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با همکاري کارشناسان مجرب در حوزه های مختلف  شرکت مهندسي و مرمت کاخ هديش پارس 
خصوصاً مرمت و احیاي بناهاي تاريخي در سال 1394 خورشیدي به شماره ثبت 485161 تأسیس شد 
و در سال 1395 موفق به اخذ مدرک صالحیت پیمانکاري از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور شد. 
اين شرکت از متخصصان مختلف در حوزه های سازه، معماري، تأسیسات مکانیکي و برقي، محیط زيست، 
مرمت، معماري داخلي، طراحي منظر، گردشگري و امثال آن بهره می برد. به رغم قدمت کم اين شرکت و 
با توجه به سوابق مديران آن، طي اين سال های اندک شمار زيادي پروژه مرمت و حفاظت از ابنیه تاريخي 
دريافت  به  موفق  شرکت  اين   1396 سال  در  همچنین،  است.  رسیده  سرانجام  به  شرکت  اين  توسط 
گواهینامه ايمني و بهداشت کار براي کارفرمايان و صاحبان کار از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فني 
و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شده است. مديران اين شرکت، پیش از پیوستن به آن 
سوابقي طوالني در زمینه های معماري، عمران، سازه، مرمت، مکانیک داشته اند و عالوه بر تدريس در 

دانشگاه، تألیفاتی نیز در زمینه های تخصصي داشته اند.







چارت سازمانی

مدیران شرکت

امید خدمه امامرضایی؛ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

سعید محمودکالیه؛ مدیر گروه مرمت

امیر اسدی؛ مدیر گروه معماری

محمدعلی زیرک ساز؛ مدیر گروه سازه
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مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: امید خدمه امام رضايي

متولد: 1348 - تهران

کارشناس عمران - عمران )سال 1372(

کارشناس ارشد مرمت و احیاي بناها و بافت های تاريخي )سال 1383(

اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسي در سال 1375 )پايه 1 محاسبه، نظارت و اجرا(

تلفن همراه: 09362112511-09102112511

khadameh@hadishpars.com :پست الکترونیک

سوابق طراحي
مدير گروه طراحی مراکز ديالیز شرکت پايا طب کارفرما: دپارتمان ساختمان شرکت آروکو ●
مدير گروه طراحی منظر شهری خیابان افراسیابی اسالمشهر کارفرما: اتحاديه صنف کفاشان اسالمشهر ●
طراحی سازه های تبلیغاتی انتخابات سال 1396 کارفرما: سازمان زيباسازی شهر تهران ●
مدير گروه طراحی و باز زنده سازی حمام تاريخی دزاشیب کارفرما: ياسر مراديان ●
طراحی، نظارت و اجرای اولین بیلبورد مدوالر پل های عابر و سواره رو کارفرما: سازمان زيباسازی شهر تهران ●
عضو گروه نظارت بر طراحی مجموعه بین راهی مهتاب سلطان کارفرما: ابوالفضل جوکار ●
عضو گروه نظارت بر طراحی مجموعه بین راهی هشت بهشت کارفرما: ابوالفضل جوکار ●
مدير گروه طراحی تیر پارک مجموعه مارال ستاره ●
مشاور مرمت عمارت حوض خانه از مجموعه سلطنت آباد کارفرما: گروه صنايع مهام ●
مشاور مرمت تاالر آيینه از مجموعه سلطنت آباد کارفرما: گروه صنايع مهام ●
مدير گروه طرح مرمت مدرسه جهانگیرخان کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان قم ●
مدير گروه طرح مرمت بازار کفاش های قم کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان قم ●
مدير گروه مستند نگاری خانه های تاريخی قم کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان قم ●
مدير گروه طرح مرمت و احیاي ساختمان اولین ايستگاه راديو در تهران کارفرما: شرکت زيرساخت مخابرات ●
مدير گروه طرح مرمت بازار نايب السلطنه تهران کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ●
مدير گروه طرح مرمت مسجد جامع بازار تهران کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ●
عضو گروه طراحی مجموعه اقامتی ملک مشهد کارفرما: شرکت پديده سماء ايرانیان ●
عضو گروه طرح مرمت تکیه زاغرم تفرش کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی ●
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عضو گروه طرح مرمت عمارت هاي تاريخي سلطنت آباد کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ●
عضو گروه طرح مرمت و احیاي کوشک امیرسلیمانی کارفرما: سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران ●
عضو گروه طرح مرمت و احیاي کاروانسراي آوه کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی ●
عضو گروه طرح مرمت و احیاي کاروانسراي پاسنگان قم کارفرما: شرکت گردشگری پاسنگان قم ●
عضو گروه طرح مرمت و احیاي ساختمان های قديمي پست چابهار کارفرما: شرکت مخابرات ايران ●
عضو گروه طرح مرمت امامزاده جعفر بروجرد کارفرما: مهندس عصاره ●
عضو گروه طرح مرمت امامزاده ابراهیم معمورين کارفرما: مجری طرح فرودگاه بین المللی امام )ره( ●
عضو گروه طرح مرمت آرامگاه حاج محمدابراهیم بروجرد کارفرما: مهندس عصاره ●
عضو گروه طراحي، طرح مرمت بازار جديد تهران کارفرما: کسبه بازار جديد ●
عضو گروه طرح مرمت بازار کهنه قم کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان قم ●
عضو گروه طرح مرمت آرامگاه شیخ صدوق در شهرری کارفرما: اداره کل اوقاف استان تهران ●
عضو گروه طرح مرمت بیت امام )ره( در قم کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان قم ●
مدير پروژه طرح مرمت و احیاي کوشک فخرالدوله کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ●
مدير پروژه طرح مرمت و احیاي کاروانسراي دير گچین کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ●
مدير پروژه طرح مرمت بانک شاهي اصفهان )بانک تجارت( کارفرما اداره مهندسی بانک تجارت ●
مدير پروژه طرح مرمت مدارس علمیه محمديه و صدر در بازار تهران کارفرما: اداره کل اوقاف استان تهران ●
مدير پروژه مستند نگاري مسجد جامع سجاس کارفرما: معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور ●
مدير پروژه طرح مرمت و احیاي کاروانسراي شاه عباسی کرج کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ●
مدير پروژه طرح مرمت و احیاي حمام مصباح کرج کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ●
مدير پروژه طرح مرمت و احیاي حمام حیدرآباد کرج کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ●
مدير پروژه طرح مرمت و احیاي قلعه صمصام کرج کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ●
عضو گروه مستندسازی: الف- امامزاده نور گرگان ب - بانک های شاهي تهران و اصفهان پ- قلعه قاچ آغاچ  ●

ت - خانه زنده ياد مهدي اخوان ثالث ث- خانه زنده ياد محمدعلی سپانلو ج - کلیساي حضرت مريم تهران 
چ- کنیسه حییم تهران ح- عمارت هاي تاريخي سلطنت آباد خ - کاروانسراي ديرگچین د- قهوه خانه آذري

عضو گروه طراحي هلي پد بیمارستان تخصصي و فوق تخصصي میالد تهران -کارفرما: مديريت بیمارستان میالد ●
عضو گروه طراحي سطوح امن پروازي فرودگاه رامسر کارفرما: شهرداری رامسر ●
عضو گروه طراحي ترمینال حج و تکنیکال بالک فرودگاه همدان کارفرما: شرکت فرودگاه های کشور ●
عضو گروه مديريت طرح فرودگاه بین المللی منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس کارفرما: منطقه آزاد ارس ●
عضو گروه طراحي ساختمان شماره 2 شرکت ارتباطات سیار )همراه اول( کارفرما: همراه اول ●
عضو گروه طراحي ساختمان بخشداري عسلويه کارفرما: بخشداری عسلويه ●
عضو گروه طراحي ساختمان خزانه و صندوق امانات بانک شهر کارفرما: معاونت پشتیبانی شهرداری تهران ●
طراحي نماي بانک تجارت شعبه سعدي جنوبي تهران کارفرما: اداره مهندسی بانک تجارت ●
مديريت پروژه طراحي سفره خانه ابوسعید کارفرما: آقای محمد نادری ●



