سوابق فعالیت های علمی و اجرایی همکاران شرکت بین المللی پردازش اطالعات نقش کلیک
 مشخصات فردی



نام :سیما
نام خانوادگی :فردوسیان
ملیت :ایرانی
تاریخ تولد2631 :
جنس :زن
پست الکترونیکferdosian_sima@yahoo.com :
 تحصیالت 

 : 2611 دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران کارشناسی ارشد :طراحی شهری پایاان ناما  :معیارهاای طراحای
واحدهای همسایگی معاصر در تهران با توج ب بافت سنتی ،نمون موردی سعادت آباد و خیابان ایران؛
 :2611 دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران ،کارشناسی :معماری پایان نام  :طراحی مجتمع مسکونی در بافات میانا
اصفهان؛

 سوابق تدریس 


تدریس در دانشگاه ایالم ب مدت  3ترم ،دانشگاه آزاد ایالم  6ترم ،دانشگاه پیام نور ایالم  1ترم.

 سوابق کاری 

 طرح توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی سمنان ،2611 ،تهران( .شرکت بای المللای پاردازط اطال اات ن ا
کلیک)
 طرح هادی ده روستای شهرستان شیروان و چرداول ،2611 ،ایاالم( .شارکت بای المللای پاردازط اطال اات ن ا
کلیک)
 طرح هادی  7روستای شهرستان آبدانان ،12-2611 ،ایالم( .شرکت بی المللی پردازط اطال ات ن
 طرح هادی  1روستای شهرستان گیالنغرب ،2612 ،کرمانشاه( .شرکت بی المللی پردازط اطال ات ن

کلیک)
کلیک)

 برداشت 4خان تاریخی ،2612 ،اصفهان.
 طراحی داخلی ،2611 ،اصفهان.
 طراحی و ساماندهی کارخان ریسندگی و بافندگی در شهرک صنعتی اصفهان ،2614 ،اصفهان.
 طراحی داخلی ساختمان های مسکونی ،2614 ،اصفهان.
 طراحی مسک  ،2614 ،اصفهان.
 طراحی ساختمان هالل احمر نجف آباد ،2611 ،اصفهان( .مهندسی مشاور شاخص سازان)
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 شهرک شایری سمیرم (منط وردشت) ،2611 ،اصفهان( .مهندسی مشاور شاخص سازان)
 طرح هادی روستاهای قزوی ( 6روستا) ،بندر باس ( 21روستا) و چادگان ( 6روساتا) ،2611 ،اصافهان( .مهندسای
مشاور شاخص سازان)
 طرح امکان سنجی جذب توریست در منط

کوچری گلپایگان ،2611 ،اصفهان( ،سرپرست پروژه)( .مهندسی مشاور

شاخص سازان)
 الگوی مسک استان های سیستان و بلوچستان ،ایالم ،2611 ،اصفهان( .مهندسی مشاور شاخص سازان)
 پروژه گردشگری روستای ایچی ،2611 ،اصفهان( .مهندسی مشاور شاخص سازان)
 گزارط م دماتی شهرک صنعتی قنوات قم ،2611 ،اصفهان( .مهندسی مشاور شاخص سازان)
 طراحی سفره خان سنتی ،2613 ،تهران.
 طراحی استخر و سال ورزط در خیابان جردن ،2613 ،تهران( ،سرپرست طرح).
 طراحی کیوسک های تندرستی ،2613 ،تهران.
 طراحی آبنما برای  6مجتمع مسکونی در تهران ،2613 ،تهران.
 طرح سال های فرهنگسرا در ایستگاه مترو ،2613 ،تهران( ،سرپرست طرح).
 پروژه طرح منظر شهری محدوده شمالی دولتخواه منط  ،2613 ،21تهران( .مهندسی مشاور مآب)
 توانمندسازی بافت فرسوده قزوی  ،2613 ،تهران( .مهندسی مشاور محیط پایدار)
 طرح منظر شهری محل باسی ،منط  ،2613-17 ،23تهران( ،سرپرست پروژه)( .مهندسی مشاور مآب)
 طرح گردشگری برمشور در استان فارس ،2617 ،تهران( .مهندسی مشاور مآب)
 طرح مسک مهر شهر اشکنان (فارس) ،2617 ،تهران( ،سرپرست پروژه)( .مهندسی مشاور مآب)
 طرح مسک مهر وراوی (فارس) ،2617 ،تهران( ،سرپرست پروژه)( .مهندسی مشاور مآب)
 طراحی بخشی از بافت فرسوده محل دارآباد ،2613 ،تهران.
 پروژه طرح منظر شهری محدوده نعمت آباد ،2613 ،تهران( .مهندسی مشاور رازاندیشان)
 طراحی فاز دو مجمو

اداری زهک ،2617 ،تهران( .مهندسی مشاور بین

وف )

 طرح منظر شهری محل طیب ،منط  ،2617-11 ،21تهران( ،سرپرست پروژه)( .مهندسی مشاور مآب)
 طرح آماده سازی و تفکیک اراضی روستای سرتنگ سفلی ،ایاالم ،2611 ،تهاران( .مهندسای مشااور زمای سااخت
ایرانیان)

 سوابق پژوهشی 

 شرکت در پروژه بررسی وضعیت خوابگاه های کشور ،وزارت لوم ،تح ی ات و فناوری ،سال .2612
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بررسی و تشخیص سکونتگاه های غیر رسمی شهر سمنان بار اسااس معتاالت کالبادی باا اساتفاده از ساامان ،GIS
ملی کاربرد  GISدر برنام ریزی اقتصادی ،اجتما ی و شهری ،شرکت بی المللی پاردازط اطال اات

نخستی همای
ن


کلیک ،اردیبهشت .2611

بررسی ن

فناوری اطال ات در طراحی فتاهای شاهری در راساتای افازای

مومی ،نخستی همای
اطال ات ن

سارمای هاای اجتماا ی و مشاارکت

ملی کاربرد  GISدر برنام ریزی اقتصادی ،اجتما ی و شهری ،شرکت بی المللای پاردازط

کلیک ،اردیبهشت ..2611

 مهارتها 

 برگزاری سمینار آشنایی با رشت های دانشگاهی در شاهرود ،تابستان .16
 برگزاری نمایشگاه بزرگداشت بم ،موزه هنرهای معاصر اصفهان ،زمستان .14
 برگزاری نمایشگاه معماری در دانشگاه هنر اصفهان ،هفت پژوه  ،سال .14


تو هیات اجرایی نخستی همای

زنان معمار ایرانی ،آذر .13

 برگزاری نمایشگاه آثار دانشجویان شهرسازی ،دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس ،هفت پژوه  ،سال .13
 شرکت در دوره آموزشی بافت فرسوده ،برگزار شده توسط مرکز تح ی ات ساختمان و مسک  ،سال .17

 مهارتها 

Auto cad 
Photoshop 
Corel Draw 
Office 
3D Max 

Sketch Up 
Arc GIS

 3از 3

