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  تحصیالت 

 (24:6تا   24:3داخلی از داوؽگاٌ َىر تُران ) از ظال  کارؼىاظی مؼماری / کارؼىاظی ارؼذ مؼماری

 

 ظًابق علمی ي پصيَؽی 

 (24:6)ترم مُر مذرض درض مقذمات طراحی معماری داوؽگاٌ َىر تُران 

 (24:6)ترم مُر رض درض درک ي بیان معماری داوؽگاٌ َىر تُران مذ

 (24:5)ترم بُمه ، کارؼىاظی معماری داخلی 2دظتیار مذرض داوؽگاٌ َىر تُران/ بیان معماری 

 ( طراحی فرَىگ ظرای میذان مؽق4394) 3مذرض  داوؽگاٌ آبا قسيیه/ طرح 

  طراحی مجتمع معکًوی ویايران (24:6-24:5) 5طرح 

 (4395-4394وُایی ) طرح

 مذرض مًظعٍ آمًزغ عالی ایًان خاوٍ معمار 

 (24:5-24:3ظاػتٍ طراحی با دظت آزاد  ) 231ديرٌ کالض آزاد  5برگساری  

 (24:5-24:3ظاػت ) 611ديرٌ کارگاٌ طراحی مؼماری  3برگساری 

 (24:5-24:3کالض َای آزاد ديرٌ مؼماری داخلی) 3برگساری 

 آکادمی تخصصی معماری  مذرض مًظعٍ آمًزغ عالی

 ( 24:6-24:5ظاػتٍ طراحی دظت آزاد  ) 221برگساری  چُار ديرٌ 

 ( 24:6-24:5ظاػتٍ  ) 511برگساری  دي ديرٌ يرکؽاپ طراحی دظت آزاد 

 (24:6برگساری کالض َای آزاد ديرٌ مؼماری داخلی )

 مذرض مًظعٍ آمًزغ عالی ظیىاش مؽُذ 

 (24:6-24:4دظت آزاد  )ػتٍ طراحی ظا 221برگساری ظٍ ديرٌ 

 مذرض مًظعٍ آمًزغ عالی صىعت ي ظاختمان اصفُان 

 (24:6-24:4ػتٍ طراحی دظت آزاد  )ظا 231برگساری دي ديرٌ 

 مذرض مًظعٍ آمًزغ عالی آرؼیت یسد

 (24:6-24:5ػتٍ طراحی دظت آزاد  )ظا 231برگساری یک ديرٌ 

 مذرض مًظعٍ آمًزغ عالی ایًان خاوٍ قم

 (24:6-24:5ػتٍ طراحی دظت آزاد  )ظا 231رٌ برگساری یک دي

 رض مًظعٍ آمًزغ عالی ایًان ؼیرازمذ

 (24:6-24:5ػتٍ طراحی دظت آزاد  )ظا 91برگساری یک ديرٌ 

 (4393عضًیت در کاوًن معماران معاصر   )

 (4391عضًیت در ظازمان اظتعذاد َای درخؽان داوؽگاَی کؽًر )

 (4394ؽًری ) َمایػ ًَؼمىذ ظازی ظاختمان ـ اصفُان چاپ دي مقالٍ در مجالت معتبر علمی ک

 (interactive spaceارائٍ مقالٍ در کىفراوط َای بیه المللی در زمیىٍ فضاَای تعاملی )

 (4393) 7ؼرکت در َمایػ ي کارگاٌ َای دکً 

 (4394) 8ؼرکت در َمایػ ي کارگاٌ َای دکً 

 (4395)9ؼرکت در َمایػ ي کارگاٌ َای دکً 
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   اجراییظًابق 

 ( 24:6ـ24:4طراح ارؼذ اظتًدیً طراحی بًم  )

 (24:3طراح ارؼذ اظتًدیً طراحی دکًما ) 

طراح ارؼذ ي مجری طرح پريشٌ بازظازی مجتغ معکًوی ایراوؽُر) مىًچُری(/کریمخان )برگسیذٌ بخػ ايلیٍ معابقٍ مؼماری داخلی کؽًری/ بخػ 

 (24:5معکًوی( ) 

 ( )برگسیذٌ بخػ ايلیٍ معابقٍ مؼماری داخلی کؽًری/ بخػ معکًوی(24:4زظازی يیالی ظاحلی ظلطاوی / دٌ وً )طراح ارؼذ ي مجری طرح پريشٌ با

 (24:4طراحی داخلی البی َتل َما / تُران)

 (24:3طراحی داخلی ظلف داوؽگاٌ َىر تُران / پردیط کرج)

 (24:4طراحی داخلی بروذ وًیه چرم ياقغ در پاظذاران)

 (24:6ٌ ظازی ي وًظازی بازار بسرگ تبریس / ظرای میرزا ؼفیغ/ صىف فرغ بافان)طرح پصيَؽی باز زوذ

 (24:5طراحی باز زوذٌ ظازی داوؽکذٌ َای َىر داوؽگاٌ تُران / بخػ اداری ي کتابخاوٍ مرکسی داوؽگاٌ / قساقخاوٍ)

 (24:4طراحی ي اجرای بازظازی ظقف باوک ظپٍ/ وقػ جُان اصفُان)

 (:249ياقغ در مرزداران)  3ي  2ای معکًوی ظپُر طراحی ي اجرای ظاختماوُ

 (24:1ياقغ در مرزداران) 3ي  2طراحی ي وظارت پريشٌ معکًوی ظپُر 

 (24:2طراحی ي وظارت پريشٌ معکًوی ویلًفر مرزداران)

 (24:2ياقغ در مرزداران) 3طراحی ي وظارت پريشٌ معکًوی گلبرگ 

  جًایس ي افتخارات 

 / معماری پاظخگً 4396معابقٍ مفًُمی معماری میرمیران بروذٌ یازدَمیه ديرٌ جایسٌ

 

 (24:4اظتان تُران ) 28طراح برگسیذٌ  معابقٍ طراحی وما ؼُری مىطقٍ 

 (2499رتبٍ ديم ػلمی المپیاد داوؽجًیی داوؽجًیان فىی ي حرفٍ ای مؼماری کل کؽًر )داوؽگذٌ فىی چمران ـ کرمان )

 (2499یان فىی ي حرفٍ ای مؼماری کل کؽًر در بخػ ػملی )داوؽگذٌ فىی چمران ـ کرمان )داوؽجًی برگسیذٌ المپیاد کؽًری داوؽجً

 ػضً جامؼٍ مؼماری داخلی ایران

 24:2ـ24:3وفر دايطلب در کىکًر ظراظری کارؼىاظی ارؼذ  27963در رؼتٍ مؼماری از مجمًع  49کعب رتبٍ وُایی 

 24:2ـ  24:3وفر دايطلب در کىکًر ظراظری کارؼىاظی ارؼذ  27963در رؼتٍ مؼماری داخلی از مجمًع  29کعب رتبٍ وُایی 

 2499وفر برتر آزمًن اوتخابی المپیاد کؽًری داوؽکذٌ فىی ي حرفٍ ای ؼُیذ بُؽتی در ظال 

 


