
 

 

 
  
  

  
  

  

  
  شهر رهالمللی  بین معرفی گروه                                     

  و 

  خالصه سوابق

  
  
  
  
 
 
 
  

 
 
  

O RU 0001 64 07104 01: شماره سند

جعفر دکتر سید کودك خیابان عالمه  تهران ـ میدان ونک ـ بزرگراه شهید حقانی ـ بعد از چهارراه جهان
   1518756413: ـ کدپستی 3ـ کوچه هوشیار ـ شماره ) دیدار جنوبی سابق(شهیدي 

  88883868: فکس   82173000  – 82172222: تلفن
info@rahshahr.com   http://www.rahshahr.com  

http://www.rahshahr.com


 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

  أ 
 

  ماره صفحهش                                                            مطالب فهرست 
  5  ...................................................................................................  شهر ره المللی بین گروه) وابسته( زیرمجموعه هاي شرکت
  6  ...............................................................................................................................  شهر ره معماري مشاور مهندسین شرکت
  7  ..........................................................................................................................  شهر ره مهندسی و مدیریتی خدمات شرکت
  8  .............................................................................................................................................................  پارس دانش ره شرکت
  9  .....................................................................................................  کیش پرداره آموزش و مدیریت آوري،فن مشاور شرکت
  11  ...........................................................................................................................  ایده گستر نقش مشاور مهندسین شرکت
  12  .........................................................................................................................................................  شهر ره -آالگاز شرکت
  13  ....................................................................................................................................................................  پتروشهر شرکت
  UK«  .......................................................................................................................................  14. کانادا« بیلد کوئیک شرکت
  15  ..............................................................................................................................................  »انگلستان« نانومایند شرکت
  17  .........................................................................................................................................  »عمان« شهر ره المللیینب گروه
  HSE(  .................................................................................................................................................  18( شهر ره سام شرکت
  19  ..............................................................................................................................  (STP) پایدار ي توسعه سیماي موسسه
  21  ..........................................................................................................................................  شهرره پایدار آب عمران شرکت
  23  ........................................................................................................................................  »تک گرین وین« مشاور شرکت
  26  .................................................................................................................................................  شهر ره پایدار انرژي شرکت
  28  ..........................................................................................................  کیش پارس ره مهندسی و مدیریتی خدمات شرکت
  29  .............................................................................................................  )ماهر( شهر ره هوشمند اطالعات مدیریت شرکت
  IFS)(  .............................................................................................................................  30 انگلستان شهر ره المللی بین گروه
  33  ........................................................................................................................................................  شهر ره تردد پایا شرکت
  35  .............................................................................................................................................................تکره سامبه شرکت
  36  ......................................................................................................................................................  کیش نیرو پارس شرکت
  38  .......................................................................................................  شهرره شیک داریپا يمعمار مشاور نیمهندس شرکت
  42  ..............................................................................................................................  شهرالمللی رهگروه بین هاي نامه گواهی
  66  ................................................................................................................................................  و نهادها مجامع در عضویت
  105  ...............................................................................................................................................  هاو تقدیرنامه ها نامه  تشویق
  195  ................................................................................................................................................................................  معماري
  196  ...................................................................................................................................................تحقیقاتی آموزشی، مراکز
  200  .....................................................................................................................................................  مذهبی فرهنگی، اماکن
  206  .............................................................................................................................................................  هااهنمایشگ طراحی
  209  ........................................................................................................................  اقامتی و سیاحتی تفریحی، مراکز ها، هتل

  222  .........................................................................................................................................................  ورزشی هايساختمان
  228  .............................................................................................................................................  تجاري اداري، هايساختمان
  246  ..............................................................................................................................  تجاري -اداري مسکونی، هاي  مجتمع
  249  ......................................................................................................................................................  مسکونی هايساختمان
  255  .......................................................................................................................................................  درمانی خدماتی، مراکز

  265  .............................................................................................................  کارخانجات و غیرصنعتی صنعتی، هايساختمان
  268  ....................................................................................................................................................................................  ها پل

  269  .............................................................................................................................هاپارك و سبز فضاي محوطه، طراحی
  277  ............................................................................  داخلی معماري و تجاري آموزشی، اداري، هايساختمان سازي  بهینه
  277  ................................................اداري هاي ساختمان در کارکنان استقرار ي نحوه طراحی و فیزیکی سازي بهینه -الف
  282  .....................................................  آموزشی هاي ساختمان در تجهیزات چیدمان و ساختمان فیزیکی سازي بهینه -ب



 

  ب 
 

  
  283  ................................نمایشگاهی و تجاري هاي ساختمان در تجهیزات طراحی و ساختمان فیزیکی سازي بهینه - ج
  284  .........................................  رفاهی و خدماتی هاي ساختمان در تجهیزات طراحی و ساختمان فیزیکی سازي بهینه -د
  285  ..............................................................................................................خدماتی و ورزشی فرهنگی، هاي مجموعه -  هـ
  285  .................................................................................................................................................  داخلی معماري طراحی -و
  286  ............................................................................................................................................................  سازي ارداستاند - ز
  287  .......................................................................................................................................................................  معماري  -ح
  287  ...................................................................................................................................................................  برند تدوین -ط

  288  ............................................................................................................................................................................شهرسازي
  289  ....................................................................................................................................................................  شهري طراحی
  292  ..............................................................................................................................................................  آزاد و ویژه مناطق
  300  ........................................................................................................................  غیرصنعتی و صنعتی کاربري با ها شهرك
  305  .........................................................................................................................................................  مسکونی هايشهرك
  308  ............................................................................................................................................موقت اسکان دفاتر و ها کمپ

  310  .....................  سیالب کنترل و کن شیرین  آب ،فاضالبتصفیه هاي ایستگاه فاضالب، آبرسانی، زیربنایی، تاسیسات
  Error! Bookmark not defined.329  ..................  ها پست نیرو، تأمین ،)توزیع و انتقال( الکتریکی انرژي
  330  .................................................................................................................................................................................آموزش
  331  ...........................................................................................................................................  شده برگزار آموزشی هاي  دوره

  336  ..............................................................................................................................................................  داخلی هاي سمینار
  344  .................................................................  است کرده شرکت آنها در شهر ره المللی بین گروه که سمینارهایی از برخی

  350  ...........................................................................................................................................................  گردشگري مطالعات
  353  ..................................................................................................................................................................................سیویل
  355  ..................................................................................................................................................................  عمده هاي پروژه
  359  ........................................................................................................................................................  ترافیک و نقل و حمل

  360  ..........................................................................  شهر ره المللی بین گروه نقل و  حمل ریزي برنامه بخش هاي توانمندي
  369  ..................................................................................................................................................................  شهر رایانه گروه
  387  ...................................................................................................................................................................  کینفورماتیژئوا
  390  ....................................................................................................................  هاپیمان و رسیدگی امور عالیه، نظارت واحد
  404  ...................................................................................................................................................................................  انرژي
  407  ..................................................................................................................................................................................  صنعت
  409  ..................................................................................................................................................................................آمایش
  416  ............................................................................................................................................(DSS) پشتیبانی هاي سیستم
  419  ......................................................................................................................................................................  منظر معماري

  421  ..................................................................................................................................................  کار ي ارایه و مستندسازي
  433  ...................................................................................................................................................................................  ماکت

  436  ...............................................................................................................................................................................  گرافیک
  438  ..............................................................................................................................................  توسعه و تحقیقات مطالعات،
  440  ................................................................................................................................................................................  نشریات
  447  ......................................................................................................................................................  تحقیق و ترجمه تألیف،
  449  .............................................................................................................................................  شهرالمللی رهگروه بین دفاتر



 

1  
 

 

 تعالی  بسمه 
  

 و متخصص نیروهاي داشتن به  کشور نیازهاي به توجه با شهر ره المللی بین گروه
 از. شد تاسیس 1369 سال در مهندسی، هاي پروژه اجراي و مشاوره ي زمینه در کارآمد
 اصلی هدف یک عنوان به را کیفی و مناسب خدمات هیارا شرکت مدیران تاسیس، هنگام

 برآورده در سعی و کارفرمایان با مناسب روابط تداوم آن حاصل که کردند دنبال شرکت در
 هاي بخش تدریج به  شرکت ،دلیل همین به  .است بوده کاري مختلف نیازهاي کردن

 .کرد گذاري پایه را مختلفی
 Cost بر    هزینه مراکز صورت به ابتدا در مجموعه این هاي بخش از یک هر

Centre  سودآور مراکز  به وقتی ،بلوغ و رشد مراحل طی از پس که شوند می اداره Profit 

Centre  طی تخصصی شرکت یک ثبت براي را خود قانونی مراحل ،شدند تبدیل 
 هاي شرکت به مجموعه این از بخش  22 تعداد شرکت، فعالیت طول مدت در. کنند می

 . یافتند تغییر تخصصی مستقل
 درحال و شد تبدیل اي رشته چند سازمانی به شهر المللی ره گروه بین ترتیب این به
 فهرست در شهر المللی ره گروه بین. شود می اداره هلدینگ مجموعه یک صورت به حاضر
 در مشاوره خدمات هیارا منظور به جهانی بانک ي شده تایید مشاور مهندسین هاي شرکت
 تامین جهانی بانک سوي از ها آن مالی اعتبارات که مرزي برون و درون هاي پروژه

 نام) یونیدو( متحد ملل صنعتی توسعه سازمان اعالم اساس بر همچنین .دارد قرار شود، یم
 و اي منطقه ریزي برنامه انرژي، آب، عمران، شهرسازي، معماري، هاي رشته در شرکت این

 مشارکت و مرزي برون هاي فعالیت انجام براي سازمان، در فهرست آن سرزمین آمایش
 و توسعه .است گرفته قرار جهانی سطح در مختلف هاي پروژه اجراي و اي مشاوره و فنی
 المللی بین گروه اعتبار و نام اعتالي و کیفیت حفظ ضرورت و ها آن حجم و کاري تنوع
 متعددي هاي گام شرکت، مدیریت و امور ي اداره ي زمینه در تا داشت آن بر را ما شهر، ره

 امر این براي که بود کیفیت حفظ منظور به کارها استاندارد کردن ها آن که از جمله برداریم
 هاي و روش کارها فرآیند براي مشخصی استانداردهاي و مکتوب ها فعالیت بایست می

 که واداشت را شرکت کار، انجام روش و فرآیند کردن استاندارد. گردد تعریف آن انجام
ها را در برنامه کاري خود قرار دهد که  بردارد و آموزش روش را مدیریتی بزرگ گام دومین

 مهم ابزارهاي از یکی به تدریج گسترده شده و امروزه آموزش مستمر کارکنان به
 نقش به شرکت، توجه دیگر آفرین تحول و مهم گام .است شده تبدیل شرکت استراتژیک
 کیفیت که اعتقاد این با بود، تحول ایجاد و باال کیفیت با خدمات و پشتیبانی هاي سیستم
 این. است مجموعه ي همه نمودن مند و نظام کیفی اعتالي گرو در خدمات و ها خروجی
   یک به شرکت حاضر حال در و کرد تبدیل ارگانیک سازمان یک به را سازمان ،تحوالت
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 تهران سطح در آن درون ارتباطات ي همه که ؛است شده تبدیل  ICT بزرگ نظام
 ویدئو اي، رایانه ارتباطات طریق از کشور از خارج دفاتر و شهرستانی و استانی دفاتر و

 المللی بین گروه دیگر اساسی و مهم گام .شود می انجام کاغذ از استفاده بدون کنفرانس و
 و شد اصالح ها پرداخت نظام آن دنبال به که است پروژه مدیریت نظام استقرار شهر ره

 .شد ها پروژه سود در پروژه کارکنان تسهیم و پاداش، نظام آمدن وجود به باعث سپس
 و BD یا Business Development کارکسب و   تولید نظام شرکت با ایجاد همچنین
 خالقانه در تفکر توسعه به که است کرده سعی خود، داخل در کارآفرینی توسعه صندوق
 .بپردازد جانبه همه ي توسعه به طریق این از و نماید، اقدام سازمان و گروهی فردي، سطح
 زمینه  در که هایی تیم پرورش و همکاران بین در GISآموزش  گسترش مدد به امر این

 هاي پروژه با همکاري فواصل در شرکت که گردید موجب دارند، تخصص سرزمین آمایش
 در و بپردازد کشور ي توسعه زمینه   در مطالعاتی هاي پروژه اجراي و تعریف به کارفرمایی،

 به توسعه را از جدیدي هاي کشور، چارچوب نقاط اکثر آمایشی بررسی ضمن ،نهایت
 حاصل که کند، کمک هایی پروژه چنین اجراي در ها آن  به و معرفی مسئول هاي سازمان 

 .  است شرکت ي توسعه هم و کشور ي توسعه آن،
 و نامه گواهی دریافت به موفق خود فعالیت در راستاي شهر المللی ره گروه بین

 :شود می اشاره زیر موارد به آن جمله از که است شده متعدديهاي  عضویت

برنامه و (ریزي  برنامه و مدیریت سازمان از مختلف هاي بندي رشته رتبه نامه گواهی .1
 )بودجه سابق

 معدن و صنعت بانک از توریسم رشته در B  رتبه نامه گواهی .2
 )PMI( پروژه مدیریت در انستیتوي عضویت نامه گواهی .3

        ISO 14001:2004نامه  گواهی .4
        ISO 18001:2007نامه  گواهی .5
        QHSE codeنامه  گواهی .6
        ISO 9001:2008نامه  گواهی .7
  ي مهندسان مشاور ایران  نامه عضویت در جامعه گواهی .8
  نامه عضویت در انجمن مشاوران مدیریت  گواهی .9

  گذاري بانکی و سرمایه نامه عضویت در کانون مشاوران اعتباري گواهی .10
  مهندسی ـ نامه عضویت در انجمن صدور خدمات فنی گواهی .11
  هاي خدمات انرژي  شرکتانجمن عضویت در  .12
  انجمن نانوعضویت در  .13
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  خود است مرکزي دفتر در وقت تمام نیروي نفر 480 داراي شهر ره المللی بین گروه
 هاي زمینه در يدکتر و ارشد کارشناسی کارشناسی، مدرك داراي ها آن نفر  450که

 توسعه، ریزي برنامه زیربنایی،  تأسیسات پتروشیمی، گاز، نفت، ،ICTشهرسازي،  معماري،
 گروه این همچنین. هستند انرژي و زیست محیط اقتصاد، و شناسی جامعه مدیریت،

 همکاران آموزش مقوله) پارس دانش ره( آموزشی خاص شرکت یک تاسیس المللی با بین
  . کند می دنبال استراتژیک هدف یک صورت  به متقاضیان را دیگر و خود

 هاي شاخه از تعدادي تبدیل  به اقدام ها، فعالیت نمودن تخصصی راستاي در عالوه به
 نموده مشخص و تخصصی هاي زمینه با حقوقی هاي شخصیت و ها شرکت به خود فعالیت
  :جمله از است

 شهر شرکت مهندسین مشاور معماري ره .1
 شهر شرکت خدمات مدیریتی و مهندسی ره .2
 دانش پارس شرکت ره .3
 پردا کیش شرکت مشاوره فناوري اطالعات، مدیریت و آموزش ره .4
  ت نقش گستر ایدهشرک .5
 شهر ره ـ شرکت آالگاز .6
  شرکت پتروشهر .7
  » انگلستان -  کانادا« ـ بیلد شرکت کوئیک .8
  »انگلستان« ـ شرکت نانومایند .9

  »عمان«شهر  المللی ره گروه بین .10
  شهر  شرکت سام ره .11
 )STP(ي پایدار  موسسه سیماي توسعه .12
 شهر پایدار رهشرکت عمران آب  .13
14. Win green Tech (Canada) 
 شهر شرکت انرژي پایدار ره .15
 پارس کیش شرکت ره .16
 »ماهر«شهر  شرکت مدیریت اطالعات هوشمند ره .17
  (IFS) »انگلستان«شهر  المللی ره گروه بین .18
 شهر شرکت پایا تردد ره .19
 تک سام ره شرکت به .20
 شرکت پارس نیرو کیش .21
 شهر شرکت معماري پایدار کیش ره .22
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 شهر ره المللی بین گروه قالب در تخصصی، هاي بخش سایر کنار در ها شرکت این
 گسترش هدف با و ها فعالیت تنوع به توجه با شهر ره المللی بین گروه. نمایند می فعالیت

 به نسبت تجربه، با هاي شرکت دیگر همکاري با جدید، تخصصی هاي زمینه در ها آن
 و کشور عمرانی هاي طرح نیاز مورد خدمات ي هیارا جهت همکار هاي شرکت گروه تشکیل
  . است نموده کشور اقدام از خارج

گروه، تحقیق، پژوهش، مطالعات، طراحی و مدیریت اجرا در  این هاي فعالیت
زیست، مطالعات اقتصادي،  عمران آب، انرژي، محیط  هاي معماري، شهرسازي، زمینه
هاي  خدمات مشاوره در زمینه ومدیریت پروژه  ،پتروشیمی ،گاز ،نفت  وري اطالعات،افن

انتقال نیرو، پست، (ی یهاي صنعتی، تأسیسات زیربنا ریزي، طراحی شهرك معماري، برنامه
صنایع نوین، فرودگاه،  ردشگري، گ ،...)و نو هاي رسانی، فاضالب، تولید نیرو، انرژي ب آ

کن،  و پتروشیمی، آب شیرینگاز   ال اراضی از دریا، مخازن نفت،صاسکله و بندر، استح
، انرژي، سازه، تأسیسات (I.P.D)المللی  هاي بین ، دفتر پروژهHSEزیست،  محیط

، استانداردهاي GISبرداري،  سازي، سیویل و ترافیک، نقشه راه  الکتریکی و مکانیکی،
 سازي فضاهاي اداري و آموزشی، مطالعات اجتماعی و بهینه  طراحی، معماري داخلی،

سازي، خدمات  ، گرافیک، انیمیشن و ماکت(COMFAR3)افزار  اقتصادي با نرم مطالعات
  .و مدیریت پروژه است ICT ،MSI، )افزار افزار و نرم سخت(کامپیوتري 

 
  
  
  
 
 
  
  

  شهر   ره المللی گروه بین ي هت مدیراهیاعضاي 

 ت مدیرهایس هییمدیرعامل و ر: ییسید محمدعلی کیا  -
 ت مدیرهاهی عضو: ییسید محمد باقر کیا  -
 ت مدیره اهییس یر بیو ناعضو  :سید محمد ناصر موسوي  -
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  شهر المللی ره گروه بین) وابسته(هاي زیرمجموعه  شرکت
  

 شهر شرکت مهندسین مشاور معماري ره .1
 شهر خدمات مدیریتی و مهندسی رهشرکت  .2
 دانش پارس شرکت ره .3
 پردا کیش شرکت مشاوره فناوري اطالعات، مدیریت و آموزش ره .4
  شرکت نقش گستر ایده .5
 شهر ره ـ شرکت آالگاز .6
  شرکت پتروشهر .7
  » انگلستان -  کانادا« ـ بیلد شرکت کوئیک .8
  »انگلستان« ـ شرکت نانومایند .9

  »عمان«شهر  المللی ره گروه بین .10
  شهر  شرکت سام ره .11
 )STP(ي پایدار  موسسه سیماي توسعه .12
 شهر شرکت عمران آب پایدار ره .13
14. Win green Tech (Canada) 
 شهر پایدار رهشرکت انرژي  .15
 پارس کیش شرکت ره .16
 »ماهر«شهر  شرکت مدیریت اطالعات هوشمند ره .17
  (IFS)» انگلستان«شهر  المللی ره گروه بین .18
 شهر شرکت پایا تردد ره .19
 تک سام ره شرکت به .20
 شرکت پارس نیرو کیش .21
 شهر شرکت معماري پایدار کیش ره .22
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  شهر شرکت مهندسین مشاور معماري ره
  

 فعالیت رسمی و ثبت شده خود را از خرداد ،شهر مشاور معماري ره شرکت مهندسین
خصوص انجام خدمات  عمده فعالیت این مهندسین مشاور در. شروع نموده است 1375
ها و مطالعات مربوطه و نظارت  سازي شهرك محوطه ،ابنیه هاي پروژهمهندسی  ،مشاوره

عضو رسمی  1376از سال این مهندسین مشاور . باشد ها می پروژهبر حسن اجراي 
ریزي کشور  از سازمان مدیریت و برنامه 1379سال  جامعه مهندسین مشاور گردید و در

 : هاي زیر را دریافت نموده است رتبه

 کار مجاز   4با تعداد                                                   سازي تخصص راه 3پایه    -
 کار مجاز  4با تعداد                          هاي اطالعات جغرافیایی تخصص سیستم 3پایه  -
 کار مجاز  6با تعداد                                                  تخصص شهرسازي 1پایه  -
 کار مجاز  6با تعداد     هاي آموزشی، ورزشی،بهداشتی و درمانی   تخصص ساختمان 1پایه  -
 کار مجار  6با تعداد    هاي مسکونی،تجاري،اداري،صنعتی و نظامی تخصص ساختمان 1پایه  -
 هاي غیر رسمی  گاه هاي فرسوده و سکونت توانمندسازي بافت تخصص ساماندهی و 3یه پا -

  کار مجاز  4با تعداد                                                                                                    
 کار مجاز  6با تعداد                                                      تخصص سازه  1پایه  -
 کار مجاز   5با تعداد                                                     ها  تخصص فرودگاه 2پایه  -
 کار مجاز   4با تعداد                                    تخصص تاسیسات آب و فاضالب 3پایه  -
 کار مجاز  4با تعداد                                                زیست تخصص محیط 3پایه  -
 کار مجاز   4با تعداد                                               تخصص فضاي سبز  3پایه  -
 کار مجاز   4با تعداد                               تخصص تاسیسات، برق و مکانیک  3پایه  -
 کار مجاز   5با تعداد                                            تخصص طراحی شهري 2پایه  -

  
  
  
  
  
  

 شهر مهندسین مشاور معماري ره ي هت مدیراهیاعضاي 
 مدیره تامدیرعامل و عضو هی: جالل اعراب اویسی -
 ت مدیرهارئیس هی: سید محمدعلی کیائی  -
  مدیره تاعضو هی: جلیل اعراب اویسی -
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  شهر ره خدمات مدیریتی و مهندسیشرکت 
ه خدمات ئبا هدف ارا ،1375شهر در سال  شرکت خدمات مدیریتی و مهندسی ره

هاي گروه و همچنین کارفرمایان مختلف فعالیت خود را  مدیریتی و مهندسی به پروژه
 . آغاز و در منطقه آزاد قشم به ثبت رسیده است

 :است شرح ذیل  هسه محور عمده فعالیت شرکت ب
هاي  هاي تخصصی شرکت ه خدمات مشاوره به کارفرمایان با پشتیبانی بخشیارا -

 شهر ره المللی بینزیرمجموعه گروه 
هاي تخصصی  با پشتیبانی بخش EPCو خدمات مدیریت طرح و اجرا  هیارا -

شهر جهت طراحی و استفاده از کادر  ره المللی بینهاي زیرمجموعه گروه  شرکت
 ها  و مالی پروژه ی شرکت در زمینه مدیریت فنی، مهندسی، تدارکاتییاجرا

گروه  هاي زیرمجموعه ه خدمات مرحله سوم مشاوره به کارفرمایان و شرکتیارا -
مطالعات  ،برداري نظارت عالیه و همچنین خدمات نقشه ،نظارت کارگاهی :شامل

 ژئوتکنیک و آزمایشگاه مکانیک خاك 
هاي زیر مجموعه  هاي مختلف شرکت این شرکت عالوه بر استفاده از تخصص

هاي معتبر مهندسین  از همکاري نزدیک و مشترك با شرکت ،شهر ره المللی بینگروه 
آهن و  ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، ترافیک، حمل و نقل، راه :تخصصی مانندمشاور 
 . زیست برخوردار است محیط

 ي آزاد قشم، منطقه منطقهفعالیت این شرکت از شروع تا به امروز در  ي عمده
، )بندرعباسـ  معادن و فلزات(فارس  فلزي خلیج - صنایع معدنیویژه اقتصادي 

ویژه اقتصادي انرژي پارس  ي منطقه ،)بندرامام(شیمی ویژه اقتصادي پترو ي منطقه
پارسیان و بر در  ي استقرار صنایع انرژي ي ویژه منطقه ،ي آزاد اروند منطقه) عسلویه(

، ي مطالعه در این خصوص و وجود اطالعات کافی سابقهبا توجه به  .بوده استالمرد 
هاي  مهندسی در زمینهخدمات مدیریتی و ي  این شرکت آمادگی الزم را جهت ارایه

را دولتی  و) داخلی ـ خارجی(گذاران و کارفرمایان بخش خصوصی  موردنیاز به سرمایه
 .دارا است

 

 شهر ره شرکت خدمات مدیریتی و مهندسی ي ت مدیرهاهیاعضاي 
 ت مدیرهامدیرعامل و عضو هی: محمد ریاض خلیلی  -
 ت مدیرهایس هییر: ییسید محمد علی کیا  -
 ت مدیرهایس هییعضو و نایب ر: زاده صمد میالنی  -
  ت مدیرهاعضو هی: محمد حسین نریمان شریفی  -
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  دانش پارس  شرکت ره
و هاي گوناگون به زبان انگلیسی کاربردي     نیاز متخصصین و کارشناسان حرفه

هاي فنی براي ارتباط با اشخاص، موسسات و مراکز تخصصی و  روزرسانی مهارت هب
کنندگان دانش در سطح جهان واقعیتی انکارناپذیر  تولیدکنندگان و عرضهاي و  حرفه
گیرند از موقعیت کاري  ها بهره می ها از این آموزش هایی که کارکنان آن سازمان. است

پیوسته سعی  ،به همین دلیل. هستند المللی برخوردار هاي داخلی و بین برتري در فعالیت
  .سب کنندهاي مورد نیاز را ک کنند آموزش می

 ماه از اردیبهشت ،منظور پاسخگویی به این نیاز روزافزون شهر به ره المللی گروه بین
و تاکنون با نموده  »دانش پارس ره«سیس شرکت جدیدي به نام أاقدام به ت ،1383
  .ه دهدیهایی به شرح زیر تالش کرده است روشی براي رفع این نیاز ارا ه برنامهیارا

هاي مورد نیاز  و دیگر مهارتهاي عمومی آموزش زبان انگلیسی  برگزاري دوره -
مهندسی و بازرگانی به منظور   -هاي فنی ها و شرکت براي کارکنان ادارات، سازمان

المللی و استفاده  ایجاد آمادگی الزم براي انجام ارتباطات معمول اداري در سطح بین
  .شود ه میاز اطالعاتی که در شبکه اینترنت عرض

اي متقاضیانی  هاي آموزش زبان انگلیسی متناسب با نیازهاي حرفه برگزاري دوره -
ها براي شرکت در  اند و آماده کردن آن هاي عمومی زبان را گذرانده  که دوره

  اي و مکاتبات بازرگانی حرفه مذاکرات نیمه
مدیران هاي اختصاصی آموزش زبان انگلیسی براي کارشناسان و  برگزاري دوره -

  زمان اي بدون نیاز به مترجم هم منظور شرکت در مذاکرات حرفه به
  IELTSهاي آمادگی براي شرکت در امتحان  برگزاري دوره -

 
 
 
  

  دانش پارس شرکت ره ي هیات مدیرهاعضاي 
  و عضو هیات مدیره مدیر عامل: اهللا غالمی عزت  -
  یس هیات مدیرهیر: سید محمدعلی کیایی  -
  یس هیات مدیرهیرنایب : رضا روحانی  -
  عضو هیات مدیره: زاده صمد میالنی  -
  عضو هیات مدیره: سعید شهیدي  -
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 پردا کیشمدیریت و آموزش ره آوري،شرکت مشاور فن

کار، مدیریت و کنترل این  و شدن فرآیندهاي کسب ها و پیچیده امروزه با رشد بنگاه
با این دیدگاه، شرکت مشاور . استفرآیندها از اهمیت بیشتري نسبت به قبل برخوردار 

ویژه مدیریت پروژه در گروه به عنوان متولی مدیریت و به 1383پردا در سال  مدیریتی ره
 .شهر تأسیس شدالمللی رهبین

 :زیر تقسیم کرد گروه عمده 5توان به هاي این شرکت را میفعالیت

نیازسنجی، طراحی و  شامل مطالعات شناخت سازمان و(ها خدمات مدیریت به سازمان  .1
محوري، خدمات مشاوره  استقرار دفاتر مدیریت پروژه، طراحی و استقرار نظام پروژه

  ...)بهبود سیستم و 
 شامل مدیریت ابزارها و اطالعات (ها ها و سازمانخدمات مدیریت پروژه به پروژه  .2

بر اساس  ها، خدمات مدیریت پروژهریزي و کنترل پروژهها، خدمات برنامه پروژه
  ...) و  PMBOKاستاندارد 

سازي و راهبري شامل طراحی، پیاده(افزاري هاي نرمخدمات تأمین و پشتیبانی سیستم  .3
، )MIS(، سیستم اطالعات مدیریت )PMIS(هاي اطالعات مدیریت پروژه سیستم

هاي سازمانی و ، طراحی و استقرار پرتال)EPM(سامانه جامع مدیریت پروژه سازمانی 
  ...)ها و پرتال پروژه

  آوري اطالعاتمشاوره فن  .4
  خدمات آموزشی  .۵
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  هاي یکپارچه سازمانیسیستم

آوري و  افزاري متمرکز مبتنی بر وب، براي جمعسیستم یکپارچه سازمانی یک سیستم نرم
هاي باشد که با هدف مدیریت و راهبري پروژهها و اطالعات پروژه میبندي کلیه دادهدسته

گذار در پروژه، هاي مختلف شاغل و تاثیروري و کارآیی تیممختلف و به منظور افزایش بهره
سازي بر اساس نیازهاي خاص این سیستم قابلیت هرگونه سفارشی. طراحی و اجرا شده است

  .باشدها را نیز دارا میسازمان
ه نوع سازمان و ها بسته بهاي مختلفی است که هر یک از آناین سیستم شامل زیرسیستم

 .ها را دارندتنوع نیازهاي آن قابلیت استقرار به صورت منفرد و یا یکپارچه با سایر سیستم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وري اطالعات، مدیریت و آموزش اشرکت مشاوره فن ي هیات مدیرهاعضاي 
  کیش پردا ره

  عامل و عضو هیات مدیره مدیر: زهره فقیه  -
  هیات مدیرهرئیس : علی کیایی  سید محمد  -
  هیات مدیره نایب رئیس: ریاض خلیلی محمد  -
  عضو هیات مدیره: علی شهبا  -
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  شرکت مهندسین مشاور نقش گستر ایده

برداري و خدمات  ه خدمات نقشهیشرکت مهندسین مشاور نقش گستر ایده جهت ارا
این شرکت در . تأسیس یافته است 1384مهندسی مرتبط در این زمینه در سال  -فنی 

المللی  تالش است تا با رعایت موازین علمی، الزامات قانونی و استانداردهاي ملی و بین
شرکت مهندسین . هاي جدید اقدام نماید ه تکنولوژيیدر جهت ارتقاء کیفیت کار و ارا

مدت و  مدت، میان اهداف کوتاه بی به موارد فوق، یا مشاور نقش گستر ایده براي دست
  .مدت خود را به شرح زیر تعیین نموده است بلند

  مدت  اهداف کوتاه
هاي توپوگرافی اعم از  برداري زمینی شامل تهیه نقشه  ه کلیه خدمات نقشهیارا -

برداري در امور ساختمانی خصوصاً  هاي کاداستر، نقشه اي، شهري و نقشه منطقه
سدسازي،  ،سازي هاي محوطه برداري در زمینه هاي بلندمرتبه، نقشه نساختما

 سازي، تونل، خطوط آب و فاضالب، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی  راه
 برداري ه خدمات مهندسی کارگاهی و خدمات نظارت نقشهیارا -
کشی، تأسیسات آب و فاضالب، مطالعات و  ه خدمات مشاوره در امور آبیاري و زهیارا -

 فضاي سبز طراحی
 ها ه خدمات جانمایی سایتیارا -

  مدت اهداف میان
 )هیدروگرافی(برداري دریایی  ه خدمات نقشهایار -
 )فتوگرامتري(برداري هوایی  ه خدمات نقشهیارا -
 ) GIS(هاي اطالعات جغرافیایی  طراحی و ایجاد سیستم -

  مدت اهداف بلند
 هاي جدید ه تکنولوژيیانجام خدمات تحقیقاتی و ارا -
 هاي اطالعات جغرافیایی برداري و سیستم هاي نقشه خدمات مهندسی در زمینهصدور  -
 افزاري مرتبط انجام مطالعات نرم -
  
  
  

  ي شرکت مهندسین مشاور نقش گستر ایده هیات مدیرهاعضاي 
  امل و عضو هیات مدیرهعمدیر: افشین میرچی  -
  رئیس هیات مدیره: زاده صمد میالنی  -
  مدیره ب رئیس هیاتینا: کامران فیلی  -
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  شهر ره -شرکت آالگاز
  

ساخت و نصب واحدهاي نفت و گاز و  ،براي مهندسی 1366شرکت آالگاز در سال 
  . پتروشیمی تأسیس گردید

ي  شهر به عنوان شریک جدید، محدوده این شرکت با تجدید سازمان و ورود شرکت ره
 1386گاز و پتروشیمی در سال  ،براي صنایع نفت EPCCسطح  درکارهاي خود را 

افزارهاي توانمند و افراد متخصص این توانایی را  کارگیري نرم بههمچنین . توسعه داد
  .گیر نموده است در سازمان بسیار چشم

  :ه گردیده استایاي از کارهاي انجام شده توسط این مشارکت ار در زیر نمونه

  یعانات گازي سرخوناندازي واحد تثبیت م مهندسی، ساخت و نصب و راه -
 سیسات سرچاهی منطقه گازي سرخونااندازي و ساخت ت نصب و راه -
 سیسات سرچاهی تا خوراك به پاالیشگاه سرخوناآوري گاز از ت سیستم جمع -
- MC عسلویه(ي انرژي پارس  و مشاور مادر در منطقه ویژه( 
 )ماهشهر( )ره(مشاور مادر در منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی بندر امام خمینی -
 اندازي واحد پنتا اریتریتول مهندسی، ساخت و راه -
 اندازي واحد تولید اسید فسفریک و کود فسفاته مهندسی، ساخت و راه -
فارس  خلیج اقتصادي صنایع معدنی و فلزي ي مشاور مادر در منطقه ویژه -

 )بندرعباس(
 سیسات جانبی پاالیشگاه سرخونااندازي ت نصب و راه -
 )المرد(بر  صنایع انرژيمشاور مادر سایت  -
  
 
  
  

  شهر ره -ي شرکت آالگاز هیات مدیرهاعضاي 
 عضو هیات مدیره و مدیرعامل: محمد ثابت قدم  -
 یس هیات مدیره یر: ییسید محمد علی کیا  -
 یس هیات مدیرهینایب ر: ییسید محمد باقر کیا  -
 عضو هیات مدیره: سید جعفر سید موسوي  -
  مدیرهعضو هیات : زاده صمد میالنی  -
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  شرکت پتروشهر 

ي اقتصادي و جایگاه آن به عنوان یکی از  گاز و پتروشیمی در توسعه  صنایع نفت،
متکی به منابع عظیم نفت و گاز کشورمان،  پایدار،  ي هاي توسعه ترین گزینه مهم

ی که یمهندسی و اجرا  هاي مدیریتی، ي متخصصین و گروه وظایف خطیري را به عهده
  .گذارد باشند، می ی مییکار و حسن شهرت در امور مدیریتی و اجرا داراي سوابق

هاي مذکور با توجه به  مشارکت نیروهاي متخصص و کارآمد ایرانی در زمینه فعالیت
سو و لزوم یادگیري،  ها از یک هاي کلی نظام در جهت گشایش این نوع فعالیت سیاست

ي وابسته به صنایع نفت، گاز و ها وري، اداره و راهبري مجموعهاآموزش، انتقال فن
تر  این وظایف را سنگین المللی از سوي دیگر،  پتروشیمی در کنار نیروها و تجارب بین

  .نماید می
هاي  مزیت(اقتصادي کشور،  ي این امر از این بابت واجد اهمیت است که در توسعه

ناخت و ش کشف،   به عبارتی،. اصلی اساسی است  ،)ها یینسبی، امکانات و توانا
  . ها، ضامن تحقق توسعه است ییها و توانا کارگیري هرچه بیشتر مزیت به

منظور تحقق هرچه بهتر  به جهت،  نیروهاي همفکر و هم  در این راستا و در مجموعه
  کشور، استفاده از تجارب و سوابق فردي، ي اهداف فوق، مشارکت در امر توسعه
گیري از تجارب و دانش  ی، مدیریت و بهرهیااجر افزایش ظرفیت و توان فنی، مهندسی، 

در سال  »مدیریت و مهندسی توسعه پتروشهر«گروه ، المللی هاي بین نیروها و شرکت
  .تشکیل و مراحل ثبت قانونی آن انجام شد ،1383

هاي مختلف  گیري از دانش، تخصص و تجارب نیروهاي فنی در رشته این گروه با بهره
صورت  ها به مدیریت و اجراي پروژه ه خدمات مشاوره، یآمادگی ارانفت، گاز و پتروشیمی 

EPC را دارد.  
  
  
  
  

  شرکت پتروشهر يهیات مدیرهاعضاي 
  رئیس هیات مدیره: ییسید محمد باقر کیا  -
  نایب رئیس هیات مدیره: علی مستاجران  -
  عضو هیات مدیره: زاده علیرضا شمس  -
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  »UK .کانادا« بیلد شرکت کوئیک
  

هاي جدیدي در  تاسیس شد تا فرصت 1384ر سال الملل د بیلد بین کوئیک
 و همچنین بتوان پاسخگوي تقاضاي صنعت ساختمان ایجاد شود وسازهاي انبوه ساخت

هایی که  ساختمان صرفه و اهداف بلندمدت طراحی به هاي مقرون حل جهانی براي راه
 باالترین  این شرکت همچنین از. بودجمعیت رو به رشد جهانی را دارند،  اسکانقابلیت

  . برد ي تولید انبوه بهره می ها در حوزه پروژه اي استانداردها در مدیریت حرفه
  بیلد، بر کوئیک المللی هاي بین ي شعبه تمرکز این شرکت در عین همکاري با همه

  .محور استدانش ي مدیریت هاي توسعه حل راه

یابی، بررسی سایت و  ت، که شامل مکانهاي پیش از طراحی و ساخ مدیریت فاز -
 .شود تایید ارزیابی طراحی می

  ها سازي و پایش منظم بودجه و برنامه آماده -
طراحی، ساخت و فازهاي  ا، در طولي کارفرم عنوان نماینده ي خدمات، به ارایه -

  .شوند هاي پیشرفت پروژه می سازي گزارش نهاییِ پروژه، که شامل آماده
تر و  وساز سریع هاي ساخت حل توجه تقاضاي جهانی براي راه  برآوردن رشد قابل -

  ممکن هاي زمانی ترین بازه ر در کوتاهت صرفه به مقرون
هاي موجودي که در ساخت  سیستم ي کیفیت ارهغلط درب رویکردهاي اصالح -

 روند کار می ساخته به هاي پیش ساختمان
تمرکز راهبردي و تاکید  هاي ساختمانی ما ي فعالیت هاي برجسته یکی از ویژگی

 .هاي انبوه است ما بر مسکن
طراحیِ مهندسی و ساخت،  هاي منابع انسانی الزم در حوزه منظورِ آموزشِ به
بیلد را تحت نظارت دانشگاه جامع  کاربردي کوئیک-شهر مرکز علمی المللی ره گروه بین
 . کاربردي در مقاطع کاردانی و کارشناسی تاسیس کرده است ـ علمی

  
  

 :مدیران
 ییسید محمد علی کیا  -
  محمد ریاض خلیلی  -
  ییسید محمد باقر کیا  -
  فاپرویز اکبر  -
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  »انگلستان«نانومایند شرکت 
 

 نفت و گاز  -
 زیربنایی ساختارهاي  -
 مدیریت یکپارچگی  -

  خدمات مشاوره  -

ها، نگهداري  آوري ي فن شرکتی است که در حوزه» سی .دي. نانومایند آي«
نفت و گاز و نوآوري در طراحی  هاي ي لوله نین تحقیقات در زمینههمچها و  زیرساخت

هاي حفاظت  آوري فناین شرکت براي گسترش . کند نیاز فعالیت می  هاي مورد حل راه
با کارفرماها همکاري  سیم از راه دور نفت و گاز بی هاي اتودي و پایش یکپارچگی لولهک
گرایی در ارایه و انجام عملیات ارزیابی  توان به تعالی آن می هاي از عمده فعالیت کند؛ می

هاي کاهش این آثار  آوري فن پیشنهاداتی در خصوصي  محیطی و ارایه آثار زیست
واقع است و  )نگلستانا(این شرکت که دفتر مرکزي آن در لندن، . مخرب اشاره کرد

گذشته رشد  هاي ، طی سالدارد) الگوس و واري آبوجا،(مرکزي اجرایی نیز در نیجریه 
ها در بخش نفت و گاز تبدیل شده است که به  ترین شرکت کرده و به یکی از اصلی
 .دهد نیجریه خدمات ارایه می

 بازار هدف

 )آسیا و خاورمیانه(در حال توسعه  کشورهاي

 صنایع عمده

  نفت، گاز، بیوشیمی و تاسیسات زیربنایی
  

  اهداف
رکیبی ت هاي مبتنی بر ارتباطات آوري ي فن توسعههاي مداوم و  کمک پژوهش به

تنها با  ي دقیق، نانومایند آي دي سی نه شده تعریف سیم و خدمات نانوچیپ و بی
ت، گاز و نف ز به حداقل رساندن یا حذف تعهد در قبال کارفرمایان صنایعاستفاده ا

داند کیفیت مدیریت  ود میي خ دهد، بلکه وظیفه پایدار ارایه می تنها مزایاي بیوشیمی نه
هاي خطوط  دهی براي زیرساخت صی و گزارشیکپارچگی، عملیات تشخی در پایش

  . ي نفت و گاز را بهبود بخشد  لوله
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 هاي ارزیابی آثار مخرب از روشگیري  شرکت نانومایند متعهد است با بهره
هایی عملی  دستیابی به روش  ي آن ها اشاره شد و نتیجه محیطی که در باال به آن زیست

عه را در زیست است، نیازها و انتظارات جام انسان و محیط براي حفاظت از سالمتی
ته درك کرده و یکپارچگی و کارآیی پروژه بهتر از گذش گیري ي شکل مراحل اولیه

که پروژه در  ن توجه به اینها بدو آن و در فواصل بینهاي مختلف  باالتر را در پروژه
  . ي خود قرار دارد، ترویج کند اولیه یا میانه مراحل

  
  انداز چشم

ار د پیشرفته و دوست هاي آوري وري پیشرو در تامین فناست که مشا اینانداز ما  چشم
 محیطی، اجتماعی و سالمتی در زمان طراحی زیست زیست، کاهش آثار مخرب محیط
  .باشیم موثرتر و مفیدتر هاي گذاري ها و نیز سرمایه پروژه
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  »عمان«شهر  المللی ره گروه بین
  

ه خدمات فنی یاراو با هدف جهت حضور موفق و فعال منطبق بر استانداردهاي جهانی 
شهر به عنوان تنها شرکت کامأل مستقل خارجی در سال  المللی ره گروه بین ،و مهندسی

  . در مسقط به ثبت رسید ،1387
گیري از کادر تخصصی خود در دفتر مرکزي  با بهره »عمان«شهر  رهالمللی  گروه بین

حوزه کشورهاي  هاي مختلف را در خدمات مهندسی و مطالعاتی در زمینه ي تهران، کلیه
هاي  کند و پذیرش و اجراي طرح عرضه می (MENA)فارس و شمال آفریقا  خلیج

  . به عهده داردنیز عمرانی را در خارج از ایران 
تنگاتنگ با دانشگاه سلطان قابوس  ي شرکت، ایجاد رابطهاین یکی دیگر از اهداف  

 ،المللی جهت حصول اهداف فوق هاي مشترك بین عمان است تا از نتایج همکاري
شود فراهم آوردن  هایی که در این راستا انجام می فعالیتاز جمله  .استفاده بهینه شود

هاي  هاي دانشجویی دانشگاه سلطان قابوس در دوره امکانات الزم جهت حضور تیم
شهر در ایران و گذراندن  المللی ره کاربردي گروه بین ـ آموزشی دانشگاه علمی

 .هاي تخصصی و دریافت گواهی کارشناسی است دوره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شهر عمان شرکت ره مدیران
  ییسید محمدعلی کیا  -
  منیر احمد سلیمان   -
 محمدریاض خلیلی  -
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 )HSE(شهر  شرکت سام ره
 المللی بین گروه زیست محیط بخش ایران، در محیطی افزایش مسایل زیست توجه به با
 2 از پس. است آغاز کرده 1384 سال از مستقل، بخشی عنوان به را خود فعالیت شهر، ره

 و تغییر HSE بخش به را خود نام زیست محیط بخش کار، گسترش و فعالیت سال
 آن از پس. داد گسترش سالمت و اي حرفه بهداشت هاي زمینه در را خود هاي فعالیت

 گروه هلدینگ زیرمجموعه( مستقل شرکت یک به »HSE« بخش 1389 سال در
  .شد تبدیل »شهر ره سام« شرکت نام با) شهر ره المللی بین

  »است زیست محیط و ایمنی سالمت، مخفف سام،«

 حدود و وقت تمام متخصص کارشناس 30 همکاري از اکنون هم شرکت این
 هاي زمینه ي کلیه در گیر چشم تجارب و متنوع هاي تخصص با وقت پاره کارشناس70

 تخصصی کادر از گیري بهره و با. برد می بهره  سالمت و ایمنی زیست، محیط خدمات
 تاکنون بهداشت، و ایمنی زیست، محیط با مرتبط هاي تخصص و ها رشته در مجرب
 و دولتی هاي بخش در مشتریان از وسیعی طیف به را مختلفی فنی اي مشاوره خدمات

 ترین پیشرفته گرفتن خدمت به با و نموده ارایه ملیتی چند هاي شرکت حتی و خصوصی
 ي رده در ملی اي توسعه هاي طرح در همواره دنیا، روز دانش و ها فناوري
  . است کرده نقش ایفاي اجرایی ریزي برنامه و مدیریتی کالن هاي سازي تصمیم

 باال بردن و تقویت زیست، محیط پیشرفته فناوري و روز دانش با همگام پیشرفت
 هاي داده پایگاه از گیري و بهره افزاري سخت ارتقا با همگام انسانی منابع ظرفیت و توان
 شرکت این شده  اتخاذ راهبردهاي و اساسی اصول از روز، به و منسجم زیستی محیط
 و علمی مجامع میان است؛ و در المللی بین و اي منطقه –ملی بازارهاي حضور در براي

  .باشد می پیشرو ایرانی، شرکت یک عنوان به پژوهشی
  
  
  

  شهر هیات مدیره شرکت سام رهاعضاي 
 رئیس هیات مدیره : سید محمدعلی کیایی  -
  نایب رئیس هیات مدیره: محمدریاض خلیلی  -
  عضو هیات مدیره و مدیر عامل: سید حسن سادات موسوي  -
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 (STP)ي پایدار موسسه سیماي توسعه

المللی به  محیطی در ایران و اعتقاد ملی و بین به مسایل زیست  با افزایش توجه
هاي صنعتی،  تر فعالیت لی براي پیشبرد بهتر و سریعهاي اجتماعی و مح مشارکت

، اقدام به تاسیس 1387شهر در سال  المللی ره علمی، اقتصادي و اجتماعی، گروه بین
رسالت این مجموعه، . نمود »سیماي توسعه پایدار« (NGO)موسسه غیرتجاري 
محیطی بوده و مقرر  هاي غیرتجاري اجتماعی، آموزشی و زیست شرکت در فعالیت

المللی گروه  هاي ملی و بین در کنار پروژه »ي پایدار موسسه سیماي توسعه«گردید 
 .هاي ذکرشده بپردازد المنفعه در زمینه هاي عام شهر به فعالیت المللی ره بین

هاي زیرمجموعه هلدینگ گروه  همکاران، شرکا و مدیران شرکت تعداد زیادي از
باشند و قسمتی از درآمد خود را براي  شهر در این موسسه عضو می المللی ره بین

بخصوص در جوامع محلی تاثیرپذیر از   ي پایدار در جامعه،  گسترش دیدگاه توسعه
 .گیرند هاي بزرگ مقیاس، درنظر می پروژه

 :باشد وجود در سیماي توسعه پایدار بدین شرح میهاي م بخشی از تخصص
  محیطی  هاي دولتی و خصوصی در راستاي مطالعات زیست همیاري و همراهی سازمان

ریزي  اي، اقتصادي و برنامه ریزي شهري و منطقه هاي برنامه ي زمینه فعالیت در کلیه
  ي پایدار توسعه در راستاي توسعه

و غیردولتی،  )NGO(ان یک سازمان مردم نهاد موسسه سیماي توسعه پایدار به عنو
 .منظور محقق نمودن اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تاسیس گردیده است به

  اهداف کوتاه مدت  
شهر  المللی ره و عملیاتی گروه بین تداوم برخورداري از پشتیبانی سازمانی، فکري  -

  در جهت رسیدن به خوداتکایی
ها و  ها، سازمان یک نهاد غیرانتفاعی به ارگانمعرفی موسسه به عنوان   -

 هاي عمومی، تعاونی و خصوصی با اعالم آمادگی براي همیاري و همکاري بخش
هاي غیرانتفاعی جهانی به منظور اعالم آمادگی براي همکاري  شناسایی سازمان  -

  المللی در سطح بین
شورهاي در حال بررسی و شناسایی منابع و اطالعات مرتبط با جوامع محلی و ک  -

  توسعه در راستاي ایجاد بانک اطالعاتی تخصصی

  اهداف میان مدت   
هاي اجتماعی نسبت به توسعه پایدار از طریق تعامل  ایجاد و اعتالي حساسیت  -

هاي عمومی، تعاونی، خصوصی و  ها و نهادهاي بخش سازنده و پویا با ارگان
   ریزي توسعه کردن برنامه بومی سازي به منظور آگاه
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  اهداف بلندمدت
هاي  هاي سازنده با بخش تالش در راستاي تجمیع امکانات حاصل از تعامل -

  ي پایدار عمومی، تعاونی و خصوصی کشور در جهت توسعه
  هاي سیماي توسعه پایدار سیاست  -
هاي دولتی به منظور همکاري و همیاري در  ها و سازمان برقراري ارتباط با ارگان  -

  پیشبرد و تحقق اهداف توسعه پایدار 
  پذیر و محروم تالش در جهت شناسایی جوامع محلی آسیب  -
پذیري جوامع محلی در کاهش سطح  بررسی و شناخت میزان مشارکت  -

 پذیري جوامع فرسوده آسیب
شده در راستاي افزایش آگاهی و  هاي کاربردي شناخته انواع شیوهگیري از  بهره  -

  پذیر محروم ایجاد حساسیت به منظور توانمندسازي جوامع آسیب
پذیري  راستاي ایجاد محیطی مساعد در جهت افزایش ضریب انعطاف تالش در  -

  سازمانی و پویایی عملیاتی
و کارشناسان مجرب  کوشش در جهت ایجاد محیطی مساعد براي گردهمایی افراد  -

  اي در راستاي تامین نیازهاي مطالعاتی پایداري با دیدگاه میان رشته
ریزي  برنامه«و » ریزي باال به پایین برنامه«کمک به برقراري پیوند دوسویه میان  -

  ریزي توسعه ملی و کوشش در راه تبدیل آن به استراتژي برنامه» پایین به باال
 منظور پشتیبانی از ارتقا عنوان صندوق سبز به ایجاد یک صندوق تعاونی تحت -

 هاي محلی ظرفیت
  
  
  
  
  

  ي پایدار  هیات مدیره شرکت توسعه اعضاي    
سید محمدعلی کیایی، محمدریاض خلیلی، آیدین دژدار، پرویز اکبراف، آقایان   -

 زاده و سید حسن سادات موسوي علی نجفی، قاسم خلیل غالم
  سید محمد علی کیاییآقاي مهندس : رئیس هیات مدیره  -
  آیدین دژدار :مدیر عامل  -
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 شهر شرکت عمران آب پایدار ره

هاي زیر مجموعه  ، به عنوان یکی از شرکت»شهر عمران آب پایدار ره«شرکت 
  . شهر بر پایه توان کارشناسی برجسته و مجرب بنا شده است المللی ره هولدینگ بین

شهر از جمله سیستم ایزو و مدیریت  المللی ره بیناین شرکت از امکانات گسترده گروه 
 . برد بهره می ،...افزاري و افزاري و نرم کیفیت، امکانات سخت

هاي فعالیت خود انجام برگشته و طی سال 1375سابقه تأسیس این شرکت به سال 
هاي مختلف از جمله آب و فاضالب بهداشتی و صنعتی، مطالعات بزرگی در زمینه

شهر ، مهندسی رودخانه و سدسازي را با نام مهندس مشاور عمران آب رهکنترل سیالب
  .در کارنامه خود دارد

  
هاي معتبر  واسطه همکاري تنگاتنگ با شرکت  هشهر، ب شرکت عمران آب پایدار ره

اندازي  طرح، تامین تجهیزات، اجرا و راه ه خدماتیپیمانکار داخلی و خارجی، آمادگی ارا
  :باشد شرح زیر را دارا میه هاي مختلف ب پروژه

 آوري فاضالبهاي توزیع آب و جمعشبکه -
  هاي آب و فاضالبخانهتصفیه -
  هاي پمپاژ و مخازن آب و فاضالبایستگاه -
  هاي سطحیکنترل و هدایت آب -
  هاي آبیاري فضاي سبزشبکه -
  نشانیهاي آب آتششبکه -
  هاي آبگیر و انتقال آبسازه -
  هاکنشیرینآب -
  تصفیه آب و فاضالبهاي پکیج -
  الذکرهاي فوقسازي و ارتقا عملکرد طرح مهندسی مجدد، به -
 برداري از تاسیسات و تجهیزات مختلف آب و فاضالببهره -
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  مهندسی رودخانه و کنترل سیالب -
  کشیهاي آبیاري و زهشبکه -
هاي مرتبط با طرح) GIS(اطالعات جغرافیایی  هايو بارگذاري سیستم تهیه -

  لذکر ا فوق
  ها و استانداردها تهیه دستورالعمل -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شهر عمران آب پایدار ره شرکت ي ت مدیرهاهیاعضاي 
 محمدرضا امجدي ینگجه: مدیرعامل و عضو هیات مدیره  -
  سید محمد علی کیائی: رییس هیات مدیره  -
  محسن سلطانی: عضو و نایب رییس هیات مدیره  -
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   »گرین تکوین «شرکت مشاور 

 درباره ما
مدیریت پروژه و به  در زمینه مدیریت توسعه و» وین گرین تک«شرکت مشاور 

  .نمایدگذاران، خدمات خود را به بخش خصوصی و دولتی ارائه مینمایندگی از سرمایه
هاي تخصصی و پایبندي به تعهدات شخصی، دستیابی به اهداف با تکیه بر روي مهارت

. هاي شما نیروي محرکه فعالیت ما هستندها و خواستهنیازها، ارزش. سازیمرا ممکن می
هاي مناسب حلها را شناسایی کرده و با یافتن راهجهت محقق شدن اهداف شما، چالش

 . عمل بپوشانیم يهاي شما جامهبه خواسته   نماییم تاتالش می
ییم تا به نتیجه نماکنیم و سعی میهاي شما را به خوبی درك میما اهداف و ارزش
ي کاري هدف ما گسترش و توسعه باالترین استانداردها در حوزه. مطلوب دست یابیم

براي نیل به این اهداف بهترین و    . باشداي میدر مدیریت پروژه و عملکرد حرفه
     .برد   ها را بکار خواهیمترین تکنولوژيمدرن

نظم،   آن، نیاز به برنامه،موفقیت هر کار جدید بدون در نظر گرفتن اندازه 
ها و مدیران پروژه موفق با همکاري در پروژه. رهبري و مکاتبه دارد  کنترل، هماهنگی،

همواره . کنار هم و با ارائه بهترین عملکرد به نتایج سودمندي دست خواهند یافت
  .ماییمها همکاري کنیم و بهترین خدمات را ارائه نکوشیم تا بهترین باشیم، با بهترین می

هاي معماري، مهندسی، ساخت و همکاران ما گروهی از افراد با تجربه و متعهد در زمینه
نمایند تا بهترین خدمات را در زمان ساز و مدیریت پروژه هستند و همواره تالش می

  .تعیین شده به کارفرما ارائه کنند
ه در آن خدمت اي کجهت تأثیرگذاري مثبت بر روي جامعهخود  بعنوان بخشی از تعهد

ایم تا از این اي را در زمینه توسعه پایدار آغاز نمودههاي تشویقی گستردهکنیم، برنامهمی
 .تر کنیمطریق سطح توانایی خود را باال برده و دامنه رهبري خود را گسترده

  .مشارکت و همکاري با کارفرمایان است» وین گرین«فلسفه کار ما در  -
  بندي شده از ابتدا تا پایان پروژهبرنامه زمان  ارائه یک -
  هاي مرتبط با پروژهخدمات و هزینه سازيمستند -
دانستن این امر که رضایت کارفرمایان مستقیما با توانایی ما براي انجام کار   -

  .بستگی دارد   ایمن، موثر و دقیق

هاي طراحی، این شرکت داراي منبع ارزشمندي از کارکنان متخصص در بخش
ها در کنار آشنایی با بازار این تخصص. ساخت و ساز و مدیریت پروژه است ریزي،برنامه

 .ها و خدمات خود را توسعه دهیمفعالیت  محلی این امکان را به ما داده است تا
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 هاي ماارزش
  هاپروژه) تسهیل(سازي روان -
  ارزش نهادن بر اخالق  -
  )جهانی فکر کردن(تفکر جهانی  -
  اجتماعی و محیطی    پذیريمسئولیت -
 حساسیت به زمان و سرعت عمل -
 هاجویی در هزینهصرفه -
 جویی در انرژيصرفه -
دهندگان و سازندگان بعنوان شرکاي استراتژیک گذاران، توسعهبها دادن به سرمایه -

 خود

 ما  بینش
اي موسسه. کنیم تا بعنوان یک شرکت مدیریت پروژه کارآمد شناخته شویمما تالش می

هاي با تخصص در مدیریت زنجیره ارزش در  بخش  پذیر و جهانیانعطافباشیم 
ه بهترین خدمات و یمختلف فعالیت خود؛ استراتژي رقابتی ما تولید سریع، ارا

 . ها جهت کسب درآمد بیشتر استجویی در هزینهصرفه  محصوالت،

  ماموریت ما
دهندگان، موسسات سعهتو  ارائه مشاوره تخصصی به صاحبان، »وین گرین«هدف ما در 

این خدمات موجب . گذاران امالك استهاي بزرگ و سرمایهدهندگان پروژهو وام
سعی . ها و انجام کار در مدت زمان مقرر خواهد شدجویی در هزینهکارایی بهتر و صرفه

ما در وین گرین موفقیت در کار و بکارگیري هرچه بیشتر مهندسی و کسب و کار پایدار 
  .است

  رد مارویک
اي از صنایع در بخش خصوصی و دولتی در سطح ما در وین گرین به طیف گسترده

ها، تلفیق کار رویکرد ما در انجام پروژه. نماییمه مییالمللی خدمات مشاوره اراملی و بین
در نتیجه به نیازهاي شما توجه . همکاري و نوآوري است گروهی جهت حل مشکالت، 

نماییم تا براي دسترسی شما به اهدافتان تالش می. شویممی کرده و با بینش شما آشنا
گذاریم که فراتر از نتایجی را در اختیارتان می  تر از آنهاي را بیابیم و مهمحلراه

  .خواست شما خواهد بود
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  هاي اصلیارزش
ارزش . ها و اصول استبها دادن به ارزش بر پایه» وین گرین«هاي ما در اساس فعالیت

ها را در کارهاي روزانه و تعامل ما این ارزش. شودکار ما به خوبی در نحوه کار دیده می
ها وجه متمایزکننده ما بر این باوریم که این ارزش. گذاریمبه نمایش میبا دیگران 

     .هستند

  همکاري
نماییم و در برخورد با سایر افراد رعایت احترام را می. موفقیت ما وابسته به دیگران است

عمل    در کسب و کار خود آزادانه. کنیم تا فراگیر فکر کرده و عمل کنیمتالش می
  . کنیممی

 اعتماد
ما به کیفیت کار خود اطمینان داریم بنابراین بسیار دقیق، شفاف و جسورانه عمل    

 .مشوق تفکر مستقل در مدیریت هستیم. کنیممی

  پشتکار
کنـیم تـا در کـار رویکـردي     هستیم و تـالش مـی  ما در کار خود دقیق و سخت کوش 

 . منطقی و منضبط داشته باشیم

  جدیت
تـوان  مـی «ها شعار کار و کارفرما هر دو براي ما اهمیت دارند و تفکر ما در انجام پروژه 

   .است» انجام داد

 عدالت
ا را هموقعیت  نظرات ایشان،به عنوان نماینده مالکان و با درنظر گرفتن نیازها و نقطه

 . کنیمگیري میدیدگاه متعادل و حساسیت تصمیم   هاي عینی،سنجیده و بر پایه داده

 صداقت
ترین   کنیم و همواره به دنبال یافتن مناسببا صداقت در باالترین سطح عمل می

  . عملکرد و موفقیت ما بر پایه صداقت و امانت بنا نهاده شده است. ها هستیمروش

  ايعملکرد حرفه
 .پایبندي و تالش ما تکیه کنید  گویی،پاسخ توانید بر روي آمادگی، واره میهم   
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   شهر انرژي پایدار رهشرکت 
هاي جایگزین  جویی در مصرف انرژي و بکارگیري انرژي سیاست صرفه توجه به با
بخش تاسیسات برق و مکانیک گروه « زیست، و سازگاري با محیط) تجدیدپذیر(

آغازکرده  1369فعالیت خود را به عنوان بخشی مستقل از سال  ،»شهر رهالمللی  بین
  . است

ارائه خدمات  ، EPC،طراحی، اجرا  ل فعالیت مداوم در زمینه مطالعات،سا 24پس از 
نظارت کارگاهی و نظارت عالیه و انجام بیش از صدها پروژه  مرتبط با امور پیمانکاري،
استفاده از دانش  نیز و نیروهاي متخصص و کارآمدگیري از  داخلی و خارجی و با بهره

مکانیک و   اعم از برق، هاي تاسیساتی روز در زمینه محاسبات و انتخاب صحیح سیستم
شرکت انرژي «، امکان گسترش فعالیت خود به عنوان یک شرکت مستقل  با نام انرژي

  .را فراهم آورد» شهر پایدار ره
کارشناس متخصص  20از همکاري بیش از  اکنون هم» شهر ره پایدارشرکت انرژي «

هاي متنوع و مرتبط با تاسیسات  وقت با تخصص کارشناس پاره 15وقت و حدود  تمام
برد و  می  هاي مربوطه بهره زمینه ي مکانیکی و الکتریکی و تجارب چشمگیر در کلیه

صوصی خهاي دولتی و  هاي فنی گوناگونی را به طیف وسیعی از مشتریان بخش مشاوره
ملیتی ارایه نموده و با استفاده از آخرین استانداردهاي روز دنیا در  هاي چند و حتی شرکت

ها و دانش روز جهان، برآن  آوري ترین فن اجرا و طراحی و به خدمت گرفتن پیشرفته
را که در آن زندگی ) محیط، جامعه، اقتصاد(داوم سیماي دنیایی طور م هکه ب است
هاي  جویی در انرژي و بکارگیري انرژي زیست و صرفه با نگاه به محیط کنیم، می

   .بسازدبهتر از امروز  را و فردایی دهبهبود بخشی تجدیدپذیر،

  مختصري از خدمات شرکت 
ü مکانیک و برق  هاي تاسیسات کلیه سیستماجراي  طراحی و  ،محاسبات

هاي مرکزي  هاي مدرن، تاسیسات زیربنایی و طرح و اجراي موتورخانه ساختمان
با نگاه ) تن برودت 9000تابیش از ( هاي باالي برودتی تهویه مطبوع با ظرفیت

  :به
ü  هاي نو کارگیري انرژي هب   
ü  سازي ساختمان هوشمند  
ü  سازي مصرف انرژي بهینه  
ü نوین در جهت کاهش مصرف انرژيهاي  آوري استفاده از فن  
ü  ستفاده از تجهیزات و مصالح مناسب جهت ایجاد سرعت در اجراي کارا 
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ü  نگهداري مناسب و حداقل تعمیرات   
ü و سازي کامپیوتري ساختمان جهت تحلیل انرژي و عملکرد شبیه.  ... 

