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 تعاليبسمه 
 

 و متخصص نيروهاي داشتنبه  كشور نيازهاي به توجه با شهرره الملليبين گروه

 از. شد تاسيس 5389 سال در مهندسي، هايپروژه اجراي و مشاوره يزمينه در كارآمد

 در اصلي هدف يك عنوانبه را كيفي و مناسب خدمات هيارا شركت مديران تاسيس، هنگام

 برآورده در سعي و كارفرمايان با مناسب روابط تداوم آن حاصل كه كردند دنبال شركت

 يمختلف هايبخش تدريجبه  شركت ،دليل همينبه  .است بوده كاري مختلف نيازهاي كردن

 .كرد گذاريپايه را

  Cost Centre برهزينه مراكز صورت به ابتدا در مجموعه اين هايبخش از يك هر

  Profit Centre سودآور مراكز به وقتي ،بلوغ و رشد مراحل طي از پس كه شوندمي اداره

ول ط در. كنندمي طي تخصصي شركت يك ثبت براي را خود قانوني مراحل ،شدند تبديل

 تخصصي مستقل هايشركت به مجموعه اين از بخش  32 تعداد شركت، فعاليت مدت

 . يافتند تغيير

 حالدر و شد تبديل ايرشته چند سازماني به شهرالمللي رهگروه بين ترتيب اين به

 فهرست در شهرالمللي رهگروه بين. شودمي اداره هلدينگ مجموعه يك صورتبه حاضر

 در مشاوره خدمات هيارا منظور به جهاني بانك يشده تاييد مشاور مهندسين هايشركت

 شود،يم تامين جهاني بانك سوي از هاآن مالي اعتبارات كه مرزيبرون و درون هايپروژه

 شركت اين نام( يونيدو) متحد ملل صنعتي توسعه سازمان اعالم اساسبر همچنين .دارد قرار

 آمايش و ايمنطقه ريزيبرنامه انرژي، آب، عمران، شهرسازي، معماري، هايرشته در

 و فني مشاركت و مرزيبرون هايفعاليت انجام براي سازمان، در فهرست آن سرزمين

 كاري تنوع و توسعه .است گرفته قرار جهاني سطح در مختلف هايپروژه اجراي و ايمشاوره

 بر را ما شهر،ره الملليبين گروه اعتبار و نام اعتالي و كيفيت حفظ ضرورت و هاآن حجم و

 كه از جمله برداريم متعددي هايگام شركت، مديريت و امور ياداره يزمينه در تا داشت آن

 هاتفعالي بايستمي امر اين براي كه بود كيفيت حفظ منظوربه كارها استاندارد كردن هاآن

. گردد تعريف آن انجام هايو روش كارها فرآيند براي مشخصي استانداردهاي و مكتوب

 مديريتي بزرگ گام دومين كه واداشت را شركت كار، انجام روش و فرآيند كردناستاندارد

ها را در برنامه كاري خود قرار دهد كه به تدريج گسترده شده و بردارد و آموزش روش را

 شده تبديل شركت استراتژيك مهم ابزارهاي از يكي امروزه آموزش مستمر كاركنان به

 ماتخد و پشتيباني هايسيستم نقش به شركت، توجه ديگر آفرينتحول و مهم گام .است

 الياعت گرو در خدمات و هاخروجي كيفيت كه اعتقاد اين با بود، تحول ايجاد و باال كيفيت با

 . است مجموعه يهمه نمودن مندو نظام كيفي

 



 

3 

 
 

 

 شركت حاضر حال در و كرد تبديل ارگانيك سازمان يك به را سازمان ،تحوالت اين

 تهران سطح در آن درون ارتباطات يهمه كه ؛است شده تبديل  ICT بزرگ نظام يك به

 ويدئو اي،رايانه ارتباطات طريق از كشور از خارج دفاتر و شهرستاني و استاني دفاتر و

 الملليبين گروه ديگر اساسي و مهم گام .شودمي انجام كاغذ از استفاده بدون كنفرانس و

 و شد اصالح هاپرداخت نظام آن دنبال به كه است پروژه مديريت نظام استقرار شهرره

 .شد هاپروژه سود در پروژه كاركنان تسهيم و پاداش، نظام آمدن وجودبه باعث سپس

 و BD يا Business Development كاركسب و  توليد نظام شركت با ايجاد همچنين

 خالقانه در تفكر توسعه به كه است كرده سعي خود، داخل در كارآفريني توسعه صندوق

 .بپردازد جانبههمه يتوسعه به طريق اين از و نمايد، اقدام سازمان و گروهي فردي، سطح

 زمينه در كه هاييتيم پرورش و همكاران بين در GISآموزش  گسترش مدد به امر اين

 هايپروژه با همكاري فواصل در شركت كه گرديد موجب دارند، تخصص سرزمين آمايش

 در و بپردازد كشور يتوسعه زمينه در مطالعاتي هايپروژه اجراي و تعريف به كارفرمايي،

 به توسعه را از جديدي هايكشور، چارچوب نقاط اكثر آمايشي بررسي ضمن ،نهايت

 حاصل كه كند، كمك هاييپروژه چنين اجراي در هاآن به و معرفي مسئول هايسازمان

 .  است شركت يتوسعه هم و كشور يتوسعه آن،

 و نامهگواهي دريافت به موفق خود فعاليت در راستاي شهرالمللي رهگروه بين

 :شودمي اشاره زير موارد به آن جمله از كه است شده متعدديهاي عضويت

ريزي )برنامه و برنامه و مديريت سازمان از مختلف هايبندي رشتهرتبه نامهگواهي .5

 بودجه سابق(

 معدن و صنعت بانك از توريسم رشته در B رتبه نامهگواهي .8

 (PMI) پروژه مديريت در انستيتوي عضويت نامهگواهي .3

 روسيه Russian Register زا  ISO 9001نامه گواهي .1

 روسيه Russian Registerاز  IQNET ISO 9001نامه گواهي .7

 روسيه Russian Registerاز  ISO 14001نامه گواهي .8

 روسيه Russian Registerاز  IQNET ISO 14001نامه گواهي .5

 روسيه Russian Registerاز  OHSAS 18001نامه گواهي .6

   روسيه Russian Registerاز  IQNET OHSAS نامهگواهي .9

 ي مهندسان مشاور ايران نامه عضويت در جامعهگواهي .58

 نامه عضويت در انجمن مشاوران مديريت گواهي .55

 گذاري بانكيو سرمايه نامه عضويت در كانون مشاوران اعتباريگواهي .58

 مهندسي ـ نامه عضويت در انجمن صدور خدمات فنيگواهي .53

 هاي خدمات انرژي شركتانجمن عضويت در  .51

 انجمن نانوعضويت در  .57
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  خود است مركزي دفتر در وقتتمام نيروي نفر 168 داراي شهرره الملليبين گروه

 معماري، هايزمينه در يدكتر و ارشدكارشناسي كارشناسي، مدرك داراي هاآن نفر  450كه

 ت،مديري توسعه، ريزيبرنامه زيربنايي، تأسيسات پتروشيمي، گاز، نفت، ،ICTشهرسازي، 

 المللي بابين گروه اين همچنين. هستند انرژي و زيستمحيط اقتصاد، و شناسيجامعه

 ديگر و خود همكاران آموزش مقوله( پارس دانشره) آموزشي خاص شركت يك تاسيس

 . كندمي دنبال استراتژيك هدف يك صورتبه متقاضيان را

 هايشاخه از تعدادي تبديل به اقدام ها،فعاليت نمودن تخصصي راستاي در عالوهبه

 نموده مشخص و تخصصي هايزمينه با حقوقي هايشخصيت و هاشركت به خود فعاليت

 :جمله از است

 شهرشركت مهندسين مشاور معماري ره .5

 شهرشركت خدمات مديريتي و مهندسي ره .8

 دانش پارسشركت ره .3

 پردا كيششركت مشاوره فناوري اطالعات، مديريت و آموزش ره .1

 شركت نقش گستر ايده .7

 شهرره ـ شركت آالگاز .8

 شركت پتروشهر .5

 « انگلستان - كانادا» ـ بيلدشركت كوئيك .6

 «انگلستان» ـ شركت نانومايند .9

 «عمان»شهر المللي رهگروه بين .58

 شهر شركت سام ره .55

 (STP)ي پايدار موسسه سيماي توسعه .58

 شهرشركت عمران آب پايدار ره .53

51. Win green Tech (Canada) 

 شهرشركت انرژي پايدار ره .57

 پارس كيششركت ره .58

 «ماهر»هر ششركت مديريت اطالعات هوشمند ره .55

  (IFS) «انگلستان»شهر المللي رهگروه بين .56

 شهرشركت پايا تردد ره .59

 تكسام رهشركت به .88

 شركت پارس نيرو كيش .85

 شهرشركت معماري پايدار كيش ره .88

 شهرشركت سروش آسمان ره .83
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 شهرره الملليبين گروه قالب در تخصصي، هايبخش ساير كنار در هاشركت اين

