نرگس یاوری
درباره من:
سوابط کاری من در زمینه طراحی و اسکیس و تدریس خصوصی دروس مبانی نظری و طراحی معماری در مقاطع مختلف
به مدت  7سال میباشد .در کنار طراحی به یادگیری و ساخت ماکت و مدلهای معماری به صورت حرفهای پرداختم و
به دلیل عالقه به معماری در مقطع ارشد در همین رشته ادامه تحصیل دادم .تمایل دارم در زمینه طراحی و اجرای
پروژههای معماری وارد کار شوم و مهارتهای خود را در فعالیتهای تیمی به اشتراک بگذارم.

اطالعات شخصی:
نام :نرگس
نام خانوادگی :یاوری
نام پدر :علمدار
سال تولد1367 :
وضعیت تاهل :مجرد

اطالعات تماس:
Nargessyavari1@gmail.com

)+98(9138076616
031-32656647
Nargess yavari

سوابق تحصیلی




سوابق کاری







زبان انگلیسی:

مهارت خواندن ★★☆☆☆
مهارت گوش دادن ★★☆☆☆

مهارت صحبت کردن ★★☆☆☆
مهارت نوشتن ★☆☆☆☆

تدریس خصوصی دروس طراحی و مبانی نظری معماری (اسکیس و راندو)1390-1397 /
طراحی فاز یک مجموعه پذیرایی مرکزی /مجتمع گردشگری آرانا کاشان1398-1399 /
کارمند دفتر فنی /دفتر فنی فرهنگ (اصفهان)1390-1393 /
طراحی و اجرای پانلهای سفالی و نقش برجسته /گروه هنری نهور1393-1394 /
مشارکت در ساخت ماکت مجموعه عالی قاپو اصفهان /مرکز اداری عالی قاپو1392 /
کارآموز نقشه کشی معماری /شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان (مجموعه اداری امیرکبیر)1386 /

دانش و مهارت

Nargessyavari1

محل سکونت :شهر اصفهان

کارشناسی ارشد مهندسی معماری /دانشگاه سراسری کاشان( /دولتی) 1396-1399
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری /دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان( /آزاد) 1387-1390
کاردانی نقشه کشی معماری -معماری /دانشکده فنی و حرفهای دختران نجف آباد (دولتی)1384-1386 /









طراحی با دست آزاد و تکنیکهای اسکیس و راندو%90 /
%80 /Autodesk AutoCAD 2D , 3D
%50 /Autodesk Revit Architecture
%70 /Adobe Photoshop
%80 /Power Point, Word , Excel
ساخت مدل و ماکتهای معماری%90 /
طراحی و ساخت سفال و نقش برجسته%90 /

نقاط قوت رفتاری





خالقیت و نوآوری
کار تیمی (روحیه مشارکتی)
تعهد و انگیزه خدمت
حل مسأله و تصمیمگیری

دورهها و گواهینامهها
ماکت و مدل ساز مواد اولیه /موسسه :سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور /مرکز شهید بهشتی1388/
صنعتگر صنایع دستی در رشته سفالگری دستی -سفال نقش برجسته /موسسه :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری معاونت صنایع دستی1393 /
گواهی شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی "کاشی زرین فام (کاشی های محرابی ،تاریخدار و کاشی کاران)" /موسسه:
مدیریت کارگاه های کوفی نگاری فراشاه یزد با همکاری دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان (شهید رجایی)1397 /

