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 ��ند��ن �شاور ��ماری و ���سازی 

 �تا� ز
 
 

 6واحد 10پالك  ، تهران، شهرك غرب، بلوار دريا، خيابان صرافها نشاني دفتر مركزي:
 1998813855كد پستي: 

 88684290 شماره دورنگار:
 88684290-88086962-88684740-88684290 تلفن:شماره 

 
 ، طبقه دوم45تهران، خيابان شريعتي، دوراهي قلهك، خيابان بصيري، پالك  نشاني دفتر تهران:

 22632748-49-22603317شماره تلفن:
 22610771 شماره دورنگار:

 
 21تبريز، خيابان راه آهن، ايستگاه بهراد، پالك  نشاني دفتر تبريز:

 0411-4473198شماره تلفن : 
 0411 - 4451698 شماره تلفكس:
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 قدمه م

از سـازمان برنامـه و    يو شهرسـاز  ينامـه معمـار  يس و بالفاصله موفق به اخـذ گواه يتاس 1360ستا در سال يز يو شهرساز ين مشاور معماريمهندس

 يهـا طـرح معمـاري، طـرح    28شهرسـازي،  طـرح   67ش يسال سابقه فعاليت در زمينه شهرسازي و معماري داراي ب 30ش از يبودجه شد. شركت با ب

سـيماي تجـارت    "هـاي كتـاب بـه نـام    6پروژه نظارت عاليه و 5طرح تحقيقاتي،  9طرح طراحي شهري،  7طرح آماده سازي زمين، 28حاشيه نشيني، 

 يهـا سـاختمان  يابيضوابط و مكان"،"يط مسكونيمسكن و مح يطراح يعموم يراهنما"،"هاي ايرانتكايا و حسينيه"و  "معماران ايران"،"الملل نيب

 مقاله تحقيقاتي است. 100و بيش از  "رانيدر ا يشهر يهاطرح يابيطرح ارز"،"بلند تهران

ل يذ به شرحمختصر  به طورخود نموده كه  يداخل يهانمودن دفاتر و بخش يستا اقدام به تخصصي،شركت زهاطرح يند مطالعاتيفرا تياهم به لحاظ

 باشد:يم

 )ي( دفتر مركزيك: دفتر زيستاي مالي ـ اداري 

 زيستاي تهران  يو معمار يشهرسازدو: دفتر 

 زيستاي تبريز  يو معمار يشهرسازسه: دفتر 

 عمران چهار: دفتر 

 پنج: دفتر زيستاي اقتصادي و اجتماعي 

 .يو ساختمان يشهر ساتيشش: دفتر تأس

 باشد:ير ميز ياز جمله در شهرها يمختلف يكارشناسان و دفاتر محل يكشور، دارات در سراسر ين مشاور با توجه به فعاليان، يهمچن

 تلفـن     4د، طبقـه  يخورشـ  يادار –ين، مجتمـع تجـار  يابان فلسطي، اول خيدان باكريل، مياردب دا  آدرس؛يمهندس سخاوت ش ي: آقالياستان اردب

09141525402 

 09125102600تلفن   1واحد  8، شماره 171الن، خ يرشت، خ گلسار، بلوار گ آدرس؛ يمهندس سولماز ممقان : خانمالنياستان گ 

 09111158814تلفن   25معلم، پالك  ي، كو6د ي، خورشينيخم يد مصطفيبابل، خ شه آدرس؛  روح ا.. آقانژاد ي: آقاازندراناستان م 

  8385928تلفـن    3، پـالك  112ابان نوبهار، كوچه يخكرمانشاه، آدرس؛ يميمهندس محسن سل ي: آقالرستاناستان كرمانشاه، كردستان و-

0831   

 09173139156ون، يهما 9، كوچه 64راز، بلوار عدالت، كوچه يشآدرس؛ ييفايار سيمهندس كام ي:  آقااستان فارس و بوشهر 

 09380547881، تلفن 7پالك 7، چمرانيچمران جنوب .عصر، خيدان وليجاجرم، مآدرس؛  يصادقمهناز  : خانم مهندسياستان خراسان شمال 

 09188622723اس، طبقه سوم   تلفن ي، مجتمع 17اراك، خ دانشگاه، احسان آدرس؛  يقاسم يعلمهندس  ي: آقاو همدان ياستان مركز 
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 هاي اصلي تشكيالت شركتمشخصات اعضاء هيئت مديره، مديرعامل و مسئوالن قسمت
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 و  1356 در سـال ليسانس از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه ملي ايران (شهيد بهشـتي)  درجه فوق ،فاخرنادر عاصمي

در شهرسـازي و  سـال سـابقه    36يو دارا1374 در سالفوق ليسانس طراحي شهري از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران 

 يشهر يسال در طراح 15و معماري 

 و  1356 در سـال درجه فوق ليسانس از دانشكده معماري و شهرسازي دانشـگاه ملـي ايـران (شـهيد بهشـتي)       ،زهره بزرگنيا

 هاي معماري و شهرسازي و تحقيقدر انجام پروژهسابقه سال 40يدارا

 ال سـابقه در انجـام   سـ  17يو دارا 1384ت مدرس در سـال  ياز دانشگاه ترب يسانس شهرسازيدرجه فوق ل ،زدان احمدوندي
 هاي شهرسازيپروژه

 ـ از دانشـگاه آزاد مال  يشـهر  يزير برنامه  سانسيلدرجه فوق ،يكيب يعل يمجتب سـال سـابقه    13يو دارا 1378ر در سـال  ي

 يشهرساز يهاس و انجام پروژهيتدر

 ل يويسال سابقه در طراحي س31يو دارا 1356درجه مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف در سال  ،فارسيپرويز عليوند
 و سازه

 الملـل  و فوق ليسانس اقتصاد بين 1360درجه فوق ليسانس اقتصاد از دانشگاه امريكن در سال  ،يچيان دارامرتضي چيني

 سال تحقيق و كار در اقتصاد37مدرس اقتصاد در دانشگاه و و  1351از دانشگاه تهران در سال 

 و  1359 در سـال درجه فوق ليسانس از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه ملـي ايـران (شـهيد بهشـتي)      ،حميد خودكار
 شهرسازي يها انجام پروژهسال سابقه در   27يدارا
 سـال سـابقه در    31يو دارا 1355درجه فوق ليسانس در رشته مهندسي مكانيك از دانشـگاه شـيراز در سـال     ،زهره صفايي

 ساختمان ساتيتأسو  يشهر ساتيتأس
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ت
ت عمومي شرك

اطالعا
 

 نام مدير عامل: نادر عاصمي فاخر زيستانام شركت: 

 محل ثبت: تهران 42942شماره ثبت: 
 10100883078كد شناسايي ملي:  14/9/1360تاريخ ثبت: 

 ساير  با مسئوليت محدود  سهامي عام  نوع شركت:     سهامي خاص 
 شهرسازي -معماري موضوع فعاليت و هدف از تأسيس شركت:  

 6واحد  10ها، پالك نشاني: تهران، شهرك غرب، بلوار دريا، خيابان صراف
 88684290نمابر:  88684740- 88086962تلفن: 1998813855كد پستي: 

 zistatehran@ymail.comپست الكترونيكي شركت:
 مسئول ارتباط مستقيم:

 مهندس يزدان احمدوند
 تلفن مسئول:

09122363529- 88684290 
 پست الكترونيكي مسئول:

ahmadvandyazdan@yahoo.com 

مجوز
 

 ريزي و نظارت  راهبردي رئيس جمهور:پايه و رشته اخذ شده از معاونت برنامه
 استاني  سراسري  شهرسازيرشته    يكپايه:  
 استاني  سراسري  شهرسازيرشته  دوپايه: 

 استاني   سراسري غيررسمي يها سكونتگاههاي فرسوده و ساماندهي و توانمندسازي بافترشته  سهپايه:  
 

 

 رهيئت مديه يمشخصات اعضا

 آخرين مدرك تحصيلي سمت يخانوادگنام و نام  رديف
مدت مديريت در 

 شركت
 سال 28 طراحي شهريفوق ليسانس فوق ليسانس معماري و  مدير عامل عاصمي فاخر رناد 1
 سال 29 فوق ليسانس معماري مديره ئتيهرئيس  حميد خودكار 2
 سال 31 سازه ليسانس مديره ئتيهعضو  فارسيپرويز عليوند 3
 سال 13 برنامه ريزي شهري فوق ليسانس مديره ئتيهعضو  مجتبي علي بيكي 4
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 مشخصات كارشناسان مهندسين مشاور معماري و شهرسازي زيستا

 

 ل اصليفهرست پرسن

 كد ملي نام و نام خانوادگي رديف
 نوع همكاري

 سمت مدرك تحصيلي شماره بيمه
سابقه 
كار به 
 سال

 تلفن تماس
تمام 
 وقت

پاره 
 وقت

فوق ليسانس  00664104717  * 2296918514 مهسا سيفايي 1
 اقتصاد/شهرسازي

كارشناس 
 22603317 14 ارشد

فوق ليسانس  0010262756  * 3992490726 فريبا صفرلو 2
 22603317 2 كارشناس شهرسازي

 22603317 7 كارشناس ليسانس معماري 0021767373  * 3932787536 سارا اسدي جوزاني 3

فوق ليسانس محيط  0021724841  * 0532015142 اينبزرگمانا  4
 زيست

كارشناس 
 22603317 20 ارشد

 88684740 12 كارشناس فوق ليسانس اقتصاد 0021697929  * 0070809267 چيني چيانمانا  5

فوق ليسانس مديريت  0078113273  * 2200474156 سيد محمود حسيني 6
 شهري

كارشناس
GIS 

12 22603317 

 04114451698 10 كارشناس ليسانس شهرسازي 0021830787  * 13811922945 خودكارسهيل  7
 88684740 5 كارشناس فوق ليسانس 0021841130  * 0067409822 بيژن شاهرخي 8
 88684740 10 كارشناس فوق ليسانس 0021716745  * 0070866546 مهزاد شاهرخي 9
 22603317 2 كارشناس ليسانس شهرسازي 0021912652 *  0750001615 صادقيمهناز  10
 88684740 4 كارشناس ليسانس كامپيوتر 0021898651  * 0451257944 عليوندياحسان  11

كارشناس  فوق ليسانس معماري 0012545400  * 0032270569 شهريار فارساني مالكي 12
 88684740 20 ارشد

 22603317 6 كارشناس ليسانس شهرسازي 0067886532 *  5639714931 رويا قرشي 13
 88684740 10 كارشناس فوق ليسانس معماري 0021755137  * 1377830276 سيد مصطفي ممهد 14

ليسانس علوم  0021716929  * 1377858332 عزت السادات ممهد  15
 اجتماعي

كارشناس 
 88684740 21 ارشد

 04114451698 7 كارشناس ليسانس معماري 0021707885  * 1371048010 معصومه هوشي روشنك 16
 22603317 4 كارشناس ليسانس معماري 21918788  * 2300460769 كاميار سيفايي 17

 

 .باشندكارشناسان مشغول به فعاليت مي به عنواناعضاي اصلي شركت و ساير كارشناسان ساعتي و پروژه اي نيز در اين گروه 
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  تخصصي يها انجمنعضويت شركت و يا افراد كليدي در 

 شماره تماس انجمننام  يخانوادگنام و نام  رديف

1 
شركت مهندسين مشاور معماري و شهرسازي 

 02122406259 جامعه مهندسان مشاور ايران زيستا

2 
شركت مهندسين مشاور معماري و شهرسازي 

 02188535055 انجمن صنفي مهندسان معمار و شهرساز زيستا

3 
شركت مهندسين مشاور معماري و شهرسازي 

 04113373236 مهندسين مشاور آذربايجان شرقي انجمن صنفي كارفرمائي زيستا

 
 

 نامه يا نشريه و يا مجالت تخصص، ترجمه و مشاركت در تدوين آئينفيتأل

 انتشارتاريخ  نويسنده عنوان رديف

 1383 زهره بزرگنيا معماران ايران( از آغاز دوره اسالمي تا پايان قاجار) 1
 1385 بزرگنيازهره  ايران يها هينيحسها و تكيه 2
 1390 مهندسين مشاور زيستا راهنماي عمومي طراحي مسكن و محيط مسكوني 3
 1381 مهندسين مشاور زيستا هاي بلند تهران ( ضوابط و مكانيابي)ساختمان 4
 1373 مهندسين مشاور زيستا سال گذشته(سازمان برنامه و بودجه) 25هاي نمونه در هاي طرحبررسي عملكردها و نارسايي 5
 1380 سهراب مشهودي سيال شهري يها طرحمباني  6
 - زهره بزرگنيا همكاري و نويسندگان مجله معمار يشوراعضويت در  7
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 نوآوري و خالقيت مهندسي
 عنوان خالقيت و ابتكار سازي در شهر تهرانهاي مناسب بلند مرتبهتهيه ضوابط و شناسايي مكان

 نام كارفرما شهرداري تهران عنوان پروژه (ضوابط و مكانيابي)هاي بلند تهران ساختمان
 شرح موضوع:

