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 لـمتاه  | 1357ولد ـمت

  تهراناستان  سازمان نظام مهندسیاز اجرای ساختمان  وپایه یک طراحی و نظارت 

 

 

ا  ـمهـارت ه  

 
   مدیریـت پـروژه سازمـانی

 با تمرکز بر حوزه طراحی و اجرای ساختمان  

 به زبان انگلیسی  ه ایـحرف راتـمذاک

   و ساختمان معماری حوزه تخصصی  در  

   یـی سازمانـوآوری و کارآفرینـن

 در حوزه تخصصی معماری و ساختمان  

 

 دفتـر تهـران
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1401 آبـانتاریخ ویرایش رزومه:   

 

 تحصیـالت 

از دانشگاه دولتی یزد   اریـمعمی  ـ ه مهندسـد پیوستـی ارشـکارشناس 1375-1383  

 از سازمان مدیریت صنعتی کشور   اجرایی تـد مدیریـی ارشـکارشناس 1392-1394

 از سازمان مدیریت صنعتی کشور    تـمدیری  ه ایـری حرفـدکت 1399 -1402

 سـوابق حرفـه ای

 رییس هیات مدیره   شرکت معماران خالق پایادیس 1401–1387

 ختمانی بخش خصوصی کشور مهندسی و اجرای پروژه های سا طراحی، حوزه فعالیت: 

 صد پروژه ساختمانی بخش خصوصی  سیمترمربع در قالب   200.000طراحی و نظارت بالغ بر 

 مترمربع در قالب پنجاه پروژه ساختمانی بخش خصوصی  20.000 اجرای بالغ بر

 کانادا   mpmdiموسس و مدیرعامل موسسه نوآوری های طراحی  1400

 مدیرعامل   شرکت کویر معماری کاوش 1387–1378

 یزد  استان حوزه فعالیت: طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی 

 افتخـارات 

   معمار منتخب طراحی و اجرای ساختمان مرکزی سازمان امور پناهندگی نروژی در ایران 1398

 موقت سفارت فرانسه در ایران ساختمان های طراحی و اجرای مقام اول مسابقه معماری  1386

 مقام اول مسابقه معماری داخلی دومین کنفرانس ملی معماری داخلی کشور   1385

 ساختمان همساز با اقلیم سازمان بهینه سازی مصرف سوخت معماری مقام اول مسابقه  1384

 پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیده سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور  1383

 برای طراحی خانه پایدار   انگلستان  مقام اول مسابقه بین المللی دانشگاه آکسفورد بروکس 1382

 برگزیده بالغ بر ده عنوان مسابقه معماری با دعوت محدود در بخش خصوصی کشور  -

یـو تحقـیقات یـآمـوزشسـوابق   

 مدرس مدعو دانشکده معماری دانشگاه هنر تهران   1393–1392

 استرالیا TAFEشعبه ایران دانشگاه داخلی مدیر گروه معماری   1386-1392

 طراح مدعو سازمان سنجش آموزش کشور در طراحی سوال کنکور ورودی سازمان نظام مهندسی    1390

 قبرس  EMUمدیر گروه معماری شعبه ایران دانشگاه  1385-1388

 طراح مدعو سازمان سنجش آموزش کشور در طراحی سوال کنکور مقطع کارشناسی معماری  1387

 مدرس مدعو مرکز آموزش عالی ولیعصر تهران   1385-1387

 محقق برگزیده سازمان صدا و سیمای استان یزد در خصوص معماری بادگیرها 1383

 خصوص معماری قنوات محقق برگزیده سازمان صدا و سیمای استان یزد در   1380

 محقق برگزیده و عکاس منتخب موزه آب یزد در خصوص معماری قنوات  1380

 محقق برگزیده سازمان آب یزد در خصوص معماری یخچال ها و کاروانسراها  1378
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