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کادمیک
 
 تحصیالت آ

/ معدل زمان بندی مقطع تحصیلی

 کل نمره

 محل تحصیلو  ، گرایشرشته

 یدکتر
 تا  13۸7 اسفنداز 

 13۹4 مهر

magna 

cum 

laude 

خیلی 

 خوب

 دانشکده ی هنر و دیزاین دانشگاه ووپرتال آلمان 

 رشته ی طراحی صنعتی

 یطراح یو استراتژ یزیربرنامه ،یمتودولوژگرایش 

 موضوع پایان نامه: 
 یقابل رقابت با محصوالت واردات یلوازم خانگ یکاربرمحور: طراح یطراح

 رانیا یصنعت لوازم خانگ ءجهت ارتقا

 ارشد یکارشناس
 تا  13۸۵از مهر 

 13۸7 وریشهر
1۸.6۹ 

 دانشگاه تهران ،بایز یهنرها سیپرد

 یصنعت یطراح یرشته 

 نامه:  انیپا موضوع

گرم خارج از منزل با توجه به  یجهت صرف غذا یوسیله ا یطراح

 محصول یاحساس گرا و اهمیت رنگ در طراح یرویکرد طراح

 یکارشناس
 تا  13۸1از مهر 

 13۸۵ وریشهر
1۹.10 

 یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم یهنر و معمار ی دانشکده

  یصنعت یطراح یرشته 

 نامه: انیپا موضوع

  بررسی عوامل مؤثر در طراحی دستگاه های پزشکی فوتوتراپی

 (نهآکفوتوتراپی خانگی جهت درمان بیماری پوستی )طراحی دستگاه  و
 
 
 
 
 



 یسوآبق حرفه آ
 توضیحاتفعالیت به همراه زمینه های  /محل کار نام  / پروژه  زمان بندی

 13۹۸از دی 

  sr.design creative consulting & coachingدر شرکت  مربی و مشاور خالقیت و تفکر طراحی

 زمینه های فعالیت:

 ارایه دوره های آموزشی در شرکت ها و سازمان ها -

 مشاور پروژه های طراحی محصول و خدمات -

 13۹6از بهمن 

 

 رشته طراحی صنعتی مدرس

 زمینه های فعالیت: 
 دانشگاه تهرانخالقیت و نوآوری، مقطع کارشناسی ارشد،  4درس پروژه طراحی صنعتی  -

 درس طراحی پایدار، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران پردیس کیش -

 درس نقد و تحلیل آثار طراحی صنعتی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر -

 درس ارزیابی تولیدات صنعتی، مقطع کارشناسی، دانشگاه هنر -

 دانشگاه تهران پردیس کیشاستاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد،  -

 تا  13۹7از خرداد 

 13۹۸خرداد 

 کمنیتس آلمان با گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهرانپروژه همکاری بین دانشگاه 

 توسعه و آموزش پایدار موضوع پروژه:

 زمینه های فعالیت: 
 پیشنهاد همکاری بین المللی و جستجوی سازمان و دانشگاه مناسب جهت همکاری -

 برقراری ارتباط بین طرفین پروژه -

 انجام مطالعات و تحقیقات  -

 سازی سخنرانی جهت ارایه در دانشگاه کمنیتس به نمایندگی از دانشگاه تهرانآماده  -

 همکاری جهت آماده سازی درخواست بودجه به سازمان تبادالت آکادمیک آلمان )دآآد(

 13۹7اردیبهشت  7و  6

 دو روزه کارگاه یبرگزاربرنامه ریزی و 

 ، "یصنعت یطراح ندیفرا" :کارگاه موضوع

  پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران مکان برگذاری:

 13۹7اردیبهشت  23و  22

 

 دو روزه کارگاه یبرگزاربرنامه ریزی و 

 ، "یصنعت یطراح ندیفرا" :کارگاه موضوع

 دانشگاه تهران ،دانشکده هنرهای زیبا مکان برگذاری:

 13۹6تا اسفند  13۹6از مهر 

 شیک سیپرد ،دانشگاه تهرانگروه طراحی صنعتی، آلمان با  گیدانشگاه براونشوا نیب یهمکار یپروژه

 و آینده گردشگری سرویس دیزاین موضوع پروژه:

 :تیفعال یهانهیزم
 دو دانشگاه نیارتباط ب یو برقرار یزیربرنامه -

 یو پژوهش یعلم کار -

 13۹6اسفند  23تا  1۹شرکت در کارگاه آموزشی مورخ  -

 13۹6از مرداد 

 تهران ،آلورده کیارگان بهداشتیلوازم  شرکت یمشاور طراح

 :تیفعال یهانهیزم
 رانیدر بازار ا یمشتر یازهاین یبررس -

 بازار رقابت زیو آنال یابیبازار -

 اجتماعی یهادر رسانه غاتیتبل تیریمد -

 مانیزا یمرخص 13۹6تا دی 13۹۵ مرداداز 

  13۹6 نیاز فرورد

 13۹6تا خرداد 

 پروفسور هلموت النگر تیریبه مداُلدنبورگ آلمان، انجمن باوهاوس سبز،  نیزایبا سازمان پژوهش د یهمکار

  کیپالست یبه واسطه یاز آلودگ یریجلوگ - هاانوسیحفظ اق :عنوان پروژه

  :تیفعال یهانهیزم
 شیک سیارتباطات با دانشگاه تهران پرد یبرقرار -



 شیک سیدر پرد یپروژه به صورت حضور یمعرف -

 پروژه یدر ط انیدانشجو یعلم یهمراه و مشاوره -

 2017در ماه ژوئن سال  انوسیاق یدر کنفرانس جهان شینما گزینش به منظورپوسترها جهت  یسازآماده -

 ورکیویدر ن یالدیم

 

  13۹4از آبان 

 13۹۵تا مرداد 

 ، تهراننیزاید ایپوشاک مشرکت  یمشاور طراح

 :تیفعال یهانهیزم
 برند یطراحباز -

 در برند ینوآور جادیا -

 یاجتماع یهادر شبکه غاتیتبل تیریمد  -

 رقابت زیآنال -

  13۹3از خرداد 

 13۹۵تا مرداد 

 آزاد یپژوهش-یعلم تیفعال

 "پنهان یازهاین ییشناسا"کتاب  ویرایش و ترجمه

 (13۹۹ بهاردر  چاپنوبت وارش ) انتشارات

  13۸7از اسفند 

 13۹4مهر  تا

  ،یمتدولوژ شیگرا ،یصنعت یطراح یدانشگاه ووپرتال آلمان، رشته ،یدکتر یپژوهش-یعلم تیفعال

 یو استراتژ یزیربزنامه

 :تیفعال یهانهیزم
  یپژوهش و مطالعات علم -

 یدانیم قاتیتحق یاجرا -

 لوازم خانگی ایران بازار زیآنال -

 ان و مطالعه دقیق آنهاکاربرشناسایی نیازهای   -

 نیزاید یاستراتژ یتوسعه -

 یدانشگاه ینارهایکار در سم یارائهسخنرانی و  -

  13۸7از اردیبهشت 

 13۸7تا اسفند 

 آلمانمدرسه خصوصی هِبو بُن،  ،ییدر مقطع دبستان و راهنما اتیاضیر سیتدر

 :تیفعال یهانهیزم

 هِبو بُن، آلماناری کارگاه هنر و دیزاین، مدرسه خصوصی ذبرگ -

 مانآل رِماِگن، آ.س. یآموزشگاه خصوص یی،مقطع دبستان و راهنما در انگلیسی، زبان آلمانی و اتیاضیر سیتدر -

  13۸۵از بهمن 

 13۸6تا خرداد 

 یسیو انگل یفارسلغات  ءامال یریادگیجهت  تلفن دانا یکمک آموزش یباز دیو تول یطراح

 ثبت شده در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

  13۸4از مهر 

 13۸۵ ریتا ت

 کیسپهر الکتر یشرکت لوازم خانگکارآموزی: 

