
 

 

 

 

  : عدالت صدرجناب آقای دکتر

 

 کارشناسی ارشد معماری وشهرسازی از دانشگاه علم وصنعت

 دکتری پژوهش هنر از دانشگاه هنر

 

  : سوابق حرفه ای

 عضو گروه طراحی مهندسین مشاور طرح پرهون

 عضو گروه طراحی شرکت مهندسی آرمان بناشهر

مشاورمعماری وطراحی داخلی بانک سرمایه در شعبه های آیینه خانه اصفهان ، اسکان تهران ، جهانشهر کرج ، طالقانی تهران )به 

 ... همراه اجرا(، فلسطین مشهد و

 متر مربع( مجتمع مسکونی پاسارگاد اصفهان 0444مشاورمعماری وطراحی داخلی فضاهای عمومی )

 متر مربع( مجتمع مسکونی کوه نوراصفهان 0044اهای عمومی )مشاورمعماری وطراحی داخلی فض

 طراحی داخلی کلینیک های تخصصی بیمارستان بقیه هللا تهران

 شركت مهندسین مشاورشاربوم–مطالعات و طرح مجتمع بیمه اي ایران در استان هاي آذربایجان شرقي )تبریز( و كرمانشاه 

 شركت مهندسین مشاور شاربوم –یمه اي ایران شعبه هاي تجارت تهران و مركزي كرج مطالعات نیازسنجي و پیشنهاد اولیه مجتمع ب

 طرح مجتمع تجاري ، خدماتي در نیشابور

 طراحي نماي مجتمع قصر فردوس اصفهان

 طراحي مجتمع مسكوني آقاي رشتاك در اصفهان

 نطراحي شعب بانك ملي آینه خانه اصفهان ، دروازه شیراز اصفهان و مركزي اسفرای

 شركت مهندسین مشاور شاربوم –تهران  00طراحي مجتمع مسكوني تعاوني مسكن مدیران شركت توسعه و عمران شاهد در منطقه 

 همکاری ومشاوره با شرکت مهندسی ابراج پایا آریا در زمینه پیش ساختگی در صنعت ساختمان

 ختگي در دماوندطراحي مجموعه ویالیي برنهشت در پانزده تیپ متفاوت با رویكرد پیش سا

 طراحی داخلی کلینیک های تخصصی بیمارستان بقیه هللا تهران

 طراحي و اجراي نماي واحد تجاري آقاي سیف در میزاي شیرازي تهران

 شركت مهندسین مشاور شاربوم –طرح احیا و مرمت دبیرستان شریعتي زنجان ) موزه بزرگ زنجان ( 

 شركت مهندسین مشاور شاربوم –تهران  71در منطقه  مطالعات ساماندهي محوطه امامزاده حسن )ع(

 شركت مهندسین مشاور شاربوم –نظارت عالیه و كارگاهي میدان مركزي میوه و تره بار یزد 

 طرح توسعه مجتمع تجاري و صنعتي چاپ خانه دارالوارث در كربالي عراق

 ین مشاور شاربومشركت مهندس –طرح جامع مدیریت مجموعه ثبت جهاني گنبد سلطانیه زنجان 

 

 مسابقه

Care pacific center for comperehensive 

(A cancer treatment and preventive studies retreat) 

 سر در ورودي باغ گیاهشناسي ملي ایران

 (سر در ورودي دانشگاه ساري )طرح برنده

 (مجموعه مسكوني دانشگاهي پردیس )دومین جشنواره مهندسي ساختمان

 ))طرح برگزیده 0440ني كوشك جها



 خانه یكم مهندسان ، نظام مهندسي ساختمان استان تهران

 مركزتجارت جهاني فرش ایران، طرح تقدیر شده به صورت مشترك

Center India 0474 (Designing a media /Spire Tec Competition) 

 

  : ترجمه

Defining information Architecture ASIS summit 0444    (www.findarticles.com) 

Architecture of intelligence    (www. Architecture.openflows.org) 

Poetics of Architecture : theory of design : the obscure (primordial and untouched) 

Design / New York/Van Antoniades, Anthony/Poetics of Architecture:Theory of 

NostrandReinhold (chapter 0) 

Architecture : theory of design : poety and literature Poetics of 

Poetics of Architecture : theory of Design / New York/Van/ Antoniades , Anthony 

NostrandReinhold(chapter 6) 

Secret Gardens 

Hodson & Barragan , The Complete Worksl/London/Thames/ Rispa , Raul & Siza , Alvaro 

(Ltd/7996) 

The triple metaphor 

Wilford / London / Academy Architectural Monographs No.20/James Stirling + Michael 

(Editions/7992) 

Metaphors Nine questions , Nine 

Isozaki , Arata /Nine  Questions ,Nine METAPHORS / Ja / 7911 

Soft Canopies 

----  

 

 : تاليف مقاله و آثار منتشرشده

مقاله نیروي استعاره )رویكرد استعاري در فرایند طراحي معماري( در دومین همایش دانشجویان معماري و شهرسازي كشور سال 

7211 

 7210تابستان  07فصلنامه معمار شماره  (Information Architecture) مقاله معماري اطالعات

 7212، تابستان  11و  16طرح كوشك جهاني ، طرح برگزیده : فصلنامه معماري و شهرسازي ، شماره 

، پاییز  77طرح مركز تجارت جهاني فرش ایران ، طرح تقدیر شده به صورت مشترك : فصلنامه معماري و ساختمان ، شماره 

7210 

Silk Road Countries , Archi-Empty Space Symbolism in Religious Architeture along 

Cultural Translation Through The Silk Road , Istanbul 0477 

 7294تا  7211تدوین ، گردآوري و خالصه نویسي مقاالت تحت عنوان جزوه درس مباني نظري معماري ، دانشگاه آاد اسالمي از 

 7294تا  7210ه مناظر ومرایا ، دانشگاه آزاد اسالمي از تالیف جزوه درس هندس

 همایش ، سمینار و كنفرانس بین المللي

 (همایش سراسري دانشجویان معماري و شهرسازي كشور )اصفهان ، شیراز و تبریز

 (همایش معماري مساجد )كاشان

 (جشنواره مهندسي ساختمان )تهران

 (ري )تهرانهمایش مرمت آثارو تزیینات وابسته به معما

Istanbul , 0477 , Archi-cultural Translation Through The Silk Road 

 يبرگزاري اولین دوره سلسله همایش هاي معماري و شهرسازي در دانشگاه آزاد اسالم

http://www.findarticles.com/

