
 

 رزومه

 

 دانیال صدقیان:نام و نام خانوادگی

 09155520657: تلفن تماس

 Sedghiyandanial@gmail.com ایمیل :
 

 تهران:  در   ساکن

 وضعیت تاهل :مجرد
 

 و اجرایی  سوابق تحصیلی

 دبیرستان :مدرسه نمونه دولتی حسینیان

 1397دانشگاه هنر تهران سال 

کارشناسی ارشد رشته مدیریت /هنر تهراندانشگاه  -کارشناسی :مهندسی معماری

 پروژه و ساخت دانشگاه هنر تهران 

 

 سوابق آموزشی:

 

دستیار استاد دکتر بهشید حسینی در تدریس 99-98سال تحصیلی دو نیمسال   

 در دانشگاه هنر تهران  2و روستا  1روستا 

دستیار استاد دکتر بهشید حسینی در تدریس 99-98دو نیمسال سال تحصیلی   

 در موسسه آموزش هنر و معماری پارس)مدیریت دکتر گالبچی( 2و روستا  1روستا 

 

روستا کوهبنان -روستا ابیانه-تحقیق :روستا سرآقا سیدروستاهای مورد بررسی و 

روستا -روستا فشک،رشکین،قسطین ناحیه در ناحیه الموت غربی-دشت خاک کرمان

 چلی علیا و سفلی گرگان

 

 سوابق پژوهشی:

 

دانشگاه هنر تهران سال  1پژوهش در گروه الگوی مسکن روستا سراقا سید )روستا 

 مونا مسعودی-عرفان حسن پور-یان( اعضای گروه :دانیال صدق1395

در دانشکده  1396برگزاری نمایشگاه بلوط روستا سرآقا سید در فروردین ماه 

معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران به منظور محرومیت زدایی و خودکفایی 

 اقتصادی روستا سراقا سید در مناطق محروم استان چهارمحال و بختیاری

ل عکس معماری و کروکی )روستا فشک( در دی ماه برگزاری نمایشگاه عکس شام

1398  

سرآقا  بازشناسی منظر روستایی نمونه موردی )روستایمقاله مروری و پژوهشی با عنوان 

سید (تاثیر الگوی مسکن بر بافت روستا در اولین همایش ملی منظر روستایی )دانشگاه 

ام الدین حسینیسیدحس-بین المللی امام خمینی( پژوهشگران:دانیال صدقیان  

بررسی الگوی مسکن ،مطالعات جغرافیایی،مطالعات اقتصادی،مطالعات اقلیمی،مطالعات 

آسیب شناسی و بررسی نقاط قوت و ضعف در روستا ذکر شده–تاریخی و سیاسی   

تاریخ فارغ الیکارشناسی  تاریخ شروع دوره
 97-93التحصیلی

mailto:Sedghiyandanial@gmail.com


 

 
 
 

 

 

 

 88شرکت در دومین جشنواره ابن سینا ویژه دوره راهنمایی در مشهد اردیبهشت 

( 916)کسب رتبه  1393یزیک در کنکورسراسری سال رتبه برتر رشته ریاضی ف

 منطقه دو

 1395-1393جز مشاورین افتخاری کانون فرهنگی آموزش )قلم چی( به مدت دو سال 

 ( آلمان TUV NORD) REVITمدرک بین المللی دارنده  

 ویالی  2طرح -مدرسه ابتدایی مرزداران1طرح -مقدمات طراحی معماری

مان پالسکو )جایگزینی برای دیا 3طرح -رجمسکونی اوج واقع در شهر ک

-تخت خوابی چمران واقع در تقاطع چمران 80بیمارستان  4طرح -پالسکو(

طراحی فنی ساخت نما متحرک با اقتباس -کرج شهرک مسکونی اوج 5طرح 

 از برج البحار دبی)که به پیوست تقدیم شما میگردد.(

 در کرج و معماری پایدار تعاملی()فضا  با رویکرد پایان نامه :خانه گفتمان سینما 

  عضو بیناد نخبگان –رتبه برتر)استعداد های درخشان( در رشته کارشناسی

 ایران

   عضو اصلی انجمن علمی معماری دانکشده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

