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 ٍ پضٍّؾی عَابق آهَسؽی

  
 الف( تحصیالت داًؾگاّی: 

  
داًؾگاُ علن ٍ صٌعت  :، هحل تحصیلطزاحی صٌعتیرؽتِ رتبِ اٍل  کارؽٌاعی ارؽذ -

 1331، تاریخ اخذ: ایزاى

 1333، تاریخ اخذ: داًؾگاُ تْزاى :هحل تحصیل، طزاحی صٌعتیکارؽٌاعی رؽتِ  -

 

 : ؽذُگذراًذُ ٍ تخصصی دٍرُ ّای آهَسؽی 

 ،TOEFLزباى اًگلیسی همطغ  -

 دٍرُ طراحی داخلی آکادهی داهَس ایتالیا، -

  دٍرُ ّای آزاد طراحی با ًرم افسارّای کاهپیَتری -
 

 ای اس فعالیت ّای علوی، اجزاییگشیذُ ب ـ 

  
  ػضَ اًجوي هدرسیي طراحی صٌؼتی، -

 ؛Catia ارگًََهی درکشی ٍ آهَزش خصَصی طراحی ٍ ًمشِ -

 ؛جشٌَارُ شرکت در هسابمات طراحی هبلواى دایرُ خالق ٍ چاپ در کتاب ٍ پَستر -

 ؛ّای آهادگی کٌکَر ارشد کالسبرای داًشجَیاى ٍ  ارگًََهی ٍ تست جسٍات تدٍیي -

 فلسی ٍ گازسَز؛ّای هتؼدد در صٌایغ ًظارت ٍ اجرای پرٍشُ طراحی، درپیَستِ دٍ دِّ سابمِ  -

 ؛(2931تا2931)شْریّای هبلواىطراحی ٍ تَلید پرٍشُسازهاى زیباسازی اصفْاى،  طراح ٍ هشاٍر -

 
 



 ج ـ عَابق تذریظ داًؾگاّی

تاکٌَى(؛ پردیس داًشگاُ ٌّر  2933)ٌّر تْراى، ٌّر اصفْاى ،ػلن ٍ صٌؼت ایراى ّایهدرس هدػَ داًشگاُ

 ّای کٌکَرارگًََهی کالسغرب(، هدرس  تْراى)ٍاحد ٌّر تْراىآزاد  تْراى)همطغ کارشٌاسی ارشد(؛

 ؛تاکٌَى( 2932)سَمبؼدآکادهی دیسایي ارشد

  
 :دٍرُ کارؽٌاعی ارؽذدرط ّای 

 طزاحی صٌعتی ٍ اًغاى -

  

 :دٍرُ کارؽٌاعیدرط ّای 

 2ٍ  1ارگًََهی  -

 3پزٍصُ  -

 1پروژه  -
 9پروژه  -

     
 عَابق پضٍّؾی : د(

  
 کتاب ّای تالیفی یا تزجوِ ؽذُ:

 کتاب آًتزٍپَهتزی کاربزدی)ٍیضُ رؽتِ ّای طزاحی صٌعتی ٍ هعواری( -

 

 بیي الوللی یا کٌفزاًظ ّای داخلی ٍ در هجالت  هٌتؾز ؽذُپضٍّؾی ٍ تزٍیجی هقاالت 

کاربزد اصَل طزاحی تعاهلی در طزاحی صٌعتی)هَرد خاؿ: تلفي ًَیغٌذُ هقالِ با عٌَاى  -

 هجلِ علوی پضٍّؾی داًؾگاُ علن ٍ صٌعت(، 5جلذ  -ّوگاًی

ّای ّوایؼ ًگزػبزرعی رٍیکزد طزاحی تعاهالت در طزاحی صٌعتی) هقالِ با عٌَاى -

 )چاپ در کتاب ٍیضُ ّوایؼ(ًَیي در طزاحی صٌعتی

ٍرسؽی باعٌَاى: ًقؼ  الوللی گزدؽگزیزاًی درًخغتیي ّوایؼ بیيعخٌؽزکت ٍ  -

 (.33ٍرسؽی)صٌعتی درگزدؽگزیطزاحی

 .(35خزداد  5ایذُ باسار تجْیشات ٍرسؽی ) عخٌزاًی درًخغتیي ّوایؼؽزکت ٍ  -

 تحت بزرعی(. -ت اًگلیغی ٍ فارعی)پذیزػ چکیذُهقاال -

 

 ٍ(عایز فعالیت ّا
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