 هاآن شگستر هدف با و هافعاليت تنوع به توجه با شهرره الملليبين گروه. نمايندمي فعاليت

 تشكيل به نسبت تجربه، با هايشركت ديگر همكاري با جديد، تخصصي هايزمينه در

 از خارج و كشور عمراني هايطرح نياز مورد خدمات يهيارا جهت همكار هايشركت گروه

 . است نموده كشور اقدام

گروه، تحقيق، پژوهش، مطالعات، طراحي و مديريت اجرا در  اين هايفعاليت

وري ازيست، مطالعات اقتصادي، فنعمران آب، انرژي، محيط هاي معماري، شهرسازي،زمينه

هاي معماري، خدمات مشاوره در زمينه ومديريت پروژه  ،پتروشيمي ،گاز ،نفت اطالعات،

ساني، ربي )انتقال نيرو، پست، آيهاي صنعتي، تأسيسات زيربناريزي، طراحي شهركبرنامه

صنايع نوين، فرودگاه، اسكله و بندر، ردشگري، گ و...(، نو هايفاضالب، توليد نيرو، انرژي

 ،HSEزيست، كن، محيطشيرينگاز و پتروشيمي، آب  ال اراضي از دريا، مخازن نفت،صاستح

سازي، راه ، انرژي، سازه، تأسيسات الكتريكي و مكانيكي،(I.P.D)المللي هاي بيندفتر پروژه

سازي بهينه ، استانداردهاي طراحي، معماري داخلي،GISبرداري، سيويل و ترافيك، نقشه

افزار مطالعات اقتصادي با نرم فضاهاي اداري و آموزشي، مطالعات اجتماعي و

(COMFAR3)، افزار و سازي، خدمات كامپيوتري )سختگرافيك، انيميشن و ماكت

 و مديريت پروژه است. ICT ،MSIافزار(، نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر  ره الملليگروه بين يهت مديراهياعضاي 

 ت مديرهايس هييي: مديرعامل و ريسيد محمدعلي كيا  -

 ت مديرها: عضو هيييسيد محمد باقر كيا  -

 ت مديره اهييس يربيو ناعضو  :سيد محمد ناصر موسوي  -
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 شهرالمللي رههاي زيرمجموعه )وابسته( گروه بينشركت

 
 شهرشركت مهندسين مشاور معماري ره .5

 شهرو مهندسي ره شركت خدمات مديريتي .8

 دانش پارسشركت ره .3

 پردا كيششركت مشاوره فناوري اطالعات، مديريت و آموزش ره .1

 شركت نقش گستر ايده .7

 شهرره ـ شركت آالگاز .8

 شركت پتروشهر .5

 « انگلستان - كانادا» ـ بيلدشركت كوئيك .6

 «انگلستان» ـ شركت نانومايند .9

 «عمان»شهر المللي رهگروه بين .58

 شهر شركت سام ره .55

 (STP)ي پايدار موسسه سيماي توسعه .58

 شهرشركت عمران آب پايدار ره .53

51. Win green Tech (Canada) 

 هرششركت انرژي پايدار ره .57
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 شهرشركت مهندسين مشاور معماري ره
 

 5357 فعاليت رسمي و ثبت شده خود را از خرداد ،شهرشركت مهندسين مشاور معماري ره

 ،خصوص انجام خدمات مشاوره شروع نموده است. عمده فعاليت اين مهندسين مشاور در

بر حسن ها و مطالعات مربوطه و نظارت سازي شهركمحوطه ،ابنيه هايپروژهمهندسي 

عضو رسمي جامعه مهندسين  5358ندسين مشاور از سال باشد. اين مهها ميپروژهاجراي 

هاي زير را ريزي كشور رتبهاز سازمان مديريت و برنامه 5359سال  مشاور گرديد و در

 دريافت نموده است: 

 

 سازيتخصص راه 3پايه  كار مجاز 1با تعداد 
 هاي اطالعات جغرافياييتخصص سيستم 3پايه  كار مجاز 1با تعداد 
 تخصص شهرسازي 5پايه  كار مجاز 8 با تعداد

 بهداشتي و درماني هاي آموزشي، ورزشي،تخصص ساختمان 5پايه  كار مجاز 8با تعداد 
 صنعتي و نظامي اداري، تجاري، هاي مسكوني،تخصص ساختمان 5پايه  كار مجاز 8با تعداد 

 كار مجاز 1با تعداد 
فرسوده و هاي تخصص ساماندهي و توانمندسازي بافت 3پايه 

 هاي غيررسميگاهسكونت

 تخصص سازه 5پايه  كار مجاز 8با تعداد 
 هاتخصص فرودگاه 8پايه  كار مجاز 7با تعداد 
 تخصص تاسيسات آب و فاضالب 3پايه  كار مجاز 1با تعداد 
 زيستتخصص محيط 3پايه  كار مجاز 1با تعداد 
 تخصص فضاي سبز 3پايه  كار مجاز 1با تعداد 

 تخصص تاسيسات، برق و مكانيك 3پايه  كار مجاز 1تعداد با 
 تخصص طراحي شهري 8پايه  كار مجاز 7با تعداد 

 

 

 

 

 

 شهرمهندسين مشاور معماري ره يهت مديراهياعضاي 

 مديرهتاجالل اعراب اويسي: مديرعامل و عضو هي -

 ت مديرهاسيد محمدعلي كيائي: رئيس هي  -

 مديرهتاجليل اعراب اويسي: عضو هي -
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 شهرره خدمات مديريتي و مهندسيشركت 

ه خدمات مديريتي ئبا هدف ارا ،5357شهر در سال شركت خدمات مديريتي و مهندسي ره

هاي گروه و همچنين كارفرمايان مختلف فعاليت خود را آغاز و در و مهندسي به پروژه

 منطقه آزاد قشم به ثبت رسيده است. 

