
74دفتر فنی مهندسی 
1387تاسیس 



معرفی

.کردشروعبوشهردرعضو8باراخودفعالیت1387سالاز74شمارهمهندسیفنیدفتر
جدیدمدیریتبا1398سالازوگردیدمنتقلبوشهرشهربهبرازجانشهراز1392سالدرسپس

.دادادامهراخودفعالیت(دباغهژبرمهندس)
طراحی،زمینهدرکهباشدمییکپایهدارایعضو5دارایساختمانرشته5دراکنونهمدفتراین

وبرق،شهرسازیمعماری،عمران،:ازعبارتندرشته5این.باشدمیفعالیتبهمشغولاجراونظارت
.مکانیک

گسترشراخودفعالیتسازی،ساختمانصنعتبادانشگاهبیشترارتباطجهتاصلی،فعالیتازغیربه
هایزمینهدرخودفعالیتبومی،مهندسانوآموختگاندانشدانشجویان،کارگیریبهباوداده

.میباشدانجامحالدر...واجراییمطالعاتی،آموزشی،

.باشدمیمربوطههایزمینهدررافارسخلیجدانشگاهفنیدفترباهمکاریدرحالدفتراینهمچنین



اعضای دفتر

(مدیر مسئول)دباغهژبرمهندس 

مهندس فرزاد دار پرورش
مهندس توانگر نجفی
دکتر غالمرضا مرادی

مهندس سید علی موسوی زاده

معماری
عمران

برق
شهرسازی
مکانیک

2پایه 
1پایه 
1پایه 
2پایه 
1پایه 



اعضای دفتر
دباغهژبر:خانوادگینامونام•
1367:تولدسال•
بوشهر:صدورمحل•
بوشهر:سکونت•

:تحصیلیسوابق
(اولرتبه)معماریمهندسیرشته-شهرسازیومعماریدانشکده-فارسخلیجدانشگاه-بوشهر:کارشناسیمقطع•
معماریگرایشمعماریمهندسیرشته-زیباهایهنرپردیس-تهراندانشگاه-تهران:ارشدکارشناسیمقطع•
(تحصیلحالدر)معماریرشته-اصفهانهنردانشگاه-اصفهان:دکتریمقطع•

:ایحرفهسوابق
1392تا1390سالازمعماریطراحی-البرزآسمانهگرچینهشرکتباهمکاری•
کنونتا1393سالازمعماریاجراوطراحی-(چهارسوق)50مهندسیفنیدفترباهمکاری•
کنونتا1399سالاز74شمارهمهندسیفنیدفترمعماریطراحومسئولمدیر•

:مهندسینظام
بوشهراستاندرطراحیآزموندومرتبه•
1395سالازمعمارینظارتوطراحی3پایهعضو•
1396سالدرمهندسینظامسازماننشریاتکمیتهتحریریههیاتعضو•
1399سالازمعمارینظارتوطراحی2پایهعضو•

:آموزشیسوابق
1398تا1393هایسالدرفارسخلیجدانشگاهعلمیهیاتعضو•
کنونتا1398سالازفارسخلیجدانشگاهالتدریسحقمدرس•

Hozhabr_dabbagh@yahoo.com

093784862936:               تلفن تماس



اینستاگرام



اعضای دفتر
پرورشدارفرزاد:خانوادگینامونام•
1362:تولدسال•
تهران:صدورمحل•
بوشهر:سکونت•

:تحصیلیسوابق
عمرانمهندسیرشته-اسالمیآزاددانشگاه-بوشهر:کارشناسیمقطع•
عمرانمهندسیرشته-اسالمیآزاددانشگاه-بوشهر:ارشدکارشناسیمقطع•
(تحصیلحالدر)جنوبتهرانواحداسالمیآزاددانشگاه-تهران:دکتریمقطع•

:ایحرفهسوابق
1385تا1384سالازپتروشیمیملیشرکت•
1393تا1389سالازشهرسازیوراهکلادارههاراهنگهداریادارهرئیس•
کنونتا1393سالازریزیبودجهوبرنامهادارهرئیس•

:مهندسینظام
1398تا1387سالاز74مهندسیفنیدفترمسئول•
سازهطراحیبوشهراستانساختمانمهندسینظام1یپایهعضو•
سازهنظارتبوشهراستانساختمانمهندسینظام2یپایهعضو•
1397تا1392سالازساختمانمهندسینظامسازماننشریاتکمیتهتحریریهعلمیمسئول•
1395تا1391سالازمضاعفنظارتکمیتهعضو•
1397تا1394سالازسازهتخصصیگروهعضوورئیس•

:آموزشیسوابق
کنونتا1386سالازبوشهراسالمیآزاددانشگاهالتدریسحقمدرس•
1397تا1391سالازبوشهرنورپیامالتدریسحقمدرس•



اعضای دفتر
مرادیغالمرضا:خانوادگینامونام•
1364:تولدسال•
کازرون:صدورمحل•
بوشهر:سکونتمحل•

:تحصیلیسوابق
(اولرتبه)شهریریزیبرنامهوجغرافیارشته-انسانیعلوموادبیاتدانشکده-چمرانشهیددانشگاه-اهواز:کارشناسیمقطع•
شهرسازیرشته-شهرسازیومعماریدانشکده-وصنعتعلمدانشگاه-تهران:ارشدکارشناسیمقطع•
شهرسازیرشته-شهرسازیومعماریدانشکده-وصنعتعلمدانشگاه-تهران:دکتریمقطع•

