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 تعالیبسمه 

 

                                                                                                                       

 BIMسازمان نظام مهندسی تهران، مدیر دپارتمان  1اینجانب سعید دهقانی کارشناس ارشد معماری، مهندس معمار و ناظر پایه 

 اهم سوابق کاری خود را به شرح ذیل اعالم می دارم. آشنا به زبان انگلیسی و فرانسه، و رانمرکز معماری ای

      8935-8931                               مرکز معماری ایران                                                           

و نررم   Revit BIM  ،Dynamoوره های مرتبط نظیرر  مدیر دپارتمان بی.آی.ام مرکز معماری ایران و مدرس د -1

         .  Navisworksافزار 

 کراربرد عملری و نظرری   "، "معرفی نرم افزار داینامو "تاکنون با موضوعات  19سمینار تخصصی از پاییز  9برگزاری   -0

نرور   آنرالیز "و  "وژهدر مدیریت پر Navisworksجایگاه " ،"؟ چگونه؟BIMآنالیز نور و انرژی، دنیای "، "داینامو

                   "Honey Beeروز با افزونه 

 8934-تاکنون                                                               مهندسین مشاور آرمه فناوری تابان بنا

هرران نرو بره مترراژ     مترمربع، ساختمان تجراری اداری ت  0922طراحی معماری ساختمان مسکونی نگارستان یکم به متراژ 

 0822مترمربع، ساختمان ویالیی کتالم در رامسرر بره مترراژ     9222مترمربع، ساختمان مسکونی کیکاووس به متراژ  9822

، محوطره و جرداره سراختمان    مگاواتی داریان 012ساختمان کنترل و نیروگاه برق آبی  3و 0طراحی معماری فاز و مترمربع

 سرچشمه، بانک سپه شعبه گنبدشعبه مرکزی بانک سپه، بانک سپه 

Architectural (Revit) Technologist                                                                   2013-2014 

Stantec 

Ottawa, Ontario 

• Preparing the BIM model for the renovation of an existing industrial building 

to a college located in Montreal and renovation of the ground floor of the 

Extended Stay America hotel in Ottawa 

• Generating the elevations, sections, and detailed plans in AutoCAD for the 

Sandy Hill Arena project according to the Accessibility Design Standards 

Architectural Designer/Technologist                                                                    2013 
Ninava Ltd. 

Ottawa, Ontario 

 Generated the BIM building information model for a triplex unit, 410 m2 of lot 

area 

 Prepared the proposal including, site plan, elevations and renderings for the 

Committee of Adjustment, City of Ottawa 

 شرکت کیسون

  1311-1310روژه باغ کتاب تهران پ شرقی پوسته های نمایاسکای الیت و  اجرای پروژهمدیر 

 مهندسی مشاور مهاب قدس

 1382-1381، 9مگاواتی کارون 1222شناس طراحی معماری و ناظر عالیه نیروگاه کار -1

  1381-1310، 9مگاواتی کارون 1222معماری و ناظر عالیه نیروگاه پروژه مدیر  -3
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 ایرانمشاور عمران  مهندسین

 همکاری با مشاور عمران ایران در زمینه طراحی ساختمان اداری و تدوین سرانه استاندارد پروژه پدافند غیر عامل به شرح ذیل:

 1383 ،های پروازیستاد فرماندهی اجرایی و پشتیبانی و میادین آزمایش 0 و 1طراحی فاز صفر، -1

 1380-1383 ،مسلح نیروهایهای ها و یکانسرانه استاندارد فضاهای اداری سازمان نرم و تدوین -0

 1383 ،مسلح نیروهای ورزشیهای ها و سالنسرانه استاندارد زمین نرم و تدوین -3

 1383-1389 ،مسلح نیروهای آموزشیها و فضاهای دارد ساختمانسرانه استان نرم و تدوین -9

 1383-1389 ،مسلح نیروهایسرانه استاندارد انبارها و مخازن آمادی  نرم و تدوین -9

 مهندسین مشاور فراطرح

 1381-1380  ،13ترافیک( شهرداری منطقه فرهنگسرای) مرکز فرهنگی بانوان 0 فاز طراحی -1

 1381-1380 ،13ورزشی )شهید محالتی( شهرداری منطقه مجموعه 0طراحی فاز  -0

 مهندسین مشاور فرازبوم

 1328 ،تهران 0 ساختمان اداری شرکت آب و فاضالب منطقه 1 طراحی فازدستیار  -1

 1321 ،)طرح برنده مسابقه معماری( میدان اصلی شهر جدید پردیس 0 و کمک طراحی فاز 1 )پرزانته( فاز ارایه -0

 1321 ،)ره( ایستگاه راهنمایان بندر امام خمینی 1 احی فازدستیار طر -3

 1381 ،مقررات ملی ساختمان 3های وضع موجود دفتر مرکزی شرکت زیمنس آلمان مطابق مبحثتهیه نقشه -9

 1389-1389 ،بهسازی میدان رسالت شهرداری تهران 0 و1دستیار طراحی فازصفر،  -9

 1389-1382 ،فرازبوممدیر طراحی شرکت  -8

 دانشگاه ایوانکی

 1382-1381تدریس دروس تخصصی معماری  -1

  1382-1388تقدیر شده به عنوان استاد نمونه   -0

 سوابق تحصیلی:

 از دانشگاه هنر تهران 1381فارغ التحصیل سال  -1

 استاد راهنما: دکتر حافظی ،موضوع پایان نامه: مرکز تحقیقات سازمان هوا و فضا -0

 سوابق نظری:

 به صورت سی.دی مالتی مدیا، نشر: High-techه کتاب ترجم -

 

 

 امور طراحی و نظارت برای کارفرمای بخش خصوصی:

-2/3912/0312-2/10/133-2/8829/0312-2/23/131-2/91/1828هرررای يبترررینظرررارت برررر اجررررای پرررالک -1

ر منررررراطق واقرررررع د 2/9ج/ - 0299/2/9 - 0/2/9982- 2/33/892- 2/2290/0312-2/9121/0312-2/103/9118

 شهرداری تهران. 11و  11،12،1،9،0


