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اکرمیغالمرضا
.شاهرود،۱۳۳۱متولد 

.۱۳۵۷معماری پیوسته از دانشگاه تهران؛کارشناسی ارشد
.۱۳۸۴ری معماری از دانشگاه شهید بهشتی؛تدک

.عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
.۱۳۶۲؛عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از سال

دانشگاهي؛آموزشسوابق- الف
.شمسيهجري١٣٦٢مهر: فعاليتآغاز

:تهراندانشگاهدرآموزشيفعاليت

:یکارشناسی دوره- 
.٣و٢و١تركيب؛دروستدريس.١
.١،٢،٣،٤،٥معماري؛طراحيدروستدريس.٢
.٢و١روستا؛دروستدريس.٣
كارشناسيدورةدانشجوياننامةپايانراهنمائي.٤

:ارشدی کارشناسی دوره- 
).یمعمار-یمعمارارشدی کارشناس(٣ارشدی معماری طراحدرسسیتدر
).یانرژوی معمارارشدی کارشناس(یمعمارومیاقلدرسسیتدر

،یمعمار-یمعمارارشد؛كارشناسيی هادورهدانشجوياننامةپايانراهنمائي
.بافتحفاظتوهیابنمرمت،یتکنولوژوی معمار

یدکتردوره- 
.یمعماری دکتررسالهیی راهنما

مديريتيسوابق- ب
مهرتا١٣٨٤مهرازمعماري،دانشكدهرئيسزيبا،هنرهايپرديستهران،دانشگاه.١

.سال٣مدتبه١٣٨٧



٢

مدتبه١٣٧٧اسفندالي١٣٧٦مهرازدانشكده،رئيسفرهنگي؛ميراثدانشكدة.٢
.سال٥/١

.سال٦مدتبه١٣٧٤الي١٣٦٨سالازدانشگاه،سیرئهنر؛دانشگاه.٣
٤مدتبه١٣٦٦الي١٣٦٢سالاززيبا،هنرهايدانشكدهمعاونتهران،دانشگاه.٤

.سال
هايسمتدر. ١٣٦٢الي١٣٥٨سالازسال٤مدتبهاسالمي؛انقالبمسكنبنياد.٥

جنوبیزدهزلزلهروستاهايبازسازيمدير: زمانيترتيببهمديريتيمختلف
معاون،)١٣٦٠-١٣٦١(تهراناستانمسكنبنيادعاملمدير،)١٣٥٨-١٣٦٠(خراسان

- ١٣٦٢(هاشهرستانی ادهایبناموردرمرکزی اسالمانقالبمسکنادیبنسیرئ
ومركزمسکنبنيادیزیربرنامهوی فنمعاونومركزيمديرةهياتعضو،)١٣٦١

).١٣٦١-١٣٦٢(جنگزدهمناطقروستاهايبازسازيستادمسئول

:علميسوابق- ج
:یسخنران

.۱۳۷۲سالهنر؛دانشگاه؛"ايرانهنروفرهنگدردستيصنايعاهميتوجايگاه".۱
.۱۳۷۳سالبهمن؛فرهنگسراي؛"صنعتيتوليداتدرصنعتيطراحياهميت".۲
.۱۳۷۴سالمعاصر؛هنرهايموزة؛"عاليآموزشنظامدرهنرهايرشتهجايگاه".۳
.۱۳۷۸آذرمسكن؛تحقيقاتمركز؛"آموزشيهايمحيطدربازفضايطراحي".۴
اولمدرس،تربيتدانشگاهاسالمي،هنرهمايشاولين؛"اسالميهنروسنت".۵

.۱۳۸۰اسفند
دانشکدهمعماري،طراحيآموزشهمايش؛"آموزشاولگاممعماريتعريف".۶

.۱۳۸۱ارديبهشتتهران،دانشگاهبا،یزی هنرها
.۱۳۸۵آبانن،یقزوی نیخمامامی المللنیبدانشگاه،ییروستای هابافتتحوالت.۷
.۱۳۸۸خردادرجند،یبآزاددانشگاه،ییروستاارزشبای هابافتی بهسازبری لیتحل.۸
پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه تهران،همایش مدرسه ایرانی، مدرسه خاطره انگیز، .۹

