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سوابق حتصیلی

1372: کارشناسی ارشد معماری
دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

عنوان پایان نامه: سیر تحول خانه ایرانی در دوره قاجار

1383: دکتری معماری
دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

عنوان پایان نامه: بازاندیشی انگاره فضا در معماری 

سوابق اجرایی و مدیریتی

1373-1376: عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه یزد
1386 تاکنون: عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

1381- 1394: مدیر گروه معماری، دانشگاه هنر
1394- 1398: رئیس دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

1394- تاکنون: مدیر گروه دکتری معماری، دانشگاه هنر

عملکرد گروه معماری: 1381 تا 1394

1386- 1389: نماینده تحصیالت تکمیلی در رشته معماری داخلی
1388 تاکنون: عضو کارگروه علمی جذب اعضاء هیأت علمی

1390- 1394: عضو کمیسیون تخصصی فناوری اطالعات دانشگاه هنر
1393- 1395: عضو کمیته راهبردی دانشگاه هنر

1394- 1395: عضو شورای ساماندهی و برنامه ریزی کالبدی دانشگاه هنر
1394-1395: عضو شورای تخصصی کارگروه معماری پروژه های عمرانی دانشگاه هنر

1396- 1398: عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه هنر

■ تدوین و دریافت مصوبه برنامه آموزشی کارشناسی ارشد معماری- معماری داخلی
■ راه اندازی دوره آموزشی کارشناسی ارشد معماری- معماری

■ راه اندازی دوره آموزشی کارشناسی ارشد معماری- معماری داخلی
■ راه اندازی دوره آموزشی کارشناسی ارشد معماری- انرژی

■ راه اندازی دوره آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
■ راه اندازی دوره آموزشی کارشناسی معماری داخلی

■ راه اندازی دوره آموزشی دکتری معماری



عملکرد دانشکده معماری و شهرسازی: 1394 تا 1398

■ تسریع در آهنگ رشد و ارتقاء اعضای هیأت علمی

■ توسعه ساختار و تشکیالت دانشکده معماری و شهرسازی

■ تاسیس مجموعه آزمایشگاهی دانشکده  
مشتمل بر پنج آزمایشگاه علمی - کاربردی

■ تاسیس نخستین شرکت دانش بنیان دانشگاه هنر  

■ ترویج و توسعه آموزشهای تکمیلی و برون سازمانی 

■ راه اندازی و دریافت مجوز انتشار سه نشریه علمی                  
اندیش نامه شهر، اندیش نامه معماری، اندیش نامه معماری داخلی

■ مرمت و تجهیز ساختمان دانشکده معماری و شهرسازی در پردیس باغ ملی                               
با بهره گیری از کمکهای خیرین و توسعه منابع درآمدزایی در دانشکده 



سوابق آموزشی

●  سوابق تدریس در دوره های کارشناسی:
■ دروس طراحی معماری )کارشناسی معماری و معماری داخلی(

■ فرم و فضا )کارشناسی معماری داخلی(
■  طراحی فنی )کارشناسی معماری(

●  سوابق تدریس در دوره های کارشناسی ارشد:
■ دروس طراحی معماری )کارشناسی ارشد معماری و معماری داخلی(

■ روشهای پیشرفته ساخت )کارشناسی ارشد معماری(

■ تکنولوژی محیط های داخلی )کارشناسی ارشد معماری داخلی(
■ شیوه های نقد در معماری داخلی )کارشناسی ارشد معماری داخلی(

●  سوابق تدریس در دوره دکتری معماری:
■ شیوه های آموزش طراحی معماری 

■ مطالعات میان رشته ای 

■ ادبیات معماری
■ آرمان شهرها در معماری

■ نظریه های معماری در قرن بیستم
■ ادراک و شناخت محیط

سوابق پژوهشی

● حوزه های فعالیت و عالقه مندی:
آموزش معماری، روانشناسی محیط، تکنولوژی و شیوه های ساخت، مبادی نظری فضا در معماری،     

معماری شهری

● راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
■ راهنمایی و مشاوره بالغ بر 110 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، معماری داخلی، و طراحی 

صنعتی
■ راهنمایی و مشاوره 7 عنوان رساله دکتری معماری

تألیف کتاب



مقاالت علمی و ختصصی:

■ مستغنی، علیرضا. 1374. کنکاشی بر شکل گیری تناسبات در خانه های ایرانی. نخستین کنگره تاریخ معماری و 
شهرسازی ایران. ارگ بم، کرمان.

■ مستغنی، علیرضا. 1382. جایگاه نظریه تعهد )گروه ورزی( در آموزش معماری. دومین همایش ملی آموزش 
معماری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

■ مستغنی، علیرضا. 1382. درباره فضا. نامه هنر، سال ششم، شماره 19.
■ مستغنی، علیرضا. 1383. مفهوم فضا در نگاه واتسوجی تتسورو. خیال، شماره 9.

