
 

 

 

 

 

 یکصد معمار، یکصد انتخاب

 «یکصد معمار، یکصد انتخاب» نشستده  در شده معرفی آثار

 

 1394مهرماه  22 اول، نشست

 نیکبخت محمدرضا معرفی با دیبا، کامران اثر نیاوران، سرایفرهنگ 1-
 کرامتی غزال معرفی با دیبا، کامران اثر معاصر، هنرهای موزه 2-
 ناصرنصیر حمیدرضا معرفی با امانت، حسین اثر آزادی، برج 3-
 میرعمادی ابوالحسن معرفی با غیایی، حیدر و فروغی محسن اثر سنا، مجلس عمارت 4-
 همایونی زادههاشم مهرداد معرفی با عراقیان، لیال اثر طبیعت، پل 5-
 پارسی فرامرز معرفی با ناشناخته، معمار اثر زار،الله بهار پاساژ 6-
 بذرافکن کاوه معرفی با دانشمیر، رضا اثر ملت، سینمایی پردیس 7-
 رئیسی ایمان معرفی با دانشمیر، رضا اثر جام، برج 8-
 قمشه ابوالفضل معرفی با تهران، شهرداری فنی دفتر اثر بازار، پیاده محور 9-

 باور سیروس معرفی با دانشمیر، رضا اثر ولیعصر، مسجد 11-
 نژاد قلی ضاریعل معرفی با تکنولوگ، مشاور سیندمهن اثر انرژی، و مواد پژوهشکده 11-

 

 1394ماه  آبان 20 دوم، نشست

 محمودی محمدمهدی معرفی با فرزامی، کوروش اثر تهران، دانشگاه سردر -12
 کرمانیان علی معرفی با دیبا، کامران اثر الله، پارک نمازخانه -13
 آراسته شیوا معرفی با احمدی، بهروز اثر ،)قرآن موزه)نگارستان سرایفرهنگ -14
  کمونه کمال معرفی با خلیلی، نادر از «تافتهگِل هایخانه» -15
 قدیمی شهریار معرفی با سیحون، هوشنگ اثر سینا، بوعلی آرامگاه-16
 مختاری اسکندر معرفی با امانت، حسین اثر فرهنگی، میراث سازمان مرکزی ساختمان -17
 نورکیهانی حمید معرفی با دیبا، کامران اثر ،)آباد یوسف( شفق پارک -18
 جبارنیا فریبرز معرفی با احمدی، بهروز اثر آرمیتا، برج-19
 یقینی شهریار معرفی با استاد، فرشید اثر هرمزگان، استان فرهنگی میراث ساختمان -20
 منش رهبری کمال معرفی با زاده، سلطان حسین اثر قزوین، آزاد دانشگاه مسجد -21



 

 1394آذرماه  18 سوم، نشست
 گوزلو،قره پرشیا معرفی با درویش، جهانگیر اثر تهران، )آباد فرح( تختی ورزشگاه -22

 آقامیری، حاج صالح معرفی با همکاران، و فرمانفرماییان عبدالعزیز معماری دفتر اثر فرش، موزه -23
 صارمی، اکبر علی معرفی با سیحون، هوشنگ اثر نادر، آرامگاه -24
 کنت، غالمحسین معرفی با کالنتری، ایرج اثر رهنما، خانه -25
 معمارزاده، مهدی معرفی با وسکانیان، رستُم اثر مقدس، صلیب نیایشگاه -26
 درویش، جهانگیر معرفی با همکاران، و عامری نظام اثر کرج، مهرشهر شمس کاخ-27
 طالیی، پرویز معرفی با اوتزن، یورن اثر ملی، بانک -28
 عبیر، موسی معرفی با مقتدر، محمدرضا اثر شیراز، دانشگاه دانشجویی خوابگاه-29
 زاده، سلطان حسین معرفی با آرا،جهان مسعود اثر اصفهان، نوجوان و کودک کتابخانه-30
 ناصرالمعمار، کیانوش معرفی با ،ایقهوه محمد اثر آمنه، دختران مدرسه -31

 

 1394ماه  دی 16 چهارم، نشست

 شاهچراغی آزاده معرفی با حضرت، پاسبان غالمرضا اثر فردوسی، باغ -32
 محمدزاده فرخ معرفی با زاده، شریعت یوسف اثر پردیس، مسکونی مجموعه -33
 بیرشک ثریا معرفی با کالنتری، ایرج)بازآفرینی(بشارتی خانه -34
 احمدی فرهاد معرفی با شریفی، فرامرز اثر خویی، خانه -35
 ایمانی الدینکمال معرفی با پیرراز، مشاور مهندسان اثر ایران، ملی کتابخانه-36
 آرامی کامبیز معرفی با فرزامی، کوروش اثر اکسیر، داروسازی کارخانه -37
 نیاسادات سعید معرفی با،هوانسیان وارطان اثر کاوه، نسوز صندوق ساختمان -38
 آزمایش سیدرضا معرفی با فرمانفرماییان، عبدالعزیز معماری دفتر سامان، دوقلو برج -39

 

 1394ماه  نبهم 21 پنجم، نشست

 آبادی دولت فریبرز معرفی با افخمی، سردار علی اثر شهر، تئاتر -40
 صائبی فریده معرفی با میرمیران، هادی اثر فرانکفورت، در ایران کنسولگری-41
 اعتصام ایرج معرفی با ،)همکاران و فرمانفرمائیان( اردالن نادر اثر ،)مدیریت مطالعات مرکز)صادق امام دانشگاه -42
 شکوفی بابک معرفی با علیزاده، مهدی اثر کوهبُر، خانه-43
 گشایشی احمد معرفی با احمدی، فرهاد اثر اصفهان، فرهنگی مرکز -44
 اعتماد گیتی معرفی با دیبا، کامران اثر نو، شوشتر شهرک -45
 طالبیان محمدحسن معرفی با میرفندرسکی، احمد اثر خراسان، بزرگ موزه -46
 سمنانی محمد معرفی با حاتمی، جواد اثر اصفهان، فوالدشهر آهن ذوب مرکزی دفتر-47