  
  شهر هاي شرکت انرژي پایدار ره برخی از سوابق کاري و پروژه

  )تهران(برج میالد  •
  هاي اسکان موقت سیسات ساحلی و کمپات 12فاز  ،پارس جنوبی •
  عسلویه  –فارس  المللی خلیج فرودگاه بین •
  المللی خلیج فارس هتل بین •
 شیراز  –طبقه  فرهنگ شهر  55هاي مسکونی  برج •
  عسلویه – 4کمپ  –پارس جنوبی •
  ترمینال حج فرودگاه اردبیل •
 سالن سلف سرویس و آشپزخانه صنعتی گل گهر سیرجان  •
 )ره(طرح جامع و تفصیلی فرودگاه امام خمینی •
 NGLهاي غیرصنعتی پروژه  ساختمان •
  ترمینال حج فرودگاه اردبیل •
  هاي پتروشیمی چابهار طرح جامع و تفصیلی مجتمع •

 
 
  
  
  
  

 شهر انرژي پایدار رهشرکت  ي ت مدیرهاهیاعضاي 
 ت مدیرهامدیرعامل و عضو هی: سعدي یاسري  -
 ت مدیرهایس هییر: ییسید محمد علی کیا  -
 ت مدیرهایس هییعضو و نایب ر: کامبیز فروغی  -
 ت مدیرهاعضو هی: پدرام احمدي  -
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  کیش پارس ره خدمات مدیریتی و مهندسیشرکت 

کمک به توسعه  فبا هد ،1382در سال  پارس و مهندسی رهشرکت خدمات مدیریتی 
 ه خدمات مدیریتی و مهندسییارا با المللی هاي بین و حضور در عرصه پایدار کشور

فعالیت خود  (Business Development Company) به عنوان یک شرکت اجرایی؛
  .به ثبت رسیده است کیشرا آغاز و در منطقه آزاد 

 :است شرح ذیل  هعمده فعالیت شرکت ب هايمحور
 و تعریف کسب و کارهاي توسعه محورسنجی  امکان  -
 تدوین و مدیریت راهبردهاي توسعه براي واحدهاي کسب وکار  -
 Collaborative Projects) هاي مشارکتی تعریف و مدیریت پروژه  -

Economic) 
ها در جهت ارتقاء کیفی و  مدیریت منابع مالی، انسانی و تکنولوژیک پروژه  -

 هاي توسعه محور نوآوري در پروژه
و همچنین تخصیص منابع تازه  ها پروژهتسریع ورود فناوري تازه به  دیریت وم  -

 هاي این شرکت ویژه منابع انسانی به صورت اشتغال مولد در فعالیته ب
 ها در پروژهسترش و کاربرد اختراع و نوآوري گ  -
افزوده  هاي برتر و با ارزش سازي نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوري تجاري  -

 براي توسعه کسب و کارباال 
تهیه مطالعات طرح توجیه اقتصادي و همچنین تامین منابع مالی براي   -

 (Bankable Proposal)هاي مختلف  پروژه
 (Turn Key)هاي کلیدگردان  انجام پروژه  -
  و تامین منابع مالیاجرا  ، خدمات طرح وخدمات مدیریت طرحکلیه  هیارا  -
هاي  ها با سیستم برداري و نگهداري پروژه ریزي، بهره مدیریت اجرا، برنامه  -

هاي  ها و زیرساخت سازي و استفاده از مصالح نوین براي ساختمان صنعتی، سریع
ها و مراکز تفریحی توریستی، مراکز تجاري نوین،  توسعه همانند هتل

 ،ها هاي اداري، مراکز درمانی بیمارستان هاي فرودگاهی، ساختمان ترمینال
   .است شده ها ذکر اندازي ساختمان ی و همچنین تجهیز و راههاي درمان دهکده

 پارس ره شرکت خدمات مدیریتی و مهندسی ي ت مدیرهاهیاعضاي 
 کیش

 ت مدیرهامدیرعامل و عضو هی: بهروز علی بخشی  -
 ت مدیرهایس هییر: ییسید محمد علی کیا  -
 ت مدیرهایس هییعضو و نایب ر: محمد ریاض خلیلی  -
 ت مدیرهاعضو هی: زاده صمد میالنی  -
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  )ماهر(شهر  شرکت مدیریت اطالعات هوشمند ره
 

هاي خود، از سطح خرد تا کالن گیريکلیه ارکان توسعه اقتصادي کشور به منظور تصمیم
گذاري، تنظیم بازار و ارایه خدمات عمومی قطعا در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، سرمایه

  . اي جهت مدیریت اطالعات مکانی هستندنیازمند سامانه
سازي در گیري و شفافترین عوامل تصمیمترین و حساساطالعات مکانی یکی از مهم

به همین دلیل تحقق بسیاري از اهداف و . هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی استحوزه
 پذیر است که دسترسی به ها خصوصا در حوزه ملی، زمانی امکانهاي سازمانفعالیت
دیدگاه استفاده از اطالعات مکانی، باعث . هاي مکانی مناسب و یکپارچه میسر باشدداده

. است، به عنوان بستر توانمندساز، در سطوح مختلف شدهاطالعات مکانی زیرساختتوسعه 
اطالعات مکانی به عنوان مکانیزمی پایدار جهت اتصال کاربران و  به زیرساخت

سازي شود و از این طریق با شفافیدکنندگان اطالعات به یکدیگر نگریسته میتول
، نیازهاي اطالعاتی اطالعاتسازي اطالعات ضمن جلوگیري از کاهش خطا و یکپارچه

 سازيسادهتواند کمک شایانی به لذا، زیرساخت اطالعات مکانی می. شودکاربران تامین می
شرکت مدیریت اطالعات . هاي مختلف نمایدبین سازمان ها و منابع،و انسجام تبادل داده

شهر با تکیه المللی  رههاي تابعه گروه بینعنوان یکی از شرکتبه) ماهر(شهر هوشمند ره
 :باشدهاي زیر میبر دانش متخصصین خود قادر به ارائه خدمات در حوزه

 )GIS( سازي پایگاه اطالعات مکانیطراحی و پیاده .1
 )WebGIS( هاي اطالعات مکانی مبتنی بر وبسازي سیستمپیادهطراحی و  .2
ملی، : سازي زیرساخت اطالعات مکانی در سطوح گوناگونطراحی و پیاده .3

 )SDI(اي، محلی منطقه
گر اطالعات مکان محور هاي هوشمند تحلیلسازي سیستمطراحی و پیاده  .4

)GeoBI(  
  )BIM( سازي هوشمند ساختمانسازي مدلطراحی و پیاده .5

  
  

  ماهرشرکت  ي ت مدیرهاهیاعضاي 
 ت مدیرهامدیرعامل و عضو هی: امیرحسین راد  -
 ت مدیرهایس هییر: ییسید محمد علی کیا  -
 ت مدیرهایس هییعضو و نایب ر: کامبیز فروغی  -
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 )(IFS انگلستان شهر المللی ره گروه بین
  

گزاران داخلی و سرمایههاي داخل کشور و جذب جهت تأمین منابع مالی براي پروژه
گزاري،   کننده همچون ساختار شرکت سرمایههاي تسهیلخارجی، نیاز به زیرساخت

شهر با توجه به  المللی رهلذا گروه بین. باشداي، حقوقی، مهندسی ساخت میبیمه
الذکر، اقدام هاي فوقهاي خارجی با تخصص در زمینهتجربیات خود و همکاري شرکت

 .استنموده) (IFSشهر انگلستان  مللی رهال گروه بینبه تأسیس 
تضمین رشد اقتصادي  )IFS( شهر انگلستانالمللی رهسعی و تالش ما در گروه بین

هاي پیشنهادي با رعایت تمام  هاي توسعه و طرحپایدار مبتنی بر ارائه و تداوم برنامه
 . باشداصول در زمینه پایداري پروژه می

اي خود را در تمام مراحل فرآیند توسعه، از مشاوره اي ما نظارت حرفهتیم خدمات توسعه
اي هاي حقوقی و بیمهگري جذب، تامین منابع مالی و پایشسنجی، تسهیلپروژه، امکان

  .تا انجام و اتمام پروژه ارائه خواهد داد
و  هاي فنی باال و دانشهاي کارفرمایان، مهارتمتخصصین ما در جهت تأمین خواسته

گذاران، نهادهاي دولتی هاي بازار را با ارتباطات گسترده و در سطح باال با سرمایهآگاهی
  . نمایندو مشاوران تخصصی ترکیب می

  
  :امکانات و تجربیات ما عبارتند از

هاي هاي توسعه، شامل طرحآمیز پروژهتجربه عملی در انجام و تحویل موفقیت  -
  پیچیده بزرگ مقیاس و با کاربري مختلط و

هاي بخش بسیار مجرب با سوابق مدیریتی باال در سازماننیروي متخصص و   -
  خصوصی و دولتی 

هاي تجاري بخش ها و نگرشتوانایی تجمیع و کنار هم قراردادن دیدگاه  -
  هاي کار در بخش دولتیها و روشخصوصی، با درك دقیق از محدودیت

  پایدار راسر فرآیند مدیریت توسعهها در سدانش فنی هدایت و رهبري موثر پروژه  -
جهت انجام یک کار هاي کار تخصصی و تشکیل یک تیم استفاده از گروه  -

  مشخص به روش مدیریت پروژه
  

    



 

31  
 

  
  رویکرد ما

   ریزي عالی، اجراي رویکرد ما براي دستیابی به یک پروژه با کیفیت باال، برنامه
اصلی ما یعنی صداقت، کیفیت و هاي اي، مشارکت قوي، و پایبندي به ارزشحرفه

  .اي است هاي اجتماعی و اخالق حرفه خدمات با رعایت تمام مسئولیت
  

  :در کار ما موارد زیر مدنظر خواهد گرفت
المللی و نیز متدولوژي مناسب، ابزار و هاي بینها و الزامات متمایز در پروژهویژگی  -

     .تواند مورد استفاده قرار گیردهاي مدیریتی که میتکنیک
تأثیر قرار المللی را تحتهاي بینتواند مدیریت پایدار توسعه پروژهعواملی که می  -

محیطی، بودجه و منابع مالی، مدیریتی، سازمانی، فنی، فرهنگی، زیست(دهد 
  )سیاسی، حقوقی، اقتصادي، اجتماعی

برداران و ذینفعان پروژه با حفظ  پذیر، بهرهگذار، سرمایهتوجه به منافع سرمایه  -
  یکپارچگی، عینیت و کیفیت خدمات

  
گذاران  تشویق و ترغیب سرمایه ،اي ما در دفترطیف خدمات مشاوره

(IPU)   
  خدمات مشاوره حقوقی براي جذب سرمایه و کاهش ریسک پروژه  -
  گذارياي براي کاهش ریسک سرمایهخدمات مشاوره بیمه  -
گذاران محدود و میزگرد و همایش براي آشنایی سرمایهبرگزاري سمینار تخصصی   -

  و افراد ذینفع در پروژه 
  

  :گذاري شاملهاي سرمایهتهیه پکیج

  مطالعات مالی   -
  مشیاستراتژي و خط  -
  گذاريتشویق و جذب سرمایه  -
  )اصالحات(تغییرات نهادي   -
  مقررات و مدارك حقوقی  -
  خدمات مشاوره کسب و کار  -
 گزارش ارزیابی بازار بررسی موشکافانه و  -
 سنجیمطالعات امکان  -
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شهر به شرح  المللی ره جهت انجام امور فوق از واحدهاي مستقر در گروه بین
 :شود ذیل استفاده می

  خدمات پروژه  -
  ریزي خدمات برنامه  -
  مطالعات اقتصادي  -
  خدمات اجرا  -
 یلیصطرح جامع و طرح تف  -
  مطالعات بخشی  -
 مطالعات طراحی  -
 مطالعات تخصصی  -
 ) تلفیقی(مطالعات جامع   -
 اسناد مناقصه  -
 تدارکات  -
 نظارت ساخت  -
 مدیریت پروژه  -
 فناوري اطالعات  -
 سازيظرفیت  -
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  شهر شرکت پایا تردد ره

هاي مختلف به صورت یک  مندي همزمان از تخصص شهر با بهره المللی ره گروه بین
هاي چندوجهی  مجموعه منسجم و یکپارچه، تخصص و توانایی خود را در انجام پروژه

در  1383شهر در سال  المللی ره بخش ترافیک در هلدینگ گروه بین. نشان داده است
با افزایش تعداد افراد  1394ت و در سال ها آغاز به کار نموده اس کنار سایر بخش

زیر (ونقل و ترافیک به یک شرکت مستقل  هاي کاري حمل متخصص و گسترش زمینه
  .تبدیل گردید »شهر پایا تردد ره«با نام ) شهر المللی ره مجموعه هلدینگ گروه بین

  ».نقل سبز، آرمان اصلی ما است و  حملطراحی براي «

اي  سازد، ایجاد سازمان یادگیرنده و پیشرو در جامعه حرفه آنچه ما را متمایز می
ونقل و ترافیک، با مشارکت کارشناسان و مدیران داراي سوابق علمی و عملی و  حمل

این شرکت با بکارگیري نیروهاي مجرب و فعال، به . هاي روز است آوري آشنا به فن
ریزي  بط با مهندسی ترافیک و برنامههاي مرت صورت تخصصی به انجام پروژه

زمان از  مندي هم پردازد؛ بهره نقل و ارایه خدمات فنی و مهندسی می و حمل
ریزي شهري و سیویل باعث ایجاد این مزیت شده تا  هاي شهرسازي، برنامه تخصص
   .با رویکرد بسیار جامعی انجام گیرد )Multi Discipline(هاي چند بعدي  پروژه

هاي  شهر عالوه بر در اختیار داشتن دانش فنی و علمی در زمینه ردد رهشرکت پایات
، ونقل حملطراحی فرودگاه، طرح جامع  مطالعاتنقل نظیر  و مختلف و متداول حمل

 فردي نظیر هاي منحصربه ، داراي توانایی...سازي و مطالعات ساماندهی، مطالعات ایمن
 Integrated Public Transit(نقل همگانی یکپارچه   و حمل  سیستمطراحی 

Network Design( ،هاي هوشمند  هاي شهري، مطالعات سیستم طراحی خیابان
سنجی  مطالعات عارضه، )Intelligent Transportation System(ونقل  حمل

اي و طبقاتی است  هاي محوطه و طراحی پارکینگ )Traffic Impact Study( ترافیک
  . که این شرکت را از سایر مشاوران متمایز نموده است

   



 

34  
 

  

و ترافیک از  ونقل حملهاي بزرگ مشاور در زمینه  ، در بین کلیه شرکت1اخذ رتبه 
، داشتن 1393تا 1390هاي  ونقل و ترافیک شهرداري تهران در سال سازمان حمل

نقل و  و   مشاوره در حوزه حمل جهت ارایه خدمات »وزارت کشور«مجوز فعالیت از 
  .هاي این شرکت است ترافیک از دیگر مشخصه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شهر  پایا تردد رهشرکت  ي ت مدیرهاهیاعضاي 
 رئیس هیات مدیره: سید محمد علی کیایی  -
 نایب رئیس هیات مدیره: الدین کرمانشاهی شهاب  -
 عضو هیات مدیره و مدیرعامل: رامنديعلیرضا درزي   -
 عضو هیات مدیره: مهدي بشیري نیا  -
  عضو هیات مدیره: احسان مرادي  -
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  تکسام رهبهشرکت 
  

المللی هاي تابعه گروه بینیکی از شرکت Behsam Rah Tech تکسام رهشرکت به
با هدف افزایش باشد که به منظور انجام خدمات فنی، مهندسی و بازرگانی و شهر میره

به صورت درون سازمانی  1371حوزه صنعت ساختمان از سال  وري درکیفیت و بهره
تکیه بر تخصص و تجربه موسسین خود به    با 1389و در سال   مشغول به فعالیت

کارگیري که در این راستا به ؛عنوان یک شرکت سهامی خاص و مستقل بنیاد نهاده شد
 نوین این صنعت به جهت نیل به هدف باعث هاياز دانش روز و تکنولوژي

ها در آوريسازي، عرضه و پشتیبانی این نوآوري و فنکارگیري، بومیبه  معرفی،  گردیده
 .هاي ما قرار گیردایران نیز در مجموعه فعالیت

  :سام در حوزه فنی و مهندسی شاملدامنه فعالیت شرکت به
      معماري، معماري داخلی، معماري محوطه -
 مدیریت طرح  -
  مدیریت اجرا -
  هاي کلیدگردان انجام پروژه -
    سازيسازي و صنعتیسریع -

 :و در حوزه بازرگانی شامل
 در حوزه صنعتی و ساختمانیعرضه و پشتیبانی محصوالت نوین  -
 ها نوین براي پروژه يهاآوريمدیریت و تسریع ورود محصوالت و فن -
 ها اندازي و نگهداري پروژهتجهیز، راه -
  هاي نوین جهانی در حوزه صنعت ساختمان آوريسازي محصوالت و فنومیب -
  
  
  
  

  تکسام رهاعضاي هیات مدیره شرکت به
 مهندس سید محمد علی کیایی: ت مدیرهارییس هی -
  سید پیمان اتفاقمهندس : مدیر عامل -
  مهندس محمد ریاض خلیلی -
  دکتر پرویز اکبراف -
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  شرکت پارس نیرو کیش 
  

شرکت پارس نیروکیش  1382شهر در سال  المللی ره هاي گروه بین فعالیتبا گسترش 
بندي از  در زمینه انتقال و توزیع برق تاسیس گردید و متعاقب آن موفق به دریافت رتبه

  :هاي تخصصی زیر گردید ریزي در رشته سازمان مدیریت و برنامه 
 توزیع و ارسال نیرو پایه سه تخصصی تولید،  -
 تاسیسات آب و فاضالب پایه سه تخصصی -
 پایه سه تخصصی برق و مکانیک ساختمانی -

شهر از  المللی رهشرکت پارس نیرو به عنوان شرکت تخصصی زیر مجموعه گروه بین
مدیریت کیفیت، امکانات گسترده   شهر از جمله ایزو، المللی رهبین  کلیه امکانات گروه

شهر  لیه تاسیسات برقی مجموعه ره، استفاده کرده و ک...افزاري و افزاري و نرم سخت
  .است انجام داده

نیرو کیش   هاي متعدد زیربنایی و ساختمانی نیز توسط شرکت پارس عالوه بر آن پروژه
  :توان به موارد زیر اشاره نمود که از آن جمله می.انجام گرفته است

 رسانی و توزیع برق در شهرك مسکونی صدف کیشبرق  -
 در شهرك مسکونی میرمهنا کیشرسانی و توزیع برق برق  -
 کیش 5رسانی و توزیع برق در شهرك صنعتی شماره برق  -
 رسانی و توزیع برق در منطقه گلدیس کیشبرق  -
 هاي انتقال نیرو در سطح جزیره کیش مطالعه و جانمایی پست  -
 مطالعه و طراحی تونل تاسیساتی کیش  -
مطالعه و انجام طراحی ارتقاء شبکه توزیع جزیره کیش براي تبدیل شبکه جزیره   -

 کیلوولت 20کیلوولت به  11کیش از 
کیلوولت به 20/11بررسی مطالعه و تهیه مشخصات فنی ترانسفورماتورهاي   -

 مگاولت آمپر براي افزایش توان انتقالی جزیره کیش 100ظرفیت 
ش براي انتخاب ولتاژ انتقال نیروي جزیره در مطالعات طرح جامع برق جزیره کی  -

 جلد 13
 طراحی پست برق و دیزل ژنراتور بانک ایران و اروپا کیش  -
طراحی و مدیریت اجراي پروژه جایگزینی استفاده از برق سراسري بجاي نیروگاه   -

 مگاوات 6اختصاصی مرکز تجاري کیش به ظرفیت 
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مسکونی،  هاي اداري،  برق در ساختمانورد مصرف آتهیه نظام جامع تعیین بر  -
 تجاري، هتل، ورزشی در سطح جزیره کیش

 جزیره کیش 1طراحی سیستم روشنایی زمین فوتبال شماره   -
 طراحی و نظارت عالیه ساختمان تجاري ساالریه قم  -
هاي روشنایی معابر جزیره کیش جهت تهیه طرح هاي جانمایی چراغتهیه نقشه -

 جامع روشنایی کیش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي شرکت پارس نیرو کیش اعضاي هیات مدیره
  سید جعفر سید موسوي: و عضو هیات مدیره مدیرعامل  -
  محمدرضا مومنان: رییس هیات مدیره  -
 زاده سعید زینال: نایب رییس هیات مدیره  -
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  شهرشرکت مهندسین مشاور معماري پایدار کیش ره
  

عمده فعالیت این . شروع نموده است 1393خرداد فعالیت رسمی و ثبت شده خود را از 
  :باشدمهندسین مشاور در خصوص انجام خدمات به شرح زیر می

 سازي و محوطههاي مختلف ساختمانی مطالعات، طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه -
 خدمات مدیریت طرح و اجرا در جزیره کیش -
 همکاري هاينامهموافقتپیمانکاري در قالب هاي با همکاري شرکت EPCخدمات  -
هاي مختلف ساخت مهندسی براي مصالح نوین ساختمانی و تکنیک بازرگانیخدمات  -

  ... .تاسیسات و برق و  ابنیهدر زمینه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شهرشرکت مهندسین مشاور معماري پایدار کیش رهاعضاي هیات مدیره 

  مدیر عامل و عضو هیات مدیره آفاقیپیام خداوردي   -
  رئیس هیات مدیره: محمد علی کیایی سید  -
  نایب رئیس هیات مدیره: جلیل اعراب اویسی  -
  عضو هیات مدیره: جالل اعراب اویسی  -
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  شهر المللی ره گروه بین هاي تخصصی بخش
  

  معماري
  ورزشی -
  آموزشی -
  فرهنگی، هنري، مذهبی -
  سرا هتل و مهمان مراکز تفریحی، سیاحتی، اقامتی، -
  سازي هاي انبوه مسکونی و مجموعه -
  تجاري، اداري -
  خدمات بهداشتی درمانی، تحقیقاتی، خدماتی، پشتیبانی -
  سیسات نظامیاصنعتی، کارخانجات و ت -
  معماري سبز -
  ها  نمایشگاه -
 مراکز بهداشتی، درمانی -
  ها پل -
 ، فضاي سبز، پارك، بوستانمحوطه -

  منظر معماري
  ها و فضاي سبز تجهیزشده طراحی پارك  -
 طهمحو  -

  سازي فضاها و معماري داخلی بهینه
    سازي فضاي مسکونی استاندارد و بهینه -
    سازي فضاي اداري استاندارد و بهینه -
    سازي فضاي آموزشی استاندارد و بهینه -
    خدماتی سازي فضاي استاندارد و بهینه -
    سازي طراحی صنعتی استاندارد و بهینه -
  سازي فضاي فرهنگی استاندارد و بهینه -
  سازي فضاي ورزشی استاندارد و بهینه -
  طراحی معماري داخلی -
  استانداردسازي -
  معماري -
  تدوین برند -
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  شهرسازي
  ریزي شهري مطالعات و برنامه -
  هاي مسکونی شهركسازي،  هاي آماده طرح جامع، تفصیلی، طرح هادي، طرح -
هاي صنعتی و  سازي، شهرك هاي آماده طرح جامع، تفصیلی، طرح هادي، طرح -

  ي اقتصادي  ي مناطق آزاد و ویژه مناطق ویژه
  طراحی شهري  -
  مرمت و احیاي بافت  -
    طراحی مبلمان شهري -
  هاي الکترونیکی و شهرك شهرسالم -

  عمران آب و تأسیسات زیربنایی
  کشی آبیاري و زه -
    هاي آبی سازهسدسازي،  -
    هیدرولیک و منابع آب -
  هاي دریایی و استحصال اراضی از دریا اسکله و سازه -
  حفاظت سواحل دریا و رودخانه -
  کنترل و هدایت سیالب -
  شبکه توزیع آب، خطوط انتقال آب -
  آوري و هدایت فاضالب شبکه جمع -
  کن و ایستگاه تصفیه فاضالب خانه آب، آب شیرین تصفیه -
  مخازن آب -
   ICTیع مخابرات، خطوط انتقال مخابرات و شبکه شبکه توز -
  خطوط انتقال و توزیع نیرو -
  نیروگاه  -
  هاي برق  پست -
  و توزیع گاز خطوط انتقال -

  آمایش
  آمایش سرزمین  -
  اي ریزي منطقه برنامه -
  اي  هاي منطقه طرح -
  مناطق ویژه اقتصادي -
 آزاد مناطق -
  هاي صنعتی  شهرك -
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  سازه
    هاي فوالدي سازه -
   بتنیهاي  سازه -
    هاي صنعتی سازه -
    سنگین بتنی ابنیه -

  
  سیسات الکتریکیات
  سیسات الکتریکیات -
  )نشانی سیستم آتش(حریق   اعالم و اطفاء -
  )BMS(هوشمند ساختمان  تأسیسات -

 
  سیسات مکانیکیات
  سیسات مکانیکیات  -
  تجهیزات آزمایشگاهی  -

  
  رایانه

  افزار رایانه، نرم -
  افزار رایانه، سخت -
  اینترنت و شبکه  -
  خدمات  -
- IT  
  الکترونیک -

  
  سیویل، راه و ترابري

  سیویل  -
  آهن راه  -
  فرودگاه   -
  بندر   -
  راه و پل  -
  ترافیک  -
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  خدمات فنی مهندسی 
  ) پرزانته(ه کار یارا -
  مستندسازي  -
  گرافیک -
  سازي ماکت -

  
  برداري ژئوماتیک، ژئوتکنیک و نقشه

- GIS   
  اي تصاویر ماهواره -
  شناسی ، ژئوفیزیک و زمینژئوتکنیک -
 برداري نقشه -

 
  3نظارت و خدمات فاز 

  متره و برآورد -
 امور حقوقی و قراردادي -
 پیمان و رسیدگی  -
  نظارت عالیه و کارگاهی  -

 
  انرژي

  هاي نو انرژي -
  اکتشاف و استخراج نفت و گاز -
  صنایع پاالیشگاهی نفت و گاز  -
  صنایع پتروشیمی  -
 انتقال نفت و گاز خطوط -

 
  صنعت

  صنایع نوین -
  نفت -
  گاز -
  پتروشیمی -
  صنایع سایر -
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  کشاورزي، منابع طبیعی، جنگل و فضاي سبز
  طراحی کاشت و پوشش گیاهی -
  کاري جنگل -
  بهداشت خاك  -
  گیاه پزشکی -
 کشی زه -

 
  زیست  محیط

  زیست مطالعات محیط -
  سالمت -
- HSE  
  بهداشت محیطی -
  سالمت ذهن -
 ورزش -
 

  خدمات فنی پشتیبانی و مهندسی ارزش 
- MIS  
  کنترل پروژه -
  کنترل فنی -
  کنترلمدیریت  -
  ریزي پروژه برنامه -
  ضوابط و استانداردها -
  مهندسی ارزش -
 (QMS)کیفیت  کنترل -
 

  گذاري، امور قراردادها و مدیریت طرح سرمایه
  ها گذاري و تامین مالی طرح مدیریت جذب سرمایه -
 (MC)ت طرح مدیری -
 مدیریت پیمان طرح و ساخت  -
 EPCهاي  مهندسان مشاوره کارفرما در پروژه -
 EPCهاي  خدمات مهندسی در پروژه -
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 (R&D)تحقیق و توسعه 
  آموزش -
  تحقیقات، پژوهش و مطالعات -
  ترجمه، تألیف و تدوین -
  توسعه کسب و کار  -
  

  آموزش
  سمینارهاي داخلی -
  المللی سمینارها و مقاالت بین -
  هاي آموزشی دوره -
 )بیلد کوئیک(شهر  المللی ره کاربردي گروه بین –آموزش علمی  مرکز -
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  هاي نامه گواهی

  شهر المللی ره گروه بین
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  عضویت در مجامع 
  نهادها و
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  ها  نامه  تشویق
  و

  ها تقدیرنامه 
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Islamic Republic of Iran 

Theme "Global Sofreh, Iranian Culture" 

The Concept 
The Iranian people cultivate the belief that the essence of the world 
is based on wisdom, for this approach to its contribution to the theme 
"Feeding the Planet" will apply that wisdom to find reasoned 
solutions to this global challenge. More profound belief of the 
Iranian people is that humanity is "invited to the party of God on 
Earth," image from which it follows an attitude towards 
consumption summed up in the four axioms of "fairness", 
"charity", "contentment" and "gratitude ". Sofreh is the concept of 
the Iranian pavilion at Expo Milano 2015, through which the 
blessings from God are presented to the people all around the world 
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Tradition, sustainability and openness to diversity, all have been 
developed in Iran thanks to its strategic position as a bridge between 
East and West  and serve as the three main themes of the concept of the 
Iranian pavilion designed for Expo Milano 2015. The conceptual design 
of pavilion was prepared by the team led by local architect Kamran 
Safamanesh, the advanced first phase of architecture was performed by 
Rah Shahr Architectural Consulting Engineers and the second 
phase  was developted by the Italian studio RPA S.r.l. The three 
themes are summarized by an object that conveys them all: the Sofreh, 
a square of fabric that identifies the set table, one of the most important 
objects for the culinary culture of Iran. The Pavilion's architecture is 
derived from this image in the form of an open structure, similar to a 
tent, where the inner skin is reminiscent of the traditional embroidery of 
the Sofreh. Its weave tells the story of the Iranian people’s food and 
agriculture from past to present. 
  
The surface gradually unfolds into a curved wall of triangular cells 
containing different objects on display. At the top, a mosaic of mirrors 
reflects and reproduces what happens below. The pavilion is divided 
into two distinct levels: the upper floor is devoted to exhibition space, 
divided according to the seven climatic regions of Iran, while the lower 
floor is reserved for local products and the cuisine of Iran, along with 
all other services required for the reception of visitors. 
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   معماري
  شهر فعالیت خود را آغاز نموده ره المللی گروه بینکار  این بخش همزمان با آغاز به

 سازي محوله  هاي معماري و محوطه پروژه ي و مسئولیت طراحی معماري کلیه
  . دار است شهر را عهده ره المللی بینگروه  به

  :از هاي انجام شده در این بخش عبارتند عمده پروژه
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   مراکز آموزشی، تحقیقاتی
  

   طرح دانشگاه زابل .1
  دانشگاه زابل: کارفرما

  زابل :محل احداث پروژه
  متر مربع هزار10 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع دانشکده منابع12600 :مساحت زیربنا
  طبقه 2: تعداد طبقات

  طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1390اردیبهشت  :آغاز پروژه 
 1390تیر  :اتمام پروژه 

  
  سالن همایش دانشگاه رازي طرح   .2

  دانشگاه رازي کرمانشاه: کارفرما
  کرمانشاه :محل احداث پروژه

  داخل سایت دانشگاه رازي کرمانشاه :پروژهمساحت زمین 
  متر مربع 3600 :مساحت زیربنا
  طبقه 2 :تعداد طبقات

   اول و دوم طراحی فاز: خدمات انجام شده توسط مشاور
   1388شهریور  :آغاز پروژه
  1389اسفند  :اتمام پروژه

  
 طرح دانشکده نفت دانشگاه رازي .3

  دانشگاه رازي کرمانشاه: نام کارفرما
  کرمانشاه: احداث پروژهمحل  

 مترمربع 5300: مساحت زمین پروژه
  مترمربع 6000: مساحت زیربنا 
  مطالعات مرحله اول و دوم: انجام شده توسط مشاور خدمات 
 1388شهریور: آغاز پروژه 
  1389بهمن : اتمام پروژه 

  
  طرح دانشکده انرژي دانشگاه صنعتی کرمانشاه .4

 کرمانشاهدانشگاه صنعتی : نام کارفرما
  کرمانشاه: احداث پروژهمحل  

  مترمربع3300: مساحت زمین پروژه
  مترمربع 3300: مساحت زیربنا

  نظارت عالیه و کارگاهی : خدمات انجام شده توسط مشاور
  1388 آذر: آغاز پروژه
  درحال انجام: اتمام پروژه
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   هنرستان تجسمی زنجانطرح  .5
  استان زنجانسازمان مسکن و شهرسازي : کارفرما

  زنجان :محل احداث پروژه
  مترمربع 4300 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع 4000: مساحت زیربنا
  طبقه 3تا  2: تعداد طبقات

  فاز اول و دومطراحی : خدمات انجام شده توسط مشاور
   1385 تیر :آغاز پروژه
  1386اسفند  :اتمام پروژه

  
  

  ه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی کدطرح دانش .6
  دانشگاه شهید بهشتی: کارفرما

  دانشگاه شهید بهشتی :محل احداث پروژه
  مترمربع 2500 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع 3000: مساحت زیربنا
  طبقه 3: تعداد طبقات

  مقدماتیطراحی : خدمات انجام شده توسط مشاور
   1383 :آغاز پروژه
  1383 :اتمام پروژه

 
 مرکز تحقیقات پتروشیمی، در منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی .7

  سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی :کارفرما
 شهر ه ما - )ره(بندر امام سایت منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی :محل احداث پروژه
 مترمربع 2000: مساحت زمین پروژه

 مترمربع 4800 :مساحت زیربنا
 )همکف(طبقه  1 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(سوم  و دوم ،اولطراحی فاز  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1380سال :آغاز پروژه
   1386اسفند  :اتمام پروژه

 
آوران فنون جنوب در   هاي فنی تخصصی پتروشیمی شرکت پتروشیمی ره  مرکز آموزش  .8

 منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی 
  آوران فنون پتروشیمی شرکت ره :کارفرما

  شهر ماه - )ره(بندر امام سایت منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی :محل احداث پروژه
  مترمربع 5000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع10400 :مساحت زیربنا
  )همکف و طبقه اول(طبقه  2 :تعداد طبقات

 )عالیه و کارگاهینظارت ( سوم ودوم  ،اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1380زمستان : آغاز پروژه
  1386اسفند  :اتمام پروژه
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پردیس (دانشکده صنایع شیمیایی و سلولزي دانشکده فنی دانشگاه تهران در چوکا  .9
  )3شماره
  کاغذ گیالن سازمان صنایع ملی ایران ـ  شرکت صنایع چوب و :کارفرما

 گیالناستان  -بندرانزلی :محل احداث پروژه
  مترمربعهزار20 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع12000 :مساحت زیربنا
  طبقه 2 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی( و سوم دوم ،اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1375: آغاز پروژه
   1377: اتمام پروژه

  
 زارت کشاورزيو - مرکز آموزش نیروي انسانی هراز آمل .10

 وزارت کشاورزي :کارفرما
 آمل :محل احداث پروژه
 مترمربع هزار10: مساحت زمین پروژه

 مترمربع 5500حدود  :مساحت زیربنا
 طبقه 3 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی( سومو  دوم ،اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1379شهریور  :آغاز پروژه
  1383شهریور  :اتمام پروژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فاضالب و  وري صنعت آب هبهبود بهر  تحقیقات مرکزطرح  .11
  و فاضالب وزارت نیرو  معاونت آب: کارفرما

  تهران :محل احداث پروژه
 اول و دوم طراحی فاز: خدمات انجام شده توسط مشاور

 1374 اسفند: آغاز پروژه
  1375 آذر: اتمام پروژه

 
  2شماره مجموعه ساختمان  - مدرس  تربیت  مهندسی دانشگاه  و  دانشکده فنی طرح .12

  مدرس تربیت  مهندسی دانشگاه   و  فنی دانشکده: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

 اول و دوم طراحی فاز: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1372: آغاز پروژه
  1373: اتمام پروژه
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  طرح مهدکودك، دبستان و مدرسه راهنمایی وزارت کشاورزي .13
  مجتمع آموزشی هدي تهرانطرح  .14
  طرح مجتمع آموزشی هدایت قم .15
  مطالعه و تهیه استاندارد بهینه براي مراکز آموزش عالی کشور .16
هاي دامی در استان خراسان مربوط به  طرح ایجاد مرکز تشخیص بیماري .17

  جهانی بانک
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  اماکن فرهنگی، مذهبی
  

 ) مسابقه( مسجد جنب تاالر شهر کیشطرح  .1

  سازمان منطقه آزاد کیش: کارفرما
  جزیره کیش :احداث پروژه حلم

  مترمربع 300 :زیربنامساحت 
  طبقه 1: تعداد طبقات

  طرح اولیه :خدمات انجام شده توسط مشاور 
  1392اسفند : آغاز پروژه
  1392اسفند  :اتمام پروژه

  
  بزرگ آواي کیش يسرا طرح فرهنگ .2

  سازمان منطقه آزاد کیش: کارفرما
  جزیره کیش: احداث پروژه محل

  هکتار 8: زمین پروژه مساحت
  مترمربع 37000: زیربنا مساحت
  1فاز : انجام شده توسط مشاور خدمات

   1392بهمن : آغاز پروژه
  در حال انجام: پروژهاتمام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سراي پارك هنگام کیش طرح فرهنگ .3
 کیش و توسعه اريذگ شرکت سرمایه :کارفرما

 پارك هنگام کیش :پروژهمحل احداث 
 هکتار5/2 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 5000 :مساحت زیربنا
 و سوم  دوم ،فاز اولطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور

  1391تابستان  :آغاز پروژه
  انجام در حال :اتمام پروژه
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  بیرجند عمومی کتابخانه احداث .4
  کشور عمومی هاي کتابخانه نهاد: کارفرما

  بیرجند: محل احداث پروژه
 طراحی فاز اول و دوم : خدمات انجام شده توسط مشاور

 1391مرداد : آغاز پروژه
 1392خرداد : اتمام پروژه

  
  
  

  مجتمع فرهنگی، تجاري کانون انصار پیروزي .5
  کانون اسالمی انصار: کارفرما

 تهران: محل احداث پروژه
  2هاي اجرایی فاز  فاز یک و تهیه نقشهمطالعات : مشاورانجام شده توسط خدمات 

  1390بهمن: آغاز پروژه
 1394اسفند : اتمام پروژه

  
  
  

  )مسابقه(طرح توسعه اطراف حرم کاظمین  .6
   شهرداري بغداد :کارفرما

 شهر بغداد -کاظمیه  :محل احداث پروژه
 هکتار140 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 16000 :مساحت زیربنا
 قدماتیطراحی م :مشاور خدمات انجام شده توسط

  1388مهر  :آغاز پروژه
  1389 :اتمام پروژه

  
  

  سازي مربوطه ساختمان موزه ملی آب ایران و محوطه .7
 کرمانشاهاستان مسکن و شهرسازي کل سازمان  :کارفرما

 کرمانشاه :محل احداث پروژه
 مترمربع 7000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 5500 :مساحت زیربنا
  اول و دوم  فازطراحی  :شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1388اردیبهشت  :آغاز پروژه
  1388اسفند  :اتمام پروژه
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   شهداي کرمانشاه موزهطرح  .8
 کرمانشاهاستان مسکن و شهرسازي کل سازمان  :کارفرما

 کرمانشاه :محل احداث پروژه
 مترمربع 48000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 38000 :مساحت زیربنا
 طبقه 3و  2: تعداد طبقات

 اول و دوم فازطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1386شهریور  :آغاز پروژه
  1387ت هشاردیب :اتمام پروژه

 )مسابقه( باغ نور تهران مجموعه طرح .9
  شرکت توسعه فضاهاي فرهنگی شهرداري تهران: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  هکتار  8: مساحت زمین پروژه

  متر مربعهزار70: مساحت زیربنا
  طبقه ساختمان هتل12طبقه تجاري، 4طبقه پارکینگ،  5/2: تعداد طبقات

   طراحی مقدماتی: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1385مرداد : آغاز پروژه  
  1385مرداد : اتمام پروژه  

  
   پردیس شهر جدید مسجدطرح  .10

 شرکت عمران شهر جدید پردیس :کارفرما
 شهر پردیس 2فاز  :محل احداث پروژه
 مترمربع1600 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع4500 :مساحت زیربنا
 قهبط 3: تعداد طبقات

  فاز اول و دوم طراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1383بهار  :آغاز پروژه
  1383زمستان  :اتمام پروژه

 ویژه اقتصادي انرژي پارسمنطقه سازمان در  مسجد .11
 سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس :کارفرما

سایت  -ترمینال بار - 2منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس سایت پشتیبانی مرکز  :محل احداث پروژه 
 شیرینو

 مترمربع420 :مساحت زیربنا
 طبقه 1 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی( سوم و دوم ،اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1381دي  :آغاز پروژه
  1387مهر  :اتمام پروژه
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  )ع(سجادامام  مسجد ح مجموعه فرهنگی مذهبیطر .12
 مسجد هیات محترم امنا :کارفرما

 بلوار اشرفی اصفهانی -تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع3000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع12000: مساحت زیربنا
 طبقه  4: تعداد طبقات

 اول و دوم  طراحی فاز: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1381اردیبهشت : آغاز پروژه
  1383 تیر: اتمام پروژه

  
 استرالیا Perthطرح مسجد  .13

 نیا خانم نرگس حبیب :کارفرما
 استرالیا :محل احداث پروژه
 مترمربع 2500 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 1650 :مساحت زیربنا
 طبقه  4 :تعداد طبقات

  طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1381زمستان  :آغاز پروژه
  1381زمستان  :اتمام پروژه

 
 اهللا فومنی و مهد قرآن کریم   طرح مسجد آیت .14

 مسجد يامنا محترم هیات :کارفرما
 خیابان خراسان  -تهران  :محل احداث پروژه

 مترمربع 850 :پروژهمساحت زمین 
 مترمربع 3160 :مساحت زیربنا
 طبقه  4 :تعداد طبقات

 دومو  اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1378 :آغاز پروژه
 1378: اتمام پروژه

  
 )مسابقه(سینما آزادي طرح  .15

  مستضعفان بنیاد :کارفرما
 )آباد عباس(شهید بهشتی خیابان  -تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع 700 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع  5500 :مساحت زیربنا
 طبقه  8 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1376 :آغاز پروژه
  1376 :اتمام پروژه
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 طرح مصلی گلپایگان .16
 استانداري گلپایگان :کارفرما

  گلپایگان :محل احداث پروژه
 مترمربع9000 :پروژهمساحت زمین 
 مترمربع 8000 :مساحت زیربنا
 طبقه 2 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1375 :آغاز پروژه
  1375 :اتمام پروژه

  
 طرح موزه علوم ایران .17

 شهرداري تهرانو عمرانی معاونت فنی  :کارفرما
 تهران :محل احداث پروژه
 هکتار 330 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 3200 :مساحت زیربنا
 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1374: آغاز پروژه
   1374: اتمام پروژه

 
 )مسابقه( )ع( الرضا طرح مجموعه فرهنگی مذهبی مسجد .18

 مسجد هیات محترم امنا :کارفرما
 تقاطع خیابان شهید نوریان و دیباجی  -تهران :محل احداث پروژه

 مترمربع 3000 :زمین پروژهمساحت 
 مربعمتر 22850 :مساحت زیربنا
 طبقه10 :تعداد طبقات

 )احراز رتبه اول در مسابقه( طراحی مقدماتی: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1374اردیبهشت : آغاز پروژه
  1374 تیر: اتمام پروژه
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  طراحی مقدماتی ـ )آباد  سعادت - تهران( )ص(طرح مسجدالرسول .19
 مقدماتیطراحی  - طرح مسجد وزارت کشاورزي تهران .20
 دوم و اول فازطراحی  - طرح مسجد توال در قشم  .21
 طرح نمازخانه ورزشگاه کیش .22
  طراحی مقدماتی -سراي گلبرگ تهران طرح فرهنگ .23
 تر شرکت نورد سنگین کاویان اهوازات طرح آمفی .24
  مقدماتیطراحی  -تر پارك نمایشگاهی تهران ات طرح آمفی .25
 مقدماتیطراحی  -طرح مسجد ازگل تهران .26
 تر دانشکده فنی و مهندسی لویزان ات طرح آمفی .27
 طراحی مقدماتی -طرح نمازخانه هتل استقالل تهران .28
 طراحی مقدماتی -هاي بایر شهري  طرح مسجد در زمین .29
  اول و دوم طراحی فاز - طرح مسجد جاجرم  .30
 تر ساختمان اداري منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ات طرح آمفی .31
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  ها طراحی نمایشگاه
  
 طرح جامع سایت نمایشگاه جمهوري اسالمی ایران .1

  المللی جمهوري اسالمی ایران هاي بین شرکت سهامی نمایشگاه: کارفرما
  تهران: احداث پروژهمحل 

  هکتار 74: مساحت زمین پروژه
المللی جمهوري  انجام مطالعات اولیه بازنگري طرح جامع نمایشگاه بین: خدمات انجام شده توسط مشاور

المللی به عنوان  به منظور تعریف مجموعه اراضی نمایشگاه بین) سایت تهران( 1384اسالمی ایران سال 
  محدوده نیازمند تهیه طرح موضعی در طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

  1395خرداد : آغاز پروژه
  حال انجام در: اتمام پروژه

 )ایتالیا(میالن  2015پاویون ایران در اکسپو  .2
 المللی جمهوري اسالمی ایران هاي بین شرکت سهامی نمایشگاه: کارفرما  
  میالن ایتالیا: محل احداث پروژه  
 مترمربع1910: مساحت زمین پروژه  
  مترمربع1400: مساحت زیربنا  
  طبقه2: تعداد طبقات  
  پیشرفته معماري، سازه و تأسیسات مکانیکی و برقی 1فاز و تهیه طرح : خدمات انجام شده توسط مشاور  

   1392 بهمن: آغاز پروژه  
 1393فروردین : پروژه اتمام  
شهر در سایت اکسپو میالن به عنوان طراح فاز اول   المللی ره الزم به ذکر است نام گروه بین: توضیحات 

  )  نامه به بخش تشویق ه شودمراجع. (استمعماري ذکر شده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 المللی کرمانشاه نمایشگاه بین طرح .3

  المللی کرمانشاه نمایشگاه بین: کارفرما 
 کرمانشاه :محل احداث پروژه 
  هکتار5 :مساحت زمین پروژه 
 مترمربع13650 :مساحت زیربنا 
 طبقه 1 :تعداد طبقات 
 و دوم اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور 
 1389فروردین : آغاز پروژه 
 1390تیر : اتمام پروژه 
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 آکواریوم بوشهرساختمان  طرح .4
  زیست استان بوشهر اداره کل حفاظت از محیط: کارفرما

 بوشهر :محل احداث پروژه
   متر مربع 5000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع2500 :مساحت زیربنا
 طبقه 3 :تعداد طبقات

 اول طراحی فاز :انجام شده توسط مشاور خدمات
 1385زمستان : آغاز پروژه
  1388دي : اتمام پروژه

  
 آکواریوم جزیره آب اهوازساختمان  طرح .5

  سازمان آب و برق خوزستان: کارفرما
 شادي جزیره -اهواز  :محل احداث پروژه
   هکتار 12 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع3300 :مساحت زیربنا
 طبقه 3 :تعداد طبقات

 و دوم اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1384خرداد : آغاز پروژه
  1386ر ذآ: اتمام پروژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

208  
 

  

 المللی گل و گیاه تهران  طرح نمایشگاه دائمی بین  .6
 ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهرانشرکت  :کارفرما

 ضلع غربی بزرگراه چمران  - تهران :محل احداث پروژه
 هکتار25 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع17000: مساحت زیربنا
 طبقه 4: تعداد طبقات

 و دوم  اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1376 :آغاز پروژه
  1377: اتمام پروژه

  
  آکواریوم جزیره کیش ساختمانطرح  .7

 سازمان منطقه آزاد کیش :کارفرما
 جزیره کیش :احداث پروژهمحل 

 متر مربع 5000  :مساحت زمین پروژه
 مترمربع1600 :مساحت زیربنا
 طبقه  3: تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1375 :آغاز پروژه
  1375 :اتمام پروژه

  

 کرج - آالت وزارت کشاورزي   طرح نمایشگاه تکنولوژي و ماشین .8
 کشاورزيوزارت  :کارفرما

 کرج :محل احداث پروژه
 مترمربع2000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 600 :مساحت زیربنا
 طبقه1 :تعداد طبقات

 اول و دوم طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1373 :آغاز پروژه
  1374 :اتمام پروژه

  
 تهرانالمللی   طراحی سالن شرکت تولید قطعات فوالدي در محل نمایشگاه بین  .9

  المللی گل و گیاه تهران  طراحی سالن اولین و دومین نمایشگاه بین .10
هاي سازمان صنایع ملی ایران در محل نمایشگاه  طراحی غرفه معاونت طرح .11

 المللی تهران  بین
 المللی تهران  سازي تبریز در محل نمایشگاه بین  طراحی غرفه ماشین .12
 طراحی مقدماتی -کشاورزيمی گل و گیاه وزارت یطرح نمایشگاه دا .13
 می وزارت آموزش و پرورشیطرح نمایشگاه دا .14
 )اروند(طرح نمایشگاه دائمی صنعت نفت  .15
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  سیاحتی و اقامتی ،ها، مراکز تفریحی هتل

 ستاره پرشین کیش 5هتل  .1
  پارسیان دنشرکت راه تم: نام کارفرما

  جزیره کیش: محل احداث پروژه
  متر9000: مساحت زمین پروژه

  متر28000: زیربنامساحت 
   طراحی و اجراي فونداسیون: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1393تابستان : آغاز پروژه
 1394تیر : اتمام پروژه

 گهر تئاتر گل طرح سالن آمفی .2
 گهر سیرجان آهن گل شرکت سنگ :نام کارفرما

  سیرجان: محل احداث پروژه
 و سوم اول، دوممطالعات فاز  :خدمات انجام شده توسط مشاور

  1391مرداد : آغاز پروژه
  در حال انجام: اتمام پروژه

  )سایت ساحلی نفت و گاز پارس( سایت شیرینو .3
  POGC نفت و گاز پارسشرکت : نام کارفرما

 عسلویه -استان بوشهر : محل احداث پروژه
  هکتار5هکتار، شمال سایت  24جنوب سایت : پروژه مساحت زمین
  مترمربع28400: مساحت زیربنا
  دوم و سوم ،اولمشاوره فاز : م شده توسط مشاورخدمات انجا
   1390مهر  :آغاز پروژه
  1394آبان : اتمام پروژه

 ستاره ایران ایرتور مشهد 4هتل  .4
  شرکت تعاونی گردشگري و خدمات هوایی ایران ایرتور: نام کارفرما

 مشهد: محل احداث پروژه
  متر مربع1816: پروژه مساحت زمین

  مترمربع 8500: زیربنامساحت 
  طبقه18: تعداد طبقات

  طراحی مقدماتی : خدمات انجام شده توسط مشاور
   1390پاییز : آغاز پروژه
  1390زمستان : اتمام پروژه

  تفریحی آبسرد - مجتمع تجاري طرح   .5
  شرکت میوه طالئی آسیا: کارفرما

 دماوند - آبسرد : محل احداث پروژه
  متر مربع12000 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع 9000 :مساحت زیربنا
  طبقه 6  :تعداد طبقات

  طراحی فاز اول و دوم :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1388  آبان :آغاز پروژه

   1389شهریور  :اتمام پروژه 
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 رفاهی سپیدان  -مجتمع خدماتی طرح  .6

  شرکت سپیدان: کارفرما
 ساوه : محل احداث پروژه

  مترمربع5000 :پروژهمساحت زمین 
  مترمربع2000 :مساحت زیربنا
  طبقه1 :تعداد طبقات

  طراحی فاز اول و دوم :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1388 مهر :آغاز پروژه
   1392اسفند  :اتمام پروژه

  
  شهرك قائمکوثر پارك  .7

  شهر تهران ها و فضاي سبز سازمان پارك: کارفرما
  تهران :محل احداث پروژه

  دوم  و طراحی فاز اول :انجام شده توسط مشاورخدمات 
   1388شهریور  :آغاز پروژه
   1390مهر  :اتمام پروژه
  

  اتر پل جوادیهئت سالن آمفیطرح  .8
  سازمان مهندسی و عمران شهر تهران :کارفرما

  تهران :محل احداث پروژه
  متر مربع28000 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع14000 :مساحت زیربنا
 طبقه 2: طبقاتتعداد 

  مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1389خرداد : آغاز پروژه
  1389مرداد  :اتمام پروژه
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 ناجا  -مجتمع اقامتی رفاهی  طرح .9
  بنیاد تعاون ناجا  :کارفرما

  منطقه وردآورد –تهران  22منطقه  :محل احداث پروژه
 اولطراحی فاز  :خدمات انجام شده توسط مشاور

  1388اردیبهشت : آغاز پروژه
 1389خرداد : اتمام پروژه
 

 هتل شایان کیش بازسازيطرح  .10
  شرکت شایان شارکیش  :کارفرما

  جزیره کیش :محل احداث پروژه
  متر مربع هزار50 :مساحت زمین پروژه

  مترمربعهزار40 :مساحت زیربنا
 طبقه12  :تعداد طبقات

 مطالعات اولیه :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1388آذر : آغاز پروژه
 1388 اسفند: اتمام پروژه

 
 نماي اصفهان طرح هتل جهان .11

  بنیاد تعاون ناجا  :کارفرما
  اصفهان :محل احداث پروژه
  مترمربع4500 :مساحت زمین پروژه

  مترمربعهزار10 :مساحت زیربنا
 طبقه7  :تعداد طبقات

 طراحی فاز اول و دوم  :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1388 مهر :آغاز پروژه
  1388دي : اتمام پروژه
 
  

 ورزشی شقایق  –مجتمع فرهنگی  حطر .12
  تهران  8شهرداري منطقه  :کارفرما

  تهران :محل احداث پروژه
 مترمربع3000 :مساحت زیربنا

 مطالعات اولیه :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1387مرداد : آغاز پروژه
 1388اردیبهشت : اتمام پروژه
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 طرح هتل هیلتون باکو  .13
  بخش خصوصی :کارفرما

  باکو :محل احداث پروژه
  متر مربع3000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع25000 :مساحت زیربنا
 طبقه 18 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1387  فروردین: آغاز پروژه
  1387تیر : اتمام پروژه
 

 المپیک ناهارخوران گرگان  دهکدهطرح  .14
  شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی :کارفرما

  محور ناهارخوران –گرگان  :محل احداث پروژه
  هکتار 1/4 :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار24 :مساحت زیربنا
 و دوم  اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور

  1386خرداد : آغاز پروژه
 1389آبان  :اتمام پروژه
  
  

  طرح هتل آپارتمان دهکده المپیک ناهارخوران گرگان .15
  شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی :کارفرما

  محور ناهارخوران –گرگان  :محل احداث پروژه
  مترمربع 5500 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 2500 :مساحت زیربنا
 و دوم  اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور

  1386خرداد : آغاز پروژه
  1389آبان  :اتمام پروژه
  

 القوین مدرسه غواصی و هتل امطرح  .16
  شیخ راشدبن احمد معال :کارفرما

  القوین ام -عربی متحده امارات  :محل احداث پروژه
  مترمربع35000 :مساحت زمین پروژه

 هزار مترمربع16 :مساحت زیربنا
 طبقه 5 :تعداد طبقات
  مقدماتیطراحی  :شده توسط مشاور خدمات انجام
  1386آذر : آغاز پروژه
  1386بهمن : اتمام پروژه
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  )مسابقه( 2هتل آپارتمان نارنجستان  طرح .17
 شرکت نارنجستان گستر: کارفرما

 محمودآباد :محل احداث پروژه
 مترمربع هزار26 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 25000 :مساحت زیربنا
 طبقه 25 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1386پائیز : آغاز پروژه
  1386 زمستان: اتمام پروژه

 ستاره ارس  4هتل  طرح .18
  تجاري سلماسویژه اقتصادي سازمان منطقه  :کارفرما

  جلفا :محل احداث پروژه
  مترمربع13000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع13000 :مساحت زیربنا
 طبقه13 :طبقاتتعداد 

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1385: آغاز پروژه
  1385: اتمام پروژه

  
 توریستی تخت سلیمان -  تفریحی -  مجموعه اقامتی طرح .19

  )جناب آقاي مهندس شاملو(شرکت تخت سلیمان : کارفرما
   طالقان :محل احداث پروژه
  هکتار20 :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار  90  :مساحت زیربنا
 طبقه 13تا  2 :تعداد طبقات

 طرح پیشنهادي معماري و مطالعات اولیه  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1384: آغاز پروژه
  1384: اتمام پروژه

 دهکده توریستی دماوند طرح .20
   شهر شرکت مکان: کارفرما

 دماوند :محل احداث پروژه
   هکتار 30 :مساحت زمین پروژه

  مقدماتی یحاطر :شده توسط مشاورخدمات انجام 
 1384مرداد : آغاز پروژه
 1384شهریور : اتمام پروژه
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 گخارهتل  طرح .21
 گعملیات عمومی خارمدیریت معاونت : کارفرما

 گجزیره خار :محل احداث پروژه
 مترمربع 3000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 6600 :مساحت زیربنا
 طبقه 7 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :انجام شده توسط مشاورخدمات 
 1384 تیر :آغاز پروژه
  1384شهریور : اتمام پروژه

  
 هتل سایت انرژي کیش طرح .22

  سازمان منطقه آزاد کیش: کارفرما
 جزیره کیش :محل احداث پروژه
  متر مربع 8000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 3000 :مساحت زیربنا
 خوابهتخت  100طبقه  4 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1384اردیبهشت : آغاز پروژه
  1384مرداد : اتمام پروژه

  
  

 شمشکاقامتی  مجموعه طرح .23
 خصوصی: کارفرما

 جاده شمشک - شمیرانات :محل احداث پروژه
 مترمربع 5000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع7700 :مساحت زیربنا
 طبقه 7 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384اردیبهشت : آغاز پروژه
  1384 شهریور: اتمام پروژه
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 بوستان و شاهین مشهد مجموعه اقامتی طرح .24
  شرکت مسکن سازان ثامن و مدیریت طرح شرکت ایران اسوه: کارفرما

   مشهد :محل احداث پروژه
   مترمربع 8500 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع35000 :مساحت زیربنا
 طبقه12 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1383مرداد : آغاز پروژه
  1384شهریور : اتمام پروژه

 
 مجموعه اقامتی شادي نورطرح  .25

 شرکت آتی پی: کارفرما
 شهرستان نور :محل احداث پروژه
 مترمربع 6500 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع9400 :زیربنامساحت 
 طبقه 8 :تعداد طبقات

 مقدماتی طراحی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1383آبان : آغاز پروژه
  1383بهمن : اتمام پروژه
  

 نفت فالت قاره شرکت سراي ویژه مهمانطرح  .26
 شرکت نفت فالت قاره: کارفرما

 جزیره کیش :محل احداث پروژه
 مترمربع 4880 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع1540 :مساحت زیربنا
 طبقه 3 :تعداد طبقات

 م اول و دو طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1383: آغاز پروژه
  1383 بهمن :اتمام پروژه

 
 دهکده ساحلی سرخرودطرح  .27

 اري ایرانگردي و جهانگرديذگ شرکت سرمایه :کارفرما
 سرخرود  -مازندران :محل احداث پروژه

 مترمربع 306000 :پروژهمساحت زمین 
 مترمربع124000 :مساحت زیربنا

مربع، پالژ  متر1490عبادي  –متر مربع، فرهنگی  85000مربع، آپارتمان  متر26000ویالئی : شامل
مربع، رستوران  متر 2250مربع، استخر  متر5600مربع، هتل  متر950مترمربع، پالژ بانوان  880آقایان 

 .مربع متر 950مربع، تجاري  متر 800
 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1382خرداد  :آغاز پروژه
  1384 مرداد :اتمام پروژه
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ایستگاه تقویت (فالت قاره  نفت مجتمع رفاهی مسکونی کارگاهی شرکتطرح  .28
  )فشارگاز جزیره کیش

 فالت قاره نفت شرکت :کارفرما
  جزیره کیش: محل احداث پروژه

  هکتار 7/1 :پروژهمساحت زمین 
 مترمربع14500: مساحت زیربنا
  طبقه 2 :تعداد طبقات

  اول و دوم طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1382آذر  :آغاز پروژه
  1383بهمن : اتمام پروژ

  »بند استان بوشهر، خلیج ناي« ستاره صدف 5طرح هتل  .29

 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان  :کارفرما
 عسلویه -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس :احداث پروژهمحل 

 هکتار100 :مساحت زمین پروژه
 مترمربع هزار 42: مساحت زیربنا
 اي  طبقه11 -14 -17برج  3 :تعداد طبقات

 دوم  اول و طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382خرداد  :آغاز پروژه
 1383آذر  :اتمام پروژه

 
 )پرك(ورزشی تفریحی صنعت نفت مجموعه طرح  .30

 ویژه اقتصادي انرژي پارس سازمان منطقه :کارفرما
 عسلویه -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  :محل احداث پروژه
 هکتار 300 :مساحت زمین پروژه

  مترمربعهزار200 :مساحت زیربنا
  PTW /COXهاي آبی و باشگاه سوارکاري با مشارکت  شامل زمین گلف، باشگاه ورزش
 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1382 دخردا :آغاز پروژه
  1383 تیر :اتمام پروژه
  

 تئاتر مجتمع مسکونی اراك آمفی طرح .31
 کار صنایع نوین  شرکت راه: کارفرما

 اراك :محل احداث پروژه
 متر مربع1500: مساحت زمین پروژه

 مترمربع 800 :مساحت زیربنا
 طبقه1 :تعداد طبقات

 طراحی فاز اول و دوم  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382فروردین  :آغاز پروژه
  1382آبان  :اتمام پروژه

 
   



 

217  
 

 
 

  
 مجتمع اقامتی تفریحی درودزنطرح  .32

 گروه رسا :کارفرما
 فارس ـ  درودزن :محل احداث پروژه
 مربع مترهزار150 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع هزار 80 :مساحت زیربنا
 مقدماتی  یحاطر :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1382مرداد  :آغاز پروژه
 1382مهر  :اتمام پروژه

 
  )بندرعباس(فارس  المللی خلیج ستاره بین 5هتل طرح   .33

 )عادن و فلزاتم(فارس  صنایع معدنی و فلزي خلیجمنطقه ویژه اقتصادي سازمان  :کارفرما
 بندرعباس :محل احداث پروژه

 هکتار3 :پروژه مساحت زمین
 مربع متر27000 :مساحت زیربنا
 اتاق 156 -طبقه  9 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی( سومو دوم  ،بازنگري فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1381 رتی :آغاز پروژه
 1383 تیر: اتمام پروژه

 
 آباد طرح هتل آپارتمان سعادت .34

 شرکت بنوکیش :کارفرما
 آباد  سعادت -تهران :پروژه محل احداث

 مربع متر1600 :مساحت زمین پروژه
 مربع متر 6000 :مساحت زیربنا
 طبقه15: تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1381بهمن  :آغاز پروژه
  1382: اتمام پروژه

 ویژه اقتصادي انرژي پارس  پذیر منطقه طرح احداث ساختمان مهمان .35
 سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس :کارفرما

 عسلویه -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  :محل احداث پروژه
 مربع مترهزار150 :مساحت زمین پروژه

  مربع متر1500 :مساحت زیربنا
 طبقه 1: تعداد طبقات

 مقدماتی  یحاطر :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1381 آبان :آغاز پروژه

  1382 آبان :پروژهاتمام 
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 )شهرك بعثت(و کارآموزان پتروشیمی در بندر ماهشهر  دانشجویانبگاه اخو .36
 سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی :کارفرما

 شهرك بعثت -  شهرهبندر ما :محل احداث پروژه
 مربع متر 63000 :مساحت زمین پروژه

 مربع  متر10500 :مساحت زیربنا
  طبقه 3 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(دوم و سوم  ،طراحی فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1380 بهمن :آغاز پروژه
  1384اسفند : اتمام پروژه

 
 )بوستان گفتگو( کوشک و باغ ایرانی پارك نمایشگاهی تهران .37

 شهرداري تهران :کارفرما
 چمران  شهید بزرگراه -تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع هزار20 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 10500 :مساحت زیربنا
 طبقه  3 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(و سوم  دوم ،اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1376: آغاز پروژه
  1377: اتمام پروژه
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هتل و مجموعه اقامتی زمرد قشم .38
 تدبیران قشمشرکت  :کارفرما

 جزیره قشم ـ درگهان :محل احداث پروژه
 مترمربع هزار20 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع17500 :مساحت زیربنا
 طبقه12 :تعداد طبقات

  اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1376 :آغاز پروژه
  1377: اتمام پروژه
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 )مسابقه(هتل عمان طرح  .39
 شهرداري مسقط :کارفرما

 عمان :محل احداث پروژه
 متر مربع 4000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع هزار20 :مساحت زیربنا
 طبقه  10: تعداد طبقات

 مقدماتی طراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1376اردیبهشت  :آغاز پروژه
 1376شهریور  :اتمام پروژه
 

 )مسابقه(اتاقه خواجو اصفهان  200 هتلطرح  .40
 مین اجتماعی أت سازمان :کارفرما

 اصفهان :محل احداث پروژه
 مترمربع 4800 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 7000 :مساحت زیربنا
 طبقه 7 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1375 :آغاز پروژه
 1375 :اتمام پروژه

 
 )مسابقه( طرح هتل سرور مشهد .41

 و شرکاءنژاد  آقاي مهندس تهرانی :کارفرما
 شمال خیابان بهار -مشهد  :محل احداث پروژه
 مترمربع 4341 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 35295 :مساحت زیربنا
 طبقه 16 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1374بهار  :آغاز پروژه
  1374زمستان  :اتمام پروژه

  
 )مسابقه(آباد   عبداهللا اتاقه 75ستاره  5المللی   هتل بین طرح .42

 وزارت معادن و فلزات و شرکت المهدي: کارفرما
  آباد سعادت –تهران  :محل احداث پروژه
 آباد هکتاري عبداهللا168از اراضی  یبخش: مساحت زمین پروژه

 مترمربع هزار30 :مساحت زیربنا
 طبقه 30 :تعداد طبقات

 )رتبه اول احراز( مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1371تابستان  :آغاز پروژه
  1372تابستان  :اتمام پروژه
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 رستوران سایت انرژي کیش طرح .43
  سازمان منطقه آزاد کیش: کارفرما

   جزیره کیش :محل احداث پروژه
  مترمربع1900 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع1100 :مساحت زیربنا
 طبقه 2 :تعداد طبقات

 و دوم  اول طراحی فاز :توسط مشاورخدمات انجام شده 
 1384تیر : آغاز پروژه
  1384 :اتمام پروژه

 رستوران مجتمع مسکونی اراك طرح .44
 کار صنایع نوین شرکت راه :کارفرما

 اراك :محل احداث پروژه
 مترمربع 3000: مساحت زمین پروژه

 مربع متر1800 :مساحت زیربنا
 طبقه1 :تعداد طبقات

 طراحی فاز اول و دوم  :مشاورخدمات انجام شده توسط 
 1382فروردین  :آغاز پروژه
  1382آبان  :اتمام پروژه

 
 غذاهاي دریایی کیش  رستوران .45

 نیا خانم نرگس حبیب :کارفرما
 جزیره کیش :محل احداث پروژه
 مترمربع 1440 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع1600 :مساحت زیربنا
 طبقه 5/2 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(و سوم  دوم ،اول طراحی فاز :توسط مشاورخدمات انجام شده 
 1380 :آغاز پروژه
   1383 :اتمام پروژه
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 )بوستان گفتگو( ستوران پارك نمایشگاهی تهرانر .46
 شهرداري تهران :کارفرما

 بزرگراه شهید چمران  -تهران :محل احداث پروژه
 متر مربع1000 :مساحت زیربنا
 طبقه 2 :تعداد طبقات

 )عالیه و کارگاهینظارت (و سوم  دوم، اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1376 :آغاز پروژه
  1377: اتمام پروژه

 
  

 طرح بازسازي هتل کیان تهران .47
 گهر سیرجان  سراي گل انمطرح مه .48
 سرا و سالن جشن وزارت کشاورزي طرح مهمان .49
 شهید چمران ي طرح بازسازي نماي مجموعه .50
 طراحی مقدماتی ،)رستوران دریایی تهران(طرح بازسازي رستوران کازبا  .51
 طراحی مقدماتی -طرح رستوران هتل گلدیس کیش .52
 طراحی مقدماتی ،سازي محوطه هتل آزادي خزر به طرح .53
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  هاي ورزشی  ساختمان
  
 

 پروژه سالن توپی گهر روشطرح  .1
  روش شرکت گهر: کارفرما
  سیرجان: پروژهاحداث محل 

  مترمربع 5702: بنامساحت زیر
  اول و دومفاز طراحی : توسط مشاور خدمات انجام شده

  1392تابستان : آغاز پروژه
  1392پاییز : اتمام پروژه

  
 

 طرح استخر قهرمانی مجموعه ورزشی کیش .2
 عمران کیش و شرکت مهندسی :کارفرما

 شمال جزیره کیش :محل احداث پروژه
 متر مربع9000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار20 :مساحت زیربنا
 طبقه 3 :تعداد طبقات

 اول و دوم طراحی فاز: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1391 :آغاز پروژه
  1391بهمن  :اتمام پروژه
 

 سالن کشتی استان گلستان .3
 اداره کل تربیت بدنی استان گلستان: کارفرما

 بندرگز :محل احداث پروژه
 مترمربع1400 :مساحت زیربنا
 طبقه2 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی( دوم و سوم ،اولفاز  طراحی :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1386مهر  :آغاز پروژه
 1389تیر  :اتمام پروژه
 

 هاي ورزشی استان گلستان ساختمان .4
 اداره کل تربیت بدنی استان گلستان: کارفرما

 بندرترکمن :محل احداث پروژه
 مترمربع1540 :مساحت زیربنا
 طبقه 2 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(دوم و سوم  ،طراحی فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1386مهر  :آغاز پروژه
 1387مرداد  :اتمام پروژه
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 استان گلستان سرپوشیدهاستخر  .5
 اداره کل تربیت بدنی استان گلستان: کارفرما
 بندر ترکمن :احداث پروژهمحل 

 مترمربع 1400 :مساحت زیربنا
 طبقه 2 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(دوم و سوم  ،طراحی فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1386مهر  :آغاز پروژه
 1387مرداد  :اتمام پروژه
 

 استخر سرپوشیده بوستان بانوان .6
 سبز شهر تهران ها و فضاي پاركسازمان : کارفرما

 آباد  بوستان یافت -تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع2000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع1600 :مساحت زیربنا
 طبقه 2 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(دوم و سوم  ،طراحی فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1384فروردین  :آغاز پروژه
  1390شهریور  :اتمام پروژه

 
  POGC شرکت نفت و گاز پارسطرح مجموعه ورزشی  .7

 شرکت نفت و گاز پارس : کارفرما
 عسلویه -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس : محل احداث پروژه
  هکتار 85: مساحت زمین پروژه

 مترمربع  6500: مساحت زیربنا
 طبقه 2: تعداد طبقات

  اول و دوم  طراحی فاز: خدمات انجام شده توسط مشاور
   1385دي  :آغاز پروژه
 1388 :اتمام پروژه
  

 سیرجان گهر طرح توسعه مجموعه ورزشی گل .8
 سیرجان گهر سنگ آهن گل و صنعتی شرکت معدنی: کارفرما 

 سیرجان :محل احداث پروژه
  مترمربع000/39 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع500/17 :مساحت زیربنا
 طبقه2 :تعداد طبقات
 و سومدوم  ،اول طراحی فاز :شده توسط مشاور خدمات انجام
   1385فروردین  :آغاز پروژه
  در حال انجام :اتمام پروژه
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 نفري اهواز 4500سالن چند منظوره  .9
 شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی : کارفرما

 اهواز :محل احداث پروژه
 مترمربع 23000 :مساحت زیربنا
 طبقه 3 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(دوم و سوم  ،طراحی فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1385پاییز  :آغاز پروژه
  1388 -متوقف شده :اتمام پروژه

  
 نفري خوي 5000استادیوم ورزشی  .10

 شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی : کارفرما
 خوي  :محل احداث پروژه
 مترمربع 75000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع هزار10 :مساحت زیربنا
 طبقه 4 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(دوم و سوم  ،طراحی فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1385زمستان  :آغاز پروژه
  1386ت شاردیبه :اتمام پروژه

 
 بال کرج زمین بیس .11

 شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی : کارفرما
 کرج  :محل احداث پروژه
 مترمربع 2700 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع1000 :مساحت زیربنا
 طبقه 1 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(دوم و سوم  ،طراحی فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1385  دي :آغاز پروژه
 1385اسفند  :اتمام پروژه
  

 نفر تماشاچی 350توسعه سالن اسکواش کیش با ظرفیت  .12
 منطقه آزاد کیشسازمان : کارفرما

 جزیره کیش :محل احداث پروژه
 مترمربع 3000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع1200 :مساحت زیربنا
 طبقه2 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(دوم و سوم  ،طراحی فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1384فروردین  :آغاز پروژه
  1384اسفند  :اتمام پروژه

  
  
  
  
  
  
  
  



 

225  
 

  
 
  
  

 فالت قارهورزشی شرکت نفت  - طرح سالن سرپوشیده فرهنگی .13
 شرکت نفت فالت قاره: کارفرما

 الوانجزیره  :محل احداث پروژه
 مترمربعهزار10 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع2800 :مساحت زیربنا
 طبقه2 :تعداد طبقات

 و دوماول  طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1383آبان  :آغاز پروژه
     1384اردیبهشت  :اتمام پروژه

 
  نفت فالت قاره شرکت سالن ورزشی سرپوشیدهرح ط .14

 سازمان منطقه آزاد کیش: کارفرما
 جزیره کیش :محل احداث پروژه
 مترمربع هزار100 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 3200 :مساحت زیربنا
 طبقه1 :تعداد طبقات

