
 علی اندجی گرمارودی

 تا کنون 1399عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس از سال 
 09123245023شماره تماس :  -
 طبقه دوم 56پالک  -خیابان بیست و هشتم  -خیابان مهرام  -یوسف آباد  -: تهران دفتر آدرس  -

 aliandaji@ut.ac.ir ،aliandaji@yahoo.com ،aliandaji@gmail.comایمیل :  -

 1357تاریخ تولد :  -
 

 تحصیالت :
 1393دکترای معماری، دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران،  -
 1384کارشناسی ارشد پیوسته معماری، دانشکاه معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران،  -
 1376)تیزهوشان( کرج، دیپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان شهید سلطانی  -
 دوره های گذرانده: -

 1389، دانشگاه تهران، AAمدرسه تابستانی    
 1388کارگاه جبر فرمکسی، دانشگاه تهران،    
 1388کارگاه سازه های گنبدی و کش بستی، دانشگاه تهران،    
 1388کارگاه گنبدهای ژئودزی، دانشگاه تهران،    
 1388دانشگاه تهران، کارگاه سازه فرم های آزاد،    
 

 تجارب کاری:
 :تا کنون 1384، شرکت طراحان کالبدی معاصر به عنوان موسس، مدیر عامل و طراح اصلی بخش معماری -

 رتبه اول مسابقه مجموعه مسکونی سینا اصفهان   
 طرح برگزیده مسابقه طراحی ساختمان پالسکوی جدید   
 طرح برگزیده طراحی پل پیاده شهر تبریز   
 (www.archdaily.com/212767میالد )رتبه چهارم در مسابقه طراحی فاز دوم برج    
 طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان ستاد مرکزی بنیاد شهید در تهران   
 (www.archdaily.com/182934)رتبه اول در مسابقه طراحی شهری و معماری مهرشهر کرج    

 (www.archdaily.com/148468مسکونی شهر اردبیل )رتبه دوم در مسابقه طراحی برج های    

 طراحی برج مسکونی ایران اطلس در جزیره کیش   
 رتبه هفتم در مسابقه طراحی ساختمان مرکزی بانک ملت در تهران   
 پاسداران رتبه ششم در مسابقه طراحی ساختمان تجاری اداری شرکت سامسونگ در خیابان   
 رتبه دوم در مسابقه طراحی ساختمان مرکزی نظام مهندسی خوزستان   
 رتبه دوم در مسابقه طراحی میدان بزرگ امام خمینی )ره( در کنار حرم حضرت معصومه در قم   



 
 :1393تا  1392، شرکت مهندسین مشاور اثر به عنوان طراح اصلی بخش معماری -
 جموعه تجاری اداری سهیل قیطریهرتبه دوم در مسابقه طراحی م  
 (www.archdaily.com/369208شهر کوزوو )شرکت در مسابقه طراحی مسجد مرکزی   
 (www.archdaily.com/274940جی )رتبه اول در مسابقه طراحی شهری مجموعه چند عملکردی پادگان   

 طراحی ساختمان مرکزی شرکت ایرانسل در تهران  
 رتبه اول طراحی مجموعه تفریحی و هتل آستارا  
 

 تجارب تدریس:
تا کنون، تدریس دروس طراحی معماری، کاربرد پیشرفته کامپیوتر در  1387دانشکده معماری دانشگاه تهران، از سال  -

 معماری و مبانی معماری دیجیتال در گروه کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری
 تا کنون 1392و مدرس کارگاه های ساخت دیجیتال، از سال  تهران، مدیردانشکده معماری دانشگاه  -

 کارگاه ساخت دیجیتال یک، ابزارها و روش های ساخت دیجیتال   
 کارگاه ساخت دیجیتال دو، معماری پاسخگو   
 کارگاه ساخت دیجیتال سه، بازآفرینی فنون ساخت شرقی   
 

 تالیفات:
 1391دانشگاه تهران به همراه دکتر محمود گالبچی و دکتر حسین باستانی،  کتاب معماری دیجیتال، انتشارات -
در سمینار  "ایجاد سامانه تولید و بهینه سازی پیکره بندی پوشش سطوح آزاد به روش پارامتریک"مقاله ارائه  -

BSO2014 در لندن 
در  "ه در شهرک مسکونی مهرشهر کرجسامانه شبیه سازی و بهینه سازی مقدار انرژی خورشیدی جذب شد"ارائه مقاله  -

 در پاریس BS2013سمینار 

 

 سخنرانی ها:
 1393معماری در عصر دیجیتال، نظام مهندسی استان مازندران،  -

 

 افتخارات:
 )عضویت در تیم المپیاد ایران در هشتمین المپیاد جهانی کامپیوتر( 1374مدال طالی المپیاد کشوری کامپیوتر در سال  -
 1375نقره المپیاد کشوری کامپیوتر در سال مدال  -
 1375مدال برنز المپیاد کشوری ریاضی در سال  -
 عضویت در بنیاد نخبگان کشور -
 


