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 بسمه تعالي
 

 : مشخصات فردي -1
 

 سمرقندي نام خانوادگي:           اولدوز نام:                              
 

samarghandioldooz@gmail.com :  پست الكترونيك                                 

 محمد نام پدر: 5631تاریخ تولد:  تبریزمحل تولد: 

 9639شماره شناسنامه:  متاهلوضعيت تاهل: 

 شرقي 4ط-ساختمان طال-کوچه مدرس-شهریور جدید 56خ  -تبریزنشاني محل سكونت:  4715-514-1791تلفن تماس: 

 
 

 : سوابق تحصيلي -2

 مقطع تحصیلي رشته تحصیلي نام واحد آموزشي کشور/ شهر محل تحصیل

 کارشناسي ارشد معماری-مهندسي معماری آزاد تبریزدانشگاه  تبریز

هنر تبریزدانشگاه  تبریز  کارشناسي مهندسي معماری 
 

 

 

 
 : سوابق آموزشي -2

پاره وقت/ تمام 
  مشاوره وقت/

دانشگاه يا موسسه آموزش عالينام  مدت همكاری عنوان درسهايي که تدريس نموده ايد  

 از تا

2طراحي معماری  حق التدریس  29/52/92  15/15/92  
 موسسه آموزش عالي غیر دولتي

 سراج

 حق التدریس

 مديريت تشکیالت کارگاهي

 تحلیل فضای شهری

  تمرين های معماری

15/15/92 ادامه دارد  

 دانشگاه آزاد صوفیان

مانطراحي فني ساخت حق التدریس 15/55/92 ادامه دارد   دانشگاه آزاد صوفیان 

 93/06/01 ادامه دارد مباني معماری و پروژه حق التدریس
موسسه آموزش عالي غیر دولتي 

 سراج

15/13/96 ادامه دارد کارگاه مصالح و ساخت حق التدریس  
موسسه آموزش عالي غیر دولتي 

 نبي اکرم
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 : ايسوابق حرفه -2

پاره وقت/ تمام 
  مشاوره وقت/

 سمت
 مدت همكاری

 محل اشتغال به کار
 از تا

وقت نیمه طراحي معماریمسئول   15/15/92 ادامه دارد   
سازه فجر مهندسین مشاور شرکت 

 تبریز

15/51/91 91/12/29  مسئول طراحي داخلي تمام وقت مسبنا شمهندسین مشاور شرکت    

وقت نیمه طراحي معماری و داخليمسئول   5/51/76 ادامه دارد   )طرح و ساخت(شرکت آلتین سو 

 (طراح و ناظر اجرای کل پروژه)سمت:باشد هاي مورد همكاري به شرح زیر مياهم پروژه
 طراحي داخلي ، طراحي خارجي( :)طبقه مهندس باقری 3 پروژه آپارتماني -5

 طراحي داخلي ، طراحي خارجي( :)طبقه مهندس معتمدی1 پروژه آپارتماني -2

 طراحي داخلي ، طراحي خارجي( :)دکتر عباس زاده   دوبلكس پروژه آپارتماني -6

 پاشایيپروژه ویالی آخر هفته دکتر  -5

 باغ آقای یزدان پناه land scapeطراحي  -4

 واحدی منطقه آزاد ارس 563پروژه مجتمع مسكوني  -1

  پروژه طراحي برج  -9
 

 

 

  ساختمان داراي پروانه اشتغال بكار نظام مهندسي

 

 :هاي آموزشي دوره -3

دوره آموزشي نام موسسه برگزار کننده مدت دوره عنوان دوره آموزشي  

ساعت ecotect 24دوره آموزشي   دانشگاه هنر تبریز 

ساعت 24 پیشرفتهVray دوره آموزشي  دانشگاه هنر تبریز 
 

 

 تاليف كتب ، مقاالت و ترجمه ها :4- 

 نام ناشر سال چاپ عنوان

 مذهبي اماکن معماری در رنگ تحلیل
 92 "اردبیلي الدین صفي شیخ تبریز،بقعه علیشاه تبریز،ارک مسجدکبود"موردی نمونه

 درج در مجموعه مقاالت

همایش ملی اندیشه ها و فن آوری های نو 

 در معماری
 ــــــــــــــــ ISI 92در حال استخراج مقاله آکوستیک از پایان نامه کارشناسي ارشد 

 

 مهارت در زبان انگليسي:5-
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 مكالمه نوشتن خواندن

 متوسط عالي عالي

 

 

 : افزارتسلط بر نرم -1

نرم افزار عنوان  ميزان تسلط 

AutoCad عالي 

Office (Word.Excel.Powerpoint.Access) عالي 

3dsMax عالي 

Photoshop خوب 

Vray خوب 

ecotect متوسط 

 خوب در اینترنت دقیق و سریع Searchتوانایي تحقیق و 
 

 
 

 : پایان نامه كارشناسي -9

  عنوان 

مركز تحقيقات 

علوم ومعارف 

 اسالمي

 
 

 :ارشد پایان نامه كارشناسي -8

  عنوان 
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طراحی پردیس 

  سينمایی الله
 

 

 
 

 

 

 

 

 