 7

سوابق اجرائي
مدير گروه مرمت فاز اول کاخ مظفری اوشان کارفرما: شهرداری اوشان، فشم و میگون ●
مدير گروه مرمت فاز دوم خانه صدرالعلمای يزد کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان يزد ●
مدير گروه مرمت و ساماندهی حصار تاريخی شهر میبد کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان يزد ●
اداره کل  ● )بازارچه عودالجان( کارفرما:  تهران  تاريخی شهر  بافت  مدير گروه مطالعه، مرمت و حفاظت 

میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان تهران
و  ● صنايع دستی  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  کارفرما:  نوش آباد  موزه  طوالنی مدت  حفاظت  گروه  مدير 

گردشگری استان اصفهان
و  ● صنايع دستی  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  کارفرما:  اشتهارد  رحمان  و  زيد  امامزاده  مرمت  گروه  مدير 

گردشگری استان البرز
مدير گروه مرمت قلعه صمصام کرج کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان البرز ●
مدير پروژه بازپیرايی نماها و گنبد مسجد امام حسین )ع( کارفرما: هیئت امنای مسجد ●
مدير پروژه مرمت خانه صدر العلما، يزد )موزه بزرگ يزد( کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان يزد ●
مدير گروه بازپیرايی جداره ساختمان شفیعی کارفرما: سازمان زيباسازی شهر تهران ●
مدير گروه مرمت حمام تاريخی دزاشیب کارفرما: ياسر مراديان ●
مدير گروه مرمت خانه تاريخی صانعی کارفرما: سازمان زيباسازی شهر تهران ●
مدير گروه مرمت کاروانسرای شاه عباسی کرج کارفرما: کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ●
طراحي و مديريت پروژه ساخت کارگاه ضد انفجار کارفرما: گروه صنايع شهید باکری ●
مرمت شیروانی های تاالر آيینه از مجموعه سلطنت آباد کارفرما: گروه صنايع مهام ●
مرمت ساختمان تاريخی باشگاه انديشه کارفرما: بنیاد فرهنگی شهید قدوسی ●
سرپرست کارگاه مرمت امامزاده ابراهیم معمورين کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ●
عضو گروه نظارت بر مرمت کوشک امیرسلیمانی کارفرما: سازمان پارک های و فضای سبز شهرداری تهران ●
عضو گروه مرمت اداره برق مولوي )خانه فخرالدوله( کارفرما: برق منطقه ای تهران ●
عضو گروه مرمت حمام تاريخی آبعلی کارفرما: شهرداری آبعلی ●
عضو گروه مرمت خانه های امام جمعه و رضاخانی کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ●
ناظر مرمت دفتر فني کاخ نیاوران کارفرما: مديريت کاخ نیاوران ●
ناظر مرمت مدارس علمیه محمديه و صدر در بازار تهران کارفرما: اداره کل اوقاف استان تهران ●
ناظر بازسازي بخش خدماتي قهوه خانه آذري کارفرما: مديريت قهوه خانه آذری ●
احداث سرويس های بهداشتي کاروانسراي دير گچین کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان قم ●
طراحي و مديريت پروژه بازسازي ساختمان مرکزي سیمان هرمزگان کارفرما: شرکت سیمان هرمزگان ●
طراحي و مديريت پروژه بازسازي ساختمان دانشگاه پرندک کارفرما: دانشگاه پرندک ●
طراحي و نظارت ساختمان های ستادي نیروي زمیني سپاه )دوران خدمت سربازي( ●
ناظر کارگاه مجتمع مسکوني سپند ●
کارشناس اداره مهندسي بانک تجارت به مدت 1/5 سال ●
محاسبه و نظارت ساختمان های مسکوني از سال 1375 ●
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عضویت ها
عضويت سازمان نظام مهندسی استان تهران ●
عضويت موسسه ايکوموس ايران ●
تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن 1385-1387 ●
مديرعامل و رئیس هیئت مديره شرکت مهندسی و مرمت کاخ هديش پارس ●
مديرعامل و عضو هیئت مديره مهندسین مشاور نقش عمران کسري از سال 1385 الی 1394 ●
رئیس هیئت مديره شرکت مهندسی خشت چینه عمارت از سال 1389 الی 1394 ●
مديرعامل و عضو هیئت مديره شرکت گروه بناگران هترا از سال 1379 الي 1383 ●

دوره های تخصصي
آشنايي با نرم افزارهای کامپیوتري ●
گذراندن دوره کوتاه مدت معماري داخلي و دکوراسیون ●
گذراندن دوره کوتاه مدت عکاسی سیاه وسفید ●
گذراندن دوره کوتاه مدت مهندسي زلزله ●
گذراندن دوره مباني و اصول HSE در طرح های عمراني ●
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مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: سعید محمودکاليه

آدرس: ايران، تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهايی شمالی، ساختمان صبا، واحد 53

Saeedkelayeh@yahoo.com :آدرس الکترونیکی

شماره تماس: 88065876 نمابر: 42694586

تلفن همراه: 09123129066

سوابق تحصیلی
کارشناسی معماری؛ دانشگاه آزاد اسالمی )ناتمام( ●
کارشناسي مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاريخی؛ مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی )به عنوان رتبه  ●

ممتاز با معدل 18,96(
کارشناسي ارشد مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاريخی؛ دانشگاه تهران )به عنوان رتبه ممتاز با معدل 18,66( ●

سوابق حرفه ای

پروژه های اجرایی

1397 - همکار پروژه فاز دوم مرمت موزه ملی صدرالعلمای يزد؛ کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان  ●
يزد
1397 - همکار پروژه طراحی و اجرای گرافیک محیطی سايت موزه نوش آباد؛ کارفرما: اداره کل میراث  ●

فرهنگی استان اصفهان
1397 - همکار پروژه مرمت باروی شهرستان میبد؛ کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان يزد ●
1397 - همکاری در پروژه اجرايی احداث طاق های بازارچه عودالجان؛ کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی  ●

استان البرز
1397 - همکاری در پروژه مرمت کاخ مظفری فشم؛ کارفرما: شهرداری شهرستان فشم ●
اداره کل میراث فرهنگی  ● قلعه صمصام کرج؛ کارفرما:  بهسازی  و  اجرايی کارگاه مرمت  1397 - مدير 

استان البرز
1397 - مدير اجرايی کارگاه مرمت و بهسازی امامزاده زيد و رحمان اشتهارد؛ کارفرما: اداره کل میراث  ●

فرهنگی استان البرز
1396 - مدير اجرايی پروژه مرمت موزه ملی صدرالعلمای يزد؛ کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان يزد ●
1396 - همکاری در پروژه پاک سازی مسجد امام حسین تهران واقع در میدان امام حسین؛ کارفرما:  ●

تولیت مسجد امام حسین تهران
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1396 - ناظر عالی پروژه مرمت و بهره برداری از خانه تاريخی فالحتی کاشان با رويکرد اقامتی-پذيرايی؛  ●
کارفرما: کانون اتومبیل رانی و جهانگردی - شرکت سرمايه گذاری و سیاحتی زاگرس

کارفرما:  ● آهکی؛  پايه  نرم  با مالط  اتحاديه  تاريخی  مجموعه  ديوارهای  تزريق  عملیات  مجری   -  1395
شرکت پیمانکاری صحراوش

1395 - همکاری در مرمت و پاک سازی ساختمان شبستری واقع در خیابان انقالب اسالمی )جنب میدان  ●
فردوسی(؛ سازمان زيباسازی شهر تهران

1395 - پاک سازی با سیستم بخارشويی 5 بدنه ارزشمند در خیابان هفده شهريور؛ سازمان زيباسازی  ●
شهر تهران

1395 - مدير اجرايی مرمت سردرباغ ملی؛ موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران ●
1395 - همکاری در پروژه اجرايی و عمرانی مرمت و احیای حمام تاريخی بوعلی دزاشیب تهران )بخش خصوصی( ●
1395 - مجری مرمت بادگیر و سردر ورودی خانه اتحاديه تهران؛ کارفرما: سازمان زيباسازی شهر تهران ●
کارفرما: سازمان  ● آبگینه؛  و موزه  فارابی  بنیاد  پاک سازی ساختمان  و  1395 - سرپرست کارگاه مرمت 

