اطالعات شخصي
شماره تماس 09131858434 :

نام  :اعظم
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سوابق اجرايي:


معاون دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق ()1398-1399



عضو هیات علمي و مديرگروه مهندسي معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد تهران شرق ()1398-1399



عضو هیات علمي و مدير گروه معماری دانشکده معماری و هنر آموزشکده فني و حرفه ای سما واحد
شهرکرد ()1392-1395



طراح پروژه پارک و فضای سبز در شهرستان فارسان واقع در استان چهارمحال و بختیاری



طراح پروژه محوطه بیمارستان خیريه آيت اله حاج سید ابوالقاسم موسوی در شهرستان خوی



طراح پروژه شهرک کنار بیمارستان خیريه آيت اله حاج سید ابوالقاسم موسوی در شهرستان خوی



طراح پروژه میدان ورودی و فضای سبز اطراف شهرستان فرخشهر



طراح پروژه آشپزخانه و انبار مواد غذايي يک رستوران و غذا خوری در تهران



طراح پروژه آپارتمان  18واحدی در استان سیستان و بلوچستان

 طراح پروژه سردر ورودی و محوطه مزار شهدای گمنام شهرستان فارسان

سوابق پژوهشي:


واکاوی تأثیر معماری داخلي انعطاف پذير بر تعیین فضای شخصي دانش آموزان در مدرسه-مجله علمي پژوهشي
نوآوری های آموزشي



گردشگری پايدار در استان چهارمحال و بختیاری و ارتباط آن با معماری -همايش ملي -تحقیقات در مهندسي
عمران ،معماری و شهرسازی و محیط زيست پايدار -همايش بین المللي داخلي -عمران  ،معماری و زير ساخت های
شهری



چگونگي تأثیر گذاری نور بر مؤلفه های کیفیت محیط شهری در شب -همايش بین المللي داخلي -عمران ،معماری و
توسعه اقتصاد شهری



ابعاد رواني کاربردی معماری زمینه گرا با بستر طراحي -همايش بین المللي داخلي -سازه ،معماری و توسعه شهری



استفاده از انرزی تجديدپذير خورشید و باد در ساختمان های صفر انرژی به منظور نیل به اهداف معماری پايدار در
مناطق سرد و کوهستاني -همايش بین المللي داخلي -رويکردهای نوين در نگهداشت انرژی



استفاده از انرژی باد در معماری متحرک و هوشمند به منظور رسیدن به اهداف معماری پايدار -همايش بین المللي
داخلي -رويکردهای نوين در نگهداشت انرژی



اصول پیشنهادی طراحي مسکن در بافت فرسوده شهرکرد -همايش بین المللي خارجيICAUCAE 2016 -



نماهای دو پوسته راهکاری معمارانه در اقلیم سرد و کوهستاني -همايش بین المللي خارجيICAUCAE 2016 -

عضويت ها:


عضو سازمان نظام مهندسي استان چهارمحال و بختیاری (پايه سه)



عضو هیات علمي دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران شرق

دوره های آموزشي گذرانده شده:
نام دوره

محل

سال

آموزش اسکیس و طراحي دست آزاد

تهران .سرسبز.آموزشگاه خاک.مرتضي

87-88

صديق

آموزش نرم افزارهای دو بعدی و سه بعدی

جهاد دانشگاهي تهران

88-89

معماری
کارگاه آموزشي ساخت ماکتهای حجمي دايره

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد

و کروی

واحد سما

کارگاه آموزشي طراحي بر روی پارچه و لباس

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد

94-95
93-95

واحد سما
کارگاه آموزشي انرژی و معماری

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد

93-94

واحد سما
کارگاه آموزشي گذر مهارت

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد

94-95

کارگاه تخصصي ويژه اعضای هیأت علمي

دانشگاه آزاد اسالمي شهرکرد

94-95

آشنايي با زبان انگلیسي

واحد سما

سابقه آموزشي
سابقه آموزشي

محل

سال

تدريس معماری

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران

 95تا کنون

شرق
تدريس دروس معماری

دانشگاه آزاد واحد

91-95

شهرکرد.دانشکده معماری
تدريس دروس معماری

آموزشکده سما شهرکرد

91-95

تدريس طراحي معماری در آموزشکده

شهرکرد

83-84

خصوصي لوتوس
تدريس اسکیس در آموزشکده خصوصي

شهرکرد

84-85

مهراز خاک
تدريس دروس معماری در آموزشکده
وابسته به فني و حرفه ای پراکتیک

شهرکرد

92-95