 است: شرح ذيل هبسه محور عمده فعاليت شركت 

هاي هاي تخصصي شركته خدمات مشاوره به كارفرمايان با پشتيباني بخشيارا -

 شهرره الملليبينزيرمجموعه گروه 

هاي هاي تخصصي شركتبا پشتيباني بخش EPCو خدمات مديريت طرح و اجرا  هيارا -

شركت در  ييشهر جهت طراحي و استفاده از كادر اجراره الملليبينزيرمجموعه گروه 

 ها و مالي پروژه زمينه مديريت فني، مهندسي، تداركاتي

 :هاي زيرمجموعه گروه شامله خدمات مرحله سوم مشاوره به كارفرمايان و شركتيارا -

مطالعات ژئوتكنيك و  ،بردارينظارت عاليه و همچنين خدمات نقشه ،نظارت كارگاهي

 آزمايشگاه مكانيك خاك 

هاي زير مجموعه هاي مختلف شركته از تخصصاين شركت عالوه بر استفاد

هاي معتبر مهندسين از همكاري نزديك و مشترك با شركت ،شهرره الملليبينگروه 

آهن و ژئوتكنيك و مقاومت مصالح، ترافيك، حمل و نقل، راه :مشاور تخصصي مانند

 زيست برخوردار است. محيط

ويژه  يآزاد قشم، منطقه منطقهفعاليت اين شركت از شروع تا به امروز در  يعمده

ژه وي يبندرعباس(، منطقهـ  معادن و فلزاتفارس )فلزي خليج -صنايع معدنياقتصادي 

ي منطقهويژه اقتصادي انرژي پارس )عسلويه(  يمنطقه ،اقتصادي پتروشيمي )بندرامام(

ه با توج .بوده استپارسيان و المرد بر در ار صنايع انرژيي استقري ويژهمنطقه ،آزاد اروند

اين شركت آمادگي الزم را ، ي مطالعه در اين خصوص و وجود اطالعات كافيسابقهبه 

گذاران و نياز به سرمايه هاي موردخدمات مديريتي و مهندسي در زمينهي جهت ارايه

 .دارا استرا دولتي  وخارجي(  كارفرمايان بخش خصوصي )داخلي ـ

 

 شهرره شركت خدمات مديريتي و مهندسي يت مديرهاهياعضاي 

 ت مديرهامحمد رياض خليلي: مديرعامل و عضو هي  -

 ت مديرهايس هييي: ريسيد محمد علي كيا  -

 ت مديرهايس هييزاده: عضو و نايب رصمد ميالني  -

 ت مديرهامحمد حسين نريمان شريفي: عضو هي  -

  



 

8 

 
 

 

 دانش پارس شركت ره

و هاي گوناگون به زبان انگليسي كاربردي نياز متخصصين و كارشناسان حرفه

هاي فني براي ارتباط با اشخاص، موسسات و مراكز تخصصي و روزرساني مهارتهب

كنندگان دانش در سطح جهان واقعيتي انكارناپذير است. اي و توليدكنندگان و عرضهحرفه

گيرند از موقعيت كاري برتري ها بهره مياين آموزشها از هايي كه كاركنان آنسازمان

كنند پيوسته سعي مي ،. به همين دليلهستند المللي برخوردارهاي داخلي و بيندر فعاليت

 هاي مورد نياز را كسب كنند.آموزش

 ،5363 ماه از ارديبهشت ،منظور پاسخگويي به اين نياز روزافزونشهر بهره الملليگروه بين

ه يو تاكنون با ارانموده  «دانش پارسره»سيس شركت جديدي به نام أت اقدام به

 .ه دهديهايي به شرح زير تالش كرده است روشي براي رفع اين نياز ارابرنامه

براي هاي مورد نياز و ديگر مهارتهاي عمومي آموزش زبان انگليسي برگزاري دوره -

سي و بازرگاني به منظور ايجاد مهند -هاي فنيها و شركتكاركنان ادارات، سازمان

المللي و استفاده از آمادگي الزم براي انجام ارتباطات معمول اداري در سطح بين

 شود.اطالعاتي كه در شبكه اينترنت عرضه مي

اي متقاضياني كه هاي آموزش زبان انگليسي متناسب با نيازهاي حرفهبرگزاري دوره -

ها براي شركت در مذاكرات و آماده كردن آناند هاي عمومي زبان را گذراندهدوره

 اي و مكاتبات بازرگانيحرفهنيمه

هاي اختصاصي آموزش زبان انگليسي براي كارشناسان و مديران برگزاري دوره -

 زماناي بدون نياز به مترجم هممنظور شركت در مذاكرات حرفهبه

 IELTSهاي آمادگي براي شركت در امتحان برگزاري دوره -

 
 
 
 

 دانش پارسشركت ره يهيات مديرهاعضاي 

 و عضو هيات مديره مدير عامل: اهلل غالميعزت  -

 يس هيات مديرهير: سيد محمدعلي كيايي  -

 يس هيات مديرهينايب ر: رضا روحاني  -

 عضو هيات مديرهزاده: صمد ميالني  -

 عضو هيات مديرهسعيد شهيدي:   -
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 پردا كيشمديريت و آموزش ره آوري،شركت مشاور فن

كار، مديريت و كنترل اين فرآيندها  و شدن فرآيندهاي كسب ها و پيچيدهامروزه با رشد بنگاه

پردا از اهميت بيشتري نسبت به قبل برخوردار است. با اين ديدگاه، شركت مشاور مديريتي ره

شهر ره الملليويژه مديريت پروژه در گروه بينبه عنوان متولي مديريت و به 5363در سال 

 تأسيس شد.

 زير تقسيم كرد: گروه عمده  5  توان بههاي اين شركت را ميفعاليت

ها )شامل مطالعات شناخت سازمان و نيازسنجي، طراحي و خدمات مديريت به سازمان  .5

محوري، خدمات مشاوره بهبود  استقرار دفاتر مديريت پروژه، طراحي و استقرار نظام پروژه

 سيستم و ...(

      ها )شامل مديريت ابزارها و اطالعات ها و سازمانمديريت پروژه به پروژه خدمات  .8

ها، خدمات مديريت پروژه بر اساس استاندارد ريزي و كنترل پروژهها، خدمات برنامهپروژه

PMBOK  )... و 

سازي و راهبري افزاري )شامل طراحي، پيادههاي نرمخدمات تأمين و پشتيباني سيستم  .3

، (MIS)، سيستم اطالعات مديريت (PMIS)هاي اطالعات مديريت پروژه مسيست

هاي سازماني و ، طراحي و استقرار پرتال(EPM)سامانه جامع مديريت پروژه سازماني 

 ها و ...(پرتال پروژه

 آوري اطالعاتمشاوره فن   .1

 خدمات آموزشي  .7
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 هاي يكپارچه سازمانيسيستم

آوري و افزاري متمركز مبتني بر وب، براي جمعسيستم نرم سيستم يكپارچه سازماني يك

هاي باشد كه با هدف مديريت و راهبري پروژهها و اطالعات پروژه ميبندي كليه دادهدسته

گذار در پروژه، هاي مختلف شاغل و تاثيروري و كارآيي تيممختلف و به منظور افزايش بهره

سازي بر اساس نيازهاي خاص قابليت هرگونه سفارشيطراحي و اجرا شده است. اين سيستم 

 باشد.ها را نيز دارا ميسازمان

ها بسته به نوع سازمان و هاي مختلفي است كه هر يك از آناين سيستم شامل زيرسيستم

 ها را دارند.تنوع نيازهاي آن قابليت استقرار به صورت منفرد و يا يكپارچه با ساير سيستم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وري اطالعات، مديريت و آموزش اشركت مشاوره فن يهيات مديرهعضاي ا

 كيش پرداره

 عامل و عضو هيات مديره : مديرزهره فقيه  -

 علي كيايي: رئيس هيات مديره سيد محمد  -

 هيات مديره نايب رئيسرياض خليلي:  محمد  -

 : عضو هيات مديرهعلي شهبا  -
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 شركت مهندسين مشاور نقش گستر ايده

برداري و خدمات فني ه خدمات نقشهيشركت مهندسين مشاور نقش گستر ايده جهت ارا
تأسيس يافته است. اين شركت در تالش  5361مهندسي مرتبط در اين زمينه در سال  

المللي در جهت است تا با رعايت موازين علمي، الزامات قانوني و استانداردهاي ملي و بين
هاي جديد اقدام نمايد. شركت مهندسين مشاور نقش كنولوژيه تيارتقاء كيفيت كار و ارا
مدت خود مدت و بلندمدت، مياناهداف كوتاهيابي به موارد فوق، گستر ايده براي دست

 را به شرح زير تعيين نموده است.