■ مستغنی، علیرضا. 1384. خودیابی انسان در بستر فضا. آبادی، فصلنامه شهرسازی و معماری، سال پانزدهم، 48.
■ مستغنی، علیرضا؛ و بیتی، حامد. 1393. بررسی محتوای درس مصالح ساختمانی در حوزه دروس فنی در برنامه 

آموزشی دوره کارشناسی معماری. پنجمین همایش ملی آموزش معماری. پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران.
■ مستغنی، علیرضا؛ و فخاری، مریم. 1393. نرم افزارهای شبیه سازی انرژی در روند طراحی و جایگاه آن در 

آموزش معماری پایدار. پنجمین همایش ملی آموزش معماری. پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران.
■ حبیب، سوزان؛ و مستغنی، علیرضا؛ و رحمانی، ندا. 1393. پالت رنگ در خانه های دوره قاجار قزوین، نمونه 

موردی: خانه امینی ها. نامه معماری و شهرسازی، دوره ششم، شماره 12.
■ مستغنی، علیرضا؛ و نورسته فر، گلشن. 1394. انعطاف پذیری در طراحی داخلی محیط آموزشی مدارس 

هوشمند، راهکارها و روش ها. همایش بین المللی عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران.
■ مستغنی، علیرضا؛ و جان احمدی، رحمان. 1394. بازشناسی جایگاه مفهوم شهروندی در شهر و نقش آن در 

توسعه ی پایدار و تعامل پویای شهری. همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
■ مستغنی، علیرضا؛ و جان احمدی، رحمان. 1394.بررسی و تدوین فرآیند شکل گیری توسعه ی پایدار و تبیین 

جایگاه بعد اجتماعی در آن. همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
■ مستغنی، علیرضا؛ و اعتمادی، شهرزاد. 1394. ایجاد فضای کاشانه در پرورشگاه با تأسی از حس مکان، بررسی 

موردی: مجتمع خدمات بهزیستی پرورشگاه آمنه تهران. نامه معماری و شهرسازی، دوره هفتم، شماره 14.
■ مستغنی، علیرضا؛ و علیمرادی، محسن. 1395. واکاوی کاربرد هندسه طبیعت و فراکتال در معماری پارامتریک 

)با بررسی آرایه داخلی گنبد شیخ لطف اهلل(. نامه معماری و شهرسازی،دوره هشتم، شماره 16
■ مستغنی، علیرضا؛ و اعتمادی، شهرزاد. 1395. چگونگی شکل گیری حس مکان در کودکان. آرمان شهر، 27، 

.113-103
■ طهماسبی، احسان؛ و مستغنی، علیرضا. 1396. بررسی چگونگی ارتقای جایگاه تاریخ معماری در آموزش 

معماری در ایران. ششمین همایش ملی آموزش معماری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران.
■ مستغنی، علیرضا؛ و بلوری، مونا. 1398. فرمالیسم در معماری و نسبت آن با مفهوم فرم. صفه، دوره 29، شماره4.

■ Haghnia,S,& Mostaghni,A,& Foroughan,M. 2016. Securing of elderly houses in term of 
Elderly's vision disorders. International Journal of Engineering Research & Science, India. 
Pubished in IJOER: vol2-, Issue1-, PP:16-159
■ Sepehrband, F, & Falsafi, R, & mostaghni, A. 2016. The importance and prioritization of 
essential prerequisites for the implementation of knowledge management in the construction 
industry s project- based organizations. International conference of management elites, Iran.
■ Sepehrband, F, & Falsafi, R, & mostaghni, A. 2016. The importance and prioritization of 
essential prerequisites for the implementation of knowledge management in the construction 



■ 1364- 1370: همکاری حرفه ای با مهندسان مشاور ماندان، بافت شهر، پژوهش و برنامه، 

هیمن، و توان
■ 1371: آغاز همکاری با مهندسان مشاور آرکولوگ 

■ 1372: عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 

)واجد پروانه اشتغال به کار پایه یک(
 )A.M&A( 1385: تأسیس شرکت مهندسان مشاور آما ■

■ 1387: عضویت افتخاری درجامعه مهندسان معماری داخلی ایران

■ 1389 تا کنون: مدیریت عامل مهندسان مشاور آرکولوگ

■ 1398: تأسیس شرکت دانشگاهی بنیان رازیگری شهر در دانشگاه هنر

سوابق حرفه ای

■ 1371: فینالیست
طراحی مسجد و حسینیه خراسانی های تهران

هیأت خراسانی های مقیم تهران )انفرادی(

■ 1375: کسب رتبه دوم
طراحی در بافت قدیم یزد- محله تل

شرکت مسکن سازان استان یزد )انفرادی(

■ 1379: فینالیست
طراحی مجموعه فرهنگی خانه موالنا

بنیاد موالنا )مهندسان مشاور آرکولوگ(
سایر فینالیست ها: مهندس هادی میرمیران، مهندس کامران صفامنش                                                       

■ 1382: شرکت در مسابقه
طراحی بدون سایت با عنوان: کوشک جهانی 

)انفرادی(

■ 1384: کسب رتبه نخست
طراحی اراضی سنجان اراک

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مرکزی )تیم طراحی مهندسان مشاور آرکولوگ(