 و دوماول  طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1383اردیبهشت  :آغاز پروژه
  1383اسفند  :اتمام پروژه

 
 )عکس عوض شود( مجموعه ورزشی پارس  .15

 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  سازمان : کارفرما
 عسلویه -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  :محل احداث پروژه

  هکتار5/19 :پروژهمساحت زمین 
 متر مربع 26600 :مساحت زیربنا
 طبقه1 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(دوم و سوم  ،طراحی فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1381آذر  :آغاز پروژه
  1386بهمن  :اتمام پروژه
  
  
  
  

  
 

 نفره فوتبال کیش 8000 استادیومطرح  .16
 آزاد کیشسازمان منطقه : کارفرما

 جزیره کیش :محل احداث پروژه
 مترمربع12000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع2600 :مساحت زیربنا
 طبقه 2 :تعداد طبقات

  مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1378 :آغاز پروژه
 1378 :اتمام پروژه
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 چندمنظوره مجموعه ورزشی کیش سالن .17
 کیششرکت مهندسی و عمران  :کارفرما

 جزیره کیش :محل احداث پروژه
 هکتار 3: مساحت زمین پروژه

 مترمربع 3500 :مساحت زیربنا
 طبقه  2 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(دوم و سوم  ،طراحی فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1376: آغاز پروژه
  1377: اتمام پروژه

  
 طرح سالن چندمنظوره ورزشی شاهرود .18

 وزارت معادن و فلزات  :کارفرما
 شاهرود :محل احداث پروژه
 مترمربع 25000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع  2000 :مساحت زیربنا
 طبقه  2 :تعداد طبقات

 اول و دوم طراحی فاز: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1371 :آغاز پروژه
  1372 :اتمام پروژه
  

ي المپیک  و دو معماري دهکده سنجی، طرح جامع و فاز یکمطالعات امکان .19
  ناهارخوران گرگان

 شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور :کارفرما
 شهرستان دماوند –استان تهران  :محل احداث پروژه

 طراحی فاز اول و دوم  -طرح جامع :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1386اردیبهشت  :آغاز پروژه
 1386دي  :اتمام پروژه

هکتاري تفریحی ـ ورزشی 130ي  سنجی و طرح جامع دهکدهامکانمطالعات  .20
  کیاکالیه 

 شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور :کارفرما
 شهرستان لنگرود -گیالن :محل احداث پروژه

 طراحی فاز اول -طرح جامع :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1386اردیبهشت  :آغاز پروژه
  1386شهریور  :اتمام پروژه

 طرح دهکده المپیک ناهارخوران گرگان  .21
  شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی :کارفرما

  محور ناهارخوران –گرگان  :محل احداث پروژه
  هکتار 1/4 :مساحت زمین پروژه

 هزارمترمربع24 :مساحت زیربنا
 و دوم  اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور

  1386خرداد : آغاز پروژه
  1389آبان  :پروژهاتمام 
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  طرح هتل آپارتمان دهکده المپیک ناهارخوران گرگان .54
  شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی :کارفرما

  محور ناهارخوران –گرگان  :محل احداث پروژه
  مترمربع 5500 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 2500 :مساحت زیربنا
 و دوم  اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور

  1386خرداد : آغاز پروژه
  1389آبان  :اتمام پروژه

 
 )14 و9منطقه (هاي ورزشی مناطق مختلف تهران   طرح مجموعه .22
 طرح مجموعه ورزشی پارك الله تهران و سرپوشیده کردن زمین تنیس بانوان .23
طراحی  - طرح مجموعه ورزشی رفاهی شرکت آب و فاضالب استان تهران .24

 مقدماتی
 ي ورزشی چند منظوره تیپ شهرداري تهرانها  طرح مجموعه .25
 خودرو طرح مجموعه ورزشی رفاهی شرکت پارس .26
 مقدماتی طراحی - ی ملی ایرانیطرح سالن ورزشی شرکت هواپیما .27
 ورزشی پابدانا -طرح مجتمع فرهنگی  .28
 طرح سالن چند منظوره ورزشی راور کرمان .29
 طرح  سالن چند منظوره ورزشی پیربکران اصفهان .30
 منظوره ورزشی طبس طرح سالن چند .31
 طرح سالن ورزشی مدرسه هدي .32
 ولنجک -طرح سالن ورزشی وزارت کشاورزي تهران .33
 طرح مجموعه ورزشی شرکت پارس خودرو .34
  طراحی مقدماتی - طرح مجموعه ورزشی گلبرگ .35
 سازي و تنیس روي میز مجموعه ورزشی کیش  هاي اسکواش، بدن طرح سالن .36
 تیطراحی مقدما - طرح استخر قهرمانی کویت  .37
 طراحی مقدماتی -رح استخر قهرمانی کرمانط .38
 سازي استخر شهید کشوري تهران طرح بازسازي و به .39
طراحی ( تهران شهرداري 18منطقه  چمران شهید منظوره ورزشی چند سالن طرح .40

  مترمربع2000)مقدماتی
 یحاطر( شهرداري تهران 18 طرح مجموعه شهیدان اسماعیلی منطقه .41

 مترمربع15000)مقدماتی
 سالن ورزشی و استخر سرپوشیده یادآوران تهرانطرح  .42
 مقدماتی طراحی - طرح مرکز ورزشی و خدماتی شهرك غرب .43
 طرح مجموعه ورزشی جاجرم  .44
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  هاي اداري، تجاري ساختمان
  
  

تئاتر، طرح اجرایی  طرح اجرایی ساختمان اداري و آمفی: شهرك پتروشیمی مکران .1
 )مرحله اول(خدمات مرکزي ، طرح محوطه سایت HSEنشانی و ساختمان آتش

  شرکت توسعه نگین مکران: کارفرما
  منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان: محل احداث پروژه

  متر مربع 9867: مجموع مساحت ساختمان اداري: مساحت زیربنا
  مترمربع4: تئاتر مساحت ساختمان آمفی

  مترمربع2030: مجموع مساحت ،نشانی ساختمان آتش
  هکتار18مساحت تقریبی : خدمات مرکزيسایت 

  هاي مرحله اول سایت تهیه نقشه -)ها ساختمان(هاي اجرایی تهیه نقشه: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1393تیر  :آغاز پروژه
  آبان  :اتمام پروژه

   اطالعات با خانم مهندس پور مقیم چک شود
 

 طراحی سبزه میدان شهر زنجانمسابقه    .2

  کهن دژ میالدشرکت : کارفرما
  زنجان: محل احداث پروژه
  مترمربع84000: مساحت زمین پروژه

  مترمربعهزار130: مساحت زیربنا
  ) کانسپت(مطالعات مهندسی مرحله طراحی مفهومی : خدمات انجام شده توسط مشاور

  1393دي : آغاز پروژه
 1393اسفند : اتمام پروژه

  
 

  مسابقه طراحی مفهومی برج الله  .3
  موسسه مهندسین مشاور طرح جامع: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  مترمربع 7722: مساحت زمین پروژه

  متر مربع5/136277: مساحت زیربنا
 طبقه 28: تعداد طبقات

 مفهومیطراحی : خدمات انجام شده توسط مشاور
   1393اردیبهشت : آغاز پروژه
  1393خرداد : اتمام پروژه
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 آفرینش رتاال ساختمان فضاهاي جانبی و نفره 120 جلسات طرح سالن .4
  پتروشیمی اقتصادي ویژه منطقه سازمان :کارفرما

  شهرهما :محل احداث پروژه
  مترمربع1377 :مساحت زیربنا
  طبقه2: تعداد طبقات

 طراحی فاز اول و دوم :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1392پاییز : آغاز پروژه
  1392اسفند  :اتمام پروژه

  آباد اتاق بازرگانی خرمطرح  .5
 اتاق بازرگانی تهران :کارفرما

 آباد خرم :محل احداث پروژه
 متر مربع2500 :مساحت زمین پروژه

  متر مربع 3000 :مساحت زیربنا
 طبقه 4 :تعداد طبقات

 طراحی فاز اول و دوم :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1391اسفند  :آغاز پروژه
  1393 :اتمام پروژه

  
  بازرگانی گرگان اتاقطرح  .6

 اتاق بازرگانی تهران :کارفرما
 گرگان :محل احداث پروژه
 متر مربع2500 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع4000 :مساحت زیربنا
 طبقه 5 :تعداد طبقات

 طراحی فاز اول و دوم :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1391اسفند  :آغاز پروژه
  1393 :اتمام پروژه

  
 مرکزي شرکت مخابرات استان اصفهان ي هادارساختمان  یینهاطرح  .7

 شرکت مخابرات استان اصفهان :کارفرما
 اصفهان  :محل احداث پروژه
 مترمربعهزار12 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 600/34 :مساحت زیربنا
 طبقه  9 :تعداد طبقات

 فاز اول و دوم :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1390 :آغاز پروژه
   1391 -شدهمتوقف  :اتمام پروژه
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 )مسابقه( طراحی مجموعه چند عملکردي جی .8
 دانشگاه تهران و خانه عمران :کارفرما

 تهران  :محل احداث پروژه
 طبقه 8: تعداد طبقات

 طراحی اولیه: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1391تیر  :آغاز پروژه 

  1391شهریور  :اتمام پروژه
  
 

 دیدار کار و زندگی هاي طرح برج .9
 آباد شرکت نوسازي اراضی عباس :کارفرما

 پارك آب و آتش  -تهران :محل احداث پروژه
  متر مربع17800: مساحت زمین پروژه

  متر مربعهزار40: مساحت زیربنا
 طبقه20حداکثر : تعداد طبقات

 مطالعات مرحله اول: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1391 خرداد :آغاز پروژه 

 1393مرداد  :اتمام پروژه
  

 طرح ساختمان مرکزي شهرداري دزفول .10
 شهرداري دزفول :کارفرما

 دزفول :محل احداث پروژه 
  متر مربع 8925: مساحت زمین پروژه 
  متر مربعهزار10: مساحت زیربنا 

 طبقه  13: تعداد طبقات
 اول و دومطراحی فاز : خدمات انجام شده توسط مشاور 

 1390آبان  :آغاز پروژه
  1393مرداد  :اتمام پروژه

 
 )عکس اجراییش گذاشته شود(  ساختمان اداري بانک گردشگري  .11

 بانک گردشگري :کارفرما
 آباد سعادت -تهران :محل احداث پروژه
  متر مربع2000: مساحت زمین پروژه

  متر مربع25000: مساحت زیربنا
 طبقه 19: تعداد طبقات

 پیمانکاري  -)1391تا سال ( پیمان مدیریت - دوم ،طراحی فاز اول: خدمات انجام شده توسط مشاور
 )تاکنون(
  1390تیر  :آغاز پروژه 

   1395خرداد  :اتمام پروژه
  .انجام شده است EPCبه صورت  بن سازه سیاین پروژه با مشارکت شرکت  :توضیحات
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 مجتمع تجاري تیسا کیشطرح  .12
 شرکت تیسا کیش :کارفرما

 جزیره کیش :پروژه محل احداث 
 متر مربع 57034: مساحت زمین پروژه 
 طبقه 7: تعداد طبقات 
 طراحی مقدماتی: خدمات انجام شده توسط مشاور 
 1389آذر  :آغاز پروژه 
   1389دي  :اتمام پروژه 

  
 مرکز تجاري یاسمال باکوطرح  .13

 اتاق بازرگانی باکو :کارفرما
 باکو :محل احداث پروژه

 هکتار 8 :پروژهمساحت زمین 
  مترمربع 41200 :مساحت زیربنا
 طبقه 8 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1388آبان  :آغاز پروژه
  1388  اسفند :اتمام پروژه
  

 مرکز تجاري شایان کیشطرح  .14
 شرکت شایان شار کیش :کارفرما

 جزیره کیش :محل احداث پروژه
 هکتار2 :مساحت زمین پروژه

  مترمربعهزار300 :مساحت زیربنا
 طبقه 3 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1388آذر  :آغاز پروژه
  1388  بهمن :اتمام پروژه

  
 مرکز خرید بنتون حطر .15

 شرکت بنتون :کارفرما
 )عج(عصر  خیابان ولی –تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع2000 :مساحت زمین پروژه

 متر مربع15000 :مساحت زیربنا
  طبقه 11 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1388بهار  :آغاز پروژه
   1388بهار  :اتمام پروژه
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 آورد  مرکز تجاري یاس وردطرح  .16
 بنیاد تعاون ناجا :کارفرما

  منطقه وردآورد –تهران  22منطقه  :محل احداث پروژه
 هکتار5/5 :مساحت زمین پروژه

 سازي هکتار محوطه3+ متر 4000 :مساحت زیربنا
 طبقه  16  :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1387دي  :آغاز پروژه
   1389خرداد  :اتمام پروژه
  

 فارس ساختمان اداري پارك علم و فناوري خلیجطرح  .17
 فارس آوري خلیج علم و فنپارك  :کارفرما

 بوشهر :محل احداث پروژه
 متر مربع 5032: مساحت زمین پروژه

  مترمربع13000 :مساحت زیربنا
 طبقه 3: تعداد طبقات

 ؛هاي ممکن ه آلترناتیویتهیه گزارش مرحله اول؛ بررسی سایت و ارا: خدمات انجام شده توسط مشاور
 رفع موانع طراحی راستايدر ه پیشنهاد یارا

 1387اسفند  :آغاز پروژه
   1389زمستان  :اتمام پروژه
  

  POGC شرکت نفت و گاز پارس طراحی و ساماندهی سایت اداري جدید .18

 شرکت ملی نفت ایران :کارفرما
 عسلویه -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  :محل احداث پروژه
 هکتار 90 :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار10 :مساحت زیربنا
 طبقه 3و  2 :طبقاتتعداد 

 اول و دوم  طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1387مهر  :آغاز پروژه
   1388مرداد  :اتمام پروژه

  

  مطالعات برند گردش بازار یاس  .19
 موسسه ناجی سازان امین :کارفرما

  وردآورد -تهران  22منطقه  :محل احداث پروژه
  هکتار  5/5 :مساحت زمین پروژه

  سازي هکتار محوطه3+ متر مربع 4000 :زیربنامساحت 
  طبقه  16: تعداد طبقات

 تهیه شرح خدمات –تهیه برند  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1387دي  :آغاز پروژه
   1388مهر  :اتمام پروژه
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 عمان 233طرح ساختمان اداري قطعه  .20
 خصوصی :کارفرما

 مسقط -عمان  :محل احداث پروژه
 متر مربع 500 :پروژهمساحت زمین 
 مترمربع 5598 :مساحت زیربنا
 طبقه 11 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1387 :آغاز پروژه
  1388 :اتمام پروژه

 
 عمان 209طرح ساختمان اداري قطعه  .21

 خصوصی :کارفرما
 مسقط -عمان  :محل احداث پروژه
 متر مربع 500 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 1000 :مساحت زیربنا
 طبقه 2 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1387 :آغاز پروژه
  1388 :اتمام پروژه

  

 عمان 111طرح ساختمان اداري قطعه  .22
 خصوصی :کارفرما

 مسقط -عمان  :محل احداث پروژه
 متر مربع 513 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 5515 :مساحت زیربنا
 طبقه 11 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1387 :آغاز پروژه
  1388 :اتمام پروژه

 مجموعه تجاري ـ  اداري باکوطرح  .23
 خصوصی :کارفرما

 باکو :محل احداث پروژه
 هکتار 5 :مساحت زمین پروژه

  مترمربعهزار210 :مساحت زیربنا
 طبقه 7و  5 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1386آذر  :آغاز پروژه
  1386دي  :اتمام پروژه
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 )مسابقه( اداري وردآورد –طرح مجتمع تجاري  .24
 بانک پارسیان :کارفرما

 تهران 22منطقه   –استان تهران  :محل احداث پروژه
 هکتار7/4 :مساحت زمین پروژه

 مربعمتر  342000 :مساحت زیربنا
 طبقه 10و  4،6 :تعداد طبقات

  مقدماتیمطالعات  :خدمات انجام شده توسط مشاور
    1386مرداد  :آغاز پروژه

  1386مهر  :اتمام پروژه 
 

 نیجریه -خانه جمهوري اسالمی ایران در ابوجا  طرح سفارت .25
 اداره امور ساختمان و تأسیسات وزارت امور خارجه :کارفرما

 نیجریه -ابوجا :محل احداث پروژه
 مترمربع7000 :مساحت زمین پروژه

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1386خرداد  :آغاز پروژه
  1386بهمن  :اتمام پروژه

 منطقه آزاد اروندسازمان طرح ساختمان اداري  .26
 سازمان منطقه آزاد اروند :کارفرما

 منطقه آزاد اروند  -آبادان  :محل احداث پروژه
  مترمربع 7600 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 8000:مساحت زیربنا
 طبقه 5 :تعداد طبقات

 طراحی فاز اول و دوم  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1386فروردین  :آغاز پروژه
 1386مهر  :اتمام پروژه

  

 طرح واحدهاي ویالي دوبلکس منطقه آزاد اروند .27
 زاد اروندآسازمان منطقه  :کارفرما
 دیري فارم  -آبادان  :احداث پروژهمحل 

 مترمربع 5400 :مساحت زمین پروژه
 مترمربع237هر واحد  :مساحت زیربنا
 طبقه 2 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1386فروردین  :آغاز پروژه
  1386مهر  :اتمام پروژه
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 Dreamlandطرح  .28
 Dreamlandشرکت  :کارفرما

 دبی -امارات عربی متحده  :محل احداث پروژه
  مترمربع 3700:مساحت زمین پروژه

 مترمربع5000 :مساحت زیربنا
 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1386فروردین  :آغاز پروژه
  1386شهریور  :اتمام پروژه
  

 )مریوان(ح ساختمان و سایت اداري سروآباد رط .29
 سازمان مسکن و شهرسازي استان کردستان :کارفرما

 مریوان -کردستان :محل احداث پروژه
 مترمربع 8000 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع 5000 :مساحت زیربنا
 طبقه 3 :تعداد طبقات

 و دوم اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1385 :آغاز پروژه
  1386 :اتمام پروژه

  

 تهران  6طرح توسعه ساختمان اداري شهرداري منطقه  .30
 تهران 6شهرداري منطقه  :کارفرما

 آباد یوسف –تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع 1188 :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار10 :مساحت زیربنا
 طبقه 9 :تعداد طبقات

  طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1385 :آغاز پروژه
    1385 -متوقف  :اتمام پروژه

 ي جهاد کشاورزي استان خراسان شمالی ساختمان ادارطرح  .31
 سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان شمالی :کارفرما

 بجنورد  :محل احداث پروژه
 هکتار2 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 6500تا  5000 :مساحت زیربنا
 طبقه 2و  1 :تعداد طبقات

 طراحی فاز اول و دوم :مشاورخدمات انجام شده توسط 
 1385 تیر :آغاز پروژه
  1386 :اتمام پروژه
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 بانک تجارتی ایران ـ اروپا  طرح .32
 دفتر نمایندگی بانک تجارتی ایران ـ اروپا :کارفرما

 جزیره کیش :محل احداث پروژه
 مترمربع 2000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 3400: مساحت زیربنا
 روي همکفطبقه  4: تعداد طبقات

  اول و دوم طراحی فاز: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1384دي : آغاز پروژه
  1385 :اتمام پروژه
  

  )مسابقه( اداري نمایشگاهی آشنا کیش ساختمانطرح  .33
 شرکت اطلس کیش: کارفرما

 جزیره کیش  :محل احداث پروژه
 مترمربع هزار6 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع  هزار34 :زیربنامساحت 
 طبقه  21 :تعداد طبقات

  طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384 شهریور :آغاز پروژه
  1384آبان  :اتمام پروژه

 جامع مجموعه یادمان طرح .34
 شرکت یادمان سازه: کارفرما

 تهران  :محل احداث پروژه
 هکتار 63 :مساحت زمین پروژه

 مربع مترهزار400 :مساحت زیربنا
 تهیه طرح جامع کاربري زمین :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1384 شهریور :آغاز پروژه
  1384 :اتمام پروژه
  

 ساختمان اداري سازمان اوقافطرح  .35
 سازمان اوقاف و امور خیریه استان تهران :کارفرما

 تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع 63500 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 4000 :زیربنامساحت 
 طبقه 6 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1383 شهریور :آغاز پروژه
   1383بهمن  :اتمام پروژه
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 ساختمان سازمان آب منطقه تهرانطرح  .36
 آب سازمان  :کارفرما

 خیابان حجاب -تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع 6000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار30 :مساحت زیربنا
 طبقه 20 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1383 خرداد :آغاز پروژه
   1383مرداد  :اتمام پروژه

 ساختمان اداري پردیس قشم طرح .37
 سازمان منطقه آزاد قشم :کارفرما

 جزیره قشم :محل احداث پروژه
 مترمربع2100 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع1700 :مساحت زیربنا
 طبقه12 :تعداد طبقات

 اول  طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382تیر  :آغاز پروژه
  1383تیر  :اتمام پروژه

  

 ها ساختمان بانکطرح  .38
 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما

 عسلویه -پارسمنطقه ویژه اقتصادي انرژي  :محل احداث پروژه
 مترمربع 8000: مساحت زمین پروژه

 مترمربع 3200 :مساحت زیربنا
 طبقه 2 :تعداد طبقات

 اول و دوم طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1382 بهمن :آغاز پروژه
  1383خرداد  :اتمام پروژه

  

 ساختمان اداري تجاري مشهدطرح  .39
 شرکت تهران تحکیم :کارفرما

 بلوار خیام مشهد ـ  :پروژهمحل احداث 
 مترمربع1431 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع13700 :مساحت زیربنا
 طبقه از روي شالوده 14 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382تیر  :آغاز پروژه
  1382شهریور  :اتمام پروژه
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 هدکوارتر وزارت صنایع و معادنطرح  .40
 وزارت صنایع و معادن :کارفرما

 آباد سعادتتهران ـ  :محل احداث پروژه
 مترمربع هزار120 :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار120 :مساحت زیربنا
 طبقه 20 :تعداد طبقات

 مقدماتی  یحاطر :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382تیر  :آغاز پروژه
  1382شهریور  :اتمام پروژه

 
 )ساختمان اداري شرکت هواپیمایی آریانا(مجتمع اداري افغانستان طرح  .41

 شرکت توسعه نواحی صنعتی :کارفرما
 افغانستان  -  کابل :محل احداث پروژه
 مترمربع5000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 3000 :مساحت زیربنا
 طبقه 4 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382فروردین  :پروژهآغاز 

  1382اردیبهشت  :اتمام پروژه
 

 آباد تجاري تفریحی یافت مرکزطرح  .42
 شرکت بنو کیش :کارفرما

 آباد  یافت -تهران :محل احداث پروژه
 مترمربع 9000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 22000 :مساحت زیربنا
 طبقه 5 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1381بهمن  :آغاز پروژه
  1382اردیبهشت  :اتمام پروژه
  

 طرح توسعه ساختمان جدید وزارت کار و امور اجتماعی  .43
 و امور اجتماعی وزارت کار: کارفرما

 خیابان آزادي   -تهران :محل احداث پروژه
 مترمربع 7600 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع15000 :مساحت زیربنا
 طبقه 15 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1381پاییز  :آغاز پروژه
   1382بهار  :اتمام پروژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

239  
 

 طرح مجتمع تجاري اداري بروجرد .44
 گذاري توسعه و عمران بروجرد شرکت سرمایه :کارفرما

 بروجرد :محل احداث پروژه
 مترمربع1200: مساحت زمین پروژه

 مترمربع 8500: مساحت زیربنا
 طبقه 6 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1381 :آغاز پروژه
  1382 :اتمام پروژه

  
 )مسابقه(طرح ساختمان ادارات مرکزي صنعت نفت  .45

 وزارت نفت :کارفرما
 آباد اراضی عباس -تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع هزار34  :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار176  :زیربنامساحت 
  طبقه 27 :تعداد طبقات

  مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1381تابستان : آغاز پروژه
   1381 پاییز: اتمام پروژه

  
  
  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 طرح ساختمان اداري معاونت سیاحتی بنیاد مستضعفان .46
 سازمان سیاحتی بنیاد مستضعفان :کارفرما

 جنب هتل استقالل -تهران  :پروژهمحل احداث 
 مترمربع 5000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 2500 :مساحت زیربنا
 طبقه 3 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1379 :آغاز پروژه
  1380 :اتمام پروژه

  
  
  
  
  
  

  

 طرح ساختمان اداري تحویل ایران خودرو .47
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 شرکت ایران خودرو :کارفرما
 کارخانجات ایران خودرو -جاده مخصوص :محل احداث پروژه
 مترمربع5000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع4000 :مساحت زیربنا
 طبقه 3 :تعداد طبقات

 اول و دوم طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1379 :آغاز پروژه
  1380 :اتمام پروژه

 
 کیش ایر ی یشرکت هواپیماطرح ساختمان اداري  .48

 هواپیمایی کیش ایر :کارفرما
 جزیره کیش :محل احداث پروژه
 مترمربع2000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 2600 :مساحت زیربنا
 طبقه  2 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1379 :آغاز پروژه
 1379 :اتمام پروژه

  
 تمان اداري وزارت بازرگانی طرح ساخ .49

 وزارت بازرگانی :کارفرما
 )محمودیه( بزرگراه شهید چمران -تهران :محل احداث پروژه
 مترمربع16000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 24000 :مساحت زیربنا
 طبقه  6 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1379 :آغاز پروژه
  1379 :اتمام پروژه

  
 تامین اجتماعی سازمان اختمان اداري طرح س .50

 سازمان تامین اجتماعی :کارفرما
 آمل :محل احداث پروژه
 مترمربع 600 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع2200 :مساحت زیربنا
 طبقه 6 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1378 :آغاز پروژه
  1378 :اتمام پروژه
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 قشمالملل   طرح مرکز تجارت بین .51
 شرکت امین بین الملل قشم :کارفرما

 قشم :محل احداث پروژه
 مترمربعهزار20 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع17500 :مساحت زیربنا
 طبقه 12 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1376 :آغاز پروژه
  1377: اتمام پروژه
 

 شهروند صدرطرح مجتمع تجاري، اداري و فروشگاه کاالي  .52
 شهرداري تهران :کارفرما

 پاسداران و صدر ...تقاطع آیت ا -تهران :محل احداث پروژه
 مترمربع12000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 31000 :مساحت زیربنا
 طبقه14 :تعداد طبقات

 اول و دوم طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1375: آغاز پروژه
  1376: اتمام پروژه
  

 توسعه ساختمان معاونت عمرانی شهرداري تهرانطرح  .53
 شهرداري تهران معاونت عمرانی :کارفرما

 آباد خیابان بهجت -تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع1000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 3500 :مساحت زیربنا
 طبقه  8 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1375 :آغاز پروژه
  1376: اتمام پروژه

  
 )مسابقه(طرح ساختمان اداري استانداري تهران  .54

 استانداري تهران :کارفرما
 شمال میدان آفریقا -تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع5200 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 26200 :مساحت زیربنا
 )طبقه 8 طبقه و 3همکف زیرزمین (طبقه  12 :تعداد طبقات

  مقدماتیطراحی  :انجام شده توسط مشاورخدمات 
 1375 :آغاز پروژه
  1375 :اتمام پروژه
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 طرح مجتمع تجاري و فروشگاه کاالي شهروند پروین  .55
 شهرداري تهران  :کارفرما

 تقاطع بزرگراه صدر و خیابان پروین  -تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع هزار60 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 28000 :زیربنامساحت 
 طبقه ارتفاع تجاري5/1 +طبقه اداري 1 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی : خدمات انجام شده توسط مشاور
 1375بهار  :آغاز پروژه
  1375 تابستان :اتمام پروژه

 طرح مجتمع تجاري و فروشگاه کاالي شهروند فجر  .56
 شهرداري تهران :کارفرما

 تهران شهرداري 6منطقه  ASP جاور شهرك مسکونی فجر و ساختمانم -تهران  :محل احداث پروژه
  مترمربعهزار 50 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 38000 :مساحت زیربنا
 )اول +زیرزمین2یا 1 + همکف(طبقه  4تا  3 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1375آبان  :آغاز پروژه
 1375 بهمن :اتمام پروژه

  
 طرح مجتمع اداري وزارت کشاورزي در ولنجک .57

 وزارت کشاورزي :کارفرما
 ولنجک -تهران : محل احداث پروژه
 مترمربعهزار20 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع  هزار20 :مساحت زیربنا
 طبقه  6 :تعداد طبقات

 اول و دوم طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1374 :آغاز پروژه

  1375 :پروژهاتمام 
  

 طرح مجتمع فروشگاهی کاالي شهروند میدان آرژانتین  .58
 شرکت شهروند :کارفرما

 میدان آرژانتین -تهران   :محل احداث پروژه
 مترمربع12000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع  4000 :مساحت زیربنا
 طبقه  3و2 :تعداد طبقات

 اول و دوم  طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1374: آغاز پروژه
  1375: اتمام پروژه
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 و فروشگاه کاالي شهروند ارم طرح مجتمع تجاري  .59
 شهرداري تهران :کارفرما

 مجاور پارك تفریحی ارم :محل احداث پروژه
 مترمربع 6000 :مساحت زمین پروژه

 محوطهمترمربع  2000مترمربع پارکینگ روباز هزار10 +مترمربع  52000 :مساحت زیربنا
 طبقه 3 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1374زمستان  :آغاز پروژه
  1374زمستان  :اتمام پروژه

  
 مجتمع فروشگاهی کاالي شهروند بهرود .60

 بهرود شهروند :کارفرما
 آباد سعادت -تهران :محل احداث پروژه
 مترمربع 6500 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 6500 :مساحت زیربنا
 طبقه 4 :تعداد طبقات

 )نظارت کارگاهی و عالیه(و سوم  دوم ،اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1374 :آغاز پروژه
  1374 :اتمام پروژه
  

 آباد   طرح مجتمع تجاري، اداري، خدماتی عباس .61
 شهرداري تهران: کارفرما

 آباد اراضی عباس -تهران :محل احداث پروژه
 هکتار20 :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار 440 :مساحت زیربنا
 طبقه  40 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی : خدمات انجام شده توسط مشاور
  1373 :آغاز پروژه
  1373 :اتمام پروژه
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 ) ره(مرکزي پتروشیمی بندر امام ساختمانطرح  .62
 )ره(شرکت پتروشیمی بندر امام :کارفرما

 شیخ بهاییخیابان  –تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع1000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار27 :مساحت زیربنا
 طبقه18 :تعداد طبقات

 اول و دوم  طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1372 :آغاز پروژه
  1373: اتمام پروژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گهر سیرجان  طرح بازارچه گل .63
 گهر سیرجان  ساختمان اداري گلطرح  .64
 طرح ساختمان اداري شرکت قطعات فوالدي در تهران .65
 مقدماتیطراحی  -ساختمان مرکزي ساختمان اقتصاد اسالمی شیراز طرح  .66
 طرح ساختمان اداري و انتظامی وزارت کشور تهران .67
 طرح مجتمع تجاري شهرداري تهران .68
 تهران - ساختمان اداري شرکت کابل ایران طرح  .69
 اولیه مجتمع تجاري نور طرح .70
 مقدماتیطراحی طرح مجتمع اداري، خدماتی و رفاهی لویزان  .71
 مرحله اول  -طرح مجتمع تجاري اداري باکو .72
 طرح اولیه مجتمع تجاري و فروشگاه کاالي شهروند رازي تهران .73
 طرح مجتمع اداري، خدماتی و رفاهی لویزان مرحله اول  .74
 شهروند پارك نمایشگاهی تهرانطرح اولیه مجتمع تجاري و فروشگاه  .75
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 طراحی - کاالي شهروند فتح  فروشگاه خدماتی و طرح مجتمع تجاري، اداري، .76
 مقدماتی

 طرح مجتمع تجاري، اداري و پارکینگ طبقاتی خیابان سعدي .77
 طرح اولیه فروشگاه شهروند پارك ملت .78
 طرح مجتمع تجاري، اداري و پارکینگ طبقاتی بلوار کشاورز .79
 مرحله اول  -تجاري گلبرگ تهرانطرح مجتمع  .80
 طراحی -ایران خودرو )هدکوارتر(طرح ساختمان اداري، مدیریتی، کارشناسی  .81

 مقدماتی
 رانی جمهوري اسالمی ایران طرح ساختمان خدماتی، اداري کشتی .82
 طرح مجتمع فروشگاهی کاالي شهروند بوستان .83
 طرح ساختمان اداري منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  .84
 معماري ساختمان شهرداري منطقه آزاد قشمطرح  .85
صنایع معدنی و فلزي خلیج طرح و اجراي ساختمان اداري منطقه ویژه اقتصادي  .86

  )معادن و فلزات بندرعباس(فارس 
خیابان دکتر  )مقدماتیطراحی (تهران  6ساختمان اداري شهرداري منطقه طرح  .87

 مترمربع هزار11فاطمی 
 )اول و دوم فاز یطراح( انرژي پارسقتصادي اطرح ساختمان اداري منطقه ویژه  .88

 مترمربع4000در عسلویه 
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  تجاري - هاي مسکونی، اداري  مجتمع

  
 تجاري الخویر - طرح ساختمان مسکونی  .1

  WJ Towell شرکت :کارفرما
 مسقط -عمان  :محل احداث پروژه
 هکتار10 :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار40 :مساحت زیربنا
 طبقه 6 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1388 :آغاز پروژه
 1388 :اتمام پروژه
 

 )واحد مسکونی 2000( مجموعه مسکونی ـ اداري ـ تجاري صبا شهرطرح  .2
 شرکت صبا شهر :کارفرما

 عسلویه -اقتصادي انرژي پارس  يمنطقه ویژه :محل احداث پروژه
 هکتار29 :مساحت زمین پروژه

  متر مربعهزار70 :مساحت زیربنا
 طبقه15و  3 ،2 :تعداد طبقات

 اول و دوم طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1387مهر  :آغاز پروژه
 1388شهریور  :اتمام پروژه
  

 )ع عظیم کوثرممجت(تجاري چمن  –مسکونی  شهركطرح  .3
 شرکت تعاونی مسکن کارکنان بنیاد تعاون بسیج :کارفرما
 کرمانشاه :احداث پروژهمحل 

 هکتار7 :مساحت زمین پروژه
 هکتار7 :مساحت زیربنا
  طبقه 9طبقه و  7در سه تیپ ویالیی،  :تعداد طبقات

 طراحی فاز اول و دوم :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1387 بهمن :آغاز پروژه
   1389پاییز  :اتمام پروژه

  
 عمان 933تجاري  –طرح ساختمان  اداري  .4

 خصوصی :کارفرما
 مسقط -عمان  :محل احداث پروژه

 متر مربع5000 :مساحت زیربنا
  طبقه11 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1387 :آغاز پروژه
   1388 :اتمام پروژه
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 تجاري عمان ،مسکونی، اداري مجموعه طرح .5
 خصوصی :کارفرما

 مسقط -عمان :محل احداث پروژه
 متر مربع1500 :زمین پروژهمساحت 

  متر مربع13500 :مساحت زیربنا
 طبقه9 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1386آذر  :آغاز پروژه
  1386بهمن  :اتمام پروژه
  

  و هتل و تجاري السبق طرح مجتمع مسکونی .6
 شرکت السبق  :کارفرما

  مدینه منوره -عربستان سعودي  :محل احداث پروژه
 متر مربع25000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 301000 :مساحت زیربنا
 طبقه  27 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1385 دي :آغاز پروژه
 1386 بهمن :اتمام پروژه
 

 هاي تجاري، اداري، مسکونی جهان چیت  برجطرح  .7
 شرکت خدمات مهندسی و شهرسازي علوي  :کارفرما

 جهان چیت کرج: محل احداث پروژه
 مترمربع 42000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع هزار180 :مساحت زیربنا
 طبقه  20حدود : تعداد طبقات

 1فاز قسمت اول : خدمات انجام شده توسط مشاور
 1384آبان  :آغاز پروژه
  1385 :اتمام پروژه

 )مسابقه(تجاري آتی سنتر  ،اداري ،طرح مجتمع مسکونی .8
 ساز آتیشرکت  :کارفرما

 شهرك غرب -تهران :محل احداث پروژه
 هکتار 4 :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار 300 :مساحت زیربنا
 طبقه  60 :تعداد طبقات

  مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1383 اردیبهشت :آغاز پروژه
  1383 آبان :اتمام پروژه
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  فرهنگ شهرمسکونی  ،تجاري هاي برجطرح  .9
 ساز شرکت آتی :کارفرما

 شیراز :محل احداث پروژه
 مترمربعهزار16 :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار180: مساحت زیربنا
 طبقه در سه برج 48از روي شالوده  :تعداد طبقات

 و دوم اول طراحی فاز: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382بهمن  :پروژهآغاز 

 1384مهر  :اتمام پروژه

  اداري برج اعظم اهواز ،طرح مجتمع تجاري  .10
 دکتر نوشیروان دریاپیما و شرکا :کارفرما

 باغ معین  -اهواز :محل احداث پروژه
 مترمربع2500 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع23000 :مساحت زیربنا
 طبقه 22 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :مشاورخدمات انجام شده توسط 
 1380دي  :آغاز پروژه
  1380 اسفند :اتمام پروژه

  مسکونی شارجه ،مجتمع تجاري طرح  .11
 جهان پارسشرکت  :کارفرما

 رجهشا - متحده امارات عربی :محل احداث پروژه
 مترمربع2500 :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار70 :مساحت زیربنا
 طبقه 32 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :شده توسط مشاورخدمات انجام 
 1378 :آغاز پروژه
  1378 :اتمام پروژه

 مسکونی فردوس ،اداري مجتمعطرح   .12
 بخش خصوصی :کارفرما

  یبلوار فردوس -تهران : محل احداث پروژه
 مترمربع16000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع35000 :مساحت زیربنا
 طبقه15: تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی : خدمات انجام شده توسط مشاور
 1375 مرداد :آغاز پروژه
  1376 مرداد :اتمام پروژه
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  هاي مسکونی ساختمان
  

   TVC2مجتمع مسکونی طرح  .1
  شرکت تیسا کیش: کارفرما

  جزیره کیش :محل احداث پروژه
  هزار مترمربع13 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع 21500 :مساحت زیربنا
  طبقه13: تعداد طبقات

  طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1389  آبان: آغاز پروژه
  1389  دي: اتمام پروژه

  
 عمان 357طرح ساختمان مسکونی  .2

  خصوصی: کارفرما
  مسقط -عمان  :محل احداث پروژه

  هزارمترمربع 500 :مساحت زیربنا
  طبقه 2: تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :مشاورخدمات انجام شده توسط 
 1387: آغاز پروژه
  1388: اتمام پروژه

 
 135مسکونی خلیفه قطعه ، طرح ساختمان اداري .3

  خصوصی: کارفرما
  مسقط -عمان  :محل احداث پروژه

  مترمربع هزار10 :مساحت زیربنا
  طبقه11: تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1387: آغاز پروژه
  1388: اتمام پروژه

 
 1071مسکونی خلیفه قطعه ، ساختمان اداري طرح .4

  خصوصی: کارفرما
  مسقط -عمان :محل احداث پروژه
  متر مربع2500 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع7442 :مساحت زیربنا
  طبقه 4: تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1387: آغاز پروژه
  1388: اتمام پروژه
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 253مسکونی قطعه ، طرح ساختمان اداري .5
  خصوصی: کارفرما

  مسقط -عمان  :محل احداث پروژه
  مترمربع هزار10 :مساحت زیربنا
  طبقه11: تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1387: آغاز پروژه
 1388: اتمام پروژه

 
 )مسابقه( طرح ویالي سنتی شیخ امارات .6

  شرکت الدار: کارفرما
  صحراي العین :محل احداث پروژه
  هکتار170 :مساحت زمین پروژه

  مترمربعهزار30 :مساحت زیربنا
  طبقه 4: تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1386تیر : آغاز پروژه
  1386مهر : اتمام پروژه

  
 )مسابقه( طرح ویالي مدرن شیخ امارات .7

  شرکت الدار: کارفرما
  ابوظبی -عربی متحده امارات :محل احداث پروژه
  مترمربع 4800 :مساحت زمین پروژه

  هزارمترمربع 5000 :مساحت زیربنا
  طبقه 4: تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1386تیر : آغاز پروژه
  1386مهر : اتمام پروژه

  
 واحدي 2000مسکونی بوستان نو  مجموعه طرح .8

  خصوصی: کارفرما
  عسلویه -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه
  هکتار30 :مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار150 :مساحت زیربنا
 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1384تیر : آغاز پروژه
 1384 -متوقف : اتمام پروژه
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  شرکت آرادان  مسکونی مجموعهطرح  .9
  شرکت آرادان: کارفرما

  کیش :محل احداث پروژه
  متر مربع76000 :مساحت زمین پروژه

  متر مربعهزار30: مساحت زیربنا
  طبقه 2: تعداد طبقات

  مقدماتیطراحی : خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384اردیبهشت  :آغاز پروژه
  1384تیر  :اتمام پروژه

 
  سیب کرج مجموعه مسکونی طرح .10

 شرکت خدمات مهندسی و شهرسازي علوي :کارفرما
  مهرشهر  -کرج  :محل احداث پروژه
  هکتار270 :مساحت زمین پروژه

  مترمربعهزار180: مساحت زیربنا
  طبقه 25: تعداد طبقات

  مقدماتی یحاطر: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384 اردیبهشت :آغاز پروژه
 1384تیر  :اتمام پروژه

 
 رودهن پردیس مسکونیمجتمع  طرح .11

 شرکت تهران تحکیم :کارفرما
  رودهن -تهران :محل احداث پروژه
 مترمربعهزار10 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع هزار200 :مساحت زیربنا
 طبقه 12 :تعداد طبقات

 اول و دوم طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382 اسفند :آغاز پروژه
  1384 مرداد :اتمام پروژه
  

 بروجرد مسکونیمجتمع  طرح .12
 اري و عمران بروجردذگ شرکت سرمایه: کارفرما

 پردیس -بروجرد: محل احداث پروژه
 مترمربعهزار80: مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار120: مساحت زیربنا
 طبقه  8: تعداد طبقات

 اول و دومطراحی فاز : خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382اردیبهشت : آغاز پروژه
  1383خرداد : اتمام پروژه
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 )مسابقه( آباد مجموعه مسکونی یافت طرح .13
 بنیاد مسکن :کارفرما

 آباد یافتتهران ـ  :محل احداث پروژه
 مترمربع 6000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع هزار100 :مساحت زیربنا
 طبقه14 :تعداد طبقات

 طرح مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382مرداد  :آغاز پروژه
 1382شهریور  :اتمام پروژه
  

  مسکونی افغانستان شهركطرح  .14
 شرکت توسعه نواحی صنعتی :کارفرما

 کابل :محل احداث پروژه
 هکتار36 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع هزار50 :مساحت زیربنا
 طبقه 2 :تعداد طبقات

 مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382فروردین  :آغاز پروژه
  1382اردیبهشت  :اتمام پروژه

 
 )مسابقه(مسکونی شیراز  مجموعهطرح  .15

 ساز شرکت آتی :کارفرما
 شیراز :محل احداث پروژه
 مترمربع16000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع هزار200: مساحت زیربنا
 طبقه25 :تعداد طبقات

  مقدماتیطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382فروردین  :آغاز پروژه
 1382اردیبهشت  :اتمام پروژه

 
 مجموعه مسکونی شرکت نابر نوشهر طرح .16

 سازمان صنایع ملی  -شرکت نابر :کارفرما
 نوشهر :محل احداث پروژه
 مترمربع7500 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع14600 :مساحت زیربنا
 طبقه 5 :تعداد طبقات

 اول و دوم طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1377 :آغاز پروژه
  1378 :اتمام پروژه
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 ، خدماتی آلومینا جاجرممسکونیطرح مجتمع  .17
 ایرانلکو :کارفرما

 جاجرم  :محل احداث پروژه
 هکتار56 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 68300:مساحت زیربنا
 اول و دوم  طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1376 :آغاز پروژه
 1377 :اتمام پروژه

 
 چناران مسکونیمجتمع  .18

 آقاي جابر انصاري :کارفرما
 الهیه -تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع4000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 6000 :مساحت زیربنا
 طبقه15 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(و سوم  دوم ،اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1374 :آغاز پروژه
  1376 :اتمام پروژه

 
 مجتمع مسکونی محمودیه تهران .19

 شرکت پگا :کارفرما
 محمودیه :محل احداث پروژه
 مترمربع1000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 5000 :مساحت زیربنا
 طبقه12 :تعداد طبقات

 )و کارگاهینظارت عالیه (سوم و  دوم ،مرحله اول خدمات :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1374تیر :پروژهآغاز 

  1376 مرداد :اتمام پروژه
  

   زمرد مسکونی مجتمعطرح  .20
 شرکت ساختمانی بانک ملت :کارفرما

 مقدس اردبیلی  -تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع1873 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع14400 :مساحت زیربنا
 طبقه16: تعداد طبقات

 اول و دوم  طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1373 آبان :آغاز پروژه
 1374مهر  :اتمام پروژه
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 تهران )بانک ملت(طرح مجتمع مسکونی زنبق  .21
 طرح مجتمع مسکونی پابدانا .22
 طرح مجتمع مسکونی استیجاري اهواز  .23
 طرح مجتمع مسکونی سرو تهران .24
 طرح مجتمع مسکونی آصف تهران .25
 طرح مجتمع مسکونی مینا تهران  .26
 باغ فردوس تهرانطرح مجتمع مسکونی  .27
  مقدماتیطراحی  ،طبقه مسکونی شهرك غرب 30طرح برج  .28
  و دوم اول طراحی فاز -تهران، مترمربع1400آرا  طرح ساختمان مسکونی جهان .29
 طرح ویالهاي دوبلکس شهرك آکام شهر .30
 طرح اولیه مجتمع مسکونی لیبی .31
 طرح مجتمع مسکونی افشار تهران .32
 طرح اولیه مجتمع مسکونی چیت ري .33
 اولیه مجتمع مسکونی صنایع دفاع طرح .34
 هاي تیپ در قزاقستان طرح آپارتمان .35
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  مراکز خدماتی، درمانی

ارائه خدمات مشاور کارفرما در پروژه طرح و ساخت مجتمع درمانی، تحقیقاتی،  .1
 آموزشی رویان

  سازمان مهندسی و عمران شهر تهران :کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

  هزارمترمربع 120 :مساحت زیربنا
و ) مرحله اول و دوم(بررسی، کنترل مضاعف و تائید مطالعات و طراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور

بر کلیه عملیات تدارکات، ساخت، نصب، اجراء و تحویل در پروژه طرح و ) ستادي و میدانی(نظارت 
  ساخت مجتمع درمانی، تحقیقاتی، آموزشی رویان

  1394آذر  :آغاز پروژه
  )ماه 36: مدت قرارداد(در حال انجام : ام پروژهاتم

 گري طراحی ساختمان غربال .2
  دانشگاه علوم پزشکی کاشان: کارفرما

  کاشان: محل احداث پروژه
  مترمربع 1000: مساحت زیربنا

  و سوم   انجام خدمات مرحله اول، دوم: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1394تیر : آغاز پروژه
  انجام در حال: اتمام پروژه

 و پاویون ICUسازي بخش  تهیه طرح به .3
  دانشگاه علوم پزشکی کاشان :کارفرما

  کاشان: محل احداث پروژه
  متر مربع 1100: مساحت زیربنا

بخش سوم براي  و   دوم، بازنگري، طراحی و انجام خدمات مرحله اول: خدمات انجام شده توسط مشاور
تخت  8یو براي  سی یو و طراحی بخش آي سی آي سازي پاویون و ملحقات جنب بخش جراحی، طرح به

  طبق استاندارد
  1394تیر  :آغاز پروژه
 در حال انجام: اتمام پروژه

 سازي بخش جراحی طرح بهتهیه  .4
  دانشگاه علوم پزشکی کاشان :کارفرما

  کاشان: محل احداث پروژه
  متر مربع 1700: مساحت زیربنا

  و سوم  ، دوم  سازي، بازنگري و انجام خدمات مرحله اول بهتهیه طرح : خدمات انجام شده توسط مشاور
  1394تیر : آغاز پروژه
  در حال انجام: اتمام پروژه

 طراحی بخش کودکان بیمارستان لقمان حکیم .5

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

  مترمربع 613: مساحت زیربنا
  طراحی و اجرا: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1392مهر : آغاز پروژه
  1393مرداد : اتمام پروژه
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 طراحی کلینیک ویژه بیمارستان لقمان حکیم .6

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

  مترمربع 598 :مساحت زیربنا
  طراحی و اجرا: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1390مرداد : آغاز پروژه
  )سال توقف حدود یک( 1393بهمن  : پروژهاتمام 

 بیمارستان لقمان حکیم VIPطراحی بخش  .7
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  مترمربع 520 :مساحت زیربنا

  طراحی و اجرا :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1390تیر  :آغاز پروژه
  1390بهمن : اتمام پروژه

 )موسسه حمایت از بیماران(اجراي کلینیک ویژه محب مهر طراحی و  .8
  موسسه حمایت از بیماران: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه 
  مترمربع 250 :مساحت زیربنا

  تغییر کاربري، طراحی و اجرا: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1389مرداد : آغاز پروژه
  1389آبان : اتمام پروژه

 نژاد بیمارستان شهید هاشمیشکن  طراحی ساختمان سنگ .9

  دانشگاه علوم پزشکی ایران: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

  مترمربع 265 :مساحت زیربنا
  طراحی معماري داخلی و مدیریت اجرا: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1389آبان  :آغاز پروژه
 1389بهمن  :اتمام پروژه

 نژاد شهید هاشمیطراحی آزمایشگاه پاتوبیولوژي بیمارستان  .10
  دانشگاه علوم پزشکی ایران: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  مترمربع 267 :مساحت زیربنا

  طراحی و مدیریت اجرا: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1389دي : آغاز پروژه
  1390اردیبهشت  :اتمام پروژه
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 محب مهرساز بیمارستان  طراحی سردر ورودي و نگهبانی و اتاق اکسیژن .11
  موسسه حمایت از بیماران: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  مترمربع 200 :مساحت زیربنا

  طراحی و مدیریت اجرا: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1389فروردین : آغاز پروژه
  1389شهریور  :اتمام پروژه

ن تاتر، کتابخانه، پاویو طراحی ساختمان اداري بیمارستان محب مهر شامل آمفی .12
 پزشکان، بخش اداري، مدیریت و غذاخوري پزشکان

  موسسه حمایت از بیماران: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

  مترمربع1150: مساحت زیربنا
  طراحی و مدیریت اجرا: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1388اردیبهشت  :آغاز پروژه
  1388آبان : اتمام پروژه

 نژاد بیمارستان شهید هاشمیسازي بیمارستان محب مهر و  محوطه .13

  دانشگاه علوم پزشکی ایران و موسسه حمایت از بیماران: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

  مترمربع 1000 :مساحت زیربنا
  طراحی و مدیریت اجرا: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1388تیر : آغاز پروژه
  1389بهمن : اتمام پروژه

 نژاد هاشمیطراحی بخش قلب بیمارستان شهید  .14
  دانشگاه علوم پزشکی ایران: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  مترمربع 68 :مساحت زیربنا

  طراحی و اجرا: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1389اردیبهشت : آغاز پروژه
  1389تیر : اتمام پروژه

 اورژانس و سوانح منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس مرکزطرح  .15
 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما

 عسلویه -اقتصادي انرژي پارس  يمنطقه ویژه: محل احداث پروژه
 هکتار5/3 :مساحت زمین پروژه

  متر مربع6500 :مساحت زیربنا
 طبقه3 :تعداد طبقات

  مرحله اول و دوم : خدمات انجام شده توسط مشاور
 1387تیر  :آغاز پروژه
  1388خرداد  :اتمام پروژه
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 نشانی و خدمات ایمنی طرح اداره مرکزي و ستاد فرماندهی سازمان آتش .16

 نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران سازمان آتش :کارفرما
 خیابان آزادي  -تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع8000: مساحت زمین پروژه

 مترمربع12600: مساحت زیربنا
  طبقه 5 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی : خدمات انجام شده توسط مشاور
 1387 آبان :آغاز پروژه
  1387آذر  :اتمام پروژه

 
   خوابی آبادان  تخت 64 بیمارستان .17

  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران :کارفرما
  شهرك مروارید  -بندرعباس: محل احداث پروژه
  مترمربع33000 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع7500 :مساحت زیربنا
  طبقه 4 :تعداد طبقات

  )نظارت عالیه و کارگاهی( دوم و سوم ،اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1386آذر  :آغاز پروژه
  1389اردیبهشت  :اتمام پروژه

  
   خوابی شهرك مروارید بندرعباس  تخت 64بیمارستان  .18

  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران :کارفرما
  )بندرعباس(شهرك مروارید : احداث پروژهمحل 

  مترمربع 4000 :مساحت زمین پروژه
  مترمربع 4000 :مساحت زیربنا
  طبقه 3 :تعداد طبقات

  )نظارت عالیه و کارگاهی( دوم و سوم ،خدمات مرحله اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1386اردیبهشت  :آغاز پروژه
  1389اسفند  :اتمام پروژه

   حمایتی کشاورزي  خدمات انبارهايسایت طرح  .19
  خدمات حمایتی کشاورزي شرکت :کارفرما

  )ره(بندر امام خمینی: محل احداث پروژه
  مترمربع 83750 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع36000 :مساحت زیربنا
  طبقه1 :تعداد طبقات

  اول و دوم  طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1385 :آغاز پروژه

  1388فروردین  :پروژهاتمام 
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 طرح پارکینگ طبقاتی دیدار .20
 آقاي مهندس موسوي :کارفرما

 خیابان دیدار جنوبی -تهران :محل احداث پروژه
 مترمربعهزار15: مساحت زمین پروژه

 مترمربعهزار12: مساحت زیربنا
  طبقه4 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1385: آغاز پروژه
 1385: اتمام پروژه

 
 )2ساختمان شماره (ساختمان خدمات مدیریت اکتشاف  .21

  مدیریت اکتشاف وزارت نفت :کارفرما
  خیابان سئول  -تهران :محل احداث پروژه
 مترمربع1450: مساحت زمین پروژه

 مترمربع 7800: مساحت زیربنا
  طبقه 5 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(خدمات مرحله اول، دوم و سوم : خدمات انجام شده توسط مشاور
 1383اردیبهشت : آغاز پروژه
  1385: اتمام پروژه

  
  آرامگاه کیش  .22

  شرکت عمران و خدمات شهري کیش :کارفرما
  کیشجزیره  :محل احداث پروژه
  مترمربع1500 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع 800 :مساحت زیربنا
  طبقه1 :تعداد طبقات

  )نظارت عالیه و کارگاهی( دوم و سوم ،خدمات مرحله اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
   1383 :آغاز پروژه
 1384 :اتمام پروژه

   (EPC)به روش طرح و ساخت  فارس المللی خلیج بینترمینال فرودگاه  .23
 انرژي پارس اقتصادي منطقه ویژه : کارفرما

 عسلویه - انرژي پارساقتصادي منطقه ویژه : محل احداث پروژه
 مترمربع15000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 8000 :مساحت زیربنا
 طبقه1 :تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی( دوم و سوم ،اول طراحی فاز: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1383اردیبهشت  :آغاز پروژه
  1384مهر  :اتمام پروژه
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 عمومی صنایع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس هاي ساختمانطرح  .24
 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی :کارفرما

 عسلویه -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس :محل احداث پروژه
 مترمربع هزار110: مساحت زمین پروژه

 مترمربع 8700: مساحت زیربنا
 طبقه 2 :طبقاتتعداد 

 طراحی مقدماتی: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1383آذر : آغاز پروژه
  1384: اتمام پروژه

  
 نشانی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس آتش هدکوارترطرح  .25

  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس سازمان :کارفرما
 عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس :محل احداث پروژه
  مترمربع36780 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع 4800 :مساحت زیربنا
  طبقه 2 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1383آذر : آغاز پروژه
  1384: اتمام پروژه

 فارس  المللی خلیج بینطرح برج مراقبت فرودگاه  .26
 رس امنطقه ویژه اقتصادي انرژي پسازمان  :کارفرما

 عسلویه -انرژي پارس  يدمنطقه ویژه اقتصا :محل احداث پروژه
 مترمربع 800: مساحت زیربنا
 طبقه از روي شالوده 10 :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382: آغاز پروژه
 1382: اتمام پروژه

  
 کنترل ترافیک جزیره کیش ساختمانطرح  .27

 آزاد کیشسازمان منطقه  :کارفرما
 جزیره کیش :محل احداث پروژه
 مترمربع3000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع900 :مساحت زیربنا
 طبقه  2 :تعداد طبقات

 دوم و  لمرحله او خدمات: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1380 بهار :آغاز پروژه
  1380 زمستان :اتمام پروژه
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 فرودگاه کیش 5ترمینال توسعه  .28
 سازمان منطقه آزاد کیش :کارفرما

 جزیره کیش :محل احداث پروژه
 مترمربع12000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع4000 :مساحت زیربنا
 طبقه 1 :تعداد طبقات

  )عالیه کارگاهینظارت ( ، دوم و سوملمرحله او خدمات: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1378 خرداد :آغاز پروژه
  1381مهر  :اتمام پروژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نشانی مالصدرا تهران  ستاد فرماندهی آتش طرح .29
 شهر تهران و مهندسی مشاور فنیسازمان  :کارفرما

 مالصدرا   -تهران :محل احداث پروژه
 مترمربع2000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 4300 :مساحت زیربنا
 طبقه 4 :تعداد طبقات

 اول و دوم  طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1370 :آغاز پروژه
  1371 :اتمام پروژه

 هاي کشور ستاد هماهنگی امور پروازي فرودگاه پارکینگ طبقاتی ساختمان .30
  هاي کشور شرکت فرودگاه : :کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  و نظارتهاي فاز دوم  تهیه نقشه: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1391آذر : آغاز پروژه
  1393فروردین  :پروژهاتمام 

 .انجام شده است EPCاین پروژه با مشارکت شرکت آذرسیماب به صورت  :توضیحات

  EPC آباد مهر طرح پارکینگ طبقاتی فرودگاه .31
 هاي کشور شرکت مادر تخصصی فرودگاه :کارفرما

  تهران :محل احداث پروژه
  )طراحیبخش (انجام خدمات طرح و ساخت : خدمات انجام شده توسط مشاور

  1391اسفند  :آغاز پروژه
   1392شهریور : اتمام پروژه
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 طرح محوطه ترمینال شیراز .32
 ها شرکت فرودگاه :کارفرما

  شیراز :محل احداث پروژه
  هکتار 5 :مساحت زمین پروژه

  طراحی فاز اول و دوم محوطه :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1390تیر  :آغاز پروژه 

  1391تیر : اتمام پروژه
  
  

  میلیون مسافر در سال20با ظرفیت  )ره(المللی امام خمینی فرودگاه بین 2 شمارهترمینال  .33

 )ره(المللی امام خمینی مجري توسعه فرودگاه بین - وزارت راه و شهرسازي  :کارفرما
  )ره(المللی امام خمینی فرودگاه بین :محل احداث پروژه

  طراحی فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1389آبان  :آغاز پروژه 

 1391اردیبهشت  -متوقف شده: اتمام پروژه
شهر در پنجمین کتاب جامع صنعت فرودگاهی و  المللی ره الزم به ذکر است نام گروه بین :توضیحات

مراجعه . (صنایع وابسته به طراح پیشرو شهر فرودگاهی و ترمینال مسافربري ذکر شده است
 )ها نامه شویقشود به بخش ت

 طرح اسکله سهیلی قشم   .34
 سازمان منطقه آزاد قشم : کارفرما

 قشم  :محل احداث پروژه
 هزارمترمربع364 :مساحت زمین پروژه

  متر مربع30400 :مساحت زیربنا
 طبقه  2 :تعداد طبقات

  طراحی مقدماتی: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1390خرداد  :آغاز پروژه
  1390تیر  :اتمام پروژه

  )ره(المللی امام خمینی فرودگاه بین VIPطرح مجموعه  .35
 هاي کشور فرودگاه شرکت مادر تخصصی :کارفرما

  )ره(المللی امام خمینی فرودگاه بین :محل احداث پروژه
  هزارمترمربع51 :مساحت زمین پروژه

  هزارمترمربع10: مساحت زیربنا
  طبقه1: تعداد طبقات

  هاي معماري آلترناتیو :مشاورخدمات انجام شده توسط 
  1389آبان  :آغاز پروژه
 1390فروردین  -متوقف شده : اتمام پروژه
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 )  Kaosiung( طرح ترمینال دریایی تایوان .36
 خصوصی: کارفرما

 )Kaosiung(تایوان : محل احداث پروژه
 هزارمتر مربع14 :مساحت زمین پروژه

  هزارمتر مربع35 :مساحت زیربنا
 طبقه اداري 10+ طبقه سالن  2طبقه؛ شامل  12 :تعداد طبقات

  طراحی مقدماتی: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1389شهریور  :آغاز پروژه
  1389مهر  :اتمام پروژه

 طرح پارکینگ طبقاتی بانک ملی ایران   .37
  مهندسان مشاور ابنیه نواندیش: کارفرما

 خیابان سخائی -تهران: محل احداث پروژه
 هزارمتر مربع21 :ساحت زمین پروژهم

  هزارمتر مربع21 :مساحت زیربنا
 طبقه 8 :تعداد طبقات

  گزارش مقدماتی، طراحی فاز اول و دوم: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1388آبان  :آغاز پروژه
  1389فروردین  :اتمام پروژه

 طرح ترمینال فرودگاه حج اردبیل   .38
  هاي کشور فرودگاهشرکت مادر تخصصی : کارفرما

 اردبیل: محل احداث پروژه
 متر مربع16700 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع7000 :مساحت زیربنا
  مرحله اول، دوم و سوم: خدمات انجام شده توسط مشاور

 1388اسفند  :آغاز پروژه
  در حال انجام :اتمام پروژه

   آهن شلمچه طرح ایستگاه راه .39
  وزارت راه و شهرسازي :کارفرما

  منطقه آزاد اروند : محل احداث پروژه
  مترمربع 59000 :مساحت زمین پروژه

  هزارمترمربع 6 :مساحت زیربنا
  طبقه 2 :تعداد طبقات

  طراحی فاز اول و دوم  :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1385 :آغاز پروژه
  1391خرداد  :اتمام پروژه
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 سیرجان گهر  طرح پاسگاه انتظامی گل .40
 کلینیک وزارت کشاورزي  ساختمان پلیطرح  .41
 طراحی مقدماتیبار تهران ـ    طرح مقدماتی میادین میوه و تره .42
 هاي عمومی تهران  خانه شوي طرح تیپ رخت .43
 طراحی مقدماتی -عصر در بلوار کشاورز  شهري ولی طرح ترمینال مدرن درون .44
 )منطقه آزاد قشم( طرح فضاهاي عمومی و خدماتی شهر صنعتی توال .45
 قشم ستانهاي بهداشتی شهر  رح سرویسط .46
 شهر هاي خدماتی منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی در ماه طرح مجموعه ساختمان .47
   غذاخوري و نمازخانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ري  طرح سالن .48

 مترمربع3000شهر ري  )اول و دوم طراحی فاز(
طراحی ( اقتصادي انرژي پارس ي ویژه ي راهی منطقه  طرح ساختمان خدمات بین .49

 مترمربع 400عسلویه  )اول و دوم فاز
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  کارخانجات و صنعتیغیر ،هاي صنعتی ساختمان

 
  

 سیرجان گهر صنعتی گل آشپزخانهطرح  .1
  گهر سیرجان آشپزخانه صنعتی و سلف سرویس گل: کارفرما
  کرمان -سیرجان: پروژهاحداث  محل

  مترمربع 6708: بنامساحت زیر
  طبقه 3: طبقاتتعداد 

  دوم اول وفاز طراحی : توسط مشاور خدمات انجام شده
  1392شهریور : آغاز پروژه
  1393دي : اتمام پروژه

 
  سایت تعمیرات مدیریت خدمات حفاري .2

  شرکت ملی حفاري ایران: کارفرما
  اهواز: پروژهاحداث محل 

  هزارمتر مربع20: مساحت زمین
  هزارمتر مربع10: مساحت زیربنا

  با توجه به اصالحات و نظرات کارفرما دومبازبینی طرح معماري فاز : خدمات انجام شده توسط مشاور
 1392پاییز : پروژه آغاز

  1392بهمن : اتمام پروژه
 

   کارخانه داروسازي فاتک .3
  شرکت فاتک شیمی: کارفرما
  شهرك صنعتی سمنان: پروژهاحداث محل 

  هزارمتر مربع27: پروژه مساحت زمین
  هزارمتر مربع20: مساحت زیربنا
 طبقه  2: تعداد طبقات

هماهنگی و کنترل  - مدو اول وفاز  یحاتکمیل و بازبینی طر: انجام شده توسط مشاورخدمات 
  نظارت بر حسن اجراي معماري در مدت اجرا  -هاي سازه و برق و تاسیسات مکانیکی بخش
  1387فروردین : پروژه آغاز

 1391مهر : اتمام پروژه
  

 NGL-3100هاي غیرصنعتی  ساختمان .4
 شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت :کارفرما

 ایالم :محل احداث پروژه
 هکتار10 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع13600: مساحت زیربنا
ارائه خدمات مهندسی -طراحی تفصیلی-بازنگري طراحی پایه :خدمات انجام شده توسط مشاور

 گارگاهی
  1391 مرداد :آغاز پروژه
  1393شهریور  :اتمام پروژه
  .انجام شده است EPCاین پروژه با مشارکت شرکت پاسارگاد جنوب به صورت  :توضیحات
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 هاي غیرصنعتی کارخانه ارگ شیمی پارسا ساختمان .5
 شرکت ارگ شیمی پارسا :کارفرما

 عسلویه :محل احداث پروژه
 هکتار5/1 :مساحت زمین پروژه

 متر مربع3000: مساحت زیربنا
 بازنگري فاز اول و خدمات فاز دوم  :خدمات انجام شده توسط مشاور

  1391شهریور  :آغاز پروژه
 1393اسفند  :اتمام پروژه
 

 کارخانه و ساختمان اداري شرکت ویرتگنطرح  .6
 شرکت ویرتگن :کارفرما

 تهران  :محل احداث پروژه
 مترمربع5000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع سوله1050مترمربع اداري و 1074: مساحت زیربنا
  طبقه 3: تعداد طبقات

 ماول و دو طراحی فاز: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1379 :آغاز پروژه
  1380 :اتمام پروژه

  
 هاي تولید، اداري و خدماتی کارخانه شرکت ایران نارا افزار هشتگرد ساختمان .7

 شرکت ایران نارا افزار :کارفرما
 هشتگرد :پروژهمحل احداث 

 مترمربع2000 :مساحت زمین پروژه
 مترمربع1500مترمربع و اداري  4000مرکزي ساختمان تولید : مساحت زیربنا
 طبقه 1: تعداد طبقات

 )نظارت عالیه و کارگاهی(و سوم  دوم ،اول طراحی فاز: خدمات انجام شده توسط مشاور
 1379 :آغاز پروژه
  1380 :اتمام پروژه

  
   هاي ارگانیک وابل معدنی و نوشیدنیکارخانه آب  .8

  شرکت وابل نوش زیار: کارفرما
  روستاي زیار -پلور : پروژهاحداث محل 

  هزارمتر مربع21: پروژه مساحت زمین
  هزارمتر مربع15  :مساحت زیربنا

هماهنگی و کنترل  ،مدو و اولفاز  یحاتکمیل و بازبینی طر: شده توسط مشاور انجامخدمات 
  نظارت بر حسن اجراي معماري در مدت اجرا  -برق و تاسیسات مکانیکی ،سازههاي  بخش
  1390فروردین   :پروژه آغاز

  1390خرداد  :اتمام پروژه
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 بافی کاشانطرح کارخانه توري .9
 طرح کارخانه سامان کاشی بروجرد بازنگري .10
 خراسان ساخته بتنی سبک شرکت فوالد  طرح مرحله اول کارخانه قطعات پیش .11
 ایران تولید قطعات فوالدينود و طرح سالن کارخانه ساندویچ پانل شرکت  .12
 سازي کارخانه  طرح توسعه کارخانه پارس خودرو و محوطه .13
 اي تهران بزرگ  هاي برق شرکت برق منطقه  هاي تیپ پست طرح سازه ساختمان .14
 طراحی مقدماتی ـطرح اتوپارك تهران  .15
 طراحی مقدماتی ـطرح مجتمع اتوپارك سلیمانیه  .16
 پور هاي جنبی سد شهید عباس طرح ساختمان .17
 هاي دامی استان خراسان براي بانک جهانی طرح مجتمع تشخیص بیماري .18
 طراحی مقدماتی ـ داري بهنیا طالقان هاي مرغ طرح مجموعه سالن .19
 طرح توسعه انبار و کارخانه ایران نارا افزار هشتگرد .20
 طرح مجموعه آهن مکان .21
 تعمیرگاه و دفتر مرکزي شرکت پارس خودروطرح انبارها،  .22
 طرح مجموعه انبارهاي صنعتی منطقه آزاد قشم .23
شرقی  آذربایجان استان، اداري معدن مس سونگون -خدماتی مجتمع .24