 :تیفعال یهانهیزم
 طراحی پنل ماشین لباسشویی -

 طراحی و ساخت ماکت بخاری گازی -

 طراحی و اجرای نورپردازی برای نمایشگاه لوازم خانگی تهران -

  13۸3از مهر 

 13۸4 نیتا فرورد

 پارس خزر ی: شرکت لوازم خانگیکارآموز

 :تیفعال یهانهیزم
 ماکت تخم مرغ پزطراحی و ساخت  -

 
 

 دوره های علمی و کاربردی
 ، آموزشگاه کیش ونک، تهرانشرفتهیپ اتوکد دوره ی آموزشی
 )مقدماتی و پیشرفته( 3D Max دوره ی آموزشی

 ، دوره خصوصیو راندو سریع تکنیک های طراحی دوره ی آموزشی



 

 علمی و پژوهشی مقاالت

 مقاله

ی تخصصی  نشریه

، 1دوره: هنرهای زیبا، 

 3۸شماره: 

 طراحی احساس گرا: مطالعه ی سلیقه ی جوانان ایرانی در خصوص رنگ

 مقاله و پوستر

 کنفرانس بین المللی

 ،برایتون انگلستان دانشگاه

200۹سپتامبر   

Emotional Design:  Study of the color preferences of Iranian 

users 
 

 تألیفدر دست  مقاله

 :مقاله دودر  یدکتر نامه انیپا یخالصه 

 گاهیجا و یبه محصوالت واردات یرانیکاربران ا شیگرا یعمده  لیدال یبررس -

 داخلی داتیآن جهت بهبود تول یکیو کاربرد استراتژ یصنعت یطراح

  یرانیا انکاربر یو خواسته ها ازهاین ییشناسا -

ترجمه ی کتاب تخصصی 

 طراحی صنعتی

 مانوشانتشارات 

 (در دست ویرایش و چاپ)
 شناسایی نیازهای پنهان

 
 

 آفتخارآت و آمتیازآت
 آلمان )دآآد( و تبادالت دانشجویی یکر دوره دکتری از طرف سازمان آکادمبورسیه چهارساله جهت تحصیل د یتحصیل بورسیه

 13۸۵تابستان  ،کسب رتبه نهم یصنعت یطراح ادیالمپ

 13۸۵تابستان  ،یصنعت یطراح در رشته هنر و کسب رتبه اول در رشته ارشد یکنکور کارشناس دومکسب رتبه  ارشد یکنکور کارشناس
 
 

 مهارت ها
 زبان مادری فارسی زبان

 زبان مادریمانند  آلمانی زبان

 خوب انگلیسی زبان

 نرم افزارها
نرم افزارهای آفیس، نرم افزارهای تحلیل کمی و کیفی اطالعات مانند 

f4،MaxQDA ، نرم افزار مدیریت متن تحقیقاتی Citavi 
 خیلی خوب

 تخصصی Photoshop گرافیکینرم افزارهای 

 خیلی خوب Rhino, 3D-Max, Solid Works نرم افزارهای سه بعدی

 خیلی خوب سازی، ماکت راندوطراحی دستی،  مهارت های فنی

 مهارت های تئوری

مبانی طراحی صنعتی به ویژه رنگ شناسی، متودهای تحقیق و پژوهش، تکنیک 

های بازاریابی و شناخت نیازهای کاربر، رویکردهای طراحی صنعتی به ویژه 

 پایدارطراحی احساس گرا و طراحی 

 خیلی خوب

 
 

 عالیق شخصی
 گوناگون یهابا فرهنگ ییسفر و آشنا

 ملل مختلف یبا غذاها ییو آشنا یپزکیک ،یآشپز

 کیلیآبرنگ و اکر ینقاش

 و خلق آثار سه بعدی توسط پارچه یاطیخ

 