■ 1385: کسب رتبه دوم
طراحی بازار کتاب گل نرگس

شرکت ایرانیان اطلس )انفرادی(

■ 1386: شرکت در مسابقه
مسابقه بین المللی با عنوان: مسابقه ملی
گروه صنعتی ملی )مهندسان مشاور آما(

■ 1387: کسب رتبه نخست
طراحی ورودی نمادین مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و زیست فناوری )انفرادی(

■ 1392: کسب رتبه دوم
طراحی ساختمان نظام مهندسی استان قم

سازمان نظام مهندسی استان قم )تیم طراحی(                                                                                            

■ داوری مسابقات معماری و طراحی شهری
داوری 6 مسابقه ملی و داخلی

جوایز و مسابقات حرفه ای:



مسابقه طراحی در بافت قدیم یزد- محله تل )رتبه دوم(         1375
کارفرما: شرکت مسکن سازان یزد- انفرادی

طراحی دربافت قدیم یزد- کوچه هاشم خان               1375گزیده سوابق حرفه ای
کارفرما: شهرداری ناحیه تاریخی بزد- انفرادی



طراحی ساختمان مرکز مطالعات نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران     1378
کارفرما: مرکز مطالعات ناجا - شرکت نیالن

طراحی شهری اراضی بیهقی                                                          1379
کارفرما: سازمان نوسازی اراضی عباس آباد- مهندسان مشاور آرکولوگ



ساختمان اداری سازمان عمران قشم                                             1379
کارفرما: سازمان عمران قشم- مهندسان مشاور آرکولوگ

ساختمان اداری - تجاری قلهک )گزینه پبش از تغییر ضوابط(       1379
کارفرما: شرکت ایرانیان اطلس- مهندسان مشاور آرکولوگ



مسابقه طراحی مجموعه فرهنگی خانه موالنا )فینالیست(                                 1379
کارفرما: بنیاد موالنا- مهندسان مشاور آرکولوگ



ساختمان اداری - تجاری قلهک )گزینه اجرا شده(                       1380
کارفرما: شرکت ایرانیان اطلس- مهندسان مشاور آرکولوگ



ساختمان مسکونی - تجاری مریم                                                  1380
کارفرما: صندوق بازنشستگی صدا و سیما- مهندسان مشاور آرکولوگ

آغاز به کار به عنوان مدیر پروژه و سرپرست دستگاه نظارت ساختمان اداری- تجاری قلهک                                                 1382
کارفرما: شرکت ایرانیان اطلس - مهندسان مشاور آرکولوگ



مسابقه طراحی بازار کتاب گل نرگس )رتبه دوم(                                                1385
کارفرما: شرکت ایرانیان اطلس- انفرادی



طراحی داخلی خانه حاتم - کرمانشاه                                              1386
کارفرما: خانواده حاتم- انفرادی

مسجد دانشگاه هنر - پردیس کرج                                      1387
کارفرما: دانشگاه هنر - مهندسان مشاور آما



مجموعه بزرگ آبنوس )تجاری، اداری، فرهنگی،ورزشی و هتل 5 ستاره(                                                 1388
کارفرما: بخش خصوصی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران - مهندسان مشاور آما



مجموعه ایستگاهی - توریستی پل سفید                              1389
کارفرما:شهرداری پل سفید - مهندسان مشاور آرکولوگ

مجموعه اقامتی پل سفید                                   1389
کارفرما:شهرداری پل سفید - مهندسان مشاور آرکولوگ



پروژه امید 2 )هتل 5 ستاره، اقامتی با مالکیت نوبتی، و تجاری(- مشهد                                              1391
کارفرما:شرکت توسعه و عمران امید - مهندسان مشاور آرکولوگ

طراحی اراضی سنجان- اراک )رتبه نخست مسابقه(                                              1392
کارفرما:بنیاد مسکن انقالب اسالمی - مهندسان مشاور آرکولوگ



معماری شهری محور 17 شهریور نهران                                                                                                     1392
کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران- مهندسان مشاور آرکولوگ



مسابقه طراحی ساختمان نظام مهندسی استان قم- رتبه دوم                                                                                                     1392
کارفرما: سازمان نظام مهندسی استان قم- تیم طراحی

1395



مجموعه تجاری، فرهنگی، ورزشی آتالنتیس- شهر جدید پردیس                                                                                                    1395
کارفرما: شرکت آترا کران انرژی- انفرادی



طراحی داخلی مجموعه ورزشی پاد                                                            1397
کارفرما:مجموعه ورزشی پاد- انفرادی



طراحی داخلی دفتر مرکزی شرکت آترا کران انرژی                                                         1397
کارفرما:شرکت آترا کران انرژی- انفرادی



1397                                                           ATKINS Global Consultant طراحی نما ساختمان روبان نور- طراحی شرکت
کارفرما:شرکت بازرگانی بین المللی اسمیران- انفرادی



کافه کتاب الهیه                                                  1398
کارفرما:بخش خصوصی- انفرادی




