
  رزومه كاري
 محمد يزدي

  تحصيالت
  معدل  تاريخ اخد مدرك  محل تحصيل  نام موسسه آموزشي  رشته تحصيلي  درجه تحصيلي

  ١٩,٠١  ١٣٨٢  اصفهان  امام محمد باقر(ع)  رياضي و فيزيك  ديپلم
  ١٤,١٦  ١٣٨٨  اصفهان  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران  ليسانس

  ١٧,٢٥  ١٣٩١  تهران  دانشگاه تهران  معماريتكنولوژي   فوق ليسانس
  

  سوابق تجربي و آموزشي
  تا تاريخ  از تاريخ  توضيحات  نوع فعاليت  موسسه/فعاليت
  ٢٣/٨/٨٨  ٢١/٨/٨٨  برگزار شده در دانشگاه تهران  دوره آموزشي  سازه هاي پارچه اي ديبا
  ٠١/٠٢/٨٩  ٠١/١٠/٨٨  فرممهندسي سازه ، بهينه سازي   تحقيق و توسعه  سازه هاي پارچه اي ديبا

  ٣٠/٩/٨٨  ١٠/٠٧/٨٨  كنكور ارشد تكنولوژي معماري  مشاور تحصيلي  خانه عمران
  ٠١/٠٢/٨٨  ٠١/١١/٨٧  كمك ناظر در بخش تجاري پروژه  نظارت  پروژه قو الماس خاورميانه

  ٠١/١٠/٨٩  ٠١/٠٨/٨٩  زبان تخصصي كنكور ارشد مديريت پروژه و ساخت  مدرس  پرديس ملي معماري و شهرسازي
  ٢١/٩/٨٩  ١٥/٩/٨٩  كنكور ارشد –حل تمرين ايستايي معماري   مدرس  مركز معماري ايران

  ١٥/٠٤/٩٠  ٠١/٠٣/٩٠  Rhino3dآموزش نرم افزار مدلسازي سه بعدي   مدرس  ايوان خانه معمار
  ١٥/٠٩/٩٠  ١٥/٠٨/٩٠ Grasshopper3dآموزش نرم افزار پارامتريك   مدرس  پرديس ملي معماري و شهرسازي

ساخت سازه ي فضاكار با بامبو در دانشگاه تربيت   مجري  ساخت سازه فضاكار
  مدرس (نور)

١٧/٠٧/٩٠  ٢٠/١١/٨٩  
مركز تحقيقات  –وزارت مسكن 

  ساختمان و مسكن
  ١٥/١٢/٩٠  ١٥/٠٨/٩٠  مدير بخش فناوري اطالعات دبيرخانه نوآوران  مشاور

  ٢٦/٠٢/٩٢  ٢٦/٠٢/٩٢  اتصاالت مفصلي براي سازه هاي بامبويي  ثبت اختراع  صنعتي و فكري مالكيت سازمان
  ٣٠/٠٦/٩٣  ١٧/٠٩/٩٠   Grasshopper3dآموزش تخصصي نرم افزار   مدير سايت Grasshopper3d.irوبسايت 

  ١٥/٠٤/٩١  ٢٠/٠٢/٩١ grasshopperمدلسازي پروژه هاي داخلي با   طراح ديجيتال  شركت طراحي داخلي رنا
  ٣٠/٠١/٩٢  ٢٥/٠٥/٩١  مهندس طراح، محاسب و نظارت سازه فضاكار  فني  نمونشركت سازه فضاكار ره

  ٠٣/٠٤/٩٢  ٢٨/١١/٩١  كارشناسي مهندسي معماري دانشگاه شهاب دانش قم  مدرس  درس ايستايي
  ٠٣/٠٤/٩٢  ٢٨/١١/٩١  كارشناسي مهندسي معماري دانشگاه شهاب دانش قم  مدرس  درس سازه هاي فلزي

  تابحال  ٠١/٠٢/٩٢  آموزش و پژوهش در طراحي پارامتريك  مدير سايت parametric3d.comوبسايت 
به طراحان شركت سازه پارچه  Grasshopperآموزش   مدرس  آموزش مدلسازي پارامتريك

  اي ديبا
٢٠/٠٢/٩٤  ٠٣/١١/٩٣  

به طراحان شركت حركت  Grasshopperآموزش   مدرس  آموزش مدلسازي پارامتريك
  دانشمير –سيال 