 )نظارت عالیه و کارگاهی(وم و س م، دوطراحی فاز اول ،مترمربعهزار21
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  ها پل
  

 استحصال و اسکله بارانداز شرکت پتروشیمی خارگطراحی پل و جاده پیرامونی منطقه .   1
 شرکت پتروشیمی خارگ :کارفرما

  جزیره خارگ :محل احداث پروژه
  مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم :خدمات انجام شده توسط مشاور

  1391بهمن  :آغاز پروژه
  1392مرداد  :اتمام پروژه

 
 جوادیهپل  .2

 تهرانسازمان مهندسی و عمران شهر : کارفرما
 تهران: محل احداث پروژه
  هکتار 3 :مساحت زمین پروژه

 )نظارت کارگاهی و عالیه(خدمات مرحله اول، دوم و سوم  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1385اسفند  :آغاز پروژه
  1389آبان  :اتمام پروژه
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  ها طراحی محوطه، فضاي سبز و پارك
  
 

 ایرانیان سرزمین آبی پارك .1

  ایرانیان سرزمین سیاحان توسعه شرکت :کارفرما
  پرند شهر: محل احداث پروژه

 مترمربع 55270: روباز آبی پارك فضاي جمع
  مترمربع 20600: سرپوشیده آبی پارك فضاي جمع

 مترمربع62900  :پشتیبانی هاي ساختمان
  خدمات مرحله دوم: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1391: آغاز پروژه
  1392: پروژهاتمام 

 
 طرح باغ و بازار سبزوار .2

  سازي و نوسازي شهر سبزوار سازمان به :کارفرما
 سبزوار: محل احداث پروژه
 مترمربع  6810 :مساحت زمین پروژه

  مترمربع  4426: مساحت زیربنا
 طبقه 5  :تعداد طبقات

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1390اردیبهشت  :آغاز پروژه
  1390خرداد  :اتمام پروژه

 
  خان زند روهاي خیابان کریم سازي و ساماندهی پیاده بهطرح  .3

  سازمان زیباسازي شهر تهران: کارفرما
 خان زند خیابان کریم –تهران  :محل احداث پروژه

  رفت و برگشت ع بمرمتر  2700حدود : طول مسیر
 اول و دوم طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور

  1389آذر  :پروژهآغاز 
 1390اسفند  :اتمام پروژه

 
 

  روهاي خیابان دکتر شریعتی  سازي پیاده به .4
 سازمان زیباسازي شهر تهران: کارفرما

 شهرداري  7و  3و 1مناطق  -تهران : محل احداث پروژه
 متر 5متر طول به عرض متوسط 13650 :طول مسیر

 )نظارت عالیه و کارگاهی(دوم و سوم  ،طراحی فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1389فروردین  :آغاز پروژه
 1389اسفند  :اتمام پروژه
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 دبی زعبیلنماد شهري طرح   .5
 شهرداري دبی: کارفرما

 دبی -امارات متحده عربی : محل احداث پروژه
 طراحی مقدماتی  :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1388زمستان  :آغاز پروژه
  1388زمستان  :پروژهاتمام 

 )ع(سازي اتوبان امام علی جدارهطرح   .6
 تهران 4شهرداري منطقه : کارفرما

 غرب شهرك دقایقی -تهران : محل احداث پروژه
  هکتار12 :مساحت زمین پروژه

 )نظارت عالیه و کارگاهی(دوم و سوم  ،طراحی فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1387مهر  :آغاز پروژه
  1389مهر  :اتمام پروژه

 
 گلبرگ بوستان  .7

 ها و فضاي سبز شهر تهران سازمان پارك: کارفرما
 تهران: محل احداث پروژه
  هکتار 5/4 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع  780: مساحت زیربنا
 )نظارت عالیه و کارگاهی(طراحی فاز اول، دوم و سوم  :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1385آبان  :آغاز پروژه
  1387اردیبهشت  :اتمام پروژه

  
  بوستان بانوان چیتگر  .8

 ها و فضاي سبز شهر تهران سازمان پارك: کارفرما
 چیتگر پارك  -تهران : محل احداث پروژه
 مترمربع  76000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع  5100: مساحت زیربنا
 )نظارت عالیه و کارگاهی(دوم و سوم  ،خدمات مرحله اول :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1383آذر  :آغاز پروژه
  1388آبان  :اتمام پروژه
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 آباد بوستان بانوان یافت .9
 ها و فضاي سبز شهر تهران  سازمان پارك: کارفرما

 آباد یافت -تهران : محل احداث پروژه
 مترمربع  255000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع  66000: مساحت زیربنا
 )نظارت کارگاهی و عالیه(دوم و سوم  ،طراحی فاز اول :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1383مهر  :آغاز پروژه
  1390آبان  :اتمام پروژه

 
 طرح مجموعه فرهنگی تاریخی جزیره آب اهواز .10

 سازمان آب و برق خوزستان: کارفرما
 رودخانه کارون  -اهواز: محل احداث پروژه

 هزار مترمربع14 :زمین پروژهمساحت 
 مترمربع 8000: مساحت زیربنا

 اول و دومطراحی فاز  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1383شهریور  :آغاز پروژه
 1385 :اتمام پروژه

  
 جزیره کیش) شهرك انرژي(، تفریحی فرهنگیسایت طرح  .11

 شرکت عمران و خدمات شهري کیش: کارفرما
 کیش جزیره : محل احداث پروژه
 مترمربعهزار750 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع هزار10: مساحت زیربنا
 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1383مهر  :آغاز پروژه
 1385 :اتمام پروژه

  
 مادر پردیس بوستانطرح  .12

 ها و فضاي سبز شهر تهران سازمان پارك: کارفرما
 پارستهران -تهران: محل احداث پروژه

 مترمربع 83000 :زمین پروژه مساحت
 مترمربع9000: مساحت زیربنا

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1383فروردین  :آغاز پروژه
  1383مرداد  :اتمام پروژه
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 موزه و نماد شهري کیش .13
 سازمان منطقه آزاد کیش: کارفرما

  کیشجزیره : محل احداث پروژه
 مترمربع3000 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع1800: مساحت زیربنا
 )نظارت عالیه و کارگاهی(و سوم دوم  ،خدمات مرحله اول :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1388 -)نظارت عالیه و کارگاهی(وم غاز فاز سآ – 1382شهریور  :آغاز پروژه
 انجامدر حال  -)نظارت عالیه و کارگاهی(اتمام فاز سوم  – 1384شهریور  :اتمام پروژه

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
 )مسابقه(میدان شهداي مشهد طرح  .14

 طرح شرکت ره: کارفرما
 مشهد :محل احداث پروژه

 متر مربع هزار30 :مساحت زیربنا
 طبقه 5 :تعداد طبقات

 طرح مقدماتی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382 اسفند: آغاز پروژه
  1383 اردیبهشت: اتمام پروژه

 
  

 )مسابقه( )ویالها، هتل و باشگاه گلف( شرق سایت زمین گلف گلطرح  .15
 شرکت توسعه گل شرق کیش: کارفرما

 جزیره کیش :محل احداث پروژه
 هکتار23 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع93800 :مساحت زیربنا
  مقدماتی یحاطر :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1382 مرداد :آغاز پروژه
  1382 آبان :اتمام پروژه
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 )مسابقه(کوشک جهانی طرح  .16
 آزاد :محل احداث پروژه
 آزاد :مساحت زمین پروژه

 مترمربع1800 :مساحت زیربنا
 طبقه 4 :تعداد طبقات

  طرح مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1382بهمن  :آغاز پروژه
  1382بهمن  :اتمام پروژه

 هکتاري شهداي صنعت نفت آبادان 50طرح پارك  .17
 وزارت نفت :کارفرما

 ورودي شمالی شهر  -آبادان  :محل احداث پروژه
 هکتار 50 :مساحت زمین پروژه

 طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1380 :آغاز پروژه
 1380 :اتمام پروژه

 بندینا  هکتاري خلیج 100طرح پارك  .18

  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: کارفرما
  )عسلویه(منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس : محل احداث پروژه

  1فاز : خدمات انجام شده توسط مشاور
  1381 :آغاز پروژه
  1381: اتمام پروژه

  

 کیش  بهشتطرح باغ  .19
 سازمان منطقه آزاد کیش :کارفرما

 جزیره کیش :محل احداث پروژه
 هکتار 80 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع 5400 :مساحت زیربنا
 طبقه 2 :تعداد طبقات

 دوم اول و طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1378 :آغاز پروژه
  1379 :اتمام پروژه
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 طرح محوطه مجموعه ورزشی کیش  .20
 سازمان منطقه آزاد کیش :کارفرما

 جزیره کیش :محل احداث پروژه
 مترمربع هزار600 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع36000 :مساحت زیربنا
 اول و دوم  طراحی فاز :انجام شده توسط مشاورخدمات 

 1377 :آغاز پروژه
  1378 :اتمام پروژه

  
 طرح پارك ونک .21

 3شهرداري منطقه  :کارفرما
 شهید خدامی و آرارات -تهران :محل احداث پروژه
 مترمربع هزار10 :مساحت زمین پروژه

 دوم  و اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1376 :آغاز پروژه
  1377 :اتمام پروژه

 
 

  شهرداري تهران 16شهري در منطقه  هاي پاركطرح  .22

 16شهرداري منطقه  :کارفرما
 )چهار پارك ابریشم، میدان باربري، وصال( خیابان شهید رجایی -انرته :محل احداث پروژه
 مترمربعهزار180 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع1500 :مساحت زیربنا
  طراحی مقدماتی :توسط مشاورخدمات انجام شده 

 1375 :آغاز پروژه
  1375 :اتمام پروژه

 )مسابقه(خرداد 15طرح مجموعه تفریحی خدماتی سد  .23
 خرداد 15بنیاد  :کارفرما

 خرداد 15اراضی اطراف سد  :محل احداث پروژه
 مترمربعهزار700 :مساحت زمین پروژه

 مترمربع12000 :مساحت زیربنا
 )احراز رتبه اول( طراحی مقدماتی :مشاورخدمات انجام شده توسط 

 1375 :آغاز پروژه
   1375 :اتمام پروژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

275  
 

  
  

 پارك آبی آزادگان .24
  سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران: کارفرما

  طراحی فاز اول : خدمات انجام شده توسط مشاور
  1373: آغاز پروژه
   1373: اتمام پروژه

  
 )پارك گفتگو( پارك نمایشگاهی تهران .25

 شهرداري تهران و امور فرهنگی معاونت اجتماعی :کارفرما
 بزرگراه چمران -تهران :محل احداث پروژه
 مترمربعهزار250 :مساحت زمین پروژه

 )عالیه و کارگاهینظارت (و سوم  دوم ،مرحله اول خدمات :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1374 :آغاز پروژه
  1381 :اتمام پروژه
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 )محمودآباد(طرح اردوگاه رفاهی و تفریحی وزارت دفاع  .26
 طرح میدان امام در شهر کویته پاکستان .27
 گهر سیرجان  طرح پارك کودك و پارك بزرگساالن گل .28
هاي  سه پارك به مساحت(شهرداري تهران  2هاي شهري در منطقه  طرح پارك .29

 )مترمربع هزار80مترمربع و  هزار60مترمربع، هزار10
 طراحی مقدماتی - سازي ساحل بندرانزلی  طرح سالم .30
 هارخوران گرگان اسازي محوطه ن طرح اولیه به .31
 )مدرسه علوي(طرح اردوگاه پرورش گرمدره  .32
  طراحی مقدماتی -طرح پارك تفریحی گنبد کاووس .33
 طرح پارك کودك شهر جدید منجیل .34
 مترمربعهزار40طرح پارك سفین کیش  .35
 صدف کیشطرح پارك  .36
 طرح اولیه پارك گلستان سمنان .37
 اول و دوم طراحی فازم ـ  طرح مجتمع ساحلی سیمین قش .38
 طرح اولیه مجموعه تفریحی نمک آبرود .39
 هاي تهران  طرح مقدماتی مربوط به اقامه نماز در پارك .40
 )ره(نماي صحن غربی مرقد امام خمینی طرح آب .41
 طرح محوطه صدا و سیماي مرکز کیش .42
 ربازي کیشسازي شه طرح به .43
 طرح پارك شطرنج کیش .44
 طرح اولیه پالژ بانوان کیش .45
 )س( تقاطع اتوبان آزادگان و بهشت زهرا طرح فضاي سبز آزادگان .46
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هاي اداري، آموزشی، تجاري و معماري  ساختمان سازي   بهینه
  داخلی

  فضاهاي اداري بصورت باز  راحیها، عمدتاً دیدي نو در ط  این مجموعه پروژه
)Open Space(، سازي فضا طراحی گردیده و   تجاري و آموزشی به صورت بهینه

گونه  برداران در این  ی با مبلمان استاندارد شده مطلوب براي بهرهیسعی در ایجاد فضا
کردن سیستم، این مشاور توانسته است با فعال  ییدر جهت اجرا. ها را دارد  محیط

ه هاي الزم را فراهم نماید که ب  آن، زمینه اهاي کار و سازندگان مرتبط ب کردن گروه
  :آمده استهاي طراحی شده در ذیل   عنوان نمونه تعدادي از پروژه

 رداستقرار کارکنان  ي سازي فیزیکی و طراحی نحوه بهینه - الف
  هاي اداري  ساختمان

  سازي فیزیکی ساختمان مرکزي شرکت ملی فوالد ایران طرح به .1
  دمان ساختمان اداري شرکت فوالد مبارکهطراحی معماري داخلی و چی .2
  پتروشیمی ایران سازي فیزیکی و چیدمان ساختمان اداري شرکت ملی صنایع طرح به .3
  گذاري پتروشیمی  معماري داخلی و چیدمان شرکت سرمایه یحاطر .4
  2طراحی معماري داخلی و چیدمان بخش اداري دانشکده فنی دانشگاه تهران پردیس  .5
و چیدمان بخش اداري ساختمان دانشکده متالوژي دانشگاه طراحی معماري داخلی  .6

  تهران
  طراحی معماري داخلی و چیدمان بخش اداري دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران .7
  کامپیوتر بانک سپه سازي فیزیکی ساختمان و چیدمان امور موظفین و بخش طرح به .8
  طرح مبلمان و معماري داخلی سالن بورس اوراق بهادار تهران .9

  چاپ اسکناس ي سسهوح مبلمان و معماري داخلی ساختمان اداري مطر .10
جمهوري    مرکزي ریالی بانک داخلی سالن معامالت ارزي و   طرح مبلمان و معماري .11

  اسالمی ایران
  المللی ساختمان مرکزي بانک سپه  طراحی بخش مدیریت امور بین .12
بانک ) برج نوزده طبقه(طراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان ساختمان مرکزي  .13

  ملت
  سازي فیزیکی بخشی از ادارات مرکزي بانک ملی ایران طرح به .14
سرپرستی بانک ملی ایران در نواحی مختلف شهر  هاي بهمعماري داخلی شع یحاطر .15

  تهران
  ملی ایران سازي فیزیکی و چیدمان ساختمان مرکزي اداره تدارکات بانک طرح به .16
  و پرورش بخشی از ساختمان مرکزي وزارت آموزش سازي فیزیکی و چیدمان طرح به .17
  سازي فیزیکی و چیدمان معاونت غیرانتفاعی وزارت آموزش و پرورش طرح به .18
  تهران 11 ي هآموزش و پرورش ناحی ي هسازي فیزیکی و چیدمان ادار طرح به .19
 آموزش و پرورش واقع در  ي هسازي فیزیکی و استقرار کارکنان ساختمان ادار طرح به .20

 شهر جنوبی ایران
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  سازي فیزیکی آموزش و پرورش مرکز کودکان استثنایی طرح به .21
 و پرورش طراحی معماري داخلی و چیدمان ساختمان صندوق فرهنگیان آموزش .22

 
  سازي فیزیکی و چیدمان ساختمان ستاد مرکزي تغذیه مدارس محروم طرح به .23
آموزش و پرورش ساختمان استقرار کارکنان وزارت   داخلی و طرح  طراحی معماري .24

  شمالی  صباي 5 ي شماره
طراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان ساختمان آموزش و پرورش معاونت  .25

  حقوقی
  الملل  طراحی داخلی ساختمان آموزش و پرورش معاونت امور بین .26
طراحی معماري داخلی و چیدمان بخشی از ساختمان سازمان مشاور فنی و مهندسی  .27

  نشهر تهرا
 طراحی داخلی معاونت فنی شهرداري تهران .28
  6طراحی معماري داخلی و چیدمان شهرداري منطقه  .29
  100طراحی معماري داخلی و چیدمان شهرداري کمیسیون ماده  .30
   طراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان شهرداري مرکز .31
  GISسازي و چیدمان ساختمان مرکز اطالعات جغرافیایی شهرداري  طرح بهینه .32
  طراحی معماري داخلی و استقرار کارکنان سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران .33
  )وابسته به وزارت نیرو(سازي فیزیکی و چیدمان شرکت مشانیر  طرح به .34
  )دفترتهران(سازي و چیدمان شرکت کلوکنر آلمان  طراحی معماري داخلی، بهینه .35
  شناسی  سازي چیدمان سازمان زمین طرح بهینه .36
دفتر ( طبقه از ساختمان شرکت زیمنس آلمان  2معماري داخلی و چیدمان طراحی  .37

  )تهران
  سازي فیزیکی و چیدمان ساختمان مرکزي شرکت ایران ارقام طرح به .38
  شرکت ایران ارقام 2سازي فیزیکی و چیدمان ساختمان شماره  طرح به .39
  طرح مبلمان و معماري داخلی ساختمان شهید منتظري .40
هاي اداري کارخانه چوب و کاغذ مازندران در   و مبلمان ساختمان طراحی معماري داخلی .41

  ساري
  سازي فیزیکی ساختمان و چیدمان دفتر مرکزي شرکت چوب و کاغذ مازندران طرح به .42
  طراحی معماري داخلی و چیدمان معاونت بازرگانی سازمان صنایع ملی ایران .43
کارکنان ساختمان اصلی وزارت سازي فیزیکی و ساماندهی فضاها و استقرار  طرح بهینه .44

 )طبقه 21(کشور 
  طراحی معماري داخلی بخشی از ساختمان مرکزي شرکت آب و فاضالب استان تهران .45
  سازي فیزیکی و چیدمان ساختمان مرکزي سازمان برنامه و بودجه طرح به .46
 هاي سازمان اسناد ملی ایران  سازي فیزیکی و چیدمان ساختمان طرح به .47
رانی  یزیکی و طراحی استقرار کارکنان ساختمان مرکزي کشتیسازي ف طرح بهینه .48

 )برج آسمان(جمهوري اسالمی ایران 
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  دهی داخلی سازمان امور اداري و استخدامی کشور  سازي و سیستم  طرح بهینه .49
 هاي وزات امور خارجهطرح جامع جا و مکان مجموعه ساختمان .50
فیزیکی ساختمان و طرح استقرار   ي ساز بررسی تشکیالت وزارت صنایع و تهیه طرح به .51

  کارکنان وزارت صنایع
  طراحی معماري داخلی و چیدمان بخش اداري مرکز تحقیقات و نوآوري صنایع خودرو .52
  طراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان ساختمان شرکت مهندسی و توسعه نفت .53
  کاالي شهروند تطراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان ساختمان اداري شرک .54
  صنعتی هاي طرح طراحی معماري داخلی و طرح استقرارکارکنان شرکت مدیریت .55
طراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان ساختمان شرکت آب و فاضالب استان  .56

  تهران
  طراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان سازمان آموزش مدیریت دولتی .57
  )فدراسیون شنا(طراحی داخلی فضاهاي سازمان تربیت بدنی  .58
  طرح استقرار کارکنان شرکت نورد سنگین کاویان اهواز در ساختمان مرکزي .59
  سازي پارس  طراح جانمایی دفتر ماشین .60
  سازي فیزیکی ساختمان معاونت عمرانی شرکت ملی فوالد ایران طرح به .61
  گذاري البرز شرکت سرمایهطراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان  .62
  ، دریاي خزر8رانی والفجر طراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان کشتی .63
 ، ساختمان بوشهر8رانی والفجر  طراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان کشتی .64
طراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات  .65

 ورياو فن
احی معماري داخلی و طرح استقرار بخشی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی طر .66

 در تهران
شریف  طراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی .67

 )برگ سبز(
خیز  سازي ساختمان اداري شرکت ملی مناطق نفت تهیه طرح مقدماتی اولیه طرح بهینه .68

 جنوب
 ي داخلی و طرح استقرار کارکنان شرکت نیکوطراحی معمار .69
طراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان در ساختمان رفاهی، خدماتی ساختمان  .70

 رانی جمهوري اسالمی ایران مجاور کشتی
 نارا ایران تطراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان در ساختمان اداري جدید شرک .71
ي  منطقه ویژهتقرار کارکنان در ساختمان اداري طراحی معماري داخلی و طرح اس .72

 )معادن و فلزات(فارس  اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج
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هاي مرکزي قدیم، مرکزي  طرح ساماندهی فضا و استقرار نیروي انسانی در ساختمان .73
 ایر و اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، سوئیس5جدید، مرکزي 

 6 ي استقرار کارکنان در ساختمان جدید شهرداري منطقهطراحی معماري داخلی و طرح  .74
طراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان در ساختمان اداري مرکزي دوم بانک  .75

 کشاورزي
عالی  طراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان در ساختمان اداري دبیرخانه شوراي .76

 ویژه ي منطقه
و طرح استقرار کارکنان در ساختمان سازمان امور سازي فیزیکی، معماري داخلی  به طرح .77

 مالیاتی کشور
 سازي فیزیکی و معماري داخلی ساختمان مدیریت اکتشاف طرح به .78
سازي فیزیکی و معماري داخلی و استقرار کارکنان در ساختمان اداري منطقه  طرح به .79

 ویژه اقتصادي انرژي پارس در تهران
و استقرار کارکنان در ساختمان اداري و سازي فیزیکی و معماري داخلی  طرح به .80

 هاي امور زیربنائی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در عسلویه ساختمان
سازي فیزیکی و معماري داخلی ساختمان مرکز رشد مجتمع تحقیقاتی عصر  طرح به .81

 )شهریار(انقالب 
رکز آموزش ، م)ب و ج(هاي  طراحی معماري داخلی و طرح استقرار کارکنان در ساختمان .82

 و دفتر مطالعات واقع در سایت گلستان وزارت امور خارجه
بانک  سازي فیزیکی و طرح استقرار کارکنان در ساختمان اداري مرکزي  طرح به .83

 پارسیان
 طراحی معماري داخلی و طرح استقرار در ساختمان اداري پتروشیمی آذربایجان .84
هاي صنعتی  هركسازي فیزیکی و طرح استقرار کارکنان شرکت ش طرح به .85

 غربی آذربایجان
هاي جزئیات اجرایی تجهیزات مبلمان ساختمان استخر طرح جانمایی و ارائه نقشه .86

 ورزشی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس پردیس
 طرح جانمایی ساختمان چادر دوقلو بادي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس .87
ساختمان شهرداري منطقه ویژه  گزینه طرح جانمایی تجهیزات مبلمان اداري 3ارائه  .88

  اقتصادي انرژي پارس
 طرح جانمایی استقرار نیروي انسانی در طبقه ششم ساختمان بنیاد مستضعفان .89
طراحی جانمایی و معماري داخلی در ساختمان بازارچه منطقه ویژه اقتصادي انرژي  .90

  پارس
منطقه  2سایت طراحی جانمایی تجهیزات مبلمان اداري در ساختمان اداري پشتیبانی  .91

 ویژه اقتصادي انرژي پارس
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  شهرطراحی جانمایی تجهیزات مبلمان اداري در ساختمان اداري مکان .92
المللی  نشانی فرودگاه بین جانمایی تجهیزات مبلمان اداري در ساختمان آتش طراحی .93

  فارس خلیج
 فارس خلیجالمللی طراحی جانمایی تجهیزات مبلمان اداري در ساختمان برج فرودگاه بین .94
  سازي فیزیکی و طرح استقرار کارکنان در ساختمان اداري پترو پارس طرح به .95
 سازي و طرح استقرار کارکنان در ساختمان اداري شرکت نوري ویژهطرح بهینه .96
سازي و طرح استقرار کارکنان در ساختمان اداري سازمان سنجش آموزش طرح بهینه .97

  کشور
  ها و فضاي سبز شهر تهران سازمان پارك سازي در ساختمان اداري طرح بهینه .98
 سازي در ساختمان اداري سازمان صنایع شیمیایی ایران طرح بهینه .99
  سازي در ساختمان اداري شرکت آذرسیماب طرح بهینه .100
  اهی آبادانگسازي در ساختمان اداري گذرنامه و آ بهینهطرح  .101
  اروندطرح جانمایی در ساختمان اداري مدیریتی سازمان منطقه آزاد  .102
  بر در المرد و کوشک نار طرح مطالعات در ساختمان اداري صنایع انرژي .103
  سازي در ساختمان اداري شرکت مگفا طرح بهینه .104
  تکنولوژي ایران طرح جانمایی تجهیزات در ساختمان اداري سازمان صندوق مالی توسعه .105
  سازي در ساختمان اداري شرکت پیشرو توسعه انرژي طرح بهینه .106
  سازي در ساختمان اداري شرکت شمس بهینهطرح  .107
   pdf.coشرکت راهبر توسعه طراحی سازي در ساختمان اداري طرح بهینه .108
  هاي اداري شرکت پتروشیمی باختر طرح مطالعات تیپ در ساختمان .109
  شهر پارس در عسلویه سازي در ساختمان اداري ره طرح بهینه .110
ید اداري ورزشی نفت و گاز پارس ها در سایت جد سازي و مطالعات ساختمان طرح بهینه .111

POGC  
 گردان طرح فضاي اداري مرتبط با شرکت صنعت 100حدود  .112
 شعبه مرکزي بانک ایران ونزوئالسازي فیزیکی و طرح استقرار کارکنان  طرح به .113
 )جزیره قشم(سازي فیزیکی و استقرار کارکنان دفتر نظارت توال طرح به .114
داري شرکت مجري طرح توسعه فرودگاه طراحی استقرار کارکنان و تجهیزات ا .115

  )ره(المللی امام خمینی بین
 گذاري بانکی سازي فیزیکی و استقرار کارکنان کانون مشاوران اعتباري و سرمایه طرح به .116
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هاي  اختمانس سازي فیزیکی ساختمان و چیدمان تجهیزات در بهینه - ب

  آموزشی
    
  دانشگاه تهرانطراحی تجهیزات داخلی ساختمان دانشکده متالوژي دانشکده فنی  .1
  سازي فیزیکی و چیدمان ساختمان مدیریت دانشگاه تربیت مدرس  طرح به .2
  سازي فیزیکی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف طرح به .3
  )بخش اساتید(سازي فیزیکی ساختمان دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر  طرح به .4
  سازي فیزیکی و چیدمان ساختمان مرکزي تربیت دبیر لویزان طراحی به .5
طراحی مبلمان و معماري داخلی ساختمان دانشکده تحقیقات و مطالعات وزارت  .6

  نیرو
  سازي فیزیکی و چیدمان دانشکده مدیریت سیستم دانشگاه صنعتی شریف  طرح به .7
  دانشگاه علم و صنعتسازي فیزیکی و چیدمان آزمایشگاه شیمی تجزیه  طرح به .8
 شهرداري تهران16بندي و چیدمان داخلی پژوهشکده معلم منطقه  طراحی تیغه .9
الملل در سایت گلستان  طرح معماري داخلی و تجهیزات مبلمان دانشکده روابط بین .10

 خارجه وزارت امور
سازي فیزیکی و چیدمان مرکز زبان کانون پرورش فکري کودکان و  طرح به .11

 )ساختمان پارکینگ خیابان فاطمی، حجاب(نوجوانان 
 و انقالب اسالمی) ره(سازي فیزیکی ساختمان پژوهشکده امام خمینی طراحی به .12
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هاي  سازي فیزیکی ساختمان و طراحی تجهیزات در ساختمان بهینه - ج 
  تجاري و نمایشگاهی

  
  طراحی داخلی و چیدمان فروشگاه شهروند صدر .1
  اي شهروند بوستان  هاي زنجیره  فروشگاهطراحی داخلی و چیدمان   .2
  اي شهروند بهرود  طراحی داخلی و چیدمان فروشگاه زنجیره  .3
  آوران  اي شهروند به  طراحی داخلی و چیدمان فروشگاه زنجیره  .4
   ی سازمان صنایع ملی ایران در محل نمایشگاهیهاي اجرا طراحی غرفه و طرح  .5

  المللی تهران  بین
هاي اجرائی مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو در محل  طراحی غرفه و طرح  .6

  المللی   نمایشگاه بین
المللی   بین  پاد گردان در محل نمایشگاه ی شرکت رهیهاي اجرا طراحی غرفه و طرح  .7

  تهران
 طراحی نمایشگاه تکنولوژي معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش  .8
  سازي فیزیکی ساختمان تجاري هتل استقالل طرح به  .9
هاي  در شهرستانطراحی و چیدمان چندین فروشگاه تعاونی و شعبات فروشگاه اتکا  .10

 مختلف
  نمایشگاه عسلویه سازي بهینه .11
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هاي  در ساختمان سازي فیزیکی ساختمان و طراحی تجهیزات بهینه - د
  خدماتی و رفاهی

  
  گاه بیمارستان چمرانیشسازي فیزیکی بخش آزما بهینه .1
 سازي فیزیکی بخش فیزیوتراپی بیمارستان چمران بهینه  .2
 بیمارستان چمران MRIسازي بخش رادیولوژي و  طراحی به  .3
 )آمل(توسعه نیروي انسانی هراز   .4
هاي هتل منطقه  طراحی معماري داخلی و تهیه لیست تجهیزات مبلمان اتاق  .5

 )معادن و فلزات(فارس  صنایع معدنی و فلزي خلیجویژه اقتصادي 
 معماري داخلی خوابگاه پردیس و ساختمان پاویون فرودگاه قدیم طراحي  .6

)VIP( ،کاخ و 4پذیر و  رستوران ساختمان اداري و ساختمان مهمان... ،
 هاي مسکونی،  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در عسلویه کمپ

  در سالن پذیرایی وزارت کار  طراحی معماري داخلی و تجهیزات مبلمان .7
 اجتماعیو امور 

هاي داخلی سالن ترمینال  سازي، معماري داخلی و طرح المان طرح بهینه .8
اقتصادي انرژي پارس در   در منطقه ویژه فارس المللی خلیج فرودگاه بین

 عسلویه 
 فارس  المللی خلیج طرح توسعه سالن ترمینال فرودگاه بین .9
  المللی آبادان سازي سالن ترمینال فرودگاه بین طرح بهینه .10
  المللی آبادان سازي در هتل بین بهینه طرح .11
 در ساختمان کتابخانه گلبرگ سازي طرح بهینه .12
 تئاتر آمفی .13
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  هاي فرهنگی، ورزشی و خدماتی مجموعه -  هـ

 کابین توچال طرح ساماندهی مجموعه فرهنگی، ورزشی تله .1
  میدان و خیابان آزاديسازي معابر   راه طرح پیاده .2
  میدان و خیابان انقالبسازي معابر   راه طرح پیاده .3
  خیابان دکتر شریعتیسازي معابر   راهطرح پیاده .4

   طراحی معماري داخلی - و

  شرکت ملی فوالد ایران  VIPطراحی معماري داخلی سالن کنفرانس .1
  طراحی معماري داخلی ساختمان اداري شرکت فوالد مبارکه .2
  و پرورشطراحی معماري داخلی باشگاه معلمان وزارت آموزش  .3
  طراحی معماري داخلی هتل کیان .4
  معماري داخلی ساختمان فروش سایپا طراحی .5
 سراي پارك ساعی طراحی معماري داخلی ساختمان فرهنگ .6
  رانی جمهوري اسالمی ایران طراحی معماري داخلی ساختمان مرکزي کشتی .7
  طراحی معماري داخلی مرکز آموزش دیپلماتیک وزارت امور خارجه .8
 ی جمهوري اسالمی ایران در اصفهانیدفتر مرکزي هواپیما طراحی .9

 معماري داخلی دفتر بازرگانی پاریز قشمطراحی  .10
اقتصادي  ي معماري داخلی بخش مدیریت ساختمان اداري منطقه ویژهطراحی  .11

 انرژي پارس در تهران
 هاي شرکت دایامعماري داخلی فروشگاه طراحی .12
 تاتر گل گهر سیرجان  طرح آمفی .13
  تئاتر شرکت ملی صنایع پتروشیمی  مفیطرح آ .14
  تئاتر دانشگاه تربیت دبیر در لویزان  طرح آمفی .15
  )چوکا( 2تئاتر دانشکده فنی دانشگاه تهران پردیس   طرح آمفی .16
  )آمل(تئاتر مرکز توسعه نیروي انسانی هراز  معماري داخلی آمفی طراحی .17
نایع معدنی و تئاتر هتل منطقه ویژه اقتصادي ص معماري داخلی آمفی طراحی .18

  )معادن و فلزات(فارس  فلزي خلیج
تئاتر و سالن استقبال ساختمان اداري منطقه  معماري داخلی آمفی طراحی .19

 ي اقتصادي انرژي پارس ویژه
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  معماري داخلی در ساختمان اداري شرکت بتونیر طراحی .20
 هاي تزئینی مجسمه و المان طراحی .21
 م گرافیکییتابلوهاي راهنما و عال طراحی .22
 طراحی داخلی شعبه فلکه سوم تهرانپارس بانک ملت .23
 طراحی البی ساختمان مرکزي شرکت انرژي دانا .24
 ... .چوبی، سنگی، سفالی و گچی و هاي فرسکانواع  طراحی .25
 و نظارت بر اجراي معماري داخلی ساختمان مرکزي بانک گردشگري طراحی .26

  استاندارد سازي  -ز 
طراحی و استانداردسازي تجهیزات اداري شامل پارتیشن، میز، صندلی، کمد،    .1

  …بندي و  فایل، کازیه، قفسه
 طراحی و استانداردسازي تجهیزات فروشگاهی شامل ویترین، سبد و چرخ وسایل،    .2

  …کانتر، قفسه، آویزهاي مختلف و
 طراحی و استانداردسازي تجهیزات آموزشی براي مقاطع مهد کودك  .3
 طراحی و استانداردسازي تجهیزات آموزشی براي مقطع دبستانی و راهنمایی .4
 طراحی و استانداردسازي تجهیزات آموزشی براي مقطع دبیرستانی .5
 طراحی و استانداردسازي تجهیزات آموزشی براي مقطع دانشگاهی .6
طراحی و استانداردسازي تجهیزات مسکونی شامل مبلمان، کمد، تخت خواب،  .7

 . …خانه و کابینت آشپز
ها، پل عابر پیاده،  ها، جداول خیابان هاي شهري شامل پارك و المان  طراحی اثاثیه .8

 . …آب نما، ظروف زباله و
المللی طراحی تابلوهاي راهنما، اسامی فضا و تبلیغاتی ترمینال فرودگاه بین .9

 فارس به همراه جزئیات اجرایی مربوطه تابلوها خلیج
مسیر و اسامی معابر در منطقه ویژه اقتصادي انرژي طراحی تابلوهاي راهنماي  .10

  پارس
  اي نرگس هاي زنجیره ستانداردسازي فضا و سطوح تحت اشغال براي هتلا .11
  هاي صنعتی استانداردسازي فضا و سطوح تحت اشغال براي آشپزخانه .12
  استانداردسازي فضا و سطوح تحت اشغال براي فضاهاي فروشگاهی .13
 حت اشغال براي فضاهاي کودکاناستانداردسازي فضا و سطوح ت .14
 بانک ملت  ATMهاي  طراحی سایبان دستگاه .15
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  ي معمار  -ح
 اصالح طرح ساختمان اداري و طراحی داخلی شرکت نورد سنگین کاویان اهواز .1
 طراحی معماري و معماري داخلی درمانگاه ستاره   .2
 هاي بایر شهر  طراحی مسجد در زمین .3
سازي فیزیکی و چیدمان مرکز زبان کانون پرورش فکري کودکان و طرح به .4

  ) ساختمان پارکینگ خیابان فاطمی، حجاب(نوجوانان 
اصالح طرح معماري و طراحی معماري داخلی رستوران و بخش مدیریت مجتمع  .5

  گهر در سیرجان  معدنی سنگ آهن گل
  ایران در کرجی محوطه انبارهاي شرکت ملی فوالد یتهیه طرح جامع و جانما .6
  پروژه احداث آسانسورهاي جدید در ساختمان مرکزي شرکت ملی فوالد ایران .7
هاي ارتباطی بین دو برج ساختمان مرکزي شرکت ملی فوالد   طراحی احداث پل .8

   ایران

   تدوین برند -ط
 هاي یاس رتدوین برند براي زنجیره گردش بازا .1
هاي  المللی نرگس و مجتمع ستاره بین 5هاي  ریزي و تدوین برند گروه هتل برنامه .2

 رفاهی ـ اقامتی ناجا 
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   شهرسازي  

است؛ که در  شهر بخش شهرسازي المللی ره هاي تخصصی گروه بین از دیگر بخش
هاي جامع،  تهیه طرحریزي شهري،  مطالعات و برنامه: از جملههاي مختلف  زمینه

هاي صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي و آزاد،  سازي، شهرك هاي آماده تفصیلی، طرح
هاي الکترونیکی،  شهري، طراحی مبلمان شهري، شهرسالم و شهرك  طراحی

  .فعالیت دارد ،...دانایی و  ي و دهکدهفناوري  هاي اركپ
  .باشد هاي ذیل می پروژهشده توسط این بخش شامل  هاي انجام تعدادي از فعالیت
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  طراحی شهري
  

 هکتاري پتروشیمی پارسیان 160سازي سایت  آماده .١
  سروش انرژي پایدار: کارفرما

  بر پارسیان منطقه ویژه صنایع انرژي: محل احداث پروژه
  هکتار 160: مساحت زمین پروژه

  نظارت مقیم و عالیه  ، سازي معابر تهیه طرح آماده :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1394شهریور : آغاز پروژه
  در حال انجام: اتمام پروژه

 
 سازي طرح جامع و تفصیلی منطقه آزاد اروند بازنگري و یکپارچه .٢

  سازمان منطقه آزاد اروند: کارفرما
  هاي آبادان و خرمشهر استان خوزستان، شهرستان: محل احداث پروژه

  هزار هکتار37: مساحت زیربنا
هاي  سازي طرح هاي جامع شهري و منطقه آزاد، یکپارچه بازنگري طرح: خدمات انجام شده توسط مشاور

شهري، طرح جامع تاسیسات زیربنایی، طرح تعیین وضعیت  تفصیلی، طرح جامع ترافیک شهري و برون
  محیطی خدمات ستادي زیست

  1394تیر : آغاز پروژه
  در حال انجام: اتمام پروژه

 
  سازي شهري طرح اجرایی آماده -یمی نگین مکرانمجتمع پتروش .٣

  شرکت توسعه نگین مکران: کارفرما
  منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان: محل احداث پروژه

  متر4500×2500هکتار به ابعاد تقریبی  1200زمینی به مساحت تقریبی : زمین پروژهمساحت 
آوري  هاي جمع هاي داخلی، کانال اجرایی سیویل خیابانهاي  تهیه نقشه: خدمات انجام شده توسط مشاور

هاي  ها و میدان ها، فضاي سبز کناره خیابان هاي سطحی، کریدور تأسیسات عمومی، روشنایی خیابان آب
هاي قطعات صنعتی و  ها و فعالیت بندي و تدقیق کاربري قطعه  اصلی و شبکه آبیاري فضاي سبز،

  غیرصنعتی 
 1393تیر  :آغاز پروژه
  1394مهر  :اتمام پروژه

 
 طراحی فضاهاي زیرسطحی میدان صادقیه تهران .۴

  سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران :کارفرما
  میدان صادقیه تهران: محل احداث پروژه
  هکتار42: مساحت زمین پروژه

  مطالعات پایه -مطالعات مفهومی سطح یک و دو: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1393 بانآ: آغاز پروژه
  حال انجام در: اتمام پروژه
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 )تهران  شهر(  محور انقالب،  طراحی یکپارچه راهبردي  ي برنامه  تهیه .۵

  معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه
  میدان امام حسینحدفاصل میدان انقالب تا -محور خیابان انقالب تهران - کیلومتر5/5: طول مسیر پروژه

برنامه راهبردي طراحی یکپارچه محور انقالب، شهر تهران در تهیه  :خدمات انجام شده توسط مشاور
  انطباق با سند طرح ساختاري راهبردي شهر تهران

  1393آذر  :آغاز پروژه
  در حال انجام: اتمام پروژه

  
 )تهران شهر  (محور ولیعصر،  طراحی یکپارچه  راهبردي  ي برنامه  تهیه   .۶

  معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه
  آهن تا میدان تجریش حدفاصل میدان راه ،محور خیابان ولیعصر تهران - کیلومتر 18: طول مسیر پروژه

تهیه برنامه راهبردي طراحی یکپارچه محور ولیعصر شهر تهران در : خدمات انجام شده توسط مشاور
  انطباق با سند طرح ساختاري راهبردي شهر تهران

  1393دي : آغاز پروژه
  در حال انجام :اتمام پروژه

  
 شهرك صنعتی شیمیایی پردیس فناوران البرز .٧

  شرکت پردیس فناوران البرز زنجان: کارفرما
  هکتار95: مساحت زمین پروژه
  )استان زنجان(زنجان  –اتوبان قزوین   75کیلومتر : محل احداث پروژه

  سازي، ارائه خدمات ستادي ي طرح جامع، تفصیلی و آماده تهیه: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1393تیر : آغاز پروژه

 1394اسفند : اتمام پروژه 
 

 اراضی حاشیه رودخانه کارون در محدوده حریم قانونی شهر طرح .٨

  شهرداري اهواز: کارفرما
  اهواز: محل احداث پروژه

هاي ساحلی و  گذاري پروژه هاي سرمایه هیه بسته، تمطالعات ساماندهی: خدمات انجام شده توسط مشاور
  هاي موضوعی و موضعی طرح

   1388 اسفند: آغاز پروژه
  1389شهریور : اتمام پروژه

  
 اهوازتاریخی جزیره آب  -طرح آکواریوم و مجموعه فرهنگی .٩

 
  سازمان آب و برق خوزستان: کارفرما

  مترمربع 3300 :مساحت زیربنا
   هکتار 12 :مساحت زمین پروژه

  و دوم خدمات مرحله اول : خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384خرداد  :آغاز پروژه
  1387خرداد : اتمام پروژه
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 طرح مجموعه برج میالد تهران  .١٠

  شرکت یادمان سازه: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه
  هکتار10 :مساحت زمین پروژه

  تهیه طرح جامع و کاربري :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384 :آغاز پروژه
  1385: اتمام پروژه
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  مناطق ویژه و آزاد
  
 

 سازي طرح جامع و تفصیلی منطقه آزاد اروند بازنگري و یکپارچه .1
  سازمان منطقه آزاد اروند: کارفرما
  هاي آبادان و خرمشهر استان خوزستان، شهرستان: احداث پروژهمحل 

  هزار هکتار37: مساحت زیربنا
هاي  سازي طرح هاي جامع شهري و منطقه آزاد، یکپارچه بازنگري طرح: خدمات انجام شده توسط مشاور

 شهري، طرح جامع تاسیسات زیربنایی، طرح تعیین وضعیت تفصیلی، طرح جامع ترافیک شهري و برون
  محیطی خدمات ستادي زیست

  1394تیر : آغاز پروژه
  )آقاي مهندس راعی( در حال انجام: اتمام پروژه

 

 جامع گردشگري منطقه آزاد ماکو طرحمطالعات  .2

  سازمان منطقه آزاد ماکو: کارفرما
  استان آذربایجان غربی  - ماکو، شهرستان ماکوآزاد  منطقه: محل احداث پروژه
  هزار هکتار 400: مساحت زمین پروژه

  انجام خدمات مشاوره توریسم و اکوتوریسم، طرح جامع گردشگري کل منطقه آزاد ماکو :شرح خدمات
  1394خرداد : آغاز پروژه
  1395خرداد : اتمام پروژه

 

بر در منطقه آزاد  هاي اقتصادي و جغرافیایی بارگذاري صنایع انرژي مزیت مطالعات .3
 جاسک

  هرمزگان   صنعتی استان  هاي شرکت شهرك -هاي صنعتی ایران شهركسازمان صنایع کوچک و : کارفرما
  استان هرمزگان -منطقه آزاد جاسک، شهرستان جاسک: محل احداث پروژه
  هزار هکتار 6: مساحت زمین پروژه

 هاي اقتصادي و جغرافیایی بارگذاري انجام خدمات مشاوره مطالعات مزیت: خدمات انجام شده توسط مشاور
میلیون تن فوالد در 5بر، تهیه نقشه کاربري اراضی شهرك صنعتی جاسک با افق طرح تولید  انرژيصنایع 
هزارتن  6هزار مگاوات برق، منیزیوم 2هزارتن فروکروم در سال،  50هزارتن آلومینیوم در سال،  600سال، 

صنایع  ،شده هزار تن در سال، تولید تاسیسات جانبی براي مصرف صنایع ذکر 50در سال، تیتانیوم 
  سنجی صنایع کوچک و مطالعات اولیه امکان ،دستی پایین

  1393اسفند : آغاز پروژه
  1394اذر : اتمام پروژه
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 تجاري انزلیجامع منطقه آزاد  طرح .4
  تجاري انزلیسازمان منطقه آزاد : کارفرما

  هاي بندرانزلی، رشت و آستانه اشرفیه شهرستان –استان گیالن : محل احداث پروژه
  هکتارهزار10: مساحت زمین پروژه

  تهیه طرح جامع منطقه آزاد : خدمات انجام شده توسط مشاور
  1393شهریور : آغاز پروژه
   1394آبان : اتمام پروژه

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 سازي محدوده اول پیکره یک منطقه آزاد ماکو و آماده تفصیلیطرح  .5
  سازمان منطقه آزاد ماکو: کارفرما

  شهرستان ماکو - استان آذربایجان غربی: محل احداث پروژه
  هکتار 525سازي  هکتار، طر آماده1400طرح تفصیلی : مساحت زمین پروژه

  سازي زمین  تهیه طرح تفصیلی و آماده: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1393مرداد : آغاز پروژه
  1394اسفند : اتمام پروژه

  
بر  بازنگري طرح جامع و انجام مطالعات بازار در منطقه ویژه اقتصادي صنایع انرژي .6

   پارسیان و المرد
  بآمهندسین مشاور م: کارفرما
 )سایت دریایی پارسیان و سایت المرد(بر  صنایع انرژيمنطقه ویژه اقتصادي : احداث پروژهمحل 

   هکتار هزار20 جمعا :مساحت زمین پروژه
بازنگري طرح جامع و انجام مطالعات بازار در منطقه ویژه اقتصادي : انجام شده توسط مشاور خدمات

  بر پارسیان و المرد صنایع انرژي
  1393اردیبهشت : آغاز پروژه
  1394فروردین  ،بازار -1395خرداد  ،طرح جامع: اتمام پروژه
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 ماکوتجاري صنعتی فاز اول منطقه آزاد  ساختاريراهبردي طرح  .7
 سازمان منطقه آزاد ماکو :کارفرما

  شهرستان ماکو -استان آذربایجان غربی -منطقه آزاد ماکو: محل احداث پروژه
  هکتار36000 :مساحت زمین پروژه

تهیه  -اراضی  تهیه برنامه کاربري -ساختاريراهبردي تهیه طرح  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 هاي موضعی و موضوعی طرح

    1391 :آغاز پروژه
  1392 :اتمام پروژه

 
 )نگین مکرانمجتمع پتروشیمی (خدمات طرح جامع و طرح تفصیلی  .8

  شرکت توسعه نگین مکران: کارفرما
  منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان: محل احداث پروژه
  هکتار 1200: مساحت زمین پروژه

و طرح تفصیلی در مقیاس  1:10000تهیه طرح جامع در مقیاس : خدمات انجام شده توسط مشاور
هکتار براي تولید بیش از 1200در زمینی به وسعت تقریبی  نگین مکرانپتروشیمی   مجتمع 1:2000

  میلیون تن محصوالت پتروشیمی در سال22
  1391خرداد  :آغاز پروژه
     1392 :اتمام پروژه

  
  گردشگري طرالب قم نمونهمنطقه  جامعطرح  .9

  شرکت ارم کیش: کارفرما
  سلفچگان -بزرگراه قم  22کیلومتر : احداث پروژهمحل 

  هکتار 300: مساحت زمین پروژه
، ارزیابی طرح جامع منطقه نمونه گردشگري طرالب مشاور مادر،: خدمات انجام شده توسط مشاور

  محیطی اثرات زیست

  1390آبان : آغاز پروژه
  1392: اتمام پروژه

  
 ریز و کازرون مناطق ویژه اقتصادي نی .10

 ریزي برنامه تمعاون -استانداري فارس :کارفرما
  کازرون ریز و نی ، شهرستانفارس :محل احداث پروژه
  هکتار کازرون300+ ریز  هکتار نی720 :مساحت زمین پروژه

  و مکانیابی مطالعات راهبردي :خدمات انجام شده توسط مشاور
              1387فروردین  :پروژه آغاز

  1392دي  :اتمام پروژه
  

 صنعتی ارس - منطقه آزاد تجاري صنایع سنگین سایتطرح  .11

  صنعتی ارس -منطقه آزاد تجاري: کارفرما
  جلفا: محل احداث پروژه
  هکتار1400: مساحت زمین پروژه

  سازي آماده: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1388اسفند  :آغاز پروژه
  )مس چیآقاي مهندس ( 1393: اتمام پروژه
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 الر و فسا اقتصاديمناطق ویژه  .12

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس :کارفرما
  الر و فسا -فارس :محل احداث پروژه
  هکتار فسا 300+ هکتار الر 700 :مساحت زمین پروژه

  و مکانیابی مطالعات راهبردي :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1387فروردین  :پروژه آغاز

 1392آذر  :اتمام پروژه

 بر صنایع انرژي اقتصادي ویژهمنطقه  .13
  سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران :کارفرما

  پارسیان -المردهاي  شهرستان: محل احداث پروژه
  هکتارهزار20 :مساحت زمین پروژه

هاي توجییه فنی و اقتصادي،  مشاور مادر، طرحطرح جامع، تفصیلی،  :خدمات انجام شده توسط مشاور
  محیطی ارزیابی اثرات راهبردي زیست

    1386 :آغاز پروژه
   1388 :اتمام پروژه

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  هاي برتر فناوري بر  صنایع مبتنی منطقه ویژه استقرار ایجاد طرح .14

  ندفتر صنایع نوی – وزارت صنایع و معادن :کارفرما
  تهران :محل احداث پروژه
  هکتار 550 :مساحت زمین پروژه

  توجیه فنی اقتصادي و  یابی، مطالعات و مکان  سنجی مطالعات امکان :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1385 :آغاز پروژه
  1387شهریور  :اتمام پروژه

 آزاد اروندمنطقه  .15
 سازمان منطقه آزاد اروند :کارفرما

  هاي آبادان و خرمشهر شهرستان  -منطقه آزاد اروند :محل احداث پروژه
  هکتار 17000 :مساحت زمین پروژه

تهیه طرح جامع و تهیه طرح  -مشاور مادر - مطالعات راهبردي :خدمات انجام شده توسط مشاور
  هاي موضعی و موضوعی ، طرحمنطقه تفصیلی بخشی از

  1385 :آغاز پروژه 
  1387 :اتمام پروژه 
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  پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادي توسعه .16

 سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی :کارفرما
  ماهشهر :محل احداث پروژه
  هکتار هزار10 :مساحت زمین پروژه

  طرح جامعو  سنجی مطالعات امکان :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1385 :آغاز پروژه
   1386 :اتمام پروژه

 
  
 2شماره  توسعه منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس سایت .17

  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس سازمان :کارفرما
     LNGو احداث واحدهاي  فازهاي گازي توسعه: هدف

  از شیرینو تا نخل غانم :محل احداث پروژه
  هکتار  12000 :مساحت زمین پروژه

  25000/1تهیه طرح جامع به مقیاس  :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1385 :آغاز پروژه
   1386 :اتمام پروژه
  
  
  
  
  

  
 
 

  
 

 فارس فلزي خلیج و صنایع معدنی منطقه ویژه اقتصادي توسعه .18
 فارس  سازمان منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزي خلیج :کارفرما

  بندرعباس :محل احداث پروژه
  هکتار هزار 6 :مساحت زمین پروژه

هاي  محیطی، پروژه زیستات ارزیابی راهبري لعمطاتهیه طرح جامع،  :خدمات انجام شده توسط مشاور
   موضعی و موضوعی

    1385 :آغاز پروژه
   1387 :اتمام پروژه
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 ماکو صنعتی تجاريمنطقه آزاد سنجی  مطالعات امکان .19

 غربی استانداري آذربایجان :کارفرما

  :هدف
تواند اهمیت استراتژیک این مکان را در تعامالت آتی اقتصاد  منطقه ماکو، می ي موقعیت ویژه شناخت -

. را مستدل نماید و ضرورت ایجاد منطقه آزاد تجاريبازنمایانده  ،منطقه و نقش آن در ایران و منطقه
دهنده شناخت اهمیت نقش استراتژیک این منطقه حساس در  ایده اولیه ایجاد منطقه آزاد ماکو، نشان

اکنون باید این موضوع به . امنیتی براي کشور ایران است -تر از آن سیاسی مالت اقتصادي و مهمتعا
  .روشنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

  استان آذربایجان غربی :پروژهاحداث  محل
  و مکانیابی سنجی امکانمطالعات خدمات مشاوره مهندسی  :شده توسط مشاور انجامخدمات 

  1383 :آغاز پروژه
  1385 :اتمام پروژه

  
 اقتصادي سلماس ي منطقه ویژه .20

 غربی هاي صنعتی آذربایجان شرکت شهرك :کارفرما

   :هدف
  نگهداري امانی کاال  -
  کنندگان با هدف حمایت از تولید داخلی کشور کاهش فاصله محل تامین و پردازش کاال با مصرف -
  افزوده با استفاده از امکانات بالقوه  ارزشپردازش کاال با ایجاد تغییرات در آن براي تحصیل   -
یابی خریداران عمده داخلی و خارجی به کاالهاي مورد نیاز  فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت دست  -

  اي و بسط و توسعه تجارت خارجی کشور  خود در این مناطق، نزدیک کردن بازارهاي تجاري منطقه
    با توجه به بازارهاي کشورهاي آسیاي میانه، قفقاز و ماوراء  اي هاي تجاري منطقه ایجاد عرصه فعالیت  -

برداري مفید از این بازارها با استفاده از  قفقاز، ارتباط با کشورهاي آسیایی و اروپایی و سایر نقاط و بهره
  تمامی تسهیالت ترانزیت داخلی و خارجی، صادرات و واردات موجود

الذکر به منظور نیل به اهداف مورد نظر با رعایت  موارد فوق يهاي داخلی و خارجی برا جذب سرمایه -
  قوانین و مقرارت مربوطه

  سلماس: پروژهاحداث  محل
  هکتار 1000 :زمین پروژه مساحت
  تهیه طرح جامع :شده توسط مشاور انجامخدمات 

  1384 :آغاز پروژه
  1385  :اتمام پروژه

  
 جنوبی کشور  سواحلدر  بر يژصنایع انرمکانیابی  .21

  سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران :کارفرما
  فارس ساحلی خلیج نوار: محل احداث پروژه

  یابی مکان :خدمات انجام شده توسط مشاور
    1384اسفند  :آغاز پروژه
   1385خرداد  :اتمام پروژه
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 2طرح استحصال زمین مخازن ذخیره طرح متانول  .22

  شرکت پتروشیمی خارگ: کارفرما
  جزیره خارگ: محل احداث پروژه

  مطالعات مراحل اول، دوم و انجام خدمات مرحله سوم: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384 :آغاز پروژه
  1388: اتمام پروژه

  
 طرح ساماندهی جزیره خارگ .23

  شرکت ملی نفت ایران: کارفرما
  جزیره خارگ: محل احداث پروژه

  هکتار2100 :زمین پروژهمساحت 
  خدمات مشاور مادر طرح ساماندهی جزیره خارگ: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1383: آغاز پروژه
  1388: اتمام پروژه

 

 طرح توسعه و عمران جزایر فارور و هندورابی .24

  شرکت ملی نفت ایران: کارفرما
  جزیره فارور و هندورابی: محل احداث پروژه
  هکتار هندورابی2200 -هکتار فارور2700 :مساحت زمین پروژه

  طرح جامع و تفصیلی: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1382: آغاز پروژه
   1383: اتمام پروژه

  
  فارس کاال خلیج صادراتآزاد پردازش  منطقه .25

 دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد :کارفرما
  رجایی مطالعات کالبدي حوزه نفوذ بندر شهید: هدف
  بندرشهید رجایی -فارس خلیج :پروژهاحداث  محل

فارس و پردازش صادرات  ایده پیشنهادي براي ایجاد منطقه آزاد خلیج :شده توسط مشاور انجامخدمات 
  کاال

  1380 :آغاز پروژه
  1380 :اتمام پروژه

  
 )هرمزگان(و پهل ) قشم( طرح جامع ارتباطات منطقه پل خلیج فارس الفت .26

  قشمسازمان منطقه آزاد : کارفرما
  )هرمزگان(و پهل ) قشم(حد فاصل روستاهاي الفت : محل احداث پروژه

  سنجی، راهبردهاي طراحی و نتایج کاربري مطالعات امکان: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1378بهار : آغاز پروژه
  1378پائیز : اتمام پروژه
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 پتروشیمی  اقتصادي ي ویژه منطقه .27
 سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی :کارفرما

  ماهشهر :محل احداث پروژه
  هکتار1200 :مساحت زمین پروژه

  و طرح تفصیلی تهیه طرح جامع، طرح کاربري اراضی ،مشاور مادر :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1378 :آغاز پروژه
   1381 :اتمام پروژه

  
  1 شماره سایت اقتصادي انرژي پارس ویژه منطقه .28

 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس سازمان :کارفرما 
برداري از منبع  توسعه صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، خدمات و صنایع وابسته به منظور بهره: هدف

  گازي پارس جنوبی 
  عسلویه  :محل احداث پروژه
  هکتار هزار14 :مساحت زمین پروژه

مشاور مادر و ارائه  -طرح تفصیلی -تهیه طرح کاربري اراضی :خدمات انجام شده توسط مشاور
   خدمات ستادي

  1379 :آغاز پروژه
  1380 :اتمام پروژه

  فارس  فلزي خلیج و  صنایع معدنی اقتصادي ي ویژه منطقه  .29
 فارس خلیجفلزي  و  صنایع معدنی  سازمان منطقه ویژه اقتصادي :کارفرما
صنعتی و منطقه ویژه اقتصادي، جهت شکوفایی صنایع معدنی و ایجاد منطقه آزاد تجاري، : هدف

  فلزي کشور
  بندرعباس :پروژهمحل احداث 

  هکتار2000 :مساحت زمین پروژه
   سازي  مادهآو زیربنایی مشاور مادر، تهیه طرح جامع و طرح تفصیلی و  :خدمات انجام شده توسط مشاور

  هکتار2000خدماتی حدود   هاي صنعتی و   سایت
        1377  :آغاز پروژه

   1380: پروژه اتمام
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   ها با کاربري صنعتی و غیرصنعتی شهرك
  

 رانیپوشش ا عیشرکت صنا یاراض یآت يکارکردها نییتع .1
  بیستون بافت آسیا شرکت: کارفرما
  رانیپوشش ا عیشرکت صنا یمجاورت فرودگاه سردار جنگل، اراض -النیاستان گ: احداث پروژهمحل 
 هکتار 85: پروژه زمین مساحت

 صنایع شرکت اراضی آتی کارکردهاي تعیین منظور به مطالعات انجام: خدمات انجام شده توسط مشاور
 نظر مورد محدوده اراضی کاربري اولیه طرح تهیه و ایران پوشش

  1395تیر : آغاز پروژه
  )جمشیديقاي مهندس       در حال انجام: اتمام پروژه

 

  )فراسا(هاي ساختمانی  آتی اراضی شرکت فرآوردهبررسی کارکردهاي  .2
  )فراسا(هاي ساختمانی  شرکت فرآورده: کارفرما
  قزوین - بزرگراه تهران 85کیلومتر : احداث پروژه محل

  هکتار 450: مساحت زمین پروژه
  بررسی و تعیین کارکردهاي آتی: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1393بهمن : آغاز پروژه
  )جمشیديقاي مهندس   1394 شهریور: اتمام پروژه

  

 )چهاردانگه(پردیس پاك مشاغل  .3
 شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران: کارفرما

 شهر چهاردانگه: محل احداث پروژه
  هکتار 217: مساحت زمین پروژه

هاي مناسب طرح،  سنجی و تعیین کاربري انجام مطالعات شناخت، امکان: خدمات انجام شده توسط مشاور
  تهیه طرح جامع، ارائه خدمات مدیریت ستادي و هماهنگی امور طرح

  1392دي : آغاز پروژه
   1393دي  -متوقف شده: اتمام پروژه

  
  

                                                 Shxwhá:y Village Eco-Cityواي  ؛اکوسیتی شواي .4

        Shxwhá:y Village واي ؛ي شواي شوراي دهکده: کارفرما
ك واقع در  غرب شهر چیلی: محل احداث پروژه کیلومتري شرق ونکوور، کانادا90و  

  ؛وايریزي شهري راهبردي براي اکوسیتی شواي چارچوب برنامه ي تهیه: خدمات انجام شده توسط مشاور
Developing Strategic Urban Planning Framework for Shxwhá:y Village Eco-City  

                   1391آبان : آغاز پروژه
   1392: اتمام پروژه

  
  
  
  
  
  
  



 

301  
 

  
  
 

  سلفچگان -المللی قم فرودگاه بینطرح توسعه عمران شهري شهر فرودگاهی  .5

 شرکت ارم کیش :کارفرما
  اراك -سلفچگان  -، بزرگراه قم22کیلومتر : محل احداث پروژه
  هکتار 10123 :مساحت زمین پروژه

المللی قم،  مشاور مادر، نظارت عالیه، بازنگري طرح جامع فرودگاه بین :مشاورخدمات انجام شده توسط 
 )علی بخشی  قاي مهندس    تهیه طرح جامع شهر فرودگاهی

  1390آبان  :آغاز پروژه 
  1392تیر : اتمام پروژه

  )ره(المللی امام خمینی شهر فرودگاهی فرودگاه بین .6
 )ره(المللی امام خمینی توسعه فرودگاه بینمجري  -  و شهرسازي وزارت راه :کارفرما

  )ره(المللی امام خمینی شهر فرودگاهی فرودگاه بین :محل احداث پروژه
  هکتار 13700 :مساحت زمین پروژه

  خدمات مشاوره طرح جامع و تفصیلی :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1389 مهر :آغاز پروژه
  در حال انجام: اتمام پروژه
شهر در پنجمین کتاب جامع صنعت فرودگاهی و  المللی ره بین  ذکر است نام گروه الزم به :توضیحات

هاي مسافربري ذکر  صنایع وابسته به عنوان طراح پیشرو در شهرهاي فرودگاهی و ترمینال
   )ها نامه به بخش تشویقشود مراجعه ( .شده است

  یزد 2صنعتی تفت  شهرك .7
 هاي صنعتی استان یزد شرکت شهرك :کارفرما
  یزد 2توسعه شهرك صنعتی تفت : هدف

  تفت -یزد :محل احداث پروژه
  هکتار 450 :مساحت زمین پروژه

  ودوم اول فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1385 :آغاز پروژه
  1386: اتمام پروژه

 )المدینه الزرقاء، شهر آبی( بلوسیتی .8
  )1شرکت المدینه الزرقاء الولی، شرکت شهر آبی ( 1شرکت بلوسیتی  :کارفرما

  عمان :محل احداث پروژه
  کیلومترمربع 5/5 :مساحت زمین پروژه 

آپارتمان،  5000ویال،  200تهیه طرح جامع فاز یک بلوسیتی شامل  :خدمات انجام شده توسط مشاور
  زمین گلف  2مرکز خرید و  5هتل، 4

  1385 :آغاز پروژه
  1386 :اتمام پروژه
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 پارسانرژي  اقتصاديمنطقه ویژه  فرودگاهی شهرك .9
 شهر مکانتوسعه مهندسی شرکت  :کارفرما

  پارساقتصادي انرژي منطقه ویژه  :محل احداث پروژه
  هکتار340 :مساحت زمین پروژه

  اول طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384 :آغاز پروژه
   1385: اتمام پروژه

  فارس دانایی و پارك علم و فناوري خلیج دهکده .10
  استانداري بوشهر: کارفرما
سازي نتایج آن با  ایجاد مرکز اطالعات و آموزش هوشمند جهت انجام تحقیقات کاربردي و تجاري: هدف

  گذاري و جاري هاي سرمایه هدف رشد تحقیقات و کاهش هزینه
  بوشهر: محل احداث پروژه

  هکتار 640: پروژهمساحت زمین 
ضوابط و   هاي پیشنهادي، تهیه گزارش مطالعات پایه و شناخت، طرح: خدمات انجام شده توسط مشاور

  شهر  هاي مدیریت پارك و مرکز ساختمان مرحله اولهاي  تهیه طرح جامع، تهیه نقشه  مقررات و برآورد،
   1384: آغاز پروژه
  1385: اتمام پروژه

  آباد شمس شهرك صنعتی 4توسعه فاز  .11
  هاي صنعتی تهران شرکت شهرك :کارفرما

  قم -اتوبان تهران 40کیلومتر : محل احداث پروژه
  هکتار 500 :مساحت زمین پروژه

فاضالب، شبکه انتقال نیرو،  طرح کاربري اراضی، تأسیسات آب و :خدمات انجام شده توسط مشاور
  سیویل و ترافیکزیست و فضاي سبز، مطالعات  شناسی، محیط تحقیقات زمین

  1383 :آغاز پروژه
  1383 :اتمام پروژه

 طرح مجتمع گردشگري و تفریحی سد درودزن .12

  )ایرانگردي و جهانگردي( اوج گذاري شرکت سرمایه: کارفرما
  شهرستان مرودشت -استان فارس:  محل احداث پروژه
  هکتار22: مساحت زمین پروژه

  مجتمع جهانگردي درودزنطرح راهبردي : خدمات انجام شده توسط مشاور
  1383: آغاز پروژه
  1384: اتمام پروژه
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 ورزان دماوند آئینه صنعتی شهرك .13
 هاي صنعتی تهران شرکت شهرك :کارفرما
  هاي اطراف  انتقال صنایع و مشاغل مزاحم شهري از تهران به شهرك: هدف

   دماوند :محل احداث پروژه
  هکتار 166 :مساحت زمین پروژه

  تهیه طرح کاربري اراضی، طرح سیویل :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1382 :آغاز پروژه
  1384 :اتمام پروژه

  سازي اردکان گندله کارخانه .14
 صنعتی چادرملوو شرکت معدنی  :کارفرما
برداري از  میلیون تن به منظور بهره4/3سازي اردکان به ظرفیت تولید سالیانه  احداث کارخانه گندله: هدف

  ... .وذخایر سنگ آهن معادن چادرملو، گل گهر، چغارت، سنگال 
  اردکان   :محل احداث پروژه
  هکتار  1000 :مساحت زمین پروژه

هاي مرحله اول و  برداشت وضع موجود، تهیه طرح جامع، تهیه نقشه :خدمات انجام شده توسط مشاور
  دوم سایت خدماتی

  1379 :آغاز پروژه
  1380 :اتمام پروژه

  
  )منطقه آزاد قشم( درگهان بندريمجموعه  .15

  مدیریت امور بنادر منطقه آزاد قشم :کارفرما
فراهم آوردن بستري بهینه و سامان یافته براي ورود و فروش اقالم مصرفی داخلی به صورت : هدف

و هم  ،گذاران جزیره قشم به صورتی استاندارد و طراحی شده که هم براي سرمایهعمده و خرده در سطح 
  .صورتی مطلوب، عملکردي و متناسب داشته باشد ،ساکنان و مسافران جزیره

  درگهان بندر  -جزیره قشم  :محل احداث پروژه
  هکتار25 :مساحت زمین پروژه

   تهیه طرح کاربري اراضی :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1377 :آغاز پروژه
  1377 :اتمام پروژه

  
 صنعتی توال  كشهر .16

 سازمان منطقه آزاد قشم :کارفرما
  صنعتی توال كشهر - منطقه آزاد قشم :محل احداث پروژه
  هکتار1200 :مساحت زمین پروژه

  هاي تفصیلی سازي و نقشه تهیه طرح آماده :مشاورخدمات انجام شده توسط 
  1376 :آغاز پروژه

  1378 :پروژهاتمام 
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 شهرك صنعتی نظرآباد .17

 شهرداري نظرآباد :کارفرما
ناشی از استخدام  ،باالبردن ظرفیت تولید اقتصادي کشور و ساماندهی درست تحرك جمعیت: هدف