سازي و نبود ضوابطي مشخص و خاص اين شكل بلند مرتبه ليبه دلدر اوايل دهه هشتاد و اواخر دهه هفتاد شمسي، شهر تهران 
مسئول تهيه ضوابط و مكانيابي نمود كه  گرفتار مشكالت فراواني شده بود، لذا شهرداري تهران شركت زيستا را ها ساختماننوع 

 .گرفته استرس تمامي مسئولين و سازندگان قرار كتاب در دست به صورتماحصل تالش 
 
 

 عنوان خالقيت و ابتكار هاي سيال شهريمباني طرح
 نام كارفرما مهندسين مشاور زيستا عنوان پروژه مباني طرح سيال شهري

 شرح موضوع:
سال گذشته) نياز به  25هاي هاي شهري و مطالعات شركت( با سازمان برنامه و بودجه در تهيه طرحتهيه طرحهاي با توجه به روش

هاي شهري صورت گرفت كه كارشناسان ارشد شركت با همفكري و ابتكار نو، طرح سيال و هاي نو در ساختار تهيه طرحانديشه
 كتاب ارائه شد. ورتبه ص 1381سال  بعداً درمنعطف شهري را بنا نهادند كه 

 
 

 عنوان مسابقه و رتبه هاي برگزيده معماري و دريافت لوح تقديرطرح
 شرح موضوع:

هاي قديم و طرح احياء هاي معماري با موضوع مسابقه طراحي در بافتدومين دوره جايزه آبادي در خصوص طرح 1372در سال 
بندي مالك نبود، بلكه وزير مسكن و شهرسازي وقت، به برگزيدگان لوح ، كه در اين مسابقه رتبهبرگزار شدبافت كهن بوشهر  

 كرد.تقدير اعطا مي
 عنوان مسابقه و رتبه اولين جشنواره مهندسي ساختمان و دريافت لوح تقدير

 شرح موضوع:
 به عنوانو پس از موفقيت طرح جامع ميانه كه توسط زيستا تهيه شده بود، هيئت داوران جشنواره اين شركت را  1375در سال 

 شركت نمونه جشنواره انتخاب و وزير وقت مسكن و شهرسازي نيز امضاء نمود.
 باشدها پيوست ميها و تقدير نامهبخشي از لوح
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 يو شهرساز يمعمارن مشاور يمشخصات شركت مهندس
 

 خاص) يستا (سهاميز يو شهرساز ين مشاور معماريمهندس نوع شركت:
 يو شهرساز يمعمار تخصص:

 42942 شماره ثبت:
  115 -879 -579 :يكد اقتصاد

  14/9/1360 س:يخ تأسيتار
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 يسوابق كار

 ستايز يو شهرساز ين مشاور معماريمهندس 
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 :يشهرساز يها طرح -الف

 :هاي گذشتهسالدر  يشهرساز يها طرح -1-الف

 ؛1361مصوب  -طرح هادي هريس (آذربايجان شرقي) .1

 ؛1361مصوب  -طرح هادي باسمنج (آذربايجان شرقي) .2

 ؛1361مصوب  -طرح هادي ملكان (آذربايجان شرقي) .3

 ؛1361مصوب  -طرح هادي تسوج (آذربايجان شرقي) .4

 ؛1361مصوب  -ممقان (آذربايجان شرقي)طرح هادي  .5

 ؛1361مصوب  -طرح ضربتي شوشتر(خوزستان) .6

 ؛شورايعالي شهرسازي 4/12/65مصوب  -طرح جامع شوشتر (خوزستان) .7

 ؛4/12/66مصوب -طرح جامع گتوند (خوزستان) .8

 ؛4/12/66مصوب  -گرگر، آذربايجان شرقي –طرح جامع علمدار  .9

 ؛13/9/67مصوب  -طرح تفصيلي شوشتر .10

 ؛20/1/70مصوب  -گرگر –طرح تفصيلي علمدار  .11

 ؛20/1/70مصوب  -طرح تفصيلي مرند .12

 ؛29/11/70مصوب  -طرح جامع مراغه .13

 ؛25/3/71مصوب  -طرح تفصيلي شوش دانيال .14

 ؛شورايعالي شهرسازي 23/2/72مصوب  -طرح جامع مسجد سليمان .15

 ؛1373مصوب  -طرح تفصيلي مراغه .16

 ؛8/3/74مصوب  -طرح جامع شهر ميانه .17

 ؛16/5/74مصوب  -طرح جامع شهرستان اردبيل .18

 ؛13/6/74مصوب  -طرح جامع شهر اردبيل .19

 ؛(اولين طرح جامع شهرستان مصوب كشور) 25/2/74مصوب  -طرح جامع شهرستان ميانه .20

 ؛1374مصوب  -طرح توسعه شهر جديد پارسوماش مسجد سليمان .21

 ؛1374مصوب  -طرح ساماندهي وضع موجود مسجد سليمان .22

 ؛26/9/75مصوب  -شهرستان مياندوآبطرح جامع  .23

 ؛1376مصوب  -طرح جامع شهرستان مسجد سليمان .24



�� 
 

 

 ؛1377مصوب مرداد  -سازي در تهرانطرح مكانيابي بلند مرتبه .25

 ؛1376مرداد  مصوب -تهران 8طرح بررسي مسائل توسعه شهري منطقه  .26

 ؛1379مصوب  -طرح جامع شهر مياندوآب .27

 ؛1380مصوب  -طرح جامع شهر بوكان .28

 ؛1377مصوب  -تفصيلي ميانه طرح .29

 ؛1379مصوب  -و عمران جامع شهرستان كبودرآهنگطرح توسعه  .30

 ؛1379مصوب  -طرح جامع شهرستان تفرش   .31

 ؛1379مصوب  -طرح جامع شهرستان آشتيان .32

 ؛طرح ساماندهي روستاهاي ميانه مصوب .33

 ؛مصوب -طرح ساماندهي روستاهاي دماوند .34

 ؛1379مصوب  -طرح جامع شهرستان سراب .35

 ؛1379مصوب  -طرح جامع شهرستان سربند .36

 ؛1381مصوب  -طرح جامع شهر تربت جام .37

 ؛1381مصوب  -طرح جامع شهر قاين .38

 ؛1381مصوب  -طرح جامع شهر بيرجند .39

 ؛1381مصوب  -طرح جامع شهر اراك .40

 ؛1381مصوب  -طرح جامع شهر بهشهر .41

 ؛1381مصوب  -طرح جامع شهر بابل .42

 ؛1381مصوب  -طرح جامع شهرستان بوكان .43

 ؛1381مصوب  -طرح جامع شهرستان شوشتر .44

 ؛1381مصوب  -طرح تفصيلي شهر بهشهر .45

 ؛1383مصوب  -طرح تفصيلي اردبيل .46

 ؛1383مصوب  -طرح تفصيلي شهر بوكان .47

 ؛1384مصوب  -طرح مطالعاتي حاشيه نشيني شهر تبريز .48

 ؛1384مصوب  -طرح تفصيلي شهر اميركال .49

 .1384مصوب  -طرح تفصيلي شهر اراك .50
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 :سال اخير چنددر  يشهرساز يهاطرح: 2- الف

 ؛1388مصوب -طرح هماهنگ كننده طرح تفصيلي تبريز .1

 ؛1388مصوب -شهر تبريز 7و9طرح تفصيلي مناطق  .2

 ؛1386مصوب  -تهران 8طرح تفصيلي منطقه  .3

 ؛1388مصوب -مجموعه شهري تبريز  .4

 ؛1385مصوب  -طرح تفصيلي شهر بابل .5

 ؛1387مصوب  -طرح تفصيلي شهر بيرجند .6

 ؛1387مصوب  -تفصيلي شهر تربت جام طرح .7

 ؛1388مصوب-طرح تفصيلي شهر قاين .8

 ؛ت فرسوده خيابان داوران شهر اراكطرح ساماندهي باف .9
با تأكيد بر بهسازي شهري بـا ديـدگاه    ها آنغير رسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماعات  يها سكونتگاهطرح ساماندهي  .10

 ؛1388مصوب -شهر نگر شهر اراك

با تأكيد بر بهسازي شهري بـا ديـدگاه    ها آنغير رسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماعات  يها سكونتگاهطرح ساماندهي  .11

 ؛1388مصوب  -شهر نگر شهر بيرجند

 ؛1387مصوب  -طرح جامع مالير .12

 ؛1386مصوب  -سنجي مركز تجاري بابلامكان .13

 ؛1390مصوب  -سنجي گاراژ مازندران بابلامكان .14

 ؛1390مصوب  -كاروانسراي پلنگ بابل سنجيامكان .15

 ؛1388مصوب-تهران 6سنجي گلستان امير منطقه امكان .16

 ؛1388مصوب -تهران 8منطقه  پنج سالهطرح و برنامه عمراني  .17

 ؛1390مصوب  -تاريخي اكبريه بيرجند طرح تفصيلي ويژه روستاي .18

 ؛طرح تفصيلي جاجرم(در دست تهيه) .19

 ؛طرح تفصيلي گرمه (در دست تهيه) .20

 ؛جامع لنگرود (در دست تهيه) طرح .21

 ؛طرح تفصيلي لنگرود (در دست تهيه) .22



�� 
 

 

 پونك. ياراض يامكانسنج .23
 

 :يمعمار يهاطرح -ب

 :هاي گذشتهسال در معماري يها طرح -1-ب

 ؛هاي تعميرات منازل وزارت نفت در اهوازمراحل اول و دوم مجتمع كارگاه .1

 ؛طرح پايانه (ترمينال مسافربري اصلي شهر اهواز) .2

 ؛طرح مقدماتي پايانه مسافربري تبريز .3

 ؛پايانه مسافربري شهر بهبهان و دوممراحل اول  .4

 ؛طرح مجتمع تجاري پزشكي بهبهان .5

 ؛صداقت يها برجطرح مقدماتي  .6

 ؛ورزشي اداره تربيت بدني شهر منجيل و سالنمراحل اول و دوم ساختمان اداري  .7

 ؛مرحله اول ساختمان تبليغات اسالمي شهر رودبار .8

 ؛واحدهاي مسكوني شهرك مسكوني ليال شهر لنگرود .9

 ؛هاي خمينمراحل اول و دوم آپارتمان .10

 ؛ساختمان سازمان برنامه و بودجه اردبيل .11

 ؛واحدي در شهر جديد پرديس 32مجموعه مسكوني  دوازدهطراحي  .12

 .يسازي در تهران مصوب شورايعالي شهرسازي و معمارتهيه ضوابط بلند مرتبه .13
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 :اخير سال 5در يمعمار يها طرح -2-ب

هزار متـر مربـع زيربنـا بـراي صـندوق بازنشسـتگي صـدا و سـيما          120واحد مسكوني با  712طبقه  24طرح ساختمان  .1

اعات، سـالن چنـد   سردار جنگل)كه شامل استخر، سونا، جكوزي، درمانگاه، مسجد، مجتمع آموزشي، سالن اجتم 39(پروژه

 ؛است مغازه 40سازي، سالن مهدكودك و مجتمع تجاري با بيش از منظوره، سالن بدن

 ؛طبقه 30تا  10پروژه  25طرح فاز صفر  .2

 ؛پروژه دوم برج مجموعه مسكوني نيلو پارك تهران .3

 ؛انجام خدمات مهندسي مشترك براي تهيه طرح آتي سنتر .4

 ؛و يك واحد مسكوني در كرج واحد مسكوني در آمل و بابل 2طراحي  .5

 ؛مجتمع مسكوني تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه شهيد بهشتي بابل فاز يك و دوطراحي  .6

 ؛مجتمع تجاري در اراضي توسعه شهر بيرجند 1طراحي فاز  .7

 ؛هاي مسكوني نمونه در شهر بيرجندمجتمع 1طراحي فاز  .8

 ؛محالت مجيديه و وحيديه (منطقه هشت) در بافتهاي مسكوني براي نوسازي طراحي فاز صفر مجتمع .9

 ؛جام شهر تربتمجتمع تجاري در اراضي توسعه  1طراحي فاز  .10

 ؛مجتمع مسكوني در اراضي توسعه شهر تربت جام 1طراحي فاز  .11

 ؛مجتمع تجاري در اراضي توسعه شهر بروجن 1طراحي فاز  .12

 ؛مجتمع مسكوني در اراضي توسعه شهر بروجن 1طراحي فاز  .13

طراحي فاز صفر ترمينال، هتل، كمپينگ، مجتمع تفريحي، مجتمع كارگاهي، ورودي مجتمع، احداث فضاي سبز، احـداث    .14

 ؛مجتمع خدمات اتومبيل و بيتوته در شهر بهشهر

 .طراحي فاز صفر مجتمع خدمات شهري و ميان راهي دروازه آستارا شهر اردبيل  .15

 

 :نيزم يسازآماده يهاج: طرح

 :گذشته هايسالن در يزم يسازآماده يم طراحل و دومرحله اوخدمات  -1-ج

 ؛هكتار) (مرحله اول و دوم) 250رفسنجان ( 2خ يده ش يسازطرح آماده .1

 ؛هكتار) (مرحله اول و دوم) 110ل(ياردب ينايس يكو ياراض يساز آمادهطرح  .2
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 ؛و دوم)مرحله اول ) (هكتار 73ن (يخم بودجه برنامه و پشت ياراض يساز آمادهطرح  .3