١٢/٠٥/٩٢  ٢٣/٠٣/٩٢  
رضا  –به طراحان شركت رنا  Grasshopperآموزش   مدرس  آموزش مدلسازي پارامتريك

  نجفيان
٢٠/١١/٩٢  ٢٣/٠٩/٩٢  

دانشجوي  ٢٠٠به بيش از  Grasshopperآموزش   مدرس  آموزش مدلسازي پارامتريك
كارشناسي و ارشد از دانشگاه هاي معتبر (دانشگاه 

  تحقيقات و ...)تهران ، بهشتي ، علم و صنعت ، علوم 
  تابحال  ٩١



روزه در دانشكده معماري دانشگاه اسالمي  ٣كارگاه   مدرس  كارگاه آموزش گرس هاپر
  تبريز براي دانشجويان ارشد تكنولوژي

٠٨/٠٨/٩١  ٠٥/٠٨/٩١  
روزه در دانشكده معماري دانشگاه اسالمي  ٣كارگاه   مدرس  كارگاه آموزش گرس هاپر

  تكنولوژيتبريز براي دانشجويان ارشد 
١٥/١٠/٩٢  ١٢/١٠/٩٢  

  ١٠/٠٤/٩٤  ٠٤/٠٣/٩١  روزه آموزش گرس هاپر ٢دوره كارگاه  ٢٠برگزاري   مدرس  كارگاه آموزش گرس هاپر
روزه تخصصي معماري بايونيك به همراه  ٢كارگاه   مدرس  كارگاه معماري بايونيك

  مريكاآ sci-arcحضور آنالين يكي از اساتيد دانشگاه 
٢٠/٠٥/٩٤  ١٨/٠٥/٩٤  

كاربرد پيشرفته نرم افزار در 
  معماري

دانشجويان ارشد فناوري معماري دو دوره دانشگاه علم   مدرس
  و صنعت 

١٥/١٠/٩٥  ٠١/٠٧/٩٥  
كاربرد پيشرفته نرم افزار در 

  معماري
  ٢٠/١٠/٩٥  ٠١/٠٧/٩٥  دانشجويان ارشد معماري داخلي دانشگاه پارس   مدرس

  
  سوابق پژوهشي

نوع   موسسه/فعاليت
  فعاليت

  تا تاريخ  از تاريخ  توضيحات
  ٠١/٠٦/٨٦  ٠١/٠٣/٨٦  بررسي بتن هاي مقاوم در برابر حرارت و ضربه  پژوهش  شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان

  ٠١/١٠/٨٩  ٠١/٠٧/٨٩  الگوبرداري از طبيعت در معماري  پژوهش  دانشگاه تهران
  ١٥/٠٨/٩٠  ١٥/٠٢/٨٩  كشور ساخت سازه با رستني هاي بومي شمال  پژوهش  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  لينك  طره هاي پارامتريك بر اساس قاضدك  مقاله  كنفرانس سازه و معماري دانشگاه تهران
https://goo.gl/7Jyf4d رس منبسط شده بر اساس خاك باطله نسوز معدن   مقاله  كنگره مهندسي عمران دانشگاه سمنان

  سٌه اصفهان
  لينك

https://goo.gl/atoDKC 
معماري و شهرسازي  شريهنشريه علمي پژوهشي 

  آرمانشهر
طراحي معماري با رويكرد بيونيك، نمونه موردي   مقاله

  طراحي پوسته هاي معماري با الهام از صدف آبالون
  لينك

https://goo.gl/cHtRDj 
 A Preliminary Study of the Structure and  مقاله Journal of bionic engineeringارائه شده به 

Architecture of Walnut Shell 
  لينك

https://goo.gl/W1j4X
T 

  زبان
  خواندن  ادراك  نوشتن  مكالمه  زبان

  قوي  قوي  قوي  قوي  (قوي/متوسط/ضعيف)انگليسي
  

  تسلط بر نرم افزار
  تسلط  نرم افزار

  آشنايي  مسلط  حرفه اي
Rhinoceros 3d x      

Grasshopper 3d  x      
Vb programming  x      

Grasshopper Development    x    



Visual Studio    x    
Corel Draw  x      

Sap2000  x    
Millipede(Grasshopper Structural Simulation) x    

Diva(Environmental simulation in Rhino/Grasshoper) x    
Website Design x    

Camtasia x    
Articulate Storyline x    

Autoplay Media Studio x    
Zbrush  x   

Keyshot  x   
Access x    

Excel x    
Dynamo   x  

  
  
  