 

 1394اسفندماه  19 ،ششم نشست
 حائری محمدرضا معرفی با سیحون، هوشنگ اثر خیام، آرامگاه -48
 لدای ترانه معرفی با قانعی، محمدرضا اثر اصفهان، مرکزی کتابخانه-49
 زمانی داریوش معرفی با نجفیان، رسول اثر افشاریان، خانه-50
 کشاورزی خوبچهر معرفی با باشی، معمار جعفر میرزا اثر بهرام، فیروز مدرسه -51
 اعرابی فروغمند مجید معرفی با وانسیان،ه نطاوار اثر اصفهان، سپه بانک -52
 پور اخالص افشین معرفی با فالمکی، محمدمنصور اثر صبا، خانه -53
ناصری حسین معرفی با الدین، زین شیخ حسین اثر ،)حافظیه( سران اقامتگاه -54


 1395ماه  اردیبهشت 22 ،نشست هفتم
پی،بامعرفیاردشیرسیروسنمشاورهرمایران،اثرمهندساالمعارفبزرگاسالمیدائره-55
،بامعرفینشیدنبیانپدری،اثرمحمدرضاقدوسیسرای-56
،بامعرفیمهردادمحمدیزوارهموزهپرویزتناولی،اثرکامراندیباخانه-57
،بامعرفیسیروسمهراندیشاکبرصارمیخانهافشار،اثرعلی-58
،بامعرفیفرشادفرهی«مشاوریدیگر»-رضاتغابنیاثرعلیها،خانهشریفی-59
اهللشیبانی،بامعرفیحبیبتاالروحدت،اثراوژنآفتاندلیان-60
،بامعرفیمحسنمیردامادیخانهمادربزرگ،اثرسپیدهالمعی-61
،بامعرفیعلیاعطاالدینسفارتایراندرتوکیو،اثرحسینشیخزین-62


 1395دادماه رخ 19، نشست هشتم
نقوینمینی،بامعرفیبابکقصیریمدیرطرح:علی-شهرآیندهمهرشهر،مهندسانمشاورنگین210آپارتمان-63
رضابهبهانیمحمدمجیدی،بامعرفیسید،اثربازارچهارسو-64
سمعمارناشناسفرانسوی،بامعرفیماندانایزدانشنا،اثرمجموعهمسکونیخدمهکاخسعدآبادمیداندربند-65
مهندسانمشاورارگبمکرمان،بامعرفیدارابدیبا-الدینارفعیشهاب،اثرشناسیبندرعباسموزهمردم-66
علیصادق،بامعرفیمحسنحبیبی،اثرچهارصددستگاهنیرویهوایی-67
زادهمعمارناشناس)شایدگورگنپیچیکیان(،بامعرفیهماادیب،اثررامسر-بانکملیایران-68
مهندسانمشاورسکنا،بامعرفیمحسنوفامهر،اثرهایمهندسیبرقوصنایعدانشگاهعلموصنعتدانشکده-69


 1395تیرماه  23، نشست نهم
،بامعرفیخسروساالریانویالیالبرز)کامرانیه(؛اثرفرخاصالت-70
،بامعرفییوسفبهدریمیدانگاهمقابلهتلعباسیاصفهان؛اثرالیاسگبای-71



،بامعرفیامیرهوشنگاردالنکابلیدرطالقان؛اثرحسینناصریخانهیداهلل-72
،بامعرفیمهنازمحمودیمجموعهمسکونیمسباهنرکرمان؛اثرعباسمسعودی-73
،بامعرفیکارلینعیشونژادیانساختماناداریگروهصنعتیبهشهر،تهران؛اثرنادراردالن)دفترفرمانفرماییان(-74
،بامعرفیانوشهمنصورینیامرکزیدانشگاهتهران؛اثربهمنپاکخانهکتاب-75
،بامعرفیبهروزسرابندیشهرکاکباتانتهران؛اثررحمانگلزاروشرکتامریکایی)استارت(-76
،بامعرفیعقیلامامقلیمشاورباوندمهندسانخمینیقزوین؛المللیامامدانشکدهادبیاتدانشگاهبین-77

 

 1395مردادماه  25، نشست دهم
،بامعرفیمحمدسعیدایزدیخانهولنجک؛اثرمهوشعالمی-78
اللهیدالعزیزفرمانفرماییان،بامعرفیفرزانهعطاءبمجموعهورزشیآزادی؛اثردفترمعماریع-79
 محسنفروغی،بامعرفیمحمدمنصورفالمکی؛اثربانکملیشعبهخیابانفردوسی-80

 ،بامعرفیمحمدمجیدیخالداسالمبولی؛اثرشاملمحمدزادهماناداریخیابانساخت-81

 ،بامعرفیسامانسیاردالعزیزفرمانفرماییانبهایصداوسیما؛اثردفترمعماریعساختمانهمایش-82

 ،بامعرفیسیروسبزرگگرایلیمجتمعفرهنگیورزشیونک؛اثرشهریارایزدیواسماعیلطالیی-83

 ،بامعرفیآرشبصیرت؛اثرنشیدنبیانورامبدایلخانی«ایلخانه»-84

 
 

 


