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 و پژوهشی سوابق آموسشی

  
 الف( تحصیالت دانشگاهی: 

  
 دز حبل تحصیل، تبزیخ اخر: : داًؿگبُ تسثیت هدزظتحصیل، هحل دوتسا، زؾتِ تحصیلی: پطٍّؽ ٌّس -

 5831، زؾتِ تحصیلی: طساحی صٌؼتی، هحل تحصیل: داًؿگبُ ٌّس، تبزیخ اخر: وبزؾٌبغی ازؾد -

 5838، تبزیخ اخر: هحل تحصیل: داًؿگبُ تْساى، وبزؾٌبغی، زؾتِ تحصیلی: طساحی صٌؼتی -

 

 : شذهگذرانذه و تخصصی دوره های آموسشی 

آهَشؾی زٍؼ تدزیع، زٍؼ تحمیك، غٌجؽ ٍ اًداشُ گیسی پیؿسفت تحصییلی   گَاّی دٍزُ ّبی اخر -

 داًؿگبُ غوٌبى. -داًؿجَیبى، ٍیطُ اػضبی ّیبت ػلوی داًؿگبّْب 

 .5831، تیس هبُ  End Noteآهَشؾی زاٌّوبی اغتفبدُ اش ًسم افصاز  اخر گَاّی دٍزُ -

اؾت حسفِ ای ٍ پیؿگیسی اش آغیت ّیبی ؾییلی،   ؾسوت دز ّوبیؽ ٍ وبزگبُ آهَشؾی ثْداخر گَاّی  -

 غوٌبى. -5811ازدیجْؿت هبُ 

ؾسوت دز وبزگبُ آهَشؾی حمَق هبلىیت فىسی ٍ ثجت طسح صٌؼتی )اًجوي ػلوی حمیَق  اخر گَاّی  -

 داًؿگبُ تسثیت هدزظ.  -5811هبلىیت فىسی ایساى ٍ ادازُ ول هبلىیت صٌؼتی(، ؾْسیَز هبُ 

 -«اثؼیبد هتتلیس غیٌد  ؿین اًیداش     »َد هیدیسیت ٍ وبزگیبُ آهَشؾیی    ؾسوت دز دٍزُ ثْجی اخر گَاّی  -

 .11هْسهبُ  -اغتبًدازی غوٌبى

  -اش غیبشهبى پطٍّؿیْبی ػلویی ٍ صیٌؼتی اییساى     « ًحَُ ازشیبثی اختساػیبت »اخر گَاّی دٍزُ آهَشؾی  -

 .5811آذزهبُ 

 .5811اخر گَاّی حضَز دز وٌفساًع هلی طساحی خدهبت، ازدیجْؿت هبُ  -

 اس فعالیت های علمی، اجزایی گشیذه ایب ـ 



  
 .  5831ػضَ ّیبت ػلوی داًؿگبُ غوٌبى اش هْسهبُ  

ػضَ وبزگسٍُ ثسزغی تَاًبیی ػلوی هتمبضیبى جرة ٍ زاتجِ تحصیلی گیسٍُ آهَشؾیی ٌّیس داًؿیگبُ      

 .5833غوٌبى اش فسٍزدیي هبُ 

 .5815هبُ تب ثْوي  5833اش ؾْسیَز هبُ  داًؿگبُ غوٌبى هدیس گسٍُ آهَشؾی طساحی صٌؼتی 

 .5811تب دی هبُ  5833هؼبٍى پطٍّؿی داًؿىدُ ٌّس داًؿگبُ غوٌبى اش آذز هبُ  

ػضَ وویتِ ػلوی آشهَى ًیوِ هتوسوص، وبزؾٌبغی ازؾد ٍ الوپیبد زؾتِ طساحی صٌؼتی دز غبشهبى  

 8ٍ هػئَل وویتِ ػلوی الوپییبد طساحیی صیٌؼتی دز ل یت      5833غٌجؽ آهَشؼ وؿَز اش غبل 

 وؿَز.

داًؿىدُ ٌّس داًؿگبُ غوٌبى ٍ هػئَلیت لبئن همیبم غیسدثیس   « ٌّسّبی وبزثسدی»شی ًؿسیِ زاُ اًدا 

 .5818تب ؾْسیَز هبُ غبل  5815ًؿسیِ اش غبل 

 ّوىبزی ثب پبزن ػلن ٍ فٌبٍزی داًؿگبُ غوٌبى ٍ داٍزی  ٌد هَزد اختساع. 

