کیوان صابری نجفی
Keivan.saberi@gmail.com | +898717591519

• عضو جامعه مهندسان معمار سوئد
• عضو شاخه دانشجویی انجمن معماران منظر آمریکا )ASLA (American Society of Landscape Architects
• عضو سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی
)SAA (Swedish Association of Architects

تحصیالت:
3188-3113

دانشگاه لوند | کارشناسی ارشد طراحی شهری پایدار
Lund University | Master of Sustainable Urban Design

لوند | سوئد

پایان نامه" :طراحی متوازن با طبیعت  -مجموعه زیستی خودکفا در شهر تاگیگ ،فیلیپین"

3131-3181

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد | کارشناسی مهندسی معماری

مشهد | ایران

طرح نهایی" :کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد"

مسابقات+جوایز:
3111

رتبه اول علمی | پروپوزال طرح حریم شهر مشهد به وسعت  777کیلومترمربع

مشهد | ایران

در قالب گروه برنامه ریزی ،مهندسان مشاور اوت
3111

رتبه دوم | مسابقه طراحی شهری مجموعه اقامتی تفریحی ارمغان  000770777 -متر مربع

مشهد | ایران

در قالب گروه برنامه ریزی و طراحی ،مهندسان مشاور اوت
3181

رتبه نخست | کارگاه سکونتگاه های دانشجویی ،کنفرانس طراحی شهری پایدار

لوند | سوئد

در قالب گروه برنامه ریزی و طراحی به همراه دانشجویان دانشگاه لوند و آکادمی سلطنتی
هنرهای زیبای دانمارک
3185

تقدیر شده | خانه خود کفا ،نخستین مسابقه پیشرفته معماری ،انستیتو معماری پیشرفته
کاتالونیا | www.iaac.net
درقالب گروه طراحی به سرپرستی زوبین خبازی

بارسلونا | اسپانیا

سوابق حرفه ای:
3119-3111

مهندسان مشاور اوت | تمام وقت

مشهد | ایران

پروپوزال طرح حریم شهر مشهد | مسابقه مجموعه اقامتی تفریحی ارغوان | مجموعه 0777
واحدی تعاونی کشاورزان گلمکان در گلبهار | بازپیرایی مجموعه ورزشی اسکیت و تنیس
پارک ملت | مجموعه مسکونی  67واحدی درخشان ،امیریه | مجموعه چند منظوره فرشته،
بلوار هفت تیر | ساختمان مرکزی سازمان بهزیستی خراسان رضوی
3113

مهندسان مشاور سازآب شرق | تمام وقت

مشهد | ایران

کنترل فاز یک برجهای سبز مسکونی کوثر
3119-3113

 | Sandell Sandberg Architectsتمام وقت

مالمو | سوئد

مسابقه بین المللی طراحی شهری سیبزبورگ ،فنالند | مسابقه بین المللی طراحی مرکز شهر
کالکسویک ،جزایر فارو | پروژه تحقیقاتی معماری هایبرید | مجموعه خوابگاهی کانتینری
دانشگاه مالمو ،سوئد
3119

 | Malmö City Planning Officeیک ماه

مالمو | سوئد

تولید و خلق تصاویر چشم انداز آینده پایدار شهر مالمو ،در قالب گروه برنامه ریزی و طراحی
دانشگاه لوند برای شهرداری مالمو
3188-3188

مهندسان مشاور نقشان | تمام وقت

مشهد | ایران

مسابقه طراحی ساختمان شهرداری منطقه  | 00نمای مجموعه تجاری اداری مجد | طراحی
شهری محور شیرازی و آزادی
3185-3188

دفتر فنی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد مشهد | پاره وقت

مشهد | ایران

طراحی شهری محور شیرازی و آزادی
3185

مهندسان مشاور نقش آژند مهر | سه ماه
طراحی سایت و باغ ساختمان فرمانداری شهرستان کالت

نرم افزار:
AutoCAD | Adobe Photoshop | Adobe Illustrator | Adobe in Design | Sketch up | Office
)(Word , FrontPage , Excel , Access , PowerPoint , Outlook

زبانهای خارجی:
انگلیسی | روان و پیشرفته

سوئدی | مبتدی

مشهد | ایران

