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 های طراحی شهری : خالصه سوابق همکاری در پروژه
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 3111هکتاری  11اراضی  –م مطالعات و تهیه طرح ساختاری مجموعه چند عملکردی پادگان عباس آباد تهران انجا -13
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هکتاری پرندک  11انجام مطالعات و تهیه طرح مقدماتی مجموعه چند عملکردی شهرک صنعت ساختمان اراضی  -11
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(MMM) 

  3111یال 3116 -النگی – یگلشن انزل یمجتمع چند عملکرد یطرح ساختار هیو ته یانجام مطالعات امکان سنج -11

 

 

 های شهرسازی : خالصه سوابق همکاری در پروژه

 (NJP) 3131انجام مطالعات و تهیه طرح تفصیلی منطقه تاریخی شیراز   -3

 (NJP) 3131-انجام مطالعات شهرسازی و طراحی شهری تجددی نظر در برنامه توسعه اراضی عباس آباد  -1

 (NJP) 3131-3131آباد انجام مطالعات و تهیه طرح جامع و تفصیلی اراضی عباس  -1

 (NJP) مسابقه ( ) 3136نور  -هکتاری چمستان  111پذیری اراضی انجام مطالعات امکان سنجی و توجیه -1

 ( NJP) 3111 -3111هکتار(  1111تهیه برنامه راهبردی اراضی کوثر یزد ) -1

 (              NJP)  3111هکتار(   111111انجام مطالعات و تهیه برنامه مقدماتی منطقه آزاد خلیج فارس ) -6

 (NJP) 3111 – 3111 –هکتار(  111آباد تهران )انجام مطالعات و تهیه طرح ویژه اراضی عباس -3

 3113الی  3113 –حد فاصل منجیل تا دریا  –انجام مطالعات و تهیه طرح ساماندهی سفیدرود گیالن  -3

 

 

 

 آموزشی: خالصه سوابق فعالیت در زمینه های فرهنگی، تحقیقاتی، مطالعاتی و

 

 –های عمومی دوره معاصر ایران ) کتاب معماری معاصر همکاری در پروژه انجام مطالعات  و بررسی کیفی ساختمان -1

 (NJP)3131-3133جلدی (  1

) انجمن معماران کشورهای  FCICپارس در نمایشگاه تخصصی  –برگزاری نمایشگاه مهندسین مشاور نقش جهان  -2

 (NJP) 3313 –اسالمی ( در هتل آزادی 

  -پارس  –از طرف مهندسین مشاور نقش جهان  -شرکت در دومین کنگره معماری و شهرسازی کشور در شیراز  -3

3133(NJP) 

 -همکاری در برپـایی سخنرانی آقـای مهندس سید هـادی میـرمیـران در دانشگاه هنر اصفهان سالن توحید خانه  -4

3131 (NJP ) 

( متشکل از مقامات فرهنگی شورای شهر و 3111 – 3111آباد )ضی عباسعضو شورای عالی فرهنگی طرح ویژه ارا -5

 (NJPمسئولین شهرداری تهران )

 



 تاکنون شامل: 5831فعالیت مستمر و مداوم با بنیاد معماری میرمیران از سال  -6

 

 

  تاکنون  3131همکاری در برگزاری و داوری جایزه معماری میرمیران با بنیاد معماری میرمیران از سال 

  قطعه هنرمندان و  –همکاری در طراحی و پیگیری مراحل ساخت یادمان مهندس میرمیران در اراضی عباس آباد

 تاکنون  3131گذر هنرمندان کیش  –جنب رودخانه زاینده رود اصفهان 

 (3133( و کتاب یادمان معماری میرمیران)3136در تهیه کتاب سید هادی میرمیران ) همکاری 

  تاکنون  3133دبیر گروه معماران جوان بنیاد معماری میرمیران از سال 

  برگزاری نمایشگاه آثار زنده یاد مهندس سید هادی میرمیران با همکاری دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

( و 3136ای ) خرداد ماه (، در موزه هنرهای معاصر اصفهان با همکاری مجامع دانشگاهی و حرفه3131)خردادماه 

 همکاری در تهیه و نصب تندیس زنده یاد مهندس سید هادی میرمیران در گذر هنرمندان جزیره کیش

