
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 اطالعات شخصی  

 میالد حدادی  نام و نام خانوادگی

 01/01/1372 تاریخ تولد 

 بروجرد  محل تولد 

 5-22633074-021   تلفن

 hadadi@tech.ndri.ac.ir-miladhadadi72@gmail.com ایمیل 

 

 سوابق تحصیلی 

 نامه موضوع پایان التحصیلی فارغ تاریخ  نام دانشگاه  رشته /گرایش مقطع تحصیلی

 مدرسه معماری با رویکرد پایدار  29/11/1394 گرمسار  معماری  کارشناسی 

 21/06/1397 هنر تهران  معماری و انرژی  کارشناسی ارشد 
در مسکن    یدیخورش رفعال یکاربرد عنصر غ یبررس

 سرد استان زنجان  ی لیخ میاقل یی روستا

 ( شجو دکتری دان )- واحد علوم و تحقیقات تهران آزاد اسالمی  معماری  دکتری
تببین مدل الگوی مسکن روستایی اقلیم سرد از  

 پذیری دیدگاه معیشت

 

 های اجرایی مسئولیت

 مسئولیت سمت )از ... تا ...( مدت همکاری  نام سازمان / شرکت 

 مدیریت  مرکز رشد واحدهای فناور مدیر  تا کنون  20/03/1398 بنیاد مسکن انقالب اسالمی( وابسته به ) پژوهشکده سوانح طبیعی

 معماری  گروه معماری و شهرسازی ت علمیأعضو هی تا کنون  01/12/1399 پژوهشکده سوانح طبیعی

 معماری و انرژی  کارشناس معماری  تا کنون  01/07/1395از  بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 معماری و انرژی  مدیرعامل تا کنون  01/06/1395از  فرآیند طرح و ساخت سیال شرکت 

 معماری اردم و همکاران  استودیو
تا   1/07/1394از 

20/04/1395 
 معماری و انرژی  طراح و ناظر 

 

 سوابق پژوهشی 

 مقاالت 

 نام نویسندگان  سال انتشار عنوان مجله/همایش  عنوان مقاله درجه مقاله

 ؟ خیر  یا   آری ایرانی،-اسالمی معماری  کنفرانسی 
پیشگامان  کنگره 

 پیشرفت
1392 

میالد 

حدادی*/مرتضی  

 طلوعی

 میالد حدادی  1394 دانشگاه شهید بهشتی  پایدار  و بومی  معماری بر اقلیم ثیرتأ کنفرانسی 

 کنفرانسی 
  در معماری  عنصری عنوان به  حسینیه و تکیه کالبدی  تحلیل و رسیبر

 ایران   مذهبی فرهنگ
 میالد حدادی  1395 دانشگاه شهید بهشتی 

 کنفرانسی 
  و پایدار معماری  بر مسکونی های  ساختمان  در سبز  معماری ثیرتأ

 روانی  آرامش  در  آن نقش 
 میالد حدادی  1395 دانشگاه تربیت مدرس 

 میالد حدادی  1395 دانشگاه شهید بهشتی  فضایی   های کیفیت  در رنگ اربردک کنفرانسی 

 میالد حدادی  1395 دانشگاه تربیت مدرس  اسالمی  دوره  در ایران  مساجد ورودی فضاهای  تطبیقی قایسهم کنفرانسی 

 میالد حدادی  1395 دانشگاه شهید بهشتی  روانی  آرامش ایجاد و مسکن بخشی هویت  در ارگانیک   معماری قش ن  کنفرانسی 

 تهران  شهر   در خورشیدی آبگرمکن از  استفاده ظرفیت  ررسیب  کنفرانسی 
  اسالمی  آزاد انشگاه د

 امارات  واحد
 میالد حدادی  1395

 

 بسمه تعالی 



 
 

 های زبانمهارت

 زبان  عنوان
 میزان مهارت

 خواندن  صحبت کردن  شنیدن  نوشتن 

 خوب  متوسط  خوب  خوب  انگلیسی 

 خوب  خوب  خوب  خوب  استانبولی 

 

 افتخارات و جوایز علمی 

 تاریخ  نام مرجع عنوان 

 1393 دانشگاه گرمسار  پژوهشگر برتر دانشگاه 

 1394 بنیاد ملی نخبگان  های اجرایی کشور دستگاهبرگزیده جذب در 

 1394 دانشگاه گرمسار  دانشجوی نمونه دانشگاه 

 1395 بنیاد ملی نخبگان  آموخته برتر کسب جوایز استعداد و دانش

 1396 بنیاد ملی نخبگان  آموخته برتر شکسب افتخار به عنوان دان 

 1397 دانشگاه هنر تهران  پذیرش استعداد درخشان در ورود به دوره ارشد 

 1397 وزارت راه و شهرسازی  کسب مقام نخست جایزه دادمان 

 1397 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب مقام نخست در جایزه ملی ایثار در گرایش معماری و انرژی 

 

 شده دروس تدریس

 )از ... تا ...(  تاریخ نام درس  نام دانشگاه یا مرکز علمی مقطع

1397پاییز  واقعیت مجازی در معماری  دانشگاه سمنان  کارگاهی -ورکشاپی  

 1397پاییز  انرژی در ساختمان  دانشگاه سمنان  کارگاهی -ورکشاپی

 1398پاییز  افزار سازی انرژی در ساختمان و کاربرد نرمشبیه مؤسسه آموزش عالی انرژی ساوه  کارشناسی ارشد 

 1398پاییز  طراحی شهری و انرژی  مؤسسه آموزش عالی انرژی ساوه  کارشناسی ارشد 

 