 ؛گرگر(مرحله اول و دوم) -ان علمداريفرهنگ يشركت تعاون يسازدهطرح آما .4

 ؛مرحله اول و دوم)) (هكتار 25ل(يرضوان اردب يكو ياراض يساز آمادهطرح  .5

 ؛هكتار) (مرحله اول و دوم) 300( 2سيپرد يسازطرح آماده .6

 ؛هكتار) (مرحله اول و دوم) 16شوشتر ( يتيبل يسازطرح آماده .7

 ؛هكتار) (مرحله اول و دوم) 500اندوآب (ينصر م يكو يسازآمادهطرح  .8

 ؛شهر لنگرود (مرحله اول و دوم)ه كوال يل يشهرك مسكون .9

 ؛هكتار) 400ن (يقزو يهايه تعاونياتحاد يطرح مرحله دوم آماده ساز .10

 ؛) (مرحله اول و دوم)هكتار 76( شوشتر يتيبل يسازطرح آماده .11

 ؛ن ( مرحله اول و دوم)يقزوك يآب ياراض يساز آمادهطرح  .12

 ؛(مرحله اول و دوم) 5س يپرد يهكتار 140 يسازطرح آماده .13

 ؛مانيمسجد سل يمقابل شهرك صنعت يضاار يهكتار 250 يسازطرح آماده .14

 ؛مانيسل مسجد ياراض يهكتار 210 يسازطرح آماده .15

 ؛سوماشرپا يسازطرح آماده .16

 ؛سازي شهرك صنعتي حاجي آباد اراكطرح آماده .17

 .هكتاري جنب بيمارستان اميركبير اراك8سازي اراضي آماده طرح .18

 

 :اخيرسال  5در  نيزم يسازآماده  خدمات مرحله اول و دوم طراحي -2-ج

 ؛1386مصوب  -هكتاري بروجن135سازي طرح آماده .1

 ؛1386مصوب  -هكتاري بيرجند 450سازي طرح آماده .2

 ؛1386مصوب  -هكتاري تربت جام 50سازي طرح آماده .3

 ؛1387مصوب -هكتاري بروجرد 58سازي طرح آماده .4

 ؛1388مصوب -هكتاري دورود 45سازيطرح آماده .5

 ؛1388مصوب -هكتاري صفادشت 300سازيطرح آماده .6

 ؛1389مصوب -هكتاري دهلكوه بيرجند 110سازي طرح آماده .7



�� 
 

 

 ؛1389مصوب -اري محمد شهر بيرجندهكت 150سازي  و آمادهجامع،تفصيلي  طرح .8

 ؛1388مصوب  -هكتاري زمين آقاي موسوي در بيرجند 30سازيطرح آماده .9

 ؛1388مصوب -شهرك وليعصر قاين هكتاري 100سازيطرح آماده .10

 ؛1390مصوب -هكتاري دهلكوه بيرجند 75سازي طرح آماده. .11

 ؛1390مصوب -هكتاري صنايع كارگاهي مايان تبريز 600سازي طرح آماده .12

 .(در دست اقدام)نواحي يك و سه  -مالردهكتاري  300سازي طرح بازنگري آماده  .13

 

 :(مرحله سوم) يه و نظارت كارگاهيخدمات نظارت عال -3-ج

 ؛2س يپرد يهكتار 300 يخدمات مرحله سوم (نظارت) پروژه آماده ساز .1

 ؛نيقزو يهكتار 500 يخدمات مرحله سوم (نظارت) پروژه آماده ساز .2

 24سـاختمان   -سردار جنگل 39سات) پروژه يسأتوسط سرپرست بخش ت يكيسات مكانيسأخدمات مرحله سوم (نظارت ت .3

 ؛يو ورزش ي،درماني،آموزشيتجار يهاهزار متر مربع بنا و واحد 120با  يواحد مسكون 712طبقه 

 ؛لو پارك تهرانين يخدمات مرحله سوم(نظارت) پروژه دوم برج مجموعه مسكون .4

 .هكتاري صفادشت300سازي )پروژه آماده عاليه خدمات مرحله سوم (نظارت .5
 

 :يشهر يد: طراح

 ؛ن مشاور پارهاوسيمهندس يب با همكارابان انقاليخ يبا سازيطرح ز .1

 ؛1386مصوب  -بهشهر (ميادين)يورود يمباد يشهر يطراح .2

 ؛1387مصوب -نكا(ميادين)يورود يمباد يشهر يطراح .3

 ؛1388مصوب -لياردب (ميادين)يورود يمباد يشهر يطراح .4

 ؛)يدر دست بررس(م شهر بابليبافت قد در يشهر يطراح .5

 ؛1387مصوب-ركاليرود امه بابليپارك حاش يطراح .6

 .)بررسي چلگرد(در دست(ميادين) طراحي شهري مبادي ورودي  .7
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 ق و ترجمه)ي( واحد تحققات و انتشاراتيه: مطالعات، تحق

و  يمعمـار معتبـر   يهـا هيدر نشـر  كـه عمـدتاً   يو مطالعات يقيمقاله تحق 010از  شيب نيو تدوه يتهن مشاور يو كارشناسان ا شركا

 باشد:يل ميقات صورت گرفته به شرح ذياز مقاالت و تحق ياند كه برخرا بر عهده داشتهمنتشر شده است  يشهرساز

 

 مناطق جنگ زده؛ يبازساز يبرا يشنهاداتيپ .1

مسكن در هفته اسكان  ينار تكنولوژيدر سم يمتن سخنران .2

 )؛يت سكونتيبشر (بهبود وضع

 مناطق زلزله زده؛ يدر مورد بازساز يينقطه نظرها .3

 د) ترجمه؛يتخت جديك پايجاد ياسالم آباد (ا .4

 يا شهرسازيشهر  يريدر شكل گ روند تحوالت نقش مردم .5

 و مردم؛

 ؛يق رشد تكامليد از طريجد يرشد و توسعه شهرها .6

نار يدر سم ي، سخنرانيدر مسكن اقتصاد يتراكم شهر ساخت .7

 .1371اسكان 

 ؛يو ضوابط ساختمان يم، معمارياقل .8

 يدر روستاها يمسكون يها مجتمعدر  يجمع يسابقه زندگ  .9

 طبس؛

 ران؛يدر ا يوجه عمده شهر اي ينينشه يحاش .10

 ران؛يامروز ا يمعضل معمار .11

 يكيبه عنوان  يشهر يها طرح لهيبه وسجاد بهره مالكانه يا .12

 اثرات نيتر مخرباز 

 وسته شهرها؛يبر رشد و توسعه ناپ ينگرش .13

 ؛يخارج شهر يك راه هايتراف ينيش بيپ .14

توسعه  يشهر در كشورها يختگيو گس يشهر يزيبرنامه ر .15

 ابنده؛ي

 كهن؛ يها بافتسه مقاله در مورد  .16

 سال گذشته؛ 25جامع در  يهاطرح يابيده گزارش ارزيچك .17

و  يش تراكم ساختمانيافزا يها تيمحدودامكانات و  يبررس .18

 در شهرها؛ يتيجمع

 ؛ي، اچ، پيسلسله مراتب: ا يليند تحليفرآ .19

 ؛يخيتار يها بافت يريت مسكن پذيشناخت ظرف .20

 ران؛يا يدر شهرها ينيه نشيحاشده يدر پد ير اسناد عاديتأث .21

كاسموس در  ير ماهواره اياز كاربرد تصاو يمقدمات يليتحل .22

 توسعه؛ يها طرح

 م سرد؛يمسكن در اقل .23

 م سرد؛يدر اقل يخالصه مسكن شهر .24

در بافت كهن  يه مسكونيابن يمعمار يخيتار يبررس .25

 وشتر؛ش

 ؛Mace Hillفصل دوم كتاب  .26

در  ي(سخنران يسردرگم اي يدگيچيپمعاصر  يشهرساز .27

 زنجان)؛ يالمللنينار بيسم

توسعه و عمران  يزيبرنامه ر يبرا يكل ين خطوطيتدو .28

 حوزه نفوذ شهرها؛ يروستاها

ران و يا يمبارزه با مشكل مسكن در شهرها يبرا يراه حل .29

 ؛يت سكونتيبهبود وضع
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 Zista Consulting Arch & Town Planners ز��تا

 ��ند��ن �شاور ��ماری و ���سازی 

 كاركرد ادارات؛ يهايينارسا .30

و  يمعمار يو خانه (مجله علم ياقشار كم درآمد شهر .31

 )؛يشهرساز

 نهم آبان؛ يكو يها يينارساو  كاركردهابر  ينگرش .32

 سكونت در شهرها؛ يها يدگرگونبر روند  يليتحل .33

 ه)؛يدان ژاك كارنيمونرآل (م يالملل نيبكنكور  .34

(معمار  يمرحوم حاج ابوالقاسم مهندس يمنزل مسكون .35

 )؛يرازيش

 ؛ييعمران روستا .36

ا ي(منعطف  يساختار يليجامع و تفص يها طرح يهايژگيو .37

 ال)؛يس

 ال)؛ي(س يساختار يشهر يها طرح يو اجرا يحقوق يمبان .38

 ؛ينمك يل و ساختار گنبدهايبا نحوه تشك ييآشنا .39

 ؛يريجامعه عشا يسامانده يدر مورد چگونگ ينقطه نظرات .40

 يو روانبخش يدر طرح توسعه شهر ين خطوط كليتدو .41

 ؛ييروستا

 ران؛يا يشهرها يزيجامع و برنامه ر يها طرحبه  ينگاه .42

 يريشكل گ يكوچك و چند الگو يمسكون يها مجتمع .43

 ؛ها آن

 شهر؛ 14 يميمطالعات اقل يجمع بند .44

 شنهاد؛يو چند پ يشهر يبه فضاها ينگاه .45

 جامع شهرستان؛ يها طرحه ينحوه و مراحل ته .46

كرد به يران و رويدر ا يشهر يها يينارسامشكالت و  .47

 ؛يشهر يزيتحوالت طرح ر

 ييايدگاه جغرافياز د ييروستان و توسعه يش سرزميآما .48

 ؛يكاربرد

 ؛يو معمار يم بر شهرسازيكاربرد اقل .49

ك منطقه ين در يزم يكاربر يم نقشه طبقه بنديه ترسيته .50

 ل؛يه و تحليع با استفاده از تجزيوس

 ؛يرجنديا، معمار بيمصاحبه با حاج محمد فرخ ن .51

 هند؛ يت معماريق درباره هويسم و تحقيمدرن .52

ژه ين ضوابط ويدر تهران و لزوم تدو يبلند مرتبه ساز .53

 از عوامل مخرب آن؛ يريجلوگ ياحداث بنا برا

كشور و ارائه  يروستاها يند سازمان دهيبر فرآ يمرور .54

 ؛يشنهاديپ يالگو

 ؛ها جنگل يزيدر برنامه ر يماهواره ا يكاربرد داده ها .55

 يبرا ييفضا يريم گيتصم يبانيستم پشتيك سيواترو:  .56

 ن؛يسرزمش يآما يزيبرنامه ر

 ؛يزينده برنامه ريبر آ يفلسف يمرور .57

و  يش محالت شهريفرسا ياقتصاد يها ليتحل .58

 مبارزه؛ يمناسب برا يها استيس

 رجند؛يدر ب يشهر يمعمار يبررس .59

 باز شهرها؛ يو طراح يزيبرنامه ر .60

 ران؛يران، روزنامه ايباز توسعه مسكن در ا يها استيس .61

 ؛يشهر يطراح يزيحمل و نقل و برنامه ر .62

است، گفتگو با مهندس يشهر دن نيتر كوتاهتهران هنوز  .63

 ؛يسهراب مشهود
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و نقش  يمل يشهرداران در خط مقدم تحوالت اقتصاد .64