 تهران برای یک دوره

  مشاور در کارگروه خانه جوانان شهرستان نیشابور در فرمانداری شهرستان

 بورنیشا

 شرکت در ورکشاپ ساخت المان اجری محوطه  دانشگاه هنر تهران 

 در  )با اقتباس از برج البحار ابوظبی(طراحی و ساخت نما متحرک نصب شده

 دیوار سالن اجتماعات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران)کرج(

  1394گواهی شرکت در جشنواره سراسری آیات استان زنجان زمستان 

 17.10 معدل 

 

 

 



 دانشگاه:هنر تهران –:مدیریت پروژه و ساختکارشناسی ارشد 

به کارگیری کلیه حوزه های دانش مدیریت پروژه در پروژه تاالر مرکزی شهر رشت 

 استاد راهنما :دکتر دالوری 1397مهرماه 

-MSPROJECT-ه اهن در نرم افزارهای اکسلپیاده سازی پروژه بارانداز را

PRIMAVERA(P6)   درس کاربرد با کامپیوتر  99-98در نیمسال دوم سال تحصیلی

 استاد راهنما :دکتر محبی فر

شرکت و رتبه برتر در مسابقات کتابخوانی -شرکت در مسابقات پوستر استان زنجان

 دانشگاه هنر 

 تهراندانشگاه هنر  کسب مقام سوم در مسابقات فوتسال جام فجر

 97لوح تقدیر از مرکز معماری ایران رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد سال 

-1397عضو رسمی انجمن مدیریت پروژه ایران از بهمن ماه –آشنایی با روش تحقیق 

کمیته توسعه پایدار اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران از سال   یرسم عضو

مسئول -عضو اصلی انجمن علمی مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه هنر تهران-1397

مدیر دپارتمان -1397روابط عمومی انجمن تربیت بدنی دانشگاه هنر تهران از سال 

دبیر سمینار آشنایی با  -  1398مرکز آموزش های آزاد هنر تهران از اردیبهشت ماه 

 -1398خرداد ماه  21انواع گواهی نامه های مدیریت پروژه و ساخت 

شرکت در سمپوزیوم مدیران پروژه YOUNG CREW-عضو انجمن مدیریت پروژه ایران )

-شرکت در همایش قراردادهای بین المللی فیدیک-(PDU 6ایران )مدرک بین المللی 

-PDU 3کسب   PMBOKو  PRINCE 2همایش -کارگاه مقاله نویسی دانشگاه تهران

گواهی حضور در -1397شرکت در همایش قراداد های فیدیک دانشگاه هنر تهران سال 

گواهی حضور در همایش -1397همایش قرادادهای همسان دانشگاه هنر تهران سال 

BIM   شرکت گواهی حضور و– 1398 سخنران دکتر خجسته دانشگاه هنر تهران سال

 23در همایش نیم روزه  پایداری در مدیریت پروژه  توسط انجمن مدیریت پروژه ایران 

شرکت در سمینار آشنایی با انواع گواهی نامه های مدیریت پروژه و – 1398خرداد ماه 

 1398خرداد ماه  21ساخت 

 گواهی شرکت در ریسک های پروژه

 Project Managementشرکت در مسابقات بین المللی مدیریت پروژه )

Championship  )2020 
 

 1399الی  1397

 سوابق حرفه ای

 تیرماه[ شهر نیشابور] -[ ناب معمارینام شرکت:] –[ ایده و طراحی]
  دادن ایده و طراحی )فاز یک(بر مبنای رعایت قوانین و مقررات نظام مهندسی

 طراحی پالن و استفاده حداکثری از پالن طراحی شده-شهرستان نیشابور

  1398کارشناس کنترل پروژه در شرکت مهندسین مشاور نقش پایدار )تهران (از سال 
 تاکنون

 1395الی  1394

 [ هر  نیشابورش] -[ 24شرکت استارتاپی همیاب ] –[ نماینده فروش]
  [سامانه و همچنین ایجاد پنل کابری برای استفاده هر چه بهتر دفاتر  ارایه خدمات

ردیابی کاالی دیچیتال و -آموزش سامانه برای کابران جدید–پیشخوان از سامانه 
 سرقتی و گمشده در شهرهای تهران و کرج

 اداری فلسفی واقع در خیابان شریعتی کوچه -کارآموزی در پروژه تجاری
 تاکنون 1398از مهرماه  فلسفی 

