افشین اخالص پور
مهندس معمار -مديرعامل مهندسان مشاورستاوندساز تهران
عضو موسّس ( )1378و مديرعامل ( )1384مهندسان مشاور ستاوندساز
تهران.
عضو کانون فارغالتحصيالن معمار دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران.
عضو انجمن مفاخر معماری ايران.
عضو انجمن علمی فضای نوی معماری ايران.
عضوهيات علمی سابق ،سرپرست دانشکده و مدير گروه معماری
دانشگاه آزاد اسالمی کرمان ،استاد راهنما ،مشاور ،داور و مدرّس مدعوّ
معماری آزاد کرمان ،زنجان ،بينالملل قشم ،تهران جنوب  1374تا
کنون ،طرّاحی معماری ،مرمت  ،طرح نهايی و پاياننامههای کارشناسی
و کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی.
دستيارآموزشی دکتر منصورفالمکی ،دکترخسرو بزرگی ،دکتر هما ايرانی بهبهانی ،دروس مبانی نظری معماری و مرمّت ،طرّاحی
معماری دوره کارشناسی ارشد 1376تا .1378
دبير (و داور) برگزارکننده مسابقه محدود نمای ساختمان بهمنيار کرمان اسفند .1388
مشاور معماری و شهرسازی پروژه نجات بخشی ميراث فرهنگی بم و ارگ و مسئول تدوين سند حريم شصت و سه اثر تاريخی و
ارگ شهر بم .1382-86
همکار تهيّهکننده مطالعات و ضوابط راهبردی طرّاحی در بم و ارزيابی الگوهای مسکن تک واحدی با مهندس هادی ميرميران برای
شورای معماری بم.1382- 83 ،
مشاور طرّاحی دفتر نمايندگی (محصوالت خانگی) شرکتهای بينالمللی در ايران ،برنده اوّل طرح و اجرای دو دوره نمايشگاه
بينالمللی تهران .1381 -83
فعاليّت ويژه طرّاحی در مناطق آزاد تجاری کيش ،چابهار ،قشم و بندر انزلی .1373-83
همکارحرفهای درطرح های توسعه شهری و مرکز شهر جوپار ،شهرک خانه زريسف و کاخ استانداری کرمان و نوسازی محلّه جواديه
تهران با دکتر منصور فالمکی .1371 -72
همکار در طرحها و برنامهريزیهای شهرک واوان ،آمادهسازی هزار هکتاری باغين ،آمايش توسعه استان کرمان افق 1390و طرح
هادی مالرد ،با مهندسين مشاور توسعه خانهسازی ايران .1370 -74
تهيّه و ارائهکننده چند طرح تحقيق احيای سرزمين ،حريمگذاری ثروتهای فرهنگی ،باززندهسازی و آسيبشناسی برای ارگ بم به
معاونت وقت جهانگردی و توسعه وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،فرمانداری بم  ،دکتر باقر آيتاهللزاده شيرازی ،کنگره اوّل تاريخ
معماری و شهر سازی بم.1370 -74 ،
پژوهش و بازشناسی (مشترک) آب انبارهای شهر کاشان ،پای درس محمّد کريم پيرنيا .1368-69
تهيه طرح مرمت خانهای از معماری وارطان (خانه گفتمان شهر و معماری) ،مشاور عمران و بهسازی شهری تهران .1393-94
برنده اوّل و طرح برگزيده (مسابقه طرّاحی سردر و مجموعه ورودی مجتمع معدنی وصنعتی گل گهرسيرجان) .1391-92
کتاب جماران ،سازمان زيبا سازی شهر تهران و دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تابستان .1390

شرکتکننده در سوّمين کنگره تاريخ معماری و شهر سازی بم ،پانل ساختار بم ،طرّاحی شهری بلوک بازار و باز توليد زبان معماری
بومی ،فروردين .1385
شرکتکننده در جايزه ( )CITY SCAPE ARCHITURAL REVIEW AWARD CARA 2007بهترينهای طرّاحی در مناطق
پيشرو جهان در حال توسعه ،گروه بناهای مذهبی و عمومی) مذهبی :طرح معماری مسجد قصر حميد بم ،عمومی :طرح بازسازی
مجموعه شهری بازارهای قديم بم.
دبير برگزاری کارگاه تخصصی بررسی طرح جامع بم ،برگزارکنـندگان :شورای اسـالمی شـهر بم ،شهرداری بم 21 UNDP ،و 22
خــرداد .1383
برنده اوّل (مشـترک) ،طرّاحی (هـمکار) مسابقه باززنده سازی و معماری داخلی بناهای تاريخی (مجله معمار) ،عمارت ديوانخانه
شــيراز .1380
شرکت کننده در دوّمين کنگره معماری و شهرسازی بم ،پانل گونهگونی آثار کهن در سرزمين کرمان -بازشناسی و رلوه ،راهنمايی
ساخت ماکت انحصاری  1/500ارگ بم و فعاليتهای دانشکده معماری آزاد کرمان ،فروردين .1378
تهيّه رساله پژوهشی (مشترک) برای سازمان ميراث فرهنگی ،مسکن عشاير ايل افشار ،پيش و پس از اسکان دوره پهلوی در استان
کرمان .1373-74
شرکت کننده در دوّمين کنفرانس دانشجويی عمران ،دانشگاه تهران ،مسئول کارگاه تخصصی بخش معماری ،بافتهای تاريخی
.1373