زيباسازی شهر تهران
1394- مدير پروژه اجرايی مرمت موزه دکتر علی شريعتی )فاز اول(؛ کارفرما: سازمان زيباسازی شهر تهران؛ ●
کل  ● اداره  کارفرما:  البرز؛  دبیرستان  شهیدرجايی  اجتماعات  سالن  مرمت  کارگاه  سرپرست   -  1394

آموزش وپرورش استان تهران؛
1393- مدير پروژه طرح اجرايی مرمت و بازپیرايی زورخانه نیرويزدان. کارفرما: سازمان زيباسازی شهر تهران. ●
1393- همکاری در اجرای مرمت و سیستم دفع رطوبت صعودي و نزولی مجموعه آيت اهلل قدوسی تهران ●
1391 - 1392- ناظر پروژه مرمت عمارت ارباب هرمز تهران ●
1391 - 1392- کارشناس مرمت سازمان زيباسازی شهر تهران ●
1384 - 1385: فعالیت در دفتر فنی متروپل )واقع در اسالمشهر از توابع تهران( به عنوان ناظر؛ ●
1384 - 1385: پیمانکار طرح اصالح نقشه شبکه آب رسانی شهرستان نظرآباد کرج )کارفرما: سازمان  ●

آبفای غرب استان تهران(؛
1383- 1384: ناظر ساخت و اجرای سازه فلزی مصلی تهران؛ قرارگاه خاتم االنبیا-موسسه شهیدرجايی  ●

)دوره سربازی(؛
1380 - 1382: ناظر دفتر فنی در پروژه 400 واحدی شهرک جم واقع در عسلويه )استان بوشهر(. ●

پروژه های طراحی و مطالعاتی

1397 - همکاری در طراحی محورهای تاريخی و مبادی ورودی شهر زيرزمینی نوش آباد؛ کارفرما: اداره  ●
کل میراث فرهنگی استان اصفهان

1396 - مشاور تهیه طرح ثبت ملی و ضوابط اختصاصی بافت شهر تاريخی نوش آباد؛ کارفرما: اداره کل  ●
میراث فرهنگی استان اصفهان

1396 - مشاور تهیه طرح ضوابط اختصاصی بافت تاريخی عباس آباد میامی. کارفرما: اداره کل میراث  ●
فرهنگی استان سمنان

1396 - مجری تهیه کتاب مجموعه اقدامات مرمتی-مشارکتی استان سمنان در سال 1396؛ کارفرما:  ●
اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان

1396 - مجری تهیه طرح مستندنگاری و طرح مرمت کاروانسرای عباس آباد میامی؛ کارفرما: اداره کل  ●
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میراث فرهنگی استان سمنان
1396 - مجری مستندنگاری مرمت ساختمان های حمام قلی سمنان و تکیه زنجیری شاهرود. کارفرما:  ●

اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان
1396 - ويراستاری و صفحه آرايی کتاب شکوفايی شهری؛ کارفرما: معاونت معماری و شهرسازی وزارت مسکن. ●
1395 - مشاور مطالعات مستندنگاری و مديريت دانش پروژه مرمت و احیای مجموعه اتحاديه تهران؛  ●

کارفرما: سازمان زيباسازی شهر تهران
1395 - همکار تهیه طرح مرمت و احیای حمام تاريخی بوعلی دزاشیب تهران )بخش خصوصی( ●
رويکرد  ● با  پیرامون  بافت  از  مذهبی  فضاهای  "ارزيابی جدايی  مطالعاتی  پروژه  مدير  و  مشاور   -  1394

فضايی-اجتماعی؛ نمونه موردی: طرح های توسعه حرم امام رضا )ع( و بین الحرمین شیراز"؛ کارفرما: معاونت 
معماری و شهرسازی وزارت مسکن.

1394 – همکار تهیه طرح سايت موزه نوش آباد کاشان؛ کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ●
1394 – مشاور تهیه کتاب و بروشور میدان مشق؛ کارفرما: سازمان زيباسازی شهر تهران ●
1394 – مشاور تهیه طرح مطالعاتی و کتاب مستندسازی دانش درخصوص پروژه جماران و بیت امام  ●

خمینی؛ کارفرما: سازمان زيباسازی شهر تهران
1394 – همکار پروژه تهیه طرح مرمت بازار کفاش های قم؛ کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان قم ●
و  ● )گمیشان(  خوزينی  تاريخی  خانه های  آسیب شناسی  و  مستندسازی  طرح  تهیه  مشاور   –  1394

میرشهیدی )گرگان(؛ کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان
1393 - مدير کمیته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاريخی، سازمان مشاور معاونت فنی و عمرانی  ●

شهرداری تهران؛
بافت  ● مديريت  کارفرما:  تهران؛  شهر  تاريخی  بافت  حريم  تعیین  پروژه  علمی  ناظر   -  1394  –  1393

تاريخی، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران
1393- 1394 - همکار تهیه طرح مرمت و مجری طرح مرمت سردر باغ ملی تهران؛ پژوهشکده فرهنگ  ●

و هنر دانشگاه تهران؛
تهران؛  ● تئاتر شهر  آسیب شناسی  تهیه طرح  و  فتوگرامتری  به روش  1393- مشاور طرح مستندسازی 

کارفرما وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛
1393- همکار مرمتی پروژه تهیه طرح معماری، مرمت و احیاء آشیانه های پرواز مجموعه قلعه مرغی  ●

)شرکت کهن دژ(
1393- همکاری با مجری طرح تعیین حريم بافت تاريخی شیراز به عنوان مشاور مرمت )شرکت مشاورين پرداراز( ●
1393- همکاری به عنوان مشاور مطالعاتی تهیه فیلم مستند از خیابان الله زار و تاريخچه آن؛ معاونت  ●

معماری و شهرسازی وزارت مسکن
1393- همکاری در تهیه طرح مطالعاتی سنگ و کاربرد آن در معماری؛ معاونت معماری و شهرسازی  ●

وزارت مسکن
1393- همکاري در تهیه طرح مرمت عمارت حاجی طرخانی تهران )کارفرما: بخش خصوصی( ●
1393 – تهیه طرح مرمت مجموعه افغان نژاد بهشهر؛ اداره کل میراث فرهنگی استان مازندران )ازجمله  ●

طرح های مشارکتی(
1393- همکاری در تهیه طرح مرمت مدرسه جهانگیرخان قم؛ اداره کل میراث فرهنگی استان قم ●
1393- همکاری در تهیه طرح استحکام بخشی و مقاوم سازی عمارت مفخم بجنورد ●
1393- همکاری در مستندسازي و آسیب شناسی 3 خانه تاريخی در استان قم؛ اداره کل میراث فرهنگی  ●
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استان قم )ازجمله طرح های مشارکتی(
1393- مستندسازي و تهیه گزارش مرمت بیت امام خمینی )ره( در جماران؛ کارفرما: سازمان زيباسازي شهر تهران ●
در  ● روستايی  ارزشمند  خانه   3 اضطراری  مرمت  و  آسیب شناسی  مستندسازی،  گزارش  تهیه   -1393

استان  فرهنگی  میراث  اداره کل  تاريخی شهر گرگان؛  بافت  در  تاريخی شايگان  و عمارت  زيارت  روستای 
گلستان؛ )ازجمله طرح های مشارکتی(

1392- همکاری در طراحی مجموعه تیر-پارک مجتمع اقامتی رفاهی مارال )طراحی بر مبنای الگوی سنتی(؛ ●
تهران،  ● از میراث شهر  پاسداری  قالب کتاب  ارباب هرمز در  پروژه مرمت عمارت  تهیه گزارش   -1392

عمارت ارباب هرمز؛ کارفرما: سازمان زيباسازی شهر تهران
1391 - همکاری در تهیه طرح جامع مسجد جامع تهران؛ کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران. ●
1391 - همکاری در تهیه طرح مرمت بازارچه نايب السلطنه تهران؛ کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی  ●

استان تهران.
بهسازی  ● تدوين طرح  تهران در  دانشگاه  با موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر  – 1390: همکاری   1389

خیابان الله زار تهران.
1389 – همکاری در برگزاری همايش بافت های باارزش روستايی توسط دانشکده معماری دانشگاه تهران  ●

و بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان  ● فرهنگی  میراث  اداره کل  کارفرما:  ساوه؛  عبدل آباد  احیاء مجموعه  و  مرمت  –تهیه طرح   1388

مرکزی. شامل سه خانه تاريخی، يک کوشک مرکزی و يک آب انبار
میراث  ● کل  اداره  کارفرما:  تفرش؛  وسمق  تاريخی  پل  احیاء  و  مرمت  طرح  تهیه  در  همکاري   –  1388

فرهنگی استان مرکزی.
ثبت جهانی  ● پرونده  تدوين  و  تهیه  در  فرهنگی  میراث  ثبت جهانی سازمان  دفتر  با  – همکاری   1388

باغ های اکبريه و رحیم آباد بیرجند )استان خراسان جنوبی(
1388 – انتخاب و مستندسازی هفت نمونه خانه روستايی ارزشمند در استان مازندران. به سفارش اداره  ●

کل میراث فرهنگی استان مازندران و جهت اجرای طرح اکوموزه مازندران؛ کارفرما شرکت مهندسین مشاور 
مآب؛

1387 – تهیه طرح مرمت و احیاء خانه تاريخی فالحتی کاشان؛ کارفرما: پايگاه میراث فرهنگی، محور  ●
فین، سیلک و کاشان؛

1387 – تهیه طرح مرمت و احیاء مسجد جامع کاشان؛ کارفرما: پايگاه میراث فرهنگی، محور فین، سیلک  ●
و کاشان؛

1387 - مشارکت در تهیه طرح مرمت حمام انصاری تهران کارفرما: بخش خصوصی؛ ●
1386 – تهیه طرح مرمت و باززنده سازی حمام افوشته نطنز؛ ●
1386 – مستندسازی و آسیب شناسی گذر منصوری شیراز؛ ●
1385-1388: همکاری با سازمان میراث فرهنگی به عنوان کارشناس مرمت؛ ●
1385 – برداشت و مستندنگاری کاروانسرای حاج کمال واقع در رباط کريم از توابع تهران؛ ●
1385 – مستندنگاری و آسیب شناسی ساختمان امام زاده يحیی تهران؛ ●
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سوابق پژوهشی

مقاالت

موردی:  ● نمونه  جغرافیايی،  اطالعات  سیستم  از  استفاده  با  تاريخی  بافت های  در  ارزش گذاری  مديريت 
مطالعه در محور تاريخی خیابان الله زار؛ نشريه علمی-پژوهشی شهر اسالمی؛ شماره 12 )مشترک با دکتر 

پیروز حناچی و مهندس عباس آذری(
اثر  ● بازآفرينی شهري در حاشیه شهر گسترش يافته؛ مجله  نگاه  با  – کوشک عبدل آباد ساوه  باغ  مرمت 

)مشترک با دکتر فرهاد فخار تهرانی و مهندس حامد عادل(
الله زار؛ بازخواني قصه يک خیابان در ادبیات معاصر؛ همايش بازخواني شهر در ادبیات؛ )مشترک با دکتر  ●

پیروز حناچی(
از منظر ديوارنگاری  ● بررسی  و پاک سازی،  راهکارهای حفاظت، کنترل  بدنه های شهری؛  بر  ديوارنگاری 

مطلوب و نامطلوب؛ دومین دوساالنه ديوارنگاری؛ سازمان زيباسازی شهر تهران؛ )مشترک با مهندس محمد 
غالم نژاد(

ايرانی-اسالمی شهر  ● بر آن؛ همايش هويت  تهران و عوامل مؤثر  بررسی تحوالت معماری و شهرسازی 
تهران )مشترک با دکتر شاپور ديوساالر(

تهران؛ همايش هويت  ● به شهر  تاريخی و نقش آن در هويت بخشی  باززنده سازی محورهای  و  مرمت 
ايرانی-اسالمی شهر تهران )مشترک با دکتر پیروز حناچی(

نقاشی ديواري تمثیلی دوره ساسانی در ايران، عراق و سوريه )ترجمه مشترک با محمد غالم نژاد( نشريه  ●
میراث ملی

با محمد  ● )مشترک  ملی  میراث  نشريه  معماري؛  تزيینات  از  برداشت  در  نوين  به کارگیری فن آوری های 
غالم نژاد(

همسنگ(.  ● موارد  به  نگاهی  )با  سازي  باززنده  جهت  نطنز  افوشته  تیموري  مجموعه  پتانسیل  بررسی 
نخستین همايش ملی شناخت و معرفی مزيت ها و ظرفیت های احیا و بهره برداری از اماکن تاريخی؛ )مشترک 

با مهندس سید اصغر خدايی(
با  ● اصول مرمت،  به  پايبندي  و  بهره برداری  میان مديريت  تاريخي؛ چالش  بناهاي  از  مهندسی حفاظت 

نگاهي به فرايند بهسازي و بهره برداری از عمارت تاريخي ارباب هرمز )مشترک با دکتر شاپور ديوساالر(
کاخ نیمه تمام ساسانی- کاروانسراي ايلخانی بیستون؛ همايش هفته پژوهش دانشکده میراث فرهنگی؛  ●

)مشترک با مهندس داوود دانشیان(
مسجد جامع کاشان؛ نشريه میراث ملی )مشترک با حامد عادل( ●
معرفی آسیاب های آبی شوشتر؛ نشريه میراث ملی )مشترک با سید اصغر خدايی( ●
نخستین  ● شهری؛  منظر  بهبود  و  مصالح  عمر  طول  افزايش  جهت  راهکاری  تاريخی؛  مصالح  پاک سازی 

همايش ملی مصالح، شهر، معماری؛ سازمان زيباسازی شهر تهران )مشترک با دکتر پیروز حناچی و محمد 
غالم نژاد(

الکترونیکي  ● نشريه  قديم؛  تهران  از  فراموش شده  يادگارهايی  دوالب؛  دروازه  و  نايب السلطنه  بازارچه 
سروستان، شماره 2 )مشترک با محمد غالم نژاد(؛

میادين شهر تهران در اسناد بلديه )تا سال 1309 ه.ش(؛ نشريه الکترونیکي سروستان، شماره 3 )مشترک  ●
با محمد غالم نژاد(



 14

اصالح شهرهاي ايران؛ نشريه الکترونیکي سروستان، شماره 4 )مشترک با محمد غالم نژاد( ●
فتوگرامتری و تاريخچه آن؛ نشريه الکترونیکي سروستان، شماره 5 )مشترک با محمد غالم نژاد( ●
نشريه  ● ه.ش(؛   1309 تا   1303 سال  )از  بلديه  اسناد  در  تهران  معابر  توسعه  و  خیابان کشی ها  بررسی 

الکترونیکي سروستان، شماره 6 )مشترک با محمد غالم نژاد(
A Historical And Analytical Survey Of Iranian Modernity Movement And It's Affect On Tehran's Archi-
.tecture; Docomomo International Conference, Seoul, South Korea

کتاب

ترجمه کتاب حفاظت از ابنیه تاريخی )1398( - زير چاپ ●
حفاظت از میراث فرهنگی؛ قوانین و سیاست گذاری ها )1398( زير چاپ ●
پاسداری از میراث شهر تهران؛ عمارت ارباب هرمز )1397( سازمان زيباسازی شهر تهران )مشترک با  ●

اسکندر مختاری(
اصول و روش های مستندسازی بناها و محوطه های تاريخی )1394(؛ انتشارات دانشگاه تهران )مشترک  ●

با پیروز حناچی و محمد غالم نژاد(
تهران  ● دانشگاه  انتشارات  )1393(؛  کم توانان جسمی  برای  تاريخی  مناظر  و  بناها  به  دسترسی  تسهیل 

)مشترک با پیروز حناچی و محمد غالم نژاد(
اصول و روش های پاک سازی بدنه های تاريخی شهری )1392(؛ انتشارات دانشگاه تهران )مشترک با پیروز  ●

حناچی و محمد غالم نژاد(
دستورالعمل پاک سازی بدنه های شهری )1394( سازمان زيباسازی شهر تهران )مشترک با محمد غالم نژاد( ●
مستندنگاری و مديريت دانش پروژه های شاخص شهر تهران؛ بهسازی و مرمت محله جماران )1395(؛  ●