  در دانشگاه هنر تهران و دانشگاه پارس 2و  1دستیار آموزشی در درس روستا 

 تاکنون  1398از مهر ماه 

 تا کنون 1395ذر ماه آ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارتها
 مهارتهای نرم افزاری

 AUTOCAD-SKETCHUP-3D MAX –REVIT(Architecture)-PHOTOSHOP-RHINO6-LUMION 8 

 -MS PROJECT-WBS SCHEDULE PRO- 

  آشنایی کامل با نرم افزارAUTOCAD   وREVIT(Architecture)-LUMION8-MSPROJECT-SKETCH UP 

  3آشنایی متوسط به نرم افزار هایD MAX-RHINO 6-PHOTOSHOP-WBS SCHEDULE PRO  

  آشنایی پایه ای با نرم افزارهایRHINO6 -GRASSHOPPER 
 

 آشنایی با زبانهای خارجی

  ی زبان انگلیسی عال 

 زبان عربی متوسط 

 

 سایر مهارتها
  تعهد و انگیزه خدمت 

  )مهارت در مذاکره و فن بیان )شرکت در ورکشاپ مربوط به این حوزه 

 یابی و فروش بهتر مهارت در بازار 

  24مشارکت و شرکت در کارهای تیمی مانند استارتاپ همیاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1پیوست 



 پوسته باز شونده













 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دانشگاه هنر تهران

 دانشکده معماری و شهرسازی

 درس طراحی فنی

97-96نیمسال اول سال تحصیلی   

 پروژه پوسته باز شونده

 اسامی اعضای گروه :

افشین یاوری-مهکامه باقری-عرفان حسن پور-مریم فرزان-دانیال صدقیان  

 با راهنمایی اساتید معماری :

 کتر کاوه شکوهی دهکردید-دکتر مجتبی مهدوی نیا 
 عضو هییت علمی دانشگاه هنر تهران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

در ابتدا طبق مشاهداتی که افراد از منابع داشتند شروع به کشیدن هندسه کار و 

ی کار اندازه مثلث ها در نرم افزار اتوکد کردند سپس با مشخص شدن ساختار کل

قالب چک لیست در آوردیم که  درباره مصالح و جزییات فکر کردیم سپس کارها را در

برای درست کردن یک الگو از این مثلث ها ابتدا به پامنار رفتیم برای خرید و برش 

دادن پلکسی ها سپس به الله زار رفتیم برای خرید جک پنوماتیک )سیستم 

پنوماتیک:استفاده از هوای فشرده برای انتقال انرژی جهت باز و بسته شدن مثلث 

دی بلبرینگ پیچ و مهره و لوال میله و رزوه هم خریدیم سپس به ها( همچنین تعدا

پردیس کاربردی رفتیم از مواد دور ریز در آن جا مثل پایه های صندلی آن هار جمع 

آوری کردیم و به کارگاه طراحی صنعتی آن جا بردیم سپس آن قوطی ها را به اندازه 

آن ایجاد کردیم جهت به هم مورد نظر برش دادیم همچنین سوراخ های مورد نظر در 

پیوستگی الگو های مثلث.  سپس به تاسیسات دانشگاه رفتیم تا بتوانیم کار برش و 

جوشکاری را به کمک آن ها انجام بدهیم همچنین به کمک دریل سوراخ ها را در 

پلکسی ایجاد کردیم سپس مدل اولیه با آزمون و خطا درست شد سپس با تجربه 

الگو از مثلث ها به دست آوردیم و نکاتی اساتید گفتند به هایی که از ساخت یک 

سمت ساخت مجدد مثلث ها رفتیم که در این دفعه ایراد های قبلی از جمله سوراخ 

نبودن مثلث ها و اندازه ها اصالح شد برای ساخت الگو های دیگر مثلث قرار بر این 

برعکس پیش برود و  شد که به صورت چوبی باشد و از اگو بسته به سمت باز شدن و

برخالف الگو پلکسی به صورت ثابت بماند جهت خرید چوب به خیابان پل چوبی 

رفتیم پس از خرید چوب ها برش خوردند سپس به چوب ها سمباده زدیم لوالهایی 

جهت ثابت ماندن آن ها وصل کردیم سپس شاسی کار به کمک جوشکار درست 

ث ها را با هم هماهنگ کردیمکردیم و با استفاده از این قوطی ها مثل  

 

 


