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 2431،  مربی، کارشىاسی ارشد معماری داخلی، داوشگاٌ َىر،2433،متًلد وًشیه ضیاءشُابی
 

 مقاطع ي رشتٍ َای تحصیلی:

  1386هٌْذسی هعوبری، بب درجِ عبلی،  اس داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ تْزاى هزکشی، دیوبُ کبرضٌبسی فبرغ التحصیل  •

 ( بِ راٌّوبیی دکتز ٍحیذ ضبلی اهیٌی سُ ٌّز هذرى هطْذع  ًگبرستبى )هَپبیبى ًبهِ کبرضٌبسی بب هَضَ

 

 1390، بْوي هبُ 14/19فبرغ التحصیل کبرضٌبسی ارضذ هعوبری داخلی بب هعذل کل  •
 در توبم تزم ّبی تحصیلی دٍرُ ، رتبِ یک 1387قبَلی هْزهبُ 

بب راٌّوبئی  سبلي ًوبیص آثبر هَسُ ایزاى ببستبى_یزاىسبهبًذّی ٍ بْسبسی هعوبری داخلی هَسُ هلی ابیبى ًبهِ کبرضٌبسی ارضذ بب هَضَع پ

 سزکبر خبًن دکتز ًبدیِ ایوبًی ٍ هطبٍرُ جٌبة آقبی دکتز اسکٌذرهختبری

 

 :پژيَشی َای  ربٍتج

هطبلعِ هَردی  بٌبّبی تبذیل ضذُ بِ  _بزرسی تجزبِ ّب ٍ رٍیکزدّبی هعوبری داخلی در  ببسسًذُ سبسی بٌبّبی تبریخی طزح پژٍّطی  •
 در هعبًٍت پژٍّطی داًطگبُ ٌّز تْزاى َسُه
 در هَسُ هلی ایزاى گشارش ٍضعیت بٌبی هَسُ ایزاى ببستبى •
 1389، هْزهبُ  2010، ّوبیص بیي الوللی دکَ جبیگبُ هعوبری داخلی در ببسسًذُ سبسی بٌبّبی تبریخیارائِ هقبلِ بب عٌَاى  •
  6ٍ5، هجلِ جلَُ ًقص ضوبرُ  ی ًوًَِ ّبیی اس ببسسًذُ سبسی بٌبهعوبری داخلی،سًذگی؛ هطبلعِ هَردارائِ هقبلِ بب عٌَاى  •
، کبرگبُ فْن هعوبری ایزاى ، پٌجزُ ای بِ ضَضتز، فزٌّگستبى ٌّز ، هقبلِ  ایَاى؛گذار اس درٍى بِ بزٍى در هعوبری ایزاىارائِ هقبلِ بب عٌَاى  •

 بزگشیذُ
، کبرگبُ فْن هعوبری ایزاى، پٌجزُ ای بِ گزگبى،فزٌّگستبى یکی بَد،...یکی ًبَد ارائِ اثز) اثز تزکیبی تصَیز بزداری ٍ هتي ادبی( بب عٌَاى •

 ٌّز،  اثز بزگشیذُ
 کَدکبى( ) رًگ آهیشی ٍ ًَرپزداسی فضبی ببسی طزاحی پبرک ٍ فضبی ببس ضْزیپژٍّص بب هَضَع  •
 

 :آمًزشی َای  ربٍتج

 ّبی: بِ عٌَاى هذرس درس َىر داوشگاٌّوکبری بب داًطکذُ ٌّزّبی کبربزدی ٍ هعوبری ٍ ضْزسبسی  •
 هعوبری داخلی، هقطع کبرضٌبسی طزاحی پبرچِ، بِ هذت دٍ ًیوسبل تحصیلی - 

 رٍش تحقیق، هقطع کبرضٌبسی ارضذ هعوبری، بِ هذت یک ًیوسبل تحصیلی -

 رٍش تحقیق، هقطع کبرضٌبسی ارضذ هعوبری داخلی، بِ هذت دٍ ًیوسبل تحصیلی -

 هقطع کبرضٌبسی ارضذ هعوبری داخلی، بِ هذت یک ًیوسبل تحصیلیضیَُ بیبى هعوبری داخلی،  -
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 رٍش تحقیق، هقطع کبرضٌبسی ارضذ هعوبری داخلی، پزدیس فبرابی، بِ هذت یک ًیوسبل تحصیلی -