سازمان زيباسازی شهر تهران
فاساديسم – نماگرايی- )1395( سازمان زيباسازی شهر تهران – زير چاپ ●
آشنايی با حفاظت از بناهای تاريخی )1395( سازمان زيباسازی شهر تهران – زير چاپ ●
واژه نامه تخصصی مشکالت مربوط به فرسايش در مصالح تاريخی و درمان های مرمتی )1395( سازمان  ●

زيباسازی شهر تهران – تحت بررسی

مهارت های نرم افزاری، دوره های آموزشی و عضويت ها

● GIS - 2010 گذراندن دوره مقدماتی و متوسطه سیستم اطالعات جغرافیايی
آشنايی با فتوگرامتری برد کوتاه )CloseRange Photogrammetry( و تألیف دو مقاله و يک کتاب در کاربرد  ●

آن درزمینه ابنیه و بافت های تاريخی 2011-2010
آشنايی با تئوری چیدمان فضا )Space Syntax( و کاربرد آن در بافت های تاريخ )بخشی از رساله کارشناسی  ●

ارشد به راهنمايی دکتر پیروز حناچی و مشاوره دکتر کیوان کريمی( 2011-2010
دريافت لوح تقدير از نخستین همايش ملی شناخت و معرفی مزيت ها و ظرفیت های احیا و بهره برداری  ●

از اماکن تاريخی – 2008
عضو مؤسس انجمن علمی مرمت دانشگاه تهران ●
عضو هیئت مديره انجمن دانش آموختگان میراث فرهنگی ●
عضو کمیته انتشارات موسسه ايکوموس ايران ●
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مشخصات فردي

نام: امیر

نام خانوادگي: اسدي

تاريخ تولد: 1361/02/16

شماره تماس: 0912260340

amir.asadi4@gmail.com  :ايمیل

سوابق تحصیلي
کارشناسي ارشد برنامه ريزی شهري، 1388 ●

کتب و مقاالت

مباني و مفاهیم CDS؛ ●
تعیین ظرفیت تحمل در برنامه ريزی؛ ●
اصول و مباني برنامه ريزی سايت های گردشگري؛ ●
توسعه گردشگري در کشورهاي درحال توسعه. ●

تسلط های نرم افزاری
AutoCAD
Arc map
Office; word. PowerPoint
COMFAR

سوابق پژوهشي و مطالعاتي

الف: بخش مطالعات گردشگري

طرح آکادمي المپیک نهارخوران )مهندسین مشاور ره شهر( 1384 ●
طرح توسعه منطقه آق داغ )مهندسین مشاور آب انديشان پايدار(1385 ●
مکان يابی دهکده تفريحی ورزشی در طارم )زنجان( )مهندسین مشاور ايده پردازان توسعه( 1386 ●
مجموعه تجاري ـ فرهنگي دارآباد )موسسه انديشه شهر و اقتصاد( 1386 ●
طرح تفصیلي شهرستان بروجرد )مهندسین مشاور ايده پردازان توسعه( 1387 ●
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طرح تفصیلي شهرستان اسکو و آذرشهر )مهندسین مشاور محیط انديش پايدار، 1387( ●
طرح مکان يابی و امکان سنجی شهرک بازارچه صنايع دستی استان بوشهر )مهندسین مشاور ايده پردازان توسعه( 1388 ●
طرح ساماندهي و مديريت يکپارچه حاشیه راه های کشور )مهندسین مشاور ورزبوم، 1388( ●
منطقه گردشگري الويچ شرکت بین المللی سرمايه گذاری بانک پاسارگاد )مهندسین مشاور سامان، 1389( ●
چشمه های آب معدنی استان اردبیل، بخش خصوصي ، 1389 ●
مجتمع اسراء )قم( )مهندسین مشاور سامان، 1389( ●
طرح جامع منطقه تفتان؛ )مهندسین مشاور سامان، 1390( ●
طرح جامع منطقه آسمان سو طالقان، وزارت کشور؛ )مهندسین مشاور سامان، 1390( ●
طرح پارک جنگلي کشپل )چمستان( )مهندسین مشاور سامان، 1391( ●
طرح منطقه گردشگري چپکرود )شهرداري جويبار( )مهندسین مشاور سامان، 1391( ●
و  ● صنايع دستی  فرهنگي،  میراث  کل  اداره  مازندران،  استان  در  گردشگري  نمونه  منطقه   25 مطالعات 

گردشگري )مهندسین مشاور سامان، 1391(
 طرح آماده سازی منطقه نمونه گردشگري شیدا، بخش خصوصي، )مهندسین مشاور شار، 1391( ●
طرح منطقه نمونه گردشگري دستجرد )استان قم(، بخش خصوصي )مهندسین مشاور شار، 1391( ●
طرح مکان يابی و مطالعات پالژ بانوان در استان بوشهر )مهندسین مشاور سامان، 1392( ●
طرح منطقه گردشگري نمرک )جاده کرج ـ چالوس( )مهندسین مشاور بوم میران، 1392( ●
طرح منطقه گردشگري سالمت خوش نامان البرز )مهندسین مشاور بوم میران، 1392( ●

ب: بخش مطالعات شهري و منطقه ای )شهرسازي(

طرح توسعه کالبدي منطقه ششتمد، کارآفريني محمود، 1385 ●
مکان يابی شعب بانک )رفاه( کارشناس مطالعات بانک رفاه کارگران، 1386 ●
مجموعه تجاري فرهنگي دارآباد )تهران( موسسه انديشه شهر و اقتصاد، 1386 ●
ساماندهي بافت فرسوده باغ آذري )تهران(، موسسه انديشه شهر و اقتصاد، 1386 ●
ساماندهي بافت فرسوده محله سعدي )زنجان( موسسه انديشه شهر و اقتصاد، 1386 ●
مطالعات آمايشي بلوک نفتي اناران )استان ايالم( )مهندسین مشاور محیط انديش پايدار( 1387 ●
سازمان مسکن و شهرسازي استان قزوين، طرح جامع شهري اسفرورين، ضیاءآباد و خرمدشت )مهندسین  ●

مشاور هفت شهر آريا( 1388
بانک پاسارگاد مجموعه تجاري ــ فرهنگي و خدماتي پاسارگاد )مهندسین مشاور سامان، 1389( ●
پروژه پارک صاحب الزمان زاهدان )مهندسین مشاور سامان، 1389( ●
پروژه شهرک مینیاتور چابهار )مهندسین مشاور سامان، 1389( ●
طرح تفصیلي شهر پرديس، )تعاوني دادستاني کشور، 1389( ●
طرح مجتمع اقامتي الويچ؛ بانک پاسارگاد )مهندسین مشاور سامان، 1390( ●
طرح آماده سازی باغشهر طالقان؛ وزارت کشور )مهندسین مشاور شار، 1390( ●

ج: مطالعات اقتصادي

طرح جامع صنايع انرژي بر )مهندسین مشاور ره شهر 1385(؛ ●
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طرح اشتغال و سرمايه گذاری در استان های لرستان، چهارمحال و بختیاري و خراسان جنوبي )مهندسین  ●
مشاور سامان، 1389(؛

طرح توجیهي هتل 5 ستاره البرز )کرج( )مهندسین مشاور بوم میران، 1393(؛ ●
طرح توجیهي هتل 5 ستاره پارمیدا )شاهرود( )مهندسین مشاور بوم میران، 1393(؛ ●
طرح توجیهي هتل 5 ستاره اسپیناس )تهران( )مهندسین مشاور بوم میران، 1393(؛ ●
طرح منطقه ويژه اقتصادي سهالن )مهندسین مشاور فجر و توسعه 1392(؛ ●
طرح منطقه ويژه اقتصادي گرمسار )مهندسین مشاور فجر و توسعه 1393(. ●
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مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محمدعلی زيرک ساز

شماره تماس: 09128443622

Ali28991@yahoo.com :پست الکترونیک

سوابق تحصیلی

دوره عالی DBA - عمران و مديريت ساخت

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد مديريت اجرايی - مديريت استراتژيک دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

کارشناسی مهندسی عمران - عمران

اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در سال 1373 - پايه 1 عمران محاسبه، نظارت و اجرا