.۱۳۸۹معماری ایرانی، اسفند 
اقتصادی، همایش مدرسه -ی فرهنگیاصل اول توسعهفعال؛آموزشمدرسه و.۱۰

.۱۳۹۰کتابخاه مرکزی، اسفند ایرانی، معماری ایرانی، دانشگاه تهران، 
.۱۳۹۲موزه امام علی، تیر مفاخر معماری ایران، معماری و تاریخ فرهنگی، کانون.۱۱

:التمقا
ديدگاهازتجددنقد"همايشدرارائه(؛"بوركهارتتيتوسديدگاهازدينيمعماري".۱

ازتجددنقدهمايشمقاالتمجموعه(جاويدانخردكتاب؛)۱۳۸۰آذر،"گرايانسنت
. ۱۳۸۲تهران؛دانشگاهانتشارات؛)گرايانسنتديدگاه



٣

اسفنداولاسالمي،هنرهمايشاولينهمايشدرارائه(؛"اسالميهنروسنت".۲
دانشگاه؛)اسالميهنرهمايشاولينمقاالتمجموعه(اسالميهنركتاب؛)۱۳۸۰
.۱۳۸۲اسالمي؛هنرمطالعاتموسسهانتشاراتمدرس؛تربيت

معماريطراحيآموزشهمايشدرارائه(؛"آموزشاولگاممعماريتعريف".۳
.۱۲۸۲زمستان؛۱۶يشمارهتهران؛دانشگاهزيبا؛هنرهاينشريه؛)۱۳۸۱ارديبهشت

دانشگاهشهرسازيومعماريدانشكدهصفه؛نشريه؛"معماريهنروسنت".۴
.۱۳۸۳تابستانوبهار؛۳۸شمارهبهشتي؛شهيد

بزرگداشتمقاالتمجموعه"(هافرهنگميانپليعرفان"كتاب؛"عرفانيمعرفت".۵
انساني؛علومتوسعهوتحقيقاتموسسهانتشارات؛)شيملماريآنهپروفسور

. ۱۳۸۳تهران؛
ديدگاهاز(Procedural model)بامنطبقمعماريآموزشمقايسهوبررسي".۶

دومينمقاالتمجموعه؛"ايراندرسنتيمعماريآموزيحرفهبا›› لنگ‹‹
نگاهنشرزيبا؛هنرهايدانشكدهتهران،دانشگاه؛"معماريآموزشهمايش"

. ۱۳۸۴امروز؛
شماره؛یآبادهینشر؛"یگردشگری الگوباارتیزی روستاارزشبابافتی بهساز".۷

.۱۳۸۷تابستان؛۵۹
؛"ییروستاارزشبای هابافتی بهسازطرحدرهاچالشو،ینگرجامع،یریفراگ".۸

.۱۳۸۷زیپائ؛۶۰ی شماره؛یآبادهینشر
؛۱یشماره؛یمعماری هینشر؛)"خوری روستادرخانهی الگو(یمیاقلی طراح".۹

.۱۳۸۷تابستان
انقالبمسکنادیبنهینشرط؛یمحومسکنهینشر؛"ییروستای معماری رازها".۱۰

.۱۳۸۹؛۱۳۱شماره؛یاسالم
؛ اجتماعي-اقتصادي، ديدگاه اکولوژيازمنظر فرهنگي تغییر شکل مروري بر ".۱۱

علمی هینشرپذیرفته در ؛"اروپااتحادیه روستايي -شهريهایمطالعه منظر
.نشریههای آیندهمنتظر چاپ در شماره؛ ۱۳۹۲، خرداد"طیمحومسکن"پژوهشی

پدیرفنه شده در ؛"کیفیت زندگی در معماری و شهرسازیاندیشه تحلیل تحوالت ".۱۲
های آینده؛ منتظر چاپ در شماره۱۳۹۲مهر ؛"هویت شهر"نشریه علمی پژوهشی 