رضا بهبهانی
متولد  1314اهواز
سوابق تحصیلی:
دوره اول معماری از دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران 1339
دکترای معماری از دانشگاه فلورانس ايتاليا 1344
گواهينامه برنامهريزی شهری و منطقهای از پلیتکنيک لندن 1348
عناوین و سمت ها:
عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
عضو جامعه مهندسان مشاور ايران
عضو موسس جامعه مهندسان معمار ايران
استاد مدعو دانشکدههای معماری همدان ،کرمان ،قزوين ،تبريز و شيراز
از 1371
مدرس و عضو هيات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکز
موسس و مديرعامل شرکت آمايش سرزمين ديرين
عضو موسس کانون دانشآموختگان در ايتاليا

عضو هيات امناء انجمن مفاخر معماری ايران
عضو کانون مهندسين ايران
عضو گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران
مشاغل و مسئولیتها
مسئول طرحهای مدارس جديد ،ايتاليا 1348-1345
آسيستان مدرس انستيتوی شهرسازی دانشگاه فلورانس ،ايتاليا
سرپرست دفتر طرحهای تفصيلی طرح جامع تهران ،شهرداری تهران 1348-1353
مدير کل برنامهريزی و شهرسازی ،شرکت نوسازی عباسآباد 1357-1363
مشاور حوزه معاونت شهرسازی ،تهران و مسئول دفتر فنی سازمان زمين شهری استان تهران 1357-1359
مديرعامل و رئيس هيات مديره مهندسين مشاور آمايش محيط 1370-1374
فعالیتها:
همکاری با شهرداری منطقه مرتون -لندن
مديريت دفتر خصوصی و طراحی و نظارت بر اجرای ساختمانهای مسکونی ،اداری ،آموزشی ،تجاری و ورزشی تفريحی -1352
1348
مدير طرح جامع شهرهای اهواز و بندرعباس 1351-1353
طرح شهرک زردشت ،اهواز 1355-1356
مديريت بازنگری طرح تفصيلی منطقه يک تهران
مشاور و طراح فروشگاههای زنجيرهای رفاه
تحقيقات و پژوهشهای شهرسازی ،ايتاليا 1341-1345
طراحی پروژههای معماری ،ايتاليا 1341-1345
مشارکت در طرح جامع مشهد 1353-1355
طرح جامع کرج 1349-1350
همکاری در طراحی شهر جديد مهاجران اراک ،وزارت مسکن و شهرسازی 1363-1364
همکاری در طراحی و تدوين نظام نوين هدايت و کنترل ساخت و ساز شهری  1374-1376و اجرای طرح فوق 1376-1377
تدوين دستورالعمل تهيه نقشههای معماری برای سازمان نظام مهندسی استان تهران 1378-1379

خوبچهر کشاورزی
متولد  1323کرمان
کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران
1349
رئيس هيئت مديره مهندسان مشاور معماری و محيط
مشاغل و مسئولیتها
همکاری با مهندسان مشاور سام کرمانی
همکاری با مهندسان مشاور عبدالعزيز فرمانفرمائيان و همکاران
کارشناس معماری وزارت آبادانی و مسکن
کارشناس مسئول دفتر فنی دانشگاه کرمان
کارشناس معماری صندوق مشترک شهرداریها
فعالیتهای حرفهای
نظارت بر تهيه طرح جامع کالردشت ،دشت نظير ،بهبهان در وزارت آبادانی و مسکن
تهيه طرح کارخانه فرش ماشينی زرند کرمان
تهيه طرح مجتمع آموزشی فرهنگی رشيد فرخی کرمان
تهيه طرح ميادين رشت
برنامهريزی فيزيکی فضاهای آموزشی ،خدماتی ،رفاهی دانشگاه اراک
همکاری در تهيه طرح جامع دانشگاه اراک
همکاری در تهيه طرح دانشکده علوم پايه اراک
تهيه طرح کوی اساتيد دانشگاه کرمان

اردشیر سیروس
متولد  1313اراک
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران 1341
عناوین و سمت ها:
عضو جامعه مهندسان مشاور ايران
عضو هيات مديره مهندسين مشاور برآيند
عضو هيات امناء انجمن مفاخر معماری ايران

