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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 تدريس
۸۸ تا بهمن ۸۰ تدریس در آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز از مهر  •

o:زمینه های تدریس
 (نقشه کشي ساختمانهای اسکلت فلزی)۲ترسیم فني  
 (نقشه کشي ساختمانهای اسکلت بتني)۴ترسیم فني  
 ۲ و ۱تنظیم شرایط محیطي
 ۲ و ۱عناصر و جزییات ساختماني
(آموزش اتوکد) کاربردکامپیوتر در معماری
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۸۸ تا بهمن ۸۴  تدریس در مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حافظ شیراز از مهر •
o:زمینه های تدریس

 (نقشه کشي ساختمانهای اسکلت فلزی)۲ترسیم فني  
 ۲ و ۱تنظیم شرایط محیطي
 ۲ و ۱عناصر و جزییات ساختماني
(آموزش آرشیکد) کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری
ی تحلیل فضای شهر

۸۸ تا بهمن ۸۱ تدریس در دانشگاه آزاد اسلمی واحد سپیدان از بهمن  •
o:زمینه های تدریس

 ۲ و ۱تمرینهای معماری
 ۲ و ۱تنظیم شرایط محیطي
 ۲ و ۱عناصر و جزییات ساختماني
(آموزش آرشیکد) کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری
(آموزش اتوکد) کاربرد کامپیوتر در ساختمان

۸۸ تا بهمن ۸۴  تدریس در موسسه آموزشی دیباگران (نماینده مجتمع فنی تهران) از تیرماه •
o: زمینه های تدریس 

تدریس در دوره آموزشي اتوکد معماری
تدریس در دوره آموزشي آرشیکد
 تدریس کاربرد نرم افزار اتوکد در دوره بلند مدت دکوراسیون داخلي

  تدریس در مؤسسات کنکور فاضل و بزرگمهر دانا•
۸۹-۸۸ تدریس در مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارم شیراز در نیمسال اول •

o : زمینه های تدریس
(آموزش آرشیکد) کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری 

 تا کنون۸۸خان) از بهمن ماه   تدریس در مجتمع فنی تهران (شعبه غرب و کریم•
o : زمینه های تدریس

تدریس در دوره آموزشي اتوکد معماری
تدریس در دوره آموزشي آرشیکد
۲ به فاز ۱های فاز تدریس در دوره آموزشي تبدیل نقشه


