
 
 
 

 ، پیمانی1391استادیار، دکتري معماري از دانشگاه علم و صنعت ایران، ، 1360متولد  دکتر مجتبی مهدوي نیا،
 
  

 دولتی هاي¬کنکور سراسري ورودي دانشگاه 326کسب رتبه     1378
وعضو استعدادهاي  یبهشت دیشه دانشگاه از معماري کارشناسی مقطع التحصیل¬فارغ  1378 -1383

 درخشان دانشگاه شهید بهشتی
 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد معماري از دانشگاه هنـر تهران   1383 -1386
                                                                           مدرس و  تیقبولی در آزمون کتبی دکتري تخصصی معماري دانشگاه ترب 1386

 رانیدانشگاه علم و صنعت ا
) با يانرژ شی(گرا رانیمعماري از دانشگاه علم و صنعت ا يدکتر مقطع التحصیل فارغ  1386 -1390
 62/18رساله و کسب معدل  یدرجه عال یابیارزش

 
 

 نقش شهیمشاور اند نیبا مهندس يهمکار  1380 -1381
 آرك رانیمشاور ا نیبا مهندس يهمکار  1381 -1383
 ساختمان  یالملل¬نیب شگاهیدر نما رانایا یشرکت کاش یشگاهینما يفضا یطراح            1383
 یو طراح دیسد یوابسته به گروه صنعت ربدانیمشاور ه نیبا شرکت مهندس يهمکار  1383 -1384
 ماهشهر یمیواقع در مجتمع پتروش یرفاه -یساختمان اقامت یداخل يو معمار يمعمار
معاونت طرح و توسعه و انجام  ران،یا یاسالم يجمهور يمایبا سازمان صدا و س يهمکار  1385 -1388

 :ریز يپروژه ها



به وسعت  یفن-ي) و بخش اداررجندی(ب یخراسان جنوب يمایمرکز صدا و س هیو نظارت عال يمعمار یطراح-
 متر مربع 7500رمانشاه به وسعت استان ک يمایمرکز صدا و س هیو نظارت عال يمعمار یمتر مربع طراح 7000

 جام جم ي، ورود مایسر در ورودي سازمان صدا و س یطراح-
  مایسازمان صدا و س تیجام جم  در سا يساختمان ادار ينماها يو نظارت بر اجرا یطراح-
 واقع در شهرستان اردبیل مایمعماري داخلی مجتمع ورزشی صدا و س-
 یطراح نهیدر زم یشخص يها تینهـــور و فعال يگروه معمار يو راه انداز سیتاس  1389 -کنون  تا

 و ... یدرمان ،يتجار ،یبا موضوعات مسکون هیو نظارت عال یداخل يمعمار ،يمعمار
 تیبا صالح 2 هیپا ياستان تهران (مهندس معمار یدر سازمان نظام مهندس تیعضو  1387 -کنون  تا

 نظارت و اجرا) ،یطراح
 ایشرکت توسعه عمران و مسکن اوان پو يپروژه ها يمعمار یمشاور عال            1389
 سازمان منطقه آزاد چابهار یمشاور فن  1388 -1391
 )يبا سازمان سنجش آموزش کشور (بخش آزمون ساز يهمکار            1391
 فن آوران سازه ایمشاور پا نیمهندس يمعمار هیسرپرست آتل  1391 -1392

  یدر مرحله طراح يمعمار يپروژه ها يانرژ لیو تحل يساز هیمشاوره، شب  1393 - کنون تا
 
 

 يمعمار یشعبه تهران در مقطع کارشناس ا،یاسترال Tafeمدرس مدعو دانشگاه   1388 -1389
 يمعمار ارشد¬یواحد  قشم در مقطع کارشناس یمدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالم  1391 -1392
     يمعمار ارشد¬یدر مقطع کارشناس شیالملل ک نیواحد ب یمدعو دانشگاه آزاد اسالممدرس   1392 -1393

 شیبا  گرا يارشد معمار یدر مقطع کارشناس رانیمدرس مدعو دانشگاه علم و صنعت ا  1390 -کنون  تا
   يداریپا

  يو انرژ يمعمار ارشد¬یمدرس مدعو دانشگاه هنر تهران در مقطع کارشناس  1392 -1393
 دانشگاه هنر تهران    يو شهرساز يدانشکده معمار یعلم أتیعضو ه  1393 -کنون  ات
 
 
 

 ارشد تحت مشاوره: یکارشناس ينامه ها انیپا
 یدر طراح يکالبد يها یژگیو و يمصرف انرژ يساز نهیرابطه به یبررس دار،یسکونت پا«            1391

 دانشگاه علم و صنعت  دار،یپا يمعمار شیگرا ،»یگیهمسا يواحدها



و  یبه لحاظ اقامت داریپا يگرا (گردشگر نهیزم کردیدزفول با رو یحیتفر -یمجموعه اقامت«            1393
 دانشگاه علم و صنعت  دار،یپا يمعمار شی، گرا)»یفرهنگ
به پوسته  ژهیو توجه و یطیمح ستیز داریپا کردیدر مشهد با رو یمجموعه مسکون یطراح«            1392