 شهرداران در تحوالت؛

استان  يو كشاورز يين در توسعه روستايش سرزمينقش آما .65

 ؛يجان غربيآذربا

در  يشهر يها طرحمقررات، ضوابط و  يريروند شكل گ .66

 ؛يشهر يزيه تحوالت برنامه ركرد بيران و رويا

 يه بر مباحث طراحيبا تك يآماده ساز يها طرح يابيارز .67

 (خالصه)؛ يشهر

 ؛ي، سانحه و بازسازيياسكان روستا .68

 آن؛ يامدهايدر تهران، علل و پ يبلند مرتبه ساز .69

 يخانوارها يكوچك (برا يجاريمسكن است يها يژگيو .70

 جوان و كم درآمد)؛

م يدر سطح شهر قد يتينظام فعال يسامانده يچگونگ .71

 مان؛يمسجد سل

72. Co Mplexity. Ney Entropic Space & 

Urban Design؛ 

توسعه و  يها طرحدر  يكاربرد ييايگاه جغرافينقش و جا .73

 ؛يه ايعمران ناح

 يابزار يرهايرشد شهر و شناخت متغ ياقتصاد يها ليتحل .74

 ؛يشهر يها استيس

در  ياطالعات يگاه هايپا يطراح يبر چگونگ يكل ينگاه .75

GIS؛ 

 ؛ها محدودهدن درباره يشيتوسعه هوشمندانه، اند .76

مسكن، شناخت روند تحوالت و  ياز گونه شناس يور بهره .77

 ؛يشنهاديپ يارائه الگوها

 ؛يياياستفاده سنجش از دور و اطالعات جغراف .78

انسان  يتينظام فعال يدر سامانده يكاربرد ياينقش جغراف .79

 خرد؛ يدر فضا

 و خالصه؛ يشهر يها طرحدر  يرانت اقتصاد .80

ش يافزا يعامل اصل يشهر يزيدر برنامه ر يياستاندارد گرا .81

 ؛ير خط فقر سكونت شهريشهروندان ز

 ه؛يتوسعه و عمران ناح يها طرحدر  يآزمون مدل مركز .82

 شهروندان؛ يبه نظرات واقع يابيشهر و موانع دست يشوراها .83

 يد هابافت و واح ين طراحيو اصول تدو يبر مبان ينگرش .84

 رجند؛يهكتار بافت مسئله دار ب 4 يمسكون

 ؛يستيز يها مجتمع يطراح يمبان .85

 امروز؛ يدر خارج از مرزها يرانياگران گمنام ايميك .86

 از دارد (مقاله)؛يد نيبه طرح جامع جد حتماًَتهران  .87

 دها؛يو ام ها ميب، يكاريت، اشتغال، بيجمع .88

و ران ين، در ايباز در قطعات زم ين فضايتأم يچگونگ .89

 جهان؛

و آثار مثبت مرتبط با آن در  يشهر يها تمدن يگفتگو .90

 ؛يمرز ين شهرهايروابط سازنده ب

 ؛يشهر يمايو س يضوابط ساختمان .91

د به مشاركت مردم و نقش شهرساز يبا تأك يتوسعه شهر .92

 ؛يافتخار

 21زگرد شهر در قرن يم .93
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 ابان انقالب؛يدر خ يشهر يطراح يزيبرنامه ر .94

با تفاوت بار  يجاريمسكن است يهايژگيق دو مقاله ويتلف .95

 ؛يجاريو است يمسكن ملك يمال

 ها؛تمدن يو گفتگو يشهرساز .96

ت بهره يريمددر  يمسكون يهامجتمع ير نحوه طراحيتأث .97

 ها؛ن مجتمعياز ا يبردار

 ال؛يس يهاطرح ييدرآمد زا .98

 ال؛يس يها طرحچند پرسش و پاسخ در مورد  .99

 ؛ين شهرياحتكار زمال و اثرات آن در كاهش يس يها طرح .100

سبز و  يباغات و فضا يو سامانده اعتالحفاظت،  يچگونگ .101

 باز در شهرها؛

 و قطع تراكم در تهران؛ يواگذار يامدهايپ .102

 و قطع تراكم در تهران؛ يواگذار يامدهايعلل و پ  .103

ران و روند تحوالت آن (با ترجمه يمعاصر ا يشهرساز .104

 )؛يسيانگل

ه بر مباحث يبا تك يشهر يها بافت يبر فرسودگ ينگرش .105

 ؛ياقتصاد

 

و....

 :هاگر طرحيو د يقاتيتحق يها طرحو: 

 ؛1372-1369 يمسكن اقتصاد يقاتيتحقطرح  .106

 ؛سال گذشته 25طرح جامع در  يبررس يقاتيطرح تحق .107

 ؛1370 اء منطقه آبشارها و سواحل كناره شوشترياح يمقدمات و برنامهطرح  .108

 ؛1375-1373مركز استان  14شهر ازجمله  40 يدر شهرها برا يساز مناسب خانهن نقاط ييطرح تع .109

 ؛1371اء بافت كهن شوشتر يو برنامه احطرح  .110

 ؛1384مصوب  -بابلطرح حفاظت باغات شهر  .111

 ؛)يدر دست بررس(كالريطرح حفاظت باغات شهر ام .112

 ؛1382مصوب  -بهشهر طرح حفاظت باغات شهر  .113

 .1381مصوب -رجنديدار ببافت مسألههكتار 4 يطرح بهساز .114
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 :هاباكت

 ؛1381، ييدانشگاه عالمه طباطبا الملل،نيتجارت ب يمايس .1

 ؛1382سال  در يفرهنگراث يسازمان متوسط  ران،يكتاب معماران ا .2

 ؛1385سال در  انتشارات صوفيان، رانيا يها هينيحسها و هيتك .3

 ؛1391و شهرسازي،  راه وزارت، يط مسكونيمسكن و مح طراحي يعموم يراهنما .4

 ؛1372، سازمان برنامه بودجه، رانيدر ا يجامع شهر يهاطرح يابيطرح ارز .5

 .1380شهر تهران،  يزيرند تهران، مركز مطالعات و برنامهبل يهاساختمان .6

يك بخش از كتاب ابعاد اقتصادي مسكن( يافته هاي جلد بررسي در زمينه مسكن) چاپ وزارت مسكن و شهرسازي، سـازمان   .7

 1376ملي زمين و مسكن،

 1380انتشارات سازمان ملي زمين و مسكن،  1364-75همكاري در تهيه كتاب آماده سازي زمين شهري در ايران  .8
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 معرفي سوابق كاري

 و

 شركاهاي فعاليت
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 و طراحي شهري يسرپرست بخش معمار،خانم مهندس زهره بزرگنيا

 ستايت در مشاور زيسابقه فعال

و شـريك  ارشد و به عنوان كارشناس  1365از ارشد همكاري با مهندسين مشاور زيستا به عنوان كارشناس 

 ،ش، تفصـيلي مرنـد  يكـ  يسـاز شوش، طرح آماده يسازهاي طرح آمادهتاكنون در انجام پروژه 1367از فروردين 

 يهـا طرح يابيارز 5و2سازي پرديس شيخ رفسنجان، طرح آمادهسازي دهبهسازي بافت قديم شوشتر، طرح آماده

 انه به عنوان كارشناس.ي، طرح جامع شهرستان ميجامع شهر
 

 يليتفص يهاطرح .1

شوش، طرح تفصيلي شوشتر، طرح تفصيلي بابل، طرح تفصيلي اميركال، طرح تفصـيلي بهشـهر، طـرح تفصـيلي     طرح تفصيلي 

 تربت جام به عنوان مشاور طرح. يليبيرجند، طرح تفصيلي قاين به عنوان مدير طرح و طرح تفص
 

 جامع يهاطرح .2

طرح جامع ميانه، طرح جامع اراك، طرح جامع بيرجند، طرح جامع قاين، طرح جامع تربت جـام، طـرح جـامع بهشـهر و طـرح       

 جامع مالير به عنوان مدير طرح. 
 

 :يمعمار يها طرح .3

 ؛ليرضوان اردب يكو يسازطرح آماده يمركز تجار يطراح -

 ؛لياردب ينايس يكو يسازطرح آماده يمركز تجار يطراح -

 ؛اندوآبيشهرك نصر م يسازطرح آماده يمركز تجار يطراح -

 ؛مانيمسجد سل يهكتار 200 ياراض يسازطرح آماده يمركز تجار يطراح -

 ؛ه تهرانيابان زعفرانيبهكام در خ يساختمان بلندمرتبه آقا يطراح -

 ؛و تهران كرج،بابل،آمل هايدر شهر يساختمان مسكون4يطراح -

 .سيپردد يدر شهر جد يمسكون هايواحد يطراح -
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 يسازآماده يهاطرح

 110يسازل، طرح آمادهيرضوان اردب يكو يهكتار25سازي طرح آماده ،نصر مياندوآب شهرك يهكتار 450سازي طرح آماده

طـرح   ،اللـي مسـجد سـليمان    يدوراهـ  يهكتار210سازي طرح آماده ،سازي آبيك قزوينطرح آماده ،سيناي اردبيل يكو يهكتار

 450يسـاز طـرح آمـاده   ،جنـب بيمارسـتان اميركبيـر اراك    هكتاري 8سازيطرح آماده ،يهكتار 76و  16شوشتر، سازي بليتي آماده

 58سـازي طـرح آمـاده  ،هكتـاري تربـت جـام     50سازي طرح آماده،بروجن يهكتار135 يسازطرح آماده،رجنديب 04 پادگان يهكتار

هكتـاري   300،طرح آمـاده سـازي   محمـد شـهر بيرجنـد   هكتاري 150 دهلكوه و هكتاري75و110،طرح آماده سازيبروجرد هكتاري

 بـه  رجنـد يبهكتاري اراضي آقاي موسـوي در   30هكتاري شهرك وليعصر قاين،طرح آماده سازي  100صفادشت،طرح آماده سازي 

 عنوان مدير طرح.

 

 يموضوع يها طرحر يبافت و سا يبهساز .4

طرح بهسازي بافت قديم بابل، طرح حفاظت باغات شـهرهاي بهشـهر، بابـل و     ،دار بيرجندهكتار بافت مسأله 4طرح بهسازي 

 .ر طرحيركال به عنوان مديام ياميركال و طرح پارك ساحل

 

 :ستايت در خارج از مشاور زيسابقه فعال

يـابي شـهر   مكـان  عصر مراغه و طـرح سازي شهرك وليهمكاري با مهندسين مشاور گروه ايجاد به عنوان كارشناس طرح آماده -

 ؛1366-1365يابي شهر اهر در سال مكان يابي شهر مراغه و طرحمكان مرند، طرح

خانـه  مسكوني، مدرسه ابتدايي و تصـفيه  يها ساختمانهمكاري با مهندسين مشاور آتك در پروژه مجتمع فوالد اهواز مرحله دوم  -

 ؛1364فاضالب در سال 

سـاختمان پالنتـاريوم،    ،و دانشگاه علوم دريايي نوشهرروستاي زلزله زده طبس  52سازي ازهمكاري با مهندسين مشاور اَردام در ب -

 ؛1363-1362هاي درس در سال ان مجرد و متأهل و كالسيدانشجو يها خوابگاهاستاديوم ورزشي، 

 ؛1362ه طرح جامع زنجان ين مشاور شارمند در تهيبا مهندس يهمكار -

 ؛1361-1362به عنوان مسئول بخش تفكيك در سال  –4همكاري با شهرداري تهران منطقه  -

در شـهر   يامسجد محلـه  كي يطراحو 1361-1360به عنوان رئيس دفتر فني شهرداري در سال  –همكاري با شهرداري اراك  -

 ؛اراك

 ؛1360- 1357و عضو هيئت ارزياب در سال ر يشرح زه ب يبه عنوان مسئول بخش طراح –همكاري با شهرداري شيراز  -
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ـ ه طرح فاز يمت، تهيارزان ق يپ واحد مسكونيت 80 يطراح - طـرح توسـعه    يهـا، طراحـ  يه شـهردار يـ ك و دو سـاختمان اتحاد ي

، رازيشـ  يدان مقابل شهرداريم يه)، طراحيپارك (باغ طاوس ي، طراحيابان ساحليه طرح بازار روز خيراز، تهيش يساختمان شهردار

ـ ر برنامهمسئول دفتر  يياليساختمان و ي، طراحيعموم يبهداشت يهاسيسرو يمنطقه دو، طراح يساختمان شهردار يطراح  يزي

 ؛يشهردار يطراح و

مسـكوني در   يهـا  سـاختمان اداري، بازداشـتگاه،   يها ساختمانهمكاري با مهندسين مشاور همكار در پروژه پايگاه هوايي شيراز،  -

 ؛1356سال 

 ؛1355تهران  يمسكون يهاساختمانن مشاور مهراب در پروژه يبا مهندس يهمكار -

 ؛1354ز در سال يتبر ين مشاور شهرتاش در پروژه ساختمان دادگستريبا مهندس يهمكار -

 ؛1353-1352كرمانشاه در سال  ييگاه هوايهمكاري با مهندسين مشاور مدام در پروژه پايگاه هوايي چابهار و پا -

 .1352-1350ن مسكوني گنبد كاووس در سال ويالهاي فريدون كنار و ساختماهمكاري با شركت ساختماني بيلدر در پروژه  -

 

 :سابقه تحقيقات و تأليفات .1

 ؛تاكنون1382ه معمار از سال يه نشريريئت تحريعضو ه -

 .1387و  1386عضو هيئت تحريريه نشريه بن در سال  -

 :ياات حرفهيالف: مقاالت چاپ شده در نشر

 :اي به شرح زير به چاپ رسيده است حرفهمقاله ايشان در نشريات معتبر  53

 ؛1371سال دوم شماره هفتم زمستان “ آبادي”هاي فصلنامه معضل معماري امروز ايران چاپ شده در بخش نامه .1

 ؛1373يز يپا 14سال چهارم شماره “ آبادي” هاي آجري شوشتر چاپ شده در فصلنامه  نقش .2

طبس پوستر شده در سمينار و چاپ شده در مجموعه مقاالت سـمينار  هاي مسكوني روستاهاي  سابقه زندگي جمعي در مجتمع .3

آذر و  28شـماره   “معمـار ”و چاپ شده در فصلنامه  دانشگاه تهران جلد دوم 1373هاي توسعه مسكن در ايران مهرماه  سياست

 ؛1383دي 

 32و 31شـماره  “ و شهرسـازي معمـاري  ”چاپ شده در فصـلنامه ) يرازي(معمار شمرحوم حاج ابوالقاسم مهندسي  و آثارزندگي  .4

