
  مشخصات فردی:مشخصات فردی:

 09126655039تلفن تماس:نام: سجاد     نام خانوادگی: زمانی     

  سوابق تحصیلی:سوابق تحصیلی:

 (1391اصفهان ) آزاددانشگاه  –کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری 

 (1387دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ) -کارشناس معماری

 (1382کرج ) -دیپلم ریاضی فیزیک

 دیپلم فنی طراحی مبلمان اداری

 پلم فنی طراحی نور و نورپردازیدی

 کانادا ICSانگلستان و   ACSاز  lumionو  REVIT و  RHINOگواهینامه آموزشی نرم افزار های  

 کانادا  INOاز   lumionو  REVITو   RHINOگواهینامه آموزشی 

  سوابق علمی :سوابق علمی :

 ه و دریافت تندیس ویژهمعرفی به عنوان دانشجوی ممتاز و برتر دانشگاه آزاد اسالمی قزوین و منطق _

 معرفی به عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان و نمره ویژه پایان نامه کارشناسی ارشد _

  سوابق آموزشی :سوابق آموزشی :

  طراحی فنی و ...(-4و  2)طراحی معماری  1392الی  1389   اصفهان –مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

  1391الی  1389   قزوین – میرعماد زش عالیموسسه آمومدرس 

 1391الی  1390  کرج-مدرس مرکز آموزش تربیت مربی سازمان فنی حرفه ای کشور 

 تا کنون 1392تهران -مدرس مرکز تربیت دبیر شهید رجایی 

 تا کنون 1393نظام مهندسی البرز -مدرس انجمن معماری و شهرسازی کرج 

  تدریس تخصصی نرم افزار AutoCad)دو بعدی و سه بعدی( : 

 1390الی  1387موسسه آموزشی خانه معمار  -     1389الی  1387سه آموزشی فطرس موس

  تدریس تخصصی نرم فزار Revit : 

تا کنون      1389  نیاوران_مجتمع فنی  -     1391الی  1389  خانه معمارموسسه -تا کنون      1389   مدرسه نرم افزار

- 1392تا  1390  نارمک_مجتمع فنی -   1390تا  1388  ی فطرسموسسه آموزش-     1391تا  1390  خانه عمران-

 تا کنون 1392  تهرانپارس_مجتمع فنی -            1392تا  1389  پردیس ملی معماری و شهرسازی ایران



 تا کنون 1393  قیطریه_مجتمع فنی -

 

 : Rhinoتدریس تخصصی نرم افزار 

 تا کنون      1392  نیاوران_مع فنی مجت -تا کنون      9113   مدرسه نرم افزار -

 تا کنون      1393  تهرانپارس_مجتمع فنی  -

  سوابق پژوهشی:سوابق پژوهشی:

  دانشگاه امیرکبیر –مدیر دپارتمان معماری موسسه آموزش مجازی آموزال 

  دانشگاه امیرکبیر –مدرس دانشگاه مجازی آموزال 

 دریافتی برگزاری همایش ملی زنان معمار و تهیه و چاپ مجموعه مقاالت 

  تالیف کتاب آموزش حرفه ایRevit در دست چاپ( برای معماران( 

  تالیف کتاب آموزشیRhino در دست چاپ( برای معماران( 

 تالیف کتاب مجموعه اشعار شخصی 

  ارایه مقاله و پذیرش در نخستین همایش ملی ساختمان و توسعه 

  ارایه مقاله و پذیرش در سومین همایش ملی معماری داخلی 

  سوابق اجرایی:سوابق اجرایی:

 1389الی  1386ایران  دبیر کل جامعه مهندسان معمار جوان شارستان 

  (86. )پاییز "زنان معمار ایرانی  "سرپرست تیم اجرایی همایش 

 .مدیر حوزۀ ریاست و ارزیابی عملکرد بنیاد علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران 

  رموسس و مدیر موسسه آموزشی مدرسه نرم افزاعضو هیات 

  سوابق هنری :سوابق هنری :

 مصاحبۀ تلویزیونی از شبکۀ یک سیمای دو   _ )طراحی و نقاشی( برگزیده جوان جوان منتخب کشور به عنوان هنرمند

 جمهوری اسالمی ایران.

 ای و شهری. چهار مقام نخست کشوری در رشتۀ طراحی و نقاشی و مقام های متعدد استانی و منطقه 

  خمینی تنکابنمقام اول مسابقه طراحی میدان امام 

  از پنداره ها تا پدیده ها –مقام اول عکاسی 

  سوابق کاری :سوابق کاری :

 1388الی  1385 فعالیت در شرکت مشاوره و طراحی و نظارت عمران اندیش سازان کرج 



  1387 نمایندگی انحصاری غرب تهران _مسوول طراحی و نظارت دکوراسیون و مبلمان شرکت تجهیزات مدارس ایران  

 ت کنون

 1387 نمایندگی غرب تهران _هیز و تهیه و طراحی فضاهای آموزشی و آزمایشگاهی شرکت صنایع آموزشی مسوول تج 

 تا کنون

 1387الی  1385 بهساز رویان مهندسین مشاور شرکت مسئول آتلیه 

 تا کنون 1386از سال  -طراح و مدیر توسعه و گسترش شرکت مشاوره آرین کارتا 

 تا کنون 1387از سال -ارتامدیر اجرایی گروه مشاورین آرین ک 

  1390تا  1387از سال  -دکتر بهبهانی –طراح شرکت مهندسین مشاور آمایش سرزمین دیرین 

  برج دماوند –کارشناس ارشد تیم طراحی و اجرای شرکت سپید بام دماوند 

 تویوتا-کارشناس ارشد تیم طراحی و اجرای شرکت ایرتویا 

  تا کنون 94-تان مشاور اکبامدیر آتلیه معماری مهندسین 

 تا کنون 96-مدیر آتلیه مهندسین مشاور بانیان طرح 

 

  توانایی فردی:توانایی فردی:

 طراحی دست آزاد و راندو به صورت حرفه ای 

 طراحی و ساخت ماکت با متریال های مختلف 

  مسلط به برنامهrevit 

  مسلط به برنامهAutoCad )دو بعدی و سه بعدی( 

  مسلط به برنامهRhino،T spline،Paneling tools ... و 

  مسلط به برنامهsketchup 

  مسلط به برنامهphotoshop 

  مسلط به برنامهlumion 

 زبان انگلیسی  آشنایی خوب به 

 1386 دیپلم فنی طراحی مبلمان اداری و منزل 

 1386 دیپلم فنی طراحی و اجرای نور در فضاهای مسکونی و اداری 

 

 