.نشریه
پذیرفته شده در نشریه علمی پژوهشی ؛شهريدر بافت سنتیخانهطراحي ".۱۳

.های آینده نشریه؛ منتظر چاپ در شماره۱۳۹۲دیهنرهای زیبا؛

)کتاب(آثار تالیفی
١٣٦٨سال-جواناننووكودكانپرورشكانوناراتانتش؛"چوبدرچوب".١
.١٣٩۱، تشارات جهاد دانشگاهی قزوین؛ ان"تامالتی در بافت و مسکن روستایی".٢



٤

.١٣٩٢؛ انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین؛ سال "نیاق".٣

:طراحيوتحقيقاتيسوابق- د
استانروستائيمدارسساختدربوميمصالحازاستفاده"پژوهشيطرح.١

هايسالدركشور،مدارستجهيزوتوسعهنوسازي،سازمانكارفرما؛".كرمانشاه
. ١٣٦٩الي١٣٦٨

درفرهنگيميراثسازمانكارفرما؛".شاهرودموزةباغ"طراحي-مطالعاتيطرح.٢
.١٣٧٧الي١٣٧٥هايسال

وتوسعهنوسازي،سازمانكارفرما؛".ابتدائيمدارسدرحياط"تحقيقاتيطرح.٣
.  ١٣٧٨الي١٣٧٥هايدرسال. كشورمدارستجهيز

معاونتكارفرما؛". زلزلهازپسپايدارروستاهايمعماريبررسي"پژوهشيطرح.٤
١٣٨٠تهران،دانشگاهپژوهشي

معاونتكارفرما؛".زلزلهازپسپايدارروستاهايسازهبررسي"پژوهشيطرح.٥
١٣٨١تهران،دانشگاهپژوهشي

استاندر" فورگروستايارزشبابافتيكوصفرفازطراحيومطالعات".٦
ی ال١٣٨٥خردادتهران،دانشگاهپژوهشيمعاونتكارفرما؛.جنوبيخراسان

.١٣٨٦خرداد
.        مازندراناستاندر" كندلوسروستايارزشبابافتی قیتطبطراحيومطالعات.٧

.١٣٨٥مازندران،استاناسالميانقالبمسكنبنيادكارفرما؛
خراساناستاندر" خورروستايارزشبابافتکیوصفرفازطراحيومطالعات.٨

.١٣٨٧خردادی ال١٣٨٦آبانتهران،دانشگاهپژوهشيمعاونتكارفرما؛.جنوبي
. گلستاناستان،گرگاندر" ارتیزروستايارزشبافتی قیتطبطراحيومطالعات.٩

.١٣٨٩نیفروردی ال١٣٨٧نیفروردازتهران،دانشگاهپژوهشيمعاونتكارفرما؛
. یجنوبخراساناستاندرخوری روستایی روستامسکنی طراحمطالعه و .١٠

.١٣٩٠خردادی ال١٣٨٩مرداد،یجنوبخراساناستانمسکننادیبکارفرما
ی ال۱۳۸۹مهرگلستان،استاندرارتیزی روستایی روستامسکنی طراحمطالعه و .١١

.۱۳۹۰نیفرورد
كارفرما؛. نگیالاستاندر" انبوهروستايارزشبافتی قیتطبطراحيومطالعات.١٢

)ادامه دارد(.١٣٩٠،بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن
استاندر" داورانروستايارزشبابافتيكوصفرفازطراحيومطالعات".١٣

.١٣٩١بهمنی ال١٣٩١خردادتهران،دانشگاهپژوهشيمعاونتكارفرما؛.کرمان
استانرامسر،در" جواهردهروستايارزشبابافتی قیتطبطراحيومطالعات.١٤

)ادامه دارد(.١٣٩٢،بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندرانكارفرما؛. مازندران

:ای در معماریحرفهسوابق- هه



٥

وگنابادقائن،بيرجند،شهرهايدرمسكونيمجموعةچهارسازيآمادهوطراحي.١
انقالبمسكنبنيادكارفرما؛.مسكونيواحد١٥٠تا١٠٠حدودهركدامنيشابور