 ؛1374دوره ششم آذر تا اسفند 

شـماره  “معمـاري و شهرسـازي  ”معماري و مهندسي با هم فرق دارند (گفتگو با معمار قديمي شوشتري) چاپ شده در فصلنامه  .5

 ؛1375فروردين تا تير  34و  33

 ؛37و  36شماره“ يشهرساز ومعماري ”چاپ شده در فصلنامه  )معمار بيرجندي(نيا  گفتگو با حاج محمد فرخ .6
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كيمياگران گمنام ايراني در خارج از مرزهاي امروز، متن سخنراني در اولين همايش معماران زن ايراني برگزار كنندگان، كـانون   .7

و چـاپ شـده در نشـريه     1380يز يپـا  14شماره “ معمار”و چاپ شده در فصلنامه 1378مهندسان معمار دانشگاه تهران بهمن 

 ؛1383بهمن و اسفند  40-41شماره  “بن”

 ؛1381بهار  21شماره“  شهر”اجتماعي  –توان حفظ كرد؟چاپ شده در فصلنامه فني  هاي باقي مانده را مي آيا باغ .8

و چـاپ شـده در    1381يز يپـا  23شـماره  “ شـهر ”ها و اراضي كشاورزي جنوب شهر بيرجند چاپ شده در فصـلنامه  تخريب باغ .9

 ؛1381شهريور  14ارهسال هفتم شم“ بن”نشريه

 ؛1381بهمن و اسفند  20و 19سال هفتم شماره “ بن”نگاهي به شهرهاي جديد اطراف پاريس چاپ شده در نشريه .10

 ؛1382تابستان  26سال چهارم شماره “ شهر”هاي بابل چاپ شده در فصلنامه فني ـ اجتماعي تكيه .11

 ؛1382تابستان  21شماره“معمار”فصلنامهمعماري و روابط فرهنگي ايران و چين چاپ شده در  .12

 ؛1382يز يپا 27شماره “شهر”دار بيرجند چاپ شده در فصلنامه فني ـ اجتماعي  هكتار بافت مسأله 4طراحي بافت و مجموعه  .13

 ؛1382يز يپا 22شماره “ معمار”معماري بيرجند چاپ شده در فصلنامه .14

 ؛1382زمستان 28شماره “شهر”جتماعي فضاهاي شهري و شهرهاي ما چاپ شده در فصلنامه فني ـ ا .15

 ؛1382فروردين و ارديبهشت  22و 21شماره“ بن”سوس (ترجمه و تدوين) چاپ شده در نشريه هافنماي تاريخي  .16

 ؛1382آذر  و  مهر، آبان 28و  27شماره“بن”نشريه  مجتمع مسكوني شينكل پالتس و خيابان ريتر (ترجمه و تدوين) چاپ شده در .17

 ؛1382زمستان 23شماره “ معمار”ساختمان چاپ شده در فصلنامهپيش آمدگي در  .18

و چـاپ شـده در    1383ارديبهشـت   24شـمار  “معمـار ”نكاتي درباره بازسازي مناطق زلزلـه زده بـم چـاپ شـده در فصـلنامه       .19

 ؛1382بهمن و اسفند  31و 30شماره “بن”نشريه

 ؛1382بهمن و اسفند 31و30ه معرفي بناي سقانفار كيجا تكيه بابل چاپ شده در نشريه بن شمار  .20

معماري مسكن شهري در استان مركزي مـتن سـخنراني در همـايش دويسـتمين سـال بنيـان شـهر اراك و چـاپ شـده در           .21

 ؛1383ارديبهشت  24شماره “ معمار”نشريه

امـه روز جهـاني   ن ويژه 38ضميمه شماره “ها موزه”م شهر (استان مازندران) چاپ شده در نشريه يدريكنده قا يدر روستااي  موزه .22

 ؛1383فروردين و ارديبهشت  32و 33سال نهم شماره “بن”و چاپ شده در نشريه  1383موزه بهار 

بهـار   8شـماره  “فصـلنامه جسـتارهاي شهرسـازي   ”ها و قوانين موجود چاپ شـده در  ها، دستورالعمل ضرورت بازنگري بخشنامه .23

 ؛1383

 ؛1383، مرداد و شهريور 26شماره “معمار”معماري اردبيل چاپ شده در فصلنامه فضاهاي شهري و  .24
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 ؛1383تير و مرداد  34-35شماره “بن”ي نقاش گمنام دوره قاجار چاپ شده در نشريه يموزه استاد آقاجان نوا .25

 ؛1383مهر و آبان  27شماره  “معمار”چاپ شده در فصلنامه تكيه و حسينيه  .26

شـهريور   36-37شماره  “بن”و خبر نامه  1383آذر و دي  28شماره  “معمار”چاپ شده در فصلنامه  آزموده را آزمودن خطاست .27

 ؛1383و مهر 

 29شـماره   “معمـار ”چاپ شـده در فصـلنامه   تدابير معماري براي مقابله با شرايط نامساعد اقليمي و استفاده از امكانات موجود  .28

 ؛1383بهمن و اسفند 

 ؛1383يز و زمستان يپا 11و  10 شماره “جستارهاي شهرسازي”اوقات فراغت چاپ شده در نشريه  .29

 ؛1384رماه يخرداد و ت 31شماره  “معمار”ه يبابل چاپ شده در نشر يمعمار .30

 ؛فاخر ينادر عاصم يمشترك با آقا 1385بهشت ين و ارديفرورد 36شماره  “معمار”ه يزنوغان چاپ شده در نشر يروستا .31

و چاپ شده در  1385رماه يخرداد و ت 37شماره  “معمار”ه يدر نشرس چاپ شده ياپور در پار يهاروزه از پروژه 5د يگزارش بازد .32

 ؛فاخرينادر عاصم يمشترك با آقا 1385رماه يخرداد و ت 52-53شماره  “بن”ه ينشر

 ؛1385مهر و آبان  39شماره  “معمار”ه يم بابل چاپ شده در نشريمسكن در بافت قد .33

 ؛1386بهشت ين و ارديفرورد 42شماره  “معمار”ه يران چاپ شده در نشريآرامگاه در ا .34

 ؛1386ر يخرداد و ت 43شماره  “معمار”ه يچاپ شده در نشر ينات آجرييتز .35

 ؛1386ور يمرداد و شهر 44شماره  “معمار”ه يبستك چاپ شده در نشر .36

 ؛1386مهر و آبان  45شماره  "معمار"ه نظير در ايران، چاپ شده در نشريمدو پديده طبيعي ك .37

 ؛1386مهر و آبان و آذر  70تا  68نشريه بن شماره يك بازار كهن چاپ شده در بازنگري در  .38

 ؛1386دي و بهمن و اسفند  73تا  71نشريه بن شماره چنشت روستاي تك اشتغالي چاپ شده در  .39

 ؛1387فروردين و ارديبهشت  48چاپ شده در نشريه معمار شماره  بافت تاريخي سوس .40

 ؛1387خرداد و تير  49شماره  "معمار"نشريه ي چاپ شده در معماري خيال انگيز آنتوني گائود .41

 ؛1387مهر و آبان  51شماره  "معمار"خطر نابودي چاپ شده در نشريه  در معرضهاي بقعة آقا سيد محمد نقاشي .42

 ؛1387آبان آذر و دي  76و  75و  74شماره   "بن"ماخونيك روستايي در مرز افغانستان چاپ شده در نشريه  .43

 ؛1387بهمن و اسفند  53شماره  "معمار"در نشريه چاپ شده ن يقامعماري  .44

 ؛1387بهمن و اسفند  53شماره  "معمار"گذر رامبال، بارسلون چاپ شده در نشريه پياده .45

 ؛1388بهمن و اسفند 59شماره  "معمار"چاپ شده در نشريه اي از معماري دوره پارتي نمونه .46
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 ؛1389تير  خرداد و 61شماره "معمار "بناهاي تاريخي استان خوزستان چاپ شده در نشريه .47

 ؛1389مرداد و شهريور  62شده در نشريه معمار شماره  بهشهر چاپمعماري و مسكن  .48

 ؛1389زييو پاتابستان 83-82شماره "بن"فرهنگ معماري،مشترك با آقاي نادر عاصمي فاخر چاپ شده در نشريه  .49

 ؛1389آبان مهر و63شماره"معمار"هاي كهن چاپ شده در نشريه گورستان مزار در يها سنگ .50

 ؛1389بهمن و اسفند65شماره"معمار "معماري بشرويه چاپ شده در نشريه .51

 ؛1390ريو تخرداد 67شماره "معمار"شده در نشريه  الر چاپبازار قيصريه و باغ نشاط  .52

 .1390مرداد و شهريور 68ماره ش"معمار"دوره ساساني چاپ شده در نشريه  يدو بنا .53
 

 :قات و مقاالتير تحقيسا -ب

 ؛يسهراب مشهود يمشترك با آقابررسي بافت و ابنيه مسكوني در شوشتر كهن  .1

 ؛يسهراب مشهود يمشترك با آقاشناسي مسكن  وري از گونه بهره .2

 ؛مسكن در اقليم سرد (پنج شهر آذربايجان) .3

 ؛1374ن ي) فروردشركت كارشناسان ي(برا سازي زمين جامع، تفصيلي، آماده يها طرحتهيه  يراهنما .4

 ؛1387رودخانه و شهر .5

 ؛1387آستانه يها آرامگاه .6

 .1389جوليا مورگان خالق آرامگاه و كليساي چايمز(ترجمه و تدوين) .7
 

 ها كتاب

 ؛1382چاپ شده توسط سازمان ميراث فرهنگي سال “ معماران ايران”كتاب  .1

 ؛انيانتشارات صوف1385سال شده در چاپ “ ها هينيو حس ها هيتك”كتاب .2

 ؛كتاب واژه نامه معماري سنتي ايران (در دست تهيه) .3

 .(در دست تهيه)"معماران ايران"بازنگري كتاب  .4
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مديرعامل و مـدير بخـش شهرسـازي ،طراحـي شـهري و      آقاي مهندس نادر عاصمي فاخر، 

GIS 
و بـه عنـوان كارشـناس ارشـد و      1365كارشـناس ارشـد از    همكاري با مهندسين مشاور زيستا به عنوان

سازي كيش، تفصـيلي  سازي شوش، طرح آمادههاي طرح آمادهتاكنون در انجام پروژه 1367شريك از فروردين 
، طـرح  5و2سـازي پـرديس   سازي ده شيخ رفسنجان، طرح آمـاده بهسازي بافت قديم شوشتر، طرح آماده ،مرند
جامع شهري، طـرح جـامع شهرسـتان ميانـه، طـرح جـامع        يها طرحاردبيل، ارزيابي  سازي سينا و رضوانآماده

، طرح جامع شهر قاين، رجنديشهر بشهرستان اردبيل، طرح جامع شهر ميانه، طرح جامع شهر اراك، طرح جامع 
 جام، طرح جامع شهر بهشهر و طرح جامع شهر مالير به عنوان كارشناس ارشد. شهر تربتطرح جامع 

 

 :شهري طراحي .1

 طراحي شهري خيابان انقالب شهر تهران به عنوان مدير طرح با همكاري مهندسين مشاور پارهاوس؛ -

 ؛هاي شهر نكاء به عنوان مدير طرحطراحي شهري مبادي ورودي -

 ؛هاي شهر بهشهر به عنوان مدير طرحشهري مبادي ورودي طراحي -

 ؛طرح هاي شهر اردبيل به عنوان مديرطراحي شهري مبادي ورودي -

 .هاي شهر چلگرد به عنوان مدير طرحطراحي شهري مبادي ورودي -

 

 :هاي جامعطرح .2

 جامع مياندوآب به عنوان مدير طرح.طرح جامع مسجد سليمان، طرح جامع مراغه، طرح جامع اردبيل، طرح 

 :هاي تفصيليطرح .3

تهران به عنوان مدير طرح و طرح تفصيلي شوش، طرح تفصيلي شوشتر، طـرح تفصـيلي بابـل، طـرح      8طرح تفصيلي منطقه 

تفصيلي اميركال، طرح تفصيلي بهشهر، طرح تفصيلي بيرجند، طرح تفصيلي قاين به عنوان كارشـناس ارشـد شهرسـازي و مسـئول     

 .GISبخش 
 

 هاي معماري:طرح .4

هاي مسكن جهاد استقالل و بانك صنعت و معدن در شـهر  واحدي) براي تعاوني36تا22مسكوني (مجتمع  10طراحي معماري  -

 جديد پرديس؛
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 طبقه) در منطقه يك شهرداري تهران؛ 14طراحي معماري ساختمان بلندمرتبه ( -

 تهران. 22طراحي معماري توسعه شهرداري منطقه  -

 

 :سازيهاي آمادهطرح .5

سازي اراضـي كـيش   هكتاري اراضي شهر شوش،   آماده 40سازي صر مراغه، طرح آمادهعسازي اراضي شهرك وليطرح آماده

سـازي  بيرجند، طرح آمـاده 04سازي اراضي دوراهي اللي مسجد سليمان، طرح آماده سازي پادگان به عنوان مدير طرح و طرح آماده

 بيرجند به عنوان مشاور طرح.سازي دهلكوه طرح آماده الهيه بروجن به عنوان كارشناس ارشد شهرسازي.
 