:ایحرفهسوابق
1388-1387آرمانشهرمعماریوشهرسازیمشاورمهندسینباهمکاری•
1389-1388آرتاطرحآتیمعماریوشهرسازیمشاورمهندسینباهمکاری•
1390-1389محیاپردازمشاورمهندسینباهمکاری•
1393-1391شهرسازیوراهکلادارهشهرسازیکارشناس•
کنونتا1393شهرسازیوراهکلادارهبهسازیوعمرانادارهرئیس•
...وخصوصیکارفرمایبرایشهرسازیتوجیهیوتفکیکیطرحهایانواعتهیه•

:مهندسینظام
1398-1393بوشهراستانساختمانمهندسینظانسازمانشهرسازیسهپایهعضو•
تاکنون1398بوشهراستانساختمانمهندسینظانسازمانشهرسازیدوپایهعضو•

:رسمیکارشناس
کنونتا1399سالازشهریریزیبرنامهرشتهدربوشهراستاندادگستریرسمیکارشناس•

:آموزشیسوابق
1394-1391سالازبوشهرنورپیامدانشگاهالتدریسحقمدرس•
کنونتا1395سالازبوشهرفارسخلیجدانشگاهالتدریسحقمدرس•



اعضای دفتر
نجفیتوانگر:خانوادگینامونام•
1349:تولدسال•
کازرون:صدورمحل•
بوشهر:سکونت•

:تحصیلیسوابق
1372الکترونیکبرقمهندسی-بلوچستانوسیستاندانشگاه-زاهدان:کارشناسیمقطع•
مخابراتمهندسیرشته-اسالمیآزاددانشگاه-بوشهر:ارشدکارشناسیمقطع•
(مقالهچاپدرانتظار)شیرازاسالمیآزاددانشگاه-شیراز:دکتریمقطع•

:ایحرفهسوابق
بوشهراستانAMقدرتپرهایفرستندهنگهداریوتعمیرمدیر•
بوشهراستانFMرادیوییوتلویزیونیهایفرستندهنگهداریوتعمیرمدیر•

:مهندسینظام
کنگانوبوشهرشهرستاندرتجاریومسکونیهایساختماننظارتوسازمانعضو•
استانساختمانمهندسینظامسازمانبرقیتاسیساتنظارتوطراحییکپایهعضو•
تاکنون1397سالازنقشهکنترلکمیتهعضو•
بوشهراستانساختمانمهندسینظامآموزشکمیتهعضوورئیس•

:آموزشیسوابق
برازجانکاربردیعلمیونورپیام،اسالمییآزاددانشگاهالتدریسحقمدرس•
خورموجآزاددانشگاهالتدریسحقمدرس•



زمینه فعالیتی

طراحی
نظارت و 

اجرا
مشاوره

آموزش و 
پژوهش

کارآموزی و نماپالنطراحی 

طراحی داخلی

لنداسکیپطراحی 

طراحی سازه، تاسیسات 
ماکنیکبرق و 

مطالعات معماری

طرح پژوهشی

نظارت بر ساخت

اجرای طرح ها

طراحی و اجرا

تحصیلی

آموزش طراحی



طراحی و اجرا
علی صفوی: مالک

1393

پروژه ها



طراحی و اجرا
علی صفوی: مالک

1393

پروژه ها



اجرا
عبدالمجید اسماعیل پور: مالک

در حال اجرا

پروژه ها



طراحی و اجرا
خوشابیمحمد : مالک

1395

پروژه ها



طراحی و اجرا
خوشابیمحمد : مالک

1395

پروژه ها



طراحی و اجرا
مهرداد توکلی: مالک

1393

پروژه ها



بازسازی
سعید زارع: مالک

1395

پروژه ها



بازسازی
سعید زارع: مالک

1395

پروژه ها



بازسازی
میر هاشم: مالک

1398

پروژه ها



بازسازی
میر هاشم: مالک

1398

پروژه ها



طراحی و اجرا
شهرآزادفرخ : مالک

در حال اجرا

پروژه ها



اجرا
شرکاباقر صفوی و : مالک

در حال اجرا

پروژه ها



نظارت معماری
محمد وطن پرست: مالک

1394

پروژه ها



نظارت معماری
انبارکیمحمد : مالک

در حال اجرا

پروژه ها



نظارت معماری
انبارکیمحمد : مالک

در حال اجرا

پروژه ها



طراحی نما

پروژه ها



طراحی داخلی

پروژه ها



پالنطراحی 

پروژه ها



بر ساختنظارت 

پروژه ها



(معماری، سازه، برق و مکانیک)پور غفارطبقه آقای فرید 5طراحی پروژه مسکونی -

(معماری، سازه، برق و مکانیک)طبقه آقای هادی صالحی 5طراحی پروژه مسکونی -

(معماری، سازه، برق و مکانیک)طبقه آقای عبدالمجید اسماعیل پور 4طراحی پروژه مسکونی -

(معماری)برازجانفرد در صمصامیطبقه آقای 5طراحی پروژه مسکونی -

(در دست کار)اجرای پروژه مسکونی آقای هادی صالحی -

طراحی داخلی داروخانه دکتر غریبی-

(در دست کار)طراحی داخلی مجتمع تجاری اداری در بافت تاریخی بوشهر -

زادهریشهریسیدرضاطبقه آقای 4مشاوره در اجرای پروژه مسکونی -

(همکاری با دفاتر دیگر)و جم کنگانطراحی پروژه های متعدد معماری، سازه و برق در شهرهای بوشهر، تاییدیه-

نظارت بر پروژه های ساختمانی متعدد-

پروژه های دیگر