 دانشگاه علم و صنعت  دار،یپا يمعمار شی، گرا»ساختمان
 

 :ییارشد تحت راهنما یکارشناس ينامه ها انیپا
دانشگاه آزاد  ،»ییکارا يانرژ کردیقشم با رو رهیجز یالملل نیب يها شیمرکز هما یطراح«            1392
 واحد قشم  یاسالم
دانشگاه  ،»رانیگرم و خشک ا مهین میدر اقل ییکارا يانرژ کردیا روب یمجتمع مسکون یطراح«            1392

  شیواحد ک یآزاد اسالم
: ي(نمونه مورد یعیطب ییبر روشنا یمبتن یدانشگاه یآموزش يفضاها یاصول طراح نیتدو«            1393
 واحد تهران غرب  ی، دانشگاه آزاد اسالم»گرم و خشک، تهران) مهین میدر اقل يدانشکده معمار یطراح

 
 

 دو فصلنامه آرمانشهر یپژهش -یعلم هینشر یمشاور علم             1389
ارشد  یمقطع کارشناس یآموزش يسرفصل دروس و محتوا میو تنظ نیدر تدو یهمکار اصل  1390 -1391
 )رانیطرح: دانشگاه علم و صنعت ا ي(مجر داریپا يمعمار

:  دانشگاه ازی(صاحب امت يو شهرساز ينامه معمار یپژوهش -یعلم هینشر یمشاور علم  1392 -کنون  تا
 هنر) 

 یداخل يها¬شیو هما مقاالت
  یعلم مجله در شده چاپ( تهران شهر و الزامات تحقق آن در کالن میمفاه ،يعمود يشهر یطراح- 

 )13باغ نظر، شماره  یپژوهش
  ی(چاپ شده در مجله علم داریند مرتبه پابل يساختمانها یدر طراح یطیمح یدانش روانشناس گاهیجا- 

 )5شهر، شماره  تیهو یپژوهش
  ساخت  یپژوهش -ی(چاپ شده در مجله علم يمعمار یطراح ندیدر فرآ يداریتفکر پا گاهیشناخت جا

 )11و10شهر، شماره 
  چاپ شده در مجله  يدر حوزه معمار يانرژ ساز هیشب يکاربرد يافزارها نرم نشیگز یشناس روش)

 )13شهر، شماره  تیهو یپژوهش -یعلم



  يها-پژوهش مجله ،)معماري طرح در پژوهش تاثیر( معماري حوزه در پژوهش هاي پژوهش و روش 
 )2شماره  ران،یدانشگاه علم و صنعت ا ،يمعمار
و  يمعمار دانشکده در »ابزارها و ها روش ،يمصرف انرژ يساز¬هیشب«با عنوان  ناریارائه سم  1388

 رانیدانشگاه علم و صنعت ا يشهرساز
دانشگاه  يو شهرساز يدر دانشکده معمار يمستخرج از رساله دکتر یعموم ناریارائه دو سم  1389 -1390

 رانیعلم و صنعت ا
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  رانیرمیم يمعمار ادیاز بن رنامهیتقد افتیدر            1386
 رانیدر خانه هنرمندان ا رانیرمیم يمعمار شگاهینما شرکت و ارائه در            1386
 دانشگاه هنر یینامه برتر دانشجو انیبعنوان پا يارشد معمار ینامه کارشناس انیانتخاب پا            1387
 يشدن در مقطع دکتر رفتهیپذ يدانشگاه هنر برا لیفارغ التحص نیبا عنوان نخست ریتقد            1387
 يمعمار
 دانش آموخته برتر طیبا احراز شرا رانینخبگان ا یمل ادیدر بن تیعضو 1391 -1392

 
 

پرزانته و بعدي سه مدلسازي( معماري افزارهاي¬تسلط به نرم:( 
 )3D Studio Max, AutoCAD, Sketch Up, Adobe Photoshop, Microsoft Office Tools( 



  در حوزه معماري يانرژ يسازهیشب افزارهاي تسلط به نرم 
)Autodesk Ecotect, eQUEST 3.64, DOE 2.2, Energyplus, Openstudio, Design 

Builder,  Weather tool, Solar tool( 
   داراي مدرك خوشنویسی ممتاز خط نستعلیق و فوق ممتاز خط شکسته نستعلیق؛ کسب مقام

کشور  دهیمایشگاه خوشنویسی آثار برگزو شرکت در ن 1373خوشنویس برگزیده مسابقات کشوري در سال 
 واقع در فرهنگسراي خاوران تهران. 
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در دانشگاه  یمقطع کارشناس 2و1کسب باالترین نمره در دروس درك و بیان محیط -1371تهران در سال 
 شهید بهشتی)

 