 :هاي موضوعيبهسازي بافت و ساير طرح .6

دار شهر بيرجند، طرح طرح ساماندهي محالت شهر مسجدسليمان به عنوان مدير طرح، طرح بهسازي چهار هكتار بافت مسأله

ارشـد معمـاري و   بهسازي بافت قديم شوشتر و طرح بهسازي بافت قديم بابـل بـه عنـوان مسـئول طراحـي شـهري و كارشـناس        

 شهرسازي.

 

 سابقه فعاليت در خارج از مشاور زيستا:

 ين مشاور اَردام؛مراكز بهداشت كاران دهان و دندان در همدان و بابل در مهندس يها ساختمان -

عصر مراغه در سازي شهرك ولييابي شهر مراغه و طرح آمادهيابي شهر مرند، طرح مكانيابي شهر اهر، طرح مكانطرح مكان -

 ؛مهندسين مشاور گروه ايجاد

هاي شوشتر نو، دانشگاه جندي شاپور و ساختمان مركزي كانون پـرورش فكـري كودكـان و نوجوانـان در مهندسـين      در پروژه -

 مشاور داض؛

 ي.يمركز شهري مجتمع مس سرچشمه در مهندسين مشاور غيا -

 سابقه تحقيقات و تأليفات:

 "شـهر  "اي در مورد فرم و عملكرد فضاي شهري) چاپ شـده در نشـريه   كتهبررسي و ارزيابي فضاهاي شهري در شهر رم (ن .1

 ؛1382زمستان  28شماره 

 ؛1383ارديبهشت  24شماره “ معمار”نشيني چاپ شده در نشريه تأثير اسناد عادي در حاشيه .2
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 ؛1383آذر و دي  28شماره “ معمار”حاشيه نشيني بخش ناديده گرفته شده توسعه شهري چاپ شده در نشريه  .3

“ بـن ”هاي اپور در پاريس چاپ شده در نشريه انجمن صنفي مهندسان مشاور معمـار و شهرسـاز   روزه از پروژه5دگزارش بازدي .4

 نيا؛مشترك با خانم زهره بزرگ1385تير خرداد و  37شماره “ معمار”و نشريه  1385خرداد و تير  52-53شماره 

 نيا.مشترك با خانم زهره بزرگ 1385شت فروردين و ارديبه 36شماره “ معمار”روستاي زنوغان چاپ شده در نشريه  .5
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 يبخش شهرسازمسئول دفتر تهران و كارشناس ارشد و ، يكيب يعل يمجتبآقاي مهندس 

 

 سوابق كاري:

 ؛يشهر يزيستا، به عنوان كارشناس ارشد برنامه رين مشاور زيبا مهندس يهمكار -

ـ به عنوان كارشناس ارشـد برنامـه ر  ن رستاك، يش سرزمين مشاور آمايبا مهندس يهمكار -  يزي

 ؛يشهر

 ؛يشهر يزي، به عنوان كارشناس ارشد برنامه رمشاور كرياس بنان يبا مهندس يهمكار -

 .يشهر يزيشهر، به عنوان كارشناس ارشد برنامه ر وندهرا مشاور طراحانن يبا مهندس يهمكار -

 

 س:يسوابق تدر

 ؛1379-1383نور اراك ام ي، دانشگاه پيشهر يزيس دروس برنامه ريتدر -

 .1387-1389 ي، دانشگاه آزاد اسالميشهر يزيس دروس برنامه ريتدر -

 گر مشاور:يو د سابقه فعاليت در مشاور زيستا

 :يليجامع و تفص يها طرح .1

 ؛1385-86مشاور زيستا مهندسان نيقاشهر  يليطرح تفص -

 ؛  1385-86مشاور زيستا مهندسان رجنديبشهر  يليطرح تفص -

 ؛1383-84مشاور زيستا مهندسان ريمالطرح جامع شهر  -

 ؛1385 ، مهندسان مشاور معمار و شهرساز زيستا،تهران 8منطقه  يليطرح تفص -

 ؛1387اس بنا، يكر يو شهرساز ين مشاور معماري، مهندسشهر چهارباغه طرح جامع  حريم يكارشناس ته -

 ؛1387اس بنا، يكر يو شهرساز يمعمارن مشاور يه طرح جامع حريم شه كوهسار، مهندسيكارشناس ته -

 ؛1391مشاور معمار و شهرساز زيستا،  لنگرود مهندسانطرح جامع شهر  -

 ؛1391مشاور معمار و شهرساز زيستا،  لنگرود مهندسانشهر  يليطرح تفص -

 ؛1391مشاور معمار و شهرساز زيستا،  جاجرم مهندسانشهر  يليطرح جامع و تفص -

 ؛1391مشاور معمار و شهرساز زيستا،  مهندسان گرمهشهر  يليطرح جامع و تفص -
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 .1387 ن رستاك)ين مشاور سرزميگون (مهندسيم شهر اوشان فشم و ميطرح جامع حر -
 
 

 :يآماده ساز يها طرح .2

 ؛1386مشاور معمار و شهرساز زيستا،  مهندسان رجنديبپادگان  ياراض يهكتار 450 يطرح آماده ساز -

 ؛1386مشاور معمار و شهرساز زيستا،  مهندسان نيقا يهكتار 100 يطرح آماده ساز -

 ؛1385مشاور معمار و شهرساز زيستا،  بروجن مهندسانه ياله يهكتار 145 يطرح آماده ساز -

 ؛1391مشاور معمار و شهرساز زيستا،  هشتگرد مهندسانگذر دره  يباغستان اراض ياراض يطرح آماده ساز -

 .1391مشاور معمار و شهرساز زيستا،  مهندسان رجنديبدهلكوه  يروستا ياراض يطرح آماده ساز -

 :يخيفرسوده و تار يها بافت يها طرح .3

 ؛1386مشاور معمار و شهرساز زيستا،  اراك مهندسانان رطرح بافت فرسوده داو -

 ؛1385-86مشاور معمار و شهرساز زيستا،  بابل مهندسانم يبافت قد يطرح بهساز -

 ؛ 1391مشاور معمار و شهرساز زيستا،  گرمه مهندسانبافت فرسوده شهر  يو نوساز يطرح بهساز -

 ؛1391مشاور معمار و شهرساز زيستا،  جاجرم مهندسانبافت فرسوده شهر  يو نوساز يطرح بهساز -

 .1389 شهر) راوند مشاور طراحانن ي(مهندس مدير طرح به عنوان تهران 7بافت فرسوده منطقه  يو نوساز يطرح بهساز -

 :يشهر يطراح يها طرح .4

 ؛1386مشاور معمار و شهرساز زيستا،  مهندسان لياردبشهر  يورود يمباد يشهر يطراح -

 .1388مهندسان مشاور معمار و شهرساز زيستا،  شهر چلگرد يورود يمباد يشهر يطراح -

 قات:يسوابق تحق

 ييزدا، بافت فرسوده، سلسله مراتب شبكه معابر، تمركز ينيه نشيچون حاش يدر خصوص موضوعات شهر گانه دهه مقاالت يته

 .1378-1379 يها سالد اراك يو ... در شهر اراك و انتشار در روزنامه نومركز شهر اراك  از
  



�� 
 

 

 شهرسازي و مسئول دفتر تهرانكارشناس ارشد زدان احمدوند، يآقاي مهندس 
 

 سوابق كاري:

عمار و شهرساز زيستا، از و همكار در بخش شهرسازي شركت مشاور م كارشناس ارشد -

 ؛1382سال

 ؛1387، ياريشهر چلگرد، استان چهارمحال و بخت يورود يمباد ير طرح طراحيمد -

 ؛1390 تا سال 1386تهران، از سال  يشهردار يسازمان نوساز يكارشناس ارشد شهرساز -

 .1391تا  1388كارشناس ارشد شركت نوسازان شهر تهران از سال  -

 

 گر مشاور:يسابقه فعاليت در مشاور زيستا و د

 :يليجامع و تفص يها طرح .1

 ؛1383-84طرح جامع شهر مالير مهندسان مشاور زيستا -

 ؛1385 هشت تهران، مهندسان مشاور معمار و شهرساز زيستا، منطقهتهران، شهر  طرح تفصيلي هيته -

 ؛1386سنجي مجتمع تجاري شهر بابل، مهندسان مشاور معمار و شهرساز زيستا، طرح امكان -

 ؛1385اس بنا، يكر يو شهرساز ين مشاور معماريه طرح جامع چهارباغ، مهندسيته كارشناس -

 ؛نين مشاور طرح و تدوي، مهندس1384كارشناس طرح جامع شهر بشرويه از سال  -

 .نين مشاور طرح و تدوي، مهندس1383شهر خواف  يكارشناس طرح شهر -

 

 :يآماده ساز يها طرح .2

فرسوده و  يهابافت 1385، مهندسان مشاور معمار و شهرساز زيستا، رجنديشهر بهكتاري 400كارشناس ارشد طرح آماده سازي  -

 ؛يخيتار

 ؛نين مشاور طرح و تدويمهندس ،1385تا 1383،از سال )2يزد ( هكتاري شهرك صنعتي1000طراحي يارشد شهرساز كارشناس -

 .نين مشاور طرح و تدوي، مهندس1385ر، يان شهرستان ماليليقوزان، توتل و م يروستاها يهاد يهار طرحيمد -

 

 :يخيفرسوده و تار يها بافت يها طرح .3

 .1385مهندسان مشاور معمار و شهرساز زيستا،  "هاي تاريخي شهر بابلطرح بررسي بافت "كارشناس -
  



�� 
 

 

 :يشهر يطراح يها طرح .4

، آستارا) ين شهر، وروديمشك يخلخال، ورود يز، وروديتبر ي(ورودشهر اردبيل  "هنچهارگا"كارشناس ارشد طراحي مبادي ورودي  -

 ؛1384مهندسين مشاور زيستا، 

 ؛1375ت معلم تهران، يدانشگاه ترب يجهاد دانشگاه يدفتر فن "ييروستا يكپارچه نواحيطرح توسعه "كارشناس  -

 ؛1376ت معلم تهران، يدانشگاه ترب يجهاد دانشگاه يدفتر فن "ييمراكز روستا يسامانده يطرح مطالعات "كارشناس -

 ؛1382زمستان يك تهران،  همنطق و شهرداري مدرس تيتربقيطريه، دانشگاه  فرسودهطرح ساماندهي بافت  هيته -

 ؛1383كارشناس ارشد طراحي مبادي ورودي شهر نكا، مهندسين مشاور زيستا،  -

 ؛1383-84كارشناس ارشد طراحي مبادي ورودي شهر بهشهر،  مهندسين مشاور زيستا،  -

 ؛1383مدرس، اي شهرستان قشم، دانشگاه تربيتمنطقه توسعهريزي طرح برنامه هيته -

 ؛1383، مهندسان مشاور معمار و شهرساز زيستا، "تهيه طرح حريم شهر اراك "كارشناس ارشد -

 ؛1386، مهندسان مشاور معمار و شهرساز زيستا،"شهر بهشهرتهيه طرح حريم  "كارشناس -

 منطقه، دانشگاه تربيت مدرس و شهرداري "تهران شهر هاي شهري دارآبادرود دره هيحاشريزي كاربري اراضي برنامه "تهيه -

 ؛1383يك تهران

 ؛1386ن مشاور روستاك، يم شهر فشم، مهندسيه طرح حريكارشناس ارشد ته -

 .نين مشاور طرح و تدوي، مهندس1383شهر خواف  يكارشناس طرح شهر -
 

 قات:يسوابق تحق

هـاي  سـازي بافـت  هـاي بهينـه  ارزيابي اسـتراتژي "و  "هاي فرسوده شهريمروري بر الگوهاي مداخله در بافت"ارائه مقاالت  -

 مسلح ريغهاي بنايي بخشي سازه و استحكامسنجي در اولين كنفرانس ملي امكان"مالحظات نظري و تجارب ،فرسوده شهري

 ؛در شيراز

 ؛135شماره  ،در نشريه اجتماعي زنان "سازماندهي مردانه در شهرهاي بزرگ"چاپ مقاله -

در  المللي مديريت جامع بحـران در دومين همايش بين "نقش شبكه معابر شهري در مديريت بحران "مقاله تحت عنوان  ارائه -

 ؛1385طبيعي،  رمترقبهيغحوادث 

 ؛AUST،1387شارجه ييكايدانشگاه آمر يشهر يزيربرنامه يالملل نيبوم ين سمپوزيو ارائه مقاله در دهم يسخنران -

 25-23منطقـه، مشـهد    يشـرفت علـوم و تكنولـوژ   يپ يالملل نيبش ين همايدر پنجم "Public Spaces"شدن مقاله  رفتهيپذ -

 ؛1389بهشتيارد

  .1388ماه  يمنظر، شماره سوم، د يماهنامه تخصص "يت شهريريمدند يدر فرآ يكپارچگيمفهوم "چاپ مقاله تحت عنوان  -
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 ل و سازهيويطراح ارشد و سرپرست بخش س، يوند فارسيز عليآقاي مهندس پرو
 
 