  هاي اقتصادي نیروي کار جهت جلوگیري از اختالل در فعالیت
  نظرآباد  -کرج  :محل احداث پروژه
  هکتار 82 :مساحت زمین پروژه

  هاي تفصیلی سازي و نقشه تهیه طرح آماده :انجام شده توسط مشاور خدمات
  1371 :آغاز پروژه
  1372: اتمام پروژه
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  هاي مسکونی شهرك
 

 الماس کربالمسکونی شهرك طرح    .١

 شرکت نبع زمزم: کارفرما
  عراق -کربال: محل احداث پروژه
 هکتار48: مساحت زمین پروژه

  طبقه 3تا  2: تعداد طبقات
  مقدماتیطراحی : خدمات انجام شده توسط مشاور

   1392 مهر: آغاز پروژه
  1392 دي: اتمام پروژه

 طرح شهرك مسکونی ویژه جمشیدیه .٢

  بنیان مرصوص بهساز: کارفرما
  جنوب پارك جمشیدیه –خیابان امیدوار –تهران : احداث پروژهمحل 

  هزار مترمربع22: مساحت زمین پروژه
  هزارمترمربع 60: مساحت زیربنا

  نشانی طراحی مرحله اول و اخذ تاییدیه از شهرداري و آتش: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1390مرداد : آغاز پروژه
  1392خرداد : اتمام پروژه

 
 سایت خدماتی مجموعه پتروشیمی مکران .۳

  شرکت توسعه نگین مکران :کارفرما
  چابهار :احداث پروژه محل
  هکتار 5/31 :ت زمین پروژهمساح

  طبقه 2و  1: تعداد طبقات
  طرح اولیه: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1392بهمن : آغاز پروژه
  1392اسفند  :اتمام پروژه

 
 )ع عظیم کوثرممجت( تجاري چمن کرمانشاه - شهرك مسکونی طرح .٤

  شرکت تعاونی مسکن کارکنان بنیاد تعاون بسیج: کارفرما
  کرمانشاه: محل احداث پروژه

  هکتار 7 :زمین پروژهمساحت 
  هکتار 7 :مساحت زیربنا

  مطالعات فاز اول و دوم: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1387بهمن: آغاز پروژه
  1389مرداد : اتمام پروژه

 سازي احداث مسکن صنعتی .٥
  )مپسا( هاي ساختمانی ایران شرکت مدیریت پروژه: کارفرما

سنجی و  سازي مسکن امکان صنعتی  تهیه برنامه ،راهبردي  تهیه برنامه :شده توسط مشاور خدمات انجام
  سازي ساختمان هاي صنعتی کننده سیستم مکانیابی احداث واحدهاي تولید

   1387بهمن :آغاز پروژه
   1389 :اتمام پروژه
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  )واحد 1200: واحد مسکونی تعداد( اوپاتانتفریحی  - مسکونیشهرك  .٦
  شرکت پخش و پاالیش وزارت نفت   :کارفرما

  آبادان :محل احداث پروژه
  هکتار200 :مساحت زمین پروژه

  تهیه طرح جامع :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1386 :آغاز پروژه

  بازنگري شده است 1394در سال  ،1387 :اتمام پروژه 
  
  
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   معماران  دهکده توریستی دماوند .٧
  مکان شهرتوسعه و مهندسی شرکت  :کارفرما 

  دماوند :محل احداث پروژه
  هکتار 30 :مساحت زمین پروژه

  طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384 :آغاز پروژه
  1384 :اتمام پروژه

 در شهرك اندیشه بروجرد  مجموعه مسکونی يها ساختمان و سایت .٨
  توسعه و عمران بروجرد ،گذاري شرکت سرمایه :کارفرما

  بروجرد: محل احداث پروژه
  متر مربعهزار120 :مساحت زمین پروژه

  و دوم  اول فاز طراحی :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1383 :آغاز پروژه
    1384 :اتمام پروژه

  
  مسکونی شهر جدید هشتگرد  واحد 1000 مجموعه .٩

  شرکت عمران شهر جدید هشتگرد :کارفرما
  شهر جدید هشتگرد: محل احداث پروژه
  هکتار 28 :مساحت زمین پروژه

  اول فازهاي  مطالعات و تهیه نقشه :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1376 :آغاز پروژه
  1376 :اتمام پروژه
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  ساوهشهر ساماندهی بافت فرسوده قدیمی  .١٠

  شهرداري ساوه :کارفرما
  ساوه: محل احداث پروژه
  ساماندهی  تهیه طرح :توسط مشاورخدمات انجام شده 

  1373 :آغاز پروژه
  1374 :اتمام پروژه

  
   مجموعه مسکونی نادرشهر مشهد .١١

  بنیاد مسکن انقالب اسالمی :کارفرما
  نادرشهر  -مشهد : محل احداث پروژه

  هکتار16: زمین پروژهمساحت 
  طراحی مقدماتی :خدمات انجام شده توسط مشاور

  1373 :آغاز پروژه
  1373 :پروژهاتمام 

  
   مجتمع مسکونی فاز ششم صدف کیش .١٢

  گذاري مسکن شرکت سرمایه :کارفرما
  کیشجزیره : محل احداث پروژه
  متر مربع هزار200 :مساحت زمین پروژه

  مربع هزارمتر200 :مساحت زیربنا
  اول و دوم فازطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور

  1372 :آغاز پروژه
  1373 :اتمام پروژه

  
 واحد مسکونی خانه معلم  1300 .١٣

  شرکت ساختمانی معلم :کارفرما
  هاي مسکونی در نظر گرفتن جوانب مختلف در طراحی مجموعه: هدف

  کاشانی... ا بزرگراه آیت -تهران: محل احداث پروژه
  هکتار 5  :مساحت زمین پروژه

  اول فازطراحی  مطالعات و :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1372 :آغاز پروژه
  1372 :اتمام پروژه

  
 )مسابقه(واحدي کیش  1000مجتمع مسکونی  .١٤

 سازمان منطقه آزاد کیش :کارفرما
  گردشگري و جذب توریست ي ایجاد مجتمع اقامتی ـ ویالیی به منظور اشاعه: هدف

  جزیره کیش :محل احداث پروژه
  هکتار 45  :مساحت زمین پروژه

  اول فازطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1371 :آغاز پروژه
  1372: اتمام پروژه
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 اتر اسکان موقتها و دف کمپ
  

 EPC –نفت و گاز پارس  12هاي مسکونی فاز  کمپ .1
 کنسرسیوم نصر :کارفرما

  1 شماره سایت منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه
  دوم  فازطراحی  :خدمات انجام شده توسط مشاور

  1387اردیبهشت  :آغاز پروژه
  1389اردیبهشت  ،2فاز  و 1386شهریور  ،1فاز : اتمام پروژ

  

هاي  پارس و تهیه بستهنفت و گاز  12هاي مسکونی فاز  دفاتر موقت کاري و کمپ .2
 مناقصات
 شرکت پتروپارس :کارفرما

  2 شماره سایت  -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس : محل احداث پروژه
  هکتار17و  60 :مساحت زمین پروژه

 EPCمدارك تهیه اول و  فاز طراحی :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1386اردیبهشت  :آغاز پروژه
  1387شهریور  :اتمام پروژه

  
 نفت و گاز پارس 18و  17کمپ اسکان موقت کارکنان دوران ساخت فازهاي .3

 شرکت پیدکو :کارفرما
  مین مسکن موقت کارکنان دوران ساختات: هدف

  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس : پروژهمحل احداث 
  هکتار 30 :مساحت زمین پروژه

اول و دوم مجموعه شامل معماري، شهرسازي، تأسیسات  فاز طراحی :خدمات انجام شده توسط مشاور
  زیربنایی و سیویل 

  1385تیر  :آغاز پروژه
  1385آذر : اتمام پروژه

  
 نفت و گاز پارس 10و  9کمپ اسکان موقت کارکنان دوران ساخت فازهاي  .4

 شرکت راشستان :کارفرما
  مین مسکن موقت کارکنان دوران ساختات: هدف

  سنگین سایت صنایع نیمه -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه
  هکتار 30 :مساحت زمین پروژه

سیسات زیربنایی و اشامل شهرسازي، ت :اول و دوم سایت زاف طراحی :خدمات انجام شده توسط مشاور
  سیویل 

  1384تیر  :آغاز پروژه
  1385: اتمام پروژه
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 نفت و گاز پارس 8و  7و  6کمپ اسکان موقت کارکنان دوران ساخت فازهاي .5
 شرکت پیدکو :کارفرما
  تأمین مسکن موقت کارکنان دوران ساخت: هدف

  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس : محل احداث پروژه
  هکتار 45 :زمین پروژهمساحت 

معماري، شهرسازي، تأسیسات  :اول و دوم مجموعه شامل طراحی فاز :خدمات انجام شده توسط مشاور
  زیربنایی و سیویل 

  1384تیر  :آغاز پروژه
  1384مهر : اتمام پروژه

  
  

 نفت و گاز پارس 5و  4کمپ اسکان موقت کارکنان دوران ساخت فازهاي  .6
 شرکت تهران جنوب :کارفرما
  مین مسکن موقت کارکنان دوران ساختات: هدف

  سایت اسکان موقت کارگري   -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه
  هکتار  8 :مساحت زمین پروژه

معماري، شهرسازي،  :ها و سایت شامل اول و دوم ساختمان فاز طراحی :خدمات انجام شده توسط مشاور
  تأسیسات زیربنایی و سیویل 

  1384تیر  :آغاز پروژه
  1384مهر : هاتمام پروژ

  
 کمپ اسکان موقت الوان  .7

  سپهر يسپهر الوان وابسته به شرکت انرژ یمیشرکت قطب پتروش :کارفرما
  الوان رهیاستان هرمزگان، جز :محل احداث پروژه
 هکتار12 :مساحت زمین پروژه

  يمعمار کیفاز  یمحل کمپ، طراح یابیمکان :شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1392اردیبهشت  :آغاز پروژه
  1392تیر  :اتمام پروژه
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  آب، فاضالب هاي تصفیه آبرسانی، فاضالب، ایستگاه تاسیسات زیربنایی،
  کن و کنترل سیالب شیرین

   
سازي سایت صنایع سنگین ارس به منظور استفاده بهینه  مطالعات بازنگري طرح آماده .1

اي استان آذربایجان شرقی و اعمال تغییرات  از امکانات موجود شرکت آب منطقه
 202مربوط به واریانت خیابان 

  سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتی ارس: کارفرما
  سایت صنایع سنگین ارس: محل احداث پروژه

هکتاري صنایع  1400مطالعات خطوط انتقال و شبکه توزیع آب سایت : خدمات انجام شده توسط مشاور
  سنگین منطقه آزاد ارس

 1394آبان : آغاز پروژه
  مهندس مس چس  در حال انجام: اتمام پروژه

 
 آوري، کنترل و هدایت سیالب طرح اجرایی جمع: شهرك پتروشیمی مکران .2

  نگین مکرانشرکت توسعه : کارفرما
  منطقه آزاد چابهار -بلوچستان استان سیستان و : محل احداث پروژه

تهیه طرح اجرایی کانال خاکی هدایت و کنترل سیالب شهرك از : خدمات انجام شده توسط مشاور
  متر90کیلومتر و عرض متوسط 14هاي منطقه آزاد چابهار به طول  باالدست زمین

 1392تیر  :آغاز پروژه
   1393بهمن  :پروژهاتمام 
 

  هاي سطحی قطب پتروشیمی سپهر الوان مطالعات آب .3
  قطب پتروشیمی سپهر الوان : کارفرما

  جزیره الوان: محل احداث پروژه
  مطالعات طرح جامع: خدمات انجام شده توسط  مشاور

  1391: آغاز پروژه
   1392: اتمام پروژه

 
 طرح ساختار توسعه فاز اول منطقه آزاد ماکو .4

 سازمان منطقه آزاد ماکو :کارفرما
 غربی آذربایجان -ماکو :محل احداث پروژه

آوري  ، جمعطراحی شبکه توزیع آب کنترل سیالب، منابع آب،مطالعات  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 منطقه آزاد ماکونشانی  فاضالب، آبیاري فضاي سبز و شبکه آتش

 1393بهمن  :آغاز پروژه
   1394آذر  :اتمام پروژه

  
 NGL3100هاي غیرصنعتی پروژه پاالیشگاه  ساختمان .5

  شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت: کارفرما
  چشمه خوش -استان ایالم: محل احداث پروژه

آب، فاضالب و شبکه آبیاري (مطالعات طراحی تاسیسات زیربنایی : خدمات انجام شده توسط مشاور
  )فضاي سبز
  1391مرداد : آغاز پروژه
   فقیه 1392مهر : اتمام پروژه
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هاي سطحی سایت توسعه فرودگاه  آوري آب مطالعات طرح کنترل سیالب و جمع .6
  المللی سلفچگان بین

  شرکت ارم کیش : کارفرما
  المللی طرالب منطقه نمونه گردشگري بین: محل احداث پروژه

  مطالعات پایه: خدمات انجام شده توسط مشاور 
  1390: آغاز پروژه

  علی بخشی 1392: پروژه اتمام

 مطالعات طرح کنترل سیالب منطقه آزاد ارس .7
  صنعتی ارس -سازمان منطقه آزاد تجاري: کارفرما

  صنعتی ارس -منطقه آزاد تجاري: محل احداث  پروژه
  مطالعات پایه: خدمات انجام شده توسط مشاور 

  1390: آغاز پروژه
   1392: اتمام پروژه

 
 2هاي سطحی و کنترل سیالب ترمینال شماره  آب آوري مطالعات پایه طرح جمع .8

  ) ره(المللی امام خمینی فرودگاه بین
  وزارت راه و ترابري: کارفرما

  )ره(المللی امام خمینی فرودگاه بین: محل احداث پروژه
  مطالعات پایه: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1389: آغاز پروژه
  1392: اتمام پروژه

 
هاي سطحی و کنترل سیالب سایت شهر فرودگاهی  آوري آب جمعمطالعات پایه طرح  .9

  )ره(امام خمینی
  وزارت راه و ترابري: کارفرما

  المللی امام خمینی  فرودگاه بین: محل احداث پروژه
  مطالعات پایه: خدمات انجام شده توسط مشاور 

  1389: آغاز پروژه
  1392: اتمام پروژه

 
نفت و گاز کارگاه مخلوط شیمیایی  ،اسید سازي واحد تاسیسات زیربنایی و محوطه .10

 ملی حفاري ایران شرکت
 شرکت ملی حفاري ایران :کارفرما

 اهواز :محل احداث پروژه
 دوم و نظارت عالیه بر عملیات اجرایی ،طراحی فازاول :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1387اسفند  :آغاز پروژه
   1390خرداد  :اتمام پروژه
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    آلومینیوم المهدي سایتزیربنایی  تاسیساتطرح  .11
  شرکت آلومینیوم المهدي: کارفرما

   آلومینیوم المهدي سایت -بندرعباس: محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول و دوم: خدمات انجام شده توسط مشاور

          1386 دي: آغاز پروژه
  1389اسفند : اتمام پروژه

  
 شهرهاي زهک و هیرمندمطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب  .12

  شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان: کارفرما
  شهرهاي زهک و هیرمند از توابع شهرستان زابل: محل احداث پروژه

  طراحی شبکه آبرسانی و توزیع آب شهري: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1389بهمن : آغاز پروژه
  در حال انجام: اتمام پروژه

 
 فارس  فلزي خلیج و  معدنی  صنایعاقتصادي ویژه   منطقههاي  پروژه .13

  فارس  فلزي خلیج و  معدنی  صنایعاقتصادي سازمان منطقه ویژه : کارفرما
  فارس منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج - بندرعباس : محل احداث پروژه

  طراحی تاسیسات زیربنایی: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1386آذر : پروژهآغاز 

  1387: اتمام پروژه
  

 هاي قشم رسانی شهرك آب .14
  معاونت عمرانی منطقه آزاد قشم: کارفرما

  جزیره قشم: محل احداث پروژه
  نظارت عالیه و نظارت کارگاهی: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1386: آغاز پروژه
  1386فروردین : اتمام پروژه

 
 هاي منطقه آزاد اروند پروژه .15

  سازمان منطقه آزاد اروند: کارفرما
  آبادان -منطقه آزاد اروند : محل احداث پروژه

  طراحی تاسیسات زیربنایی: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1385اسفند : آغاز پروژه
  1387 -متوقف شده : اتمام پروژه
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  اقتصادي انرژي پارس  ي منطقه ویژه 2مطالعات پایه منابع آب سایت شماره  .16
شناسی و  خاك هاي سطحی و زیرزمینی، هیدرولوژي آب سالی، خشک اقلیم و(

 )شناسی زمین
  سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: کارفرما

  عسلویه -پارسویژه اقتصادي انرژي منطقه : محل احداث پروژه
  اول فازمطالعات : خدمات انجام شده توسط مشاور

  1385: آغاز پروژه
  1387: اتمام پروژه

  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 2ب سایت شماره آمطالعات تامین  .17
  سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: کارفرما

  عسلویه - پارسویژه اقتصادي انرژي منطقه : محل احداث پروژه
  اول فازمطالعات : خدمات انجام شده توسط مشاور

  1385: آغاز پروژه
  1387: اتمام پروژه

ویژه  ي کاري منطقه سطحی و زیرزمینی محوطه فضاي سبز و جنگلکشی  زهطرح  .18
  فارس صنایع معدنی و فلزي خلیجاقتصادي 
  فارس صنایع معدنی و فلزي خلیجاقتصادي منطقه ویژه : کارفرما

   بندرعباس -فارس  منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج: محل احداث پروژه
  اول، دوم و نظارت فازطالعات م: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1385: آغاز پروژه
  1386تیر : اتمام پروژه

 
  طرح شبکه آبیاري محوطه ساختمان اداري سروآباد مریوان .19

  و شهرسازي کردستان  سازمان مسکن: کارفرما
  مریوان: محل احداث پروژه

  طراحی فاز دوم: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1386بهمن : آغاز پروژه
  1387اسفند : اتمام پروژه

  
  پارس گازي پترو 12و آبیاري فاز  و فاضالب  شبکه آب  .20

  پتروپارسشرکت : کارفرما
  تمبک  - پارسویژه اقتصادي انرژي منطقه : محل احداث پروژه

  EPCانجام خدمات به روش : خدمات انجام شده توسط مشاور
  1386 تیر: آغاز پروژه
  1386اسفند : اتمام پروژه
 

  پتروشیمی  منطقه ویژه اقتصادي 1طرح شبکه آبیاري میدان آزادي سایت شماره  .21
  سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی: کارفرما

  ماهشهر -منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی بندر امام : محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1386 دي: آغاز پروژه
  1387بهمن: اتمام پروژه
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قرار تدیر و کوشکنار به منظور اس هاي المرد، مطالعات مقدماتی پایه منابع آب دشت .22
 هاي سطحی و زیرزمینی، هیدرولوژي آب خشکسالی، اقلیم و(بر  صنایع انرژي

 )شناسی زمین شناسی، خاك
  و معادن  وزرات صنایع: کارفرما

  فارس و هرمزگان، هاي بوشهر استان: محل پروژه
  اول فازمطالعات : خدمات انجام شده توسط مشاور

  1385: آغاز پروژه
  1386: اتمام پروژه

  
منطقه ویژه اقتصادي  2هاي باالدست سایت شماره  مطالعات کنترل سیالب حوزه .23

  انرژي پارس
  سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: کارفرما

  عسلوبه - پارسویژه اقتصادي انرژي منطقه  :محل احداث پروژه
  اول فازمطالعات : خدمات انجام شده توسط مشاور

  1385: آغاز پروژه
  1386: اتمام پروژه

  
 یابی صنایع نوین در استان تهران پایه منابع آب پروژه مکان مطالعات .24

  معادن و وزارت صنایع: کارفرما
  تهراناستان  :محل احداث پروژه

  اول فازمطالعات : خدمات انجام شده توسط مشاور
  1385: آغاز پروژه
 1386: اتمام پروژه

  
  2و فاضالب شهرك صنعتی تفت طرح شبکه آب  .25

  هاي صنعتی استان یزد شرکت شهرك: کارفرما
  تفت -یزد: محل احداث پروژه

  و دوم  طراحی فاز اول : شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1385آبان : آغاز پروژه
  1386اسفند: اتمام پروژه

  
  حفاظت ساحل جزیره شادي اهواز مهندسی رودخانه و و طراحی مطالعات .26

  سازمان آب و برق خوزستان: کارفرما
  اهواز :محل احداث پروژه

  دومو  اول فاز و طراحی مطالعات: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1385: آغاز پروژه
  1386: اتمام پروژه
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   فارس صنایع معدنی و فلزي خلیج اقتصادي مهار و هدایت سیالب منطقه ویژهطرح  .27
  فارس صنایع معدنی و فلزي خلیج اقتصادي منطقه ویژه: کارفرما

 بندرعباس -فارس منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج: محل پروژه
  و دوم طراحی فاز اول : خدمات انجام شده توسط مشاور

  1385: آغاز پروژه
  1386: اتمام پروژه

  
  رك گلبرگشبکه آبیاري پا .28

  تهرانشهر ها و فضاي سبز  سازمان پارك: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

  و نظارت طراحی فاز اول، دوم : شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1385: آغاز پروژه
  1386: اتمام پروژه

  
صنایع معدنی اقتصادي هاي سایت میانی منطقه ویژه  خیابان سبز شبکه آبیاري فضاي .29

  فارس فلزي خلیج و
  فارس صنایع معدنی و فلزي خلیجاقتصادي منطقه ویژه : کارفرما

  بندرعباس -فارس منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج: محل احداث پروژه
  دوم و نظارت ،اول فاز طراحی: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1385: آغاز پروژه
  1388: اتمام پروژه

اقتصادي هتل و سایت جنوبی منطقه ویژه  کاري جنگلسبز و  شبکه آبیاري فضاي .30
  فارس فلزي خلیج صنایع معدنی و

  فارس صنایع معدنی و فلزي خلیجاقتصادي منطقه ویژه : کارفرما
  بندرعباس -فارس صنایع معدنی و فلزي خلیج اقتصادي ویژهمنطقه : محل احداث پروژه

  دوم و نظارت ،اول فاز طراحی: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1385: آغاز پروژه
  1388: اتمام پروژه

 پایه منابع آب چابهار مطالعات .31
  سازمان میراث فرهنگی و گردشگري: کارفرما

  چابهار :محل احداث پروژه
  اول فازمطالعات : خدمات انجام شده توسط مشاور

  1385: آغاز پروژه
  1386: اتمام پروژه

 مطالعات پایه منابع آب تفت .32
  صنعتی استان یزدهاي  شرکت شهرك: کارفرما

  یزد: محل احداث پروژه
  مطالعات پایه: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1385: آغاز پروژه
  1386: اتمام پروژه
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  مطالعات تفصیلی منابع آب دشت سلماس .33
  غربی هاي صنعتی آذربایجان شرکت شهرك: کارفرما

  سلماس: محل احداث پروژه
  اول فازمطالعات : خدمات انجام شده توسط مشاور

  1385: آغاز پروژه
  1386: اتمام پروژه

  
و ی هاي سطح هیدرولوژي آب سالی، خشک اقلیم و( ماکومطالعات پایه منابع آب  .34

 )شناسی زمین شناسی، خاك زیرزمینی،

  غربی استانداري آذربایجان: کارفرما
  ماکو :محل احداث پروژه

  اول فازمطالعات : خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384: پروژهآغاز 

  1385: اتمام پروژه
  

 ماهشهر مطالعات پایه منابع آب سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی .35

  سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی: کارفرما
  ماهشهر -منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی  :محل احداث پروژه

  اولفاز مطالعات : خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384: آغاز پروژه

  1385: مام پروژهات
 

  بر  قرار صنایع انرژيتمنظور اس مطالعات پایه منابع آب شش استان جنوبی کشور به .36
  و معادن وزارت صنایع: کارفرما

  هاي جنوبی کشور استان :محل احداث پروژه
  اول فازمطالعات : خدمات انجام شده توسط مشاور

  1384: آغاز پروژه
  1385: اتمام پروژه

  
 آباد تهران آب و فاضالب شهرك صنعتی شمس هاي شبکه .37

  هاي صنعتی تهران شهركشرکت : کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

  دوم و نظارت ،اول فاز طراحی: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1384: آغاز پروژه
   1385: اتمام پروژه

  
رفاهی  ،عملیات تحکیم و تثبیت بستر سایت مجتمع مسکونی و طراحی مطالعات .38

  بوستان
  شهر شرکت توسعه مهندسی مکان: کارفرما

  عسلویه  –منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  :محل احداث  پروژه
  و دوم  مطالعات و طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1384: آغاز پروژه
  1385: اتمام پروژه
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  ناجا آبیاري ستاد شبکه .39

  اقتصادي انرژي پارسسازمان منطقه ویژه : کارفرما
  اقتصادي انرژي پارس  ي منطقه ویژه :محل احداث پروژه

  دوم و نظارت، اول فاز طراحی: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384: آغاز پروژه
  1385: اتمام پروژه

  
 فاضالب و  وري صنعت آب هبهبود بهر  تحقیقات مرکزطرح  .40

  و فاضالب وزارت نیرو  معاونت آب: کارفرما
  تهران : محل احداث پروژه

  طراحی فاز اول و دوم: شده توسط مشاور خدمات انجام 
  1374اسفند : آغاز پروژه
  1385آذر : اتمام پروژه

  
هاي سطحی اراضی منطقه ویژه اقتصادي انرژي  آوري و هدایت آب سیستم جمع .41

 پارس
  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما

  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه
  و نظارت دوم ،اول فاز طراحی: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1381: آغاز پروژه
  1383: اتمام پروژه

  
 آباد شبکه آبیاري پارك بانوان یافت .42

  تهرانشهر ها و فضاي سبز  سازمان پارك: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

  و نظارت دوم ،اول فاز طراحی: مشاورشده توسط خدمات انجام 
  1384: آغاز پروژه
 1385 :اتمام پروژه

 
 هاي عمومی منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی فاضالب ساختمان و  طرح شبکه آب .43

  ماهشهر
  منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمیسازمان : کارفرما

  ماهشهر -منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی: محل احداث پروژه
  و دوم  طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1383: آغاز پروژه
 1384: اتمام پروژه

 ورزان دماوند آب و فاضالب شهرك صنعتی آئینه هاي شبکهطرح  .44
  هاي صنعتی تهران شهركشرکت : کارفرما

  دماوند: محل احداث پروژه
  و دوم  طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1384: آغاز پروژه
  1386: اتمام پروژه

  



 

318  
 

  
  

  آب یادمان شبکه توزیع  و  طرح آبیاري .45
  شرکت یادمان سازه: کارفرما

  تهران :محل احداث پروژه
  اول فاز طراحی: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1384آبان : آغاز پروژه
  1384اسفند: اتمام پروژه

  
 10و 9 فازو آبیاري توسعه میدان گازي پارس جنوبی،  و فاضالب    طرح شبکه آب .46

  عسلویه
  سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: کارفرما

  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس :محل احداث پروژه
  اول فاز طراحی: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1384: آغاز پروژه
  1385: اتمام پروژه

  
  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسشبکه آبیاري ترمینال بار  .47

  سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: کارفرما
  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس :محل احداث پروژه

  طراحی فاز اول، دوم و نظارت: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384: آغاز پروژه
  1386: اتمام پروژه

 
  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 4شبکه آبیاري کمپ طراحی  .48

  سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: کارفرما
  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس :محل پروژه

  ، دوم و نظارت طراحی فاز اول: توسط مشاور خدمات انجام شده
  1384: آغاز پروژه
 1386: اتمام پروژه

 
  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس شبکه آبیاري نهالستان .49

  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما
  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس :محل احداث پروژه

  ، دوم و نظارت طراحی فاز اول: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384: آغاز پروژه
  1386: اتمام پروژه

 
  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس شبکه آبیاري پردیس ورزشی .50

  ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان منطقه : کارفرما
  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس :محل احداث پروژه

  طراحی فاز اول، دوم و نظارت: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1384: آغاز پروژه
 1386: اتمام پروژه
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  متر مکعبی بلوار فرودگاه عسلویه1000 بتنیمخزن   .51
  انرژي پارس سازمان منطقه ویژه اقتصادي: کارفرما

  عسلویه -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  :محل احداث پروژه
  ، دوم و نظارت طراحی فاز اول: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1384: آغاز پروژه
  1386: اتمام پروژه

  
هاي  هیدرولوژي آب سالی، خشک اقلیم و(منابع آب دهکده دانایی بوشهر  پایهمطالعات  .52

 )شناسی زمین شناسی، خاك سطحی و زیرزمینی،
  استانداري بوشهر: کارفرما

  بوشهر :محل احداث پروژه
  اول فازمطالعات : خدمات انجام شده توسط مشاور

  1384سال : آغاز پروژه
  1385سال : اتمام پروژه

  
  خارگ پتروشیمی استحصال زمین از دریا، طرح .53

  خارگ پتروشیمی شرکت: کارفرما
  خارگ :محل احداث پروژه

  دوم  و اول فاز طراحی: انجام شده توسط مشاورخدمات 
  1384: آغاز پروژه
  1385: اتمام پروژه

  جدید 3 شبکه آبیاري کمپ .54
  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما

  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه
  نظارتطراحی فاز اول، دوم و : شده توسط مشاروخدمات انجام 
  1383: آغاز پروژه
  1384: اتمام پروژه

  شبکه آبیاري سایت شیرینو .55
  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما

  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه
  ، دوم و نظارت طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1383: آغاز پروژه
 1384: اتمام پروژه

  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسبازارچه  آبیاري شبکه  .56
  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما

  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول، دوم و نظارت: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1383: آغاز پروژه
  1384: اتمام پروژه
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  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس پارك ساحلی آبیاري شبکه  .57
  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما

  عسلویه -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول، دوم و نظارت: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1382: آغاز پروژه
  1384: اتمام پروژه

  
ها به مخزن، مسیر خروجی آب آبیاري به  مترمکعبی، مسیر ورود فاضالب1000مخزن  .58

  پارك ساحلی
  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما

  عسلویه -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه
  ، دوم و نظارت طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
   1382: آغاز پروژه

  1384: ام پروژهاتم

 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسهکتاري 30شبکه آبیاري پارك  .59
  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما

  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه
  ، دوم و نظارت طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1382: آغاز پروژه

  1384: پروژهاتمام 

 آبیاري پارك بانوان چیتگر شبکه .60
  تهرانشهر ها و فضاي سبز  سازمان پارك: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  ، دوم و نظارت طراحی فاز اول: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1383: آغاز پروژه
  1385: اتمام پروژه
  

  انرژي پارسمنطقه ویژه اقتصادي  2 مرکز پشتیبانیطرح شبکه آبیاري  .61
  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما

  عسلویه - پارسویژه اقتصادي انرژي منطقه : محل احداث پروژه
   طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1383 :آغاز پروژه
  1385: اتمام پروژه

  
آوري فاضالب کمپ ستادي منطقه ویژه اقتصادي انرژي  طرح شبکه توزیع آب و جمع .62

 پارس 
  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما

  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1382: آغاز پروژه
  1383: اتمام پروژه
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  فالت قاره شرکت نفت صدف و  شهرك 6فاز شبکه آبیاري  .63
  فالت قاره نفت شرکتسازمان منطقه آزاد کیش و : کارفرما

  جزیره کیش :محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول، دوم و نظارت: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1382: آغاز پروژه
  1384: اتمام پروژه

  
  بند شبکه آبیاري پارك ساحلی ناي .64

  سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: کارفرما
  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس :محل احداث پروژه

  طراحی فاز اول، دوم و نظارت: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1381: آغاز پروژه
  1382: اتمام پروژه

  مطالعات پایه منابع آب منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس .65
  مان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسساز: کارفرما

  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس :محل احداث پروژه
  اول فازمطالعات : خدمات انجام شده توسط مشاور

  1381: آغاز پروژه
  1383: اتمام پروژه

 فضاي سبز ساختمان اداري منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس آبیاريشبکه  .66

  ویژه اقتصادي انرژي پارسمنطقه سازمان : کارفرما
  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه

  ، دوم و نظارت طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1381: آغاز پروژه
  1384: اتمام پروژه

 شبکه توزیع آب سایت میانی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس طرح .67
  اقتصادي انرژي پارس منطقه ویژهسازمان : کارفرما

  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1381: آغاز پروژه
  1383: اتمام پروژه

  واحد 2کن منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس به ظرفیت  طرح آب شیرین .68
 )عکس عوض شود(    هزارمتر مکعبی10

  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما 
  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه

  طراحی فاز اول: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1381آغاز پروژه 
  1383: اتمام پروژه
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هاي مسکونی منطقه ویژه اقتصادي انرژي  آب و فاضالب کمپ هاي شبکهطرح  .69
 پارس
  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما

  عسلویه - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1381: آغاز پروژه
  1382: اتمام پروژه

 شبکه توزیع منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی .70
  پتروشیمیسازمان منطقه ویژه اقتصادي : کارفرما

  ماهشهر -منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی: محل احداث پروژه
  ، دوم و نظارت طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1381: آغاز پروژه
  1383: اتمام پروژه

  آوري و انتقال فاضالب شهرك سفین پمپاژ شبکه جمع هاي ایستگاه طرح .71
  سازمان منطقه آزاد کیش: کارفرما

  جزیره کیش: پروژهمحل احداث 
  طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1380اردیبهشت : آغاز پروژه
  1381خرداد: اتمام پروژه

 االرضی شهرك شهروند هاي تحت هاي سطحی و کنترل آب آب آوري جمعسیستم  .72
  تهران شهرفضاي سبز  ها و سازمان پارك: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  ، دوم و نظارت طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1379: آغاز پروژه
  1380: اتمام پروژه

  
 انرژي پارس آوري فاضالب سایت میانی منطقه ویژه اقتصادي شبکه جمعطرح  .73

  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسسازمان : کارفرما
  عسلویه  - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: محل احداث پروژه

  طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1380: آغاز پروژه
  1382: اتمام پروژه
 

 هاي پارك نمایشگاهی سازه اتصال کانال گیر و رسوب طرح .74
  گلشهر شرکت نهال و: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1376بهمن : آغاز پروژه
   1380آبان: اتمام پروژه

  
  
  



 

323  
 

  
  

 سازي اردکان کارخانه گندله تاسیسات زیربناییطرح  .75
  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو: کارفرما

  یزد: محل احداث پروژه
  فاز اول طراحی: شده توسط مشاورخدمات انجام 
   1379: آغاز پروژه
  1381: اتمام پروژه

  
 آزاد قشمهاي سطحی منطقه انبارهاي صنعتی منطقه  مهار آب .76

  سازمان منطقه آزاد قشم: کارفرما
  رجایی شهید بندر: محل احداث پروژه

  نظارتدوم و  ،اول فاز طراحی: شده توسط مشاورخدمات انجام 
   1378: آغاز پروژه
  1379: اتمام پروژه

صنایع معدنی و آوري فاضالب سایت جنوبی منطقه ویژه اقتصادي  شبکه جمعطرح  .77
 فارس  فلزي خلیج

  فارس  صنایع معدنی و فلزي خلیجمنطقه ویژه اقتصادي سازمان : کارفرما
  بندرعباس: محل احداث پروژه

  طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1378: آغاز پروژه
  1379: اتمام پروژه

صنایع معدنی و فلزي شبکه توزیع آب سایت جنوبی منطقه ویژه اقتصادي طرح  .78
 فارس  خلیج
  فارس صنایع معدنی و فلزي خلیجمنطقه ویژه اقتصادي ازمان س: کارفرما

  بندرعباس: محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1377: آغاز پروژه
  1379: اتمام پروژه

  مسیل درگهان قشم .79
  سازمان منطقه آزاد قشممعاونت عمرانی : کارفرما

  جزیره قشم: محل احداث پروژه
  نظارتدوم و  ،اول فاز طراحی: شده توسط مشاور خدمات انجام
  1377: آغاز پروژه
  1378: اتمام پروژه

  
 ویژه اقتصادي پتروشیمی  منطقه 1فاضالب سایت شماره   آوري شبکه جمعطرح  .80

  سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی: کارفرما
  ماهشهر -منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی :محل احداث پروژه

  اول فاز طراحی: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1377: آغاز پروژه
  1379: اتمام پروژه
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 منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی 1خانه فاضالب سایت شماره  تصفیهطرح  .81

  سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی: کارفرما
  ماهشهر -منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی: محل احداث پروژه

  اول فاز طراحی: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1377: آغاز پروژه
  1378: اتمام پروژه

  
 منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی 3شبکه آب دوران ساخت سایت شماره طرح  .82

  سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی: کارفرما
  ماهشهر -منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی: محل احداث پروژه

   اول و دوم فاز طراحی :شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1377: آغاز پروژه
  1379: اتمام پروژه

 منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی 4سایت شماره  ساختشبکه آب دوران طرح  .83
  سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی: کارفرما

  ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی: محل احداث پروژه
  اول و دوم فاز طراحی: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1377: آغاز پروژه
  1379: اتمام پروژه

 پروژه پارك نمایشگاهی تهرانطرح مهندسی آب  .84
  شهر گل شرکت نهال و: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول: توسط مشاور خدمات انجام شده

  1376بهمن : آغاز پروژه
  1377خرداد: اتمام پروژه
  

 ساخت و به منظور ،اي کارهاي لوله و مهار ساخت تجهیزاتجهت ارائه خدمات  .85
 رود اندازي سد الستیکی بابل راه

 امور آب -وزارت نیرو :کارفرما
  سر بابل: محل احداث پروژه
  خدمات مشاوره و ساخت: توسط مشاور خدمات انجام شده

  1375آبان : آغاز پروژه
  1376خرداد  :اتمام پروژه
  

  قشم جزیرههاي بهداشتی  سرویس برايدستگاه تصفیه فاضالب  .86
  سازمان منطقه آزاد قشم: کارفرما

  جزیره قشم: محل احداث پروژه
  نظارتدوم و ، اول فاز طراحی: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1376: آغاز پروژه
  1377: اتمام پروژه
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 هاي مدیریت آب تدوین سیستم خبره تحلیل سیاست .87

  مهندسی آب کشور و طرح استانداردهادفتر : کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه
  خدمات مهندسی : توسط مشاور خدمات انجام شده

  1375مرداد : آغاز پروژه
   1376مرداد: اتمام پروژه
  

  و فضاي سبز پارك ونک شبکه توزیع آب  .88
  تهران 3شهرداري منطقه : کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  نظارتدوم و  ،اول فاز طراحی: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1376: آغاز پروژه
  1377: اتمام پروژه

  شکر هاي نی کارون در محدوده طرح رسوب رود و  حفاظت در مقابل سیل .89
  مهندسین مشاور پاپیال: کارفرما

  اهواز: محل احداث پروژه
  و رسوب رودخانه کارون  سیالب مطالعات هیدرولیک،: توسط مشاور خدمات انجام شده

  1375مهر : آغاز پروژه
  1376فروردین  :اتمام پروژه
  

 از اراضی زیر شبکه سفیدرود گیالن هکتار1000تجهیز و نوسازي طرح  .90
  سازمان کشاورزي استان گیالن: کارفرما

  گیالن: محل احداث پروژه
  طراحی فاز دوم: توسط مشاور خدمات انجام شده

   1375اسفند : آغاز پروژه
  1376شهریور : اتمام پروژه

 
   شهرهاي استان سمنان فاضالب  و دفع  تصفیه آوري، شبکه جمع  طرح .91

  فاضالب استان سمنان و  آب  شرکت: کارفرما
  استان سمنان: محل احداث پروژه

  طراحی فاز اول: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1374: آغاز پروژه
  1376: اتمام پروژه
  

ی هاي اصل رودخانهدهنده سیالب  هاي کامپیوتري سیستم هشدار مدل  تهیهطرح  .92
  استان خوزستان

  سازمان تحقیقات منابع آب: کارفرما
  استان خوزستان: محل احداث پروژه

  طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1374مهر: آغاز پروژه
   1375مهر : اتمام پروژه
  
  



 

326  
 

  
 

 سد و نیروگاه آبی گتوند علیا .93
  شرکت مشانیر: کارفرما

  شوشترگند : محل احداث پروژه
  محاسبات رسوب و تخمین دبی رسوب سالیانه: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1374بهمن : آغاز پروژه
  1375مرداد : اتمام پروژه
  

 کشور استاندارد طرح استاندارد صنعت آب  نویس هاي پیش ارزیابی گزارش .94
  )و بودجه  برنامه(ریزي کشور  مدیریت و برنامهسازمان : کارفرما

  تهران: پروژهمحل احداث 
  ها ارزیابی گزارش: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1374آبان : آغاز پروژه
  1375دي : اتمام پروژه

 کیپتوسعه کشاورزي اراضی واقع درغرب روستاي اطرح  .95
  نیک صنعت شرکت ایپک: کارفرما

  کرج: محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول: توسط مشاور خدمات انجام شده

   1375مرداد : آغاز پروژه
 1376آذر : اتمام پروژه

 مطالعات توجیهی رسوب پروژه سد گدارلندر  .96
  شرکت مشانیر: کارفرما

  سلیمان مسجد: محل احداث پروژه
  مطالعات فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1374: آغاز پروژه
  1375: اتمام پروژه

   هاي مدرن آبیاري  توزیع آب در شبکهگیري و   سازي سیستم اندازه  مطالعات بهینه .97
  وزارت نیرو: کارفرما

  گرمسار، قزوین، ورامین، گیالن: محل احداث پروژه
  مطالعات فاز اول: خدمات انجام شده توسط مشاور

  1374: آغاز پروژه
  1375: اتمام پروژه

 
 کیلومتر 3طول  به آباد تهران  هاي سطحی منطقه یوسف آوري آب  طرح کانال جمع .98

  سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران: کارفرما
  آباد یوسف -تهران: محل احداث پروژه

  طراحی فاز اول و دوم: خدمات انجام شده توسط مشاور
  1372: آغاز پروژه
  1374: اتمام پروژه
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  هاي بتنی چوکا ترمیم پایه اصالح سیستم آبرسانی و .99

  )چوکا( کاغذ ایران  و  چوب  مجتمع صنایع: کارفرما
  استان مازندران –ساري : محل احداث پروژه

  برداري نقشه  خدمات: شده توسط مشاورخدمات انجام 
    1374آذر : آغاز پروژه
 1375دي : اتمام پروژه
  

  سازي و بازیافت پساب صنعتی کارخانجات نوشابه  سیستم تصفیهطرح  .100
  تبلیغات حوزه علمیه قم دفتر: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1374اردیبهشت : آغاز پروژه
  1375شهریور: اتمام پروژه

 چوکا رسانی مجتمعبمطالعه سیستم آ .101
  )چوکا( کاغذ ایران  و  چوب  مجتمع صنایع: کارفرما

  استان مازندران –ساري : محل احداث پروژه
  مطالعات: شده توسط مشاورخدمات انجام 

  1373اسفند : پروژهآغاز 
  1374مرداد : اتمام پروژه
  

 هاي سطحی خیابان آجودانیه آوري آب  طرح اصالح هندسی و جمع .102

  تهران 1شهرداري منطقه : کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

  طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1373: آغاز پروژه
  1374: اتمام پروژه
  

سازي زمین   سبز محوطه فضايو آبیاري  هاي سطحی  آوري آب سیستم جمع .103
  خودرو شمالی پارس

  خودرو شرکت پارس : کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

  و دوم طراحی فاز اول : شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1373: آغاز پروژه
 1374: اتمام پروژه

 هیدرولیک و هیدرولوژي مسیل  و محاسبات مطالعات .104
  2شهرداري منطقه : کارفرما

  رودبار: محل احداث پروژه
  و رسوب مسیل مطالعات و محاسبات هیدرولیکی : شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1372: آغاز پروژه
  1373: اتمام پروژه
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 هاي سطحی شهرستان ساوه آوري آب  جمعشبکه طرح  .105
  شهرداري ساوه: کارفرما

  ساوه: محل احداث پروژه
  هاي سطحی طراحی شبکه آب: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1372اسفند : آغاز پروژه
 1373آبان : اتمام پروژه
  

 انبارهاي صنعتی قشم مطالعات هیدرولوژي و هیدرولیک .106
  سازمان منطقه آزاد قشم: کارفرما

  قشمجزیره  :محل احداث  پروژه
  مطالعات هیدرولوژي و هیدرولیک: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1372اسفند : آغاز پروژه
   1373شهریور : اتمام پروژه

 طرح شبکه فاضالب نمایشگاه دائمی کشاورزي .107
  وزارت کشاورزي: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  برآورد هزینه و  طراحی شبکه فاضالب: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1372شهریور  :آغاز پروژه
  1373فروردین : اتمام پروژه

 رودبار سازي کانال مجتمع تجاري شهر هاي سطحی و به آب آوري  جمع مطالعات .108
  آپارتمانشهر: کارفرما

  رودبار :محل احداث پروژه
  دوم و مطالعات هیدرولیک فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1372 شهریور :آغاز پروژه
 1372آذر : اتمام پروژه
  

  بهینه از سد سفیدرود برداري بهرهطرح  .109
  وزارت نیرو: کارفرما

  گیالن: محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1372 تیر: آغاز پروژه
  1372 اسفند: اتمام پروژه
  

 آباد به کانال خیام  طرح اتصال کانال یوسف .110
  سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  طراحی فاز اول: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1372 تیر: آغاز پروژه
  1372اسفند : اتمام پروژه
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 طرح سد الستیکی بابلرود در شهر بابلسر .111
  امورآب -وزارت نیرو: کارفرما

  مازندران -سر بابل: محل احداث پروژه
  سوم و  اولطراحی فاز : توسط مشاور خدمات انجام شده

  1372: آغاز پروژه
  1372: اتمام پروژه
  

هاي سطحی، شبکه آبرسانی و شبکه فاضالب شهرك صنعتی  آوري آب  طرح جمع .112
 نظرآباد
  شهرداري نظرآباد: کارفرما

  نظرآباد: محل احداث پروژه
  هاي سطحی طراحی شبکه آب: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  1371شهریور : آغاز پروژه
  1371 آبان: اتمام پروژه
  

 )المرد و پارسیان(ي هاي کنترل سیالب منطقه ویژهآوري آبمطالعات جمع .113
  مطالعات سیالب در رود کارون .114
 ارگذاري خط انتقال آب از زیر دریا به جزیره هرمزبمطالعات و  .115
 )هاي شناور جداکننده(طرح جداسازي پالژ ساحلی بندرانزلی  .116
 بیالن آبتهیه برنامه کامپیوتري  .117
 هاي سطحی و هیدرولیک مسیل و خط انتقال ساوه آوري آب  جمعطرح  .118
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  آموزش
اي است که با  شهر، مجموعه المللی ره گروه بینبخش منابع انسانی آموزش  واحد

هاي شغلی کلیه کارکنان گروه  هدف ارتقاء سطح علمی و افزایش توان مهارت
از طریق واگذاري به مراکز (شهر به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم  المللی ره بین

 . نماید هاي مختلف آموزشی می ها و برنامه اقدام به برگزاري دوره) دولتی یا غیردولتی
   :طور کلی عبارتند از بر این اساس اهداف آموزشی به 

 وري ی و بهرهکارای ،به منظور بهبودسطح دانش و معلومات شغلی کارکنان  ءارتقا .1
  اي هاي شغلی و حرفه ها و توانایی باال بردن مهارت .2
  هاي آموزشی مختلف حسب مورد تشکیل کارگروه .3
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  برگزار شده هاي آموزشی  دوره               
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ردیف
  

  تاریخ  شرح دوره  عنوان دوره

  تاکنون 1382از  در سطوح مختلفهاي چهارگانه  آموزش مهارت  زبان انگلیسی  1
  تاکنون 1390مهر  هاي چهارگانه در سطوح مختلف آموزش مهارت  زبان فرانسه  2

  افزارها نرم

3  ICDL  1383  اي رایانه هاي استفاده از برنامه هاي فراگیري مهارت  

   1384تابستان   اي رسانه هاي چند تهیه نمایش اسالید و گزارش  Power Point افزار نرم  4
  1387تابستان 

  تایپ و ویرایش متون و تهیه گزارشات  Wordافزار نرم  5
  1377زمستان 
  1384تابستان 
  1385تابستان 

  1377زمستان   تهیه جداول و نمودارها  Excel  افزار  نرم  6
  1388تابستان 

  1385بهار    طراحی صفحات وب  Front Pageافزار  نرم  7

و چک کردن  exchangeهاي داخلی بوسیله سرور  دریافت و ارسال نامه  Outlookافزار  نرم  8
  1381تابستان   هاي داخلی با استفاده از اینترنت ایمیل

  1380تابستان   ها تلفن و آدرس  هاي اطالعاتی مانند دفترچه تهیه و تشکیل بانک  Accessافزار  نرم  9

  بعديشن و ساخت اشیاء سه یتهیه انیم  3DSMAXافزار  نرم  10
  1386بهار 

  1390تابستان  
  1392پاییز 

  1376زمستان   هاي معماري و مهندسی طراحی و ترسیم نقشه  ACADافزار  نرم  11
  1392پاییز 

  1387مرداد   بعدي هاي سه هاي معماري با حجم تهیه و طراحی و تبدیل نقشه  3D CADافزار  نرم  12

  هاي معماري  سازي طرح طراحی و مدل  Architecture Revitافزار  نرم  13
 BIMبا سیستم 

  1387آذر 
  1392تابستان 

  1387مهر   طراحی سیویل، هیدرولیک  Auto Cad Landافزار  نرم  14

تهیه خروجی در  فرد هاي منحصر به میکس سریع صدا و تصویر با قابلیت  Movie Makerافزار نرم  15
  1385تابستان   ال فایل با ایمیلسحتی براي ار

  هر چیزي  ؛ستا  برداري افزار گرافیکی نرم  Corel Drawافزار  نرم  16
  1384تابستان   شود محسوب میء افزار ایجاد نمایید نوعی شی که در محیط این نرم

مانند آرم،  ر چاپییا غیکی چاپی یطراحی موارد گرافویرایش تصاویر و تهیه   Photo Shopافزار  نرم  17
  1385پاییز   ...و سربرگ، کارت ویزیت و بروشورهاي تبلیغاتی 

  Flashافزار  نرم  18
  متحرك  هايObjectتهیه و طراحی 

      ،در صفحات وب و طراحی تبلیغات اینترنتی به صورت متن و یا شکل
  اي در دو بخش مقدماتی کدنویسی صورت حرفهبه

  1380پاییز 
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ردیف
  

  تاریخ  شرح دوره  عنوان دوره

19  
  افزار نرم

  Flash  پیشرفته  
  )نویسیاسکریپت(

  هاي متحرك Objectتهیه و طراحی 
به  ،در صفحات وب و طراحی تبلیغات اینترنتی به صورت متن و یا شکل

  اي در دو بخش پیشرفته کدنویسی صورت حرفه
  1380زمستان  

    1379زمستان   نویسی براي طراحی صفحات وب بصورت پیشرفتهبرنامه زبان  HTMLنویسی برنامه  20
  1382تابستان 

  1386زمستان   آشنایی با سیستم عامل  مقدماتی Linuxسیستم عامل   21
  1375  عامل و استفاده از فرامین و دستوراتآشنایی سیستم  DOSسیستم عامل   22
  1381 1375  افزار آشنایی با سخت  مبانی کامپیوتر  23
24  Windows  1381-1375  عاملآشنایی با محیط سیستم  
  1386بهمن   سازي و طراحی تأسیسات پاالیشگاهی شبیه  HySysنرم افزار   25
  ASPN نرم افزار  26

  B-JACK  1386  سازي و طراحی تأسیسات پاالیشگاهی شبیه  
27  Cisco  هاي شبکه  مدیریت سوئیچCicso  1384  
  1387  بررسی استانداردهاي امنیت شبکه آشنایی و  امنیت شبکه  28
1387مهر   آشنایی با چگونگی پیکربندي و تنظیمات شبکه طراحی شبکه  29  
  1388بهار   اي هاي رایانه هاي شبکه آشنایی مفاهیم مقدماتی سیستم هاي کامپیوتري شبکه  30
31  Rational Rose  1384تابستان   افزاري هاي نرم سازي سیستممدل  
  1386زمستان   جستجوي پیشرفته در وب براي یافتن مطلب در کمترین زمان   وب جستجوي  32
افزار شبکه و خط انتقالنرم  33 1386زمستان  محاسبات و تحلیل شبکه هیدرولیک خط لوله آب   
  1386زمستان   سازي و طراحی تأسیسات پاالیشگاهی شبیه  Arc GISافزار نرم  34
  1386زمستان   سازي و طراحی تأسیسات پاالیشگاهی شبیه  Water Gamesافزار  نرم  35
  1386زمستان   سازي و طراحی تأسیسات پاالیشگاهی شبیه  Storm CADافزار  نرم  36
  1386زمستان   سازي و طراحی تأسیسات پاالیشگاهی شبیه  Sewer CADافزار  نرم  37

افزار محاسبه و آنالیز ضربه  نرم  38
  1386زمستان   تأسیسات پاالیشگاهیسازي و طراحی  شبیه  Hammerقوچ 

  آن  بینی جمعیت و عوامل موثر بر هاي پیش روش  People) آماري(افزار  نرم  39
  1386زمستان   )باروري، مرگ و میر و مهاجرت(

  1386آذر   سازي و طراحی تأسیسات پاالیشگاهی شبیه  ASPN - PlUSافزار  نرم  40

، آشنایی با  سیستم ESRIهاي  افزار نایی با نرمش، آG.I.Sها و اطالعات  داده  مقدماتی G.I.Sنرم افزار   41
  1387تابستان   رقومی نمودن  ها، کردن نقشه رفرنس يتصویر و نحوه

  پیشرفته G.I.Sنرم افزار   42
 Analysis،  توابع تحلیلی Data Baseهاي اطالعاتی و  مدیریت داده

Tools )Overlay ,Extract ,(...  ،افزار  آشنایی تخصصی با نرمArc 
Info،  ها در  ساختار دادهGIS )یابی،  توابع ماژول  درون  ،)رستريSpatial 

Analyst،   ٣آشنایی با ماژولD Analysis،  کارتوگرافی  و تهیه خروجی  

  1387پاییز 
  1392زمستان 
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  1387اردیبهشت   پروفیل طولی و عرضی، محاسبه حجم عملیات خاکیرسم   Geotoolsافزار  نرم  43    

  بندي، کنترل و مدیریت هزینه  تهیه برنامه زمان  P3Eافزار نرم  44
  1386  اي و منابع انسانی و مدیریت زمان، محاسبه پیشرفت برنامه

  بندي، کنترل و مدیریت هزینه و منابع انسانی  تهیه برنامه زمان  Primavera افزار  نرم  45
  1386  اي و مدیریت زمان، محاسبه پیشرفت برنامه

  بندي، کنترل و مدیریت هزینه و منابع انسانی  تهیه برنامه زمان  MS Projrct افزار   نرم  46
  اي و مدیریت زمان، محاسبه پیشرفت برنامه

  1375بهار 
  1386اسفند 
  1388 خرداد

طراحی تابلوها و مدارهاي برق و   47
  1386آذر   افزار محاسبات تأسیسات الکتریکی فشار ضعیف و توزیعآشنایی با نرم  افزار داك وین نرم

مراحل چهارگانه ، هاي موجودمعرفی مدل ریزي حمل و نقل شاملمبانی برنامه  ریزي حمل و نقل برنامه  48
  1386دي و آذر   مورد نمونه تهران، بررسی تحلیل تقاضاي حمل و نقل

49  Project HSE Review  1378اسفند   ها زیست در پروژهبررسی ایمنی و سالمت و محیط  
هاي تحت فشار و  افزار تانک جهت طراحی مخازن و سیستم آشنایی با نرم  افزار تانک نرم  50

  1386زمستان   مخازن اتمسفریک

کاربرد علمی مباحث اقلیمی در   51
  1387تیر   آشنایی با نقش طراحی معماري در کاهش مصرف انرژي در ساختمان  ریزي و طراحی برنامه

تأمین آسایش حرارتی در   52
  فضاهاي زیستی

تامین آسایش حرارتی در فضاهاي  يریزي همساز با محیط، نحوه لزوم برنامه
زیستی، بررسی محیط طبیعی و مسائل و عوامل اثرگذار اقلیمی، معرفی 

هاي مختلف کنترل و استفاده از نور خورشید،  هاي آسایش حرارتی، شیوه اخصش
  بان تمرین عملی براي طراحی سایه

  1387زمستان 

  مبانی  53
 QMS  

نهادینه شدن دیدگاه فرآیندگرایی و بهبود مستمر فرآیندها، مشتري محوري، 
سهولت در کسب اعتبار بیشتر براي شرکت از نظر مشتریان بالقوه و بالفعل، 

انجام امور کنترلی مدیریتی، و انجام درست امور و به تبع آن جلوگیري از ایجاد 
  اشکال و وقفه در ارائه خدمات به مشتریان و مطرح شدن در بازار رقابتی

  1387اردیبهشت 

  1387آذر   EFQMآشنایی با اصول اولیه نظام   EFQMمبانی   54
 EFQMخودارزیابی در قالب   55

  1387آذر   هاي خودارزیابی آشنایی با روش  یطیارزیابی مح

آشنایی با نظام مدیریت امنیت   56
  1387اسفند   آشنایی با مبانی نظام مدیریت امنیت اطالعات  اطالعات

57  Comfar III  
اقتصادي، ارزیابی سهام، تهیه   فعال  هاي  بنگاه  ها، ارزشیابی ارزیابی مجدد دارایی

  1385زمستان   ...  اي عملکرد و گزارشات دوره

ها، آنالیز کمی و  ریزي مدیریت ریسک، شناسایی ریسک آموزش مبانی برنامه  ها مبانی مدیریت ریسک پروژه  58
  پایش ادواري ریسک کیفی ریسک، تعیین اقدامات کنترلی ریسک، 

  1387اسفند 
  1387اسفند   مباحث مربوط به مبانی مدیریت منابع انسانی  مبانی مدیریت منابع انسانی  59
  1387اسفند   ها و مدیریت آن ییامباحث مربوط به انواع دار  منابع مدیریت دارایی  60
  1387اسفند   سازي مهندسی ارزش در شهرداري تهرانمبانی مهندسی ارزش و پیاده  مهندسی ارزش  61
62  
  مفاهیم مدیریت دانش، انواع دانش موجود در سازمان   مدیریت دانش  

  1387آذر   دانشو علل نیاز به مدیریت 

  )Benchmarkingکاوي بهینه  63
 هاي کاري و تجاري آشنایی با فرآیند مقایسه روش

 و معیارهاي عملکرد از جمله هزینه، مدت چرخه،
  عنوان یک نوع محک بازدهی و کیفیت، به

  1387اسفند 

  1387آبان   ترافیکآشنایی با ضوابط و قوانین طراحی شهري با موضوع حمل و نقل و   طراحی هندسی  64
65  AIMSUN NG Geotools  1387شهریور   سازي ترافیک، حمل و نقل شبیه  
  1386تابستان   نویسیروش چکیده  چکیده نویسی  66

  1392پاییز 
مقدماتی و ، هاي اولیه دوره کمک  67

  1384اسفند   پیشرفته هاي اولیه مقدماتی و آموزش کمک  پیشرفته
  1386دي 

  1384آذر   م بهداشت، ایمنی و محیط زیستمدیریت نظا  سرممیزي   HSE-MSسرممیزي   68
  1384شهریور   مبانی مدیریت نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست  HSE-MSمبانی   69
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    70  HSE-MS  1387مهر   زیست بصورت مقدماتی و پیشرفته مدیریت نظام بهداشت، ایمنی و محیط  مقدماتی و پیشرفته  

  1384آذر   زیست استاندارد مدیریت محیطسرممیزي   ISO 14001 سرممیزي  71
  1384مهر   زیست استاندارد مدیریت محیطممیزي   ISO 14001میزي م  72
  1384آذر   اي استاندارد بهداشت حرفه  ممیزي  OHSAS 18001ممیزي    73
  1384بهمن   آموزش مبانی اطفاء حریق  حریق ءاطفا دوره تئوري  74
  1386تیر   مبانی اطفاء حریقآموزش   آموزش اطفاء حریق  75
  1384تیر   مبانی تهیه سیستم مدیریت بحران  مبانی مدیریت بحران  76
  1386آبان   با استفاده از پدافند غیرعامل ها مبانی طراحی و بارگذاري ساختمان  پدافند غیرعامل  77
المللی  قوانین ملی و تعهدات بین  78

  1384تیر   المللی ملی و تعهدات بینمستندات مربوط به قوانین   ارائه   زیست محیط
  1385اردیبهشت   سیستم یکپارچه نامه مدیریت گواهی  IMSهاي  نامه گواهی  79
  1386مرداد   ممیزي استاندارد مدیریت کیفیت  ISO 9000ممیزي   80
81  SharePoint  1388تا  1386  هاي سازمانی طراحی، مدیریت راهبردي و نگهداري پرتال  

  نظام مهندسی
  1388تابستان و پاییز   الزامات عمومی معماري الزامات عمومی معماري  82
  1388تابستان و پاییز   هاي ساختمانی مصالح و فرآورده  هاي ساختمانی مصالح و فرآورده  83
  1388تابستان و پاییز   جزئیات و عناصر معماري  جزئیات و عناصر معماري  84
  تاکنون 92تابستان   -  افزار رویت آموزش نرم  85
  94بهار  93زمستان   - Arc Gis آموزش  86
  94تابستان   - Exellآموزش   87
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  هاي داخلی سمینار

 :با اهداف  شهر با همکاري انجمن طراحان شهري ایران، المللی ره گروه بین
    اي و جامعه دانشگاهی کشور سوسازي تجارب فضاي حرفه هم -
  اي دانش حرفه ءارتقا -
  آشنایی با تجارب عملی و نظري در عرصه معماري و شهرسازي  -
 بسترسازي براي تجربه نقد علمی -
  هاي مرتبط  حمایت از پژوهش -

و اندیشمندان  متخصصینهاي تخصصی با حضور  اقدام به برگزاري سلسله نشست 
   .نماید میهاي مرتبط  شهرسازي و رشته ،هاي معماري رشته

هاي  در زمینه پژوهشگرانهاي  پذیراي ایده شهر المللی ره گروه بیندر این راستا 
   مرمت شهري طراحی منظر،  اي،  شهري و منطقه  ریزي برنامه معماري، شهرسازي، 

   .استو طراحی صنعتی در قالب جلسات ادواري 
  هایی هاي برگزیده، بودجه همچنین در راستاي حمایت از پژوهشگران، به پژوهش

و دستاوردهاي عملی  یابی به محصول نهایی پژوهش تا دست ي در جهت ادامه
  .یابد ختصاص میا

 
 المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع  ششمین کنفرانس بین .1

  دکتر غالمعلی نجفی: پژوهشگر
  1394خرداد : تاریخ

  تهران: محل نشست

 گهر  انداز گل اندیشی چشم چهارمین نشست هم .2
  سید محمد باقر کیایی: پژوهشگر
  1393بهمن  30و  29: تاریخ

  مشهد مقدس: محل نشست

 ایرانی و گردش ادبی روششاهنامه، زندگی به  .3
  آقاي دکتر جنیدي و آقاي نورآقائی :پژوهشگر
  1392مرداد  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 آزمایشگاه تونل باد ساختچهارمین همایش  .4
  آقاي مهندس بهرام رضوي :پژوهشگر
  1392اردیبهشت  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 
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 باغ ایرانی سمینار .5
- نژاد صحرایی خانم نسیم -آقاي اردشیر سیروس -آقاي فریار جواهریان -خانم پرستو عشرتی :پژوهشگر 

 مطلبی دآقاي محمو
  1392اردیبهشت  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 و آموزش توریسمسمینار  .6
  سولماز پروین -هومن شاهواري -مسیح شریف -ژوانا هروث :پژوهشگر
  1392فروردین  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 براي توسعه پایدار گردشگريریزي  برنامه .7
 Marcello Notarianni  :پژوهشگر
  1391اسفند  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 با رویکرد رفتارهاي سازمانی(TA)  سمینار تحلیل رفتار متقابل .8
  ییآقاي فرزاد شکو :پژوهشگر
  1391بهمن  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 دومین همایش ساخت آزمایشگاه تونل باد .9
آقاي  -آقاي دکتر سید تقی نائینی -آقاي مهدي برمکی -آقاي مهندس بهرام رضوي ملکی :پژوهشگر

  احتشامی مهندس منوچهر
  1391دي  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 اولین همایش ساخت آزمایشگاه تونل باد  .10
 آقاي مهندس بهرام رضوي ملکی  :پژوهشگر
  1391آذر  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 اي سمینارهاي آشنایی با برگزاري دوره متخصص حرفه  .11
 آقاي مهندس شهاب :پژوهشگر

  1391آذر  :تاریخ 
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 
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 )هاي بلند بررسی دهانه( 3اي معماري  حرفه - سلسله سمینارهاي تخصصی  .12
  آقاي مهندس ناصر اسدپور :پژوهشگر
  1391شهریور  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 
 )هاي بلند بررسی دهانه( 2اي معماري  حرفه -سلسله سمینارهاي تخصصی .13

 آقاي دکتر فرهاد آزرمی :پژوهشگر
  آقاي مهندس ناصر اسدپور
 آقاي مهندس جالل اویسی

  1391مرداد  :تاریخ
  شهر المللی ره فتر مرکزي گروه بیند :نشستمحل 

 
 )هاي بلند بررسی دهانه( 1اي معماري  حرفه -سلسله سمینارهاي تخصصی .14

 آقاي دکتر فرهاد آزرمی :پژوهشگر
 آقاي مهندس ناصر اسدپور

  1391مرداد  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 
 پاکت آبی محفلی براي معماران .15

 )آلمان -دانشگاه فنی دارمشتات(دکترسید منوچهر سید مرتضوي  آقاي :پژوهشگر
  1390اسفند  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

  
 آشنایی با خطاهاي انسانی و حوادث سازمانی .16

 )کارشناسی ارشد مهندسی عوامل انسانی(خان  خانم دژبان :پژوهشگر
  1390اسفند  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 
 نور در معماري .17

  )KlamannFlos GmbH آلمانی  شرکت از( Dr.WolfgangKlamann  :پژوهشگر
 1390بهمن  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 
 نیدر معماري ایرا نگاهی به آب و فناوري استفاده از آن .18

 )مدرس دانشگاه شهید بهشتی(آقاي دکتر فرهاد آذرمی  :پژوهشگر
  1390مرداد  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 
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 جایگاه طاق و قالب در معماري ایران .19
  )دانشیار دانشگاه شهید بهشتی( آقاي دکتر فرهاد تهرانی :پژوهشگر
  1390مرداد  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 
 هاي زایشی شرکتSpin-off  توسعه  .20

 معلی نجفی آقاي دکتر غال :پژوهشگر
  1390تیر : تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 
 ارتباط متقابل طبیعت و معماري .21

  )مدرس دانشگاه جامع( خانم مهندس روناك فروزمنش :پژوهشگر
  1390 خرداد: تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 
 فضایی  سازه .22

 )پروفسور از آلمان( Dr.Jörg Schlaich   :پژوهشگر
  1390اردیبهشت  :تاریخ
 شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

  
 آشنایی با مفاهیم مدیریت زنجیره تامین .23

 آقاي دکتر سهیل داوري :پژوهشگر
  1389آبان  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

  
 هاي نوین و تولید صنعتی ساختمان فناوري  معماري ایران .24

  محیط محمد آقاي مهندس سید: انپژوهشگر
  )فنی دانشگاه تهران  دانشیار دانشکده - مهندس عمران(آقاي دکتر شکرچی  -
  )هاي نو در ریاست جمهوري انرژيعضو ستاد  - مهندس عمران(آقاي مهندس عقیل  -
  )صنعت و  استاد دانشگاه علم(آقاي دکتر وفامهر  -
 آقاي مهندس رضا روحانی -

  1389خرداد  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 
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 عماري منظرمماه جهانی  .25
زیست از دانشگاه تهران  طراحی محیط مهندسی  ارشد کارشناسی(آقاي مهندس محمد مطلبی  :پژوهشگر

  )ISLAPدبیر انجمن -تبریز مهندسی فضاي سبز از کارشناس و
معماري و شهرسازي، دانشگاه شهید بهشتی مدرس    کارشناسی ارشد( زاده خراسانی آقاي مهندس -

  )دانشگاه شهید بهشتی و رییس دپارتمان منظر مشاور امکو ایران
  آقاي دکتر حمید ابراهیم -
دانشگاه تهران  زیست؛ مدیریت و آموزش محیط  کارشناسی ارشد( احمديآقاي مهندس مسعود  -

  )دانشگاه تبریز کارشناس مهندسی فضاي سبز  و
  )شناسی باستان مرمت؛ کارشناس ارشد  کارشناسی ي پژوهش هنر؛ادکتر(آقاي مهندس اسکندر مختاري  -
  ISLAP)رییس انجمن ، مهندسی فضاي سبز دانشگاه تبریزکارشناس ( خسروي حامد کی  آقاي مهندس -
 )طراحی صنعتی از دانشگاه تهران ارشد کارشناسی(آقاي مهندس حسین الهیجی  -

