






تحصیالتم در یزد و تهران بود و  .  در شهر یزد بدنیا آمدم
از دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاۀ تهران    1359در سال 

رشتۀ برنامه ریزی . در رشتۀ معماری فارغ التحصیل شدم
شهری و منطقه ای را در دانشگاۀ ایالتی تگزاس در 

تاکنون به حرفۀ   1362آرلینگتون گذراندم و از سال 
 .معماری مشغولم

ساکن ونکوور کانادا هستم و در قالب   1380از سال 
ضمن همکاری با چند دفتر  “ مهندسین مشاور سپکاد”

معماری در ونکوور با تیم همکاران خود در ایران نیز 
 . مشغول بکارم

سوای طراحی، شانس این را داشته ام که جنبه های دیگر 
این حرفه مانند نظارت و اجرای پروژه ها را هم در اندازه 

گاه حتی دست به گل آغشته و  . های گوناگون تجربه کنم
کارهایی نظیر آجرکاری، کاشیکاری و کار با سنگ را آزموده 

 .ام
این مجموعه نمونه ای از کارهایی که مابین سالهای  

 .میباشد طرح یا اجرا شده اند 1397تا  1363
 :کارها به پنج دسته تقسیم شده اند

 پروژه های فرهنگی  .1
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کتابخانه و مرکز  فرهنگی
  -اسناد امام علی 

 یزد 

جماعت خانه و مرکز 
دوشنبه،  -اسماعیلیه 
 تاجیکستان

 فهرست  پروژه ها

سال کار و تجربه مستمر در زمینه های مختلف معماری در ایران و کانادا را در یک جمع بندی  38حاصل 
 .کلی میتوان به صورت زیر خالصه نمود

اداری، صنعتی، فرهنگی و بازسازی و مرمت که -پروژه گوناگون مسکونی، تجاری 120طراحی بیش از *•
 .پروژه اجرا شده است 90بیش از 

 80مدیریت پروژه و مسئولیت طراحی و هماهنگی بین بخشهای مختلف مهندسین برای نزدیک به * •
 .پروژه گوناگون

طرح کوچک و بزرگ در بخش  40نظارت عالیه و نظارت دائم بر مراحل مختلف اجرای نزدیک به * •
 .دولتی و خصوصی

 .طرح از پروژه هایی که طراحی نموده ام 30مدیریت کارگاهی و اجرای کامل بیش از * •

 



 اداری -تجاری

   
 

 دفتر مجتمع آموزشی

 یزد - عامام صادق

اداری -مجتمع تجاری
 یزد -پیوند 

 اداری-مجتمع تجاری
Hull's corner 
Langford - ،کانادا 

 مجموعۀ تجاری
Campbell Heights 

Surrey -کانادا ، 

 
 نمایشگاه و فروشگاه مبلمان

  Furniture Generation 
  Langford -کانادا ، 

 نمایشگاه و فروشگاههای مبلمان
Natuzzi Sandy's   

Langford   کانادا ، 
 

 مجموعه فروشگاهی و انبارهای
Business Park Langford 

- Langfordکانادا ، 



عمارت تاق  مسکونی
 یزد ده باال-سپهر

خانۀ 
صادقیان

 یزد -

مجتمع مسکونی 
 تهران -الهیه

 -خانۀ جاللیان
 یزد

آپارتمان 
مسکونی خ ، داد 

 یزد 

 –خانۀ ع ، داد 
 یزد

مجتمع سه واحدی 
 یزد -مسکونی

 –خانۀ ح ، داد 
  -ویالی ییالقی بقایی پور  یزد

 یزد  ده باال



باز سازی و   +
 معماری داخلی

 چند طرح اجرا نشده

 Salmonشعبۀ مرکزی بانک 
Arm - Savings and 

Credit Union  کانادا ، 
 

 -Vancouverمنزل مسکونی 
Point Grey  کانادا ، 

 نمایشگاه و
 

 نماد شهر یزد

میدان مرکزی میوه و 
 یزد -تره بار یزد 

“  هیوندا”نمایشگاه و فروشگاه 
 تهران -“  کیا” و 

مرکز آموزشی پژوهشی 
مرکز )حج و زیارت

 (همایشهای استان یزد

آپارتمان مسکونی 
 خانم مهدوی

 -“  هیوندا”فروشگاه 
 کیش

 در دست اجرا  
 آپارتمان مسکونی

 یزد-صفاییه 

 مسکونی دکتر صامت
 کوچه حافظ-یزد

 بنای یادبود آذر یزدی


