
 حرفه ایمشخصات فردی و سوابق تحصیلی و  

 مشخصات فردی -

 نام  و نام خانوادگی : مهدی نصر -

 1355تاریخ و محل تولد :  -

 سوابق تحصیلی  -

 1379دانشکده هنرهای زیبا در سال  –فارغ التحصیل کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه تهران  -

 1379سال رتبه یک آزمون کارشناسی ارشد در رشته طراحی صنعتی در  -

 1382دانشکده هنرهای زیبا در سال  –فارغ التحصیل کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه تهران  -

جناب آقای سهراب وثوقی )موسس زیبا دیزاین( در دوره کارشناسی ارشد و اخذ مدرک  گذراندن کارگاه -

 دوره استراتژی طراحی

 سوابق حرفه ای  -

عضویت در تیم طراحی )مشاور حقیقی( خط تولید و ساختمانهای صنعتی و اداری شرکت ساسان )خط  -

 PET )1379تولید 

 شرکت دیجیتال کلون وابسته به گسترش انفورماتیک ایران –عضویت در تیم طراحی محصول کلونایزر  -

  1392تا  1381کارشناس دفتر طراحی شرکت ساختمانی بند از سال  -

 1391تا  1390راحی پروژه الریسا مال در جزیره کیش بصورت همزمان از سال مشارکت در ط -

تا  1393شرکت آذین فن آور برساد از تیرماه  ماشین سازیسرپرست دفتر طراحی و مدیر داخلی کارخانه  -

 .1393بهمن 

 .1396 دی ماه  تا 1394سال مرداد ماه هیدرولیک مهندسین مشاور الر از  –کارشناس بخش سیویل  -

 .1398تا آخر سال  1396سال دی ماه کارشناس طراحی سیویل شرکت مهندسین مشاور ویان از  -

 تا حال حاضر. 1399پردازی ایران از سال سیویل شرکت مهندسین مشاور سازه طراحی کارشناس  -

 سوابق آموزشی -

احی صنعتی دانشگاه نقشه کشی و طراحی فنی رشته طر –تدریس واحدهای طراحی به کمک کامپیوتر  -

 1391تا  1382الزهرا از سال 

از سال  در دوره عالی آزاد معماری داخلی دانشگاه تهران طراحی داخلی و نقشه کشی  -تدریس طراحی پایه  -

 .1396تا  1390

برای رشته های  ، طراحی فنی و روش تحقیقنقشه کشی صنعتی وختمان انقشه کشی س هایتدریس واحد -

شگاه معماری و هنر پارس در دان ، مدیریت پروژه ، مهندسی صنایع و طراحی صنعتی  تکنولوژی عمران

 تا حال حاضر. 1393

 Solidworks  ,Autocad 2D & 3D , Civil 3D  ,,Mechanical Desktop:  مسلط به نرم افزار های  -

3Dmax  وAutodesk Architectural Desktop . 
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