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مدرس دانشگاه-پژوهشگر-معمار

گرايش معماري و شهرسازي

تحصيالت و مهارت ها 
اسپانيا.دکترای معماری و شهرسازی دانشگاه پلی تکنيک مادريد-

-Universidad Politécnica de Madrid. UPM

کارشناسي ارشد معماري از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب-

2002. مدرک ديپلمای معماری داخلی  و دکوراسيون از کاونديش کالج انگلستاناخذ -

با مجوز وزارت کار و تعاون و سازمان اخذ مدرک  ايمنی عمومی و ارزيابی ريسک -

1397مهندسی، نظام 

نرم افزار ديزاين بيلدر از مدرک بين المللی طراحی خانه های کم انرژی با استفاده اخذ -

1397. از مرکز نثون نروژ و مدرسه عالی انرژی و محيط زيست استکهلم

مقاله ها
وراندکاروانسراهایاقليمیعناصرارزيابیعنوانباپژوهشیعلمیمقالهارائهوچاپ-

1394فارس،استانقاجاريهوصفويه

رانیايمساجددرمکانحستحليلوبررسیعنوانباپژوهشیعلمیمقالهارائهوچاپ-

اصفهان،اماممسجدموردینمونهمحيطی،روانشناسیمنظرازانسانباآنرابطهو

1394

میاسالهایمولفهومحرميتمفهومبررسیعنوانباپژوهشیعلمیمقالهارائهوچاپ-

1394اسالمی،-ايرانشهریفضاهایوهاخانهدر

دراکخخصوصياتازتأثيراستفادهبررسیعنوانباپژوهشیعلمیمقالهارائهوچاپ

میعلمجلهدرايرانی-پايدارمعماریرويکردبابناهاپايداریبرايرانکويریمناطق

.1398اسپانيا،Complutenseدانشگاههنرپژوهشی

مسابقه و جوايز

. موفقيت درشرکت و کسب جايزه مسابقه طراحی پارک ساحلی در بوشهر-

1393

مفتخر به دريافت لوح افتخار از انجمن مفاخر معماری ايران در پنجمين دوره جايزه -

1398.  کتاب معماری و شهرسازی دکتر مزينی برای کتاب تاريخ طراحی داخلی
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.: و لينک دين وآدرس اينستاگرام 

@hosseinzadelida

Linkdin:

https://www.linkdin.com/in/Lida-

Hosseinzadeh-21481019b

https://www.researchgate.net/Lida

Hosseinzadeh

:مهارتهاي زباني
زبان مادري: فارسي

متوسط: اسپانيايي

متوسط: انگليسي

:مهارت هاي نرم افزاري

Auto cad : عالي

Power point :عالي 

Climate Consultant :خوب 

Design Builder :متوسط 

Word :عالي 

Paint :عالي 

کتاب ها

1396. ترجمه و چاپ کتاب نورپردازی در معماری-

1398-2.1397و1ترجمه و چاپ کتاب تاريخ طراحی داخلی، جلد -

1398. ترجمه و چاپ کتاب صندلی های طراحي شده توسط معماران-

تدريس سوابق 

سال سابقه تدريس در دانشگاههاي هنر، خوارزمي، علم و 17بيش از 

فرهنگ و پارس در رشته هاي مهندسي معماري و معماري داخلي در 

مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد

پروژه هاي اجرايي

پروژه اجرايي درشهرهاي  تهران، نوشهر، ساري، 20بيش از 

اداري و -کالردشت، يزد و برخي شهرهاي ديگر، با کاربريهاي مسکوني

همچنين همکاري با سازمانهاي صدا وسيما و تعاوني مسکن براي . تجاري

طراحي و اجراي پروژه هاي تجاري، مسکوني و تجاري

با شرکتهای مهندسين مشاور برنامه ريزی و طرح، تينا همچنين همکاري  

ناظر پروژه  برآورد سازه و بازده کاران به سمت طراح و مشاور فرآيند، 
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