 تبریخ ٍ تئَری هعوبری داخلی غزة، هقطع کبرضٌبسی ارضذ هعوبری داخلی، پزدیس فبرابی، بِ هذت یک ًیوسبل تحصیلی -

 

 ّبی: بب عٌَاى هذیز گزٍُ ٍ هذرس درس تُران 53داوشکدٌ َىر ي معماری داوشگاٌ جامع علمی کاربردی ياحد ّوکبری بب  •

 ، هقطع کبرضٌبسی ًبپیَستِ هعوبری داخلی، بِ هذت یک ًیوسبل تحصیلی1طزاحی هعوبری داخلی -

 یک ًیوسبل تحصیلی گزافیک هعوبری داخلی، هقطع کبرضٌبسی ًبپیَستِ هعوبری داخلی، بِ هذت -
 توزیٌبت هعوبری، هقطع کبرضٌبسی ًبپیَستِ هعوبری داخلی، بِ هذت یک ًیوسبل تحصیلی -
 طزاحی هعوبری، هقطع کبرضٌبسی ًبپیَستِ هعوبری داخلی، بِ هذت یک ًیوسبل تحصیلی -
 یک ًیوسبل تحصیلیآضٌبیی بب عٌبصز پیص سبختِ ٍ هذٍالر، هقطع کبرضٌبسی ًبپیَستِ هعوبری داخلی، بِ هذت  -

 
 ّبی: ، هذرس درسداوشکدٌ َىر ي معماری داوشگاٌ علم ي فرَىگّوکبری بب  •

 ، هقطع کبرضٌبسی هعوبری داخلی، بِ هذت یک ًیوسبل تحصیلی1کبرگبُ طزاحی داخلی -

 ، هقطع کبرضٌبسی هعوبری داخلی، بِ هذت یک ًیوسبل تحصیلی2کبرگبُ طزاحی داخلی  -

 هقطع کبرضٌبسی هعوبری داخلی، بِ هذت سِ ًیوسبل تحصیلی تئَری هعوبری داخلی، -

 
 بب عٌَاى کبرضٌبس دٍرُ ٍ هذرس درس قطب فه آيری معماری داوشگاٌ تُرانّوکبری بب  •

 دٍرُ  4هببًی ضٌبخت رًگ، بِ هذت  -

 

 93ٍ تببستبى  92تببستبى  –مدرسٍ دامًس ایتالیا تببستبًی  دستیبر آهَسش دٍرُ  •
 92تببستبى  -بب هَضَع طزاحی داخلی در ببفت تبریخی گاٌ پلی تکىیک میالنداوشدستیبر آهَسش  •
 

 ديرٌ َای آمًزشی  ي کىفراوس َا

 1390ضزکت در دٍرُ آهَسضی هذرسِ تببستبًی داهَس ایتبلیب بب هَضَع طزاحی داخلی رستَراى، فست فَد ٍ کبفی ضبپ، تببستبى  •
 1390ْزسبسی تْزاى بب جستبر طزاحی هزکش هحلِ، تببستبى ضزکت در ًخستیي سوپَسیَم بیي الوللی هعوبری ٍ ض •
 1389ضزکت در کٌفزاًس بیي الوللی بِ سَی هعوبری ًَیي، بب رٍیکزد تغییزات بٌیبدی در سکًَت ٍ تَسعِ ضْزی، پبئیش  •
 ضزکت در کبرگبُ آهَسضی رٍش ّبی ًَیي طزاحی هبلوبى  •
 بّیضزکت در کبرگبُ آهَسضی دکَراسیَى داخلی فضبی ًوبیطگ •
 

 کاری ي فعالیت َای حرفٍ ای:َای  ربٍتج

 1381ضْذاء داًطگبُ آساد هطْذ سبل  یبدبَد طزح بزگشیذُ هسببقِ طزاحی الوبى •

 طزاحی پالى آپبرتوبى هسکًَی کَثز هطْذ •

 طزاحی ًقطِ ّبی اجزایی هجوَعِ ٌّزی دّکذُ الوپیک •
 اقبهتی پذیذُ ضبًذیش -ّوکبری در طزاحی فبس یک ضْزک تَریستی •
 تفزیحی دضت ًَر -فبس یک ضْزک تَریستی هعوبری ٍ هعوبری داخلی کبری در طزاحیّو •

 


