
 رانیا یشگاهینما شنیکیجشنواره وب و اپل

 دعهدیمؤ زیبزرگداشت شادروان استاد پرو ژهیو – 97سال  دوره

 

 جادیو ا یشگاهیفعاالن صنعت نما ییافزابا هدف هم رانیا یشگاهینما شنیکیوب و اپل جشنواره

 دادها،یبرگزارکنندگان و رو ،یشگاهینما یگروه: مرکزها 8خانواده در  نیا یاعضا انیارتباط بهتر م

 یرسان عفعاالن اطال ،یشگاهینما یفعاالن گردشگر ،یشگاهیغرفه سازان ، ارائه دهندگان خدمات نما

 یشگاهینما ینو و استارت آپها یها دهیا نیو  صاحب یشگاهینما شنیکیفعاالن بخش اپل دادها،یرو

 یجمهور یالمللنیب یهاشگاهینما ی، با نظارت شرکت سهام نستاگرامیهمراه دو چالش توربو و ا

و جشنواره  نعترا به ص دعهدیمؤ زیکه شادروان استاد پرو یزیگردد.آن چ یبرگزار م رانیا یاسالم

 یمحوطه شرکت سهام یسازد، قرار داشتن طراح یمرتبط م رانیا یشگاهینما شنیکیوب و اپل

 دهیمهم باعث گرد نیاست و هم انشیدر رزومه ا رانیا یاسالم یجمهور یالمللنیب یها شگاهینما

بود شادروان استاد  ادیبا افتخار به نام  ران،یا یشگاهینما شنیکیدوره جشنواره وب و اپل نیکه اول

 .گردد نیمز دعهدیمؤ زیپرو

 

نماد  نیتر یو اصل نیبه عنوان اول رانیا یاسالم یجمهور یالمللنیب یها شگاهینما یسهام شرکت

در  شگاهینما یو پس از اختصاص اراض سیتاس 1338در سال  زمان،یعز هنیم یشگاهیصنعت نما

 یشگاهینما یساخت سالنها تیفعال 1346در سال  -بزرگراه چمران  -شمال تهران  یعنی یمکان فعل

به مدت  ییایآس شگاهیخود را با نام نما یالمللنیب شگاهینما نیاول 1348نموده و در سال  شروعرا 

و خوش طرح  بایز اریمرکز بس نیا یکشور برگزار نمود . مساحت فعل 33روز و با حضور  21

 شگاهینما 70از  شیب انهیسال یشگاهیمرکز نما نیباشد. در ا یهزار متر مربع م 850 ،یشگاهینما

 .شود یبرگزار م یالمللنیو ب یخصصت

 

---------------------------- 



 :حاتیتوض

 28 در(  1394 بهمن هشتم درگذشته – 1308اسفند  کمی) زاده  دعهدیمؤ زیاستاد پرو شادروان

نشان درجه اول  افتیگرفت، در سیرا از دانشگاه سوربن پار یو شهرساز یمعمار یدکترا یسالگ

  35دانشگاه تهران در  یکسب رتبه استاد ،یسالگ 34انگلستان در  یاز دانشگاه سلطنت یمعمار

 نی)بهتر یو مدال لورآ زهیجا افتی( ،درریرکبی)دانشگاه ام کیتکن یدر دانشکده پل سی، تدریسالگ

 دی)دانشگاه شه رانیا یدر دانشگاه مل سیفرانسه(،  تدر یفن یهادر سطح دانشگاه یمعمار پلمید

 ینیامام خم یو طرح مصال یرا در کارنامه علم ینیتزئ یدانشکده هنرها استیر نی( و همچنیبهشت

مخابرات دانشگاه تهران با  یطرح مرکز علم ران،یا ییو دارو ییداروشیپ قاتی)ره(، طرح مرکز تحق

 یوزارت آموزش و پروش، طرح نما یفرانسه، طرح ساختمان ادار یعلم قاتیمرکز تحق یهمکار

 یاسالم یتاالر بزرگ ساختمان مجلس شوار یطرح خاتم کار ارت،یساختمان سازمان حج و ز یجنوب

را در کارنامه  1380ماندگار در سال  یهانشان افتخار چهره افتیدان بهارستان تهران( و دری)م

 .دارد شیخو یعلم یو ادامه زندگ یو مهندس یهنر