 مدت اهداف كوتاه
اي، هقهاي توپوگرافي اعم از منطبرداري زميني شامل تهيه نقشهه كليه خدمات نقشهيارا -

هاي برداري در امور ساختماني خصوصاً ساختمانهاي كاداستر، نقشهشهري و نقشه
سازي، تونل، خطوط سدسازي، راه ،سازيهاي محوطهبرداري در زمينهبلندمرتبه، نقشه

 آب و فاضالب، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي 

 برداريه خدمات مهندسي كارگاهي و خدمات نظارت نقشهيارا -

كشي، تأسيسات آب و فاضالب، مطالعات و خدمات مشاوره در امور آبياري و زهه يارا -
 طراحي فضاي سبز

 هاه خدمات جانمايي سايتيارا -

 مدتاهداف ميان
 برداري دريايي )هيدروگرافي(ه خدمات نقشهايار -

 برداري هوايي )فتوگرامتري(ه خدمات نقشهيارا -

 ( GIS)هاي اطالعات جغرافيايي طراحي و ايجاد سيستم -

 مدتاهداف بلند
 هاي جديده تكنولوژييانجام خدمات تحقيقاتي و ارا -

 هاي اطالعات جغرافياييبرداري و سيستمهاي نقشهصدور خدمات مهندسي در زمينه -

 افزاري مرتبطانجام مطالعات نرم -

 

 

 ي شركت مهندسين مشاور نقش گستر ايدههيات مديرهاعضاي 

 هيات مديره امل و عضوعافشين ميرچي: مدير  -

 زاده: رئيس هيات مديرهصمد ميالني  -

 ب رئيس هيات مديرهيكامران فيلي: نا  -
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 شهرره -شركت آالگاز
 

ساخت و نصب واحدهاي نفت و گاز و  ،براي مهندسي 5388شركت آالگاز در سال 

 پتروشيمي تأسيس گرديد. 

ي شهر به عنوان شريك جديد، محدودهاين شركت با تجديد سازمان و ورود شركت ره

 5368گاز و پتروشيمي در سال  ،براي صنايع نفت EPCCسطح  دركارهاي خود را 

افزارهاي توانمند و افراد متخصص اين توانايي را در كارگيري نرمبههمچنين توسعه داد. 

 گير نموده است.سازمان بسيار چشم

 ه گرديده است:اياي از كارهاي انجام شده توسط اين مشاركت اردر زير نمونه

 اندازي واحد تثبيت ميعانات گازي سرخونمهندسي، ساخت و نصب و راه -

 سيسات سرچاهي منطقه گازي سرخونااندازي و ساخت تنصب و راه -

 سيسات سرچاهي تا خوراك به پااليشگاه سرخوناآوري گاز از تسيستم جمع -

- MC عسلويه(ي انرژي پارس و مشاور مادر در منطقه ويژه( 

 )ماهشهر( )ره(مشاور مادر در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني -

 اندازي واحد پنتا اريتريتولمهندسي، ساخت و راه -

 اندازي واحد توليد اسيد فسفريك و كود فسفاتهمهندسي، ساخت و راه -

 فارس )بندرعباس(خليج اقتصادي صنايع معدني و فلزي يمشاور مادر در منطقه ويژه -

 سيسات جانبي پااليشگاه سرخونااندازي تنصب و راه -

 بر )المرد(مشاور مادر سايت صنايع انرژي -

 
 
 

 

 شهرره -ي شركت آالگازهيات مديرهاعضاي 

 محمد ثابت قدم: عضو هيات مديره و مديرعامل  -

  يس هيات مديرهيي: ريسيد محمد علي كيا  -

 يس هيات مديرهيي: نايب ريسيد محمد باقر كيا  -

 سيد جعفر سيد موسوي: عضو هيات مديره  -

 زاده: عضو هيات مديرهصمد ميالني  -
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 شركت پتروشهر 

ي اقتصادي و جايگاه آن به عنوان يكي از گاز و پتروشيمي در توسعه صنايع نفت،

متكي به منابع عظيم نفت و گاز كشورمان، وظايف پايدار،  يهاي توسعهترين گزينهمهم

ي كه داراي يمهندسي و اجرا هاي مديريتي،ي متخصصين و گروهخطيري را به عهده

 گذارد.باشند، ميي مييسوابق كار و حسن شهرت در امور مديريتي و اجرا

با توجه به هاي مذكور مشاركت نيروهاي متخصص و كارآمد ايراني در زمينه فعاليت

سو و لزوم يادگيري، ها از يكهاي كلي نظام در جهت گشايش اين نوع فعاليتسياست

هاي وابسته به صنايع نفت، گاز و وري، اداره و راهبري مجموعهاآموزش، انتقال فن

تر اين وظايف را سنگينالمللي از سوي ديگر، پتروشيمي در كنار نيروها و تجارب بين

 نمايد.مي

هاي نسبي، مزيت)اقتصادي كشور،  ير از اين بابت واجد اهميت است كه در توسعهاين ام

 كارگيري هرچهشناخت و بهكشف،  ؛اصلي اساسي است. به عبارتي ،(هاييامكانات و توانا

 ها، ضامن تحقق توسعه است. ييها و توانابيشتر مزيت

منظور تحقق هرچه بهتر هبجهت، نيروهاي همفكر و هم در اين راستا و در مجموعه

افزايش  كشور، استفاده از تجارب و سوابق فردي، ياهداف فوق، مشاركت در امر توسعه

گيري از تجارب و دانش نيروها و ي، مديريت و بهرهياجراظرفيت و توان فني، مهندسي، 

 ،5363در سال  «مديريت و مهندسي توسعه پتروشهر»گروه ، الملليهاي بينشركت

 تشكيل و مراحل ثبت قانوني آن انجام شد.

هاي مختلف گيري از دانش، تخصص و تجارب نيروهاي فني در رشتهاين گروه با بهره

صورت ها بهمديريت و اجراي پروژهه خدمات مشاوره، ينفت، گاز و پتروشيمي آمادگي ارا

EPC .را دارد 

 
 
 
 

 شركت پتروشهر يهيات مديرهاعضاي 

 ي: رئيس هيات مديرهيكيا سيد محمد باقر  -

 علي مستاجران: نايب رئيس هيات مديره  -

 زاده: عضو هيات مديرهعليرضا شمس  -
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 «UK .كانادا» بيلدشركت كوئيك
 

هاي جديدي در تاسيس شد تا فرصت 5361ر سال الملل دبيلد بينكوئيك

 و همچنين بتوان پاسخگوي تقاضاي صنعت ساختمان ايجاد شود وسازهاي انبوهساخت

هايي كه ساختمان صرفه و اهدافِ بلندمدت طراحيبههاي مقرونحلجهاني براي راه

باالترين  جمعيت رو به رشد جهاني را دارند، بود. اين شركت همچنين از اسكانقابليتِ 

 د. بري توليد انبوه بهره ميها در حوزهپروژه اياستانداردها در مديريت حرفه

بيلد، كوئيك الملليهاي بيني شعبهتمركز اين شركت در عين همكاري با همه

 .محور استدانش ي مديريتهاي توسعهحلراه  بر

يابي، بررسي سايت و تاييد هاي پيش از طراحي و ساخت، كه شامل مكانمديريت فاز -

 شود.ارزيابي طراحي مي

 هاسازي و پايش منظم بودجه و برنامهآماده -

طراحي، ساخت و فازهاي نهاييِ  ا، در طولي كارفرمعنوان نمايندهي خدمات، بهارايه -

 شوند.هاي پيشرفت پروژه ميسازي گزارشپروژه، كه شامل آماده

تر و وساز سريعهاي ساختحلتوجه تقاضاي جهاني براي راه برآوردن رشد قابل -

 ممكن هاي زمانيترين بازهر در كوتاهتصرفهبهمقرون

هاي موجودي كه در ساختِ سيستم ي كيفيتارهغلط درب رويكردهاي اصالح -

 روندكار ميساخته بههاي پيشساختمان

هاي ساختماني ما تمركز راهبردي و تاكيد ي فعاليتهاي برجستهيكي از ويژگي

 هاي انبوه است.ما بر مسكن

مهندسي و ساخت، گروه  طراحيِ هايمنابع انساني الزم در حوزه منظورِ آموزشِبه

 بيلد را تحت نظارت دانشگاه جامع علميكاربردي كوئيك-شهر مركز علميالمللي رهبين

 كاربردي در مقاطع كارداني و كارشناسي تاسيس كرده است.  ـ
 

 

