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یلغش هیاپ و  تاعالطا 

تالیصحت

کیناکم یسدنهم  یسانشراک 

ات ۱۳۹۷-۰۸) دورهاش (۱۳۹۳-۰۷  یتعنص  هاگشناد 

اه تراهم 

Microsoft Office
یا هفرح

AutoCAD
طسوتم

نامتخاس یژرنا  یزاس  هنیهب  زیلانآ و 
هتفرشیپ

تنئولف
هتفرشیپ

Design builder
یا هفرح

یمومع طباور 
هتفرشیپ

Adobe Photoshop
طسوتم

G-Code programing
هتفرشیپ

SolidWorks
هتفرشیپ

رتویپماک اب  راک 
یا هفرح

سروب یلام و  یاه  رازاب  رگلیلحت 
هتفرشیپ

armangar.com

یئافو ورسخ 
کیناکم یسدنهم  یسانشراک 

 ekson.kv8@gmail.com
 ۰۹۳۸-۷۹۸-۶۶۶۴

دورهاش رهش  نانمس ، ناتسا  سردآ   

درجم درم  / تیسنج   

دلوت ۱۳۷۵ خیرات   

یتساوخرد قوقح  دادرقلقادح  یمومععون  تمدخ  یلمتیعضو  دک 

دادرارقیقفاوت عون  رد  تیدودحم  رظتنمنودب  ای  ۰۸۵۰۱۴۹۱۷۷لومشم 

لدعم 14.85 اب  لیصحتلا  غراف 

زا ۳ هحفص ۱ 
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اه نابز 

یسیلگنا
هتفرشیپ

یشزومآ یاه  هرود 

یراک یاه  هبرجت 

هیوهت ورشیپ  یکیناکم  تاسیسات  یسدنهم  ینف  تکرش 

تاسیسات هاگراک  تسرپرس 

هام  ۹

نونکات  ۱۳۹۸-۰۴

یسدنهم رتفد 

رتفد یتسرپرس 

هام  ۱

ات ۱۳۹۸-۰۴  ۱۳۹۸-۰۲

اه هژورپ

هاگشناد نامتخاس  یور  هتسوپ  ود  یاه  امن  عاونا  یزاس  ۱۰-۱۳۹۷هیبش 

نآ یزاس  هنیهب  دورهاش و  یتعنص  هاگشناد  قرب  هدکشناد  نامتخاس  یژرنا  یسررب 

دورهاش یتعنص  هاگشناد  زا  کیناکم  یسدنهم  یسانشراک  هجرد 

۱۳۹۷-۰۴

دهشم قرب  هاگورین  ادوکشا  دحاو  زاگ  لاقتنا  هلول  طخ  یددع  ۰۴-۱۳۹۶یسررب 
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یس نا  یس  یسیون  همانرب  هرود  یا -  هفرح  ینف  همانیهاوگ ی 
دورهاش یتعنص  هاگشناد  زا  کیناکم  یسدنهم  یسانشراک  هجرد  اب  طبترم 

تاسیسات یرامعم و  یسدنهم  رتفد  رد  یرتفد  روما  ماجنا 

نیا نامتخاس  یژرنا  یزاس  هنیهب  روظنم  هب  ،و  دشابیم دهشم  نارواخ  هاگـشناد  برامعم  دشرا  یوجـشناد  همان ی  نایاپ  زا  یتمـسق  هژورپ  نیا 
رکذ هب  مزال  ، دیدرگ جرد  همان  نایاپ  نیا  رد  نآ  جیاتن  هدش و  یزاس  هیبش  ردلیب  نیازید  رازفا  مرن  هلیـسو  هب  هتـسوپ  ود  یاه  امن  عاونا  ، هاگـشناد

.درک تفایرد  ار  زا 17  هرمن 16.5  ، هدش هئارا  همان ی  نایاپ  تسا 

دش و یزاس  لدم  ردلیب  نیازید  رازفا  مرن  رد  قرب  هدشکناد  نامتخاس  نآ  یراک  دنور  یط  دـش و  یفرعم  یـسانشراک  هژورپ  ناونع  هب  هژورپ  نیا 
ریثات هدکشناد  تخاس  دنور  رد  هژورپ  نیا  زا  لصاح  جیاتن  تسا  رکذ  هب  مزال.تفرگ  رارق  یسررب  دروم  یزاس  هنیهب  یاه  هار  نشیلومیس  زا  سپ 

.دش دهاوخ  لامعا  یزاس  هنیهب  یاه  هار  دوب و  دهاوخ  رازگ 

هلیسو هب  اه  رتیه  هب  زاگ  لاقتنا  یاه  هلول  ، ادوکشا دحاو  گید  رد  راخب  لماح  یاه  هلول  ندش  تیه  روا  لکشم  یـسررب  روظنم  هب  هژورپ  نیا  رد 
تفرگ رارق  هاگورین  نیسدنهم  دات  دروم  هلصاح  جیاتن  دش و  یزاس  هیبش  تنئولف  رازفا  مرن  ی 

زا ۳ هحفص ۲ 
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Modeling a naturally ventilated double skin کرامناد گروبلا  رد  یتاقیقحت  نامتخاس  یژرنا  هب  طوبرم  هلاقم  نشیدیلو 
facade with a building simulation program

اه باتک اه و  لانروژ تالاقم ،

نیون یاه  شور  اب  دورهاش  هاگشناد  قرب  هدکشناد ی  رد  یژرنا  فرصم  یزاس  هنیهب  هلاقم ی 

سدـنهم یتسرپرـس  یراـکمه و  اـب  ردـلیب  نیازید  رد  یکیناـکم  تاسیـسات  راـب  هبـساحم  یحارط و  باـتک  دـیدج  هخـسن ی 
باتک رضاح  لاح  نژرو  یلصا  هدنسیون ی  ، یحلصم

اه نومزآ 

تیصخش نومزآ 16 

ISFP-T نومزآ :  هجیتن 

۱۳۹۷-۰۲

تاحیضوت
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.دش فیرعت  هژورپ  تروص  هب  دهشم  یسودرف  هاگشناد  تاسیسات  نایوجشناد  زا  یکی  همان ی  نایاپ  بلاق  رد  هلاقم  نیا 

فیلات لاح  رد 

فیلات لاح  رد 

.دشاب یم توافتم  تیصخش  نیب ۱۶  زا  درف  تیصخش  تخانش  تهج   Jung's یروئت نومزآ MBTI و  زا  یبیکرت  قوف  نومزآ 

دنچ یاراد  هنیمز  نیا  رد  هک  مدرکیم  لابند  ار  لابدنه  هتشر ی  هفرح  روط  هب  متسه و  لاعف  یشزرو  فلتخم  یاه  هتشر  رد  بناجنیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
.دشاب راذگ  ریثات  یراک  هیحور  رد  دناوتیم  هک  ؛ متسه زین  یناتسا  یروشک و  ماقم 

.دشاب یم  تیدودحم  نودب  یریگدای  قوذ  یریذپ و  تیلوئسم  ثحب  ، تسه هجوت  دروم  هلئسم  نیا  رد  هک  یا  هتسجرب  هیحور ی 

زا ۳ هحفص ۳ 

اه ...هماداهژورپ
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