Personal Details

 -1مشخصات فردي :
نام  :طاهره

کد ملی ------------ :

نام خانوادگی :کولیوند
تاریخ تولد 1370 :

پست الکترونیکیt.koulivand@yahoo.com :

نام پدر  :علیرضا

تلفن همراه09216302496 :

 -2سوابق تحصیلی :
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

مدت تحصیل
از

تا

نام واحد آموزشی

کشور /شهر محل
تحصیل

کارشناسی

مهندسی معماري

1388

1392

دانشگاه ایالم

ایران

کارشناسی ارشد

مهندسی معماري و انرژي

1392

1394

دانشگاه ایالم

ایران

 -3سوابق پژوهشی
عنوان
تولید انرژي پاک از زیست توده،نمونه موردي استان ایالم

تولید انرژي از گیاهان زراعی و پسماند هاي این محصوالت

نام کنفرانس/مجله
کنفرانس بین المللی رویکردهاي
نوین در نگهداشت انرژي
کنفرانس بین المللی رویکردهاي
نوین در نگهداشت انرژي

بررسی عملکرد حرارتی پوشش گیاهی در فضاي باز

کنفرانس بین المللی عمران

شهري(نمونه موردي بندر امام خمینی)

،معماري،زیرساخت هاي شهري

Improving thermal comfort by using water
and vegetation

International conference
on architecture civil and
urban development at
the beginning of the third
millennium

بررسی تاثیر ارتفاع و تراکم ساختمانی بر سرمایش حاصل

کنفرانس بین المللی

از آب و پوشش گیاهی،مطالعه موردي شهرستان درهشهر)

عمران،معماري و توسعه شهري

تاریخ پذیرش

وضعیت مقاله

بهمن 93

چاپ در مجموعه مقاالت

بهمن 93

چاپ در مجموعه مقاالت

مرداد94

چاپ در مجموعه مقاالت

July2015

چاپ در مجموعه مقاالت

بهمن94

چاپ در مجموعه مقاالت

کنفرانس علمی پژوهشی افق
بهبود آسایش حرارتی در شهر با استفاده از المان هاي

هاي نوین در علوم جغرافیا و

طبیعی درشهر تهران

برنامه ریزي ،معماري و شهر

2016

چاپ در مجموعه مقاالت

سازي ایران
کنفرانس علمی پژوهشی افق
تاثیر فرم هاي مختلف پوشش گیاهی بر دماي محلی و

هاي نوین در علوم جغرافیا و

آسایش حرارتی معابر

برنامه ریزي ،معماري و شهر
سازي ایران

1

2016

چاپ در مجموعه مقاالت

کنفرانس علمی پژوهشی افق
بررسی شرایط حرارتی و ضعیت آسایش حرارتی در تنگه

هاي نوین در علوم جغرافیا و

هاي شهري ،نمونه موردي شهر اصفهان

برنامه ریزي ،معماري و شهر

چاپ در مجموعه مقاالت

2016

سازي ایران
مجله آرمان شهر

ممیزي و بهینه ساي مصرف انرژي هتل زاکرس شهر ایالم

در حال داوري

اسفند95

اولین کنفرانس بین المللی علوم

بررسی تاثیر جهت گیري تنگه هاي شهري بر سطح

میان رشته اي در شهرسازي و

رضایتمندي حرارتی :نمونه مورد شهر اصفهان

چاپ در مجموعه مقاالت

فروردین 96

معماري
اولین کنفرانس بین المللی علوم

بررسی تاثیر ارتفاع به عرض تنگه هاي شهري بر سطح

میان رشته اي در شهرسازي و

رضایتمندي حرارتی:نمونه موردي شهر اصفهان

چاپ در مجموعه مقاالت

فروردین 96

معماري

ارائه راهکار بهینه ممیزي انرژي ساختمان در جهت کاهش
بار سرمایشی و گرمایشی؛ نمونه موردي؛ پروژه مسکن مهر

مجله آرمان شهر

ابریشم (استان البرز)

چاپ در مجموعه مقاالت

اسفند 94

بررسی عملکرد حرارتی آب و پوشش گیاهی در اقلیم
شهري و تاثیر آن برآسایش حرارتی در فضاي باز،مطالعه