 ه در مسابقه، همزمان با های شرکت کردبرگزاری مراسم یادمان و جایزه معماری میرمیران و برگزاری نمایشگاه طرح

 تاکنون( 3131 روز معمار در خانه هنرمندان دور اول الی دور هشتم )از سال

  همکاری و مشارکت در همایش ملی معماری و طراحی شهری، برگزار شده توسط حوزه معاونت معماری و شهرسازی

 3136اردیبهشت ماه  –وزارت مسکن و شهرسازی اصفهان 

   ب یادمان میرمیران و همچنین تهیه بروشور فیلم و لوح فشرده معرفی زندگی و رزومه آثار تهیه طرح نهائی کتا

 منتخب زنده یاد مهندس سید هادی میرمیران 

  مشارکت در برگزاری مراسم بزرگداشت زنده یاد استاد دکتر محمد امین میرفندرسکی 

   برای همه –اصفهان برای همیشه »مشارکت در برگزاری همایش هفته اصفهان با عنوان» 

   برگزاری نمایشگاه آثار جایزه معماری میرمیران )دوره سوم و چهارم( در دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای

 دانشگاه تهران و دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

 ی و ارائه مدارک و اطالعات به دانشجویان معماری در داخل و خارج از کشور جهت تهیه تحقیقات و پایان نامه همکار

 های دانشگاهی

   همکاری در ارائه ماکت کتاب استخوان بندی شهرهای ایران و همچنین ماکت کتاب سلسله مراتب تقسیمات شهری

 رسپا –در اصفهان با همکاری مهندسین مشاور نقش جهان 

 یری گریزی جهت تدوین کتاب آثار جایزه معماری میرمیران در خصوص تاثیر عناصر بنیادین طبیعت در شکلبرنامه

فضای معماری مربوط به مسابقات دوره سوم تا دهم )نور و معماری، رابطه آب و معماری، معماری و طبیعت سبز، 

 معماری و خاک، معماری و باد......(

  ریزی و تاسیس پژوهشکده معماری میرمیران در مجتمع دانشگاهی کاشان جهت انجام رنامهتهیه گزارش توجیهی ب

 هماهنگی الزم با وزارت علوم

 الی تاکنون 3131گذاری و دبیر هیات داوران جایزه معماری میرمیران از سال عضو شورای سیاست 

 داور دوره چهاردهم جایزه معماری میرمیران 

  عماری میرمیراندهم جایزه مپانزداور دوره 

 

 
 



 برگزاری مراسم شب معمار شامل ) دبیر گروه معماران جوان بنیاد معماری میرمیران(:  -7

  وضوع با م« اسرار شیدائی»برگزاری اولین مراسم شب معمار و بزرگداشت استاد دکتر ایرج اعتصام و رونمائی کتاب

 زندگینامه استاد دکتر ایرج اعتصام 

  بررسی معماری و شهرسازی دوره معاصر ایران )در »برگزاری مراسم دومین، سومین و چهارمین شب معمار با موضوع

مهرماه  –ی هنرمندان ایران در خانه(« 3111الی  3113 – 3113الی  3111 – 3111الی  3111سه مقطع زمانی 

 .3111و بهمن ماه 

  هفتمین شب معمار با ادامه موضوع آموزش معماری دوره معاصر برگزاری و دبیر مراسم و پنل پنجمین، ششمین و

 –دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه آزاد اسالمی  –های معماری دانشگاه تهران ایران )نشست پایانی( باحضور دانشکده

 .3111و  مهر  3113مهرماه و بهمن ماه 

 3111آبان ماه  11تا معماری  برگزاری و دبیر مراسم و پنل هشتمین شب معمار با موضوع از مفهوم. 