سوابق کاری
امور فنی  ●  مدير نظارت و کنترل پروژه، رئیس کارگاه پروژه ساختمان مرکزی شستا، کارشناس ارشد 

پروژه ها، رئیس گروه عمران شرکت پارس سازه تأمین دی ماه 1393 لغايت 1397
 طراحی پروژه های سازه ای مهندسین مشاور نقش عمران 1389 لغايت آذرماه 1393 ●
 مدير اجرايی شرکت پیمانکاری سازه ياران 1390 - 1391 ●
 طراحی مقاوم سازی ساختمان شماره 2 همراه اول واقع در خیابان خیام از کاربری پارکینگ طبقاتی به  ●

کاربری مخابراتی - اداری به مساحت 11000 مترمربع 1388
بر  ● موردی  نظارت  به همراه  بخشداری عسلويه  بهینه سازی طراحی سازه ساختمان  و  کنترل مضاعف   

اجرای سازه طراحی شده به مساحت مترمربع 1388
عضو گروه برگزاری مناقصه پارکینگ طبقاتی شهرک غرب 1388 ●
 طراحی سازه ساختمان معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس 1387 ●
عضو گروه مديريت طرح فرودگاه بین المللی منطقه آزاد ارس 1386 - 1387 ●
مسئول کنترل مضاعف سازه ساختمان های منطقه آزاد ارس 1386 ●
25 سال سابقه محاسبه، نظارت و اجرای ساختمان های مسکونی واقع در شهر تهران با بیش از 120000  ●

مترمربع
 نظارت بر پروژه های ساختمانی ناحیه انتظامی سیستان و بلوچستان 1371 ●
 ناظر پروژه پارکینگ طبقاتی سبزه میدان تهران )بازار سکه فعلی 1370( ●



پروژه های اجرا شـده توسط

شـرکت کاخ هـدیش پارس
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عنوان پروژه؛ مرمت سردر ورودی کاروانسرای شاه عباسی کرج

تاریخ اجرا؛ 1394

کارفرما؛ کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی جمهوری اسالمی ايران

تا  سال های 1078  بین  و  بوده  صفويه  دوران  به  متعلق  کرج  شاه عباسی  کاروانسرای  اثر؛  معرفی 
1109 در زمان شاه سلیمان صفوی ساخته شده است. اين بنا دارای بیش از 3000 مترمربع مساحت 
است. کاروانسرای شاه عباسی کرج را می توان يکی از ارزشمندترين آثار دوره صفويه دانست که در شاهراه 
ابريشم قرار داشته است. اين کاروانسرا در ابتدای ساخت برای کاروان ها و مرکب هايشان به عنوان مکان 
استراحت بوده و در اوايل دوران قاجاريه تبديل به پادگان يا قلعه نظامی شد و در اواخر دوران قاجار 
نیز به عنوان مدرسه )موسوم به فالحت( از آن استفاده می شده است. مساحت کل بنا 3 هزار مترمربع 
و مساحت حیاط میانی 900 مترمربع است. ورودی کاروانسرا نیز از ايوان شمالی است. پیرامون حیاط 
نگهداری کاال و جايگزينی  برای  بارانداز  استراحت مسافران و پنج  برای  ايوان دار  میانی آن 21 حجره 
همراهان و نگهبانان کاروان ها در نظر گرفته شده است. در ساخت اين بنا از سنگ، آجر، چوب و کاه گل 

استفاده شده است.
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عنوان پروژه؛ بازپیرایی نمای ساختمان شفیعی خیابان انقالب

تاریخ اجرا؛ 1395

کارفرما؛ سازمان زيباسازی شهر تهران

معرفی اثر؛ اين بنا از ابنیه اواخر 
عدم  علت  به  که  است  اول  پهلوی 
زيبايی  دوره ای  تعمیرات  و  رسیدگی 
ساختمان  ايــن  نــداشــت؛  چندانی 
از  بعد  انقالب،  خیابان  تهران،  در 
واقع  دانا  بیمه  جنب  و  ويال  خیابان 
گرفته  صورت  اقدامات  ازجمله  است. 
پنجره ها،  و  درها  تعويض  به  می توان 
سنگ کاری، پاک سازی نما با سیستم 
آجرها  تعويض  و  صنعتی  بخارشوی 
محافظ  پوشش  اجــرای  درنهايت  و 
اشاره کرد. در ضمن، برخی تجهیزات 
نیز  تابلوها  و  کرکره ها  نظیر  تجاری 

تعويض شدند. 
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عنوان پروژه؛ تهیه طرح مرمت و مرمت حمام تاریخی دزاشیب

تاریخ اجرا؛ 1395 - 1396

کارفرما؛ هولدينگ دارکو

معرفی اثر؛  حمام دزاشیب   يکی از حمام های بسیار قديمی، حمام تاريخی دزاشیب )گرمابه بوعلی( 
است. تاريخ ساخت اين بنا به دوره صفويه يعنی دوره 
و  معماری  باز می گردد. سبک  رونق ساخت حمام ها 
شیوه ساخت بنا هم مؤيد اين مطلب است. به دلیل 
مالک  و  بانی  نام  دارد  گرمابه  اين  که  زيادی  قدمت 
اولیه آن به درستی مشخص نیست. به احتمال زياد اين 
اين  ساکن  اشراف  و  بزرگان  از  يکی  دست  به  حمام 
محله احداث شده است. گرمابه تاريخی دزاشیب در 
خیابان رضا کبیری )دزاشیب(، خیابان کريمی، نبش 
جنوبی کوچه علوی واقع شده است.   حمام های سنتی 
عالوه بر نقش اصلی شان در بهداشت و پاکیزگی، محل 

انجام آيین ها، سنت ها و رسومات زيادی نیز بوده اند. 
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عنوان پروژه؛ فاز نخست مرمت خانه صانعی

تاریخ اجرا؛ 1395

کارفرما؛ سازمان زيباسازی شهر تهران

نهم  تا  است،  بوده  باغ  به صورت  ساخت  از  پیش  که  خانه  اين  زمین  می گويند  اسناد  اثر؛  معرفی 
بهمن ماه 1325متعلق به »عصمت خديری« بود، اما از آن تاريخ به بعد اين باغ به علی اصغر بهبودی 

فروخته شد تا حدود پنج سال بعد در 15 خرداد 1330 که 
مالک خانه در فضای باغ؛ چهار اتاق، ايوان، آب انبار، استخر، 
چاه و قنات احداث کرده بود و آن را به دو برادر منوچهر و 
هوشنگ صانعی فروخت. البته مدتی پس از خريداری اين 
خانه توسط اين دو برادر که فرزندان استاد»علی محمد خان 
صانعی« معمار دوره ی پهلوی که بخش هايی از کاخ گلستان 
با  و  می شود  مرمت  به گونه ای  و  بازسازی  بود،  داده  انجام 
توجه به عالقه شان به تاريخ و هنر، اقدام به جمع آوری اين 
نوع از تزئینات خانه به گونه ای که تصاوير آن در اواخر سال 
گذشته در رسانه های مختلف منتشر شد، کرده و آن ها را در 

خانه نصب می کند. 
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عنوان پروژه؛ پاکسازی مسجد امام حسین با بخارشوی صنعتی

تاریخ اجرا؛ 1395

کارفرما؛ هیئت امنا و تولیت مسجد امام حسین

امام  مسجد  بنای  اثر؛  معرفی 
و   1342 ســال  در  )ع(  حسین 
توسط مرحوم حاج شیخ عباسعلی 
از مؤسسان مدارس دينی  اسالمی 
برجسته  استادهای  و  شد  احداث 
ايران يعنی  معماری سنتی معاصر 
و  ــرزاده  ل حسین  استاد  مرحوم 
آن  ساخت  کاشی  محمد  مرحوم 
را بر عهده داشتند، اين مسجد در 
سال 1346 مقارن با سالروز میالد 
برای  رسماً  )ص(  محمد  حضرت 

ادای فرايض دينی افتتاح شد. 
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عنوان پروژه؛ فاز اول مرمت خانه صدرالعلمای یزد )موزه بزرگ یزد(