 افزاریهای نرممهارت

 میزان تسلط )پایین، متوسط، باال(  نرم افزار نام 

Autodesk Revit  بال 

Autodesk AutoCAD  بال 

Autodesk Flow Design  بال 

Energy plus  بال 

Twin motion  بال 

Unreal Engine  متوسط 

Adobe Photoshop  بال 

Corel Draw  بال 

Adobe InDesign  بال 

Adobe Illustrator  بال 

Design Builder  بال 

Ecotect Analysis  بال 

Lumion  بال 

3ds Max  بال 

Dynamo  بال 

Rhino  بال 

Grasshopper  بال 

Cinema4D  متوسط 

Open Studio  بال 

T-sol  بال 

Pv-sol  بال 



 
 

 های پژوهشی یا اجرایی و...(ها و طرحسوابق کاری )پروژه

 تاریخ )از ... تا ...(  کارفرما محل خدمت انجام پروژه عنوان پروژه 

مدیر معماری پروژه ساماندهی واحدهای در معرض خطر واقع در بافت  

 غیررسمی و نابسامان شهر بندر امام خمینی )ره( 
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  پژوهشکده سوانح طبیعی

تا    01/10/1399

01/05/1400 

 "زندگی با مخاطرات"طراحی اپلیکیشن 
مرکز رشد واحدهای فناور سوانح  

 طبیعی 
 پژوهشکده سوانح طبیعی

تا    15/06/1399

22/11/1399 

 مسکن انقالب اسالمی بنیاد  پژوهشکده سوانح طبیعی جماران  اداری  طراحی و نظارت ساختمان 
تا    1/10/1398

01/03/1400 

 طراحی ساختمان مسکونی قائمشهر 
شرکت فرآیند طرح و ساخت  

 سیال
 جناب آقای حمیدی 

تا    20/10/1399

30/12/1399 

 1392 آقای مطلبی جناب  شرکت توسعه طرح عمارت  طراحی معماری دفتر فروش شوش 

 1394 شرکت دیجیکال  شرکت معماری اردم و همکاران  طراحی نمای ساختمان اداری دیجیکال 

 1397 آقای میرزایی جناب  شرکت توسعه طرح عمارت  ساختمان مسکونی تهرانپارس طراحی 

 1397تا  1396 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  هتل پیامبر اعظم طراحی نما و نظارت 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  امام جمعه شهرستان سرپل ذهاب طراحی ساختمان مسکونی و فرهنگی 
امام جمعه شهرستان  دفتر 

 سرپل ذهاب 
1397 

 1397تا  1396 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  های مسکونی بازسازی زلزله استان کرمانشاه طراحی تیپ

 تا کنون  1397 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  انقالب اسالمی بنیاد مسکن  طراحی مسجد احمدبن اسحاق سرپل ذهاب 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  تربت حیدریه  ویه قطراحی مسجد آ
نمایندگی ولیت فقیه بنیاد  

 مسکن انقالب اسالمی 
 تا کنون  1397

 1397 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  های گلستان و لرستان های مسکونی بازسازی سیل استانطراحی تیپ

 1396 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  نظارت کتاب گونه شناسی استان زنجان 

 1398 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  نظارت کتاب گونه شناسی استان قم 

 1398 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  نظارت کتاب گونه شناسی استان آذربایجان غربی 

 1398 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  نظارت کتاب گونه شناسی استان تهران 

ارائه دستورالعمل و کتابچه طراحی جزئیات و  "نظارت طرح پژوهشی 

های  خارجی ساختمانهای اجرایی دیوارهای پیرامونی و نماهای دتایل

ذهاب با رویکرد و مالحظات اقلیمی و  متداول در شهرستان سرپل

 "محیطی

 1397 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

  1382مستندسازی اسکان موقت پس از زلزله "همکاری در تدوین کتاب 

 "بم
 1396 اسالمی بنیاد مسکن انقالب  بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

پس   ی و طراح یزیبرنامه ر   ندیفرآ  یمستند ساز"همکاری در تدوین کتاب 

 "بم 1382از زلزله 
 1397 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

سسات  ؤ ها، منقش و عملکرد دولت  یمستندساز"همکاری در تدوین کتاب 

 "بم 1382پس از زلزله  یرسان در بازسازکمک ی و نهادها یالمللنیب 
 1397 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

های  مالحظاتی بر جابه جایی سکونتگاه"همکاری در تدوین کتاب 

 "روستایی
 1397 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 1397 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  "برواتمستند تصویری مساجد و اماکن متبرکه بم و  "نظارت کتاب 

 

 های تخصصی گذرانده شده دوره

 تاریخ  مرجع برگزاری دوره  عنوان دوره 

 1392 مؤسسه مهرازی  نرم افزار رویت 

 1390 انگلیس   QAL نرم افزار راینو 

 1390 خانه معمار ایوان نرم افزار اتوکد 

 

 

 

 



 
 

 عضویت در شوراها و مجامع علمی 

 عنوان  ردیف 

 تمان برترخجشنواره سا علمی داورو  عضو کمیته 1

 98الب عضو شورای راهبری مسابقه عکاسی سی 2

 عیواحدهای فناور سوانح طبیرای مرکزی مرکز رشد وعضو ش 3

 

 مورد عالقه های تخصصی زمینه

 عنوان  ردیف 

 معماری و انرژی  1

 مسکن روستایی  2

 (Digital Fabrication) ساخت دیجیتال 3

 گرافیک و معماری  4

 معماری پارامتریک  5

 عکاسی 6

 