 مديران:
 ييسيد محمد علي كيا  -

 محمد رياض خليلي  -

 ييسيد محمد باقر كيا  -

 فاپرويز اكبر  -
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 «انگلستان»نانومايند شركت 

 
 نفت و گاز  -

 زيربنايي ساختارهاي  -

 مديريت يكپارچگي  -

 خدمات مشاوره  -

ها ها، نگهداري زيرساختآوريي فنشركتي است كه در حوزه« سي .دي. نانومايند آي»

هاي حلنفت و گاز و نوآوري در طراحي راه هايي لولهنين تحقيقات در زمينهو همچ

اتودي و هاي حفاظت كآوريفنكند. اين شركت براي گسترش نياز فعاليت مي مورد

ز ا كند؛با كارفرماها همكاري مي سيم از راه دورنفت و گاز بي هايپايش يكپارچگي لوله

گرايي در ارايه و انجام عمليات ارزيابي آثار توان به تعاليآن مي هايعمده فعاليت

هاي كاهش اين آثار مخرب آوريفن پيشنهاداتي در خصوصي محيطي و ارايهزيست

واقع است و مركزي  (نگلستان)ااشاره كرد. اين شركت كه دفتر مركزي آن در لندن، 

گذشته رشد كرده و به  هايالگوس و واري( دارد، طي سال اجرايي نيز در نيجريه )آبوجا،

است كه به نيجريه خدمات ها در بخش نفت و گاز تبديل شده ترين شركتيكي از اصلي

 دهد.ارايه مي

 بازار هدف

 در حال توسعه )آسيا و خاورميانه( كشورهاي

 صنايع عمده

 نفت، گاز، بيوشيمي و تاسيسات زيربنايي

 

 اهداف

ركيبي نانوچيپ ت هاي مبتني بر ارتباطاتآوريي فنهاي مداوم و توسعهكمك پژوهشبه

ه ز بتنها با استفاده اسي نه .دي .ي دقيق، نانومايند آيشدهتعريف سيم و خدماتو بي

ا تنهت، گاز و بيوشيمي نهنف حداقل رساندن يا حذف تعهد در قبال كارفرمايان صنايع

 داند كيفيت مديريت در پايشود ميي خدهد، بلكه وظيفهپايدار ارايه مي مزاياي

ي نفت و لولههاي خطوط زيرساخت دهي برايصي و گزارشيكپارچگي، عمليات تشخي

 گاز را بهبود بخشد. 
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محيطي زيست هاي ارزيابي آثار مخرباز روشگيري شركت نانومايند متعهد است با بهره

هايي عملي براي حفاظت دستيابي به روش ي آنها اشاره شد و نتيجهكه در باال به آن

ي عه را در مراحل اوليهنتظاراتِ جامزيست است، نيازها و اانسان و محيط از سالمتي

هاي ته درك كرده و يكپارچگي و كارآيي باالتر را در پروژهپروژه بهتر از گذش گيريشكل

ي خود اوليه يا ميانه كه پروژه در مراحلن توجه به اينها بدوآن مختلف و در فواصل بين

 قرار دارد، ترويج كند. 

 

 اندازچشم

ار دپيشرفته و دوست هايآوريوري پيشرو در تامين فناست كه مشا اينانداز ما چشم

 محيطي، اجتماعي و سالمتي در زمان طراحيزيست زيست، كاهش آثار مخربمحيط

 باشيم. موثرتر و مفيدتر هايگذاريها و نيز سرمايهپروژه
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 «عمان»شهر المللي رهگروه بين
 

ه خدمات فني ياراو با هدف جهت حضور موفق و فعال منطبق بر استانداردهاي جهاني 

شهر به عنوان تنها شركت كامأل مستقل خارجي در سال المللي رهگروه بين ،و مهندسي

 در مسقط به ثبت رسيد.  ،5365

گيري از كادر تخصصي خود در دفتر مركزي با بهره «عمان»شهر رهالمللي گروه بين

حوزه كشورهاي  هاي مختلف را درخدمات مهندسي و مطالعاتي در زمينه يتهران، كليه

هاي عمراني كند و پذيرش و اجراي طرحعرضه مي (MENA)فارس و شمال آفريقا خليج

 به عهده دارد. نيز را در خارج از ايران 

تنگاتنگ با دانشگاه سلطان قابوس  يشركت، ايجاد رابطهن اييكي ديگر از اهداف  

 ،المللي جهت حصول اهداف فوقهاي مشترك بينعمان است تا از نتايج همكاري

شود فراهم آوردن هايي كه در اين راستا انجام مياز جمله فعاليت .استفاده بهينه شود

هاي قابوس در دورههاي دانشجويي دانشگاه سلطان امكانات الزم جهت حضور تيم

هاي شهر در ايران و گذراندن دورهالمللي رهكاربردي گروه بين ـ آموزشي دانشگاه علمي

 تخصصي و دريافت گواهي كارشناسي است.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  شهر عمانشركت رهمديران 

 ييسيد محمدعلي كيا  -

 منير احمد سليمان   -

 محمدرياض خليلي  -
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 (HSE)شهر شركت سام ره

 يالمللبين گروه زيستمحيط بخش ايران، در محيطيافزايش مسايل زيست توجه به با

 از پس. است آغاز كرده 5361 سال از مستقل، بخشي عنوانبه را خود فعاليت شهر،ره

 و تغيير HSE بخش به را خود نام زيستمحيط بخش كار، گسترش و فعاليت سال8

 در آن از پس. داد گسترش سالمت و ايحرفه بهداشت هايزمينه در را خود هايفعاليت

 الملليبين گروه هلدينگ زيرمجموعه) مستقل شركت يك به «HSE» بخش 5369 سال

 .شد تبديل «شهرره سام» شركت نام با( شهرره

 «است زيستمحيطو  ايمني، سالمتمخفف  ماس»

حدود  و وقتتمام متخصص كارشناس 38 همكاري از اكنونهم شركت اين

 هايزمينه يكليه در گيرچشم تجارب و متنوع هايتخصص با وقتپاره كارشناس58

 تخصصي كادر از گيريبهره و با. بردميبهره  سالمت و ايمني زيست،محيط خدمات

 تاكنون بهداشت، و ايمني زيست،محيط با مرتبط هايتخصص و هارشته در مجرب

 و دولتي هايبخش در مشتريان از وسيعي طيف به را مختلفي فني ايمشاوره خدمات

 رينتپيشرفته گرفتن خدمت به با و نموده ارايه مليتيچند هايشركت حتي و خصوصي

 هايسازيتصميم يرده در ملي ايتوسعه هايطرح در همواره دنيا، روز دانش و هافناوري

 دانش با همگام پيشرفت .است كرده نقش ايفاي اجرايي ريزيبرنامه و مديريتي كالن

 يانسان منابع ظرفيت و توان باال بردن و تقويت زيست،محيط پيشرفته فناوري و روز

 ز،روبه و منسجم زيستيمحيط هايداده پايگاه از گيريو بهره افزاريسخت ارتقا با همگام

 –ملي بازارهاي حضور در براي شركت اين شده اتخاذ راهبردهاي و اساسي اصول از

 شركت يك عنوان به پژوهشي و علمي مجامع ميان است؛ و در الملليبين و ايمنطقه

  .باشدمي پيشرو ايراني،

ساله خود  58عملكرد  يابيو ارز يپس از بررس 5391شهر در سال شركت سام ره

 زيحا ران،يا يمعادن و كشاورز ع،يصنا ياتاق بازرگان يو پژوهش يتوسط موسسه آموزش

 .ه استشد رانيا داريبرند پا كيدرجه  رتبه افتيدر

 

 