تاریخ اجرا؛ 1396 )فاز دوم در سال 1398 تکمیل شد(

کارفرما؛ اداره کل میراث فرهنگی استان يزد

اواخر پهلوی اول است که به علت عدم رسیدگی و تعمیرات دوره ای  ابنیه  از  بنا  معرفی اثر؛ اين 
زيبايی چندانی نداشت؛ اين ساختمان در تهران، خیابان انقالب، بعد از خیابان ويال و جنب بیمه دانا واقع 
است. ازجمله اقدامات صورت گرفته می توان به تعويض درها و پنجره ها، سنگ کاری، پاک سازی نما با 
سیستم بخارشوی صنعتی و تعويض آجرها و درنهايت اجرای پوشش محافظ اشاره کرد. در ضمن، برخی 

تجهیزات تجاری نظیر کرکره ها و تابلوها نیز تعويض شدند. 
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عنوان پروژه؛ مرمت قلعه صمصام کرج

تاریخ اجرا؛ 1397

کارفرما؛ اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان البرز

معرفی اثر؛ قلعه صمصام يکی از آثار تاريخی ارزشمند در شهرستان 
درگذشته  و  است  شده  ساخته  کرج  رودخانه  کنار  که  است  کرج 
مساحت  با  قلعه  بود.  برخوردار  استراتژيک  اهمیت  از  قلعه  موقعیت 
تشکیل  باشکوه  برج  چهار  و  مرکزی  حیاط  يک  از  مترمربع   1122
شده است؛ به همراه تعدادی اتاق که در سال های بعد از ساخت قلعه 
به آن اضافه شد و امروزه تنها خرابه ای از آن ها باقی مانده است. قلعه 
صمصام با نمای آجری و سنگی معماری منحصربه فردی دارد. معماری 
قلعه همچون طرح دژهای جلگه ای چهارگوش است. با برج های مدور 
در گوشه ها که جز استحکامات نظامی قلعه به شمار می آمد و امروزه 

تنها دو برج از آن ها باقی مانده است.
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عنوان پروژه؛ مرمت امامزاده زید و رحمان پلنگ آباد اشتهارد

تاریخ اجرا؛ 1397

کارفرما؛ اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان البرز

جعفر  امام  نوادگان  از  امامزادگان  اين  اثر؛  معرفی 
صادق )ع( به شمار می روند. بقعه آنان که به سه گنبدان 
پلنگ آباد  روستای  غربی  جنوب  در  دارد،  شهرت  نیز 
در  اشتهارد  شرق  کیلومتری   24 در  رحمانیه(  )بخش 
مرکب  بقعه  بنای  است.  واقع  اشتهارد  کرج  جاده  کنار 
از سر در ورودی و ساختمان اصلی است. بنای امامزاده 
متعلق به قرون 7 و 8 هجری است که ازنظر معماری 
شاخص  بناهای  از  يکی  و  بوده  خاصی  ويژگی  دارای 
مذهبی در منطقه محسوب می شود. اين بنا دارای سه 
گنبدخانه و متعلق به سه دوره تاريخی است، به طوری که 
گنبد شرقی متعلق به دوره ايلخانی، گنبد غربی متعلق 
به دوره تیموری و گنبد شمالی در زمان صفويه به بنا 

الحاق شده است. 
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عنوان پروژه؛ فاز نخست مرمت کاخ مظفری اوشان

تاریخ اجرا؛ 1397

کارفرما؛ شهرداری اوشان، فشم و میگون

تاريخی که در شهر اوشان واقع  بنای  اين  معرفی اثر؛ 
در رودبارقصران واقع شده، متعلق به مظفرالدين قاجار بوده 
و گرداگرد  احداث شده  برون گرا  آن  بنای ساختمان  است. 
که  شده  گرفته  نظر  در  ايوانی  دوم  و  اول  طبقه  در  آن 
طبقات  بار  يکديگر  کنار  در  گرد  و  چهارضلعی  ستون های 
گردی  ستون های  دارای  بنا  دوم  طبقه  می کند.  تحمل  را 
است که شالوده اصلی آن را چوب و روی آن با گچ اندود 
ارزشمند منطقه  آثار  ازجمله  تاريخی  بنای  اين  شده است. 
سال  مهرماه  در   10390 شماره  با  که  است  رودبارقصران 

1382 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. 
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عنوان پروژه؛ مبارزه با عوامل بیولوژیکی در خانه توحیدی زواره

تاریخ اجرا؛ 1397

کارفرما؛ اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان

معرفی اثر؛ خانه تاريخی توحیدی در دوره قاجار ساخته شده و بانی آن مرحوم فناء توحیدی است.

رسید.  ثبت  به  کشور  ملی  آثار  فهرست  در   1384 سال  در   12320 شماره  به  تاريخی  خانه  اين 
موريانه ها آسیب زيادی به اين بنا وارد کرده بودند که با يک برنامه ريزی دقیق و در يک دوره يک ماهه 

تزريق سم در ديوارها و کف ها انجام گرديد.
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در  بیولوژیکی  عوامل  با  مبارزه  پروژه؛  عنوان 
مسجد جامع اردستان

تاریخ اجرا؛ 1397

کارفرما؛ اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری استان اصفهان

معرفی اثر؛ مسجد جامع اردستان بنايی تاريخی در 
شهر اردستان واقع در شمال استان اصفهان است. معمار 
مرکز  در  مسجد  اين  است.  اصفهانی  محمود  استاد  بنا 
محله محال اردستان واقع شده و از کهن ترين مساجد 
ايران است که نخستین مسجد دوطبقه تاريخ اسالم و 
دومین مسجد چهار ايوانی جهان اسالم است که در دوره 
سلجوقی ايجاد گشته است. اين مسجد قباًل آتشکده يا 
معبد بوده است و هالکوی مغول در قرن 7 هـ. ق به 
به صورت  را  آن  و  پرداخت  شهر  ساکنان  غارت  و  قتل 
فرم  با  اولیه  مسجد  گفت  بايد  و  درآورد  ويران  نیمه 
شبستانی، دارای صحن مرکزی )میانسرا(، شبستان های 
ستون دار در 4 سمت حیاط، ديوار خشتی محصورکننده 
و سر در بوده است. در اين پروژه سعی شد با مطالعه 
دقیق و تزريق سم و پايش مداوم با موريانه مبارزه شود.
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عنوان پروژه؛ مبارزه با عوامل بیولوژیکی در شهر زیرزمینی نوش آباد

تاریخ اجرا؛ 1397

کارفرما؛ اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان

معرفی اثر؛ شهر زيرزمینی نوش آباد يکی از حیرت انگیزترين شهرهای زيرزمینی جهان است. اين 
سال  هزاروپانصد  به حدود  شهر  اين  سابقه  است.  واقع شده  کاشان  نوش آباد  شهر  در  زيرزمینی  شهر 
پیش و دوره ساسانی بازمی گردد، گفته شده اين شهر از پايتخت های حکومت ساسانی در دوره حکومت 
انوشیروان بوده است. اين شهر زيرزمینی در سال 1385، به صورت کاماًل اتفاقی توسط فردی که در منزل 
خود در حال حفر چاه بوده، کشف شد. اين پروژه با تزريق محلول سم در ديوار و کف و همچنین تزريق 

سم به صورت نواری  و نصب ايستگاه معیت در موزه انجام می شود.
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عنوان پروژه؛ مرمت بافت تاریخی شهر تهران )بازار عودالجان(

تاریخ اجرا؛ 1397

کارفرما؛ اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری استان تهران

معرفی اثر؛ عودالجان محله ای که اوج قدرت و ثروت 
و مرفه نشینی تهران دوره قاجار بود، سال ها بعدازآن، با 
تغییرات شهری به ناچار به گوشه ناخواسته ای از تاريخ 
رانده شد تا نه تنها از ارج وقرب و بروبیای روزگاران پیشین 
بهره ای نداشته باشد بلکه به کوچه پس کوچه های پشت 
و بین بازار تهران تبديل شود؛ جايی دنج و ناگوار برای 
آسیب های اجتماعی. حاال چند سالی است که شهرداری 
تهران، سازمان میراث فرهنگی و کسبه محله عودالجان 
را  بازار  کف  و  بازسازی  را  بازارچه  اين  کرده اند  تالش 
سنگفرش کنند. اکنون محله عودالجان به خیابان های 
شده،  محدود  ری  و  خرداد   15 امیرکبیر،  ناصرخسرو، 
برای رسیدن به اين محله می توانید متروی 15 خرداد 
پیاده شويد. آنجا سوار ماشین های برقی يا کالسکه شويد 
و جلوی عودالجان تاريخی پیاده شويد. ازآنجاکه محله 
عودالجان قديم 2619 خانه و 1146 دکان داشته شما 
در گوشه گوشه اين محله می توانید با آثاری شگفت انگیز 