 :يسوابق كار

 هاي مسكوني، اداري، و صنايع سبك و نيمه سنگين؛ هاي فلزي و بتني در پروژهطراحي سازه .1

 ؛CISCو  AISCين نامه هاي فوالد ياساس آطراحي اتصاالت در سازه هاي فلزي بر  .2

 فشار قوي؛ يها پستطراحي سازه هاي فلزي تجهيزات برقي در  .3

 هكتار. 500تا  50 يها مساحتسازي زمين در طراحي آماده .4

 

 سوابق كار:

 شركت مهندسين مشاور معماري و شهرسازي زيستا
 تا كنون 1370زمان اشتغال بكار : از سال 

 :هاتيمسئول

 دپارتمان سازه؛مسئول  .1

 ل.يويمسئول دپارتمان س .2
 

 ستا:يخالصه اي از طراحي سازه هاي فلزي و بتني در شركت ز

 مس سرچشمه كرمان؛ در كارخانهبخش انتقال مواد  يصنعت يهاونيفونداس يطراح .1

 حوزه اتصال كارخانه آهك به مجتمع فوالد اهواز؛ يصنعت يهاونيو فونداس يفلز يهاسازه يطراح .2

 در فوالد مباركه اصفهان؛ G.I.Sيپست فشار قو يصنعت يهاونيفونداس يطراح .3

 تعميرات منازل وزارت نفت در اهواز؛ يها كارگاههاي فلزي مجتمع طراحي سازه .4

 هاي فلزي ترمينال مسافربري اصلي شهر اهواز؛طراحي سازه .5

 هاي بتني ترمينال مسافربري شهر بهبهان؛طراحي سازه .6

 پزشكي در شهر بهبهان؛ –مجتمع تجاريهاي بتني طراحي سازه .7

 هاي فلزي ساختمان اداري و سالن ورزش اداره تربيت بدني شهر منجيل؛طراحي سازه .8

 هاي بتني شهرك مسكوني ليال شهر لنگرود؛طراحي سازه .9
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 هاي خمين؛هاي فلزي مجتمع آپارتمانطراحي سازه .10

 ل؛يهاي فلزي سازمان برنامه و بودجه شهر اردبطراحي سازه .11

 پرديس؛ ديشهر جدواحدي در  32هاي فلزي هيئت مجموعه مسكوني طراحي سازه .12

 واحدي در شهر جديد پرديس؛ 30هاي فلزي مجتمع مسكوني طراحي سازه .13

 جديد پرديس. شهر درواحدي  20و  40هاي مسكونيهاي فلزي مجتمعسازه طراحي .14

 

 ستاين مشاور زين در شركت مهندسيزم يسازآماده يها در طرح يطراح يسوابق كار

 :يخدمات مرحلة دوم طراح -الف 

 هكتار)؛ 250رفسنجان ( 2خ يده ش يسازطرح آماده .1

 هكتار)؛ 110ل (ياردب ينايس يكو ياراض يسازطرح آماده .2

 هكتار)؛ 73ن (يخم ياراض يسازطرح آماده .3

 گرگر؛ -ان علمداريفرهنگ يشركت تعاون يسازطرح آماده .4

 هكتار)؛ 25ل (يرضوان اردب يكو ياراض يسازطرح آماده .5

 هكتار)؛ 300( 2س يپرد يسازطرح آماده .6

 هكتار)؛ 16بليتي شوشتر ( يسازطرح آماده .7

 هكتار)؛ 500اندوآب (ينصر م يكو يسازطرح آماده .8

 هكتار)؛ 500ن (يقزو يهايه تعاونياتحاد يسازطرح آماده .9

 هكتار)؛ 76شوشتر ( يتيبل يسازطرح آماده .10

 هكتار)؛ 50ن (يك قزويآب ياراض يسازطرح آماده .11

 هكتار)؛ 140( 5س يپرد يسازطرح آماده .12

 هكتار)؛ 250مان (يمسجد سل يمقابل شهرك صنعت ياراض يسازطرح آماده .13

 هكتار)؛ 8ر اراك (يركبيمارستان اميب يسازطرح آماده .14

 )؛يهكتار 286آباد اراك ( يحاج يمجتمع صنعت يسازطرح آماده .15

 هكتار)؛ 100(ن يقا يسازطرح آماده .16
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 ؛1386مصوب سال  -هكتار )  135ه بروجن ( ياله يسازطرح آماده .17

 ؛1386مصوب سال  -هكتار )  435رجند ( يب ياراض يسازطرح آماده .18

 ؛1387مصوب  -بروجرد  يهكتار 65 يسازطرح آماده .19

 ؛1387مصوب  -هكتار) 50اراضي باغ سنگان تربت جام ( يسازطرح آماده .20

 ؛1387مصوب  -ر شهرستان دورود يهكتار 36 يسازطرح آماده .21

 ب طرح)؛يرجند (در مرحلة تصويدهلكوه شهرستان ب يهكتار 110 يسازطرح آماده .22

تأسيسات شـهري در دسـت    -دوم و طراحي سويل مصوب مرحلهار (يصفادشت شهرستان شهر يهكتار 300 يسازطرح آماده .23

 اقدام).

 

 (مرحله سوم): يه و نظارت كارگاهيخدمات نظارت عال -ب 

 2س يپرد يهكتار 300 يسازخدمات مرحله سوم پروژه آماده .1

 ن؛يقزو يهكتار 500 يسازخدمات مرحله سوم پروژه آماده .2

 هكتاري صفادشت شهريار (نظارت عاليه). 300سازي سوم طرح آماده مرحلهخدمات  .3
 

 مشانير –شركت مهندسين مشاور خدمات برق وزارت نيرو  .1
 1370تا  1366از سال زمان اشتغال بكار: 

 ها:مسئوليت

 هاي كشور؛هاي برق فشار قوي در كليه استانهاي پسترابط فني بين دفتر فني مشاور و كليه پروژه .1

 هاي برق فشار قوي و دپارتمان طراحي مشاور؛رابط فني دپارتمان پست .2

 هاي فشار قوي.زات برقي در پستيمحاسب فلزي و بتني تجه مهندس .3

 

 مشاور اينكو تكنيك شركت مهندسين .2
 1366تا سال  1365زمان اشتغال به كار: از سال 
 مسئوليت: مهندس محاسب

 خالصه سوابق طراحي:
 هاي بتني مجتمع اداري در مجتمع مس سرچشمه كرمان؛طراحي سازه .1
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 هاي صنعتي مس سرچشمه كرمان.هاي صنعتي مجتمعطراحي فونداسيون .2

 

 شركت مهندسين مشاور صنعتي زاوير .3
 1365تا سال  1364اشتغال به كار: از سال  زمان

 مسئوليت: مهندس محاسب
 هاي فلزي كار خانه آهك مجتمع فوالد اهواز. ناظر فني و محاسب در اجراي سازه .1

 

 شركت ساختماني الوين .4
 1364تا سال  1361زمان اشتغال به كار: از سال 

 مسئوليت: مدير دفتر فني
 و نصب تجهيزات صنعتي كارخانه آلوم بوير در شهر ياسوج.ناظر فني و محاسب در اجراي ساختمان   .1

 

 بلوچستاناداره كل مسكن و شهرسازي استان سيستان و  .5
 1361تا سال  1358زمان اشتغال به كار: از سال 

 بندر چابهارهاي مسكوني و اداري جنوب استان و مسئوليت: مهندس ناظر مقيم در اجراي پروژه
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 سرپرست بخش اقتصاد،انيچينيچ يمرتض يآقا

 

 
 سوابق كاري:

 :ها سمت .1

 ؛1349دانشگاه از سال  يت علمأيعضو ه .1

 ؛تاكنون 1384از خرداد ييران وابسته به دانشگاه عالمه طباطبايقات اقتصاد ايس مركز تحقيير .2

 ؛ييدانشگاه عالمه طباطبا يپژوهش يعضو شورا .3

 ؛تاكنون 1353از  يي،دانشگاه عالمه طباطبايدانشكده اقتصاد،گروه اقتصاد بازرگان يت علمأيعضو ه .4

 ؛تهران 1368-70مه(اكو)يب يموسسه آموزش عال يو پژوهش يمعاون آموزش .5

 ؛تهران 1365-96 ييدانشكده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبا ير گروه اقتصاد بازرگانيمد .6

 ؛1356-57(تهران)يبازرگان يقات مدرسه عاليتحق ير قسمت هماهنگيمد .7

 ؛(تهران) 1354-55 يبازرگان يدوره شبانه مدرسه عال آموزش سيير .8

 ؛(تهران) 1354-55 يبازرگان يدوره روزانه مدرسه عال آموزش سيير .9

 ؛1352-49رشت  يبازرگان يمدرسه عال يت علمأيعضو ه .10

 .(تهران) 1348ان حايسازمان جلب س يالت جهانگرديكارشناس تسه .11

 

 ر:يتجارب ده ساله اخ .2

 :اجرادست  و درر ياخ يتيجمع ،ياجتماع ،يو مطالعات اقتصاد ينيه نشيحاش يها طرح ي. سرپرست2-1

 ؛)دردست اقدامابان داوران شهر اراك(يبافت فرسوده خ يطرح سامانده .1

 ؛)1383(1،2،3يز فازهايشهر تبر ينيه نشيحاش يطرح مطالعات .2

 ؛)1383مه دوم اسفند ي(آغاز ن 4ز فازيشهر تبر ينيه نشيحاش يطرح مطالعات .3

 ؛)1383-81تهران مرحله اول ( يشهردار 8منطقه  يل توسعه شهريمسا يبررسطرح  .4

 .)1383-81ز(يتبر يشهر مجموعه يتيجمعو  ياجتماع -يمسائل اقتصاد يبررسطرح  .5

 

 :يو شهرسازوابسته به وزارت مسكن  يهاسازمان يتيجمع ،ياجتماع،ياقتصاد مطالعات يسرپرست.  2-2

 ؛)1378-75ان(يشهرستان آشت ياه ي(جامع)ناح و عمرانطرح توسعه  .1

 ؛)1378-75شهرستان تفرش( يه اي(جامع)ناح و عمرانطرح توسعه  .2



�� 
 

 

 ؛)1379-75شهرستان كبودر آهنگ( يه اي(جامع)ناح و عمرانطرح توسعه  .3

 ؛شهرستان شوشتر يه اي(جامع)ناح و عمرانطرح توسعه  .4

 ؛شهرستان سراب يه اي(جامع)ناح و عمرانطرح توسعه  .5

 ؛شهرستان بوكان يه اي(جامع)ناح عمرانو طرح توسعه  .6

 ؛شهرستان اراك يه اي(جامع)ناح و عمرانطرح توسعه  .7

 ؛نيرح جامع شهرستان قاط .8

 ؛طرح جامع شهرستان تربت جام .9

 .رجنديطرح جامع شهرستان ب .10

 

 :يو شهرسازوابسته به وزارت مسكن  يها سازمان يتيجمع ،ياجتماع ،يقاتيتحق يهان طرحي. عناو2-3

 ؛)1375-73ران(يشهر ا 40در يخانه سازاقتصاد مسكن : طرح نقاط مناسب  يهايبررس .1

 ؛)1372انه(يم و شهرستانطرح جامع شهر  يتيو جمع ياجتماع يهايبررس .2

 ؛)1372ل(ياردب و شهرستانطرح جامع شهر  يتيو جمع ياجتماع يهايبررس .3

 ؛)1369مان(يمسجد سل و شهرستانطرح جامع شهر  يتيو جمع ياجتماع يهايبررس .4

 ؛)1368شهر مراغه( نفوذ و حوزهطرح جامع شهر  يتيو جمع ياجتماع يهايبررس .5

 ؛)1379-75انه(يمپراكنده شهرستان  يروستاها يندهساما طرح يتيو جمع ياجتماع يهايبررس .6

 ؛)1378-75(... پراكنده شهرستان دماوند و يروستاها يطرح سامانده يتيو جمع ياجتماع يهايبررس .7

 

 :يجزوات درس ،هاباكت ،مقاالت .3

 . مقاالت3-1

رفته شـده  يپذ)1384 -(ترجمه يو عموم ييتعادل جز يهاليتحل – و قاچاقتعرفه  يك قاچاق: اثرات اقتصاديل تئوريتحل .1

 ؛ش مبارزه با قاچاق كااليارائه در هما يبرا

 ؛)،تهرانيو شهرسازوزارت مسكن –1383-توسعه كالن شهرها(ترجمه يهاگارهان .2

و وزارت مسـكن   -1383 - يقي(تحقيشـهر  يهـا اسـت يس يابـزار  يرهـا يرشد شهر و شناخت متغ ياقتصاد يهاليتحل .3

 ؛،تهران)يشهرساز

و وزارت مسكن -1380- يقيمبارزه با آن(تحق يمناسب برا يها استيسو  يش محالت شهريفرسا ياقتصاد يهاليتحل .4

 ؛،تهران)يشهرساز
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و محمود اوالد قره  ييان دكتر محمود ختايآقا يبا همكار -جامع شهر يهادر طرح يريانعطاف پذ يل اثرات اقتصاديتحل .5