 شهرهيات مديره شركت سام رهاعضاي 

 سيد محمدعلي كيايي: رئيس هيات مديره   -

 رياض خليلي: نايب رئيس هيات مديره محمد  -

 سيد حسن سادات موسوي: عضو هيات مديره و مدير عامل  -

  



 

19 

 
 

 

 (STP)ي پايدارموسسه سيماي توسعه

المللي به محيطي در ايران و اعتقاد ملي و بينبه مسايل زيست با افزايش توجه
 هاي صنعتي، علمي،تر فعاليتهاي اجتماعي و محلي براي پيشبرد بهتر و سريعمشاركت

، اقدام به تاسيس موسسه 5365شهر در سال المللي رهاقتصادي و اجتماعي، گروه بين
نمود. رسالت اين مجموعه، شركت در  «پايدارسيماي توسعه » (NGO)غيرتجاري 

موسسه »محيطي بوده و مقرر گرديد هاي غيرتجاري اجتماعي، آموزشي و زيستفعاليت
ر به شهالمللي رهالمللي گروه بينهاي ملي و بيندر كنار پروژه «ي پايدارسيماي توسعه

 شده بپردازد. هاي ذكرالمنفعه در زمينههاي عامفعاليت
هاي زيرمجموعه هلدينگ گروه زيادي از همكاران، شركا و مديران شركتتعداد 

باشند و قسمتي از درآمد خود را براي گسترش شهر در اين موسسه عضو ميالمللي رهبين
هاي بزرگ بخصوص در جوامع محلي تاثيرپذير از پروژه ي پايدار در جامعه، ديدگاه توسعه

 گيرند.مقياس، درنظر مي

 باشد:هاي موجود در سيماي توسعه پايدار بدين شرح ميصصبخشي از تخ

 محيطي هاي دولتي و خصوصي در راستاي مطالعات زيستهمياري و همراهي سازمان
ريزي اي، اقتصادي و برنامهريزي شهري و منطقههاي برنامهي زمينهفعاليت در كليه

 ي پايدارتوسعه در راستاي توسعه
و غيردولتي،  (NGO)ر به عنوان يك سازمان مردم نهاد موسسه سيماي توسعه پايدا

 منظور محقق نمودن اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تاسيس گرديده است.به

 اهداف كوتاه مدت 
شهر المللي رهو عملياتي گروه بين تداوم برخورداري از پشتيباني سازماني، فكري  -

 در جهت رسيدن به خوداتكايي

هاي ها و بخشها، سازمانبه عنوان يك نهاد غيرانتفاعي به ارگانمعرفي موسسه   -
 عمومي، تعاوني و خصوصي با اعالم آمادگي براي همياري و همكاري

هاي غيرانتفاعي جهاني به منظور اعالم آمادگي براي همكاري شناسايي سازمان  -
 الملليدر سطح بين

محلي و كشورهاي در حال  بررسي و شناسايي منابع و اطالعات مرتبط با جوامع  -
 توسعه در راستاي ايجاد بانك اطالعاتي تخصصي

 اهداف ميان مدت  
هاي اجتماعي نسبت به توسعه پايدار از طريق تعامل ايجاد و اعتالي حساسيت  -

هاي عمومي، تعاوني، خصوصي و ها و نهادهاي بخشسازنده و پويا با ارگان
 يزي توسعه ركردن برنامهبومي سازي به منظورآگاه
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 اهداف بلندمدت

هاي عمومي، هاي سازنده با بخشتالش در راستاي تجميع امكانات حاصل از تعامل -

 ي پايدارتعاوني و خصوصي كشور در جهت توسعه

 هاي سيماي توسعه پايدارسياست  -

هاي دولتي به منظور همكاري و همياري در ها و سازمانبرقراري ارتباط با ارگان  -

 پيشبرد و تحقق اهداف توسعه پايدار 

 پذير و محرومتالش در جهت شناسايي جوامع محلي آسيب  -

پذيري پذيري جوامع محلي در كاهش سطح آسيببررسي و شناخت ميزان مشاركت  -

 جوامع فرسوده

شده در راستاي افزايش آگاهي و ايجاد هاي كاربردي شناختهانواع شيوهگيري از بهره  -

 پذير محرومحساسيت به منظور توانمندسازي جوامع آسيب

پذيري راستاي ايجاد محيطي مساعد در جهت افزايش ضريب انعطاف تالش در  -

 سازماني و پويايي عملياتي

و كارشناسان مجرب  كوشش در جهت ايجاد محيطي مساعد براي گردهمايي افراد  -

 اي در راستاي تامين نيازهاي مطالعاتي پايداريبا ديدگاه ميان رشته

 ريزيبرنامه»و « ريزي باال به پايينبرنامه»كمك به برقراري پيوند دوسويه ميان  -

 ريزي توسعه مليو كوشش در راه تبديل آن به استراتژي برنامه« پايين به باال

 منظور پشتيباني از ارتقاعنوان صندوق سبز بهايجاد يك صندوق تعاوني تحت -

 هاي محليظرفيت

 
 

 

 

 

 ي پايدار هيات مديره شركت توسعه اعضاي    

سيد محمدعلي كيايي، محمدرياض خليلي، آيدين دژدار، پرويز اكبراف، آقايان  -
 زاده و سيد حسن سادات موسويعلي نجفي، قاسم خليلغالم

 سيد محمد علي كياييرئيس هيات مديره: آقاي مهندس   -
 آيدين دژدار مدير عامل:  -
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 شهرشركت عمران آب پايدار ره

هاي زير مجموعه هولدينگ ، به عنوان يكي از شركت«شهرعمران آب پايدار ره»شركت 

 شهر بر پايه توان كارشناسي برجسته و مجرب بنا شده است. المللي رهبين

شهر از جمله سيستم ايزو و مديريت المللي رهبيناين شركت از امكانات گسترده گروه 

 برد. بهره مي ،افزاري و...افزاري و نرمكيفيت، امكانات سخت

هاي فعاليت خود انجام برگشته و طي سال 5357سابقه تأسيس اين شركت به سال 

هاي مختلف از جمله آب و فاضالب بهداشتي و صنعتي، كنترل مطالعات بزرگي در زمينه

شهر در ، مهندسي رودخانه و سدسازي را با نام مهندس مشاور عمران آب رهسيالب

 .كارنامه خود دارد

 

هاي معتبر واسطه همكاري تنگاتنگ با شركت هشهر، بشركت عمران آب پايدار ره

اندازي طرح، تامين تجهيزات، اجرا و راه ه خدماتيپيمانكار داخلي و خارجي، آمادگي ارا

 باشد:شرح زير را دارا ميه هاي مختلف بپروژه

 آوري فاضالبهاي توزيع آب و جمعشبكه -

 هاي آب و فاضالبخانهتصفيه -

 هاي پمپاژ و مخازن آب و فاضالبايستگاه -

 هاي سطحيكنترل و هدايت آب -

 هاي آبياري فضاي سبزشبكه -

 نشانيهاي آب آتششبكه -

 هاي آبگير و انتقال آبسازه -

 هاكنشيرين آب -

 تصفيه آب و فاضالبهاي پكيج -

 الذكرهاي فوقسازي و ارتقا عملكرد طرحمهندسي مجدد، به -

 برداري از تاسيسات و تجهيزات مختلف آب و فاضالببهره -
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 مهندسي رودخانه و كنترل سيالب -

 كشيهاي آبياري و زهشبكه -

هاي ( مرتبط با طرحGISاطالعات جغرافيايي ) هايو بارگذاري سيستم تهيه -

 لذكرافوق

 ها و استانداردهاتهيه دستورالعمل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرعمران آب پايدار ره شركت يت مديرهاهياعضاي 

 مديرعامل و عضو هيات مديره: محمدرضا امجدي ينگجه  -

 رييس هيات مديره: سيد محمد علي كيائي  -

 عضو و نايب رييس هيات مديره: محسن سلطاني  -
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  «گرين تكوين »شركت مشاور 

