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 (همدان واحد اسالمي آزاد دانشگاه-همدان) معماري كارشناسي

 (خوشنويس كوچك ميرزا احمد دكتر :راهنما استاد)  همدان معماري و هنر دانشكده :كارشناسي نامه پايان موضوع

 (ايران وصنعت علم دانشگاه – تهران )پايدار معماري ارشد كارشناسي

 :اساتيدراهنما) طبيعي نورپردازي بر تاكيد با پرديسان محيطي زيست فنون و علوم موزه  :ارشد كارشناسي نامه پايان موضوع

 (فيضي محسن ودكتر خانمحمدي علي محمد دكتر

 (ورودي آزمون 7 تبهر  -تهران تحقيقات و علوم دانشگاه - تهران)معماري دكتري

از نورروز در اقليم نيمه گرم و  گيري به منظور بهبود شرايط بهره  آموزشي فضاهاياصول طراحي تبيين دكتري  نامه پايان موضوع

 )استاد راهنما: دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني و استاد مشاور: دكتر منصوره طاهباز( خشك

 :اي حرفه و كاري هاي تجربه

 (اجرا و نظارت و طراحي)1 پايه مهندسي كار به اشتغال پروانه داراي

  يولساز همدان شركت در طراحي مشاور

 فعال عضو– جوان پژوهشگران باشگاه در عضويت

 :تدريسسوابق 

  جنوب تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه 

  قدس شهر واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 آباد جنتسما   واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 همدان اسالمي آزاد دانشگاه

 همدان -عمران و توسعه  عالي آموزش موسسه

  موالنا عالي آموزش موسسه

 اوج عالي آموزش موسسه

 

 پژوهشي:فعاليتهاي 

 دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني و همراه  به (پژوهشي علميرتبه )ارائه مقاله در فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست

 : با عنوان دكتر منصوره طاهباز

با بهره گيري از روش تحليل حساسيت  و انرژي عملکرد نور روز پويايشاخص هاي شاكله پنجره بر  پارامترهاي ارزيابي تاثير"

 "موريس 

  دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني و همراه  ( بهپژوهشيرتبه علمي )ارائه مقاله در نشريه معماري و شهرسازي آرمانشهر

 دكتر منصوره طاهباز با عنوان: 

mailto:mohammadi.firoozeh84@gmail.com


 ليتحل قينورروز( از طر ديمف يينورروز و روشنا تيعملکرد نورروز)كفا يابيارز يايپو يشاخص ها ييكارا ليو تحل يبررس"

 "تيحساس

 دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني با عنوان: همراه  ( بهپژوهشيرتبه علمي ) سرزمين ارائه مقاله در نشريه 

 "و کارايی انرژی از طريق الگوريتم ژنتيك   پنجره به منظور تامين هم زمان مولفه های آسايش بصری شاكله چند هدفه بهينه سازي"

  كشور در پايدار توسعه و زيست محيط انرژي، المللي بين كنفرانس در خانمحمدي دكتر آقاي جناب همراهي با مقاله ارايه دو 

 EI COMPENDEX, SCOPUS در شدن فهرست و المللي بين ژورنال در چاپ جهت پذيرش( ٢١٠٢ سال در چين

(Thomson,  

  :اوينعن با

 An overview to methods used to Sustainable and Green Project Goals 

 The use of stainless steel as a structural material for sustainable building 

 عنوان با محمدي مرضيه همراه به همدان واحد اسالمي آزاد دانشگاه مكانيك مهندسي همايش نخستين در مقاله ارائه: 

 "ايران مسكوني ساختمانهاي انرژي مصرف در فتوولتائيك تجهيزات كاربرد تاثير بررسي"

 عنوان با پارسا مهدوي اكرم همراه به همدان واحد اسالمي آزاد دانشگاه مكانيك مهندسي همايش نخستين در مقاله ارائه: 

 "ساختمان اطالعاتي مدلسازي مهوم از استفاده با انرژي مدلسازي (BIM) ساختماني هاي پروژه در"

 همراه به بهشتي شهيد دانشگاه شهري توسعه و معماري ،نعمرا مهنسي المللي بين كنفرانس چهارمين در مقاله ارائه  

 :عنوان با شميراني مفيدي مجيد دكتر

 "مدارس طراحي در روز نور كميت با مرتبط ضوابط و استانداردها مقايسه و بررسي"

 

 مهندس سرپرستي به وصنعت علم دانشگاه شهرسازي و معماري دانشكده تحقيقات مركز در تحقيقاتي هاي پروژه انجام

 كار نقره

CRM(Intermediate) زمينه در المللي بين آموزشي گواهينامه داراي  

Structure of Value Engineering (Intermediate) زمينه در المللي بين آموزشي گواهينامه داراي 

Crisis Management زمينه در المللي بين آموزشي گواهينامه داراي  

 استاندارد  پژوهشگاه-ايران استاندارد ملي سازمان از گيري تصميم تكنيكهاي و زمان مديريت زمينه در گواهينامه داراي

  (در حد خوب )آشنايي به زبان انگليسي 

  افزارهاي نرم به آشنايي:  

Sketch UP-Revit Architecture -Photoshop - Auto cad - Energy plus-MS Office- Grass 

Hopper-Radiance 

 