 
 

 پروژه آرامگاه جناب شمس تبریزی در خوی ) بنیاد معماری میرمیران(: -3

  3113-3111کالبدی آرامگاه شمس تبریزی در خوی  -انجام مطالعات و تهیه طرح جامع فضایی 

  3111-3113برگزاری مسابقه معماری آرامگاه جناب شمس تبریزی در خوی 

 

 

 تاکنون: 5898مداوم با بنیاد معماری انقالب اسالمی از سال فعالیت مستمر و  -9

  3111الی  3111همکاری در برگزاری نشست های تخصصی تدوین چشم انداز معماری آینده ایران 

  تا کنون 3111همکاری در تدوین سند چشم انداز معماری آینده ایران 

 حوزه  3111ده ایران و عضو شورای سیاست گذاری همکاری در برگزاری مراسم رونمایی سند چشم انداز معماری آین(

 هنری سازمان تبلیغات اسالمی(

  3111دبیر پنل پرورش معمار و آموزش معماری در مراسم رونمایی سند چشم انداز معماری آینده ایران 

  تا  1311عضو و نایب رییس هیأت مدیره موسسه فرهنگی هنری چند منظوره بنیاد معماری انقالب اسالمی از سال

3113 

  تا کنون 3113عضو و رییس هیأت مدیره موسسه فرهنگی هنری چند منظوره بنیاد معماری انقالب اسالمی از سال  

  حضور در جلسات هم اندیشی نهادهای مسئول در حوزه معماری و شهرسازی با رویکرد هویتی و بیان گفتمان انقالب

 3113 –اسالمی 

 

 واحد تهران شرق-اسالمیتدریس در دانشگاه آزاد  -51

 

 

 5891همکاری در شورای سیاست گذاری جشنواره ملی معماری ایران  -55

 

 



همکاری با برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران )برنامه های تخصصی معماری و  -51

 شهر سازی( 

 برنامه زنده با 3111ایران  همکاری با برنامه تلویزیونی سفید در شبکه آموزش صدا و سیمای جمهوری اسالمی (

 موضوع روند شکل گیری طراحی در معماری(

  صدا و  1مرتبط با طراحی شهری و شهر سازی در شبکه  "اجتماعی دو سیب –شهری "همکاری با برنامه تلویزیونی

 3111سیمای جمهوری اسالمی ایران 

  از تورق تا اجرا  3111چشم انداز معماری سند  "مصاحبه با برنامه گفتگوی فرهنگی در رادیو گفتگو با موضوع" 

3113 

 

 

 5891بهمن ماه  –دانشگاه شهید بهشتی  –عضو کمیته علمی دومین همایش شهرسازی ریل پایه  - 58

 
 

 

 آشنایی با قوانین و مقررات :  -51

 گردآوری ، تدوین و تولید شرح خدمات های خاص و غیر تیپ معماری و شهرسازی در کلیه گرایش های مرتبط 

  دارای مدرک ممیزی و سر ممیزی ایزو در کالسهایDQS  آلمان و ممیز و سر ممیز مهندسین مشاور نقش جهان

  3111تا  3133پارس از سال  –

 
 

 عضویت در تشکل های حرفه ای: -51

 

 عضویت در انجمن مفاخر معماری ایران 

 عضویت در سازمان نظام مهندسی تهران 

  عضو هیأت مدیره و سهامدار موسسه معماری میرمیران 

 عضو هیات موسس و رییس هیأت مدیره و سهامدار موسسه فرهنگی هنری بنیاد معماری انقالب اسالمی 

 عضو هیأت مدیره و سهامدار مهندسین مشاور آرتیمان 

  ایران در جامعه مهندسان مشاورعضویت 

 

 

 

 5891از  -باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس تهرانعضویت در کمیته تخصصی معماری و هنری  -51

 تاکنون

 

 



)برگزار شده توسط انجمن علمی گفتار معمار  یهانشست از سلسله نشست نیدومسخنرانی در  -51

 5891پردیس هنرهای زیبا(  -دانشگاه تهران معماری دانشگاه تهران( )

 

 

) در امور صنفی،  عصر انقالب اسالمی دبیر شورای تخصصی مشاوران عالی اولین جایزه ملی معماری -53

دانشگاهی و حرفه ای ( در بخش علمی جایزه ملی که توسط شورایعالی انقالب فرهنگی برگزار 

 تا کنون 5899میگردد . از سال 

 
 

و  8مرکز محله بلوک آ طراحی – "درخشان سواحل مکران نینگ س،یت" یمسابقه معمار یبرگزار -59

 5899- سیت دیتاالر شهر جد

 
 

 تا کنون 5899تدریس در دانشکده معماری دانشگاه هنر و معماری پارس از سال  -11

 

 
 

 

 
 