  1389اردیبهشت  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

  
 شهر تهران پارکینگ در کالن .26

 )ونقل ریزي و حمل دکتراي برنامه(، زاده تقی آقاي دکتر :پژوهشگر
  )اي و منطقه ریزي شهري برنامه ارشد کارشناس( آقاي مهندس شهیدي -
  )ونقل ریزي و حمل دکتراي برنامه(آقاي دکتر شیران  -
  )ونقل ریزي و حمل دکتراي برنامه(آقاي دکتر حبیبیان  -
  )ونقل ریزي حمل برنامه  کارشناسی ارشد(آقاي مهندس مقاره  -

  1388 آذر :تاریخ
  شهر  المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 شهر بم  ،ديرنمونه مو  - راهنماي طراحی شهري مقاوم در برابر زلزله .27
 حسینیونسولماز مهندس سرکار خانم  :پژوهشگر

  ؛ نفر اول کنکور سراسري)دانشگاه شهید بهشتی( کارشناسی ارشد معماري، کارشناس ارشد طراحی شهري
نامه عکاسی با رتبه  شهري؛ گواهیریزي  و برنامه در هر دو رشته طراحی شهري 1380کارشناسی ارشد سال 

  1368انجمن سینماي جوان از  عالی
  1388شهریور  :تاریخ
   شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

  
 آشنایی با نقش طراحی معماري در کاهش مصرف انرژي در ساختمان .28

 طاهباز منصوره سرکار خانم دکتر  :پژوهشگر
  )دانشگاه شهید بهشتی(دکتراي معماري ریزي حمل و نقل،  دکتراي برنامه

  )دانشگاه شهید بهشتی(ت علمی اعضو هی
  1388مرداد  :تاریخ
   شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 
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 هاي شهري فرسوده و کار تجمیع قطعات در فرآیند نوسازي بافت بررسی ساز  .29
  گلرخ ینشمسرکار خانم مهندس  :پژوهشگر

  ي شهرسازيادکتردانشجوي 
  )دانشگاه شهید بهشتی(طراحی شهري کارشناس ارشد 

  1388مرداد   :تاریخ
   شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 
 هاي مسکونی رابطه توده و فضا در بافت  .30

 قاسمی مروارید سرکار خانم مهندس  :پژوهشگر
  )دانشگاه شهید بهشتی(کارشناس ارشد معماري 

  )دانشگاه شهید بهشتی(ارشد طراحی شهري کارشناسی 
  1388 تیر :تاریخ
  شهر  المللی ره ر مرکزي گروه بیندفت :نشستمحل 

 مدیریت زمان در شهرهاي جدید  .31
 قاسمیان  سحر سرکار خانم مهندس :پژوهشگر

  )دانشگاه تهران مرکز(کارشناسی ارشد معماري 
  )دانشگاه شهید بهشتی(کارشناس ارشد طراحی شهري 

  1388 تیر :تاریخ
  شهر  المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

  
 حفاظت کاتدي  .32

 آقاي مهندس مسعودي :پژوهشگر
 آقاي مهندس شین ) تکنیکدانشگاه پلی(کارشناسی ارشد شیمی و پتروشیمی 

 )Hangyangدانشگاه (مهندس برق 
Dr. kho 

  1388خرداد   :تاریخ
  شهر  المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

  
 محور -طراحی شهري جنسیت   .33

 فرزانهفرانک  سرکار خانم مهندس :پژوهشگر
  )دانشگاه تربیت مدرس(کارشناسی ارشد طراحی شهري 

  )دانشگاه شهید بهشتی(کارشناس معماري 
  1388 خرداد :تاریخ
   شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 
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 کربنطراحی شهرهاي بدون   .34
 فقیهنسرین سرکار خانم دکتر  :پژوهشگر

  )دانشگاه معماري ونیز ایتالیا(دکترا معماري  
  )دانشگاه ییل آمریکا(کارشناس ارشد طراحی محیط 

  هاي موزه محیطی، ساختمان اري زیستهاي میراث فرهنگی، معم ارشد اتحاد اروپا در رشته سناشکار
  زه معماري آقاخانیت موسس جااو هیعض
  در معماري سبز از فرانسه 2003ال جایزه س برنده
  1388اردیبهشت  :تاریخ
   شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

  
 ها  ارزشیابی اقتصادي طرح  .35

  آقاي دکتر توفیق :پژوهشگر
  )دانشگاه فرانسه(دکتراي اقتصاد  -شناسی  دکتراي جامعه

  1388اردیبهشت  :تاریخ
  شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

  
 در طراحی شهريآن هنر عمومی و جایگاه   .36

 کنعانیهدي  مهندسسرکار خانم  :پژوهشگر
  )دانشگاه شهید بهشتی(کارشناسی ارشد طراحی شهري 

  )دانشگاه شهید بهشتی(کارشناس معماري 
  1388اردیبهشت  :تاریخ
   شهر رهالمللی  دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 
اصول و راهکارهاي طراحی در راستاي تحول و بلوغ فضاي شهري به مکان عمومی   .37

 مختلط عملکردي
  رضاییندا  مهندس سرکار خانم :پژوهشگر

  )دانشگاه شهید بهشتی(کارشناسی ارشد طراحی شهري 
  )دانشگاه تهران مرکز(کارشناس معماري 

  1388فروردین  :تاریخ
  شهر  المللی ره  دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

  
 پژوهیبینی و آینده هاي پیش روش  .38

 آقاي دکتر توفیق :پژوهشگر
  )دانشگاه فرانسه(دکتراي اقتصاد  - شناسی دکتراي جامعه

  1388فروردین  :تاریخ
  شهر رهالمللی  دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 
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 مدیریت منظر صوتی در شهر  .39
 شبیريمریم سرکار مهندس  :پژوهشگر

  )دانشگاه شهید بهشتی( طراحی شهريکارشناسی ارشد 
  )دانشگاه علوم و تحقیقات(کارشناسی ارشد معماري 

  )دانشگاه تهران مرکز(کارشناس معماري 
  1387اسفند   :تاریخ
   شهر ره المللی دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

  
 آمایش سرزمین در آمایش سرزمینی با بررسی تجربه فرانسه  .40

  آقاي دکتر توفیق :پژوهشگر
  )دانشگاه فرانسه(دکتراي اقتصاد  -شناسی  دکتراي جامعه

  1387اسفند   :تاریخ
  شهر  المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

  
 فضاهاي شهري طراحی بررسی نقش آب در  .41

 راد شاهینمهنوش سرکار مهندس  :پژوهشگر
  )دانشگاه تربیت مدرس(کارشناسی ارشد معماري 

  )دانشگاه شهید بهشتی(کارشناس معماري 
  1387 داسفن :تاریخ
   شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 

 
 زئوپالنت -در خاك  روش طبیعی افزایش توانایی نگهداري آب  .42

 شهر رهالمللی  اروپا و گروه بین  Zeoplantشرکت بازرگانی پاریز با همکاري شرکت  :پژوهشگر
  1387مهر  :تاریخ
   شهر المللی ره دفتر مرکزي گروه بین :نشستمحل 
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شهر در آنها شرکت کرده  المللی ره برخی از سمینارهایی که گروه بین
  :است
 سمینار همکاري اقتصادي ایران و کره جنوبی -
 داري المللی تجهیزات گردشگري و هتل هفتمین نمایشگاه بین -
 شهرسازي و آمایش سرزمین نشست علمی تخصصی -
 المللی معدن و صنایع معدنی اولین اجالس بین -
هاي نوین در مدیریت مواد زائد  دومین کنفرانس نقش پژوهش و فناوري -

 تهران - 1393ماه  دي 17و  16، )بخش باالدستی(صنعت نفت 
 ها شناسی و چالش ونقل هوایی ایران، آسیب ه مقاله در همایش حملیارا -
 ساختمان و انرژينشست تخصصی  -
 آموختگان نانو در انجمن نانو فناوري همایش ملی دانش -
 ريمطالعات شه ي توسعه اندیشی با عنوان حضور در هم -
 گاز و  هاي ایرانی در قراردادهاي نفت هاي شرکت ها و فرصت همایش چالش -
 »آینده ایران« اولین همایش -
 جهانی معمار همایش روز -
 سمینار طبیعت و فرهنگ -
 ونقل و ترافیک ایران کنفرانس حملنهمین  -
 سازي رو پیاده سمینار -
هاي  در پروژه (HSE) زیست نخستین همایش مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط -

 عمرانی
  HSEدومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت -
 ي زیست و اهمیت آن در توسعه سمینار نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط -

 پایدار
 اکولوژي دانشگاه شهید بهشتی مایشگاه حفاظتدومین همایش و ن -
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  المللی بینو مقاالت  سمینارها
 
 ارایه مقاله در کنفرانس .1

  خانم دکتر مریم کیایی: پژوهشگر
  the 1 st Europe- Iran forum: موضوع پژوهش

 (preparing post – sanction investment and trade)  
  2014اکتبر  15: تاریخ

  لندن: محل نشست
  

 ه مقاله در کنفرانسیارا .2
 Global Water Intelligence Summit 

  آقاي مهندس باقر کیائی :پژوهشگر
   Energy-Intensive Industries  :موضوع پژوهش

Water & Power Investment Opportunities 
  2014آپریل   : تاریخ

  پاریس: محل نشست
 

  کنفرانسه مقاله در یراا .3
International Forum for High Potentials in Sustainable Development 

  خانم مهندس زینتی: پژوهشگر
  طرح استحصال آب باران در پروژه شهر فرودگاهی: موضوع پژوهش

  2013 :تاریخ
  آلمان: محل نشست
  
 

 کنفرانس ه مقاله در یراا .4
IDA World Congress on Desalination and Water Reuse   

  کیائی، سید محمد باقرآقاي مهندس : پژوهشگر
  )دانشکده فنی دانشگاه تهران(کارشناسی ارشد راه و ساختمان 

  :تحت عنوان
Integrated Utilities as the Future Developmental Trend in Coastal 
Provinces of Iran 

راهکار جهت هم پیوسته به عنوان برترین تولید همزمان آب و برق در قالب یک مجموعه به: موضوع پژوهش
  فارس  تامین بهینه آب و برق در نواحی ساحلی خلیج

 2009نوامبر   :تاریخ
  امارات -دبی: محل نشست

 
 درصنایع نفت و گاز HSE المللی ه مقاله در همایش بینیراا .5

 خان مهندس فریبا دژبان خانم :پژوهشگر
  پیمانکاران HSEبه عنوان ابزاري براي مدیریت  HSEافزاري براي تدوین طرح  نرم: موضوع پژوهش

  2009   :تاریخ
  المللی صدا و سیما هاي بین مرکز همایش: محل نشست
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 کنفرانس ه مقاله در یراا  .6
International Seminar on Foreign Investment  

 

  آقاي مهندس کیائی، سید محمد باقر: پژوهشگر
  )فنی دانشگاه تهراندانشکده (کارشناسی ارشد راه و ساختمان 

  هاي آب و برق در ایران گذاري در زمینه پروژه هاي سرمایه فرصت: موضوع پژوهش
 2009می   :تاریخ

  ایران -تهران: محل نشست
  
  
 

  کنفرانس در  مقاله  هیراا  .7
Blue, Green & Gold 
IDA + GWI  
The future of water, finance& the Environment   

  
 :تحت عنوان

 Challenging the Poor Biological Condition in Persian Gulf for 
Development of Energy Intensive Industries  

 آقاي مهندس کیائی، سید محمد باقر: پژوهشگر
  )دانشکده فنی دانشگاه تهران(کارشناسی ارشد راه و ساختمان 

 ) Red tide( ز کشند قرمزفارس ناشی ا مشکالت بیولوژیک آب دریاي خلیج: موضوع پژوهش
 2009آوریل    :تاریخ

  سوئیس -زوریخ: محل نشست
  

 )Gran Canarias( برگزارشده در جزایر قناري اسپانیا  IDAسمینار  ه مقاله دریراا  .8
     

   :تحت عنوان  
 Desalination & Water Reuse 

Desalination: Quenching a Thirst  
 

 )دانشکده فنی دانشگاه تهران(محمدباقر کارشناسی ارشد راه و ساختمان آقاي مهندس کیائی، سید : پژوهشگر
  )حرارتی -اسمزي(کن  روش انتخاب تکنولوژي مناسب براي سیستم آب شیرین: موضوع پژوهش

  2007اکتبر : تاریخ
  اسپانیا -جزایر قناري: محل نشست
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  (GWI 2007)المللی بین کنفرانس رائه مقاله درا  .9
Global Water intelligence   
Where do Water & Money meet together 

  
  :تحت عنوان

Water Desalination in Iran: Market Assessment and Funding 

 ی، سید محمد باقریآقاي مهندس کیا: پژوهشگر
  )دانشکده فنی دانشگاه تهران(کارشناسی ارشد راه و ساختمان 

  گذاري هاي سرمایه کن، ارزیابی بازار و روش شیرین هاي آب  پروژهاجراي : موضوع پژوهش
 2007آوریل : تاریخ 

  اسپانیا -بارسلون: محل نشست

ایران با همکاري دانشگاه  سازي آب در المللی شیرین بین اولین کنفرانسه مقاله در یارا  .10
  نیرو  و وزارت IDAتربیت مدرس، 

 :تحت عنوان
Water Desalination in Iran, Market Assessment & Funding       

 ی، سید محمد باقریآقاي مهندس کیا: پژوهشگر
  در ایران) دانشکده فنی دانشگاه تهران(کارشناسی ارشد راه و ساختمان 

  سازي آب در ایران ارزیابی نیاز آبی و شیرین: موضوع پژوهش
  2006دسامبر : تاریخ

  ایران –تهران : محل نشست

     آبی یزدا نمک ، در سمینار کشاورزيه مقاله یارا  .11
 ی، سید محمد باقریآقاي مهندس کیا: پژوهشگر

  )دانشکده فنی دانشگاه تهران(کارشناسی ارشد راه و ساختمان 
جهت گیاهان مقاوم به ) RO( هاي اسمز معکوس شور با روش هاي لب ی آبیزدا نمک: موضوع پژوهش
  مصرف آبمدیریت  و) Brackish water( شوري محدود

  2006سپتامبر : تاریخ
  ایران -تهران : محل نشست

  
بازرگانی  -ت تجارياهی( مواد زائد و  سمینار آب، فاضالب، انرژي در نرانیسخه یراا  .12

  )ایران آلمان در

  :تحت عنوان
Technological dimensions of water supply in Iran-status, challenges and 
solutions  

 ی، سید محمد باقریمهندس کیاآقاي : پژوهشگر
 )دانشکده فنی دانشگاه تهران(کارشناسی ارشد راه و ساختمان 

  سازي آب دریا موجود و راهکار براي شیرین  طیف فناوري در تامین آب، وضع: موضوع پژوهش 
 2005نوامبر : تاریخ

  ایران -تهران: محل نشست
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  و ایران به دلیل روند رو به رشد تولید  مقاله پیرامون افزایش تقاضاي آب در خاورمیانه .13
   نفت و گاز در منطقه

 :تحت عنوان
Development in Iran results in increasing water demands  

  Wirtschafts Forumنشریه آلمانی منتشر شده در 
 ی، سید محمد باقریآقاي مهندس کیا: پژوهشگر

  )دانشگاه تهراندانشکده فنی (کارشناسی ارشد راه و ساختمان 
 2005نوامبر : تاریخ

  آلمان -برلین: محل نشست

  
 Intelligence   Global Waterمصاحبه با مجله  .14

 :تحت عنوان
Oil and gas boom to drive Iranian desalt projects   

 ی، سید محمد باقریآقاي مهندس کیا: پژوهشگر
  )تهراندانشکده فنی دانشگاه (کارشناسی ارشد راه و ساختمان 

  کن در ایران  شیرین گاز به عنوان اهرم توسعه صنایع آب و  هاي نفت  پروژه: موضوع پژوهش
   2005جوالي : تاریخ

  
 کنگره ه مقاله دریراا  .15

 Deutsche Meerwasser Entsalzung (DME)  

 :تحت عنوان

Overview and Forecasts of Potable Water Demand in Iran and Challenging 
Ways to Satisfy Such Demand  

 ی، سید محمد باقریآقاي مهندس کیا: پژوهشگر
  )دانشکده فنی دانشگاه تهران(کارشناسی ارشد راه و ساختمان 

 کن در ایران هاي اّب شیرین مین نیاز آبی و سیستماراهکارهاي ت: موضوع پژوهش
  2005ژوئن : تاریخ

  آلمان -برلین: محل نشست

 ی در ایرانیتوسعه انرژي زمین گرمانظریه   مقاله   .16
 ی، سید محمد باقریآقاي مهندس کیا: پژوهشگر

  اي  قمشه. م.و م) دانشکده فنی دانشگاه تهران(کارشناسی ارشد راه و ساختمان 
  ی در نواحی سهند، سبالن و دماوند یتوسعه انرژي زمین گرما: موضوع پژوهش

  2004سپتامبر : تاریخ
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منتشر شده به عنوان  Middle East Energy (MEE)مریکاییآاي در مجله  مقاله هیراا  .17
  روجلدي

   :تحت عنوان
Desalination: Tapping into the private sector 

 ی، سید محمد باقرایآقاي مهندس کی: پژوهشگر
  )دانشکده فنی دانشگاه تهران(کارشناسی ارشد راه و ساختمان 

کن در بخش خصوصی ایران و پیشنهاد استفاده از منابع بخش  آب شیریننفوذ صنعت : موضوع پژوهش
هاي  به عنوان جایگزین روش BOOو  BOTهاي  کن با روش هاي آب شیرین خصوصی در تامین مالی پروژه

   EPC متداول 
  2004سپتامبر : تاریخ

  Middle East Electricity در کنفرانساي  مقاله  .18

  

   :تحت عنوان
Heat Recovery Boiler in Desalination Service 

 ی، سید محمد باقریآقاي مهندس کیا: پژوهشگر
  )دانشکده فنی دانشگاه تهران(کارشناسی ارشد راه و ساختمان 

  زدائی  کاربرد بویلرهاي بازیافت حرارت در فرآیند نمک: موضوع پژوهش
  دبی : محل نشست

  2000 فوریه: تاریخ
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 مطالعات گردشگري 
از نیازهاي  مین بخشیاشهر با هدف ترهالمللی  گروه بینواحد مطالعات گردشگري 
در بخش گردشگري از سال  ايهاي توسعهها و برنامهمهندسی و کارشناسی طرح

مین نیروي تخصصی آن آغاز ادر ساختار سازمانی تعریف و فرآیند تجهیز و ت 1383
  . شد
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هاي معتبر کشور فراخوان آموختگان جوان تربیت شده در دانشگاهدانش ،راستادر این 
  ریزي برنامه ي هدر حوز شهررهالمللی  گروه بین ،شدند و در تلفیق با تجارب استراتژیک

  .ریزي و تأسیس شدطرح ،و طراحی، واحد سازمانی کارآمد و اثربخش
صنعت  ي ههاي توسعمحوله و طرح يها موریتااز آن زمان تاکنون این واحد در م

ه نموده یدرخشان ظاهر شده و خدمات مهندسی متفاوتی در این عرصه ارا ،گردشگري
   .است
افزاري، اقتصادي و مدیریتی با قوت این واحد در تلفیق بینش نرم ي هترین نقط مهم

در هاي حقوقی و قانونی جاري  درك واقعی از فضا و مکان با تحوالت کالن و چارچوب
  . گرددهاي منعطف و کارآمد میریزي برنامهکشور بوده است که منجر به طرح
ی اقتصاد یدر جهت رها هاي کالن مبتنی بر تالش تحوالت اقتصادي کشور و سیاست

به این عزم  ،را بر آن داشت تا فراخور توان شهرالمللی ره ملی از صادرات نفتی، گروه بین
هاي اقتصادي که کشور را در جهت تحقق  ترین فعالیت یکی از مهم .ملی یاري رساند

  .رساند، صنعت گردشگري استاین هدف خطیر یاري می
 چندیناز زمان تأسیس تاکنون توانسته است  شهر المللی ره گروه بینواحد گردشگري 

  .اتمام برساندهاي گوناگون را با کیفیت مناسب به  طرح توسعه در مقیاس
  :در این زمینه عبارتند از ردشگريواحد گترین تجارب  مهم 

 
 مطالعات طرح جامع گردشگري منطقه آزاد ماکو . 1

  سازمان منطقه آزاد ماکو: کارفرما
  استان آذربایجان غربی  - ماکو، شهرستان ماکوآزاد  منطقه: محل احداث پروژه
  هزار هکتار400: مساحت زمین پروژه

مشاوره توریسم و اکوتوریسم، طرح جامع گردشگري کل انجام خدمات  :ده توسط مشاورشخدمات انجام 
  منطقه آزاد ماکو

  1394خرداد : آغاز پروژه
  در حال انجام: اتمام پروژه

 
 )چهاردانگه(و نقل و ترافیک پردیس پاك مشاغل  حملگردشگري  مطالعات .30

  )چهاردانگه(پردیس پاك مشاغل : عنوان پروژه
  شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر : کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
  

 مطالعات موزه جامع شهداي استان کرمانشاه .31
 سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمانشاه :کارفرما

 کرمانشاه :محل احداث پروژه
 اول و دومطراحی فاز  -طرح جامع :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1386شهریور :آغاز پروژه
  1387اردیبهشت  :اتمام پروژه
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  سالمت  ي هطرح جامع و تفصیلی دهکد .32
 بخش خصوصی :کارفرما

 شهرستان دماوند –تهران  :محل احداث پروژه
 طرح جامع :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1386شهریور  :آغاز پروژه
  1386اسفند  :اتمام پروژه

  
المپیک ناهارخوران  ي هیک و دو معماري دهکدسنجی، طرح جامع و فاز مطالعات امکان .33

  گرگان
 شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور :کارفرما

 شهرستان دماوند –استان تهران  :محل احداث پروژه
 اول و دوم طراحی فاز  -طرح جامع :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1386 اردیبهشت :آغاز پروژه
 1386دي  :اتمام پروژه

  
  هکتاري تفریحی ـ ورزشی کیاکالیه 130 ي هسنجی و طرح جامع دهکدامکانمطالعات  .34

 شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور :کارفرما
 شهرستان لنگرود -گیالن :محل احداث پروژه

 اولطراحی فاز  -طرح جامع :خدمات انجام شده توسط مشاور
  1386 اردیبهشت :آغاز پروژه
  1386شهریور  :اتمام پروژه

  
  آزاد چابهار ي هگردشگري منطق بازنگري طرح  .35

 دستی و گردشگري کشورفرهنگی، صنایعسازمان میراث :کارفرما
 چابهار آزادمنطقه  :محل احداث پروژه

 )طرح راهبردي ـ ساختاري ـ عملیاتی(طرح جامع  :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1385فروردین  :آغاز پروژه
  1385مهر  :اتمام پروژه

  
 هاي فارس، سیسات گردشگري در استاناستاره و سایر ت هاي سه مطالعات احداث هتل .36

  هرمزگان بوشهر،
 گردشگري ایران شرکت توسعه :کارفرما

 هاي بوشهر، هرمزگان، فارس استان :محل احداث پروژه
 سنجی و مکانیابی قابلیت :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1384اردیبهشت  :آغاز پروژه
 1384تیر :ژهاتمام پرو

 
 مطالعات و طراحی مجتمع گردشگري و دهکده ساحلی سرخرود .37

 گذاري ایرانگردي و جهانگردي شرکت سرمایه :کارفرما
 سرخرود  -مازندران :محل احداث پروژه

 فاز اول و دوم سنجی و طراحی امکان :خدمات انجام شده توسط مشاور
 1383فروردین  :آغاز پروژه
 1383آذر  :اتمام پروژه
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  سیویل

هاي حرفه مهندسی بعد از مهندسی نظامی  ترین شاخه مهندسی سیویل یکی از قدیمی
مهندسی سیویل شامل طراحی و ساخت پل، تونل، جاده، ریل، سد، خطوط لوله . است

جامعه ما بدون . باشد؛ صنعت و اقتصاد حاصل مهندسی سیویل است و ساختمان می
  .عملکردي نداردمحصوالت مهندسی سیویل 

ها در هر اندازه و در هر  مهندسی راه مربوط به اصالح، طراحی و نگهداري راه
  .باشد موقعیتی می

در گروه سیویل پایه کار ما بر . گذاري شده است پایه 1371بخش سیویل در سال 
مشی ما این است که چند رشته علمی متفاوت را به  و خط ؛اساس مهندسی عمران

هاي محلی و قانونی،  و از موقعیت هبندي شده در آورد صورت یک فهم علمی دسته
  .دید کارفرما را به حقیقت برساند ،پالن قابل فهمی خلق کند که به وسیله آن

رح، هاي ط اطالعات ما از عوارض طبیعی زمین، قوانین محیطی و جوي، ویژگی
این اجازه را به ما  ،توپوگرافی اجباري موجود سایت و استانداردها و ضوابط طراحی

دهد که با مسئولین ذیربط همکاري نزدیک داشته باشیم که این امر باعث  می
  .شود بینی موانع و حل سریع آن می پیش
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  هاي فعالیت شاخه

 تحلیل توپوگرافی −
 مکانیابی سایت جهت ساخت −
 بندي اولیه و نهایی سطحآمایش سایت،  −
 ها ها و جاده ریزي و طراحی هندسی بزرگراه برنامه −
 طراحی ریل −
 طراحی پایانه هواپیمایی −
 ریزي تسهیالت عابر پیاده و دوچرخه برنامه −
 گزارش طرح جامع −
 مهندسی هیدرولیک و هیدرولوژي −
 طراحی کانال −
 مطالعات سیالب −
 طراحی دیوار حائل −
 روسازي راهطراحی  −
 فرشکش و سنگ زهطراحی  −
 تحلیل پایداري شیب −

 
 

    



 

355  
 

  

  هاي عمده  پروژه
  
 )درگهان ـ منطقه آزاد قشم(طراحی سیویل بلوار دلگشا  .1
 )منطقه آزاد قشم(برداري سایت اسکله کاوه   نقشه .2
منطقه آزاد (هاي وضعیت موجود سایت صنعتی توال و طراحی سیویل   تهیه نقشه .3

 )قشم
 )آزاد قشممنطقه (طراحی سیویل جاده تراس  .4
 )هلر ـ  منطقه آزاد قشم(طراحی سیویل خور هلر و میدان ورودي  .5
 )منطقه آزاد قشم(طراحی سیویل اصالح مسیر جاده الفت در مقابل اسکله کاوه  .6
 )منطقه آزاد قشم(طراحی سیویل میدان اسکله جدید درگهان  .7
 )منطقه آزاد قشم(راهی دیرستان طراحی سیویل اصالح هندسی سه .8
 )منطقه آزاد قشم(راهی ورودي درگهان ویل اصالح هندسی سهطراحی سی .9

 )منطقه آزاد قشم(طراحی سیویل بلوار آزادگان  .10
 )منطقه آزاد قشم(طراحی سیویل بلوار معلم  .11
 )بندرعباس( فارسصنایع معدنی و فلزي خلیجطراحی سیویل سایت منطقه ویژه  .12
 )ماهشهر بندر(پتروشیمی طراحی سیویل سایت منطقه ویژه  .13
 سازي اردکان  طراحی سیویل سایت کارخانه گندله .14
 )عسلویه(هاي وضع موجود سایت منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  تهیه نقشه .15
 )تمبک(هاي وضع موجود سایت منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  تهیه نقشه .16

 اقتصادي انرژي پارس  هاي وضع موجود ساختگاه سدهاي منطقه تهیه نقشه .17
 )عسلویه(

 )پرك( باشگاه صنعت نفتهاي وضع موجود سایت  نقشهتهیه  .18
 هاي سیویل شبکه معابر سایت منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس طراحی نقشه .19
 سیسات بندري شهیدرجایی منطقه آزاد قشماهاي سیویل انبارها و ت طراحی نقشه .20
 هاي سیویل باشگاه صنعت نفت پرك منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  طراحی نقشه .21
هاي سیویل مجتمع رفاهی، مسکونی، کارگاهی، ایستگاه تقویت فشارگاز  راحی نقشهط .22

 جزیره کیش
 واحدي شهرك اندیشه بروجرد 1000هاي سیویل سایت مسکونی  طراحی نقشه .23
منطقه ویژه  10و  9هاي سیویل سایت مسکونی پیمانکاران ایرانی فاز  طراحی نقشه .24

 اقتصادي انرژي پارس
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منطقه ویژه  8و  7و  6سیویل سایت مسکونی پیمانکاران ایرانی فاز هاي  طراحی نقشه .25
 اقتصادي انرژي پارس

منطقه ویژه  5و  4هاي سیویل سایت مسکونی پیمانکاران ایرانی فاز  طراحی نقشه .26
 اقتصادي انرژي پارس

منطقه ویژه اقتصادي انرژي  10و  9سیویل سایت مسکونی پیمانکاران خارجی فاز  .27
 پارس

منطقه  8و  7و  6هاي سیویل سایت مسکونی پیمانکاران خارجی فاز  هطراحی نقش .28
 ویژه اقتصادي انرژي پارس

 هاي وضع موجود سایت نماد شهري جزیره کیش تهیه نقشه .29
 هاي سیویل سایت بازارچه منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  طراحی نقشه .30
 پارس هاي سیویل سایت شیرینو منطقه ویژه اقتصادي انرژي طراحی نقشه .31
 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  2هاي سیویل سایت پشتیبانی مرکز  طراحی نقشه .32
 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  4هاي سیویل سایت کمپ مسکونی  طراحی نقشه .33
 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  ،هاي سیویل سایت انبارها طراحی نقشه .34
 ه ویژه اقتصادي انرژي پارس هاي سیویل سایت سالن امداد منطق طراحی نقشه .35
 هاي سیویل سایت سالن بادي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  طراحی نقشه .36
 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 2هاي سیویل سایت کمپ مسکونی  طراحی نقشه .37
 هاي سیویل سایت نهالستان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  طراحی نقشه .38
ل روگذر جاده اختر منطقه ویژه اقتصادي انرژي هاي سیویل سایت پ طراحی نقشه .39

 پارس 
هاي سیویل سایت پل زیرگذر جاده اختر منطقه ویژه اقتصادي انرژي  طراحی نقشه .40

 پارس
 هاي سیویل سایت سایت ترمینال باد منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  طراحی نقشه .41
ژه اقتصادي هکتاري نایبند منطقه وی 100هاي سیویل سایت پارك  طراحی نقشه .42

 انرژي پارس 
هاي سیویل سایت مجموعه مسکونی، تفریحی و خدماتی فرودگاه  طراحی نقشه .43

 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 
هاي سیویل سایت پارك ساحلی سایت اداري منطقه ویژه اقتصادي  طراحی نقشه .44

 انرژي پارس 
 هاي سیویل سایت شهرك صنعتی آیینه ورزان طراحی نقشه .45
 آباد هاي سیویل سایت شهرك صنعتی شمس هطراحی نقش .46
 هاي سیویل پارك بانوان چیتگر طراحی نقشه .47



 

357  
 

  
 

 هاي سیویل بوستان مادر یافت آباد طراحی نقشه .48
 شهرك صدف جزیره کیش 6هاي سیویل سایت مسکونی فاز  طراحی نقشه .49
 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  PGTLهاي گریدینگ سایت  طراحی نقشه .50
هاي سیویل سایت کمپ مسکونی مدیریت عملیات عمومی جزیره  نقشهطراحی  .51

 خارگ
 هاي سیویل سایت کمپ اداري مدیریت عملیات عمومی جزیره خارگ طراحی نقشه .52
هاي سیویل سایت مجتمع مسکونی بوستان منطقه ویژه اقتصادي انرژي  طراحی نقشه .53

 پارس 
 )عسلویه( 1انرژي پارس هاي سیویل حصارکشی منطقه ویژه اقتصادي  طراحی نقشه .54
 )تمبک( 2هاي سیویل حصارکشی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  طراحی نقشه .55
هاي سیویل حصارکشی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزي خلیج فارس  طراحی نقشه .56

 )بندرعباس(
هاي شهید گمنام و  هاي سیویل و ترافیک تقاطع غیر همسطح بزرگراه طراحی نقشه .57

 کردستان
  هاي سیویل و ترافیک تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید گمنام  قشهطراحی ن .58

 و خیابان کارگر شمالی
 هاي سیویل سایت برج یادمان طراحی نقشه .59
 هاي سیویل حصارکشی پتروشیمی مهاباد طراحی نقشه .60
 هاي گریدینگ پتروشیمی مهاباد طراحی نقشه .61
 هاي سیویل کمپ مسکونی جاجرم طراحی نقشه .62
 یل شهرك آهن مکانهاي سیو طراحی نقشه .63
 طرح جامع و تفصیلی سایت انرژي پارس .64
 طراحی سایت پتروشیمی ماهشهر .65
 طراحی سایت یادمان .66
 طراحی سیویل سایت بوستانو .67
 سیویل سایت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزي خلیج فارسطراحی  .68
 جزیره آب اهوازسیویل طراحی  .69
 طراحی ایستگاه شلمچه .70
 نظارت عالیه پل جوادیه  .71
 سایت پارك چیتگرطراحی  .72
 آباد طراحی سایت بوستان مادر یافت .73

  



 

358  
 

 

 ورزان طراحی سیویل سایت آیینه .74
 آباد طراحی سیویل سایت شمس .75
 12طراحی سایت کمپ اسکان موقت فاز  .76
 POGC  سایت اداري ورزشی جدید .77
 طرح جامع سایت صنایع سنگین ارس .78
 مطالعات سیویل فرودگاه امام .79
 کرمانشاهالمللی  طراحی سیویل نمایشگاه بین .80
 طراحی سیویل فرودگاه ارس  .81
 طراحی سیویل سایت صنایع سنگین منطقه آزاد ارس .82
 فارس طراحی سیویل جاده پیرامونی شمال صبا فوالد خلیج .83
طراحی سیویل جاده پیرامونی گشت و حراست منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزي  .84

 فارس خلیج
 طراحی ترمینال حجاج فرودگاه اردبیل .85
 شیرازطراحی سیویل فرودگاه  .86
 شمالی شیرینو طراحی سیویل سایت .87
 POGCساحلی  طراحی سیویل سایت .88
 طرح تفصیلی فرودگاه امام خمینی .89
 سیویل شهرك پتروشیمی مکرانجامع و تفصیلی طراحی  .90
 قطب پتروشیمی سپهر الوان .91
 طراحی سیویل برج دیدار .92
کارگاه مخلوط شیمیایی شرکت ها، تاسیسات صنعتی و اداري  سیویل ساختمان طراحی .93

  ملی حفاري ایران
 NGL3100  هاي غیرصنعتی پروژه ساختمان .94
 شهرك صنعتی شیمیایی پردیس فناوران البرز .95
 طراحی سیویل سایت منطقه آزاد ماکو .96
 قم - گاه و کندرو آزادراه تهران طراحی سیویل موقعیت توقف .97
 سازي سایت مپناي کرج محوطه .98
 پارسیان طراحی سیویل پارك پتروشیمی .99

 مطالعات طرح جامع سایت فناوران البرز .100
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  حمل و نقل و ترافیک

این گروه با . شهر است المللی ره هاي تخصصی گروه بین یکی از بخش» ترافیک«بخش 
هاي مرتبط با  بکارگیري نیروهاي مجرب و فعال، به صورت تخصصی به انجام پروژه

پردازد؛  نقل و ارایه خدمات فنی و مهندسی می و ریزي حمل مهندسی ترافیک و برنامه
ریزي شهري و سیویل باعث ایجاد  برنامههاي شهرسازي،  زمان از تخصص مندي هم بهره

با رویکرد بسیار جامعی انجام  )Multi Dicipline(هاي چند بعدي  این مزیت شده تا پروژه
  .گیرد

هاي  ترافیک عالوه بر در اختیار داشتن دانش فنی و علمی در زمینه تخصصیبخش 
ونقل،  ها نظیر مطالعات طراحی فرودگاه، طرح جامع حمل نقل شهر و مختلف و متداول حمل

 نظیر فردي هاي منحصربه ، داراي توانایی...سازي و مطالعات ساماندهی، مطالعات ایمن
 Integrated Public Transit( هنقل همگانی یکپارچ  و طراحی سیستم حمل 

Network Design( ،هاي هوشمند  هاي شهري، مطالعات سیستم طراحی خیابان
 سنجی ترافیک مطالعات عارضه، )Inteligent Transportation System( ونقل حمل

)Traffic Impact Study(  است که این  اي و طبقاتی هاي محوطه طراحی پارکینگو
هاي بزرگ  ، مابین کلیه شرکت1اخذ رتبه . شرکت را از سایر مشاوران متمایز نموده است

ونقل و ترافیک شهرداري تهران در  ونقل و ترافیک از سازمان حمل مشاور در زمینه حمل
جهت ارایه  »وزارت کشور«، داشتن مجوز فعالیت از 1393تا 1390هاي  سال

 .باشد هاي این بخش می نقل و ترافیک از دیگر مشخصه و   حملمشاوره در حوزه  خدمات
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 شهر المللی ره نقل گروه بین و  ریزي حمل بخش برنامههاي  توانمندي

 نقل همگانی یکپارچه و هاي حمل طراحی و ساماندهی سیستم -
 نقل هوشمند  و هاي حمل  مطالعات سیستم -
 (BRT) رانی مطالعات و طراحی خطوط سریع اتوبوس -
  هاي شهري سنجی ترافیکی در توسعه مطالعات عارضه -
 مطالعات طراحی فرودگاه -
 مطالعات ساماندهی سیستم حمل و نقل و ترافیک شهرها -
 و نقل شهر ها و مشکالت حمل  شناخت چالش -
 ها سازي معابر و تقاطع مطالعات اصالح هندسی و ایمن -
 شهري ونقل ریلی درون هاي حمل مطالعات و طراحی سیستم -
 شهري و برون شهري  سازي درون لعات ایمنمطا -
 هاي طبقاتی مطالعات پارکینگ و طراحی پارکینگ -

 هاي ترافیک سازي شبیه -
 افزارهاي مرتبط  ونقل و نرم هاي تخصصی حمل برگزاري دوره -
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هاي شهرسازي و حمل و نقل و  هاي کالن پارك خودروها در حوزه شناسی سیاست آسیب .1  

ریزي و مدیریت  کالن شهر تهران و ارائه راهبرد جایگزین با تاکید بر برنامه ترافیک در
 یکپارچه
  ریزي شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه: کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
شناسایی مسائل و مشکالت موجود در زمینه پارکینگ در شهر تهران، شناخت : خدمات انجام شده توسط مشاور

هاي مدیریت موجود و انواع پارکینگ به تفکیک  وانین و ضوابط مرتبط، نهادهاي تاثیرگذار، شیوهروند اجرایی ق
  هاي کالن پارکینگ در تهران مبدا، مقصد و تبادلی، ارائه راهکارهاي پیشنهادي و تدوین سیاست

  1394خرداد  :آغاز پروژه
  در حال انجام: اتمام پروژه

  

 )ره(آزادراه تهران قم حد فاصل عوارضی تا فرودگاه امام خمینیساماندهی و منظرآرایی مسیر  .2  

  اي وزارت راه و شهرسازي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده: کارفرما
  اتوبان تهران قم: محل احداث پروژه

بررسی وضع موجود آزادراه، بررسی تقاضاي فرودگاه امام، بررسی ایمنی و تردد : خدمات انجام شده توسط مشاور
یر و یهاي حاشیه آزادراه، بررسی موانع صلب و خطرات حاشیه آزادراه، تابلوهاي پیام متغ گاه بر پیاده و توقفعا

هاي آزادراه، انتخاب نوع و جانمایی حفاظ طولی آزادراه، جانمایی  تابلوهاي تبلیغاتی، بررسی ایمنی ورودي و خروجی
  و اصالح عالیم آزادراه

  1393آبان : آغاز پروژه
  در حال انجام: پروژه اتمام

  
 قم  –سنجی جابجایی ایستگاه عوارضی آزادراه تهران  امکان .3  

  اي وزارت راه و شهرسازي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده: کارفرما
  اتوبان تهران قم: محل احداث پروژه

قم،  -آزادراه تهراناي، ریلی و هوایی در محدوده  بررسی اسناد فرادست جاده: خدمات انجام شده توسط مشاور
سازي وضعیت موجود عوارضی، شناسایی موقعیت و مشخصات آتی مراکز عمده  بررسی حجم ترافیک آزادراه، شبیه

هاي حمل ونقل در افق طرح، تحلیل وضعیت آتی عوارضی،  جذب سفر در محدوده مورد مطالعه، شناسایی سیستم
  ب گزینه برترهاي جانمایی عوارضی و انتخا تعیین و ارزیابی گزینه

  1394اردبیهشت  : آغاز پروژه
  1394تیر : تمام پروژها
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 حمل و نقل و ترافیک طراحی فضاهاي زیر سطحی میدان دوم صادقیه مطالعات .4

  سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

جهانی مرتبط، آماربرداري ترافیکی از محدوده مورد مطالعه، تحلیل  بررسی تجارب : خدمات انجام شده توسط مشاور
  ونقل و شهرسازي ها و انتخاب گزینه برتر از دیدگاه حمل پذیري آن هاي پیشنهادي و بررسی امکان ترافیکی گزینه

  1393: پروژهآغاز 
  در حال انجام: پروژه اتمام

 بندر کاسپین اقتصادي مطالعات .5  
  بندرانزلیسازمان منطقه آزاد : کارفرما

  شهرستان بندرانزلی –استان گیالن : پروژهمحل احداث 
بینی روند مبادله دریایی کاال در آینده، تعیین سهم بنادر شمالی ایران از حمل  پیش: خدمات انجام شده توسط مشاور

هاي مختلف توسعه، تدوین استراتژي  در فازهاي بندري  و نقل دریایی در وضع موجود و آینده، تعیین ظرفیت فعالیت
هاي مختلف، تهیه صورت  هاي بندري در فاز هاي حاصل از فعالیت بینی درآمدها و هزینه توسعه بندر، بررسی و پیش

هاي مالی ـ اقتصادي و  گذاري، برآورد شاخص جریان نقدي ورودي و خروجی پروژه، تعیین دوره بازگشت سرمایه
  ث بندرتحلیل اقتصادي احدا

  1393شهریور : آغاز پروژه
  1394مرداد : اتمام پروژه

 نقل و ترافیک طرح جامع منطقه آزاد انزلی و  مطالعات حمل .6  

  سازمان منطقه آزاد بندرانزلی: کارفرما
  بندرانزلی: محل احداث پروژه

ونقل  مطالعات حملونقل محدوده  هاي حمل آوري اطالعات و مطالعه شبکهجمع :خدمات انجام شده توسط مشاور
، بررسی اقدامات و )اي، هوایی، ریلی و دریایی جاده(ترابري  منطقه آزاد انزلی، شناخت وضع موجود شبکه راه و

سنجی ترافیکی احداث منطقه آزاد در منطقه، ارائه نقل، عارضه و  هاي حمل مصوبات در دست اجرا و آتی شبکه
    هاي داخلی و خارجی   نامه اساس آیین ها بر ضوابط طراحی معابر و تقاطع

  1393شهریور : آغاز پروژه
  1394ابان : اتمام پروژه

 سازي منطقه آزاد ماکو نقل و ترافیک طرح تفصیلی و آماده و  مطالعات حمل .7  
  سازمان منطقه آزاد ماکو: کارفرما

  ماکو: محل احداث پروژه
موجود، پایانه مرزي بازرگان و ترانزیت کاال و مسافر در هاي  بررسی شبکه راه :خدمات انجام شده توسط مشاور

ونقل محدوده، برآورد تقاضاي حمل ونقل، تعیین ساختار و سلسله  شناخت وضعیت آتی سیستم حمل. مرز بازرگان
  سازي جریان وسایل نقلیه مراتب عملکردي شبکه معابر داخلی، شبیه

  1393 وریشهر: آغاز پروژه
  انجامدر حال : پروژه اتمام

 –و ترافیک طراحی یکپارچه محور انقالب در انطباق با سند راهبردي  نقل و  حملمطالعات  .8  
 ساختاري شهر تهران

  معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

دسترسی، تحلیل کیفی هاي نظام حرکت و  تدوین اهداف، راهبردها و سیاست: خدمات انجام شده توسط مشاور
هاي پیشنهادي، تعیین الگوي کلی شبکه حرکت و دسترسی،   شبکه حرکت و دسترسی، تحلیل ترافیکی گزینه

  پذیري و اجرا ضوابط حرکت و دسترسی و بررسی تحقق
  1393: آغاز پروژه

  در حال انجام: پروژه اتمام
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 –و ترافیک طراحی یکپارچه محور ولیعصر در انطباق با سند راهبردي  ونقل حملمطالعات  .9
 ساختاري شهر تهران

  معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

هاي نظام حرکت و دسترسی، تحلیل کیفی  تدوین اهداف، راهبردها و سیاست: خدمات انجام شده توسط مشاور
هاي پیشنهادي، تعیین الگوي کلی شبکه حرکت و دسترسی،   دسترسی، تحلیل ترافیکی گزینهشبکه حرکت و 

  پذیري و اجرا ضوابط حرکت و دسترسی و بررسی تحقق
  1393: آغاز پروژه

  در حال انجام: پروژه اتمام
  

 و ترافیک طرح جامع شهرك صنعتی شیمیایی پردیس فناوران البرز ونقل حملمطالعات   .10  
  پردیس فناوران البرزشرکت : کارفرما

    استان زنجان: محل احداث پروژه
هاي پیرامون زمین در وضع  ونقل و دسترسی هاي حمل شناخت و بررسی سیستم: خدمات انجام شده توسط مشاور
ونقل محدوده، تعیین نقاط قوت و  هاي حمل هاي آتی سیستم هاي توسعه و گسترش موجود، شناخت و بررسی طرح

هاي شهرك،  ونقل، برآورد میزان تقاضاي سفر کاربري هاي محدوده از دیدگاه حمل ها و تهدید و فرصت ضعف
برآورد حجم وسایل نقلیه،  تعیین سطح سرویس آزدراه در حال حاضر و افق طرح، تعیین سلسله مراتب و عرض 

  افزار از نرمسازي جریان ترافیک محدوده مورد مطالعه با استفاده  شبکه داخلی سایت، شبیه
  1393: آغاز پروژه

  1394: پروژه اتمام
  

هاي  و ترافیک پروژه بررسی کارکردهاي آتی اراضی شرکت فراورده ونقل حملمطالعات   .11  
 )فراسا(ساختمانی 

  )فراسا(هاي ساختمانی  وردهآشرکت فر: کارفرما
  استان البرز: محل احداث پروژه

هاي  ونقل، شناخت و بررسی سیستم جایگاه محدوده از منظر حملتعیین : خدمات انجام شده توسط مشاور
هاي آتی  هاي توسعه و گسترش هاي پیرامون زمین در وضع موجود، شناخت و بررسی طرح ونقل و دسترسی حمل
  نقل و  هاي محدوده از دیدگاه حمل ها و تهدید فرصت ،ضعف ،ونقل محدوده، تعیین نقاط قوت هاي حمل سیستم

  1393 :آغاز پروژه
  1394شهریور: پروژه اتمام

  
 سطح ورودي شهرك پتروشیمی مکرانطرح اجرایی گره غیرهم   .12  

  شرکت توسعه نگین مکران: کارفرما
  منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان: پروژهاحداث محل 

برآورد سهم وسایل نقلیه، برآورد تقاضا و برآورد تولید و جذب سفر، توزیع سفر و : خدمات انجام شده توسط مشاور
هاي مختلف، تعیین فرم نهایی گره،  سازي و تحلیل گزینه هاي مختلف براي ساختار گره، شبیه ارائه سناریو

  هاي کنترلی سایت هاي روز دنیا براي دروازه سازي خروج اضطراري از سایت، پیشنهاد تکنولوژي شبیه
 1393 :آغاز پروژه
   نقشه نهایی گرفته شود از بخش سازه 1393 :اتمام پروژه
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 )چهاردانگه(مطالعات حمل و نقل و ترافیک پردیس پاك مشاغل   .13

   شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

اي و ملی، سنجش وضعیت  بررسی ساختار شبکه ارتباطی بین شهري، منطقه :خدمات انجام شده توسط مشاور
ها، شناسایی  ها و تهدید اي پیرامونی از نظر ظرفیت، برنامه توسعه و شناخت فرصت ونقل جاده حملشبکه 
هاي بالقوه مجموعه در ارتباط با شبکه حمل و نقل پیرامونی، بررسی میزان و کیفیت تسهیالت الزم براي  ورودي

نه دسترسی به محدوده با استفاده از دسترسی سریع و آسان به محدوده مطالعه، بررسی و ارائه پیشنهادات در زمی
  و نقل شخصی و نقل همگانی، بررسی و ارائه پیشنهادات در زمینه شبکه دسترسی حمل   سیستم حمل
  1392 :آغاز پروژه

  1393: پروژه اتمام
پارکینگ همگانی یکپارچه هوشمند در نقاط تعویض وسیله نقلیه سفر و  اتمطالع  .14  

ها برمبناي مدیریت تقاضاي تخصصی آن -یابی فنی سوارهاي شهر تهران و مکان پارك
 ترافیک
  شهر تهران  ریزي برنامهمرکز مطالعات و : کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
بندي ها، شناسایی و اولویت سوار یابی نقاط تعویض وسیله نقلیه سفر و پارك مکان :خدمات انجام شده توسط مشاور

ـ انتقالی عمده در  اولویت اول نقاط تبادلی  20، انتخاب و تعیین)1:10000(هاي مستعد تبادلی ـ انتقالی  محدوده
د تقاضاي استفاده از ، برآور)1:2000(مقیاس طرح تفصیلی  سوارها در شهر تهران براي توسعه تسهیالت پارك

هاي  تعیین ورودي( سوار بندي قطعات زمین براي ساخت، ارائه دیاگرام دسترسی به پارك سوار، اولویت پارك
سازي  هاي هوشمند ها و تکنیک ، بررسی انواع روش)سوار و نحوه دسترسی از شبکه اطراف پارك سوار به آنها پارك
برآورد (گانه 20هاي  سوارها، برآورد هزینه احداث پروژه سازي پارك پارچههاي یک ها، بررسی انواع روش پارکینگ  این

طراحی و مدیریت  ، ارائه برنامه زمانی و مالی، ارائه راهنماي)هاي ساخت ابنیه قیمت زمینه، برآورد اولیه هزینه
سازي در  هوشمند ها، ارائه دستورالعمل سوار در پارك  سازي عملکرد سوارها، ارائه دستورالعمل یکپارچه پارك
  ها سوار سوارها، ارائه راهنماي برآورد تقاضاي سفر به پارك سوارها، ارائه راهنماي مدیریت هوشمند پارك پارك

  1391: آغاز پروژه
  1392: پروژه اتمام

  
طرح جامع و تفصیلی شهرك  ها هاي ارتباطی و دسترسی ونقل، شبکه مطالعات حمل  .15  

 پتروشیمی مکران
  شرکت توسعه نگین مکران :کارفرما

  چابهار: محل احداث پروژه
مطالعات تفصیلی برآورد تقاضاي سفر، تعیین میزان تولید و جذب سفر  :خدمات انجام شده توسط مشاور

ها، توزیع سکونت و بار، تعیین  هاي شهرك پتروشیمی مکران شامل تولید و جذب بار و پرسنل، توزیع سفر کاربري
ررسی هاي شهرك، برآورد مجموع تردد وسایل نقلیه، تحلیل شبکه معابر خارجی شامل ب سهم وسیله نقلیه در سفر

سطح سرویس در وضع موجود و افق طرح، تعیین سلسله مراتب شبکه معابر داخلی، تعیین عرض مقاطع معابر 
هاي  سازي جریان ترافیک در محدوده، ارزیابی گزینه داخلی سایت، تحلیل مسئله دسترسی به سایت، شبیه

ئه پیشنهادات مدیریتی براي بهبود ها، ارا پیشنهادي و انتخاب گزینه برتر، تحلیل ظرفیت و سطح سرویس تقاطع
  ونقل داخلی هاي حمل عملکرد سیستم

  1391: آغاز پروژه
   1392: پروژه اتمام
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 هاي کار و زندگی دیدار سنجی ترافیکی برج مطالعات عارضه  .16

  آباد شرکت نوسازي اراضی عباس: کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

هاي مناسب  برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فیزیکی، تعیین محل: خدمات انجام شده توسط مشاور
  دسترسی سواره و پیاده به مجموعه، شبیه سازي جریان ترافیک در وضع موجود و آتی  

  1391: پروژهآغاز 
  1392: پروژه اتمام

  
  هاي مختلف زمینی در تهران فعالیتمطالعات طراحی مدل تعیین نرخ سفرسازي  .17  

(trip generation) 
  ریزي شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه :کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
هاي شهري، ارائه روش برداشت اطالعات براي  بندي وکدگذاري کاربري طبقه: خدمات انجام شده توسط مشاور

ریزي فرآیند برداشت میدانی، ساخت و تحلیل مدل  وابسته، برنامههاي خرد به تفکیک متغیرهاي مستقل و  کاربري
، استخراج )نفر ـ سفر و وسیله ـ سفر(رگرسیون خطی بر اساس متغیرهاي مستقل برداشت شده براي هر کاربري 

نرخ سفرسازي متوسط، حداقل و حداکثر (هاي مختلف برداشت شده شامل  براي کاربري ITEهاي استاندارد  خروجی
ساله براي 5تهیه برنامه زمانی ها،  ، مدل تقاضاي پارکینگ کاربري)ها و انحراف معیار مشاهده شده، تعداد نمونهنرخ 

سنجی ترافیک، تهیه  پوشش کمبودهاي اصلی و برآورد بودجه مورد نیاز، تهیه دستورالعمل مطالعات عارضه
سازي پایگاه اطالعات  ه دستورالعمل بهنگامهاي شهري، تهی دستورالعمل برداشت اطالعات تقاضاي سفر از کاربري

و مبانی نظام اخذ عوارض در قبال خدمات ارائه شده  ها و معیارها ها، پیشنهاد شاخص توصیفی سفرسازي کاربري
هاي کالنشهر تهران، برگزاري سمینار و انتشار مقاله و نشریه با هدف آموزش استفاده از  ناشی از سفرسازي کاربري

  براي جامعه هدفمحصول مطالعه 
  1390: پروژه آغاز
  1392: پروژه اتمام

 )ره(ریزي حمل و نقل طرح تفصیلی شهر فرودگاهی امام خمینی مطالعات ترافیک و برنامه  .18  
  وزارت راه و شهرسازي :کارفرما

  )ره(شهر فرودگاهی امام خمینی -تهران: محل احداث پروژه
 هاي شبکه شهر فرودگاهی، تعیین سلسله مراتب دسترسیطراحی معابر و  :خدمات انجام شده توسط مشاور

سازي  ، شبیههاي کاربري ههاي شهر فرودگاهی و هریک از پهن تعیین الگوي دسترسی در دروازه، عملکردي معابر
ها،  برآورد  هاي اصلی، ارایه دستورالعمل طراحی شبکه داخلی کاربري ، تعیین الگوي حرکت در تقاطعجریان ترافیک

 هاي مختلف  تقاضاي پارکینگ مورد نیاز شهر در پهنه
  1390: پروژه آغاز
  1391: پروژه اتمام

  
المللی  فرودگاه بین 2ونقل و ترافیک طراحی و نظارت ترمینال مسافري شماره  مطالعات حمل  .19  

 )ره(امام خمینی
  وزارت راه و شهرسازي :کارفرما

  )ره(فرودگاهی امام خمینیشهر  -تهران: محل احداث پروژه
هاي مختلف ترمینال  برآورد تسهیالت مورد نیاز و تعیین سطح سرویس بخش: خدمات انجام شده توسط مشاور

، 197، نشریه ADRM9 هاي ، تهیه برنامه فیزیکی بر اساس دستورالعمل)ره(المللی امام خمینی فرودگاه بین 2شماره 
، تعیین گزینه برتر در جریان حرکت CAST TERMINALافزار  ترمینال در نرمهاي مختلف پالن  سازي گزینه شبیه

  مسافران در ترمینال
  1390: پروژه آغاز
  1391: پروژه اتمام
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المللی امام  جایی ترمینال مسافري شماره دو و سه فرودگاه بینهسنجی جاب مطالعات امکان   .20

 )ره(خمینی
  وزارت راه و شهرسازي :کارفرما

  )ره(شهر فرودگاهی امام خمینی -تهران: محل احداث پروژه
هاي مختلف جانمایی  ارائه گزینه هاي سواره و پیاده، وضعیت دسترسی بهبود: خدمات انجام شده توسط مشاور

 ها بندي گزینه و اولویت ارزیابیها،  سازي گزینه ، شبیه3و  2هاي  ترمینال
  1390: پروژه آغاز
  1390: پروژه اتمام
  

المللی امام  سازي جریان حرکت مسافران در ترمینال زیارتی فرودگاه بین مطالعات شبیه  .21  
 )ره(خمینی
  وزارت راه و شهرسازي :کارفرما

  )ره(شهر فرودگاهی امام خمینی -تهران: محل احداث پروژه
براي برداشت اطالعات سفرهاي حج در فرودگاه مهرآباد تهران و  ریزي برنامه: خدمات انجام شده توسط مشاور

سازي جریان مسافران در  ، شبیه)ره(المللی امام خمینی فرودگاه بین 1سفرهاي عتبات عالیات در ترمینال شماره 
 ، تعیین مسایل و مشکالت پالن معماري )ره(المللی امام خمینی بینترمینال زیارتی فرودگاه 

  1390: پروژه آغاز
  1390: پروژه اتمام
  

 )ره(ریزي حمل و نقل طرح جامع شهر فرودگاهی امام خمینی مطالعات ترافیک و برنامه  .22  
  وزارت راه و شهرسازي :کارفرما

  )ره(شهر فرودگاهی امام خمینی -تهران: محل احداث پروژه
اي، هوایی، ریلی، برآورد تقاضاي شهر  ونقل جاده شناخت و تحلیل شبکه حمل :خدمات انجام شده توسط مشاور

 هاي شهر فرودگاهی سناریوهاي کاهش حجم ترافیک ناشی از کاربريفرودگاهی، ارائه 
  1389: پروژه آغاز
  1390: پروژه اتمام

  
 ونقل و ترافیک شهر مراغه مطالعات ساماندهی حمل  .23  

  شهرداري مراغه :کارفرما
  مراغه: احداث پروژهمحل 

ونقل همگانی،  در حوزه بافت مرکزي شهر، سیستم حملشناخت مشکالت  :خدمات انجام شده توسط مشاور
ونقل همگانی و بافت  حملو ارائه پیشنهادات در حوزه ، تحلیل وضعیت ایمنی از طریق برداشت اطالعات میدانی

  بهبود وضعیت ایمنیمرکزي و 
  1389: پروژهآغاز 
  1391: پروژه اتمام
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 مطالعات ترافیک پروژه گردش بازار یاس وردآورد  .24

  ناجا تعاونبنیاد  :کارفرما
    تهران: محل احداث پروژه

هاي مناسب  برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فیزیکی، تعیین محل: خدمات انجام شده توسط مشاور
 جریان ترافیک در وضع موجود و آتی   سازي دسترسی سواره و پیاده به مجموعه، شبیه

  1389: پروژهآغاز 
  1389: پروژه اتمام

  
هاي  یابی و تدوین ضوابط و مقررات طراحی و توسعه پارکینگ مطالعات ساماندهی و مکان  .25

 عمومی و طبقاتی
  ریزي شهر تهران  و برنامه مطالعاتمرکز  :کارفرما

  تهران: محل احداث پروژه
هاي عمومی  سازي مطالعات باالدستی و مرتبط با پارکینگ تبیین رویکرد و مستند :شده توسط مشاورخدمات انجام 
دستورالعمل ، تدوین 1:10000هاي نیازمند پارکینگ عمومی موجود در مقیاس  شناسایی محدوده، شهر تهران

و مقررات طراحی و توسعه  تدوین ضوابط، تامین پارکینگ در آینده   تدوین برنامه، مطالعه ساماندهی پارکینگ
  هاي طبقاتی پارکینگ

  1388: پروژهآغاز 
  1389: پروژه اتمام

  
 شهر آبادان  Tank Farmونقل طرح جامع  ریزي حمل مطالعات ترافیک و برنامه  .26  

  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران: کارفرما
  آبادان: محل احداث پروژه

هاي مناسب  برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فیزیکی، تعیین محل: خدمات انجام شده توسط مشاور
  سازي جریان ترافیک در وضع موجود و آتی   دسترسی سواره و پیاده به مجموعه، شبیه

  1388: آغاز پروژه
  1389: پروژه اتمام

  
 بر ونقل طرح تفصیلی شهرسازي صنایع انرژي ریزي حمل مطالعات ترافیک و برنامه  .27  

  وزارت صنایع  :کارفرما
  محدوده المرد و پارسیان :پروژهاحداث محل 

هاي مناسب  برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فیزیکی، تعیین محل: خدمات انجام شده توسط مشاور
   دسترسی به مجموعه، شبیه سازي جریان ترافیک در وضع موجود و آتی

  1387: آغاز پروژه
  1387: پروژه اتمام

  
 ونقل طرح جامع شهرسازي منطقه آزاد اروند ریزي حمل مطالعات ترافیک و برنامه  .28  000

  سازمان منطقه آزاد اروند :کارفرما
  منطقه آزاد اروند -استان خوزستان :پروژهاحداث محل 

هاي مناسب  برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فیزیکی، تعیین محل: خدمات انجام شده توسط مشاور
 دسترسی به مجموعه، برآورد تقاضاي بار  

  1386: پروژهآغاز 
  1387: پروژه اتمام
  

BT S



 

368  
 

  
  

 کشور عمان Blue Cityو نقل طرح جامع شهرسازي  ریزي حمل  ترافیک و برنامه مطالعات .29  

  شرکت بلوسیتی : کارفرما
  شمال غربی مسقط در کشور عمان  :پروژهاحداث محل 

هاي مناسب  برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فیزیکی، تعیین محل: خدمات انجام شده توسط مشاور
  جریان ترافیک در وضع آتی   سازي دسترسی سواره و پیاده به مجموعه، شبیه

  1385: آغاز پروژه
  1386: پروژه اتمام

  
 سنجی ترافیک مجموعه برج یادمان  مطالعات عارضه  .30

   سازه یادمانشرکت : کارفرما
  تهران: محل احداث پروژه

هاي مناسب  برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فیزیکی، تعیین محل: خدمات انجام شده توسط مشاور
    موجود و آتیدسترسی به مجموعه، شبیه سازي جریان ترافیک در وضع 

  1384: آغاز پروژه
  1385: پروژه اتمام

  
ونقل طرح جامع شهرسازي منطقه ویژه انرژي پارس  ریزي حمل مطالعات ترافیک و برنامه  .31  

 )2سایت (
  شرکت منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: کارفرما

  ویژه پارس منطقه: محل احداث پروژه
هاي مناسب  تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فیزیکی، تعیین محلبرآورد : خدمات انجام شده توسط مشاور

  جریان ترافیک در وضع موجود و آتی   سازي دسترسی به مجموعه، شبیه
  1384: آغاز پروژه

  1385: پروژه اتمام
  
  

ونقل طرح جامع شهرسازي منطقه ویژه صنایع معدنی و  ریزي حمل مطالعات ترافیک و برنامه  .32  
 فارس خلیجفلزي 
  فلزات منطقه ویژه اقتصادي معادن وسازمان  :کارفرما
  بندرعباس :پروژه احداث محل

هاي مناسب  برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فیزیکی، تعیین محل: خدمات انجام شده توسط مشاور
 جریان ترافیک در وضع موجود و آتی   سازيدسترسی به مجموعه، شبیه

  1384: پروژهآغاز 
  1385: پروژه اتمام
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  شهر رایانهگروه 
با  »خدمات کامپیوتر شهر«گروه  شهر، هالمللی ر بینکار گروه به  همزمان با آغاز
فناوري نیازهاي  ي ایجاد گردید تا کلیهسازمان به این اي  رایانهدهی  هدف سرویس

 ارتباطی، هاي  و راهبري زیرساخت اندازي طراحی، راهمجموعه، اعم از اطالعات 
  .پاسخگو باشدبهترین کیفیت به با باالترین سرعت و  را افزاري افزاري و نرم سخت
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  هاي فعالیت شاخه
 هاي ارتباطی و زیرساخت اندازي و نگهداري شبکه طراحی، راه  -
 سازي ایجاد مراکز داده مشاوره طراحی، اجرا و پیاده  -
 سازي و حفظ اطالعات ذخیره ارایه و اجراي راهکارهاي  -
 سازي هاي مجازي سازي پروژه مشاوره، آموزش و پیاده  -
  امنیت اطالعات/ ISMSسیستم مدیریت امنیت اطالعات   -
  مورد نیازاینترنتی مین پهناي باند ات  -
 و تجهیزات جانبی افزار سخت مین، ارتقاء و نگهداريات  -
  افزارهاي عمومی  سازي نرم اندازي و سفارشی تامین، نصب، راه  -
 رهاي تخصصیافزا نرمسازي و نگهداري  طراحی، تولید، پیاده  -
 افزارهاي تحت وب سایت و نرم طراحی وب  -
 سازي و گسترش سیستم اتوماسیون اداري طراحی، پیاده  -
  خدمات پشتیبانی  -

 زیرساخت ارتباطیو نگهداري گسترش  ،اندازي ، راهنصبطراحی، 

همکاران گروه خدمات کامپیوتر ، توسط شهر ره المللی گروه بین زیرساخت ارتباطی
 معتبرترین بین از  Activeو  Passiveشهر پس از طراحی و تعیین تجهیزات 

، اندازي راه ،نصبهاي مرتبط شامل  کلیه فعالیتو برندهاي روز دنیا ایجاد شده 
کارشناسان رفع عیوب احتمالی آن نیز توسط یابی و  راهبري و توسعه، به همراه عیب

  .ردیگ می انجاماین گروه 
سازي جهت داشتن زیرساخت منغطف و  هاي مجازي این زیرساخت با استفاده از روش

افزاري را منجر  هاي خزید سخت سازي در مصرف و کاهش هزینه قابل توسعه، بهینه
ي  هاي یکپارچه ، سیستمEmai/serverاي نظیر  هاي شبکه سسروی. شود می

هاي مستند  ي مدیریت اطالعات، سرویس هاي یکپارچه گذاري فایل، سرویس اشتراك
ي فناوري  که توسط همکاران گروه خدمات کامپیوتر براي داشتن زیرساختی بر پایه

  .اطالعات ارایه شده است
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ها و  محرمانگی و امنیت اطالعات، ارایه کنترل عالوه بر موارد فوق حفظ یکپارچگی،
افزارهاي  افزارهاو نرم ، سختISO 27001,27002هاي منطبق بر استانداردهاي  روش

برقراري امنیت شبکه، مواردي هستند که همکاران بخش کامپیوتر شبکه در گروه 
ین شهر از وظایف اصلی خود دانسته و جهت داشتن زیرساخت امن، ا المللی ره بین

  .دهند وظایف را انجام می

 تامین پهناي باند مورد نیاز 

شهر، شرکاي تجاري،  المللی ره ارتباط بین دفاتر اقماري گروه بین کهجا  از آن
همچنین دسترسی همکاران خارج از شرکت به شبکه داخلی  و پیمانکاران ،کارفرمایان

م، امن و با سرعت یدارو برقراري دسترسی  این پذیرد، از توسط اینترنت صورت می
  .آید باالي اینترنتی از وظایف گروه خدمات کامپیوتر شهر به شمار می

  
 و تجهیزات جانبی افزار سخت تامین، ارتقا و نگهداري

هاي مختلف به جدیدترین فناوري روز،  خدمات کامپیوتر شهر با هدف تجهیز بخش
ها و حجم  ماهیت فعالیتها را براساس میزان، اهمیت،  افزاري بخش نیاز سخت
در بازار داخلی موجود نباشد، از تجهیزات مورد نیاز چنانچه شناسایی کرده و  ،اطالعات

  .دکن مراکز توزیع در کشورهاي همسایه و یا اروپا تهیه می
  

 افزارهاي عمومی براساس سازي نرم اندازي و سفارشی تأمین، نصب، راه
  سازمانیشده  هاي تعریفدنیازها و استاندار

افزارهاي عمومی و  خاصی از نرم  هاي مختلف به نگارش براساس اعالم نیاز بخش  
تخصصی، گروه خدمات کامپیوتر شهر به منظور حصول اطمینان از عدم بروز مشکل 

نظر نموده و چنانچه   نگارش مورد تست  ها یا شبکه، اقدام به تامین و  براي رایانه
گردد، اقدام به  کاربران ) فعالیت(ر جدید موجب سهولت افزا امکانات نگارش یا نرم

گروه نیاز این  مورد سفارشیافزارهاي  همچنین نرم. نماید هاي قبلی می ارتقاي نگارش
همگی توسط این مجموعه ...) دبیرخانه و، افزارهاي اتوماسیون مانند نرم( المللی بین

ها  و توسعه آننویسی  برنامه ،طراحی ،مجموعه جدید نیازهايبا شناسایی و  شدهتهیه 
  .پذیرد صورت مینویس  همکاران برنامهتوسط 
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  خصصیترهاي افزا نرماندازي و نگهداري  سازي، راه طراحی، تولید، پیاده

