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                                                                                                                                          :  مشخصات فردي -1

 16/03/1361تاریخ تولد :  0075163098کد ملی : 
 نام : سید مهدی 

 نام خانوادگی: میرابیانه 

 نام پدر : سید رضا  تهران محل تولد:  2769شماره شناسنامه: 

 77410701تلفن تماس: 
نشانی محل سکونت: میدان امامت خیابان جدیدی خ مستعدی پالک  

 دوم طبقه  39

پست الکترونیکی:  

mahdimirabianeh@yahoo.com 
 09122014475تلفن تماس ضروری: 

 

 

 : سوابق تحصيلي -2

 معدل
 

 

 

کشور/ شهر 

 محل

 تحصيل

 نام واحد آموزشي

مدت  

 رشته تحصيلي گرایش تحصيل
مقطع 

 تحصيلي
 از تا

 معماری  80 83 دانشکده فنی کرمانشاه  ایران 16
نقشه کشی 

 معماری
 فوق دیپلم

 ایران   16
زاد واحد  آدانشگاه 

 رفسنجان
92 91 

مهندسی 

 معماری 

مهندسی 

تکنولوژی  

 معماری 
 کارشناسي

27/19  ایران 
دانشگاه مازندران  

 )مازیار(
96 

مهندسی 

 معماری 
 مهندسی معماری

کارشناسي 

 ارشد

2و 1سطح  ایمنی 95 96 مرکز جوش ایران  ایران -  HSE 
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   سوابق حرفه اي   -3

 نام سازمان / شرکت 

 مدت همکاري

 سمت 

نوع فعاليت 

)قراردادي، پيماني،  

 رسمي و ...(

مجموع به   از تا

 ماه سال ماه سال ماه

ساختمان بانک  همکاری اداره 

 ملی ایران

 

 قراردادی طراح ماه 12  78  79

همکاری شرکت عامل چهارم  

 8313-8213شهرداری ناظر
 قراردادی ناظر پروژه  ماه 12  82  83

)عضو تیم   حوزه مرکزی سپاه

طراحی بدنه ستاد مشترک 

 سپاه(

 

  قراردادی طراح و ناظر  ماه 18  83  85

 قراردادی shopمسئول  ماه 12  85  86 شرکت پارس اسکله 

 قراردادی مسئول  ماه 12  86  87 شهرداری تهران 

 قراردادی مسئول  ماه 72  87  93 نهاد ریاست جمهوری 

همکاری با شرکت های شرکت  

 های ساختمانی
 تاکنون  89  94

 طراح و مجری 

 

 رسمی

مهندسی  و  سازمان نظام  عضو

دارای پروانه اشتغال به کار  

 مهندسی

94 

96 
 عضو تاکنون  92 

 عضو تاکنون  91  94 انجمن سازندگان استان تهران 

، طراحی  9113تا  8913طبقه در سال های   5طبقه، طراحی مسکونی پروژه  7،  طراحی پروژه مسکونی طراح پروژه مسکونی در زنجان -1

 پروژه مسکونی در کرج، طراحی پروژه مسکونی در روستای نطنز، طراحی پروژه مسکونی مسکونی و تجاری 

 "ج و د"شهرداری گروه  14مهندس مجری پروژه های مسکونی در منطقه  -2

 ول امور مناقصات و قرارداد های مهندسین مشاور ایمن تقاطع ئمس -3

 مدیر بخش مناقصات شرکت ایمن تقاطع -4

 ری با دفاتر مهندسی نیک همکا -5
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 تهران 7و  6ای کالن شهرها و مترو خط ه همکاری با شرکت شهرآتیه در پروژه -6

 ای بانک شهر  ه اقتصادی پروژهه توجی -7

 NHطراحی پاکت حجمی پروژه شهرآفتاب و هتل های   -8

 مدیر پروژه ویالی مدرن در شهرستان رودهن شهرک انا -9

 1398کارفرما خانم گرمابدری  )فشم(ابدرئی مسکونی گرمویال حی طرا -10

 15و 13،14طراحی و اخذ مجوزهای ساختمانی در مناطق  -11

 1398هلل قلی آقای دکتر اکارفرما  –رازی داروخانه جاری ت -ر پروژه اداریمشاور کارفرما د -12

 

 

 نرم افزار دوره هاي آموزش زبان خارجي     -4

 سطح  نام دوره
محل 

 آموزش 
 

 سال 

 -Autocadتسلط کامل به نرم افراز های معماری

بعدی  3و نرم افزار های   
 تاکنون-78 خصوصی پیشرفته   

 تاکنون-78  خصوصی مبتدی تا پیشرفته     Autocadنرم افزارهامدرس 

های   دیتیل تحلیل در خصوص طراحیتجزیه و 

،بازاریابی در  آشنایی با انواع مصالح ، ساختمانی

 خصوص مصالح 

 تاکنون-78 شخصی پیشرفته  

 

 سایر اطالعات:

 

 مدرس نرم افزارهای معماری -1

 مدرس دورس عناصرو جزئیات و شناخت مواد و مصالح  -2

 ی با رویکرد برنامه دهی و برنامه ریزی معماریار مدرس ضوابط و مقررات شهرد -3

 معماری به همراه طراحی و تحلیل دیتیل ها   2مدرس نقشه کشی فاز -4

 مدرس طراحی معماری  -5

 مدرس برنامه ریزی و برنامه دهی معماری  -6

 سازمان فنی و حرفه ای   تدریس در موسسه فنی و حرفه ای بهراد)پژواک( -7

عناصر و جزئیات    - ن نامهپایا –طراحی فنی  -) طراحی معماری تدریس به صورت خصوصی دانشجویان دانشگاه پردیس -8

 ساختمانی(

 ایوان خانه مهر استان قم 2مدرس فاز -9

 (2)سمینار ضوابط و فاز  و ضوابط و مقررات شهرداری در مرکز علوم و تحقیقات نوین پارسیان 2مدرس فاز -10
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 و ضوابط و مقررات شهرداری  در مجموعه نوین پارسیان 2مدرس سیمنار فاز  -11

 808مدرس و مشاور درسی مرکز مهندسی و آموزشی  -12

 سازمان نظام مهندسی 2بط و مقررات شهرداری و فازمدرس ضوا  -13

 

 سوابق پژوهشي
  

 ( 808گرد آورنده کتب ضوابط و مقررات شهرداری )ایبوک  -1

 ( شهرداری تهرانشهر )آموزشی مقررات دفاتر الکترونیک ات جزوگرد آورنده و  -2

 افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی بین الملیسومین همایش دارای گواهینامه  -3

   15و  13،14طراحی الگوی نمای شهر تهران با رویکرد زمینه گرائی و مطالعه موردی مناطق   ISIمقاله  -4

رساله کارشناسی ارشد با محوریت طراحی الگوی نمای شهر تهران با رویکرد زمینه گرائی با مطالعه موردی مناطق   -5

  15و 14،13

  808در مرکز  نظام مهندسی 2مقررات ملی ساختمان و فاز   3برگزار کننده وبینار های مباحث  -6

 نگارنده چک لیست های نمای ساختمان در رساله کارشناسی ارشد  -7

عنوان پژوهشگر برتر جشنواره خیام و دریافت تندیس ویژه پایان نامه ای برتر کشور با عنوان طراحی الگوی  یده برگز -8

 .15و  13،14نمای شهر تهران با رویکرد زمینه گرائی برای مناطق 

 

  بق وبينارهاسوا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


