
 رزومه

 
 فردی مشخصات

 

 مرجان رضایی   :خانوادگی نام و نام

 81/01/8631: دتول تاریخ

              0984-61911 : 42تلفن شماره

  marjan.rezaei68@gmail.com          ایمیل : 

 بلوار فردوس شرق خیابان وفا آذرآدرس محل سکونت: 

 

 

 مشخصات تحصیلی
 عنوان پایان نامه:مجتمع مسکونی تجاری میدان کتاب(    سراسری کاشاندانشگاه   :معماری  کارشناسی( 

 عنوان پایان نامه:مسکن پایدار باتاکید بر فضای باز و نیمه باز(   آبا آبیک غیرانتفاعی: معماری  کارشناسی ارشد( 

 دارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی در سه گرایش طراحی نظارت اجرا 

 

 

 

 ایسوابق حرفه 

 سمت                                      مدت زمان همکاری                           شرکت                                               

  طراح                             8611 مهر  - 8611 فروردین                                                هشرکت آب بنا ساز 

  طراح                                                   پروژه ای                                       پهآر شرکت مهندسین مشاور 

  طراح                             8619مهر    -  8611مهر                                             شرکت خشت خیال خرد 

  طراح                                                 پروژه ای                                               آپادانا شرکت مهندسین  

   طراح                            6938خرداد -  8690تیر      گستر ایرانیان مشاور ابنیه سازان تالش مهندسینشرکت 

                        طراح                                                                   شرکت مهندسین مشاور فرامهرازان اریکه 

  در بخش شهرسازی  طراحی شهرک حوزوی دانشگاهی قم           

  ضوابط شهرداری و نظام مهندسی تسلط کامل به 

   مشاور طاها   مهندسین شرکت 4فاز نقشه های طراحی 

      تاییدیه در مرحله دوم کنترل نقشه (نظام مهندسی 4طراحی نقشه های فاز ( 

       طراحی نقشه های فاز یک برق و مکانیک 
 طراحی ویالهای شخصی در استان مازندران،تهران و شیراز 

       )طراحی لنداسکیپ)محوطه حیاط مسکونی ویال و غیره 

  شهرداری( 49و  49)طراح نمای منتخب سال های  مورد تایید کمیته نمای مناطق طراحی نمای مسکونی 







 

 ی نرم افزاریها مهارت

 

  Auto Cade           میزان تسلط : حرفه ای 

  6D Max                میزان تسلط : حرفه ای 

  V-RAY                   میزان تسلط : حرفه ای 

  Office                  میزان تسلط : حرفه ای 

  photoshop           : متوسطمیزان تسلط 

  archicad              میزان تسلط : متوسط 

 

 

 )همقاالت و مطالب منتشر شد (سوابق شرکت در سمینار ها و همایش های آموزشی

 

   دیبر خانه همایش معماری دانشگاه کاشانعضو 

 تنظیم مقاله با عنوان ورودی در بخش طراحی شهری و معماری 

 همایش ملی اقلیم ساختمان ارائه شفاهی مقاله با عنوان بررسی مولفه های پایداری در خانه بیگ و نمود آن در آثار معاصر ایرانی(

 (6936و بهینه سازی مصرف انرژی سال

 بررسی نقش و عملکرد فضاهای باز  و نیمه باز در مجتمع مسکونی پایدار )کنگره بین الملی افق های جدید در  مقاله با عنوان

 (8696معماری و شهرسازی سال 

  شاخص راحتی بافت،اوانز،ماهانی مدل از گیری بهره با کاشان شهر در آسایش برای پایداری راهکارهایتنظیم مقاله با عنوان ،

 گیونی  و مؤثر دمای شاخص

  ساختمان های پایدار  دستیابی به دیدگاه طراحی رنزو پیانو از طریق تحلیل و بررسیتنظیم مقاله با عنوان 

 طراحی شده

  بررسی جایگاه و نقش محیط پیرامون)به عنوان یک قرارگاه رفتاری(در ارتقاء کیفیت فضایی مسکن)با تنظیم مقاله با عنوان

 نیمه باز بر اجتماع پذیری محیط مسکونی( تأکید بر تأثیر طراحی فضای باز و

 

 سوابق آموزشی

 در آکادمی تخصصی معماری تدریس تکنیک های آزمون طراحی نظام مهندسی 

 در آکادمی تخصصی معماری( 4و فاز  8)طراحی فاز  تدریس مهارت های معماری ویژه ورود  به بازار کار 

 در آکادمی تخصصی معماری ویژه بازار کار تدریس دوره های نما 

 

  :خارجه زبانهای
  آشنا به زبان انگلیسی 

 
 

 


