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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز -مهندسی معماری :  پیوسته کارشناسی ارشد-

hoo.commehdi_sadeghi_golshan@ya:Email  

 ( ، رفسنجان؛ DAACHطراحی و نظارت بر اجراء مجموعه کارخانجات داچ ) -

 ل ، رفسنجان؛ پانلطراحی و نظارت بر اجراء کارخانه تولید کامپوزیت  -

 مسکونی آجودانیه تهران؛  –طراحی و نظارت بر اجراء مجتمع تجاری  -

 اقامتی میرداماد؛ طراحی و نظارت بر اجراء مجتمع  -

 مجتمع های مسکونی ازگل )کارکنان شرکت پارچین(؛ اجراء  طراحی و نظارت بر -

 طراحی و نظارت بر اجراء مجتمع مسکونی دیباجی؛  -

 در جزیره کیش؛ D7طراحی و نظارت بر اجراء مجتمع های مسکونی  -

 ؛ زیدنسر  لوکس کوروش طراحی و نظارت بر اجراء مجتمع  -

 نس؛ پانیسا رزیداجراء مجتمع لوکس  همکاری در طراحی و نظارت بر   -

 طراحی و اجراء فروشگاه ایران کتان شعب نمک آبرود و بابلسر؛  -

 طراحی و اجراء ویالی امیردشت جناب آقای مودب؛  -

 تهران، جناب آقای امیریان؛  ب شهرک غر خیابان هرمزان  طراحی و اجراء ویالی  -

 جناب آقای جناب؛ همکاری در طراحی و اجراء ویالی لواسانات تهران،  -

 ، جناب آقای دکتر راز؛طراحی و اجراء شهرک ویالیی کالردشت  -

 جناب آقای مهندس شکراللهی؛ ، دبی  شهرواقع در Jumeirah Islandsطراحی و اجراء، بازسازی، ویالی  -

 شهر اتن کشور یونان ؛  Glyfada   منطقه طراحی ویال در  -

 حسنی؛ ویال در مزارع پسته ورامین، آقای دکتر  طراحی و نظارت بر اجراء -

 غرب تهران؛  ین واقع در شهرکآجاجراء مجتمع اداری طراحی و نظارت بر  -

 واقع در خیابان امیرکبیر تهران؛  PMTمجتمع تجاری  طراحی و نظارت بر اجراء -

 طراحی مجتمع مسکونی در امانیه؛ -

 واقع در خیابان رضایی؛  مسکونی الهیه  طراحی و نظارت بر اجراء مجتمع -

 تجاری انبار نفت تهران؛  مجتمع طراحی و نظارت بر اجراء -



 احی و اجرایی؛ طرعنوان همکار  آرل بهشرکت معماران در همکاری   -

 نفت به عنوان طراح و مجری پروژه های شیخ بهایی و ویال؛ همکاری در شرکت صبا  -

 ؛ مجریهمکاری در شرکت آهن آجین به عنوان طراح، ناظر و  -

 . مجریو  همکاری در شرکت دراج کویر به عنوان طراح، ناظر  -

 