مواجه شويد.
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عنوان پروژه؛ مطالعات سازه ای، مرمت و مقاوم سازی منار مجموعه تاریخی بایزید بسطامی

تاریخ اجرا؛ 1397

کارفرما؛ اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان سمنان

آرامگاهی  مجموعه های  از  گروه  آن  جزو  می توان  را  بسطامی  بايزيد  آرامگاه  مجموعه  اثر؛  معرفی 
بزرگ با طرح نامنظم دانست که قديمی ترين آثار آن به قرن های سوم تا پنجم تعلق دارند، اما بیشترين 
فاقد هرگونه  بايزيد بسطامی  آرامگاه  است.  ايلخانیان و پس ازآن ساخته شده  قسمت های آن در دوره 
تزئین و داری يک پنجره مسقف آهنی است. روی قبر يک سنگ مرمر قرار دارد که کلماتی از مناجات 
مشهور حضرت علی بن ابی طالب )ع( بر آن حک شده است. بسطام يکی از شهرهای استان سمنان و در 
6 کیلومتری جاده شاهرود به آزادشهر است. مسیر جنگل ابر هم از نزديکی همین شهر می گذرد. آرامگاه 
بايزيد بسطامی، در شهر بسطام، 6 کیلومتری شاهرود در مجموعه ای مشتمل بر يک مسجد، چند مزار 
و بنا واقع است. منار اين مجموعه سالیان درازی است که از محوريت خود خارج شده و نباز به بررسی 

و مرمت دارد.
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عنوان پروژه؛ مرمت و ساماندهی حصار تاریخی شهر میبد

تاریخ اجرا؛ 1397

کارفرما؛ اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان يزد

معرفی اثر؛ شهرستان میبد که از نمونه های نادر شهرهای باستانی ايران به شمار می رود دارای آثار 
باستانی و کهنی مانند نارين قلعه است که کهن ترين سند هويت تاريخی و آغاز شهرسازی در سرزمین 
از  نارين قلعه اشاره کرد. يکی  اين منطقه می  توان به کهن دژ  تاريخی در  آثار  از مهم ترين  يزد است. 
مهم ترين بناهای خشتی ايران و از آثار تاريخی پیش از اسالم بوده که قدمت آن هزاره  ی سوم پیش از 
میالد تخمین زده شده است و تاريخ نويسان ساخت آن را به زمان سلیمان پیامبر )ع(، نسبت داده  اند. 
بنای اين کهن  دژ بر باالی مرتفع  ترين پشته  ی گلی شهر، به ارتفاع 25 متر و در پهنه ای به مساحت چهار 
هکتار و در پنج طبقه ساخته شده است. مصالح به کاررفته در اين مجموعه متراکم، خشت و گل بوده و 
خشت  های مشاهده شده در آن اغلب با ابعاد 40×24×10 سانتی  متر، منتسب به معماری ساسانی است.
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عنوان پروژه؛ طراحی و اجرای گرافیک محیطی سایت موزه شهر نوش آباد 
و شهر زیرزمینی

تاریخ اجرا؛ 1397

کارفرما؛ اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان

معرفی اثر؛ شهر زيرزمینی نوش آباد به عنوان يکی از نمونه های منحصربه فرد معماری 
دستکند، طی 4 فصل از سال 1383 تا 1393 به سرپرستی خانم زهرا ساروخانی مورد 
کاوش قرار گرفت. اين مجموعه در اصالح محلی به »اويي« موسوم است که ظاهراً ريشه 
اويي صوتي است که توسط مقني  اهالي، واژه  به گفته  ندارد.  برای آن وجود  معنايی 

جهت مطلع نمودن کارگر براي باال کشیدن خاک از ته چاه استفاده می شود.



عنوان پروژه؛ جمع آوری و اجرای مجدد سردر عمارت حسام لشگر تهران

تاریخ اجرا؛ 1398

کارفرما؛ بخش خصوصی

معرفی اثر؛ اين عمارت نسبتاً کوچک احتماالً بخشی از امالک وسیع متعددی است که به گفته تاريخ 
در تملک حسام لشکر بوده و نیز آمده که با گذر بزرگ اول محله بازار )گذر نوروزخان( متعلق به وی بوده 
که در روزهای جمعه هم از قنات مهرگرد سیراب می شده است. اين بنا دارای دو بخش غربی و شرقی 
است که بخش شرقی به مالکیت »کمیجانی« و بخش غربی به مالکیت »صنعتگر« است. بخش غربی در 

خرداد سال 1393 به طور کامل ويران شد ولی بخش شرقی همچنان سالم و به قوت خود باقی است.



عنوان پروژه؛ مرمت کاروانسرای ینگی امام

تاریخ اجرا؛ 1398

کارفرما؛ اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان البرز

معرفی اثر؛ کاروانسرای ينگی امام از منازل معتبر راه تهران-قزوين است که در زمان صفويان ساخته 
و در دوره قاجار تعمیر و تجهیز شد. اين کاروانسرا در طول جغرافیايی 50,45 درجه و عرض جغرافیايی 
35,54 درجه در فاصله 15 کیلومتری کمال شهر و 3,5 کیلومتری هشتگرد قرار دارد. کاروانسرا ينگی امام 
به شیوه کاروانسراهای صفوی و با طرح های چهارايوانی برپا شده و مساحت آن بالغ بر 4700متر مربع و 
مساحت صحن مرکزی آن حدودا 387 متر مربع است. اضالع شمالی و جنوبی صحن 37,5 متر و اضالع 

شرقی و غربی آن 37 متر است.



عنوان پروژه؛ تهیه طرح مرمت بازار تاریخی نطنز

تاریخ اجرا؛ 1398

کارفرما؛ شهرداری نطنز

معرفی اثر؛ محور بازار نطنز از قديمی ترين محوهای شهرستان نطنز می باشد. اين محور تاريخی 
در شهرستان نطنز به واسطه وجود عناصر تاريخی از جمله مسجد جامع، مسجد صمديه، آب انبار بازار 
و کاروانسرای بازار دارای قدمت و پیشینه زيادی بوده و روزانه گردشگران داخلی و خارجی زيادی را 

پذيرا می باشد.



عنوان پروژه؛ بازپیرایی جداره های شهری مرکز تاریخی کرج 

تاریخ اجرا؛ 1398

کارفرما؛ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

معرفی اثر؛ کرج در محدوده خیابان های کشاورز و مصباح، روستايی تابع بخش ساوجبالغ از توابع 
اداری و تجاری آن گاهی تهران، برغان، کردان و هشتگرد  اين دوره مراکز  حوزه 19 تهران بود و در 
بوده است. سپس شهر کرج تابع شهرستان تهران شد و نمايندگی های ادارات مرکزی به رتق و فتق امور 
آن می پرداختند. اين شهرستان با جهشی سريع از دوره روستايی و شهری گذشت و منطقه بسیار وسیعی 
را دربر گرفت.  در حوزه فرمانداری کرج بیش از 100 اثر با ارزش فرهنگی - تاريخی و هنری شناسايی 

شده و در گزارش بررسی و شناسايی اين منطقه درج گرديده است.



عنوان پروژه؛ فاز دوم مرمت امامزاده زید و رحمان پلنگ آباد اشتهارد

تاریخ اجرا؛ 1398

کارفرما؛ اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان البرز

عنوان پروژه؛ فاز دوم مرمت کاخ مظفري شمیرانات )اوشان(

تاریخ اجرا؛ 1398

کارفرما؛ شهرداری اوشان



فاز دوم مرمت کاخ مظفری اوشان؛ کارفرما شهرداری اوشان

مرمت امامزاده دوگنبدان اشتهارد؛ کارفرما؛ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان البرز


