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 رزومه تحصیلی و کاری
 

 مشخصات فردي   

              محمد   نام پدر:                 ضیاء صابونچي          نام خانوادگي :                               امیر   نام :

                  ارومیه ور:محل صد                                         ارومیه  محل تولد:           51/2/5511تاريخ تولد: 

   amir_architecture@yahoo.comآدرس ايمیل:                پايان خدمت وضعیت نظام وظیفه: 
                                                                       

 سوابق تحصيلي 

 نام واحد آموزشي شهرمحل تحصیل
  مدت تحصیل

 گرايش
 

 رشته تحصیلي
مقطع 

 از تا تحصیلي

مدرسه شهید جواد  ارومیه

 قنبری
1312 1311 - 

 ابتدائی -

مدرسه شهید جواد  ارومیه

 قنبری
1317 1312 

 راهنمایی - -

پیش دانشگاهی ابن  ارومیه

 سینا
1311 1317  

 دیپلم فیزیک -ریاضی 

دانشگاه آزاد  تبریز

 اسالمی واحد تبریز
1337 1311 

 لیسانس فوق معماری معماری

 

 سوابق حرفه اي 
  

 سمت

 مدت همکاري

مجموع به  نام سازمان / شرکت

 ماه

 تا از

 ماه سال ماه سال

 کارشناس طراحی
27 1334 1 1331 3 

مهندسین مشاور ایده 

 پادیر

 کارشناس طراحی
11 1331 11 1333 2 

دفتر فنی معاونت 

 مهندسی سپاه شهداء

 کارشناس طراحی
12 1333 4 1331 4 

مهندسین مشاور پندار 

 پایدار

 کارشناس طراحی
11 1331 4 

حال 

 حاضر
- 

 دفتر مهندسی شخصی

از  2پایه دارای پروانه اشتغال به کار

 سازمان  نظام مهندسی ارومیه
12 1311 4 

حال 

 حاضر
- 

سازمان نظام مهندسی 

 ارومیه

 
 

 پست هاي اداري و سازماني 
 

  مدت پست سازماني نام موسسه يا دانشگاه

انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز 

 آذربایجان غربیاستان 

 عضو هیات مدیره و نائب رئیس 
  سال 3

 تا کنون سال 4 عضو هیات علمی ارومیهآفاق دانشگاه 

 ترم 4 مدیر گروه معماری و شهرسازی ارومیهآفاق دانشگاه 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

 آذربایجان غربی

یسه و دبیر گروه تخصصی عضو هیات رئ

 معماری
 تا کنون سال 3
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 سوابق تدریس 
 

 مدت تدريس مقطع  نام دروس نام موسسه

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد ارومیه

 3و2ساخت و ارائه  –معماری  هایتمرین –نرم افزارهای معماری 

 –آشنایی با معماری معاصر ایران و جهان   –کاربرد کامپیوتر  –

طرح  –روشهای طراحی و تولید صنعتی  –نقشه کشی صنعتی 

 کارگاه مصالح و ساخت – 3و2و1معماری 

و  کارشناسی

 کاردانی

 سال 1

 ترم 13

دانشگاه آزاد اسالمی 

 ارومیه سماء  واحد

 تمرین معماری –نرم افزارهای معماری 
 ترم 2 کاردانی

دانشگاه آزاد اسالمی 

 نقدهواحد 

 تمرین معماری –نرم افزارهای معماری 
 ترم 2 کاردانی

دانشگاه غیر انتفاعی 

 آفاق ارومیه

تمرین های   -کارگاه مصالح و ساخت -3و2و1طراحی معماری 

انسان طبیعت  –معماری معاصر ایران و جهان  - 2و 1معماری 

 روشهای طراحی و تولید صنعتی-2و1مقدمات معماری  –معماری 

و  کارشناسی

 کاردانی

 سال  7

 ترم 11

 

 

 يوتريمهارتهاي کامپ 
  

 میزان تسلط سطح نام برنامه

auto cad بسیار خوب پیشرفته 

3d max بسیار خوب پیشرفته 

Corel draw بسیار خوب پیشرفته 

   

 

 مقاالت پذیرفته شده 
  

 نام  و محل  عنوان

 تبریز -همایش ملی اندیشه ها و فن آوری های نو در معماری هویت جدید فضای عمومی

 کردستان -دومین همایش سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی  ه سازی و پیامد های آنآموزش به روش شبی

 همایش استانی گرامیداشت هفته پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد ارومیه معماری دینامیک

 پژوهشی( -چاپ شده در ماهنامه شهر و منظر )علمی معماری سیال

 

   

 عضویت ها 
  

 مدت عضويت

 سال 1 ی ساختمان استان آذربایجان غربیسازمان نظام مهندس

 سال 1 انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان آذربایجان غربی

 سال 12 بسیج مهندسین استان آذربایجان غربی

 سال 3 کانون معماری چهارسوق وابسته به سازمان ملی جوانان

 سال 4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه

 سال 2 بسیج اساتید استان آذربایجان غربی
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 رزومه تحصیلی و کاری
 

 5831دانشگاه آزاد اسالمی تبریز  از فوق لیسانس معماری -

عضو هیات رئیسه و دبیر گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آ.غ به  -

 سال 4مدت 

صنفی مهندسین معمار و شهرساز استان آ.غ بهه  عضو هیات مدیره و نائب رئیس انجمن  -

 سال 8مدت 

طراحی، نظارت و اجراء در رشته معماری از سهازمان    2وانه اشتغال به کار پایه دارای پر -

 نظام مهندسی ساختمان استان آ.غ 

 دارای  پروانه آموزش از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آ.غ -

 تا کنون 22عضو هیات علمی تمام وقت موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه از سال  -

 سال 2و شهرسازی موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه به مدت  مدیر گروه معماری -

 52تا کنون )  5831سابقه تدریس  دروس معماری در دانشگاه های سطح استان  از سال  -

 ترم متوالی(

از  طراحهی، نظهارت و اجهراء   دارای مجهوز  چهار سوق  ) مهندسیمدیر عامل دفتر فنی  -

 تا کنون  سال 51به مدت  ( سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آ.غ 

 پروژه ساختمانی در سطح استان 11بیش از   نظارت و  طراحی -

 5بهه مهدت   تبریز مقصود ابراهیم زاده و همکاران، کارشناس معماری مهندسین مشاور  -

 سال

 سال 5تهران به مدت ، کارشناس معماری مهندسین مشاور برآیند -

 سال 2سی سپاه شهداء استان آ.غ به مدت کارشناس معماری دفتر فنی معاونت مهند -

 سال 5ارومیه به مدت ، کارشناس معماری مهندسین مشاور ایده پادیر -

 عضویت در باشگاه پژو هشگران و نخبگان جوان استان آ.غ  -

 عضو یت در بسیج مهندسین استان آ.غ -

 عضویت در بسیج اساتید استان آ.غ -

 عناوین مقاالت: -

 پژوهشی( (  -چاپ شده در ماهنامه شهر و منظر )علمی(  معماری سیال )5

 -(  هویت جدید فضای عمومی  )همایش ملی اندیشه ها و فن آوری های نو در معمهاری 2

 تبریز(

( معماری دینامیک )همایش استانی گرامیداشت هفته پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد 8

 ارومیه 

دومین همایش سراسری توسعه آموزش ( آموزش به روش شبیه سازی و پیامد های آن )4

 کردستان ( –علوم پزشکی 
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