ا
امیرعباس ابوطالبی
معمار و پژوهشگر معماری
متولد 1355
مسئولیت ها و مجوزها
 +موسس و مدیر آتلیه معماری طراحی و طراحی داخلی امیرعباس ابوطالبی و همکاران از  1387تاکنون
 +موسس ،سردبیر و مدیر مسئول فصلنامه معماری ویال از سال  1393تاکنون
 +عضو موسس انجمن چهارباغ در کشور سوییس – از سال 1400
 +عضود انجمن مفاخر معماری ایران – از سال 1400
 +عضو موسس کمیته معماری و سالمت در ایران از سال  1397تاکنون
 +عضو کمیته مشورتی انجمن مفاخر معماری ایران از سال  1396تاکنون
 +عضو کمیته مشورتی موسسه پژوهشی جهانباغ ایرانیان از سال  1396تاکنون
 +عضو کمیته مشورتی دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی از سال  1396الی 1398
 +مشاور رئیس شورای عالی تمبر و موزه ارتباطات از سال 1395
 +دارای پروانه انتشار نشریه اختصاصی معماری به شماره ثبت  74246و 29743
 +دارای پروانه فعالیت دفتر رسانه با شماره مجوز 29743/93
گزیده سوابق حرفه ای و اجرایی
باغ ایرانی
 +مدیر طراحی باغ  40هکتاری – شهرداری پاکدشت
 +مدیر تیم طراحی باغ بهشت  20هکتاری – شهرداری المرد
 +عضو کمیته مشورتی باغ  20هکتاری سمنان – شهرداری سمنان
 +دبیر اول و مدیر برگزاری سه دوره رویداد باغ ایرانی
مسکونی ،اداری و تجاری
 +معمار مسئول و ناظر عالی ساختمان اداری شیشه کاوه به متراژ  28000متر مربع واقع در محله دارآباد تهران  -وضعیت اتمام
پروژه و بهره برداری از سال 1390
 +معمار مسئول و مشاور طرح مجتمع تجاری باغ فردوس نرسیده به تجریش وابسته به بنیاد خیریه کهریزک – فرایند اخذ مجوزات
قانونی
 +مدیر معماری و مجری ویال سیب – دماوند – وضعیت بهره برداری از سال 1390
 +معمار مسئول و ناظر عالی ویال روح پور – گرگان – وضعیت تکمیل 1398
 +معمار طراح و طراح داخلی برج تجارت جهانی شیراز – وضعیت نیمه کاره در مرحله اسکلت
 +مدیر معماری کمپ بین المللی فوتبال مجتبی جباری و علی کریمی – در حال جذب سرمایه
 +معمار طراحی و طراحی داخلی برج های مسکونی عباسی – اندرزگو خیابان اشکستان پور – وضعیت بهره برداری
 +معمار مولف خانه ای برای یک معمار در شهر یزد – وضعیت در حال اجرا
 +معمار مولف خانه ای برای یک معلم در کرمانشاه – وضعیت در حال اجرا