 11ٍ  13، «تَغؼِ پبیدازاٍلیي وٌفساًع ثیي الوللی ثػتِ ثٌدی، صٌبیغ دغتی، »ػضَ وویتِ ػلوی  

 ، تْساى، داًؿگبُ الصّساء.5811آذزهبُ 

 

 ج ـ سوابق تذریس دانشگاهی

   

 :دوره کارشناسی ارشذدرس های  

 زٍؼ ؾٌبغی طساحی صٌؼتی -

  ٍ تحمیمبت طساحی )هتدٍلَضی( زٍؼ ؾٌبغی -وبزؾٌبغی ازؾد  5پسٍضُ  -

 طساحی جصئیبتپسٍضُ ثب زٍیىسد تَغؼِ ایدُ ٍ  - وبزؾٌبغی ازؾد 1پسٍضُ  -

 زٍؼ تحمیك -

 طساحی صٌؼتی ٍ اًػبى )طساحی وبزثس هحَز( -

 

 :دوره کارشناسیدرس های 

 1ٍ  5ازگًََهی  -

 (فسایٌد طساحی) 5پسٍضُ طساحی صٌؼتی  -

 (وبزثسد ازگًََهی دز طساحی ٍ صٌبیغ ) 8پسٍضُ طساحی صٌؼتی  -

 (زٍاًؿٌبغی ٍ هحیط شیػت) 1پسٍضُ طساحی صٌؼتی  -

 (حبل ٍ آیٌدُ) 1پسٍضُ طساحی صٌؼتی  -

 تبزیخ طساحی صٌؼتی -

 (3dmax )هدلػبشی غِ ثؼدی زایبًِ ای  -

     
 سوابق پژوهشی : د(



  
 کتاب های تالیفی یا تزجمه شذه:

 .5811وبزثسد زٍاًؿٌبغی ؾٌبختی دز طساحی صٌؼتی، اًتؿبزات غوت،  -

 

 بین المللی یا کنفزانس های داخلی و در مجالت  منتشز شذهپژوهشی و تزویجی مقاالت 

 -دز هجلِ ٌّسّبی شیجیب « هفبّین وبزثسدی دز طساحی احػبظ گسا»پطٍّؿی ثب ػٌَاى  -همبلِ ػلوی 

 (.5815تجػوی داًؿگبُ تْساى )تبثػتبى 

« هفبّین وبزثسدی ًظسیِ افسدًع، اش زٍاًؿٌبغی تب فسایٌید طساحیی  »پطٍّؿی ثب ػٌَاى  -همبلِ ػلوی 

 (.5818تْساى )پبئیص تجػوی داًؿگبُ  -دز هجلِ ٌّسّبی شیجب

، ثْبز  11ٍ  11، ًؿسیِ دغتبٍزد، ؾوبزُ «وبزثسد زٍؾْبی خاللیت دز فسایٌد طساحی»همبلِ ثب ػٌَاى  

 . 5831ٍ تبثػتبى 

، ًَؾیتِ جیػیي ای   « وٌد ، پسٍضُ طساحی ثب زًٍد هؼىَظػولىسد اش فسم تجؼیت هی »تسجوِ همبلِ  

 . 5833 ، پبییص 11ٍ  13هَزیع، ًؿسیِ دغتبٍزد، ؾوبزُ 

َ »همبلِ ثب ػٌَاى   ، ثْیبز   83، ًؿیسیِ دغیتبٍزد، ؾیوبزُ    «ثیَظ ازگًََهی ٍ اصَل طساحی ایػیتگبُ ات

5831  . 

 . 5815، ثْبز  85، ًؿسیِ دغتبٍزد، ؾوبزُ «پبیدازی ٍ ؾیَُ ّبی طساحی پبیداز»همبلِ ثب ػٌَاى  

تٌساًی دز اٍلیي ّویبیؽ  ٍ غ« طساحی فساگیس دز گسافیه هحی ی ٍ هػیسیبثی»ازائِ همبلِ ثب ػٌَاى  

 -5831هلی گسافیه هحی ی ٍ هجلوبى ؾْسی ٍ هٌتتت ثِ ػٌیَاى ًفیس اٍل ثتیؽ همیبآت )آثیبى      

 اصفْبى(.

ٍ غیتٌساًی دز اٍلییي ّویبیؽ هلیی     « جبیگبُ ثیَهیویىسی دز طساحی پبییداز »ازائِ همبلِ ثب ػٌَاى  

 .5815ًگسؼ ّبی ًَیي دز طساحی صٌؼتی، ازدیجْؿت هبُ 

 

 لیت هاو(سایز فعا

 . 5815، دز غبل  77117ثب ؾوبزُ ثجت « گٌجد خٌه وٌٌدُ»ثجت اختساع هحصَل ثب ػٌَاى   

 . 5815، دز غبل  73511ثب ؾوبزُ ثجت « هىبًیصم تَْیِ ٍ تجسید طجیؼی َّا»ثجت اختساع  

ؾسوت دز ًتػتیي جؿٌَازُ هلی ثَزظ ایدُ ّب دز اًسضی ٍ وػت زتجِ دٍم دز ثتؽ التصبد، اًسضی  

 . 5815هحیط شیػت ، اغفٌدهبُ ٍ 

 .5811پطٍّؿگس ثستس داًؿىدُ ٌّس داًؿگبُ غوٌبى دز غبل  

 ... 