 ؛،تهران)بودجهو سازمان برنامه -1380يقيگوز)(تحق

 ؛)1372 - يقي(تحقيچوب كلانه : چاريتوسعه بلند مدت شهرستان م .6

 يقات پـول يموسسه تحق-1377 يقي(تحقييدكتر ختا يآقا يبا همكار ياقتصاد يهاليان وجوه در تحليت جدول جرياهم .7

 ؛،تهران)يو بانك

 ؛ها)يتصاد،مجموعه سخنراندانشكده اق-1379 -يقيدها(تحقيو ام ها ميب،يكاريت،اشتغال،بيجمع .8

ـ يمـد  يانجمـن صـنف  -1381 - يقيمحمـود اوالد قـره گـوز(تحق    يآقا يقانون كار با همكار يل اقتصاديتحل .9 و  يران فن

 ؛)يياجرا

دانشــكده  -1381 -يقي(تحقالملــل نيبــكــار  ميتقســد، تجــارت يــدربــاره: شــناخت رونــد تحــوالت تول يده گفتــاريــچك .10

 ؛ها)ياقتصاد،مجموعه سخنران

 ؛دانشكده اقتصاد،تهران)-1374 -يقيالملل(تحقنيم كار بيران در تقسيگاه ايجا .11

 ؛دانشكده اقتصاد،تهران)-1374-زا(ترجمهرشد درون يسرچشمه ها .12

 ؛ها)يدانشكده اقتصاد،مجموعه سخنران-1373-(ترجمه AHPيمراتب ل سلسلهيند تحليفرا .13

 ؛)1372 -يقي(تحقيرچوب كلانه: چايتوسعه بلند مدت شهرستان م .14

 ؛)ها يسخنراندانشكده اقتصاد،مجموعه -1371-(نگارشالملل نيتجارت ب يها و نگارهها كرهيپ .15

 ؛مجله رونق،تهران)-1370 -سلسوفرتادو(ترجمه -يماندگ عقبدر مطالعه  يخارج يمفهوم وابستگ .16

 ؛مجله رونق،تهران) -1369 - يقينده(تحقيبه آ يبر گذشته و نگاه يسرانه: مرور و درآمد يتحوالت درآمد مل .17

 ؛)مه،تهرانيفصلنامه ب-1368 –(ترجمه يمل و درآمدمه يرابطه ب .18

 ؛،تهران)ياقتصاد ياسياطالعات س-1366 –يقي(تحقياقتصاد يو وابستگ يتجارت خارج .19

 .)يبازرگان يمدرسه عال-1356 –ه يتحش (ترجمه ويپسيل –يه گمركياتحاد يتئور يكل يبررس .20

 هابا. كت3-2

 ؛)ييدانشگاه عالمه طباطبا -1381( الملل نيبتجارت  يماينگارش كتاب س .1

 ؛الن)يگروه پژوهشگران گ -1373( النيگ ي، كتاب سه جلدالنينگارش فصل صنعت گ .2

 ؛)1364جهان( يسال توسعه اقتصاد پنجو ست يج بينتا يترجمه كتاب بررس .3

 .)يبازرگان يمدرسه عال-1356ران(يدر ا ها متيقر يفصل ششم كتاب س فيتأل .4
 

 ي. جزوات درس3-3
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 ؛دانشكده اقتصاد) –صفحه  30 –1371(ينگارش اقتصاد كالن محاسبات درآمد مل .1

 ؛اقتصاد)دانشكده  -صفحه  153 –1368شر(ياقتباس از دورنبوش و ف -اقتصاد كالن .2

 ؛دانشكده اقتصاد) -صفحه  183 – 1364(الملل نيبتجارت  يه هاينظر فيتأل .3

 ؛دانشكده اقتصاد) -صفحه 60-1364ترجمه اقتصاد كالن شش فصل اول سالواتوره( .4

 ؛دانشكده اقتصاد) -صفحه 60 –1363(ياقتصاد يكپارچگي فيتألترجمه  .5

 .رشت) يبازرگان يمدرسه عال –صفحه 118 -1350(يالت بازرگانيشكت فيتأل .6
 

 پروژه: يمجر .4

 ؛)1381-80-ييدانشگاه عالمه طباطبا يمبارزه با آن(معاونت پژوهش يها راه كاال وقاچاق  ياقتصاد يها ليتحل .1

 ؛)1381-80 -ياست گذاريو س يزي، معاونت برنامه ريضداشتغال(وزارت كار و امور اجتماع يها استيسبر  يدرآمد .2

 ؛)1381-80-ييدانشگاه عالمه طباطبا يپژوهش(معاونت الملل نيبتجارت  يمايس .3

 ؛)1371-ييدانشگاه عالمه طباطبا يان(معاونت پژوهشيدانشجو يآموزش ييراهنما يبرا يكاربرد ياهوهيش .4

 يصـنعت  يكاالها يالملل نيبت موجود مبادالت يكشور: قسمت سوم وضع يتوسعه صنعت ين استراتژييتع يطرح مطالعات .5

 ؛)1368 -آن(سازمان برنامه و بودجه ينيش بيو پ

 ؛)1362 -الني(سازمان برنامه و بودجه استان گالنياستان گ يبزرگ صنعت يها كارگاهشناخت  .6

 -النيالن(سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتان گـ     ينمونه مناطق محـروم اسـتان گ   ،مناطق محروم ييشناسا يبرا يطرح .7

1362(. 
 

 :در پروژه يهمكار .5

ـ برنامـه ر  يهـا  پـژوهش موسسـه   ي(براكشـور  يهـا  پرداخـت در بهبود تراز  يبخش كشاورز يهاييتوانا .1 و اقتصـاد   يزي

 ؛)1378-75 -يكشاورز

 ؛)1378-75 -يو بانك يموسسه پول يدرون زا(برا ياقتصاد و رشد يمال يگسترش بازارها .2

 .)1373 -ييو دارا ي(وزارت امور اقتصادير نفتيطرح توسعه صادرات غ .3
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 مسئول دفتر تبريز،د خودكاريحممهندس قاي آ

 

 :سوابق كاري

 ت:يريسابقه مد .1

 ؛1370مصوب  -گرگر -علمدار يليطرح تفص .1

 ؛1373مصوب  –مراغه يليطرح تفص .2

 ؛1377مصوب  -انهيم يليطرح تفص .3

 ؛انهيپراكنده م يروستاها يطرح سامانده .4

 ؛1379مصوب  -طرح جامع شهرستان سراب .5

 ؛1379مصوب  -طرح جامع شهرستان بوكان .6

 ؛1380مصوب  -طرح جامع شهر بوكان .7

 ؛گرگر (مرحله اول و دوم) –ان علمداريفرهنگ يشركت تعاون يطرح آماده ساز .8

 ؛1373مصوب  -(مرحله اول و دوم) مراغه يهكتار 100يطرح آماده ساز .9

 ؛4و3ز (مرحله اول) منطقه يتبر يليطرح تفص .10

 ؛زيه تبريطرح توسعه و عمران (جامع) ناح .11

 ؛1384مصوب -شهر بوكان يليطرح تفص .12

 ؛1384مصوب -زيتبر يبخش اول قسمت سوم طرح مجموعه شهر  .13

 ؛انجام)دست ز (در يتبر يبخش دوم قسمت سوم طرح مجموعه شهر .14

 ؛انجام)دست ز (در يتبر 7و9 يليطرح تفص  .15

 ؛انجام)دست ز (عامل چهارم) (در يتبر يليهماهنگ كننده طرح تفص  .16

 ؛انيملك يمسابقه طرح آماده ساز  .17

 .)سنجي زبرلو (واقع در تبريزطرح امكان .18
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 :يهاكارشناس ارشد طرح  .2

 ؛1361مصوب  -)يجان شرقيس (آذربايهر يطرح هاد .1

 ؛1361مصوب  -)يجان شرقيباسمنج (آذربا يطرح هاد .2

 ؛1361مصوب  -)يجان شرقيملكان (آذربا يطرح هاد .3

 ؛1361مصوب  -)يجان شرقيتسوج (آذربا يطرح هاد .4

 ؛1361مصوب  -)يجان شرقيممقان (آذربا يطرح هاد .5

 ؛1361مصوب  -شوشتر (خوزستان) يطرح ضربت .6

 ؛4/12/66مصوب  -يجان شرقيگرگر، آذربا -رطرح جامع (توسعه و عمران حوزه نفوذ) علمدا .7

 ؛20/1/70مصوب  -مرند يليطرح تفص .8

 ؛29/11/70مصوب  -طرح جامع مراغه .9

 ؛13/6/74مصوب  -ليطرح جامع شهر اردب  .10

 ؛1376مصوب  -مانيطرح جامع شهرستان مسجد سل  .11

 ؛1379مصوب  -اندوآبيطرح جامع شهر م  .12

 .زيتبر يانه مسافربريپا يطرح مقدمات .13
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 يكيات مكانيسسأسات و طراح ارشد تيسرپرست بخش تأس،ييزهره صفامهندس خانم 

 

 آموزش:سوابق 

 ؛1375ران ينفت ا يشركت مل –يت در لوله كشيفيدورة كنترل ك .1

 ؛1375ران ينفت ا يشركت مل -يلوله كش يدورة طراح .2

 ؛1380كانادا)  –( تورنتو  celesticaيكمپان –تيفيدورة كنترل ك .3

 ؛1381كانادا) -ر ( تورنتويكر يكمپان –HVACر در يكر يدورة فن .4

 .1384) ي(دوب  LGشركت  يشيگرما -يشيدورة محاسبات بار سرما .5

 

 :كاري سوابق

 :)1385-1383( ستا يشركت ز ساتيبخش تأس و مسئولطراح  .1

 ؛سردار جنگل يواحد مسكون 712ش پروژه يش و سرمايگرما محاسبات بار -

 ؛، پروژه سردار جنگلياستخر، سونا، جكوز يكيسات مكانيتأس يو طراحمحاسبات  -

 ؛و سالن چند منظوره پروژه سردار جنگل يسالن اجتماعات، سالن ورزش يكيسات مكانيتأس يو طراحمحاسبات  -

 ؛فاضالب پروژه سردار جنگل يشبكه جمع آور يو طراحمحاسبات  -

 ؛موتور خانه پروژه سردار جنگل يكيسات مكانيتأس يهانقشه يبازنگر -

 ل؛پروژه سردار جنگ يبخش تجار يكيسات مكانيتأس يو طراحمحاسبات  -
 .هكتاري بروجن 150 پروژهآوري فاضالب جمع شبكهتوزيع آب مصرفي و  شبكهطراحي  -

 

 :Quality Controller (1382- 1379ت  (يفيكنترل ك مسئول .2

 كانادا –تورنتو  CELESTICAيكمپان

 ؛يكيالكترون يهاكارت يليد و محصوالت تكميجد يد نمونه هايخط تول ميو تنظجاد يا -

 ؛يالملل نيب يسازنده مطابق استانداردها يهاها و نقشهبه روز كردن دستورالعمل -

 وص يت و صدور اجازه ترخيفيكنترل ك يها دستورالعمل) مطابق (PCBساخته شده  يكيالكترون يهاكارت يفيكنترل ك -

 ؛رفع اشكال اي

 .) مطابق با كالس كار در دست انجامMPI  )Manual Proccdure Inspectionرات الزم در ييجاد تغيا -
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 :1373-1379ستا ين مشاور زيسات مهندسيمسئول بخش تأس .3

ـ ) و تعـداد ز  يواحد 36طبقه (هر كدام  8مجتمع  6ه مطبوع يآب و فاضالب و تهو يشبكه ها يطراح -  يواحـدها  يادي

 ؛سيپرد يياليو

 ؛رازيدر ش يياتاقه و سه مدرسه راهنما 146 ييخوابگاه دانشجو يكيسات مكانيتأس يطراح -

 ؛ر بنا)يمربع ز متر 12000راز ( ينور در ش يد و مركز تجاريمركز خر يكيمكان ساتيتأسو محاسبات  يطراح -

 ؛هكتار) 300س (يپرد 2فاز  يع آب مصرفيشبكه توز يطراح -

 ؛هكتار) 300س (يپرد 2فاضالب فاز  يشبكه جمع آور يطراح -

(شامل بانك، مهد كودك، درمانگـاه، مركـز    يو مسكون ي، صنعتيتجار يواحدها يكيسات مكانيو محاسبات تأس يانجام طراح -

 ؛.)..و  يد، كارخانه، ساختمان اداريخر

 .يديكارخانه تول 12ش از يب يفشرده، گاز، بخار آب، برا يشامل هوا يسات جانبيمختلف تأس يشبكه ها يطراح -

 

 :1364 -1373ن مشاور مهاب قدس يمهندس ساتيتأسكارشناس ارشد  .4

 ؛)... ، محوطه وي، تجاري، اداريمسكون يها ساختمانران شامل (يدر نقاط مختلف ا يكيسات مكانيتأس يطراح -

 ؛رانيسد در نقاط مختلف ا 12 يبرا يادار يها ساختمان يكيسات مكانيتأس يطراح -

 ؛سد پانزده خرداد و سد طالقان يادار يها ساختمان يكيسات مكانيتأس اجرانظارت بر  -

  3روگاه سد كارون ين يكيسات مكانيتأس اجرانظارت بر  -
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 از  يبخش

 يهاتقديرنامه

 مشاور معماري و شهرسازي زيستامهندسين 
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