لیست تهیه شده است که این بخش طراحی و توسط کارشناسان  ،افزار  نرم150بیش از 
 .در ذیل آمده است ها اهم آن

  افزارهاي تحت وب نرمسایت و  طراحی وب

شهر در پی اعالم نیاز و با تعامل  المللی ره گروه بیننیاز  افزارهاي اختصاصی مورد نرم
نویسی،  هاي برنامه گروه هاي مرتبط و کار  اي در بخش بین کارشناسان حرفه

عنوان ابزار تخصصی  نویسی و تست به شده و پس از گذراندن مراحل برنامه راحیط
هاي زیرمجموعه  ها و شرکت هاي مورد نیاز بخش سایت وب .گیرد می  قرارمورد استفاده 

شهر نیز پس از اعالم نیازها، توسط کارشناسان خدمات کامپیوتر  المللی ره گروه بین
  .گیرد شهر طراحی و پس از تایید نهایی در دسترس قرار می

  سازي و گسترش سیستم اتوماسیون اداري طراحی، پیاده   
  سامانه برگه ساعات و حقوق و دستمزد -
  سامانه درخواست خدمات -
  سامانه مدیریت قراردادها -
  سامانه پرونده پرسنلی -
  خوان سامانه کارت -
  سامانه مرخصی، ماموریت -
  هاي پزشکی سامانه پرونده -
  خالصه مذاکرات -
  سامانه کتابخانه الکترونیکی -
 سامانه مکاتبات و دبیرخانه -
 پروژهگیري امور کنترل سامانه پی -
  سامانه اعالنات -
  سامانه مدیریت ارتباطات -
  سامانه مدیریت جلسات -
  سامانه مدیریت مستندات -
  سامانه ارزیابی رانندگان -
  سامانه درخواست حضور در خارج از ساعات اداري -
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  هاي پشتیبانی سایر سرویس

 افزاري نرمریزي شده شامل اقدامات  هاي برنامه در زمان اي دوره هاي سرویسانجام  -
 هاي موجود تاپ لپو  هاي کاري از قبیل سرورها، ایستگاهها،  افزاري سیستم و سخت

هاي  دوربیناسکنرها، ا، هپرینترمانند تجهیزات جانبی  اي دوره هاي سرویسانجام  -
 جهت رساندن اختالالت فنی به حداقل هاویدئو پروژکتورو  دیجیتال

دلیل عدم دسترسی کارشناسان به درایوهاي  از شبکه داخلی به/ انتقال فایل به -
جهت در  ها و سیستمبراي جلوگیري از ویروسی شدن ، USBهاي  نوري و پورت

  اطالعاتنگهداري از مالکیت و امنیت 
، پالت سیاه و سفید و رنگی با کاغذهاي روي انواع کاغذ A3پرینت رنگی تا قطع  -

  متر طول 20/3متر عرض و  سانتی90ثر کمختلف تا حدا
  ها ها، تصاویر و نقشه اسکن عکس -
  شهر المللی ره هاي نشریات تهیه شده توسط گروه بین CD تکثیر -
شده در مقاطع  ریزي انجام از اطالعات براساس برنامههاي پشتیبان  تهیه نسخه -

  روزانه، هفتگی، ماهیانه 
 هاي ارتباطی و مخابراتی سیستم نگهداري و پشتیبانی ،سرویس -

  هاي مداربسته تصویري و دوربین - هاي صوتی الت سیستمابررسی و رفع اشک -
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  شده خدمات کامپیوتر شهر هاي انجام پروژه

المللی  سیم دفتر مرکزي گروه بین اندازي زیرساخت شبکه کابلی و بی نصب و راه -
 شهر ره

کاربردي  ـ سیم دانشگاه علمی بیاندازي زیرساخت شبکه کابلی و  نصب و راه -
 بیلد کوییک

 سیم دفتر مرکزي شرکت پاریز قشم اندازي زیرساخت شبکه بی راه -
مرکزي  ساختمان ،2و 1گزارش فاز طراحی بستر زیرساخت شبکه کابلی و تدوین  -

 بانک گردشگري
 شهر اندازي زیرساخت شبکه کابلی دفتر عسلویه شرکت معماران ره راه -
 ها و شبکه فرودگاه سلفچگان اندازي سیستم راه  -
 شهر ها و شبکه دفتر کرمانشاه ره اندازي سیستم راه  -
 ها و شبکه دفتر سایت پارسیان عسلویه اندازي سیستم راه -
 سازان عسلویه ها و شبکه دفتر سایت انبوه اندازي سیستم راه -
 ها و شبکه موسسه خیریه ارمغان ایرانیان اندازي سیستم راه -
 ها و شبکه شرکت آبادفلز پارس اندازي سیستم راه -
 شهر ها و شبکه دفتر ماکو ره اندازي سیستم راه -
 کاربردي  -  تصویري در مرکز آموزش علمی -هاي کامپیوتري  اندازي سیستم راه -
 شهر المللی ره گروه بین ،هاي زیرساختی شبکه فراهم آوردن سرویس -
 شرکت ساختمان سازان صنعت ،هاي زیرساختی شبکه فراهم آوردن سرویس -
 شهر ارتقا زیرساخت سوییچینگ دفتر مرکزي شرکت معماران ره -
شهر بر روي بستر  المللی ره دهی خدمات شبکه گروه بین انتقال بستر سرویس -

virtual 
هاستینگ و استقرار سرورهاي شبکه مشتریان خدمات کامپیوتر شهر در مرکز داده  -

 این شرکت
 شهر المللی ره اي دفتر گروه بین هاي رایانه متامین و پشتیبانی سیست -
 اي دفتر کارگاه ساختمان بانک گردشگري هاي رایانه تامین و پشتیبانی سیستم -
 شهر اي دفتر عسلویه شرکت معماران ره هاي رایانه تامین و پشتیبانی سیستم -
در  ISO 27001 , 27002ها منطبق بر استانداردهاي  ها و کنترل ایجاد رویه -

 شهر المللی ره گروه بین ISMSهاي  سیستم
 بیلد کاربردي کوئیک -طراحی سایت دانشگاه علمی  -
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 بیلد طراحی سایت شرکت کوئیک -
 شهر المللی رهطراحی سایت گروه بین -
 طراحی سایت گروه کارا  -
 طراحی سایت باقرشهر  -
 طراحی سایت مجانب  -
 ساز ایران طراحی سایت شرکت زرین  -
 پردا رهسایت شرکت  طراحی وب  -
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  شهر  المللی ره افزارهاي تهیه شده در گروه بین  نرم
  

ها افزار توسط کارشناسان تهیه شده است که اهم آن  نرم 150بیش از 
 :به شرح زیر است

 INDSIMهاي برق صنعتی   گرافیکی شبکه ـ اي  ساز محاوره  افزار شبیه  نرم -

 DYNSIM هاي قدرت  دینامیک سیستماي ـ گرافیکی   ساز محاوره  افزار شبیه  نرم -

 PSSIMهاي قدرت   اي ـ گرافیکی سیستم  ساز محاوره  افزار شبیه  نرم -

 PSOPFهاي حرارتی  اي پخش بار اقتصادي بین نیروگاه  افزار محاوره  نرم -

 GIPافزار آموزشی جغرافیایی ایران   نرم -

 )بیالن آب( Water Balanceافزار   نرم -

 تاسیسات الکتریکیافزار متره   نرم -

 ییافزار محاسبات روشنا نرم -

 بار برودت ي هافزار محاسب نرم -

 افزار ترسیم دیاگرام موتورخانه نرم -

 هاي هوا  افزار ترسیم کانال  نرم -

 هاي فاضالب  افزار ترسیم لوله  نرم -

 افزار انتخاب ادوات تاسیساتی  نرم -

   "DESIGN Ver. 5.8"افزار  نرم -

هاي مختلف سازه بتنی و فلزي بکار  محاسبه و طراحی قسمتبراي افزار  این نرم
فاقد این  ETABSیا  SAP :افزارهاي رایج تحلیل و طراحی مانند که نرم ، درحالیرود می

که ) برمبناي مقررات ملی ساختمان( بخشی از محاسبات و طراحی. باشند امتیاز می
  :باشد گیرد، به شرح زیر می افزار انجام می توسط این نرم

یا  SAPافزار  محاسبات و طراحی انواع مختلف شالوده با استفاده از خروجی نرم -
ETABS   

مقطع   زنبوري و تیر با  محاسبات و طراحی انواع تیرهاي باربر از قبیل تیر النه -
  گیرهاي مربوط به آن مرکب بتن و فوالد به همراه برش

 محاسبات و طراحی اشکال مختلف ستون -
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ها در  کننده محاسبات و طراحی صفحه پاي ستون با قابلیت آرایش سخت -
   ETABSیا  SAPافزار  هاي مختلف صفحه و با استفاده از خروجی نرم قسمت

 محاسبات و طراحی انواع اتصاالت بین اعضاي مختلف سازه -

ها  نامه طرح ساختمان ینیبارگذاري براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و آ -
  )2800استاندارد (مقابل زلزله در 

  محاسبه مشخصات استاتیکی مقاطع مختلف -
 محاسبه دیوار حائل در حالت طره و متصل به سازه -
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  شهر سام رهشرکت 
 المللی بین گروه زیست محیط بخش ایران، جامعه در محیطی زیست  توجه افزایش با
 از پس. است کرده آغاز 1384 سال از مستقل بخشی عنوان به را خود فعالیت شهر، ره
 داد تغییر HSE بخش به را خود نام زیست محیط بخش کار، گسترش و فعالیت سال 2
 پس. داد گسترش نیز سالمت و اي حرفه بهداشت هاي زمینه در را خود هاي فعالیت و
 گروه هلدینگ مجموعه زیر( مستقل شرکت یک به HSE بخش 1389 سال در آن از

  .شد تبدیل »شهر ره سام« شرکت نام با) شهر ره المللی بین

  ».است زیست محیط و ایمنی سالمت، مخفف ،سام«

 از بیش همکاريو  مجرب تخصصی کادر از گیري بهره با اکنون هم شرکت این
 درمختلف  هاي تخصص با وقت پاره کارشناس 70 و وقت تمام متخصص کارشناس30

 فنی اي مشاوره خدمات تاکنون سالمت، و ایمنی زیست، محیط خدمات هاي زمینه
 حتی و خصوصی و دولتی هاي بخش در مشتریان از وسیعی طیف به را گوناگونی
 و ها آوري فن ترین پیشرفته گرفتن خدمت به با و نموده ارایه ملیتی چند هاي شرکت
 کالن هاي سازي تصمیم رده در ملی اي توسعه هاي طرح در همواره ،دنیا روز دانش

  . است کرده نقش ایفاي اجرایی ریزي برنامه و مدیریتی
 ظرفیت و توان تقویت ،زیست محیط پیشرفته وريآ فن و روز دانش با همگام پیشرفت
 پایگاه از گیري بهره و امکانات تجهیز و افزاري سخت ارتقا با همگام انسانی منابع
 شرکت این شده اتخاذ راهبردهاي و اساسی اصول از منسجم، زیستی محیط هاي داده
 و علمی مجامع میان در المللی بین و اي منطقهـ  ملی بازارهاي در حضور براي

  .باشد می پیشرو ،ایرانی شرکت یک عنوان به پژوهشی

  شهر هاي شرکت سام ره زیرگروه   •
با ایجاد زیر و از زمان آغاز به کار، با هدف تحقق توسعه پایدار  »شهر سام ره«شرکت 
اقدام به انجام  GIS  همچنین همکاري نزدیک با بخشو هاي متفاوت  مجموعه
. شهر نموده است المللی ره مشی داخلی و گروه بین بینی شده در خط هاي پیش فعالیت
  .در ذیل آورده شده است »شهر رهسام «هاي شرکت   زیرگروه
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  زیست محیط  •
  ...)زیست و هاي محیط آلودگی کنترل و کاهش(زیست  مهندسی محیط -
  زیست  مطالعات پایه محیط -
  زیست ریزي و مدیریت محیط برنامه/طرح -
  ایمنی •
  اي سالمت و بهداشت حرفه •
 HSE-MSسازي نظام جامع   پیاده •
  گردشگري •

Ø  شهر سام ره شرکتخدمات  
  :زیر تقسیم کرد گروه عمده 5 توان به میشرکت را این هاي  فعالیت

   زیست محیط   •
ü  محیطی ریزي زیست و برنامهمدیریت  
  ...و EIA ،SEA،CEA  ،ESHIAارزیابی اثرات شامل   -
  SOERزیست  تعیین وضعیت محیط  -
- EMMP  وEMMS  
  اکوتوریسم  -
  محیطی هاي زیست آمایش و مکانیابی  -
  گانه  4ریزي مناطق  برنامه/طرح  -
  ارزیابی چرخه عمر  -

  محیطی  مطالعات پایه زیست  •
  زیست فیزیکی مطالعات محیط  -
  زیست انسانی مطالعات محیط  -
  زیست بیولوژیکی مطالعات محیط  -
 مطالعات محیط دریایی  -

 مخاطرات طبیعی  -
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  زیست مهندسی محیط  •
  طراحی سیستم کنترل آلودگی هوا  -
  طراحی سیستم تصفیه آب و فاضالب  -
 مدیریت پسماند  -

 محیطی هاي زیست سازي آالینده مدل  -

  بخش ایمنی   •
ü  مدیریت بحران  
ü  غیرعاملپدافند 
ü HSE- MS  

 سازي نظام پیاده  -

 نظارت بر حسن اجراي نظام  -

 پایش و مانیتورینگ  -

ü مدیریت ریسک 

  بخش انرژي  •
ü وري پایش و ارتقا بهره 

ü و طراحی  همشاور 

ü مدیریت انرژي 

  بخش صنعت  -
  ساختمان بخش  -

 گردشگري بخش   •

ü  توریسم  
ü  اکوتوریسم 

 اي  بخش سالمت و بهداشت حرفه  •

ü بهداشت محیط 

ü اي  بهداشت حرفه  
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  افزاري افزاري و سخت امکانات و تجهیزات نرم   •

خصوصاً در مطالعات  ،سازي شرایط محیطی افزاري و مدل  هاي نرم استفاده از بستر
 هاي ارجاع شده همواره جایگاه خاصی در مطالعات و بررسی ،هاي توسعه صنعتی طرح

تمامی همکاران این شرکت ضمن تسلط به . است  داشته »شهر سام ره«به شرکت 
خود از  یهاي تخصص در زمینه، GISهاي اطالعات جغرافیایی  مبانی و اصول سیستم

دستگاه رایانه در دفتر  30استقرار بیش از . نمایند برداري می افزارهاي مربوطه بهره نرم
تجهیز کلیه هاي میدانی،  دستگاه رایانه دستی در برداشت 8و این شرکت مرکزي 

هاي ثبت آنالین شرایط  یاب جهانی و دستگاه هاي زمینی به دستگاه موقعیت تیم
  . ستا گواه بر این ادعا ،جوي

 داراي یک تیم تخصصی مطالعات دریایی با تجهیزات کامل »شهر سام ره«شرکت 
  .باشد می ،...مستندسازي دریایی وو   برداري غواصی، نمونه :شامل

هاي  داراي تجهیزات پایش آالینده »شهر سام ره«دریایی، شرکت عالوه بر تجهیزات 
افزار  نرم 25محیطی، تجهیزات مطالعات سایزمیک و ژئوالکتریک و بیش از  زیست

  .باشد هاي مختلف می تخصصی در زمینه
  المللی همواره  گیري و تشریک مساعی با سایر مهندسین مشاور داخلی و بین بهره

 طوري که در حال حاضر قرار داشته است، به این شرکتهاي توسعه  در برنامه
هاي  در زمینهشرکت داخلی  10المللی و  بین  شرکت 3هاي مشترکی را با  نامه تفاهم

  .تخصصی مختلف امضا نموده است

  پایگاه داده و اطالعات  •

ها به عنوان رکن اصلی مطالعات محیطی نقش پررنگی در افزایش  اطالعات و داده
همین دلیل بانک  به. نماید زیست ایفا می و آنالیز مطالعات محیط توان تحلیل

با صرف زمان و هزینه  »شهر سام ره«شرکت  1هاي اطالعات جغرافیایی داده
طوري که کلیه  به. هنگفتی تجهیز و به صورت پویا در حال توسعه و تکمیل است

المللی  هاي استاندارد بین بندي و ساختار داده اساس دسته هاي موجود کشوري بر داده
کلیه کارشناسان و همکاران . گردند هنگام می اي به طور دوره ساماندهی گردیده و به

را به این پایگاه ارسال نموده  شده خود  آوري هاي جمع شهر داده لمللی رها گروه بین
  .برداري قرار گیرند تا در مطالعات آتی مورد بهره
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  سوابق شاخص مطالعاتی  •

تا تبدیل این بخش به شرکت سام  1384سال  درزیست  از زمان تاسیس بخش محیط
هاي مختلف را مدیریت  موضوعو   پروژه با مقیاس 50بیش از این شرکت شهر،  ره

  :توان به موارد زیر اشاره نمود ها می از این پروژه. نموده است
محیطی، پایش و  پایه، ارزیابی اثرات زیست مطالعات(محیطی  جامع زیست مطالعات  -

مجتمع امور صنفی تولیدي ) EMMPو  EMMSمانیتورینگ، طرح جامع پسماند، 
  تهران در سایت چهاردانگه

سازي شهرك صنعتی شیمیایی پردیس فناوران  هجامع، تفصیلی و طرح آمادطرح   -
 البرز

 شرکت شهرك صنعتی پردیس فناوران البرز هیدج: کارفرما 
 مکانیابی، مجتمع پتروشیمی فجر کرمان 

 شرکت پتروشیمی فجر کرمان: کارفرما
 هکتار200: مساحت زمین پروژه
 کرمانشهرستان  - استان کرمان: محل احداث پروژه

 1393تیر : آغاز پروژه
  1393اسفند  :اتمام پروژه

  مطالعات ارزیابی راهبردي اثرات زیست محیطی فاز اول منطقه آزاد ماکو  -
  سازمان منطقه آزاد ماکو: کارفرما

اثرات  یابیارز نامه نییآزیست جهت تهیه  همکاري با سازمان حفاظت محیط  -
 یو عمران یخدمات ،يدیبزرگ تول يها ها و پروژه طرح ،یطیمح ستیز
 (SOER)2زیست ایران گزارش ملی تعیین وضعیت محیط  -
محیطی و مطالعات طرح جامع  هاي زیست مطالعات مکانیابی، مطالعات پایه، پایش  -

 پسماند مجتمع پتروشیمی مکران
محیطی، تهیه  مطالعات مکانیابی، مطالعات پایه، مطالعات ارزیابی اثرات زیست  -

سازي قطب پتروشیمی سپهر الوان، بندر جامع  تفصیلی و آمادههاي جامع،  طرح
 الوان و پاالیشگاه گاز الوان

گهر  شناسی و مطالعات پایه طرح جامع فضاي سبز گل مطالعات تفصیلی خاك  -
 سیرجان
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راهبردي مناطق ویژه اقتصادي  محیطی زیستمطالعات جامع مطالعات مکانیابی و   -
 ریز کازرون و نی

بزرگترین قبیله (واي  -محیطی طراحی دهکده اکولوژیک شواي زیستمطالعات   -
 )سرخپوستان کانادا

 پارس اقتصادي انرژي ي منطقه ویژه ،2سازي آلودگی هواي سایت  مدل  -
محیطی پاالیشگاه گاز و  محیطی و ارزیابی اثرات زیست یابی زیست مطالعات مکان  -

 چشمه خوش دهلران  3100گاز مایع 
هاي نفت  محیطی بندر، خط لوله و تسمه نقاله پاالیشگاه زیست ارزیابی اثرات  -

 فارس سنگین و فوق سنگین هرمز و میعانات گازي ستاره خلیج
بر در سواحل  محیطی طرح استقرار صنایع انرژي اثرات زیست مطالعات ارزیابی  -

 ساحلی پارسیان  ي هجنوبی کشور منطق
بر در سواحل  قرار صنایع انرژيطرح است محیطی مطالعات ارزیابی اثرات زیست  -

 دشت المرد، جنوبی کشور
صنایع  ي محیطی طرح جامع توسعه منطقه ویژه مطالعات و ارزیابی اثرات زیست  -

 فارس معدنی و فلزي خلیج
محیطی، پایش و  مطالعات پایه، ارزیابی اثرات زیست(محیطی  مطالعات جامع زیست  -

شهر فرودگاهی فرودگاه ) EMMPو  EMMSمانیتورینگ، طرح جامع پسماند، 
 )ره(المللی امام خمینی بین

المللی  فرودگاه بین ،2محیطی ترمینال شماره  مطالعات پایه و ارزیابی اثرات زیست  -
 )ره(امام خمینی

المللی  محیطی شهر فرودگاهی فرودگاه بین مطالعات پایه و ارزیابی اثرات زیست  -
 سلفچگان قم

محیطی منطقه  توان، ظرفیت برد و ارزیابی اثرات زیست، ارزیابی  مطالعات پایه  -
 نمونه گردشگري طرالب قم

سالمت و همچنین مشاور مادر  ،محیطی، اجتماعی مطالعات ارزیابی اثرات زیست  -
  مرغی تهران محیطی طرح توسعه پادگان و فرودگاه قلعه زیست

 ن محیطی کارخانه آلومینیوم خاورآذی مطالعات ارزیابی اثرات زیست  -
   1 سایت -محیطی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس مطالعات جامع زیست  -
 2سایت  -انرژي پارس محیطی منطقه ویژه اقتصادي مطالعات زیست  -
 3سایت  -محیطی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس مطالعات زیست  -

  
  



 

384  
 

  
 

اقتصادي پتروشیمی  ي  نطقه ویژهممحیطی  طرح جامع و مدیریت پایش زیست  -
 ماهشهر

  بر ویژه صنایع انرژي اطقمنیابی استقرار  محیطی و مکان مطالعات زیست  -
 آزاد اروند بردي و کاربري اراضی منطقههمحیطی طرح را مطالعات زیست  -
هاي  محیطی استقرار صنایع نوین در جوار قطب یابی زیست سنجی و مکان امکان  -

 علمی و صنعتی استان تهران
براي ساختمان مرکزي بانک  HSEو نظارت عالیه  HSE-MSسازي نظام  پیاده  -

 گردشگري براي دوران ساخت و ساز
 مطالعات پدافند غیر  -
 شیمیایی پردیس فناوران البرز -عامل و ایمنی شهرك صنعتی -
شهر با ارتفاع  المللی ره ساختمان مرکزي گروه بین در HSE-MSسازي نظام  پیاده  -

 برداري دوران بهرهطبقه براي  8
و پدافند غیرعامل قطب پتروشیمی سپهر الوان، پاالیشگاه الوان،  HSEمطالعات   -

 بندر خدماتی و خطوط انتقال محصول به سرزمین اصلی
فاز دوم،  International Cityدوران ساخت و ساز   HSEو طرح  نامه تدوین نظام  -

 امارات عربی متحده دبی
پیمانکاران طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار  HSEی تهیه و تدوین طرح ارزیاب  -

 هاي المرد و پارسیان سایت -بر در سواحل جنوبی کشور صنایع انرژي
و همچنین نظارت بر حسن انجام ضوابط و  HSEهاي  سازي اصول و معیار پیاده  -

 شریعتی خیابانراه  سازي پیاده به HSEمقررات 
و همچنین نظارت بر حسن انجام ضوابط و  HSEهاي  سازي اصول و معیار پیاده  -

 آزادي خیابانراه خ انقالب و  سازي پیاده به HSEمقررات 
هاي تحت نظارت منطقه آزاد  اي سایت هاي دوره و بازرسی   HSEسازي نظام  پیاده  -

 اروند
ویژه  ي ، ایمنی و پدافند غیرعامل در منطقه)امنیتی (مطالعات تمهیدات حفاظتی   -

 2سایت  -اقتصادي انرژي پارس
مطالعات شناخت وضع موجود شرایط ایمنی، سالمت و پدافند غیرعامل شهر   -

 )ره(المللی امام خمینی فرودگاهی، فرودگاه  بین
ویژه اقتصادي انرژي  منطقه ،2سایت  12کمپ مسکونی فاز  HSEطراحی نظام   -

 پارس
نمایشگاه  )HSE(زیست  تدوین مجموعه قوانین و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط -

 المللی کرمانشاه بین
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منطقه ویژه  - طراحی انبارهاي مجتمع پتروشیمی آریا ساسول HSEمطالعات   -
  1 اقتصادي انرژي پارس، سایت

عربی  کانال )HSE plan(زیست  تهیه و تدوین طرح ایمنی، بهداشت و محیط  -
 امارات متحده عربی

 ي در طرح ایجاد دهکده ،...نشانی، کلینیک و هاي آتش جانمایی و طراحی ایستگاه  -
 بوشهر -فارس دانایی خلیج

هاي اولیه و  هاي کمک هاي اطالعات کیت تعیین مسیرهاي خروج اضطراري برگه  -
 دهلران NGL3100هاي غیر صنعتی  عالئم ایمنی پروژه ساختمان

نشانی متمرکز خارج از تاسیسات صنعتی منطقه ویژه اقتصادي  مطالعات آتش  -
  2سایت  -انرژي پارس

طرح جامع و مطالعات محیط طبیعی منطقه ویژه اقتصادي سلماس و ارزیابی اثرات  -
  محیطی شهرك صنعتی سلماس زیست

شامل ارزیابی اثرات (طرح جامع منطقه آزاد ماکو  محیطی زیست مطالعات  -
هاي  ها و پروژه محیطی طرح یطی مقدماتی، مطالعات ارزیابی اثرات زیستمح زیست
 )آیند پی

و بازنگري و  Blue Cityاثرات احداث شهرك  ها و محیطی جنبه مطالعات زیست  -
 )عمان(محیطی  تکمیل مطالعات ارزیابی اثرات زیست

  محیطی و گردشگري منطقه آزاد چابهار  مطالعات جامع زیست  -
  محیطی مجموعه برج میالد تهران   مطالعات زیست  -
انقالب،  خیابان) تهران(راه شهري  سازي مسیرهاي پیاده محیطی به مطالعات زیست  -

  شریعتی خیابانآزادي،  خیابان
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 شهر در زمینه  المللی ره سوابق مطالعات و تجربیات پیشین گروه بین  •
  محیطی مطالعات زیست

  نفتی بر ساحل بندرعباسهاي  محیطی آلودگی ارزیابی اثرات زیست -
  ...)ها، انتشار نفت و نشت کشتی(محیطی حوادث دریایی  ارزیابی اثرات زیست -
محیطی  و طرح مدیریت زیست 4محیطی طرح توسعه فاز  ارزیابی اثرات زیست -

  آباد  شهرك صنعتی شمس
  سازي اردکان  محیطی کارخانه گندله ارزیابی اثرات زیست -
مات وارد شده به نواحی ساحلی شهر بوشهر به محیطی صد ارزیابی اثرات زیست -

  کیلومتري در اثر جنگ تحمیلی10شعاع 
  محیطی توسعه شهري بندرعباس ارزیابی اثرات زیست -
  محیطی امواج بر رسوبات ساحلی ارزیابی اثرات زیست -
محیطی توسعه شهري بر  اثرات زیست یابی گزارش ارزیابی بازنگري و ارزش -

  قشم ي جزیره
  محیطی کارخانه پارچه شاخص یابی گزارش ارزیابی اثرات زیست ارزشبازنگري و  -
و سکوهاي  ها محیطی سازه یابی گزارش ارزیابی اثرات زیست بازنگري و ارزش -

  دریایی
  بررسی کیفی و کمی آب و فاضالب تهران -
هاي مسکونی و صنعتی و تاثیرات  هاي رایج در استقرار شهرك تئوري بررسی -

  ها محیطی آن زیست
هاي کاربردي و نظري براي طرح جامع فضاي سبز صنایع آالینده، و نقش  امهبرن -

  فضاي سبز در کاهش آلودگی هوا
محیطی، اصالح برخی  هاي زیست کنترل هاي موجود پایش و بازنگري مدل -
  ها با مالحظات خاص کشور ایران دلم
  محیطی استان هرمزگان ارزیابی کشاورزي و وضعیت زیست -
  و بازیافت زباله در جزیره قشم آوري طرح جامع جمع -
  طرح مقدماتی استفاده از فاضالب شهري منجیل در آبیاري فضاي سبز -
  طراحی بهینه تامین آب مورد نیاز کارخانه گلوکز ایران از پساب -
  آوري و بازیافت زباله شهري منجیل طراحی مقدماتی سیستم جمع -
  مطالعات کمی و کیفی منابع آب استان تهران -
  بازیافت پساب کارخانه سیمان صوفیان طراحی سیستم -
  طراحی ایستگاه پمپاژ فاضالب جزیره کیش -
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 ژئواینفورماتیک
به  1384شهر در سال  المللی ره روه بینگبخش ژئواینفورماتیک به عنوان یکی از ارکان 
این بخش با تلفیق . محور تشکیل گردید  منظور تحلیل و پردازش اطالعات مکان

هاي اطالعات مکانی فعالیت خود را  فناوري اطالعات و سیستم هاي کارشناسان حوزه
هاي گروه  رسانی به سایر بخش به موازات خدمات 1392در سال . توسعه داده است

 Rah-Shahr(شهر  المللی ره شهر زیرساخت اطالعات مکانی گروه بین المللی ره بین

SDI (اندازي  ن محور، راهگذاري اطالعات مکا برداري و به اشتراك به منظور بهره
 .گردید

 هاي تخصصی و فنی و ایجاد براي تمامی بخش GIS هاي تخصصی برگزاري دوره
SDI  هاي مرتبط با اطالعات مکانی گروه  باعث گردیده است که کلیه فعالیت
در حال حاضر کلیه . شهر در قالب این سیستم اطالعاتی مدیریت گردد المللی ره بین

هاي جامع و تفصیلی کاربري اراضی،  ریزي، شهرسازي، طرح برنامهمطالعات آمایش، 
هاي مکانی  ها در قالب پایگاه داده زیست و گردشگري توسط کارشناسان بخش محیط

 .گردند انجام و در پایان توسط بخش ژئواینفورماتیک پایش و کنترل می
اي هوشمند ه سازي سیستم سازي و تحلیل اطالعات مکان محور، طراحی و پیاده مدل

گیري محسوب  سازي و تصمیم مبتنی بر اطالعات مکانی، رویکرد نوین در حوزه تصمیم
المللی  در گروه بین GeoBIسازي سامانه  شود که این موضوع با طراحی و پیاده می
 .شهر محقق شده است ره
هاي تخصصی در  ها از سطح بخش به شرکت اکنون با توجه به گسترش فعالیت هم

شرکت «شهر، ارائه خدمات مرتبط با اطالعات مکانی از طریق  المللی ره بینسطح گروه 
هاي تابعه و  به عنوان یکی از شرکت» )شهر مدیریت اطالعات هوشمند ره(ماهر 

  . گردد شهر ارائه می زیرمجموعه ره
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  هاي بخش ژئواینفورماتیک اهم فعالیت
  بر کوشکنار استقرار صنایع انرژي سازي پایگاه داده مکانی منطقه ویژه طراحی و پیاده -
  بر المرد سازي پایگاه داده مکانی منطقه ویژه استقرار صنایع انرژي طراحی و پیاده -
   2سایت  - سازي پایگاه داده مکانی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس طراحی و پیاده -
  3سایت  - سازي پایگاه داده مکانی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس طراحی و پیاده -
  سازي پایگاه داده مکانی منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی بندر امام طراحی و پیاده -
  فارس سازي پایگاه داده مکانی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزي خلیج طراحی و پیاده -
  سازي پایگاه داده مکانی منطقه آزاد تجاري صنعتی اروند طراحی و پیاده -
  عات مکانی منطقه آزاد تجاري صنعتی اروندسازي زیرساخت اطال طراحی و پیاده -
سازي سیستم اطالعات مکانی مبتنی بر وب منطقه آزاد تجاري صنعتی  طراحی و پیاده -

  اروند
  سازي پایگاه داده مکانی منطقه آزاد تجاري صنعتی ماکو طراحی و پیاده -
  سازي پایگاه داده مکانی منطقه آزاد تجاري صنعتی چابهار طراحی و پیاده -
  سازي پایگاه داده مکانی منطقه آزاد تجاري صنعتی انزلی و پیاده طراحی -
  هاي نفت و گاز کشور سازي پایگاه داده مکانی زیرساخت طراحی و پیاده -
  )ره(سازي پایگاه داده مکانی شهر فرودگاهی امام خمینی طراحی و پیاده -
ام سازي سیستم اطالعات مکانی مبتنی بر وب شهر فرودگاهی ام طراحی و پیاده -

  )ره(خمینی
هاي جنوبی مناسب  گیري چند معیاره فضایی دشت سازي سیستم تصمیم طراحی و پیاده -

  استقرار صنعتی
هاي صنعتی منطقه ویژه اقتصادي  هاي هوا در سایت سازي رفتار انتشار آالینده مدل -

  انرژي پارس
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  خدمات قابل ارائه بخش ژئواینفورماتیک
شهر در حوزه  المللی ره ، شرکت تخصصی گروه بین»ماهرشرکت «با توجه به اینکه 

بخش ژئواینفورماتیک به عنوان یکی از . باشد می  پردازش اطالعات مکان محور
  :باشد هاي شرکت ماهر، توانمند در ارائه خدمات زیر می بخش

  )Geo-DataBase( سازي پایگاه داده مکانی طراحی و پیاده  -
 پشتیبان تصمیم مبتنی بر اطالعات مکانیهاي  سازي سیستم طراحی و پیاده  -

)Geo-DSS(  
اجتماعی مبتنی بر مدل تفکر سیستم داینامیک  - هاي اقتصادي سازي سیستم مدل  -

)System Dynamic Modeling(  
  )WebGIS(طراحی و پیاده سیستم اطالعات مکانی مبتنی بر وب   -
-Spatial DataInfrastructure(سازي زیرساخت اطالعات مکانی  طراحی و پیاده  -

SDI(  

هاي هوشمند تحلیل اطالعات مبتنی بر اطالعات  سازي سیستم طراحی و پیاده  -
 )Geo-BI(مکانی 
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 ها پیمانرسیدگی و امور  ،عالیهنظارت واحد  

شهر با استفاده از دانش  المللی ره هاي گروه بین پیمانرسیدگی و واحد نظارت و امور 
را به عهده دارد که  شهر هاي ره پروژه ،گذاري، امور قراردادها و مدیریت طرح رمایهس

ها از تجارب افراد متخصص و مجرب در این زمینه استفاده  ثمررساندن آن بهبراي 
  .کرده است
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هاي  در بخش ،شهر رهالمللی  هاي گروه بین پیمانرسیدگی و امور  ،عالیهواحد نظارت 
  :نماید به فعالیت تخصصی خود می ذیل اقدام

  
 جوادیه جدید پل احداث و طراحی  هژپرو .1
 جوادیه پل محوطه روشنایی هژپرو .2
 ه رو شنایی و نورپردازي عرشه و قوس پل جوادیهژپرو .3
  ها مدیریت و نظارت بر امور پیمان .4
 مشاورخدمات مهندسی قراردادهاي پیشنهادي تهیه و کنترل نهایی اسناد  .5
 ه خدمات مهندسی مشاوریتهیه و کنترل نهایی قراردادهاي مربوط به ارا .6
 کارکرد  وقت و قطعیمهاي  وضعیت کنترل نهایی صورت .7
 ها غیرمجاز پیمان هاي جدید، بررسی و میزان تاخیرات مجاز و نهایی قیمت کنترل .8
 خدمات مهندسی هاي  الزحمه تهیه و کنترل نهایی حق .9

 ، سازه و سیویلهاي معماري عملیاتی مطابق با طرح مقادیر برآوردانجام  .10
 هاي مقادیر عملیات تاسیسات مکانیکی و برق کنترل نهایی برآورد .11
 هاي اجرایی انجام عملیات پروژهنظارت عالی بر حسن  .12
 ها قراردادي پروژه و ل حقوقییخصوص مسا ها در هماهنگی با مدیران پروژه  .13
 هاي کثیراالنتشار در روزنامهدرج تهیه آگهی فراخوان و مناقصه جهت   .14
 ریزي و نظارت راهبردي  توسط معاونت برنامه منتشرشدههاي  نامه گیري بخش پی  .15

 ریاست جمهوري
 ارزیابی مناقصه فروش اسناد تهیه و   .16
 پیشنهاددهندگان يجداول تجزیه بهاي  تهیهو  مناقصاتدر شرکت   .17
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  :نجام شده در این واحدهاي ا فعالیت  عمده
  

  اقتصادي انرژي پارس ي سازمان منطقه ویژه

هاي اداري و  ها و محوطه خدماتی و پشتیبانی سایت احداث بخشی از ساختمان .1
 ستادي 

  2احداث کمپ ستادي شماره  .2
 بخش سوم  ـ ها و تحکیم اراضی جاده .3
 حصارکشی اراضی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس .4
فروش، نصب و اجراي  VIPو محوطه  2عملیات اجرایی محوطه کمپ ستادي   .5

 اتر منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ئت تجهیزات آمفی
 احداث شبکه انتقال نیرو به پست ساختمان اداري و سایت ستادي  .6
 تعمیر و بازسازي توربین  .7
  2هاي کمپ ستادي  شبکه انتقال نیرو به ساختمان .8
 عملیات نگهداري تاسیسات برقی و مکانیکی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  .9
 متري روشنایی 30هاي  کشی و تامین برق برج کابل  .10
 بندرعباس حدفاصل پتروشیمی تا جاده اختر  ـ روشنایی جاده بوشهر  .11
 هکتار از اراضی منطقه 100ریز  هاي خاك عملیات اجرایی تثبیت بستر و الیه  .12
 هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 200ثبیت بستر تحکیم و ت  .13
 جنوبی  کاري در منطقه عمومی پارس جنگل  .14
 هکتاري و بلوار و میادین فرودگاه 850کاري  کاشت و نگهداري جنگل  .15
 بوشهر  ـ زار بردخون زدایی اراضی شن بیابان  .16
  تولید گل و گیاهو  نهالستان و خزانه حرا  .17
  ـ ندرعباسبعسلویه و سپاه به جاده  ـ تقی دسترسی نخل هاي  جاده  عملیات سیویل  .18

 ) 2و1هاي جاده(بوشهر و بلوار اصلی ورودي به منطقه 
  ، اورژانس2دارس شماره مهاي نمازخانه،  ن   احداث پروژه پارك ساحلی، ساختما  .19

 نشانی  و آتش
 سازي بازارچه  حوطهخانه و م واحد تلفن 4واحد بازارچه، مرکز مخابرات و  8احداث   .20
 هکتاري خلیج نایبند 100احداث بخشی از پارك   .21
 هاي سالن نو احداث ساختما سازي احداث سایت پردیس ورزشی، محوطه  .22

 چندمنظوره و استخر سرپوشیده 
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  هاي پشتیبانی ترمینال بار منطقه ویژه اقتصادي سازي و احداث ساختمان محوطه  .23

 انرژي پارس 
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در سازمان سازي ساختمان جدید  پروژه بهینه  .24

 خیابان خشایار تهران 
هاي اداري، مسجد، بانک، درمانگاه و  عملیات اجرایی ساختمان تکمیل  .25

 سازي  وطهمح
 هاي جنبی سایت خدماتی شیرینو  سازي و احداث ساختمان محوطه  .26
  2و  1اجراي فنس تکمیلی سایت شماره   .27
مایش رادیوگرافی، مافوق صوت، مایعات نافذ و بازرسی فنی حین ساخت انجام آز  .28

 اسکلت فلزي در محل کارخانه رکن سوله 
 فارس  المللی خلیج احداث ساختمان ترمینال فرودگاه بین  .29
 مبارك  کالسه چاه 12احداث ساختمان دبیرستان   .30
 تقی  نفره نخل 240کالسه  10احداث ساختمان دبیرستان   .31
 کالسه کنگان  12ساختمان دبیرستان احداث   .32
 کالسه گوده کنگان  10احداث ساختمان دبیرستان   .33
 کالسه گوده کنگان  9دبیرستان ساختمان احداث   .34
 کالسه عسلویه  12دبیرستان ساختمان احداث   .35
 تهیه، حمل، کاشت و نگهداري نخیالت منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس   .36
 قه ویژه اقتصادي انرژي پارس نفر نخل منط 1780نگهداري از   .37
 احداث و نگهداري فضاي سبز کمپ ستادي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس   .38
 منطقه ویژه  1کاشت و نگهداري فضاي سبز در محوطه بازارچه و سایت شماره   .39

   اقتصادي انرژي پارس
سازي و احداث  ، محوطه2هاي سایت خدمات پشتیبانی مرکز  تکمیل ساختمان  .40

 و رستوران  هاي باشگاه ورزشی ساختمان
 دوقلو   اث چادر امداد و چادراحد  .41
 سازي اطراف انبارها  و محوطه 4تکمیل کمپ مسکونی شماره   .42
یژه اقتصادي و ي سازي خدمات نقلیه و گمرك منطقه ها و محوطه احداث ساختمان  .43

 انرژي پارس 
 کشی محوطه ساختمان نقلیه  تکمیل عملیات فنس  .44
 هاي نقلیه  هاي ساختمان سازي و احداث حصارکشی و پارکینگ محوطه  .45
 هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 400تحکیم بستر  .46
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 احداث ساختمان نیروي انتظامی و تکمیل عملیات سیویل نهالستان   .47
 خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی استادیوم پردیس ورزشی   .48
 تکمیل سایت پردیس ورزشی   .49
 آبیاري فضاي سبز پردیس ورزشی   .50
 مرکز اورژانس و کلینیک جراحی پارس   .51
 فضاي سبز سایت شمال پردیس ورزشی  .52
 روشنایی بلوارهاي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس   .53
 کیلوولت فرودگاه 20احداث خط انتقال   .54
 فارس  المللی خلیج خرید، حمل و نصب تابلوهاي راهنماي فرودگاه بین  .55
 فارس  المللی خلیج هاي فرودگاه بین و نصب تسمه نقالهخرید، حمل   .56
 فارس  المللی خلیج ها و کانترهاي ترمینال فرودگاه بین خرید، حمل و نصب صندلی  .57
 کیلومتر  5مداره به طول تقریبی  2کیلوولت  20طراحی و اجراي خط انتقال   .58
 احداث خط انتقال آب و شبکه توزیع آبرسانی   .59
 کیلوولت 4کیلوولت به 33هاي  احداث بخشی از پست  .60
  ، دوطرف جاده کمربندي،هکتاري ایست بازرسی شیرینو50نگهداري فضاي سبز   .61

 خیابان اختر شمالی و یک حلقه چاه 
 احداث منبع ذخیره آب   .62
  VIPهاي  واحد ساختمان 4طرح و احداث   .63
 تهیه و کاشت نهال حرا در خلیج نایبند   .64
 ها و تحکیم اراضی  جاده  .65
  )تمبک( 2مربندي سایت جاده ک  .66
  هاي تقاطع جاده اختر و جاده ترافیکی پل روگذر و رمپ  .67
ترمینال  )رسانی پرواز سیستم دیجیتالی اطالع( PDPهاي  فروش و نصب تلویزیون  .68

 ي فرودگاه   برمسافر
 سازي و احداث ساختمان اداري حراست صنعت نفت اجراي عملیات محوطه  .69
 احداث ساختمان مخابرات منطقه  .70
فرودگاه  مترمکعبی و جاده سرویس سایت پشتیبانی1000احداث منبع بتنی   .71

 فارس المللی خلیج بین
 هکتاري50اجراي سیستم آبیاري قطعات و نخیالت در محوطه   .72
 احداث فضاي سبز سایت پردیس ورزشی  .73
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هکتار شامل فضاي سبز جاده 130عملیات نگهداري فضاي سبز در سطحی حدود  .74

 مربنديکمیدان پتروشیمی تا اینترچینج شرقی و جاده  بندرعباس از - کنگان
 هکتار 60عملیات نگهداري فضاي سبز  در سطحی حدود  .75
 هاي عمومی پتروشیمی سایت یک سازي ساختمان پروژه محوطه .76
  المللی  اجرا و نظارت بر تأمین تجهیزات داخلی فرودگاه بین، مدیریت بر طرح .77

 فارس خلیج
 باشگاه صنعت نفت پركسازي سایت  محوطه .78
 )ورودي ساختمان اداري(ساختمان اتاقک راهنما  .79
 هاي بندر خدماتی پارس ساختمان .80
 خانه مدارس استان بوشهر واحد ساختمان کتاب چهار .81
 پل زیرگذر تقاطع جاده اختر و جاده پیرامونی .82
 کیلوولت4/0کیلوولت به 20هاي برق  احداث پست .83
 نفت و گاز پارس 10و  9فازهاي  2و  1مسکونی شماره  هاي احداث فاز یک کمپ .84
 می صنعت نفتیپروژه نمایشگاه دا .85
هاي  هکتاري، کمپ30نگهداري فضاي سبز محوطه ساختمان اداري، پارك  .86

اصله درخت کهنسال 500جایی  هها و جاب ها و بلوارها، نگهداري چاه مسکونی، جاده
 منطقه پارس

 در منطقه ویژه انرژي پارس تولید نهال .87
 چشمه 8واحد سرویس بهداشتی عمومی  10احداث  .88
 احداث ساختمان تجاري و سوپرمارکت در منطقه .89

  اقتصادي پتروشیمی ي سازمان منطقه ویژه   •

  5هاي دسترسی سایت  زیرسازي قسمتی از جاده .۱
  1هاي سایت شماره  تحکیم بستر قسمتی از بلوك .۲
  4و3و2 هاي احداث قطعه اول جاده دسترسی در غرب سایت .۳
  5تسطیح سطوح رگالژ و زیرسازي پروژه اسکان موقت کارگران سایت شماره  .۴
 خرید خاك نباتی  .۵
  4احداث جاده دسترسی فلرها سایت شماره  .۶
 ریزي تعریضی جاده حد شرقی  اجراي خاك .۷
ریزي کانال  برداري و خاك و لجن 1سایت شماره  14و  5هاي  تحکیم بستر بلوك .۸

 تلخاب 
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  1حکیم بستر سایت شماره ت .۹
 هاي منطقه  هاي دسترسی و محوطه زیرسازي و تحکیم جاده .۱۰
  1هاي سایت شماره  احداث خیابان .۱۱
  1تاتر سایت شماره  سازي اطراف آمفی محوطه .۱۲
  1خانه فاضالب سایت  تحکیم بستر محل احداث تصفیه .۱۳
 تعریض قطعه دوم جاده پیرامونی حد غربی  .۱۴
  1به سایت  4تیرهاي برق در سایت تحکیم بستر زمین محل نصب  .۱۵
  تامین روشنایی در جاده خورزنگی و اجراي کارهاي متفرقه برقی .۱۶
  4کیلوولت از ایستگاه سادلمی به سایت 33اجراي خط انتقال برق فشارقوي  .۱۷
 هاي دسترسی  زیرسازي و تحکیم جاده .۱۸
  1سایت شماره اراضی تحکیم  .۱۹
  1بیس سایت شماره  آسفالت بلک .۲۰
مجتمع  و  بنزین  پمپ و تحکیم بستر 2 ورودي به سایت شماره احداث میدان .۲۱

  رفاهی  خدمات
  1هاي کوچک سایت شماره  احداث کارگاه .۲۲
  3احداث جاده پیرامونی سایت شماره  .۲۳
  3سایت شماره  بخشی از اراضیتحکیم بستر  .۲۴
  3هاي کوچک سایت شماره  احداث کارگاه .۲۵
ساخته جهت دیوار محوطه جاده حدغربی، کارگاه اسکله و  فروش قطعات بتنی پیش .۲۶

 اسکان موقت 
  ساخته جهت دیوار محوطه جاده حد غربی، کارگاه اسکله  نصب قطعات بتنی پیش .۲۷

 و اسکان موقت
 هاي دسترسی  تحکیم بستر جاده .۲۸
  1عملیات خاکی سایت شماره  .۲۹
  3هاي سایت شماره  احداث بخشی از خیابان .۳۰
  1خرید، حمل، کاشت و نگهداري قسمتی از فضاي سبز سایت شماره  .۳۱
 برداري و خرید مصالح خاکی و سنگی  خاك .۳۲
 عملیات کاشت و داشت فضاي سبز سایت جنوبی و نوار غربی  .۳۳
  1هاي سایت شماره  ریزي رفوژهاي بخشی از خیابان برداري و خاك خاك .۳۴
  1هاي سایت شماره  آسفالت بیندر خیابان .۳۵
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  1هاي سایت شماره  و نصب جداول بتنی خیابان تهیه .۳۶
  1آوري و هدایت تلخاب سایت شماره  احداث کانال جمع .۳۷
 اتر ئت ترمیم و تکمیل پروژه آمفی .۳۸
  هاي مسیر حد غربی احداث کانال .۳۹
  2شبکه توزیع آب و برق موقت از سایت شماره  .۴۰
  تعریض قطعه سوم جاده پیرامونی حد شرقی .۴۱
 هاي پست حد قسمت و هاي خورها منطقه ویژه به زبانهحمل خاك از حد شرقی  .۴۲

  شرقی
  1هاي تیپ شماره  عملیات ابنیه سوله .۴۳
 احداث شبکه مخابرات بین سایت شمالی و جنوبی  .۴۴
  1هاي تیپ سایت شماره  فونداسیون سوله .۴۵
  1نگهداري فضاي سبز سایت شماره  .۴۶
  1خرید، حمل، کاشت و نگهداري فضاي سبز سایت شماره  .۴۷
 هاي گیاهی  سازي فضاي سبز و گونه ملیات خاکی آمادهانجام ع .۴۸
 هاي گیاهی  و گونهنگهداري فضاي سبز  .۴۹
  ساخته نصب دیوار محوطه قطعات پیش عملیات تهیه و .۵۰
  1کشی موقت تلفن سایت شماره  کابل .۵۱
  هاي دسترسی بخشی از جاده و 4 ،3 ،1شماره  هاي هاي سایت آسفالت خیابان .۵۲
  5قطعات سایت شماره تحکیم بستر  قسمتی از  .۵۳
  1شبکه توزیع آب سایت شماره  .۵۴
  5هاي اسکان موقت سایت  تاسیسات ساختمان باقیمانده عملیات ابنیه و .۵۵
  5هاي اسکان موقت سایت  پنجره ساختمان و نصب در فرش کف و .۵۶
  5هاي اسکان موقت سایت  دفع فاضالب ساختمان آوري و جمع .۵۷
  5سایت  روسازي محوطه اسکان موقت عملیات پیاده .۵۸
 ی هاي دسترس زیرسازي قسمتی ازجاده .۵۹
  هکتارجنوبی منطقه200اراضی  اجراي فضاي سبز در .۶۰
  هاي منطقه پست روشنایی و هاي برق، عملیات تکمیلی احداث شبکه .۶۱
  3احداث شبکه مخابرات دوران ساخت سایت شماره  .۶۲
  4ی سایت شماره یو روشنا33KV  احداث شبکه .۶۳
  خط انتقال برق فشار متوسط .۶۴
 1 هاي کوچک سایت اجراي کارهاي برقی کارگاه .۶۵
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  هاي تجاري صنعتی عملیات تاسیسات الکتریکی غرفه .۶۶
  1هاي کوچک سایت  احداث دیوار جلوي محوطه کارگاه .۶۷
  1هاي کوچک سایت شماره  اجراي کارهاي تاسیساتی کارگاه .۶۸
  5 هاي اسکان موقت سایت شماره ریزي محوطه ساختمان بتن .۶۹
  1هدایت تلخاب سایت شماره کانال  تکمیل .۷۰
  5هاي اسکان موقت کارگران سایت شماره  احداث ساختمان .۷۱
 کش محیطی و میانی منطقه جنوبی  هاي زه احداث کانال .۷۲
 احداث مرکز تحقیقات پتروشیمی  .۷۳
 احداث خوابگاه دانشجویان و کارآموزان  .۷۴
 احداث ساختمان مرکز آموزش  .۷۵
 احداث مجموعه خدماتی رفاهی منطقه .۷۶
  ولرگازي جدا از هم ساختمان خوابگاهخرید ک .۷۷
  اندازي اجراي یوتیلیتی و نصب و راه(هاي جنبی مرکز اموزش پتروشیمی  سوله .۷۸

   )برق تجهیزات پست
مترمکعبی 400ترانسه و دو دستگاه منبع آب نیمه مدفون  5ساختمان پست برق  .۷۹

  خوابگاه کارآموزان
  سازي خوابگاه کارآموزان پتروشیمی محوطه .۸۰
  ق و ساختمان نگهبانی مرکز تحقیقات پتروشیمیپست بر .۸۱
  هاي مرکزي منطقه هاي تهویه مطبوع خوابگاه کارآموزان، کارگاه خرید پکیج یونیت .۸۲

 و مرکز پژوهش و فناوري 
 هاي تهویه مطبوع ساختمان مرکز آموزش  خرید پکیج یونیت .۸۳
  هاي پروژه مرکز آموزش فنی و تخصصی پتروشیمی هرکولیت کف سوله .۸۴
 اقتصادي پتروشیمی  يویژه ي نرده و گریل مرکز آموزش منطقه ساخت .۸۵

  فارس معدنی و فلزي خلیج اقتصاديویژه  ي منطقه •

  تکمیل عملیات تاسیساتی هتل .1
  تکمیل عملیات ابنیه هتل .2
 اجراي بلوار شرق فوالد هرمزگان  .3
 نشانی سایت جنوبی رسانی و فاضالب و آتش شبکه آب .4
 جنوبیشبکه معابر ارتباطی سایت  .5
    هاي جنوبی و میانیدر محدوده سایت احداث فنس پیرامونی منطقه ویژه .6
 )پل وحدت(احداث پل ارتباطی سایت جنوبی و میانی  .7
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 هاي میانی و جنوبیاحداث بلوار شمالی پل ارتباطی سایت .8
 )بلوار باکري(احداث بلوار اتصال سایت میانی و میداان تالش  .9

 طقهاحداث بلوار ورودي اصلی من .10
 احداث بلوار شمال مجتمع فوالد کاوه .11
 احداث دیوار انبار مواد اولیه فوالد مبارکه  .12
 احداث بلوار شمال نیروگاه گازي واقع در سایت میانی  .13
 دستگاه برجک نگهبانی و کمپ کارگري  10احداث  .14
اندازي و آموزش سیستم حفاظت احداث ساختمان مانیتورینگ و طراحی، نصب و راه .15

 منطقه ویژهالکتریکی 
  هداري فضاي سبز محوطه هتل منطقهگاحداث و ن .16
 ساخته پیش توري گالوایزه و دیواره و فونداسیون ،لوله ،حصارکشی با دیوار سیمانی .17

 ) بخش اول(
گالوانیزه و تکمیل دیوار بتنی  ساخته با توري، لوله حصارکشی با دیوار بتنی پیش .18

  )بخش دوم(گالوانیزه   موجود با توري و لوله
  )بخش سوم(ساخته  گذاري و دیوار بتنی پیش حصارکشی با توري، لوله .19
  ویژه ي سازي ساختمان هتل منطقه اجراي عملیات محوطه .20
 فارس  ساماندهی سایت جنوبی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزي خلیج .21
 آهن جاده موقت جهت دسترسی به ایستگاه راه .22
 در سایت جنوبیهکتار  5/6نگهداري فضاي سبز در سطحی حدود  .23
 احداث ساختمان اسکان کارکنان در سایت شمالی  .24
 احداث جاده دسترسی به سایت توسعه .25
 هکتاري  600هاي دسترسی به سایت احداث جاده .26
 در دست ساخت –نشانی سایت جنوبی احداث ساختمان آتش .27
 در دست ساخت –احداث ساختمان کلینیک سایت جنوبی  .28

  سازمان منطقه آزاد کیش  •
 توپی  هاي غیر سالن چندمنظوره ورزشاحداث  .1
 گسترش ساختمان اسکواش  .2
 سازي آرامگاه جزیره کیش  محوطه .3
 خانه جزیره کیش  سازي غسال محوطه .4
 احداث سه باب زمین تنیس در مجموعه ورزشی المپیک کیش  .5
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 جزیره کیش  2کن و فنس زمین فوتبال شماره  احداث ساختمان رخت .6
 خانه جزیره کیش  احداث غسال .7
 رسانی شهرك المپیک کیش  عملیات برق .8
 شهرك صدف 3تهیه و نصب تجهیزات پست برق فاز  .9

 شهرك صدف  4رسانی فاز  برق .10
 نشانی جزیره کیش  رسانی به منطقه آتش نیرو .11
 احداث خط دومداره پایگاه هوایی جزیره کیش .12
 )متر ۵۲: ارتفاع نماد( کیشموزه و نماد شهري جزیره  .13
 2میرمهنا فاز نیرورسانی به شهرك  .14
 هاي خدماتی رفاهی فالت قاره ساختمان .15
 شهرك میرمهنا Cو  Aتاسیسات زیربنایی فاز  .16

  ها و فضاي سبز شهر تهران سازمان پارك  •
  بازسازي محوطه و تعمیرات ساختمان بنیاد جانبازان خیابان ولنجک .1
 آباد  احداث بوستان بانوان یافت .2
 احداث بوستان بانوان چیتگر .3
 احداث بوستان مادر قائم  .4
 احداث بوستان گلبرگ  .5
 هاي سرویس بهداشتی عمومی  واحد ساختمان )30( .6

  مجري طرح مس سونگون •
  هاي نیمه صنعتی مس سونگون ساختمان  .1

  بانک توسعه صادرات ایران •
  ساختمان مرکزي بانک توسعه صادرات ایران .1

  صبا نفت •
 سازي ساختمان جدید مدیریت اکتشاف  طرح بهینه .1

  وزارت جهاد کشاورزي •
  مرکز توسعه منابع انسانی هراز .1
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  سازمان منطقه آزاد قشم  •
رسانی و  ر در پروژه شبکه آبییتهیه، حمل و نصب پکیج کامل بوستر پمپ دور متغ .1

  روشنایی معابر شهرك صنعتی توال
رسانی و روشنایی معابر  اتیلن پروژه شبکه آب هاي پلی عملیات تهیه و حمل لوله .2

  صنعتی توالشهرك 

  شرکت پتروشیمی خارگ •
 طراحی، خرید و اجراي خط لوله گاز نیروگاه جزیره خارگ .1
  استحصال زمین خارگ .2
  احداث مخازن متانول .3

 
  
  
  
  

  مدیریت عملیات عمومی خارگ •
  احداث سالن چند منظوره فرودگاه خارگ .1
  احداث نوار سبز ساحلی در جزیره خارگ .2
 سازي خارگ اداري و محوطهساخته مسکونی  هاي پیش ساختمان .3
 سازي ساخته کمپ جزیره خارگ و محوطه هاي پیش خرید و تجهیز ساختمان .4
 خرید و تجهیز کمپ اسکان موقت جزیره خارگ .5
 هکتار در جزیره خارگ15اصله نهال در سطحی حدود  5100کاشت و نگهداري  .6
 هکتار در جزیره خارگ15اصله نهال در سطحی حدود  6000کاشت و نگهداري  .7

  شرکت پتروشیمی مبین  •

  کیلوولت از میدان بیضی تا انتهاي سایت20طرح خطوط انتقال  .1
   هاي منطقه کن شیرین کیلوولت از نیروگاه پتروشیمی تا آب20طرح خطوط انتقال  .2
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  شرکت یادمان سازه  •

 هاي تهران ها و همایش المللی جشنواره عملیات باقیمانده ساختمان مرکز بین .1
  ) EPC(طراحی، مهندسی، تامین کاال و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام   .2

  ها و برج میالد بخشی از موتورخانه مرکزي ویژه مرکز همایش
 

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
  

 

  گهر سیرجان شرکت سنگ آهن گل •

 گهر احداث مجموعه ورزشی مجتمع سنگ آهن گل  .1
 گهر احداث سالن اجتماعات مجتمع سنگ آهن گل .2

  سازمان منطقه آزاد اروند  •
 المللی آبادان  فرودگاه بین VIPو  CIPهاي  احداث ساختمان .1
  احداث دروازه ورودي شلمچه  .2
 آهن خرمشهر  راه ،ایجاد و نگهداري فضاي سبز .3
 ساختمان اداري سایت صنعتی خرمشهر  .4
 آمیزي جداول و دیوارهاي فرودگاه آبادان  رنگ .5
 می منطقه صنعتی اروند یاحداث ساختمان نمایشگاه دا .6
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منطقه  33KVاجراي عملیات شبکه روستایی جاده حراستی کنار فنس و شبکه انتقال   .7

 صنعتی اروند 
 هاي منطقه آزاد اروند  احداث ساختمان مرکز همایش  .8

  شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور  •

 ورزشی در استان مرکزي   سالن 6احداث  .1
 احداث استخر سرپوشیده جهرم   .2
 سالن ورزشی در استان فارس 13احداث   .3
 بال کرج و فضاهاي جنبی  احداث زمین بیس .4
 احداث سالن چند منظوره شاوور شوش   .5
 آباد دزفول  احداث سالن چند منظوره صفی  .6
 احداث سالن چند منظوره اندیکا مسجد سلیمان   .7
 احداث سالن تیراندازي ارومیه   .8
 ن تنیس روي میز و خانه کشتی شیراز احداث سال  .9

 غربی  احداث هفت سالن ورزشی در استان آذربایجان  .10
 نفري اهواز  4500احداث سالن   .11
 الدین  سازي سالن ورزشی قره ضیاء نفري خوي و محوطههزار5احداث استادیوم   .12
 احداث استخر انقالب شیراز   .13
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  نرژيا
تاسیس شرکت، یک بخش تخصصی براي مطالعات و شهر از ابتداي  المللی ره گروه بین

هاي  پذیر و همچنین پروژه هاي تجدید هاي انرژي، شامل انرژي خدمات مهندسی پروژه
  .نیروگاهی خطوط انتقال و توزیع برق را ایجاد نمود

هاي مورد نظر در این بخش است؛ و در این زمینه  هاي تجدیدپذیر از اولویت انرژي
. گرمایی و خورشیدي انجام داده است بادي، انرژي زمین  مطالعاتی در مورد نیروگاه
بر  هاي تجدیدپذیر مانند استفاده از انرژي ي سایر انرژي همچنین نشریاتی در زمینه

توده  و انرژي حاصل از زیست Heat pumpزمین امواج دریا، استفاده از گرماي 
  .منتشر کرده است) بیوماس(

هاي  هایی است که به منظور استفاده از انرژي یکی از شرکت »پرسوشهرنور«شرکت 
هاي  کن شهر تاسیس شده و ساخت اولین آبگرم المللی ره تجدیدپذیر توسط گروه بین

  .باشد خورشیدي هم از سوابق این شرکت می
هاي این شرکت بوده  جویی در مصرف انرژي یکی از آرمان  ي صرفه بر آن، مسالهعالوه 
عنوان هیات موسس و هیات  به (Esco)لحاظ در تاسیس انجمن انرژي کشور  و بدین

مدیره، فعالیت بارزي داشته است و جلسات مزبور به صورت مستمر در محل این 
  . شود شرکت برگزار می

ها و تولید همزمان برق و بخار نیز از مواردي  نیروگاهاستفاده از گرماي پسماند 
المللی،  است که در این شرکت مورد اهتمام زیاد است و مقاالت ارایه شده داخلی، بین

ها با نشریات خارجی در مورد ضرورت تولید همزمان برق و بخار  ها و مصاحبه سخنرانی
  .تر از منابع انرژي است ینهي استفاده هر چه به شهر به مقوله بیانگر توجه خاص ره
تعدادي از کارشناسان و هاي مطالعاتی مرتبط به انرژي که توسط  برخی از پروژه

هاي دیگر صورت پذیرفته است به  مدیران این مهندسین مشاور و مشاورین سازمان
  :باشد شرح زیر می

باد کشور، نیروگاه  بادي منجیل، اطلس نیروگاههاي بادي بینالود،  نیروگاه  -
  گرمایی سبالن  زمین

، ي کیش به منظور استفاده از گرماي پسماند بویلر بازیافت نیروگاه گازي جزیره  -
  نیروگاه براي تولید آب شیرین

هاي بزرگ، نظیر سد و نیروگاه مسجد سلیمان،  هاي برقابی، سد و نیروگاه پروژه  -
اي سیاه بیشه، سد و  تلمبه ذخیره پور، نیروگاه نیروگاه زیرزمینی و سد شهید عباس

 نیروگاه گتوند 

 )کاچاران(خط انتقال گاز به ارمنستان   -
هاي خارج از کشور مانند نیروگاه گامبیا، نیروگاه اولکاریا و خط  برخی از پروژه  -

  در همکاري با شرکت انگلیسی مرتس مک لیلن (Muffat)انتقال گاز اسکاتلند 
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ي انتقال و توزیع نیرو، خدمات مهندسی مختلفی صورت  همچنین در زمینه
 : گرفته، از جمله

 فارس طرح جامع برق منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج .1
 طرح جامع برق انبارهاي منطقه آزاد قشم در بندر شهیدرجایی .2
 طرح جامع برق منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی بندرماهشهر .3
 سازي اردکان ع برق گندلهطرح جام .4
 طرح جامع برق منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس .5
 غربی طراحی طرح جامع برق و مخابرات منطقه ویژه اقتصادي سلماس آذربایجان   .6
 طرح جامع برق منطقه آزاد کیش  .7
پروژه   ،...رسانی، روشنایی، مخابرات، اعالم حریق، و محاسبه و طراحی شبکه برق .8

 نفت فالت قاره در جزیره کیش
  غربی آذربایجان -بررسی و طراحی شبکه برق منطقه آزاد ماکو .9

  هاي برق در جزیره قشم انجام محاسبات و طراحی شبکه .10
  کیلوولت پتروشیمی مبین 20طرح خط انتقال برق  .11
 هزار440هاي جانبی با مساحت تقریبی  طرح جامع برق برج میالد و ساختمان .12

 بعمترمر
گذاران خارجی  با برخی از سرمایه »پرسوشهرنور«در حال حاضر شرکت 

هاي احداث نیروگاه، خطوط انتقال  هاي تامین مالی و فاینانس جهت پروژه نامه توافق
مبادله نموده و آمادگی ارایه خدمات مهندسی، اجرا و  GISهاي  فشارقوي و پست

  .داردهاي مربوطه را  براي پروژه (EPCF)تامین مالی 

 اي انجام شده مرتبط با انرژي هاي مشاوره برخی از پروژه

مشاور مادر، مشاور طرح کاربري اراضی و طرح تفصیلی، منطقه ویژه اقتصادي  .1
 ) عسلویه 1سایت (انرژي پارس 

 )تمبک -2سایت (مشاور طرح جامع منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  .2
  )اختر -3سایت (پارس مشاور طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادي انرژي  .3
و  اقتصادي صنایع معدنی   سازي منطقه ویژه طرح جامع، تفصیلی و آماده مشاور .4

 )بندرعباس -معادن و فلزات(فارس  خلیج فلزي 
 )ماهشهر(مشاور مادر، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی  .5
 )ماهشهر(سنجی توسعه منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی  مشاور امکان .6
 فارس بر در نوار ساحلی خلیج یابی صنایع انرژي طرح مکان مشاور .7
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المرد  (بر  مشاور طرح جامع و تفصیلی منطقه ویژه اقتصادي صنایع انرژي .8
 )پارسیان

 )مکران(هاي پتروشیمی چابهار  مشاور طرح جامع و تفصیلی مجتمع .9
پتروشیمی دستی میدان گازي الوان و قطب  شاور مادر طرح توسعه صنایع میان  .10

 الوان
 هاي نو در کیش طراحی پارك انرژي .11
 هاي نو در پارك نمایشگاهی تهران طراحی پارك انرژي .12
هاي تجدیدپذیر شهر فرودگاهی فرودگاه  طرح جامع و تفصیلی منطقه انرژي .13

 )ره(المللی امام خمینی بین
خورشیدي در شهر فرودگاهی فرودگاه   تولید برق از انرژي   طرح جامع و تفصیلی .14

 )ره(المللی امام خمینی بین
 پارس  منطقه ویژه اقتصادي انرژي 2سازي آلودگی هواي سایت  مدل .15
چشمه  3100 یابی پاالیشگاه گاز و گاز مایع محیطی و مشاور مکان مشاور زیست .16

 خوش دهلران
پستی، خط لوله و تسمه نقاله طرح  8محیطی طرح احداث بندر  مشاور زیست .17

سنگین هرمز و   هاي نفت سنگین و فوق پاالیشگاه توسعه پاالیشگاه بندرعباس،
 فارس میعانات گازي ستاره خلیج
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  صنعت
هایی که  تنها، سازمان. دهند تأثیر قرار می هاي زندگی ما را تحت صنایع نوین تمام جنبه

ها آماده  روند و خود را براي کنار آمدن با آن به استقبال تغییرات محتمل آینده می
وقت تغییر  با این حال، باید آگاه باشیم که یک چیز هیچ. خواهند یافت کنند، بقا می

در واقع، این . هایش است پروازي  کرد و آن انسان، نیازها، آرزوها و بلند  نخواهد
بنابراین، بقاي ما به شناخت این . داشت  درخواست و میل به تغییر، همیشه وجود خواهد

  :داشت دو مسئله در آینده بستگی خواهد 
    تغییر -
  ثبات -

توانست  نوین می نگرترین بخش که براي توسعه صنایع ترین وآینده جدیدترین، تخصصی
  اندازي گردیده شهر راه المللی ره در گروه بین1386  وجود داشته باشد؛ از اردیبهشت ماه

