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 1388، کبرضٌبسی ارضذ هؼوبری داخلی، داًطگبُ ٌّز، 1362آسادُ فزساد پَر، هتَلذ

 :سَاثق ػلوی -

 در  داًطگبُ ٌّز تْزاى 1388در سبل  72/18در رضتِ کبرضٌبسی ارضذ هؼوبری داخلی ثب هؼذل کل ثبالتزیي هؼذل  – 1

 2009هؼوبری داخلی دکَ کست هقبم اٍل در هسبثقِ  - 2

    1387سخٌزاى اٍلیي سویٌبر تخصصی هؼوبری داخلی فضبّبی هسکًَی سهستبى  - 3

 تب کٌَى  1388دثیز کبرگزٍُ هؼوبری داخلی اتحبدیِ تَلیذ کٌٌذگبى ٍ صبدر کٌٌذگبى هجل ایزاى اس سبل -4

ثب هَضَع فزآیٌذ تذٍیي ٍ طزاحی در پبیبى ًبهِ هؼوبری   هؼوبری داخلی دٍرُ کبرضٌبسی ارضذ  ویٌبر تخصصیسسخٌزاى  -5

   1390 داخلی در داًطگبُ تْزاى  

 1388پضٍّص ثزتز داًطگبُ ٌّز تْزاى ثب ارائِ پبیبى ًبهِ هوتبس کبرضٌبسی ارضذ -6

 ثب هَضَع ثزرسی هؼیبر ّبی هزکش رضذ ٍ پزٍرش کَدکبى پذیزش ضذُ در هجلِ ISIارائِ  هقبلِ  -7
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تقَیت حس هکبى ثب تَجِ ثِ ثب هَضَع  1391اسفٌذ  1حول ٍ ًقل  ثیي الوللی  ّوبیصدر هقبلِ  ثِ ّوزاُ سخٌزاًی ارائِ-8

 هؼوبری داخلی در ایستگبُ ّبی هتزٍ،ًوًَِ هَردی ایستگبُ هتزٍ هیزداهبد ٍ ایستگبُ هتزٍ ّفت تیز

ی فضب ّبی هسکًَی ٍ فزٍضگبّی ثب سیوب در ثزًبهِ کبرگبُ ٌّز در ارتجبط ثب هؼوبری داخل 4س ضجکِ ثزًبهِ هستٌذ ا 4اجزای -9

 پزٍصُ ّبی اجزا ضذُ  هؼزفی 

ٍ سبخت ٍ سبس ثز پبیِ  1388ضزکت ٍ فؼبلیت  در ّوبیص ّبی هختلف اس جولِ ّوبیص احیب ٍ هزهت ثٌب ّبی تبریخی -10

 1385استبًذارد سبسی 

 ٍ سبسهبى ًظبم هٌْذسی تْزاى هؼوبراى داخلی ایزاىػضَ اًجوي -11

 ػضَ ّیئت هذیزُ هٌْذسیي هؼوبری داخلی ایزاى-12
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 ثب هَضَع هؼوبری داخلی هزاکش درهبًی در هجلِ ISIارائِ هقبلِ  -13
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هزکش در سبسهبى  تذٍیي هؼیبرّبی طزاحی داخلی ثزای فضبّبی سبختوبى ّبی اداریپضٍّطگز طزح پضٍّطی ثب هَضَع -14