فعالیت ها:
طراحی معماری مجتمع صنعتی معدن گل گهر ،مجتمع صنعتی معدن آلومينا جاجرم ،مشاور ناموران
طراحی معماری مجتمع صنعتی معدن سه چاهون جغارت ،طرح گسترش صنايع هواپيمايی (صها) ،ناموران
مديريت پروژه طرح توسعه و تجهيز انبارهای شرکت ملی فوالد ايران ،کرج ،ناموران
طراحی شهرک تفريحی و توريستی کوهک ،جاده کرج چالوس ،ناموران
ساختمان اداری مجتمع صنعتی چغارت ،رستوران و غذا خوری و پارکسازی شهرستان آهن شهر بافق ،ناموران
طرح مطالعاتی مجتمع صنعتی پتروشيمی اروند ،بندر ماهشهر ،ناموران
طراحی معماری ساختمان پست مکانيزه ،شيراز ،اصفهان ،ناموران
طراحی شهرک مسکونی بندرعباس ،برآيند
ساختمانهای اداری و آموزشی دانشگاه علم و صنعت ايران
مجموعههای ورزشی و استاديوم
کتابخانههای عمومی در شهرستانهای گنبد کاووس ،مينودشت ،قروه ،گناور ،سرپل ذهاب و محمود آباد
آمفی تئاتر در هوای آزاد  /غذاخوری و سلف سرويس  /درمانگاه و خوابگاه دانشجويی
ساختمان اداری سازمان آب بندرعباس
ساختمان اداری کاخ استانداری بندرعباس
ساختمان اداری هديش تهران
مجموعه شهرک کارگری نيروگاه اصفهان
برنامهريزی مجموعه ساختمانهای توريستی هتل گامبرون در بندرعباس
برنامهريزی مجموعه تفريحی و ورزشی ،در نياوران کاشانک
طرح توريستی تفريحی در بندر انزلی
مطالعات و برنامهريزی طرح توسعه و تجهيز انبارهای آهن ،کرج
مطالعات بازسازی ساختمانهای کالسيک در آلمان
آثار تالیفی:
کتاب طرح توسعه و تجهيز انبارهای آهن
مجموعه تحقيقات دانشگاهی شامل مطالعات اقتصادی ،نيروی انسانی ،فضاهای ساختمانی و معماری ،برنامه ريزی گزينش

سید محسن میردامادی
متولد  1322تهران
سوابق تحصیلی:
اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه
تهران 1349
عناوین و سمت ها:
مديرعامل ،مدير پروژه و طراح مهندسان مشاور پايست از 1368
عضو هيات امناء انجمن مفاخر معماری ايران
مشاغل و مسئولیت ها:
سرپرست گروه آموزشی دولت آباد ،دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه
تهران
تدريس در دانشکده فنی رشته ساختمان دانشگاه تهران
تدريس در دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده معماری و هنر
مديرعامل شرکت ساختمانی چند سويه
مدير پروژه و طراح در مهندسان مشاور آورث
فعالیت ها:
طراحی مرکز کامپيوتر نيروی زمينی ،نظارت بر ويالی فرماندهی نيرو
طراحی شهرکهای فرهنگيان ،هتل جلب سياحان ساری و مجموعههای مسکونی ،مهندسين مشاور اساکو
هتل و مجموعه مسکونی تجاری اداری صفه اصفهان
مجموعه فرهنگی ،ورزشی تجاری اداری و مسکونی کيش
مجموعه مسکونی مالير
سرای سالمندان اصفهان
ساختمان مرکز مکانيزه پست استان کرمان
ساختمان اداره کل پست استان هرمزگان و دفتر پستی قشم
توسعه ميهمانسرای عباسی اصفهان
مجموعه مسکونی ابن سينا ،هارونيه و عصار در بافت کهن اصفهان
قطب توريستی سرعين ،ويال دره
نماد و تاالر شهر اصفهان و ازاره باغ گلدسته
مرکز اطالعات علمی و فنی مجتمع مس سرچشمه
ساختمان مسکن و شهرسازی و کتابخانه مرکزی استان همدان
ساختمان مسجد و کتابخانه پااليشگاه بندرعباس
مجموعه مسکونی شهيد مدنی همدان
امامزاده حمزه علی در بلداجی

بقعه امامزاده هاشم گيالن
طرح جامع آستان امامزاده بیبی حکيمه
آمادهسازی اراضی جوانمرد قصاب در شهرری
آمادهسازی اراضی صوفیآباد کرج
طراحی مجموعههای مسکونی ،تهران
آمادهسازی و طراحی مجموعه مسکونی ،رشت
مجموعه شهری واحد شهيد باهنر کرمان
آمادهسازی اراضی ميرآباد در شهر کرد
آمادهسازی اراضی مزدقينه ،باغ اعتماديه ،سعيديه ،همدان
آمادهسازی اراضی کبودر آهنگ ،همدان
ساخت پل انقالب خرمآباد
ساخت مجموعه صنعتی مازندران
آثار تالیفی:
مقاالت راهوندها ،معماری بخشگانی ،جايمان در معماری خودجوش يونان