 +مدیر معماری و مشاور ساختمان اداری تجاری سام – یوسف اباد تهران – فرآیند مجوزات قانونی
 +معمار مسئول و مشاور شهرک ویالیی رجایی – نوشهر – وضعیت نقشه برداری
 +مدیر معماری بیش از ده طرح مدرسه خیریه برای کمیسیون ملی یونسکو در ایران – استان های مختلف کشور – خیریه
 +مدیر معماری ویال-آپارتمان مسکونی – جمشیدیه تهران – فرایند اخذ مجوزات قانونی
 +طراحی داخلی رستوران های فریکادل اقدسیه و لئون فرشته
 +پروژه های متعدد دیگر اجرانشده و اجرا شده
گزیده سوابق استخدامی
 +طراح کانسپت شرکت کاناری کشور مالزی – کار روی پروژه های شاخص و برجسته جهان از جمله برج یو-او-بی پالزا کشور
سنگاپور – طراحی داخلی بخش اداری فرودگاه بین المللی مالزی – بازسازی طبقات برج دوقلوی نفت مالزی و ....
 +عضو تیم طراحی شرکت بین المللی معماری دوبارچ آرشیتکت دبی
 +مدیر فروش و محاسب شرکت بین المللی آمریکایی سازه های پیش ساخته کربی در کشور کویت
 +عضو تیم طراحی دفتر معماری بهرام شیردل و همکاران 1384 -
جوایز و افتخارات معماری
 +برنده جایزه اول انجمن جهانی معماری – بخش آکادمیک  -مدرسه پرورش گیاهان دارویی – 1398
 +برنده جایزه اول انجمن جهانی معماری – بخش آکادمیک  -خانه ای برای یک معمار – 1397
 +برگزیده ساختمان اجرا شده خالق به انتخاب مجله معمار  Arkitekturکشور اتریش
 +برگزیده استودیو طراحی معماری به انتخاب مجله  Architonicکشور سوییس
 +تقدیر شده نمایشگاه "باغ ایرانی" از طرف یونسکو – 1397
 +خالق کارگاه های کانسپت تا اجرای "معماری معاصر ایرانی" – از سال 1396
 +تقدیر شده طرح "خانه-مدرسه" زلزله کرمانشاه از طرف یونسکو 1398
 +برگزیده مسابقه مدرسه اقلیمی جیرفت مجله هنر و معماری 1395
 +برگزیده نهایی مسابقه مدرسه خوود در کشور مغولستان به حمایت سازمان یونسکو در سال 2014
 +رتبه شایسته تقدیر در مسابقه مدرسه جیرفت ایران در سال 1395
 +برگزیده جایزه معمار در بخش اداری و مسکونی در سال 1394
 +فینالیست جایزه آسیا در بخش اداری و مسکونی در سال های  1394و 1395
 +رتبه دوم جایزه معماری داخلی ایران در سال 1390
گزیده سوابق ژورنالیست معماری
 +همکاری با بنیاد آلوار آلتو – فنالند – 1397
 +همکاری با دفتر معماری شیگروبان از ژاپن
 +همکاری با دفاتر معماری برتر کشور آلمان – 1400
 +همکاری با دفاتر معماری برتر کشور نروژ – 1397
 +همکاری با دفاتر معماری برتر کشور فنالند – 1398
 +همکاری با معماران برتر معاصر ایرانی
 +همکاری با بیش از  300دفتر بین المللی معماری از سرتاسر جهان
 +همکاری با نهادها ،سازمان ها و رسانه های مختلف معماری ،علمی و اجتماعی معتبر
گزیده سمینارها ،نمایشگاه ها و وركشاپ ها
 +مدرس ورکشاپ مسابقه پاویون معماری ایران در اولین دوساالنه مسابقات معماری و شهرسازی در سال 1397
 +برگزار کننده اولین نمایشگاه هنری باغ ایرانی در موزه امام علی (ع) در سال 1397
 +مدیر و برگزار کننده کارگاه طراحی و اجرای خانه ای برای یک معمار در شهر یزد در سال 1396
 +مدیر و برگزارکننده نمایشگاه معماری خانه ایرانی معاصر در موزه ارتباطات در سال 1396
 +مدیر و برگزار کننده کارگاه طراحی مجتمع تجاری یوسف آباد در سال 1397
 +مدیر و برگزار کننده کارگاه طراحی و ساخت خانه-مدرسه کرمانشاه در سال 1396
 +مدرس سمینار آشنایی با بازار کار عمران و معماری برای دانشجویان با همکاری باشگاه پژوهشگران و نخبگان در سال 1396

 +سخنرانی سمینار معماری شهر شیراز با موضوع "معماری و سالمت" در پاییز 1397
 +سخنران روز معمار در شهر بناب – 1398
 +سخنران روز باغ ایرانی – از سال  1396تاکنون
 +دبیر اول مراسم روز باغ ایرانی – از سال  1396تاکنون
مقاله ها ،انتشارات و داوری
 +سخن سردبیر برای  11شماره مجله ویال به دو زبان فارسی و انگلیسی از سال  1394تا کنون
 +مقاله مشترک با سرکار خانم دکتر رعنا سقازاده عضو کمیته راهبردی معماری سالمت دانشگاه کرنل نیویورک در مورد اثر نور
طبیعی در فضا روی سالمت در سال 1397
 +مقاله با عنوان "گرایشات متاخر مسابقات معماری در جهان  /چرخش از ارائه خدمات حرفه ای به خدمات پژوهشی" منتشر شده
در مجله اندیشه ایرانشهر در سال 1397
 +مشارکت در تدوین و ترجمه کتاب "مسابقات معماری و شهرسازی ،تجارب جهانی ،الزامات و توصیه ها" در سال  1397برای
وزرات راه و ساختمان
 +تالیف کتاب آموزش موسیقی در سال 1390
 +خلق و ضبط سی دی آموزشی موسیقی در سال 1390
 +داوری و انتخاب آثار برتر نمایشگاه جواهرات معمارانه موزه هنرهای معاصر کرمان در زمستان 1397
 +همکاری با مجالت معماری مختلف در ایران و جهان

زبان ها
 +فارسی
 +انگلیسی
 +عربی
 +نروژی

