
نیلفر ملک پور
طراح و معمار

تماس با من

09365706004

lotus.blueymail@yaho
o.com

ایران، کرمان، کرمان، بلار
هانیروز

مهارتهای تجربی

Autodesk 3d Studio Max-vray

Autocad Architecture

Adobe Photoshop

Autodesk Revit Architecture

Microsoft office

طراح فاز دو

lumion

زبان

انگلیس

درباره من

طراح و ناظر معماری با 6 سال سابقه فعالیت تخصص در شرکت های مهندسین
مشاور و شرکت های طراح دکراسیون و معماری داخل و دفاتر مهندس و همچنین

تدریس در زمینه نرم افزارهای معماری
جنسیت: زن

وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تلد: 1371/5/12

ابق تحصیلس

کارشناس

مهندس معماری
1389 - 1393   |   معدل: 17.63

کارشناس ارشد

مهندس معماری
1397   |   معدل: 19.34

دورهها و گاهینامهها

نرم افزار

Atoucad Architecture  (مسسه آمزش ایلیا)
1389

mailto:lotus.blueymail@yahoo.com
mailto:lotus.blueymail@yahoo.com


مهارت خاندن

مهارت نشتن

مهارت شنیداری

مهارت گفتاری

شبکه های اجتماع

Niloofar_maleki

نرم افزار

Autodesk 3d Studio Max-vray  (مسسه آمزش ایلیا)
1391

نرم افزار

Adobe Photoshop  (مسسه آمزش ایلیا)
1392

نرم افزار

Lumion

نرم افزار

(گروه معماری حسین مشایخ)  Autodesk Revit Architecture
1399

نرم افزار

Microsoft office

سایر

(نظام مهندس)  معماری پایه سه طراح

(نظام مهندس)  پایه سه نظارت معماری

(نظام مهندس)  پایه سه اجرا معماری

ابق شغلس

مهندس عمران و معماری

طراح  (از شهریور 1396 تا مهر 1398)
طراح داخل و دکراسیون نیل       شرکت   

نحه همکاری: تمام وقت

مهندس عمران و معماری

https://instagram.com/Niloofar_maleki


طراح و فاز دو  (از آبان 1398 تا مهر 1399)
مهندسین مشاور پارس بنیان       شرکت   

نحه همکاری: تمام وقت

مهندس عمران و معماری

نظارت  (از اردیبهشت 1399 تا اکنن)
نظام مهندس       سازمان/نهاد   

نحه همکاری: پروژه ای

مهندس عمران و معماری

مجری و طراح معمار  (از اردیبهشت 1394 تا اکنن)
فخر هانیروز       شرکت   

نحه همکاری: پروژه ای

مهندس عمران و معماری

طراح

آمزش

تدریس نرم افزار 3dsmax  (از شهریور 1399)
مسسه آمزش ایلیا       مسسه   

ه همکاری: ساعتنح

پروژهها

ساختمان مسکن 5 طبقه سه راه هانیروز کنار شیرین سرای مجید
کارفرما / درخاست کننده: شرکت فخر هانیروز

تضیحات: طراح

ساختمان تجاری و مسکن 5 طبقه بزرگراه امام رضا جنب بلار کثر
کارفرما / درخاست کننده: آقای عابدی

تضیحات: طراح



ساختمان مسکن 5 طبقه خیابان شب بو
کارفرما / درخاست کننده: آقای عسکرپور

تضیحات: ناظر معماری

ساختمان مسکن 5 طبقه بلار امیرکبیر
است کننده: آقای هدایتکارفرما / درخ

تضیحات: ناظر معماری

تحقیقات و مقاالت

اردیبهشت 1398

بررس تداع مفاهیم فضا و زمان در طراح مجتمع سینمایی
نع اثر: مقاله   |   ناشر: چهارمین کنفرانس بین الملل پژوهش های نین در عمران و معماری


