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Address: 3th Floor /Pardis Bldg. /Ordibehesht St. /Shiraz /Iran 

P.O. Box: 71347-54877 

Tel-Fax :+98 (71) 32 34 57 29 

Email: Khajei.fh.829@gmail.com 

 

PROFILE 
Birth Place : Shiraz-Iran 

Birth Date : Jan. 18, 1989 

Marital status : Married 

Nationality : Iranian 

 

EDUCATION 
Bachelor of Science, Sept. 2008- April.2013 

Architecture 

Azad University, Estahban, IRAN 

Thesis topic: Hotel Garden Supervisor: Eng.Ali Eqtedari GPA: 19/75 

High School Diploma, Sept. 2002- August .2006 

High School Deh Bozorgi, Shiraz, Iran 

Mathematics and Physics branch 

 

 

 

 

 



 WORK EXPERICENCE   

August .2014- February . 2015/ Architecture / Anbouh Sazan –E- Jonoub 

May .2015- July  . 2015/ Architecture / P.A.P.Consulting Engineers 

 

PROJECTS OF UNIVERSITY 

-Architectural Designing 1: Residential building 

-Architectural Designing 2: Gates Exhibition 

-Architectural Designing 3: Architecture college 

-Architectural Designing 4: Qatar Expo- Iran stall Designing 

-Architectural Designing 5: Residential complex 

 

INTERESTS AND HOBBIES 

-Music/Movies /Interior design /Painting/ Traveling /Gardening 

 

COMPUTER SKILLS 

- 3D MAX Certification: from the Dibagaran institute 

- ADOBE PHOTOSHOP  

- AUTOCAD  

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرزانه خواجه ئی : خانوادگی نام و نام

 سوم طبقه پردیس، ساختمان ،٣ کوچه تیر،٧ و فلسطین حدفاصل اردیبھشت، خیابان شیراز، : آدرس

 ٧١٣۴٧ -۵۴٨٧٧ کد پستی:

 071 - 32345729تلفن: 

Khajei.fh.829@gmail.com:پست الکترونیکی 

 

 فردی مشخصات

 شیراز : تولد محل

 29/10/1367: تاریخ تولد

 متاهل : تاھل وضعیت

 ایرانی : تابعیت

 تحصیالت

 1392 تا  اردیبھشت 1387 مھر کارشناسی، .

 معماری – معماری هرشت

 آزاد اسالمی استھبان دانشگاه

 علی اقتداری : راهنما استاد/باغ هتل نامه: پایان عنوان

 86 تحصیلی سال ، دانشگاھی پیش

 فیزیک و ریاضی رشته

 شیراز ،الزهرا دانشگاهی پیش مرکز

 85 سال التحصیل فارغ دیپلم، .

 فیزیک و ریاضی رشته

 ده بزرگی دبیرستان

 



 

 ای هحرف کار سوابق

 پرداز آرته پارس مشاور مھندسین شرکت 1394شرکت انبوه سازان مسکن جنوب/خرداد  94اسفند تا ، 1393 سال شھریورماه

 

 

 دانشجویی ھای پروژه

 ساختمان مسکونی /١ معماری طرح .

 نمایشگاه شیرآالت/٢ معماری طرح .

 معماریدانشکده  /٣ معماری طرح .

 قطر Expoطراحی غرفه ایران در  /۴ معماری طرح .

 مسکونی مجتمع /۵ معماری طرح .

 

 

 ھا مندی عالقھ 

 باغبانی /سفر /نقاشی /طراحی داخلی /فیلم /موسیقی

 ھا مھارت

  از موسسه دیباگران 3D-MAX  هنام گواھی دارای -

AutoCAD   با نرم افزار آشنایی - 

 Photoshop آشنایی با نرم افزار -

 سازی ماکت در مھارت -