 درباره ما

مديريت پروژه و به نمايندگي  در زمينه مديريت توسعه و« وين گرين تك»شركت مشاور 

 نمايد.گذاران، خدمات خود را به بخش خصوصي و دولتي ارائه مياز سرمايه

هاي تخصصي و پايبندي به تعهدات شخصي، دستيابي به اهداف با تكيه بر روي مهارت

هاي شما نيروي محركه فعاليت ما هستند. ها و خواستهنيازها، ارزشسازيم. را ممكن مي

هاي مناسب حلها را شناسايي كرده و با يافتن راهجهت محقق شدن اهداف شما، چالش

 عمل بپوشانيم.  يهاي شما جامهبه خواسته  نماييم تاتالش مي

ييم تا به نتيجه نماكنيم و سعي ميهاي شما را به خوبي درك ميما اهداف و ارزش

ي كاري هدف ما گسترش و توسعه باالترين استانداردها در مطلوب دست يابيم. در حوزه

 ترينباشد. براي نيل به اين اهداف بهترين و    مدرناي ميمديريت پروژه و عملكرد حرفه

   برد.  ها را بكار خواهيمتكنولوژي

 نظم، هماهنگي، آن، نياز به برنامه،موفقيت هر كار جديد بدون در نظر گرفتن اندازه 

ها و مديران پروژه موفق با همكاري در كنار هم و با رهبري و مكاتبه دارد. پروژه كنترل،

 كوشيم تا بهترينارائه بهترين عملكرد به نتايج سودمندي دست خواهند يافت. همواره مي

 نماييم.ها همكاري كنيم و بهترين خدمات را ارائه باشيم، با بهترين

هاي معماري، مهندسي، ساخت و همكاران ما گروهي از افراد با تجربه و متعهد در زمينه

نمايند تا بهترين خدمات را در زمان تعيين ساز و مديريت پروژه هستند و همواره تالش مي

 شده به كارفرما ارائه كنند.

ي كه در آن خدمت اجهت تأثيرگذاري مثبت بر روي جامعهخود  عنوان بخشي از تعهده ب

ن ايم تا از اياي را در زمينه توسعه پايدار آغاز نمودههاي تشويقي گستردهكنيم، برنامهمي

 تر كنيم.طريق سطح توانايي خود را باال برده و دامنه رهبري خود را گسترده

 .مشاركت و همكاري با كارفرمايان است« وين گرين»فلسفه كار ما در  -

 بندي شده از ابتدا تا پايان پروژهه يك برنامه زمانيارا -

 هاي مرتبط با پروژهخدمات و هزينه سازيمستند -

دانستن اين امر كه رضايت كارفرمايان مستقيما با توانايي ما براي انجام كار ايمن،   -

 بستگي دارد. موثر و دقيق

هاي طراحي، اين شركت داراي منبع ارزشمندي از كاركنان متخصص در بخش

ها در كنار آشنايي با بازار ساخت و ساز و مديريت پروژه است. اين تخصص ريزي،برنامه

 ها و خدمات خود را توسعه دهيم.فعاليت محلي اين امكان را به ما داده است تا
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 هاي ماارزش

 هاسازي )تسهيل( پروژهروان -

 ارزش نهادن بر اخالق  -

 تفكر جهاني )جهاني فكر كردن( -

 اجتماعي و محيطي   پذيريمسئوليت -

 حساسيت به زمان و سرعت عمل -

 هاجويي در هزينهصرفه -

 جويي در انرژيصرفه -

دهندگان و سازندگان بعنوان شركاي استراتژيك گذاران، توسعهبها دادن به سرمايه -

 خود

 ما بينش

ي اكنيم تا بعنوان يك شركت مديريت پروژه كارآمد شناخته شويم. موسسهما تالش مي

هاي مختلف با تخصص در مديريت زنجيره ارزش در بخش  پذير و جهانيانعطافباشيم 

-فهصر ه بهترين خدمات و محصوالت،يفعاليت خود؛ استراتژي رقابتي ما توليد سريع، ارا

 ها جهت كسب درآمد بيشتر است. جويي در هزينه

 ماموريت ما

دهندگان، موسسات عهتوس ارائه مشاوره تخصصي به صاحبان، «وين گرين»هدف ما در 

گذاران امالك است. اين خدمات موجب كارايي هاي بزرگ و سرمايهدهندگان پروژهو وام

ها و انجام كار در مدت زمان مقرر خواهد شد. سعي ما در جويي در هزينهبهتر و صرفه

 وين گرين موفقيت در كار و بكارگيري هرچه بيشتر مهندسي و كسب و كار پايدار است.

 رويكرد ما

اي از صنايع در بخش خصوصي و دولتي در سطح ملي ما در وين گرين به طيف گسترده

ها، تلفيق كار نماييم. رويكرد ما در انجام پروژهه مييالمللي خدمات مشاوره اراو بين

همكاري و نوآوري است. در نتيجه به نيازهاي شما توجه گروهي جهت حل مشكالت، 

نماييم تا براي دسترسي شما به اهدافتان شويم. تالش ميآشنا ميكرده و با بينش شما 

گذاريم كه فراتر از خواست نتايجي را در اختيارتان مي تر از آنرا بيابيم و مهم يهايحلراه

 شما خواهد بود.
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 هاي اصليارزش

ارزش ها و اصول است. بها دادن به ارزش بر پايه« وين گرين»هاي ما در اساس فعاليت

ها را در كارهاي روزانه و تعامل شود. ما اين ارزشكار ما به خوبي در نحوه كار ديده مي

ما  يها وجه متمايزكنندهگذاريم. بر اين باوريم كه اين ارزشبه نمايش ميبا ديگران 

   هستند.

 همكاري

 نماييم وميموفقيت ما وابسته به ديگران است. در برخورد با ساير افراد رعايت احترام را 

 نيم. كعمل مي كنيم تا فراگير فكر كرده و عمل كنيم. در كسب و كار خود آزادانهتالش مي

 اعتماد

نيم. كما به كيفيت كار خود اطمينان داريم بنابراين بسيار دقيق، شفاف و جسورانه عمل مي

 مشوق تفكر مستقل در مديريت هستيم.

 پشتكار

كنيم تا در كار رويكردي منطقي تيم و تالش ميما در كار خود دقيق و سخت كوش هس

 و منضبط داشته باشيم. 

 جديت

توان مي»شعار  ،هاكار و كارفرما هر دو براي ما اهميت دارند و تفكر ما در انجام پروژه 

   است.« انجام داد

 عدالت

را  هاموقعيت نظرات ايشان،به عنوان نماينده مالكان و با درنظر گرفتن نيازها و نقطه

 كنيم. گيري ميديدگاه متعادل و حساسيت تصميم هاي عيني،سنجيده و بر پايه داده

 صداقت

ا هترين روشكنيم و همواره به دنبال يافتن مناسببا صداقت در باالترين سطح عمل مي

 هستيم. عملكرد و موفقيت ما بر پايه صداقت و امانت بنا نهاده شده است. 

 ايعملكرد حرفه

 پايبندي و تالش ما تكيه كنيد. گويي،پاسختوانيد بر روي آمادگي، همواره مي  
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  شهرانرژي پايدار رهشركت 

هاي جايگزين جويي در مصرف انرژي و بكارگيري انرژيسياست صرفه توجه به با

بخش تاسيسات برق و مكانيك گروه » زيست،)تجديدپذير( و سازگاري با محيط

آغازكرده  5389فعاليت خود را به عنوان بخشي مستقل از سال  ،«شهررهالمللي بين

 است. 

ارائه خدمات مرتبط  ، EPC،طراحي، اجرا ل فعاليت مداوم در زمينه مطالعات،سا 81پس از 

نظارت كارگاهي و نظارت عاليه و انجام بيش از صدها پروژه داخلي و  با امور پيمانكاري،

استفاده از دانش روز در زمينه  نيز و نيروهاي متخصص و كارآمدگيري از خارجي و با بهره

 ، امكانمكانيك و انرژي اعم از برق، هاي تاسيساتيمحاسبات و انتخاب صحيح سيستم

« هرششركت انرژي پايدار ره»گسترش فعاليت خود به عنوان يك شركت مستقل  با نام 

 را فراهم آورد.