مجله آرمان شهر

دي 94

چاپ در مجموعه مقاالت

بررسی شرایط آسایش حرارتی در معابر و ارائه راهکار

Landscape and Urban
Planning

-

در حال داوري

مروري بر مقاالت تاثیر پوشش گیاهی بر آسایش حرارتی

Urban Forestry & Urban
Greening

-

در حال داوري

موردي شهرستان درهشهر

براي بهبود آن

عابران در شهر

 -4دوره هاي آموزش مرتبط با توانمندي ها:
نام دوره

سطح

ICDL

درجه  1و 2

نرم افزار Energy plus

پیشرفته

نرم افزار DesignBeilder

پیشرفته

محل آموزش
آموزشگاه فنی و حرفه اي دره
شهر
مرکز معماری ایران

تعداد ساعت

سطح آشنایی

50

عالی

6

عالی

30

عالی

نرم افزار Envimet

پیش رفته

-

عالی

نرم افزار Rayman

پیشرفته

-

عالی

نرم افزار Ecotect

پیشرفته

دانشگاه ایالم

20

عالی

نرم افزار Autocad

مقدماتی و پیشرفته

آموزشگاه فنی و حرفه اي

40

خوب

نرم افزار Revit

مقدماتی

دانشگاه ایالم

30

خوب

2

نرم افزار 3d max

مقدماتی

جهاد دانشگاهی ایالم

40

خوب

نرم افزار sketchup

مقدماتی و پیشرفته

-

-

خوب

مقدماتی و پیشرفته

-

-

خوب

مقدماتی

-

-

خوب

مقدماتی

جهاد دانشگاهی ایالم

30

خوب

نرم افزارGIS

مقدماتی

-

-

خوب

نرم افزار CFD

مقدماتی

-

-

خوب

نرم افزارMATLAB

مقدماتی

-

-

خوب

نرم افزارGIS

مقدماتی

-

-

خوب

نرم افزارWRF

مقدماتی

-

-

خوب

نرم افزارDelphin5

مقدماتی

-

-

خوب

اکادمی توف

-

متوسط

اکادمی توف

-

متوسط

پزوهشگاه استاندارد

-

نرم افزار فتوشاپ

نرم افزار Vray
نرم افزار spss

تشریح الزامات سیستم مدیریت
انرژي مبتنی استاندارد
ممیزي انرزي در ساختمان
اموزش مدرسان سیستم مدیریت
انرژي مبتنی بر استاندارد

-

مدارک سایر دوره هاي آموزشی طی شده که بالغ بر  100ساعت است موجود است.

سوابق تدریس:
تدریس در دانشگاه ایالم از  96تا کنون
بر گزاري کارگاه اموزش نرم افزار  Autocadدر دانشگاه ایالم،سال 94
تدریس دروس مبانی معماري در آموزشگاه فراز گستران ایالم سال به مدت  2سال
برگزاري کارگاه آموزشی نرم افزار  Envi-metبراي دانشجویان کارشناسی ارشد ،سال 95
بر گزاري کارگاه ماکت سازي در اموزشگاه فراز گستران ایالم سال 94
همکاري به عنوان مشاور پایان نامه سطح کارشناسی ارشد با دانشگاه رازي کرمانشاه
همکاري با دانشگاه ایالم در جهت ارایه الگوي هاي مناسب پایان نامه کارشناسی ارشد انرژي و معماري دانشگاه ایالم.

3

اموزش در دانشگاه علمی کاربردي استان ایالم به مدت  1سال

عناوین سایر موارد سوابقی
.1

دانشجوي ممتاز کارشناسی و کارشناسی ارشد

 .2دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد،با درجه عالی(نمره  )20سال 94
 .3ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان طرح پژوهشی به شهرداري اصفهان
 .4همکاري به عنوان دانشجوي فعال فرهنگی به مدت دو سال با دانشگاه ایالم.
 .5طراح اصلی تبلیغات محیطی دانشگاه ایالم ( با استفاده از نرم افزار فتوشاپ)

4

