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اجرایی .پژوهشی  . آموزشی . سوابق تحصیلی  

 سیده فائزه موسوي
 f.musavi@gmail.comپست الکترونیکی: 

             

 سوابق تحصیلی

. دانشکده معماري و شهرسازي علم و صنعت ایراندانشگاه           1393  
شهري ریزيبرنامهکارشناسی ارشد شهرسازي ـ                               

دانشکده معماري و شهرسازيخمینی. المللی امام بیندانشگاه          1391  
  کارشناسی شهرسازي                           

اي سوابق حرفه  

 سمت                                                                                     شرکت آرمانشهرـ تا کنون           1394
 ریزي شهريکارشناس برنامه ـمهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                                                        

 GISـ کارشناس                                                                                                                                

 کارشناس سمت:  ،معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران کارفرما:).   تاکنون   -1394( سازي تهران تاریخی (حصار ناصري)راهپیادهGIS. 
 ریزي شهري.سمت: کارشناس برنامه). 1397 -1394( آمل شهر هدف محالت تعیین براي شهري آفرینی باز طرح 
 ریزي شهري.کارشناس برنامه، سمت: شرکت بازآفرینی شهري ایران). کارفرما: 1398 -1397( زاهدان شهر آبادقاسم محله شهري آفرینی باز طرح 
 يشهر يزیرسمت: کارشناس برنامه). 1397 -1396( شهر مشهد هیو رضائ هیمحدوده بافت فرسوده سجاد يو نوساز يطرح بهساز. 
 يشهر يزیرسمت: کارشناس برنامه). 1396 -1395( زاهدان میپادگان قد نیزم يسازآماده.  
 يشهر يزیرسمت: کارشناس برنامه). 1396( نیشهر خم حانیرودخانه ر يشهر یطراح. 

 

 سمت                                                                           راهوند شهر    شرکت                      1397
 GISکارشناس ـ                        مهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                                 

 سمت: کارشناس . )1397( ساماندهی بافت تاریخی شهر ماکوGIS. 
 
 

 سمت                                                                           نقش پیراوش شرکت                      1394
 ریزي شهريمهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                            ـ کارشناس برنامه                            

 ریزي شهري.. سمت: کارشناس برنامه)1394( ساماندهی میدان آزادي شهر تهران 
 ریزي شهري.برنامه. سمت: کارشناس )1394( صیلی شهر اهوازطرح تف 
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 سمت                          رانیدانشگاه علم و صنعت ا يو شهرساز يپژوهشکده دانشکده معمار            1393-1394
 ریزي شهريـ کارشناس برنامه                                                                   

 ریزي شهري.. سمت: کارشناس برنامه)1394-1393( مشهد شهر اسالمی - ایرانی شهرسازي الگوي 
 ریزي شهري.. سمت: کارشناس برنامه)1394( اسالمی شهر مشهد-چارچوب طراحی شهري ایرانی 

 

 کسب رتبه

  1391سال  کارشناسی ارشدکشوري در آزمون سراسري  33کسب رتبه  
 

هاي فنیها و مهارتتوانایی  

  تسلط به نرم افزارهايAutoCAD ،Office ،GIS ،Photoshop ،Sketch up 
 

 


