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 )مدرس دانشگاه ( حرفه : مهندسی معماری و معماری داخلی

 ) داًشگبُ ٌّش( هعوبسی داخلی لیسبًس

 ) داًشگبُ تشبیت هذسس( هعوبسی فَق لیسبًس

 UUviremvdlWoeytAsrevinU( U.W.Aدکتشی هعوبسی )داًشگبُ 

  4331 - 4311 -4331فبسغ اتحصیل 5 

ٍ حضَس هتعذد بِ عٌَاى استبد ساٌّوب ٍ هشبٍس دس پبیابى ًبهاِ    هذسس داًشگبُ ٌّش ) هعوبسی ٍ هعوبسی داخلی (

 ّبی کبسشٌبسی اسشذ

 عوبسی (هذسس داًشگبُ تْشاى ٌّشّبی صیبب ) لطب علوی ٍ فٌبٍسی ه

 هذسس ٍ هذیش گشٍُ هعوبسی داخلی داًشگبُ ٌّش پبسس

 

 اجشا ( –ًظبست  –پبیِ اسشذ )طشاحی  5 پشٍاًِ اشتغبل بِ کبس هٌْذسی 

 عضَ سبصهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى تْشاى

 عضَ ّیئت هذیشُ شَسای هلی هبلوبى ٍ دکَساسیَى ایشاى ٍصٌبیع ٍابستِ  -*

 هعوبسی داخلی ایشاىسیبست جبهعِ هٌْذسبى  -*
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 هعوبسی داخلی ٍ ٍ دکَساسیَى اتحبدیِ تَلیذ کٌٌذگبى ٍ صبدس کٌٌذگبى هبلوبى ایشاى کبسگشٍُسئیس  -*

 تْشاى –بسی ٍ هعوبسی داخلی سایبى آسایِ پبیذاسهذیش ششکت هعو -*

 عضَ ّیئت هَسس هجلِ هعوبسی ٍ هعوبسی داخلی جلَُ ًمش -*

 داخلی ٍ دکَساسیَى دکَهبىعضَ ّیئت هَسس هجلِ هعوبسی  -*

 (XEFOH–XODOHًوبیشگبُ بیي الوللی اتحبدیِ هبلوبى ) تعذددٍسُ ّبی هداٍس -*

  31-38اسائِ همبلِ ٍ سخٌشاًی دس دٍسُ کٌفشاًس طشاحی ٍ هعوبسی داخلی تبشیض سبل  -*

تابسیخی ) هیاشا     اسائِ همبلِ ٍ سخٌشاًی ّوبیش شٌبخت ٍ بشخی هضیت ّبی احیبء ٍ بْشُ بشداسی اص اهابکي  -*

 فشٌّگی (

 31خبًِ عوشاى سبل  –سویٌبس تخصصی اصَل طشاحی ٍ هعوبسی داخلی فضبّبی هسکًَی  -*

)سخٌشاًی هعوبسی داخلی ٍ تغییاش کابسبشی دس هاَصُ آبگیٌاِ ٍ     41سویٌبس هَصُ آبگیٌِ اص هٌظش هعوبسی سبل  -*

 )......... 

 (43س سبل سویٌبس کذام طشاحی دس هٌظش شْش )هعوبسی پبیذا -*

 41بب الگَی رٌّی هببًی سبل سویٌبس بشًذیٌگ  -*

- 4341(  .DA–هذسس دٍسُ ّبی تخصصی هعوبسی داخلی داًشگبُ ٌّشّبی صیبب ) داهَس  آکبدهی ایتبلیاب   -*

4341 

 

 

 ) طراحی نظارت و اجراء( :سابقه کار 

 ششکت سبختوبًی خصَصی ( 34-11طشاحی ٍ ًظبست ٍ اجشاء  ) سبل 

 تْشاى ( –فشٍدگبُ هْشآببد  PICسبلي تششیفبت  13طشاحی داخلی ٍ اجشاء )  سبل 

دفتاش هاذیشیت شاشکت گساتشم خاذهبت       –دفتش َّاپیوبیی کبسپیي ٍ پشٍاص صاعَد   11طشاحی ٍ اجشاء )سبل 

 ٍاحذ هسکًَی بَلَاس دسیب سعبدت آببد ( 83 –بشج هیالد آسطاًتیي دفتش ببصسگبًی خبسجی  –ببصسگبًی 

 بلَاس آفشیمب ( –دفتش هشکضی سٍغي گلٌبس  13طشاحی ٍ اجشاء ) سبل 



 سعبدت آببد ( –پشٍاص خبسجی  ٍ بشج فششتِ  –فشی شبپ فشٍدگبُ هْشآببد  18طشاحی ٍ ًظبست عبلیِ ) سبل 