.١٣٦٠الي١٣٥٨هايسالدراسالمي،
)واحد١٥٠("آبادبزن"،)واحد١٢٠("آبادمهدي"زدةزلزلهروستايسهاجرايوطراحي.٢

مسكنبنيادكارفرما؛). خراسانجنوب(قائناترکوهیزمنطقةدر) واحد١٠٠("كلي"و
.١٣٦٢الي١٣٥٩هايسالدراسالمي،انقالب

١٣٦٨هايسالدراوقاف،وحجسازمانكارفرما؛)".ع(داودامامزاده"هاديطرح.٣
.١٣٦٩الي

.      كرمانشاهدر"اصفهانياشرفي... اآيتشهيدفرهنگيمجموعة"٢و١فازطراحي.٤
.١٣٧٠الي١٣٦٨هايسالدركرمانشاه،استانداري: كارفرما

درتهران،استانانقالبمسكنبنيادكارفرما؛".قمآبادحسنروستاي"هاديطرح.٥
. ١٣٦٩الي١٣٦٨هايسال

وزارتكارفرما؛. شوشدر"خزاعيدعبلفرهنگيمجموعة"٢و١فازطراحي.٦
.١٣٧٠الي١٣٦٨هايسالدرشهرسازي،ومسكن

هايسالدرتهران،استانمسكنبنيادكارفرما؛".كهريزكروستاي"هاديطرح.٧
. ١٣٧٠الي١٣٦٩

درتهران،استانسازندگيجهادكارفرما؛."كرج-آبادكمالشهرك"هاديطرح.٨
. ١٣٧١الي١٣٧٠هايسال

درمدرسه،امناءهياتكارفرما؛. كرجدر)"ع(صادقامامعلميةمدرسة"طراحي.٩
. ١٣٧٤الي١٣٧٢هايسال

استاندر)] ع(نبيقيدارفرهنگيمجموعة[)"ع(نبيقيدارمقبرة"دهيسامانطرح.١٠
.١٣٧٧الي١٣٧٥سالهايدرفرهنگيميراثسازمانكارفرما؛.  زنجان

.      كرجدر"ايرانصنعتيمديريتسازمان"ساختمانطرحمسابقةدرشركت.١١
. ١٣٧٦سالدرايران،صنعتيمديريتسازمان؛كارفرما

.        مازندراناستاندر" كندلوسروستايارزشبابافتنظارت بر اجرای طرح .١٢
آبانخاتمه١٣٨٥ریتشروعمازندران،استاناسالميانقالبمسكنبنيادكارفرما؛

١٣٨٧.
كارفرما؛. جنوبيخراساناستاندر" فورگروستايارزشبابافت٢فازطراحي.١٣

.١٣٨٧خردادی ال١٣٨٦خردادتهران،دانشگاهپژوهشيمعاونت
كارفرما؛. جنوبيخراساناستاندر" خورروستايارزشبابافت٢فازطراحي.١٤

.١٣٨٨خردادی ال١٣٨٧خردادتهران،دانشگاهپژوهشيمعاونت
بهمنی الریتبندآب،شرکتکارفرما؛ر،یمالسدنمادوورودیسردربی طراح.١٥

١٣٨٩.



٦

مسکننادیبکارفرمافورگ؛ی روستاارزشبابافتی بهسازطرحی اجرابرنظارت.١٦
.١٣٩٢مهری ال١٣٨٧نیفرورد،یجنوبخراساناستان

مسکننادیبکارفرما؛انبوهی روستاارزشبابافتی بهسازطرحی اجرابرنظارت.١٧
.، ادامه دارد١٣٩٠از تابستان ،گیالنخراساناستان

نادیبکارفرما؛جواهردهی روستاارزشبابافتی بهسازطرحی اجرابرنظارت.١٨
.، ادامه دارد١٣٩١از تابستان،مسکن انقالب اسالمی مازندران

مسکننادیبکارفرما؛خوری روستاارزشبابافتی بهسازطرحی اجرابرنظارت.١٩
.، ادامه دارد١٣٩١از مهر،یجنوبخراساناستان


