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به نام خدا

مشخصات فردی
پوراحمد شریف

 ۰۹۳۶۰۴۲۷۳۷۵تلفن همراه:  
sharifpour@archiware.ایمیل:            ir

//:سایت:                 وب .http archiware ir

مدارک تحصيلي
  از آموزشگاه شهید آیت ال دستغیب شیراز۱۳۷۴  مدرک دیپلم در رشته ریاضي فیزیک در سال •

(سازمان  ملي پرورش استعدادهای درخشان)
 از دانشگاه هنر تهران۱۳۸۳  مدرک کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماری در سال •
 از کانون زبان شیراز۱۳۸۳ در زبان آلماني در سال ZD  مدرک •
)TOLIMO از آزمون ۵۰۰  آشنایي با زبان انگلیسي در زمینه های مکالمه و ترجمه در حد بال (نمره •
 از سازمان نظام مهندسي استان فارس۳  پروانه اشتغال پایه •

سوابق حرفه ای معماری
۸۱ی تهران در پاییز   همکاری با دفتر مهندسین مشاور شاران در پروژه مطالعاتي فضای شهر•
۱۳۸۳ تا ۱۳۸۰  فعالیت در دفتر معماری  آرتیمان پردیس  به عنوان عضو هیات مدیره از •
۸۶  همکاری با شرکت توسعه گردشگری استان فارس به عنوان کارشناس در تابستان •
 تا کنون۱۳۸۳  همکاری با دفتر مهندسي پلک از دی ماه •
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سوابق طراحي

 ساختمانهای اداری و  تجاری: 
)۱۳۸۲  طراحي محوطه و ساختمان اداری کارخانه مهکوه تهویه (اسلمشهر / تهران / •
  )۱۳۸۴ستان آباده (آباده / فارس /   طراحي ساختمان کانون بازنشستگان شهر•
  )۱۳۸۴طراحي یک ساختمان تجاری مسکوني  (فیروزآباد / فارس /   •
 )۱۳۸۶  طراحي فاز صفر مجتمع تجاری (شهرستان بیضاء / فارس / •
)۱۳۸۶  طراحي ساختمان تجاری مسکوني (سیدان / فارس / •
)۱۳۸۶  طراحي ساختمان اداری سازمان بهزیستي سپیدان (سپیدان / فارس / •
)۱۳۸۷  طراحي نمای نمایندگي فروش صنایع تهویه کول لین (شیراز •
)۱۳۸۷  طراحي ساختمان شهرداری شهرستان مصیری (مصیری / فارس / •
)۱۳۸۸  فاز صفر طرح بازسازی مجتمع دندانپزشکي فارس (شیراز / •
)۱۳۸۸  طراحي ساختمان تجاری درماني ( کازرون / فارس / •

پارکها و فضای سبز:
)۱۳۸۴  طراحي محوطه سازی و فضای سبز یک واحد مسکوني (شیراز / •
)۱۳۸۵  پارک ورودی شهرستان نودان (نودان / فارس / ۲ و ۱  طراحي فاز •
)۱۳۸۷ الي ۱۳۸۶  پارک کمپ پالیشگاه نخلستان (لمرد / فارس /۲ و ۱  طراحي فاز •
)۱۳۸۷  طراحي مسیر و محوطه سازی یک باغ در محدوده باغات قصردشت ( شیراز / •
)۱۳۸۸ کمپ فرهنگي رفاهي  سازمان بهزیستي سپیدان  (سپیدان ./ فارس / ۲ و ۱  طراحي فاز  •

دکوراسیون داخلی :
)۱۳۸۶  طراحي و اجرای دکوراسیون داخلي یک واحد مسکوني در بلوار زند (شیراز / •
)۱۳۸۷  طراحي نما و دکوراسیون داخلي یک واحد مسکوني در بلوار صنایع (شیراز / •
)۱۳۸۷  طراحي و اجرای دکوراسیون داخلي یک واحد مسکوني در خیابان جمهوری (شیراز / •
)۱۳۸۷  طراحي و اجرای دکور داخلي یک واحد مسکوني در خیابان جمال الدین اسدآبادی (شیراز / •
)۱۳۸۸  طراحي پروژه بازسازی و دکوراسیون یک واحد تجاری در بلوار زند شیراز (شیراز / •

تفکیک و قطعه بندی زمینهای شهری :
)۱۳۸۵  تفکیک و قطعه بندی زمین تعاوني مسکن کوار (کوار / فارس / •
)۱۳۸۶  تفکیک و قطعه بندی زمینهای شهری (کوار / فارس / •
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)۱۳۸۵  تفکیک و قطعه بندی زمینهای شهری بیضا (بیضاء / فارس / •
)۱۳۸۶  تفکیک و قطعه بندی زمینهای شهرداری بیضاء (بیضاء / فارس / •
)۱۳۸۵  تفکیک و قطعه بندی زمین در شهرستان زرقان (زرقان / فارس •
)۱۳۸۶  تفکیک و قطعه بندی زمینهای شهری در سیدان (سیدان / فارس / •

ساختمانهای مسکونی:
)۸۸ الي ۸۴ واحدی (شهرستانهای فارس / ۱۲ ساختمان مسکوني از تک واحدی تا مجتمع ۴۷  طراحي •
)۱۳۸۴  طراحي ویل در خیابان ستارخان ( شیراز / فارس / •
)۱۳۸۶  طراحي ویل در باغ شهر صدرا  ( شهرصدرا / فارس / •
)۱۳۸۸  طراحي ویل در باغ های قصردشت شیراز ( شیراز / فارس / •

متفرقه:
)۱۳۸۳ طبقه در میدان دانشجوی شیراز (شیراز / ۱۲  طراحي نمای برج •
)۱۳۸۵  طراحي نمای یک ساختمان مسکوني در خیابان قصردشت (شیراز / •
)۱۳۸۶  طراحي تیپ سرویسهای بهداشتي مجتمعهای خدماتي بین راهي (توسعه گردشگری فارس / •