 تجبسی اداسی بْبساى هیشداهبد ( –دفتش هعبًٍت ٍصسات ببصسگبًی  11طشاحی ٍ ًظبست اجشاء )سبل 

 هجتوع تفشیحی ٍسصشی ًٍک ) لصش یخ سببك ( 13) سبل طشاحی داخلی 

 تْشاى ( –بشج ششکت َّاپیوبیی هبّبى  14طشاحی ٍ ًظبست عبلیِ ) سبل 

 فشٍشگبُ ّبی فبست فَد آًذٍ( 31 -34طشاحی ٍ ًظبست ) سبل 

 شیخ عطبس ( –طشح گستشم هجتوع فشٌّگی ًٍک بشای ٍصاست کشَس  31طشاحی ) سبل 

 الذسیِ شوبلی ( –ٍیالیی عبسف  –ٍیالیی سیحبى  33-31اء )سبل طشاحی ٍ ًظبست ٍ اجش

 سبختوبى گٌجیٌِ فشم ششکت سْبهی فشم ایشاى ( 33طشاحی ٍ ًظبست عبلیِ  ) سبل 

 4333 - 4333ٍاحذی هسکًَی عبسف ًسب سبل  11ًظبست ٍ اجشاء هجتوع  –طشاحی 

 دسٍس( –هسکًَی چَبیي  38ًظبست ٍ اجشاء ) سبل  –طشاحی 

 فشٍدگبُ بضسگ اهبم خویٌی( PIC 38ًظبست ٍ اجشاء )سبل  -طشاحی

 بشج هیالد تْشاى (ًظبست عبلیِ هعوبسی داخلی  31-38ًظبست ٍ اجشاء ) سبل  -طشاحی 

 سستَساى ًبیب سعبدت آببد ( 31ًظبست ٍ اجشاء )سبل  -طشاحی

ٍ  –سستَساى هیالًَ تْشاى  34 – 33ًظبست ٍ اجشاء ) سبل  -طشاحی  –ّتال فشٍدگابُ هْشآبابد    سبلي کٌفاشاًس 

 خبًِ جَاّش دسٍس تْشاى (

 هعوبسی داخلی ( –بشج پبسس  34ًظبست ٍ اجشاء ) سبل  –طشاحی 

 

 4341ًظبست ٍ اجشاء سبلي کٌفشاًس ٍ ّتل فشٍدگبُ هْشآببد سبل  –طشاحی 

 

 4341-4341داٍس هسببمِ هعوبسی داخلی فصلٌبهِ هعوبسی ٍ سبختوبى هْش

 

 4344ًظبست ٍ اجشا ء ًوبیٌذگی فشٍم ایذآل استبًذاسد دسخیبببى پبسذاساى دس ایشاًسبل  –طشاحی 

 

 4344ًظبست ٍ اجشاء دفتش فشٍم ششکت پبیب دسشیخ بْبیی تْشاى  –طشاحی 



 

  4344ًظبست ٍ اجشاء سبختوبى هسکًَی آلبی هٌْذس بیگی دس سعبدت آببد تْشاى  –طشاحی 

 

 4344خشیذ ًٍک طشاحی هعوبسی داخلی هشکض 

 

 4341طشاحی هعوبسی داخلی ًٍظبست بش اجشا سبختوبى اداسی اٍستب 

 

الاذام باِ تانهیي بخاش بضسگای اص اجاضای پبیابًی         سایابى آسایاِ پبیاذاس    بًب تحت عٌَاى شاشکت تَضیح5ایٌج

 دکَساسیَى)فیٌیشیٌگ( ًوَدُ کِ ریالً خذهتتبى اسائِ هی گشدد. 

 

 Murella,Emiliana, Cristinaغز ّبی دیَاسی اص کشَسّبی ایتبلیب شبهل بشًاذّبی  ًوبیٌذگی هستمین کب -4

masi  کشَس کشُ شبهل بشًذ ٍP&W 

 پَشش صذف طبیعی جْت دیَاس -1

 کف پَم ّبی اسٍپبیی)بعضبً کشَس اتشیش( -3

 (Sunwayپشدُ ّبی کشکشُ اسٍپبیی)بعضبً اص کشَس ّلٌذ بب بشًذ  -1

 ٍ هبلوبى اداسی ٍ خبًگی اص بشًذّبی هعشٍف ایشاًی ٍ خبسجیهیي هیضّبی اداسی طشاحی ٍ تن -3

فشاًسِ ٍ  ,آلوبى ,اص کشَسّبی ایتبلیب بسٍپبییٍ سشٍیس ّبی بْذاشتی ًوبیٌذگی هستمین شیشآالت ٍ یشاق آالت-8

 Jado ٍideal standardاهشیکب بب بشًذ ّبی 

 

 

 

 

 