 تحقیقبت راُ   هسکي ٍ ضْزسبسی

 ػضَ ثسیج اسبتیذ داًطگبُ سَرُ تْزاى -

 سَاثق کبری

 (38-38طراح شرکت پایوران عمران آسیا) - الف

 سبسی()ثبس طزاحی داخلی ّتل ثیي الوللی ضْز دٍضٌجِ تبجیکستبى  - 1      

 طزاحی هجتوغ تفزیحی ٍ پذیزایی اراهٌِ تْزاى  - 2      

 طزاحی هجتوغ ٍرسضی ثبًَاى تبجیکستبى  - 3      

 38-38طراح شرکت طراحان آینده -

 )ثبس سبسی(تْزاى داخلی ثخص ًَساداى ثیوبرستبى ثقیِ ا... ٍ ًظبرت هؼوبری طزاحی - 1     

 هؼوبری داخلی هسجذ ػلی اصغز ثْبرستبى تْزاىبرت هؼوبری ٍ ظطزاحی  ٍ ً - 2     

  ٍصُ ی هسکًَی ، اداری ، فزٍضگبّی،ًوبیطگبّیطزاحی داخلی چٌذیي پز - 3     

 تا کنون 38دالیز گروه طراحانسر پرست آتلیه معماری و معماری داخلی  -    

 تْزاى 7هٌطقِ  : ضْزداری کبرفزهب –طزاحی پبرکیٌگ طجقبتی ًیلَفز    - 1     

 تْزاى 7هٌطقِ  : ضْزداری کبرفزهب – پزستَطزاحی پبرکیٌگ طجقبتی   - 2     

 تْزاى 7هٌطقِ  : ضْزداری کبرفزهب - طزاحی هؼوبری ٍ هؼوبری داخلی کتبثخبًِ سپیذار تْزاى  - 3     

 تْزاى 7هٌطقِ  : ضْزداری کبرفزهب -  - 1طزاحی هؼوبری ٍ هؼوبری داخلی سبختوبى اداری ًبحیِ  - 4      

 کبرفزهب : ّیبت اهٌبی هسجذ  -اهبم حسیي ضْیذ  ثبسسبسی هسجذ - 5      
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 ذسیي هطبٍر هؼیزی سادُ ٍ ّوکبراىّوکبری ثب هٌْ –طزاحی هؼوبری داخلی هجتوغ تجبری ٍ اداری سؼیذی قن   -6      

 تْزاى 13کبرفزهب : ضْزداری هٌطقِ  –طزاحی هجتوغ تجبری ٍ اداری فذک تْزاى - 7

 کبرفزهب : ثٌیبد هسکي اًقالة اسالهی ساّذاى –طزاحی هؼوبری داخلی سبختوبى اداری ثٌیبد هسکي اًقالة اسالهی ساّذاى  - 8

 کبرفزهب : ضزکت سزهبیِ گذاری کیَاى ٍ ضزکب –طزاحی هؼوبری داخلی هجتوغ هسکًَی ارغَاى تْزاى  -9

 ضزکت سزهبیِ گذاری کیَاى ٍ ضزکب کبرفزهب :  –طزاحی هؼوبری داخلی هجتوغ اداری سبریٌب  - 10

 کبرفزهب :  ضزکت سزهبیِ گذاری کیَاى ٍ ضزکب  -طزاحی هؼوبری داخلی هجتوغ هسکًَی سؼبدت آثبد تْزاى  - 11

 19بهار -33 بهار چار دیوار)برلونی ( -سرپرست آتلیه شرکت معماری داخلی و دکوراسیون پلی فرم  -        

 هجلوبى ٍ آضپشخبًِ ثزًذ ثزلًَی )ضؼجِ ٍلیؼصز(طزاحی ضَ رٍم  – 1       

 طزاحی ضَ رٍم هجلوبى ٍ آضپشخبًِ  ثزًذ ثزلًَی )ضؼجِ ضْزستبى ضیزاس( -2       

 اس قجیل هیش ، هجل ٍ ... طزاحی هحصَالت هجلوبى اداری -3        

 ضزکت  ًوبیطگبّی ، هسکًَی ، اداری ، فزٍضگبّی کلیِ پزٍصُ ّبی  طزاحی داخلی   - 4       

 19تا  19بهار -مشاور عالی معماری داخلی هتل استقالل تهران       -

 هطبٍرُ ٍ ًظبرت ثز طزاحی داخلی ثزج جٌَثی ّتل استقالل -1

 سبیز قسوت ّبی ّتل استقالل ، غزثی ٍ هطبٍرُ ، طزاحی ٍ ًظبرت ثز ثبس سبسی ٍ هؼوبری داخلی الثی ، ثزج ضزقی -2