هاي این صنایع را مانند تکنولوژي  نوین قصد دارد بسیاري از حوزه  بخش صنایع. است
تکنولوژي، تکنولوژي  فناوري اطالعات، تکنولوژي ربوتیک، نانو ،)Ubiquitous( فراگیر

  . پوشش خود قرار دهد  را تحت) Aero gel(هیدروژن و تکنولوژي اروژل 

ي صنعت  شهر که در زمینه المللی ره مشی کاري گروه بین البته بنا به هدف و خط
بخش قصد دارد که تمرکز و  سویی با اهداف آن، این باشد و نیز هم ساختمانی می

و نیز نانو تکنولوژي  Ubiquitous)( فعالیت اصلی خود را بر محوریت تکنولوژي فراگیر
قرار دهد؛ چرا که از این دو حوزه تکنولوژي امروزه بطور وسیع و رو به رشدي در 

  .شود، خصوصا از تکنولوژي فراگیر صنعت ساختمانی استفاده می

ها،  در امر کنترل و ارتباطات براي ساخت خانهUbiquitous) (تکنولوژي فراگیر 
شود؛ ضمن اینکه نانوتکنولوژي نیز در  ها و شهرهاي هوشمند استفاده می ساختمان

دلیل  بنابراین، به. هاي ساختمانی کاربرد بسیاري دارد زمینه مواد و مصالح سازه
ه با صنعت شد هاي فناوري گفته گستردگی کار و نیز دوربودن نسبی سایر حوزه

و نانو  Ubiquitous)(اصلی بخش صنایع نوین، تکنولوژي فراگیر   هاي ساختمانی، حوزه
ها تنها به مطالعه، تحقیق و توسعه خواهد  بود و در سایر حوزه  تکنولوژي خواهد

  . پرداخت
عنوان  به بازارهاي جهانی به »شهر المللی ره گروه بین«انداز روشن ما معرفی  چشم

  .باشد ر و پیشرو میگروهی معتب
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  اهداف بلند مدت
 شهر و در سطح کشور نوین، در دو مرحله ره  توسعه صنایع  -
 شهر دست آوردن شخصیت حقوقی مستقل در ره هب  -
 ي صنایع نوین در کشور تبدیل شدن به یک شرکت پیشرفته و پیشرو در زمینه  -

  شرح مختصر خدمات 
  صنایع نوین مانند نانوتکنولوژي، ي زمینهمشاوره، معرفی، مطالعه و تحقیق در   -

  . ...، بیوتکنولوژي، فناوري اطالعات وUbiquitous)(تکنولوژي فراگیر 
 و نانوتکنولوژي Ubiquitous)(تکنولوژي فراگیر  هاي توسعه کسب و کار در زمینه  -

  شهر ره المللی در گروه بین

باشد نیز از دیگر  مبلمان میي تولید  که در زمینهCINCNE  توسعه پروژهعالوه،  به
  .باشد هاي مربوط به بخش صنایع نوین می فعالیت

  
 

    



 

409  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آمایش
  

و با هدف ایجاد هماهنگی و تعادل  است سرزمین مدیریت کالنابزار آمایش سرزمین 
حفظ منافع بین . شود کار گرفته می برداري از منابع در یک منطقه یا کشور به در بهره

  .ریزي آمایش سرزمین است زیست از اصول پایه در برنامه نسلی و محیط
ریزي، حفظ منافع اجتماعی و عمومی بر منافع و  همچنین در این شیوه از برنامه

به همین دلیل  .شود برداري از سرزمین ارجح شمرده می فردي در بهرهعملکردهاي 
  .اند نیز نامیده» مدیریت فضا«را  آمایش سرزمین

ریزي آمایش ایجاد تعامل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت، هدف اصلی  در برنامه 
ها  ن نسلکار حفظ منابع بی ه ریزي آمایش، را برنامه: توان گفت به عبارت دیگر می. است

هاي توسعه، سبب شده  ریزي اهمیت روزافزون آمایش در برنامه. و پایداري توسعه است
ریزي ملی و بخشی، مبنا قراردادن اسناد آمایش شرط  است که قبل از هر نوع برنامه

   .ها قلمداد شود ضروري موفقیت برنامه
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  :    هاي آمایش شامل عناوین زیر است هاي مطالعات در برنامه زمینه

  ) آب، خاك، جنگل و مرتع(مطالعات پایه   -
 محیطی مطالعات زیست  -
 شناخت زیربناها  -
 مطالعات جمعیتی  -
 )صنعت و معدن، کشاورزي و خدمات(هاي اقتصادي  مطالعه بخش  -
 مطالعات اجتماعی و مشارکت  -

هاي بزرگ ملی، با هدف  با توجه به نیازهاي مطالعاتی در پروژه شهر المللی ره گروه بین
سویی با مصوبات اسناد  هاي اجرایی در هم انجام مطالعات آمایشی و هدایت طرح

 1382فرادست کشور، مطالعات خود را به صورت متمرکز در بخش آمایش، از سال 
  .شروع کرده است

  ي ملی، مطالعاتی را در زمینه هاي توسعه بخش آمایش، با درنظر گرفتن دیدگاه
  اي انجام و با تحلیل اطالعات، محورهاي توسعه مناطق  هاي منطقه شناسایی توان

توان  از جمله این موارد می. کند هاي جدید را معرفی می را تعیین و بر اساس آن پروژه
به  ي نوار ساحلی جنوب کشور اشاره کرد که در این مناطق با توجه هاي توسعه به طرح

پذیري آن،  هاي نسبی منطقه و ظرفیت جمعیت محیطی، مزیت منابع، توان زیست
هاي این صنایع در مناطق  بر انجام و سایت یابی براي استقرار صنایع انرژي مکان

فارس، میناب،  معدنی خلیج - پارسیان، المرد، بندرآفتاب، بندر خمیر، منطقه ویژه صنعتی
  . است جاسک و چابهار در نظر گرفته شده

هاي  فارس براي استقرار فعالیت همچنین در این مطالعات توان توسعه جزایر خلیج
کرانه، مورد توجه  هاي این جزایر با مناطق ساحلی و پس پیوندي فعالیت مختلف و هم

هاي  مطالعه براي توسعه مناطق مرزي با هدف افزایش فعالیت. قرار گرفته است
اقتصادي و اجتماعی مناطق مزبور، نیز از جمله تولیدي و اشتغال و ارتقاي توان 

  .  هاي انجام شده در این بخش است فعالیت
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عنوان بستر مطالعات  ریزي آمایش سرزمین را به شهر، اصول برنامه المللی ره گروه بین
هاي در دست انجام خود این  دهد و در تمام طرح اي و موضوعی مبنا قرار می منطقه

از جمله مطالعاتی که بر پایه اصول آمایش انجام شده و . کرده استفرآیند را رعایت 
  :توان به موارد زیر اشاره نمود یا در دست انجام است می

 ).1391-1394(یابی و تهیه طرح جامع مجتمع پتروشیمی چابهار  مکان مطالعات -
هاي پارسیان و  بر در سایت مطالعات بازنگري طرح جامع مناطق ویژه صنایع انرژي -

 ).1393- 94(المرد 
 ).1393-94(بر  مطالعات بازار صنایع انرژي -
 ).1393- 94(یابی و تهیه طرح مقدماتی توسعه منطقه جاسک  مطالعات مکان -
 ).1393-94(مطالعات طرح توسعه منطقه آزاد انزلی  -
 ). 1394(مطالعات طرح توسعه منطقه آزاد اروند  -
 ).1394(فراسا  مطالعات تعیین گزینه مناسب عملکردي اراضی سایت -
 -1394(هاي جامع و تفصیلی شهر فرودگاهی فرودگاه امام خمینی  مطالعات طرح -

1390.( 
 ). 1393(صنعتی ماکو -جامع توسعه منطقه آزاد تجاري  مطالعات طرح -
 ).1392(مطالعات مقدماتی طرح توسعه جزیره الوان  -
 ).1392(مطالعات مقدماتی طرح توسعه جزیره هندورابی  -
 ).1391(قدماتی طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادي سرخس مطالعات م -
فارس  یابی بندر مواد معدنی فله خلیج مطالعات ظرفیت و عملکرد بنادر ایران و مکان -

)1390.( 
 ).1384(صنعتی ماکو  -یابی منطقه آزاد تجاري مطالعات پایه و مکان -
 ).1384- 85(فارس  فلزي خلیج - مطالعات طرح توسعه منطقه ویژه صنایع معدنی -
 ).1385(شهر مطالعات طرح جامع و طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی ماه -
 ).1385(فارس در استان بوشهر  یابی دهکده دانایی خلیج مطالعات پایه و مکان -
  یابی، طرح جامع و طرح تفصیلی منطقه آزاد اروند مطالعات راهبردي، مکان -

)87- 1386.( 
بر در سواحل جنوبی  استقرار مناطق ویژه صنایع انرژيیابی  مطالعات پایه و مکان -

 ).1386(ایران 
بر در سواحل  مطالعات جامع و تفصیلی طرح استقرار مناطق ویژه صنایع انرژي -

 ).1386 -88( -)هاي پارسیان و المرد سایت(جنوبی ایران 
بر در سواحل غربی بندرلنگه  مطالعات طرح توسعه مناطق ویژه استقرار صنایع انرژي -

 ).1389(و میناب، جاسک و چابهار ) سایت آفتاب(
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 ).1389(مطالعات طرح توسعه حوزه گازي پارس شمالی  -
 ).1389( -) گواتر -خرمشهر(مطالعات آمایشی نوار ساحلی جنوب کشور  -
   ).1388(طقه ویژه شهید رجایی هکتاري انبارهاي من100سایت  -
کارهاي معیشت جایگزین براي روستاهاي پایلوت تدوین استراتژي و تعیین راه -

 ).1388(زاگرس مرکزي 
 ).1388-89(سازمان و مدیریت توسعه منطقه صنعتی غرب بندرعباس  -
 ).1388(فارس  مطالعات طرح توسعه جزایر ایرانی خلیج -
بر  ي استقرار صنایع مبتنی یابی طرح ایجاد منطقه، ویژه مطالعات پایه و مکان -

 ).1387الی اردیبهشت  1385اسفند (هاي برتر در استان تهران  فناوري
طرح  -سازي احداث مسکن تدوین برنامه اجرایی صنعتی -مطالعات عمومی مسکن -

 هزار واحد مسکونی300
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انجام شهر  رهالمللی  گروه بینکه در بخش آمایش  عمده هاي طرح
  :اند شده

  
 صنعتی ماکوـ   منطقه آزاد تجاري .1

 غربی استانداري آذربایجان :کارفرما
 شهرستان ماکو :محل احداث پروژه

یابی  هاي الزم مکان محدوده اجراي پروژه پس از بررسی(کیلومترمربع 4335: شهرستان محدودهمساحت 
 ).و تعیین خواهد شد

در استان، تهیه  بازدید میدانی و گردآوري اطالعات از مراکز ذیربط: شده توسط مشاورخدمات انجام 
زیست، جمعیت، اقتصاد، حوزه نفوذ، پیشینه تاریخی،  اقلیم، محیط: گزارشات شناخت پایه شامل

سطح  3در  ژئوپولیتیک منطقه، حمل و نقل، ترانزیت، تأسیسات زیربنایی و مطالعات اقتصادي اجتماعی
  :شامل

  غربی کشور ـ  اجتماعی کشورهاي همجوار در قسمت شمالی و شمال مطالعات اقتصاديـ   
  غربی و شرقی، اردبیل و زنجان هاي آذربایجان ـ  اجتماعی استان مطالعات اقتصاديـ   
  هاي جلفا، خوي، مرند و سلماس ـ  اجتماعی شهرستان مطالعات اقتصاديـ   

 1384  آبان :آغاز پروژه
  1385مرداد : پروژهاتمام 

  :اهداف
اي جهت توسعه تعامالت تجاري،  ، به دروازه)بازرگان(ترین مرز زمینی ایران  تبدیل فعال  -

  فرهنگی و سیاسی با جهان ،صنعتی
المللی جاري در مناطق  قه به یک محیط امن سیاسی، با استفاده از قوانین بینتبدیل منط  -

  ـ اقتصادي در جهان هاي سیاسی بازيجلوگیري از اثرات تخریبی  و آزاد،
هاي مختلف تجاري،  ري در زمینهگذا تبدیل منطقه به محلی براي ایجاد رقابت سرمایه  -

  ...علمی و  ،فرهنگی
 منی جهت صادرات و واردات کشور که عالوه بر پشتیبانی مرزهاي آبیتبدیل منطقه به مأ  -

راحتی نیازهاي کشور را  میلی بهجنوبی، بتواند در مواقع ضروري، همچون دوران جنگ تح
  .نماید تأمین

هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی وسیعی که بعد از استقالل  استفاده از توان و ظرفیت  -
  .یافته است در منطقه جریان) CIS(افع المن مشترك کشورهاي

 میلیون300ایجاد امکان ارتباط و دسترسی به بازارهاي کشورهاي عضو اکو، با حدود  -
 جمعیت

هاي کشورهایی نظیر چین که  گذاري با هدف جذب سرمایه سازي بسترهاي سرمایه آماده  -
گذاري  جاد رقابت در سرمایهبا استفاده از تکنولوژي باال و قیمت ارزان، موجب ای تواند می

  .و ترکیه گردد CIS، بین کشورهاي اروپایی
شرق و  رهاي شرق، شمالترین پل ارتباطی، بین کشو تبدیل منطقه به بزرگترین و مناسب  -

  ابریشم ي ، با اروپا یا به عبارتی احیاي جاده...)هند، چین و (دور  شرق
  مواد نفتی و گازيمنطقه به مرکز نگهداري، تبدیل و صدور  تبدیل -
  سازي شرایط اقتصادي و سیاسی براي تبدیل منطقه به مرکز تجارت خاورمیانه آماده -
علمی کشور و کشورهاي آسیاي میانه از طریق ایجاد افزایی ساختارهاي اقتصادي و  هم  -

 دانشجو و انتقال دانش فناوري ،پژوهشی و تبادل استاد مراکز علمی،
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 فارس خلیج فناوريلم و عی و پارك یدهکده دانا .2
 پارك فناوري و دهکده دانایی بوشهر :عنوان پروژه

 استانداري استان بوشهر :کارفرما
 شهرستان بوشهر :محل احداث پروژه

 )هکتار جهت دهکده دانایی 540هکتار جهت پارك فناوري و  100(هکتار  640: پروژه زمینمساحت 
  تهیه طرح جامع :خدمات انجام شده توسط مشاور

 1384مرداد  :آغاز پروژه
  1385 :اتمام پروژه

  :اهداف
گیري از مراکز  بهرها هاي مختلف علوم و تکنولوژي ب توسعه منابع انسانی در زمینه  -

ایجاد ارتباط با مراکز معتبر علمی در  ،بینی شده در پارك پیش دانشگاهی و علمی
  المللی سطح داخلی و بین

مراکز  ،خارجی، گذاران داخلی ایجاد ارتباط کارآمد بین صنایع مطلوب با سرمایه  -
  و تحقیقاتی دانشگاهی

  یقاتیردهاي تحقکاهش زمان در فرآیند تجاري کردن دستاو  -
  کردن بستري براي توسعه دانایی محور فراهم  -
هاي بالقوه منطقه، جهت پیشبرد اهداف توسعه اقتصادي ـ  استفاده بهینه از توان  -

  اجتماعی
  ها و مراکز تحقیقاتی ایجاد ارتباط بین صنایع، مؤسسات دولتی، دانشگاه  -
  هاي پیشرفته ورياهاي کوچک متکی بر فن تشویق به ایجاد شرکت  -
  وريناهاي تحقیقاتی و تولید ف کاهش هزینه  -
 هاي حاضر افزایش ثروت از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت در میان شرکت  -

  در پارك
ها، صنایع و  وري منطقه با استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاهاارتقاء علمی و فن  -

  وريناواحدهاي ف
 ،ورياها و مؤسسات فن گاهوري در میان دانشابه حرکت انداختن جریان دانش و فن  -

  تحقیق و توسعه
  المللی ها و تسهیل تبادالت بین گذاري جذب سرمایه  -
سهیم شدن در بازار منطقه از طریق پوشش دادن نیازهاي فنی آنها به ویژه   -

تحقیق و توسعه در زمینه نفت و گاز،  هاي افزار و انجام فعالیت طراحی و تولید نرم
  پتروشیمی و پلیمر

هاي  هاي تحقیق و توسعه در زمینه افزار و فعالیت ویژه در تولید نرمتمرکز   -
 رانی، بندر، تخلیه و بارگیري سازي، کشتی کشتی
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 )3پارس(طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  .3
  شرکت ملی نفت ایران  :کارفرما

 )چیرویه(بنادر مقام و نخیلو  ي استان هرمزگان، محدوده :محل احداث پروژه
 هاي توسعه آتی منطقه هزارهکتار با درنظر گرفتن نیاز30: پروژه زمین مساحت

 آوري اطالعات مورد نیاز از مراکز ذیربط در منطقه، بازدید میدانی و جمع :خدمات انجام شده توسط مشاور
جغرافیاي طبیعی، تاریخی، فرهنگی، : هاي شناخت در زمینه ،انجام مطالعات و تهیه گزارشات پایه

  هاي پیشنهادي تهیه طرح ،سیسات زیربناییاماعی، اقتصادي، سیاسی و تجتا
 1383 :آغاز پروژه
   1384 -متوقف شده : اتمام پروژه

 

  :اهداف
 ساله کشور20انداز  اجراي بخشی از اهداف سند چشم -
ویژه اقتصادي   ت دولت در طرح توسعه منطقهاهاي هی اجراي بخشی از مصوبه -

  رسپا انرژي
تولید و تبدیل گاز طبیعی از مخزن گازي پارس   صنعتی در زمینه هاي توسعه طرح -

  جنوبی
در  یابی به توسعه موردنظر، خصوصا ستافزایش ضریب برداشت از میدان و د -

  .قیاس با کشور قطر که با کشور ایران در این حوزه گازي مشترك است
ر طبیعی موجود در منطقه و صدوافزوده از طریق فرآوري گاز  ایجاد ارزش -

  جاي گاز طبیعی به محصوالت فرآوري شده
ها و صنایع غیر  جهت توسعه صنایع انرژي بر مانند نیروگاهي مناسب  ایجاد زمینه -

  فوالدي
  فارس در صدور محصوالت تولید شده شمار ساحل خلیج هاي بی استفاده از مزیت -
 قعیت فعلی اقتصادي استان،ایجاد پایگاه توسعه صنعتی ـ تجاري مؤثر، در مو -

  المللی اي و بین منطقه  -سطوح ملی هاي همجوار و استان
آموزشی، خدمات  ارتقا سطوح اجتماعی، خدمات اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، -

  و غیره در منطقه، استان و کشور زیربنایی
 ي یابی به بازارهاي محصوالت پتروشیمی در کشورهاي عربی حوزه دست -

  آمریکااروپا و  خاورمیانه، آسیا، فارس، خلیج
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  (DSS) هاي پشتیبانی سیستم
هاي مدیریت  سیستم هاي پشتیبانی با هدف اصلی کنترل و توسعه بخش سیستم

در گروه  1377 یکپارچه، براساس فناوري اطالعات و ارتباطات از مهرماه سال
نظر  با در و شهر بنیان شده و با پیشرفت تکنولوژي و توسعه شرکت المللی ره بین

 ه خدماتیمسئولیت این بخش ارا .گرفتن دانش روز دنیا به فعالیت خود ادامه داده است
شهر و همچنین  ره  المللی بین  گروه  هاي زیر مجموعه بخشه ب یمدیریتالکترونیکی 

  .باشد می) کارفرمایان( مشتریان خارجی
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 سیستم مدیریت اطالعات .1

هاي اتوماسیون اداري، بر اساس تکنولوژي  کنترل و بهبود مستمر مدیریت و سیستم -
 اطالعات و ارتباطات 

 افزار مربوط به سیستم اتوماسیون اداري سازي و کنترل نرم پیاده  تجزیه، تحلیل،  -
 همکاران هاي اتوماسیون براي هاي رسمی، الزامات و سیستم آموزش و انتقال روال  -

گیري  و نتیجه  هاي اطالعات مدیریت به مدیران براي تجزیه، تحلیل گزارشه یارا  -
 با توجه به وضعیت موجود سیستم ،لیدر مورد مسا

 سیستم مدیریت اطالعات  تعریف، تجزیه و تحلیل، طراحی و اجراي  -
شهر تولید   المللی ره هاي الکترونیکی که توسط گروه بین کنترل کیفیت سیستم  -

 حصول اطمینان از رفع تمامی نواقص اده وشده، قبل از استف

  سیستم مدیریت کیفیت .2

 هاي کار توسعه مدیریت کیفیت و روش  -
  کنترل مستمر  سازمان، مدیریت و اثربخشی کارایی  ها به منظور شناسایی فرایند  -

 ها بر عملکرد، به منظور اطمینان از اجراي آن
 گیري اهداف سازمانی شناسایی، پایش و اندازه  -

 در دفتر ISO 9001:2008 سازي  پیاده  -

 سازمانی  پرتال .3

 ها  طراحی و ایجاد پرتال  -

 هاي آموزشی براي کاربران سازمانی و برگزاري دوره  راهبري پرتال  -

 سیستم مدیریت دانش .4

 توسعه و راهبري اطالعات چرخه دانش، براساس سیستم مدیریت دانش  -
ترین  ناسبمترین منابع اطالعات براي دسترسی به  ترین و جدید کارآمد  سازي آماده  -

 اطالعات
 ها  ها، کاهش زمان و هزینه آن بهبود فرایند اجراي کار  -

  هاي فردي و تبدیل آن به یک موضوع اطالعاتی  کشف دانایی  -
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 سیستم اطالعات اداري .5

 مستندات  •

سازمانی به صورت  سازي مستنداتو  ها نقشه، نگهداري اسناد، مدارك آوري، جمع -
 ت شدهیریمد

 ع به مستندات یدسترسی سر -

 دبیرخانه  •
هاي عملکرد  ورودي و خروجی اتوماتیک در جریان مکاتبات و نظارت بر روش   -

 گروه در دبیرخانه
 بندي اسناد و مدارك رسمی ریزي و دسته برنامه -

 گري و ارتباطات امور منشی  •

 سازمانی ونبرسازمانی و  مدیریت ارتباطات درون -
شهر  المللی ره گروه بین اب تبطهاي مر آوري و تکمیل کلیه اطالعات سازمان جمع -

 به منظور بهبود ارتباطات سیستم الکترونیکی
 

 سیستم اطالعات پرسنلی .6

 آوري و ذخیره اطالعات پرسنل جمع -
 پرسنلی  هاي ه گزارشیارا -

 
 سیستم کتابخانه .7

 .... کاتالوگ و کتاب،آوري و ذخیره اطالعات  جمع -

 دسترسی سریع به اطالعات -
  

  
  
  
  
  
  



 

419  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معماري منظر 
معماري ،شهر با استفاده از دانش طراحی، معماري المللی ره واحد طراحی منظر گروه بین

منظر و فضاي سبز و  دهنده هاي اصلی عناصر تشکیل منظر و آگاهی داشتن از ویژگی
ریزي  هاي طراحی منظر و برنامه ریزي و طراحی پروژه برنامهها،  تلفیق مناسب آن
یابی به  که در جهت دست ؛شهر را برعهده دارد المللی ره گروه بین ،فضاهاي باز و سبز

استفاده در این زمینه ه شده در هر پروژه از تجارب افراد متخصص و مجرب یاهداف ارا
  .کرده است
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بخش اصلی تقسیم  3ها در این واحد به  ریزي و طراحی پروژه طور کلی فرآیند برنامه به
  .گردد می

  :با محوریت یهای ریزي، و تدوین اهداف کالن در پروژه مطالعه، برنامهبا توجه به 
  بررسی اهداف اولیه . 4  نیازهاي کارفرما  .3  موضوع پروژه .2  طراحی منظر .1

هاي متناسب با هر پروژه و برگزاري  گیري از تخصص با بهره واحد معماري منظر
اقدام به مطالعه و بررسی نیازهاي مرتبط با طرح نموده و با تدوین  ،جلسات اولیه

  .پردازد کارهاي اولیه در این زمینه می ه راهیراهبردهاي کالن، در نهایت به ارا

  ییهاي اجرا طراحی و تهیه نقشه  -
  هاي مرحله اول  شامل تهیه نقشه ،هاي اجرایی ال پروژهعملکرد این واحد در قب

ها به بخش فنی  ه آنیو دوم پس از تصویب نهایی کارفرما در هر بخش به تفکیک ارا
اجراي  ي ه به دستگاه نظارت جهت انجام برآورد هزینهیدفتر مرکزي و در نهایت ارا

شده پس از  هاي تهیه شده به همراه برآورد انجام پس از این مراحل نقشه. پروژه است
  .شود تحویل داده می آنانانجام مناقصه و شناسایی پیمانکار طرح به 

 هاي در حال اجرا   نظارت و کنترل پروژه  -
ها ایجاد هماهنگی میان  پروژهاز عملکرد این واحد در مرحله اجراي هر یک 

و  تاسیسات، مکانیک، فضاي سبز و آبیاري :هاي دخیل در هر پروژه نظیر شبخ
و مقیم در  برگزاري جلسات مختلف با کارفرما، پیمانکار و دستگاه نظارت مرکزي

  . باشد جهت تسریع و حسن انجام کار می

  :عبارتند از هاي انجام گرفته در این بخش لیست برخی از پروژه
  آباد پارك بانوان یافت -
 پارك بانوان چیتگر -
 رانی خارگ  آموزشی قایق -باشگاه تفریحی -
 پروپوزال طرح جامع دهکده گردشگري گرمسار -
 پروپوزال طرح جامع منطقه بیوتکنولوژي قشم  -
 طراحی میدان آزادي ماهشهر  -
 موزه تنوع زیستی و آکواریوم بوشهر -
 ریزي و طراحی ساحل شمالی قشم برنامه -
 طرح جامع دهکده دانایی پارس  -
 طرح جامع و تفصیلی شهرك پتروشیمی مکران -
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 طراحی محوطه هتل صدف منطقه پارس -
 )ره(طرح جامع منظر شهر فرودگاهی فرودگاه امام خمینی   -
  طرح جامع منطقه آزاد اروند -

  کار  ي هیمستندسازي و ارا

 خصوصا ،هاي اجرایی پروژهبا توجه به اهمیت مستندات و مستندسازي در انجام کلیه 
بهره نمانده  شهر نیز از این مهم بی المللی ره هاي مهندسین مشاور؛ گروه بین در شرکت

مستندسازي و «عنوان  اقدام به تأسیس و ایجاد واحدي تحت ، 1374است و در سال 
  . نموده است »کار ي هیارا

فعالیت خود را آغاز نموده شهر  المللی ره این بخش در راستاي اهداف واالي گروه بین
سازي، تهیه و  بعدي  3هاي معماري،  و مسئولیت تهیه و مستندسازي و طراحی شیت 

هاي تصویربرداري، تهیه تصاویر و عکس  ي دموها، ساخت انیمیشن، تهیه کلیه
، ساخت )تورهاي مجازي(افزاري  هاي نرم برداري هوایی، تهیه بستهپانوراما، عکس

ازي سازگار با سیستم عامل اندروید و ویندوز، تهیه و طراحی دموهاي حقیقت مج
هاي  سایت، حفظ و نگهداري از مستندات تهیه شده در این واحد براي پروژه وب

  . دار است شهر را عهده المللی ره گروه بین محوله به
  

  : ست ازا هاي این بخش عبارت برخی از توانایی
  

 اي افزارهاي رایانه نمایش از طریق نرمتهیه انواع پانوراما با قابلیت   -
 هاي نمایشگر پانوراما ه انواع کنترلر روي برنامهیارا  -
 ه خدمات عکس دیجیتالیارا  -
 بعدي ه خدمات بازسازي سهیارا  -
 بعدي سهسازي محجه خدمات یارا  -
 و صداگذاريتهیه انیمیشن   -
 طراحی و تهیه تیزرهاي تبلیغاتی  -
 لیغاتیطراحی و تهیه بیلبوردهاي تب  -
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  هاي عمده بخش ویژگی
  سطح با باالترین استانداردهاي جهانی ه خدمات همیارا  -
 افزاري افزاري و سخت هاي نرم گیري از دانش روز دنیا در زمینه بهره  -
 بکارگیري کارشناسان مجرب  -
نظر با متخصصان تراز اول دنیا در زمینه  بکارگیري از اطالعات روز دنیا و تبادل  -

 المللی هاي بین مستندسازي پروژه
منظور  ها به ارتباط متقابل نزدیک با کارفرمایان در طول مدت انجام پروژه  -

 مندي کارفرمایان افزایش رضایت
  

  برخی از کارشناسان بخش
 )کارشناس گرافیک( گرافیست سه بعدي ساز، طراح و ذرخشآمحمود   -
 )افزار کارشناس نرم(گرافیست  طراح و سه بعدي ساز، سپهر سلطانیه  -
 )کارشناس ارشد معماري(بعدي ساز، طراح و گرافیست سه ی یسید علی کیا  -
 )کارشناس معماري(ساز نژاد، طراح و انیمیشن محسن حق  -
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  :از هاي انجام شده در این بخش عبارتند عمده پروژه
  

  پانوراما
 1مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران فاز  -
 )طبقات( 2ملی ایران فاز  مرکز اسناد و کتابخانه -
 المللی صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران هاي بین مرکز همایش -
 مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد -
 مجموعه فرهنگی برج آزادي -
 سراي عالی معین مشهد مهمان -
 برج مسکونی کامرانیه تهران -
 مجموعه تاریخی تخت جمشید -
 مجموعه تاریخی پاسارگاد -
 فیروزآبادمجموعه تاریخی آتشکده  -
 90اي معرفی خودرو تندر  افزار چندرسانه نرم ي هپروژ -
 ماي داخلی از خودروي رانااتهیه پانور -
 ELXماي داخلی از خودروي سورن اتهیه پانور -
 تهیه تور مجازي موزه خودروهاي ایران خودرو -
 شهر المللی ره تهیه تور مجازي گروه بین -
 سازي حاشیه رودخانه کارون تهیه تور به -
 تور احداث پل معلق جوادیه تهیه -
 تهیه تور مجازي هتل استقالل تهران -
 شهر المللی ره هاي پانوراما از داخل ساختمان مرکزي گروه بین تهیه عکس -
 سازي حاشیه کارونبه هاي پانوراما از  تهیه عکس -
 قم ـ هاي پانوراما از بزرگراه تهران تهیه عکس -

  سایت وب
 شهر  المللی ره گروه بین -
 شهر معماري رهشرکت  -
 بیلد اینترنشنال شرکت کوئیک -
 شهر ره المللی بیلد گروه بین دانشکده کوئیک -
 شرکت مشاور معماري آژند بنا -
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 دموها
 )ع(توسعه حرمین شریفین کاظمین -
هاي انجام شده و در حال  شهر و خالصه پروژه  المللی ره دموي آشنایی با گروه بین -

 انجام
هاي  شهر و خالصه پروژه مشاور معماري رهدموي آشنایی با شرکت مهندسین  -

 انجام شده و در حال انجام
 دموي آشنایی با پروژه وردآورد -
 قوینال دموي آشنایی با پروژه ام -
 دموي آشنایی با پروژه مرکز تجاري باکو -
 دموي آشنایی با پروژه جزیره هندورابی -
 و درحال انجامشده  هاي انجام دموي آشنایی با شرکت پتروشهر و تعدادي از پروژه -
 دموي آشنایی با پروژه پل جوادیه -
 دموي آشنایی با پروژه مجموعه ورزشی تفریحی پرك -
 1دموي آشنایی با پروژه منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس سایت  -
 2دموي آشنایی با پروژه منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس سایت  -
 رب سایت صنایع انرژي –پارس  دموي آشنایی با پروژه منطقه ویژه اقتصادي انرژي -
 فارس دموي آشنایی با پروژه منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج -
 ماهشهر –دموي آشنایی با پروژه منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی بندرامام -
 دموي آشنایی با پروژه منطقه ویژه آزاد چابهار -
 دموي آشنایی با پروژه منطقه ویژه اقتصادي ارس -
 فارس در عسلویه المللی خلیج شنایی با پروژه توسعه فرودگاه بیندموي آ -
 دموي آشنایی با پروژه ویالهاي سنتی و مدرن شیخ زائد -
 باکو –دموي آشنایی با پروژه مرکز تجاري یاسمال  -
 باکو  –دموي آشنایی با هتل هیلتون -
 امارات عربی متحده –دموي آشنایی با پروژه پارك ساحلی زعبیل  -
 یی با پروژه مرکز خرید بنتوندموي آشنا -
 دموي آشنایی با پروژه موزه شهداي کرمانشاه -
 )خلیج نایبند(ستاره صدف  5دموي آشنایی با پروژه هتل  -
 اینترنشنال بیلد کوئیک شده توسط شرکت دموي آشنایی بایک نمونه فعالیت انجام -
 دموي آشنایی با پروژه بلوسیتی در امارات عربی متحده -
 )ره(فرودگاهی فرودگاه امام خمینی دموي معرفی شهر -
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 انیمیشن شهر فرودگاهی -
 انیمیشن شرکت ملی حفاري ایران -
 میالن Expo 2015انیمیشن  -
  داخلی مجموعه هنري آواي خلیج فارسانیمیشن  -

  هاي معماري بندي شیت

 طرح دانشگاه زابل -
 طرح سالن همایش دانشگاه رازي -
 سراي پارك هنگام کیش طرح فرهنگ -
 المللی کرمانشاه نمایشگاه بینطرح  -
 طرح مجتمع تجاري تفریحی آبسرد -
 ستاره ایران ایرتور مشهد 4هتل  -
 هاي کار و زندگی دیدار طرح مقدماتی برج -
 طرح ساختمان مرکزي شهرداري دزفول -
 طرح مجتمع تجاري تیسا کیش -
 طرح باغ بازار سبزوار -
 )بغداد(عراق  –طرح توسعه حرمین کاظمین  -
 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس –نایبند هتل خلیج  -
 تهران  –صنعت نفت ) هدکوارتر(ساختمان مرکزي  -
 باکو –مرکز تجاري باکو  -
 باکو –مرکز تجاري یاسمال  -
 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس –مجتمع مسکونی صباشهر  -
 شیراز –مجتمع مسکونی آتی سنتر شیراز -
 کرمانشاه –شهرك مسکونی تانک فارم  -
 کرمانشاه –هداي کرمانشاه موزه ش -
 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس –فارس المللی خلیج توسعه فرودگاه بین -

 )عسلویه(
 امارت عربی متحده –القوین مدرسه غواصی ام -
 ویالهاي مسکونی عمان -
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 تهران -مرکز خرید بنتون -
 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس –تفریحی پرك  -مجموعه فرهنگی -
 مازندران –مجموعه تفریحی سرخرود  -
 )مدینه(عربستان  -هتل السبق  -
 گرگان –مجموعه تفریحی ناهارخوران گرگان  -
 تهران – مجتمع تجاري یاس وردآورد -
 جزیره کیش –توسعه و بازسازي هتل شایان  -
 جزیره کیش –المان شهري کیش -
 امارات عربی متحده –پارك ساحلی زعبیل  -
 تهران  –پل جوادیه   -
 امارت عربی متحده –ویالي سنتی و مدرن شیخ زائد   -
 باکو  –هتل هیلتون   -
 جزیره کیش –بانک تجاري ایران و اروپا   -
 طرح مسابقه اکسپو  -
 جزیره کیش –مرکز تجاري شایان  -
 مسابقه طراحی چند عملکردي جی  -
 مسابقه طراحی مفهومی برج الله  -
 میالن Expo 2015مسابقه طراحی پاویون ایران در   -
  بزه میدان زنجانمسابقه طراحی س  -
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 بعدي معماري تهیه و طراحی سه

 ) بغداد(عراق ـ طرح توسعه حرم کاظمین  .1
 اقتصادي انرژي پارس يمنطقه ویژه ـهتل خلیج نایبند   .2
 صنعت نفت تهران ) هدکوارتر(ساختمان مرکزي   .3
 باکو ـمرکز تجاري باکو   .4
 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ،مجتمع مسکونی صباشهر  .5
 شیراز ـ مجتمع مسکونی آتی سنتر شیراز  .6
 کرمانشاه ـ شهرك مسکونی تانک فارم  .7
 کرمانشاه ـموزه شهداي کرمانشاه   .8
 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ـفارس  المللی خلیج توسعه فرودگاه بین  .9

 امارت عربی متحده ـ القوین مدرسه غواصی ام  .10
 مسکونی عمانویالهاي   .11
 مرکز خرید بنتون  .12
 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ـ تفریحی پرك ـ مجموعه فرهنگی  .13
 مازندران ـمجموعه تفریحی سرخرود   .14
 مدینه عربستان ـهتل السبق   .15
 گرگان ـمجموعه تفریحی ناهارخوران گرگان   .16
 تهران ـمجتمع تجاري یاس وردآورد   .17
 کیش جزیره ـ توسعه و بازسازي هتل شایان  .18
 جزیره کیش ـ المان شهري  .19
 امارات عربی متحده ـ پارك ساحلی زعبیل  .20
 تهران  ـ پل جوادیه  .21
 امارت عربی متحده ـویالي سنتی و مدرن شیخ زائد   .22
 باکو  ـ هتل هیلتون  .23
 جزیره کیش ـ بانک تجاري ایران و اروپا  .24
 جزیره کیش ـ مرکز تجاري شایان  .25
 مرکز خرید یاس وردآورد  .26
 )ره(المللی امام خمینی فرودگاه بینطرح توسعه   .27
 )ره(المللی امام خمینی فرودگاه بین V-VIPترمینال   .28
 المللی امام خمینی ترمینال حجاج فرودگاه بین  .29
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 طرح توسعه ترمینال فرودگاه شیراز   .30
 )ره(المللی امام خمینی حجم سازه ترمینال فرودگاه بین  .31
 13نماي ساختمان شهرداري منطقه   .32
 اسکله سهیلی قشممسابقه   .33
 مسابقه باغ بازار سبزوار  .34
 شعبه سرو ،نماي داخلی بانک پاسارگاد  .35
 نماي داخلی و خارجی ترمینال زیارتی فرودگاه اردبیل  .36
 سراي آواي کیش حجم فرهنگ  .37
 میالن Expo 2015مسابقه طراحی پاویون ایران در   .38
 مسابقه طراحی سبزه میدان زنجان  .39
 جیمسابقه طراحی چند عملکردي   .40
 مسابقه طراحی مفهومی برج الله  .41
  اداري الهیه ـساختمان تجاري   .42
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  ماکت

شهر شامل ساخت  المللی ره سازي گروه بین هاي بخش ماکت مجموعه فعالیت
، نمادهاي ویژه، و کارهاي ییاجراهاي شهرسازي، توپوگرافی، معماري، جزئیات  ماکت 

همچنین آموزش  ،...و CDسازي شامل ساخت المان چاپ سیلک روي  جنبی ماکت
  .باشد موزان میآسازي به دانشجویان و کار ماکت
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  هاي انجام شده در بخش ماکت  ها و ماکت فعالیت  نمونه
 میالن 2015اکسپو  .1
  1سایت پتروشیمی چابهار  .2
   2سایت پتروشیمی چابهار  .3
  3منطقه آزاد چابهار  .4
  پل جوادیه تهران .5
  تجاري اداري جی مجتمع .6
  مجتمع مسکونی زمرد .7
  مرکز تجاري قشم .8
  زمرد قشم .9

 شهروند صدر .10
 شهروند پروین .11
 شهروند فجر .12
  شهروند فتح .13
  ساختمان آکواریوم کیش .14
  )ع(الرضا مسجد .15

  وزارت کشاورزي .16
  مجتمع مسکونی نوشهر .17
  المللی عمان هتل بین .18
  شهر صنعتی هشتگرد .19
  ساختمان وزارت کشاورزي .20
  فارس مرکز خرید و سایت منطقه ویژه اقتصادي معدنی و فلزي خلیج .21
  اسکله کاوه .22
  ساختمان مشاور فنی شهرداري .23
  شهروند ارم .24
  ...)ها و  ها و سوئیت سایت(هاي جاجرم  مجموعه ماکت .25
  مین اجتماعی آملات .26
  استانداري تهران .27
  هتل سرور .28
  مجموعه پارك گفتگو .29
 دانشگاه چوکا .30
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 مصلی گلپایگان  .31
  کانون پرورش فکري کودکان کیش .32
  هاي چند منظوره ورزشگاهی کیش بهشت کیش و سالنباغ .33
  )دبی(مسکونی شارجه  .34
  هاي صدف نمایشگاهی هتل/ تجاري/ ساختمان صدف کیش و مجموعه اقامتی .35
 اطلس کیش .36
 ساز شیراز مجموعه هتل آتی .37
 گل یخ شمشک .38
 1کوئیک بیلد  .39
 2بیلد کوئیک  .40
 آتی سنتر، مسجد سجاد .41
 ساختمان هدکوارتر صنعت نقت ایران .42
 نماد شهري جزیره کیش .43
 مجموعه شهرك بوستان شهر  .44
 توپوگرافی و مسکونی جمشیدیه .45
 پمپ بنزین تهران .46
 مسجد صالحی  .47
 مرکز خرید معادن و فلزات  .48
 سینما آزادي  .49
 ساختمان ایران خودرو .50
 فومنی اهللا  آیتمسجد  .51
 )ره(بین المللی امام خمینی فرودگاه VIPساختمان  .52
 فارس سراي آواي خلیج فرهنگ .53
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 گرافیک
و  طور رسمی تأسیس گردید به ،1374شهر در سال  المللی ره گرافیک گروه بینبخش 
از هنرهاي تجسمی گیري هنر گرافیک  ترین هدف تشکیل این بخش بهره مهم
  .اي است متنوع و گستردهکه داراي کاربردهاي  باشد می
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  هاي بخش گرافیک  عمده فعالیت

  طراحی آرم و لوگو -
 طراحی اوراق اداري -
 طراحی بروشور، کاتالوگ و فولدر -
 طراحی پوستر -
 طراحی تابلوهاي شهري و بیلبورد -
 اوت کتاب، مجله و گزارشات آرایی و لی صفحه -
 کتاب و گزارشات ،CDطراحی روي جلد  -
 طراحی آگهی تبلغیاتی -
 طراحی انواع کارت -
 هاي معماري و شهرسازي کردن نقشه Presentراندو و  -
  طراحی دموي تبلیغاتی و دموي خالصه گزارشات -
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  مطالعات، تحقیقات و توسعه
  شهر فعالیت خود  المللی ره کار گروه بین همزمان با آغاز به ، بخش تحقیق و توسعه

نشریه فنی با   151 و وظایف خود تاکنون تعدادرا آغاز کرده و در جهت تحقق هدف 
  .منتشر کرده استتخصصی  ي هنشریو تعدادي کتاب عناوین مختلف و 
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  اهداف 
گسترش و تعالی فرهنگ تحقیق و توسعه، بسط اطالعات به منظور توسعه منابع  -

 شهر رهالمللی  ینبنگري در گروه  انسانی، افزایش نوآوري، کارآفرینی و تقویت آینده
از نتایج  »برداري بهره معناي«و توسعه به  »جستجوي علمی«انجام تحقیق به معناي  -

نفع کلیدي هاي ذی شهر، کارکنان، گروه المللی ره تحقیقات در جهت اعتالي گروه بین
   شهر و جامعه المللی ره گروه بین

ها و  تفکر و کارکرد تحقیق و توسعه میان آحاد کارکنان، بخش ي کمک به اشاعه -
  هاي وابسته به مجموعه شرکت

شهر و  علمی ساختن نتایج و پیشنهادات تحقیقاتی برخاسته از درون سیستم ره -
ها در جهت تغییر وضعیت، اصالح و  برداري از آن ها و موسسات دیگر و بهره سازمان

 ها و کاربردها  بهبود سیستم

  راهبرد
در یک حوزه موضوعی یا جغرافیایی؛ بررسی عوامل و عناصر  بررسیانجام تحقیق و 

  یا منطقه مورد بررسی/ مرتبط با وضعیت موجود یک موضوع و

  وظایف
ارزیابی کارکردها و بررسی  ،کشف و تعیین مسایل ،بینی روندها و تغییرات آتی پیش

یابی به  دست ،ها حل ه راهیارا ،هاي مناسب تعیین مکانیزم ،مسایل از دیدگاه تجاري
ه نتایج یارا ،کارهاي اصالحی ها و راه پیشنهاد سیستم ،هاي جدید وريافن ها و یافته

ها و  طور مستقیم توسط همکاران، شرکت هصورتی که بتواند ب ت بهو مطالعا تحقیقات
شهر یا به سفارش واحدها و موسسات دیگر  المللی ره هاي مختلف گروه بین بخش

یا ترجمه شده، در جهت اعتالي / تالیف و ،علمی جدیدانجام گیرد؛ انتشار مطالب 
دستاوردها، نتایج تحقیقات افراد خریداري  فرهنگ مناسب؛ ي توسعه انش کارکنان ود

  .و واحدهاي شرکت که به دلیل شرایط خاص فعال قابل اجرا نیستند
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  نشریات
  

 ).1394آذر (پایداري در مدیریت پروژه  .1
 PPP(Public Privateها  خصوصی در توسعه زیرساخت –مشارکت عمومی .2

Partnership) 
 .)1393زمستان (بخش دوم  – بام سبز در طراحی منظر پایدار .3
 .)1393زمستان (بخش سوم  –بام سبز در طراحی منظر پایدار .4
 ).1393پاییز (بام سبز در طراحی منظر پایدار  .5

 ،دولت، تولیدکننده( نظام تنظیم، حفظ منافع و مصالح ملی –نظام رگوالتوري .6
 ).1393تابستان( )کننده مصرف و کننده عرضه

 ).1393بهار (نگاهی به معماري دیجیتال و نقش ربات در ساخت و ساز و معماري  .7

اقتصادي / هاي جغرافیاي سیاسی نگاهی به دگرگونی – سود کشورهاي مستقل هم .8
 ).1393بهار ( منطقه

 .)1392زمستان ) (بخش سوم(نوآوري براي تاسیسات پایانه فرودگاه  .9
برداري از منابع نفت و گاز شیل  توسعه بهره و ایران در عرصه انرژي آوريچالش فر .10

 .)1392پائیز (
 .)1392پائیز ( نوآوري براي تاسیسات پایانه فرودگاه، بخش دوم .11
 .)1392ستان تاب) (بخش اول(نوآوري براي تاسیسات پایانه فرودگاه  .12
 .)1392بهار (بام سبز گامی بلند در جهت توسعه پایدار  .13
زمستان (تریلیون دالري آسیا  30هاي پنهان نقش دالر آمریکا در اقتصاد جهانی، گنج .14

1391(. 
 .)1391پاییز (ریزي اقتصاد فضایی سیر تحول برنامه  .15
 .)1391پاییز ! (خطاهاي انسانی؟ حوادث سازمانی .16
 .)1391تابستان (دستی  بستري مناسب براي توسعه صنایعشهر فرودگاهی  .17
 .)1391تابستان (بخش سوم  –زیست  هاي طبیعی و سازگار با محیطکننده معرفی پاك .18
 .)1391بهار (بخش دوم  –زیست هاي طبیعی و سازگار با محیطکننده معرفی پاك .19
 .)1391بهار (زیست  هاي طبیعی و سازگار با محیطکننده معرفی پاك .20
) یشهر ورزش(المللی  ملی و بین شهر فرودگاهی بستري مناسب براي توسعه ورزش .21

 .)1390پائیز (
 .)1390پاییز (  ها در جهان سازي فرودگاه یروند خصوص .22
  )انرژي باد در معماري(نقش طراحی معماري در کاهش مصرف انرژي در ساختمان  .23

 .)1390تابستان (
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شهر فرودگاهی  –توسعه صنایع نوین، گامی بلند در جهت توسعه اقتصادي کشور  .24

 .)1390تابستان (بستري مناسب براي استقرار صنایع نوین 
هاي  ها و فرصت انداز تجارت جهانی، چالش شهر فرودگاهی بستر توسعه تجارت، چشم .25

 .)1390تابستان (ایران 
) نور روز در معماري(ساختمان نقش طراحی معماري در کاهش مصرف انرژي در  .26

 .)1390تابستان (
  ارایه ضوابط و پیشنهادات طراحی براي افراد داراي کهولت، ناتوانی، اختالل  .27

 .)1390بهار (  و معلولیت در بخش زمینی فرودگاه
گردشگري، گامی بلند در جهت توسعه پایدار اقتصاد  ي شهر فرودگاهی بستر توسعه .28

 .)1390بهار (کشور 
 .)1390بهار (احی معماري در کاهش مصرف انرژي در ساختمان نقش طر .29
 .)1389زمستان ( المللی گامی بلند در جهت توسعه اقتصادي ی بینیبازار مسافر هوا .30
 .)1389زمستان (اقتصادي کشور  ي گامی بلند در جهت توسعه ،مدیریت حمل بار .31
 .)1389زمستان (نانوفناوري در معماري  .32
 .)1389پائیز ( توسعه پایدار جمعیت، گامی به سوياصالح الگوي استقرار  .33
 .)1389تابستان (معماري  فتوولتاییک تلفیقی، انرژي در کالبد .34
 .)1389تابستان (پایدار  اکو هتل، حرکتی جهانی به سوي گردشگري .35
 .)1389بهار (پسماندها  ثروتی نهفته در ،بیوگاز .36
 .)1389بهار (ملی حفظ ثروت  مدیریت هوشمند خوردگی، ،اصالح الگوي مصرف .37
 .)1388زمستان (مسکن مردم  میناگامی بلند براي ت ،سازي ساختمان صنعتی .38
 .)1388پائیز (اي  منطقه گاه توسعه ترانزیت خواست ،شرق ایران .39
 .)1388پائیز (بندر خشک  .40
 .)1388پائیز (بخش دوم  –فرودگاهی  از شهر فرودگاهی تا منطقه .41
 .)1388تابستان (فرودگاهی  از شهر فرودگاهی تا منطقه .42
 .)1388تابستان (فناوري ایمن  نانو .43
 .)1388بهار ( حمل و نقل همگانی .44
 .)1388بهار ( انداز آینده بحران جهانی و چشم .45
 .)1388بهار ) (بخش هفتم(فارس و دریاي عمان  روند توسعه در خلیج .46
 .)1387( شهري هاي گرمایش سامانه .47
 .)1387پائیز ( سبز بام .48
 .)1387پائیز ) (بخش ششم(فارس  توسعه در خلیج روند .49
 .)1387تابستان ) (بخش پنجم(فارس  روند توسعه در خلیج .50
تابستان (کمبود آب  راهی براي گسترش فضاي سبز و مقابله با(ها  سوپر جاذب .51

1387(. 
 .)1387بهار (ترانزیت  –ایران  .52
 .)1386دي (چهارم جلد  ـفارس  خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج .53
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 .)1386پائیز () کاربردها مزایا و(زمین گرمایی انرژي  .54
 .)1386پائیز (انرژي آفتاب در معماري  .55
 .)1386تابستان (جلد سوم  ـ فارس توسعه در حوزه خلیج  رنامه تحوالتخب .56
 .)1386تابستان (جلد دوم  ـ فارس توسعه در حوزه خلیج  خبرنامه تحوالت .57
 ).1386بهار (فارس  خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج .58
 .)1386تابستان (متدولوژي مکانیابی صنایع  .59
 .)1385زمستان (هایی براي توسعه  رهنمون .60
 .)1385زمستان ( LNGو  CNG، LPGهاي گازي  آشنایی با فرآوري .61

 .)1385 پاییز(زیست  آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط .62
 .)1385ن تابستا(ها  دیدگاه ها و نظریه ـبر  صنایع انرژي .63
 .)1385ن تابستا(هاي کنترل پروژه  متدلوژي ـمدیریت پروژه  .64
 .)1385تابستان اول  بخش(دفتر مدیریت پروژه  ـمدیریت پروژه  .65
: بخش هجدهم( الکترونیکی تجلی عدالت اجتماعی پایتخت ـآوري اطالعات  فن .66

 .)1385ن تابستا
 .)1385بخش سوم ـ فروردین (ـ استانداردهاي مدیریت پروژه مدیریت پروژه  .67
  .)1384زمستان (رآیندها اصول، مبانی و ف: ـ بخش اولمهندسی ارزش  .68
  .)1384بخش دوم ـ زمستان (ـ استانداردهاي مدیریت پروژه مدیریت پروژه  .69
  .)1384پاییز (مدیریت ارتباط با مشتریان : بخش هفدهم ـ وري اطالعاتافن .70
عدالت (روستاها آوري اطالعات در  توسعه فن: بخش شانزدهم ـ وري اطالعاتافن .71

  .)1384پاییز ) (اجتماعی
  )1384ـ تابستان بخش اول (استانداردهاي مدیریت پروژه  ـمدیریت پروژه  .72
 .)1384تابستان (کننده انرژي در جهان  چین، دومین مصرف .73
 .)1384تابستان ) (1383تصویب شده (هاي دولتی  برگزاري مناقصه .74
 .)1384تابستان (حقیقت مجازي : وري اطالعات ـ بخش پانزدهمافن .75
 .)1383زمستان (انتخابات الکترونیکی : وري اطالعات ـ بخش چهاردهمافن .76
 .)1383زمستان (دموکراسی الکترونیکی : وري اطالعات ـ بخش سیزدهمافن .77
 .)1383زمستان ( هاي الکترونیکی مدیریت پرونده: بخش دوازدهم ري اطالعات ـاوفن .78
 .)1383پاییز (الکترونیکی دانشگاه : ري اطالعات ـ بخش یازدهماوفن .79
تابستان ( هاي اطالعات مدیریتی ساختمان سیستم: دهم بخش اطالعات ـ وريناف .80

1383(. 
 .)1383بهار (دانشگاه الکترونیکی : وري اطالعات ـ بخش نهمافن .81
 .)1383 بهار(آموزش الکترونیکی : وري اطالعات ـ بخش هشتمناف .82
 )1382 زمستان(الکترونیکی شهرداري : وري اطالعات ـ بخش هفتمافن .83
 .)1382 پائیز(بازاریابی الکترونیکی : وري اطالعات ـ بخش ششمافن .84
 .)1382 پائیز(ـ کلیات  بخش اول): حرا(هاي مانگرو  منظرسازي ـ جنگل .85
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 .)1382 تابستان(دولت الکترونیکی : بخش پنجم ـ وري اطالعاتافن .86
  » هاي سبز و پایدار ساختمانشناخت و لزوم «هاي سبز و پایدار  ساختمان .87

 .)1382 تابستان(
» سیم امنیت و تجارت بی«تجارت الکترونیکی : ـ بخش چهارم وري اطالعاتافن .88

 .)1382 تابستان(
 .)1382 بهار(تجارت الکترونیکی : ـ بخش سوم وري اطالعاتافن .89
 .)1381 زمستان(وري اطالعات امدیریت فن: ـ بخش دوم وري اطالعاتافن .90
زمستان ) (هاي تکثیر و کاشت و نگهداري روش( چمن: جلد چهارم ـ منظرسازي .91

1381(. 
 .)1381 پاییز(مفاهیم کلی  :بخش اولـ  وري اطالعاتافن .92
 .)1381 تابستان) (شهر تهران کالن(شهر سالم ـ توسعه  .93
  :هاي کنترل محیط ـ جلد سوم سیستم :بخش دومـ  تنظیم شرایط محیطی .94

 .)1381 تابستان(سیستم جامع محیطی 
 .)1381بهار (منظرسازي ـ راهبردهاي تکمیلی آراستن مناظر  .95
 زمستان) (تولید و کنترل حرارت(هاي کنترل محیط  ـ سیستم تنظیم شرایط محیطی .96

1380(. 
  تولید : هاي کنترل محیط جلد اول سیستم: تنظیم شرایط محیطی ـ بخش دوم .97

 .)1380 زمستان(و کنترل نور و صدا 
 .)1380 زمستان(آبیاري و نگهداري منظر : دوم منظرسازي ـ جلد .98
 .)1380 زمستان(طراحی کاشت منظر : اول منظرسازي ـ جلد .99

هاي  محیط ـاستانداردهاي عملکرد حسی : بخش اول ـ تنظیم شرایط محیطی .100
 .)1380 پاییز(صوتی و حرارتی 

محیط : استاندارداهاي عملکرد حسی ـ جلد اول: محیطی ـ بخش اول تنظیم شرایط .101
 .)1380 پاییز(وشنایی ر
 .)1380تابستان (هاي صنعتی  فضاي سبز ـ مناطق صنعتی ـ پارك .102
 .)1379 زمستان(استانداردهاي طراحی فضاهاي اداري  ـ اداري فضاي باز .103
 .)1379زمستان (شهرك ترافیکی کودکان  .104
 .)1379 پائیز(فضاي باز اداري ـ مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی  .105
 .)1379 تابستان(هاي نو   پارك انرژي .106
پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول شهرسازي و شهرسالم در فرهنگ ایران و  .107

 .)1378 زمستان(اسالم 
 زمستان(هاي عمرانی   هدایت منابع مالی و فنی غیردولتی جهت اجراي طرح  .108

1378(. 
 .)1378 پائیز(هایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در جهان   دانسته  .109
 .)1378 پائیز(اي عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت   ت مطابقهفهرس  .110
 .)فصول سوم و چهارم(اقتصاد گردشگري جلد دوم   .111
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 .)1377 تابستان(ی نوین به طراحی فضاي باز اداري یها  نگرش  .112
 .)1376 زمستان) (جلد اول(اقتصاد گردشگري   .113
 .)1376 بهار(ها  ها و باند فرودگاه استفاده از ژئوگرید در راه  .114
ایران و جهان   کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی  عالی ـ نگاهی  آموزش  سازي  بهینه  .115
 .)1375 زمستان(
 زمستان(هاي سنتی و پیشرفته  ها ـ معرفی روش  حفاظت سواحل دریا و رودخانه  .116

1375(. 
 .)1374 زمستان( ؟شهرما کجاست  .117
ساختمانی و نقش آن در حفظ خاك و شهر سالم ـ بازیافت زباله و مصالح   .118

 .)1374پائیز (سازي محیط  پاك
 .)1374 تابستان(شهر سالم ـ معماري و پرورش فکري کودکان و نوجوانان   .119
 .)1374 بهار(هاي مسکونی  جویی انرژي در ساختمان  صرفه  .120
  شهر سالم ـ صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سیاست   .121
 .)1374بهار ) (ندر ایران و جها(
 .)1374 بهار(» تصفیه پساب صنایع لبنی«بازیافت آب ـ   .122
 زمستان(هاي انرژي الکتریکی   هاي مدیریت بار و مدیریت انرژي در شبکه سیستم  .123

1373(. 
 .)1373 زمستان) (سازان اسکان انبوه(سازي  شهر سالم ـ انبوه  .124
 .)1373 پائیز(هاي آینده  مراکز درمانی و بیمارستان  .125
 .)1373 پائیز(بازیافت آب در صنایع نساجی   .126
 .)1373 پائیز(ها  نسل چهارم نیروگاه .127
  کهولت، ناتوانی، اختالل و معلولی   افراد داراي  براي  طراحی  اصول شهرسالم ـ .128

 .)1373 تابستان(
 تابستان(وات تا مگاوات  هاي فتوولتائیک از میلی  کاربرد سیستمـ شهر سالم   .129

1373(. 
 .)1373 تابستان(آمورتون  شهر سالم با .130
مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید : طراحی مرکز خرید ـ جلد اول .131

 .)1373 تابستان(
 .)1373 بهار(انرژي خورشیدي  .132
 .)1373 بهار(ها   هاي اداري و بانک اصول طراحی ساختمان .133
 .)1373 بهار(انرژي باد  .134
 .)1373 اربه(هاي مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک  پارکینگ .135
 .)1372 زمستان(انرژي دریاها  .136
 .)1372 زمستان(هاي توزیع الکتریکی   سازي در سیستم  اتوماسیون و بهینه .137
تنیده در مناطق  ساخته پیش  هاي بتونی پیش نکاتی در مورد طراحی ساختمان .138

 .)1372 پائیز( خیز زلزله
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 .)1372پائیز (در ایران و تجربیات کشورهاي دیگر ) اي  کنده(بناهاي چوبی  .139
 .)1372 پائیز(ی یشو بازیافت آب در صنایع شن و ماسه .140
 تابستان( »تجربیات کشورهاي مختلف«نگاهی کوتاه بر طراحی فضاي سبز ـ  .141

1372(. 
 .)1372 تابستان(مطالعات اقتصادي جهت احداث مراکز خرید  .142
 .)1372 بهار(روندیابی و مدیریت سیالب  .143
 .)1372 بهار(تحول سبز در معماري  .144
 .)1372 بهار(مهار آب با آب  .145
 .)1372 بهار(مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز  .146
 .)1371 زمستان(طرح اسکان سریع  .147
 .)1371 زمستان(ل ناشی از آن یآوري و دفع زباله و مسا  جمع .148
 .)1371 زمستان(محافظت در مقابل زلزله  .149
 .)1371 پائیز(پارکینگ مراکز تجاري  .150
 .)1371 تابستان(ساختمان کاربرد جدید شیشه در نماي  .151
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   شدهنشریات تخصصی منتشر 
بهار  ،)انرژي بخش 1 نشریه تخصصی شماره( طراحی مراکز دیسپاچینگ اصول -

1373. 
بخش تحقیق و  1 نشریه تخصصی شماره(بزرگ  ياه حقیقی در مورد شرکتت -

 .1372زمستان  ،)مطالعات
 2نشریه تخصصی شماره (تهران  هاي شمالی اي سیالب در حوضه تحلیل منطقه -

 .1372زمستان  ،)بخش عمران آب
نشریه تخصصی ( ژئومورفولوژي و ژئولوژي  انتخاب محل و نوع سد براساس شریط -

  .1372زمستان  ،)بخش عمران آب 1شماره 
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  ترجمه و تحقیق ،تألیف
 

  کتب
 ).1394اسفند (» برونلسکی، گذشته و حال یک شاهکار معماريکوپوالي «ترجمه  -
  ).1394 اسفند(» )کن آب شیرین(زدایی و تصفیه آب پیشرفته  نمک«ترجمه  -
 ).1393بهار (شکل، اندازه و رنگ درختان در طراحی منظر  -
 ).1392زمستان ( »ها ریزي و ساخت هتل طراحی، برنامه«ترجمه  -
 .)1392پاییز ( »پایدارهفت قانون طراحی شهري « ترجمه -
 .)1391( »شهرهاي فرودگاهی جهان«ترجمه  -
 »)کاربرد در معماري و طراحی داخلی(مواد هوشمند و فناوري نانو «ترجمه  -

 .)1390پائیز(
 .)1390پائیز ( »چهل حدیث«ترجمه  -
 . )1390پائیز ( »منظرسازي پایدار براي همه«ترجمه  -
 .)1390تابستان ( »21شهرهاي فرودگاهی قرن « ترجمه -
 . )Revit Architecture 2009« )1389  افزار کتاب آموزش نرم«تالیف  -
 .)1389بهار ( »جامع آشنایی با راهکار مدیریت پروژه«تالیف  -
 .)1389( »درختان در منظر شهري«ترجمه  -
 .)1387( »براي همه نانوفناوري«ترجمه  -
 .)1386( »آب را تصفیه کنیم ،با گیاهان«ترجمه  -
- HSE در سفر 
 »چگونه هواي پاکیزه بکاریم«ترجمه  -
  »ط محیطییتنظیم شرا«ترجمه  -
 .)OpenGL )1382ریزي سه بعدي  تدوین کتاب راهنماي برنامه -
ریزي  رنامهبمدیریت و توسط سازمان  )1376( »ریزي و طراحی هتل  برنامه« ترجمه -

 .چاپ و توزیع شد) سابق برنامه و بودجه(
 . )1373 ( »12کد خودآموز اتو«تدوین کتاب  -
 .)1373 ( »هاي آبی  سازه«ترجمه  -
 ).1372( »هاي طبقاتی  سازه پارکینگ«ترجمه  -
  .)جلد 20(جویی در انرژي  صرفه -
سازمان مدیریت و  استانداردهاي صنعت آب کشور با همکاري وزارت نیرو و -

 .)جلد 25) (برنامه و بودجه سابق(ریزي  برنامه
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  در دست چاپهاي  کتاب

  
یک راهنماي ( خصوصی در زیرساخت-هاي مشارکت عمومی پروژه« ترجمه -

 .)1395 خرداد(» )گذاران سیاست ضروري براي
 هاي گرمسیر ریزي شهري در اقلیم برنامه -
 بام سبز -
 »طراحی بومی« ريندیکش -
 ).1393بهار ( »هاي معماري کاربرد آبرنگ در طراحی«ترجمه  -
 بازنگري توسعه پایدار -
 شاهکار معماريگذشته و حال یک  -
 .)25گزارش (ریزي و طراحی پایانه مسافري فرودگاه  برنامه -
 ساختمان پایدار -
 صوت در معماري -
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  دفاتر 

  شهر    المللی ره گروه بین
 
 
   



 

450  
 

 

Ø  آدرس دفتر مرکزي  
خیابان  ــ بزرگراه شهید حقانی ـ بعد از چهارراه جهان کودك  تهران ـ میدان ونک

  .3ـ شماره هوشیار ـ کوچه عالمه دکتر سید جعفر شهیدي 
  1518756413: کدپستی
  82172222 – 82173000 – 82172172: تلفن
  88883868: فکس

   www.rahshahr.com  
E-mail: info@ rahshahr.com  

  
Ø  دفاتر خارج از مرکز 
  

  
 :انگلستان

Rah Shahr International Group 
First Floor, 187 Kensington High Street, London W8 6S, UK 
Tel: +44 207 938 4650  
Cell: +44 7725 222 178 
Email: M.Kiaie @ Rah Shahr.com 

 : عمان

P.O Box 568, Postal Code: 116, Mina Al-Fahal, Sultanate of Oman 
Tel: +968 245 67648 
Fax:+968 245 62948 
Email: Munir1@omantel.net.om 
 

 : کانادا

1407 Chartwell Drive, W. Vancouver, BC V7S 2R6, Canada 
E-mail: canada_office@rahshahr.com 
Tel: +1 (604) 913 0963  
www.wingreentech.com           
Email: info@wingreentech.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rahshahr.com
mailto:Munir1@omantel.net.om
mailto:canada_office@rahshahr.com
http://www.wingreentech.com
mailto:info@wingreentech.com
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Ø  ها استاندفاتر   
  

  :آبادان
  )منطقه آزاد اروند(

  0 9126199705: تلفن
E-mail: Arvand_office@ rahshahr.com  

 
  :ارومیه
  91434182860: تلفن

04413664913  
E-mail: Orumieh_office@ rahshahr.com  

  :اهواز
  06134466480: تلفن

09168216846  
E-mail: Ahwaz_office@ rahshahr.com  

  :ارس

  )منطقه آزاد ارس(
 09143131530: تلفن

E-mail: Aras_office@ rahshahr.com  

  :بندرعباس
  )فارس منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج(

  07633592272: تلفن
  E-mail: Bandarabbas_office@ rahshahr.com  

  :قشم
   )قشم صنعتی - تجاري منطقه آزاد (

  07635227631: تلفن
E-mail: Qeshm_office@ rahshahr.com  
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  :کیش

   )کیشصنعتی  - تجاري زاد آمنطقه (
  09347697508: تلفن

E-mail: kish @ rahshahr.com 

  :عسلویه

  )منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(
  07737367694: تلفن

E-mail: Asaluye_office@ rahshahr.com  

  :ماکو

  )منطقه آزاد ماکو(

  04434243178: تلفن
09141630416  

E-mail: Maku_office@ rahshahr.com  
  

   :پارسیان 
 
  

  



 95-02-2-615 :شماره
 27/04/95: تاریـخ
 دارد: پیوست

 تعالی بسمه
  جناب آقاي مهندس مهدیقلی مسعود

  مدیریت محترم عامل شرکت توسعه آینده پارس
 

اعالم آمادگی جهت انجام مطالعات و طراحی فاز یک و دو، نمـا، ارائـه برگـه هـاي حقـوقی      : موضوع
 ساختمانی پروژه مسکونی تجاري پارسطراحی و نظارت و در صورت نیاز، اخذ پروانه 

 
، ایـن مهندسـین مشـاور    26/04/95با احترام، بازگشت به انتشار آگهی در روزنامـه دنیـاي اقتصـاد مـورخ     

. بدینوسیله آمادگی خود جهت انجام امور مورد نظر کارفرماي محتـرم در پـروژه صـدرالذکر را اعـالم مـی دارد     
شهر و نیز یک برگ تصـویر رتبـه    المللی ره حاوي سوابق کاري گروه بینضمناً به پیوست، یک عدد لوح فشرده 

  .گردد ریزي کشور جهت استحضار ایفاد می بندي اخذ شده این مهندسین مشاور از سازمان مدیریت و برنامه
  .خواهشمند است دستور فرمائید از نتیجه بررسی این مهندسین مشاور را مطلع فرمایند

  
  

  شهر ره مهندسین مشاور معماري
  

  
  
  
  
  

  فریدونی: MIS                      :بایگانی                   10/9265/9210/01 :شماره کار       امجديآقاي : اقدام