كارشناس متخصص  88از همكاري بيش از  اكنونهم« شهرره پايدارشركت انرژي »

هاي متنوع و مرتبط با تاسيسات وقت با تخصصكارشناس پاره 57وقت و حدود تمام

برد و مي هاي مربوطه بهرهزمينه يمكانيكي و الكتريكي و تجارب چشمگير در كليه

صوصي خهاي دولتي و هاي فني گوناگوني را به طيف وسيعي از مشتريان بخشمشاوره

مليتي ارايه نموده و با استفاده از آخرين استانداردهاي روز دنيا در هاي چندو حتي شركت

 ها و دانش روز جهان، برآن استآوريترين فناجرا و طراحي و به خدمت گرفتن پيشرفته

با  كنيم،داوم سيماي دنيايي )محيط، جامعه، اقتصاد( را كه در آن زندگي ميطور مهكه ب

 بهبود هاي تجديدپذير،جويي در انرژي و بكارگيري انرژيزيست و صرفهنگاه به محيط

  .بسازدبهتر از امروز  و فردايي دهبخشي

 مختصري از خدمات شركت 

هاي مكانيك و برق ساختمانهاي تاسيسات كليه سيستماجراي  طراحي و ،محاسبات

هاي مركزي تهويه مطبوع با مدرن، تاسيسات زيربنايي و طرح و اجراي موتورخانه

  ( با نگاه به:تن برودت 9888بيش از  )تا هاي باالي برودتيظرفيت

 هاي نوكارگيري انرژيهب   

 سازي ساختمانهوشمند  

 سازي مصرف انرژيبهينه  

 در جهت كاهش مصرف انرژي هاي نوينآورياستفاده از فن  

 تفاده از تجهيزات و مصالح مناسب جهت ايجاد سرعت در اجراي كاراس 
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  نگهداري مناسب و حداقل تعميرات  

 و...  . سازي كامپيوتري ساختمان جهت تحليل انرژي و عملكردشبيه 

 

 شهرهاي شركت انرژي پايدار رهبرخي از سوابق كاري و پروژه

  )تهران(برج ميالد  •

  هاي اسكان موقتسيسات ساحلي و كمپات 58فاز  ،پارس جنوبي •

  عسلويه  –فارس المللي خليجفرودگاه بين •

  المللي خليج فارسهتل بين •

 شيراز  –طبقه  فرهنگ شهر  77هاي مسكوني برج •

  عسلويه – 1كمپ  –پارس جنوبي •

  ترمينال حج فرودگاه اردبيل •

 عتي گل گهر سيرجان سالن سلف سرويس و آشپزخانه صن •

 )ره(طرح جامع و تفصيلي فرودگاه امام خميني •

 NGLهاي غيرصنعتي پروژه ساختمان •

  ترمينال حج فرودگاه اردبيل •

  هاي پتروشيمي چابهارطرح جامع و تفصيلي مجتمع •

 

 

 

 

 

 

 شهرانرژي پايدار رهشركت  يت مديرهاهياعضاي 

 ت مديرها: مديرعامل و عضو هيسعدي ياسري  -

 ت مديرهايس هييي: ريمحمد علي كيا سيد  -

 ت مديرهايس هيي: عضو و نايب ركامبيز فروغي  -
 ت مديرها: عضو هيپدرام احمدي  -
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 كيش پارسره خدمات مديريتي و مهندسيشركت 

كمك به توسعه  فبا هد ،5368در سال  پارسو مهندسي رهشركت خدمات مديريتي 

 ي؛اجراي ه خدمات مديريتي و مهندسييارا با الملليهاي بينو حضور در عرصه پايدار كشور

فعاليت خود را آغاز و  (Business Development Company) به عنوان يك شركت

  به ثبت رسيده است. كيشدر منطقه آزاد 

 است: شرح ذيل هعمده فعاليت شركت ب هايمحور

 توسعه محورسنجي و تعريف كسب و كارهاي امكان  -

 تدوين و مديريت راهبردهاي توسعه براي واحدهاي كسب وكار  -

 (Collaborative Projects Economic) هاي مشاركتيتعريف و مديريت پروژه  -

ها در جهت ارتقاء كيفي و نوآوري مديريت منابع مالي، انساني و تكنولوژيك پروژه  -

 هاي توسعه محوردر پروژه

 هو همچنين تخصيص منابع تازه ب هاپروژهتسريع ورود فناوري تازه به  مديريت و  -

 هاي اين شركتويژه منابع انساني به صورت اشتغال مولد در فعاليت

 هادر پروژهسترش و كاربرد اختراع و نوآوري گ  -

افزوده هاي برتر و با ارزشسازي نتايج تحقيق و توسعه در حوزه فناوريتجاري  -

 عه كسب و كارباال براي توس

هاي تهيه مطالعات طرح توجيه اقتصادي و همچنين تامين منابع مالي براي پروژه  -

 (Bankable Proposal)مختلف 

 (Turn Key)هاي كليدگردان انجام پروژه  -

  و تامين منابع مالياجرا  ، خدمات طرح وخدمات مديريت طرحكليه  هيارا  -

هاي صنعتي، ها با سيستمو نگهداري پروژهبرداري ريزي، بهرهمديريت اجرا، برنامه  -

هاي توسعه ها و زيرساختسازي و استفاده از مصالح نوين براي ساختمانسريع

هاي ها و مراكز تفريحي توريستي، مراكز تجاري نوين، ترمينالهمانند هتل

هاي درماني و دهكده ،هاهاي اداري، مراكز درماني بيمارستانفرودگاهي، ساختمان

   است. شده ها ذكراندازي ساختمانين تجهيز و راههمچن

 كيش پارسره شركت خدمات مديريتي و مهندسي يت مديرهاهياعضاي 

 ت مديرها: مديرعامل و عضو هيبهروز علي بخشي  -

 ت مديرهايس هييي: ريسيد محمد علي كيا  -

 ت مديرهايس هيي: عضو و نايب رمحمد رياض خليلي  -
 ت مديرها: عضو هيزادهصمد ميالني  -
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 شهر )ماهر(شركت مديريت اطالعات هوشمند ره
 

هاي خود، از سطح خرد تا كالن گيريكليه اركان توسعه اقتصادي كشور به منظور تصميم

گذاري، تنظيم بازار و ارايه خدمات عمومي قطعا در امور زيربنايي، عمران و آباداني، سرمايه

 اي جهت مديريت اطالعات مكاني هستند. نيازمند سامانه

سازي در گيري و شفافترين عوامل تصميمترين و حساساطالعات مكاني يكي از مهم

هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. به همين دليل تحقق بسياري از اهداف و حوزه

     پذير است كه دسترسي به ها خصوصا در حوزه ملي، زماني امكانهاي سازمانفعاليت

هاي مكاني مناسب و يكپارچه ميسر باشد. ديدگاه استفاده از اطالعات مكاني، باعث داده

است. ، به عنوان بستر توانمندساز، در سطوح مختلف شدهاطالعات مكاني زيرساختتوسعه 

 اطالعات مكاني به عنوان مكانيزمي پايدار جهت اتصال كاربران و به زيرساخت

سازي اطالعات شود و از اين طريق با شفافتوليدكنندگان اطالعات به يكديگر نگريسته مي

، نيازهاي اطالعاتي كاربران تامين اطالعاتسازي ضمن جلوگيري از كاهش خطا و يكپارچه

و انسجام تبادل  سازيسادهتواند كمك شاياني به شود. لذا، زيرساخت اطالعات مكاني ميمي

شهر هاي مختلف نمايد. شركت مديريت اطالعات هوشمند رهمنابع، بين سازمانها و داده

شهر با تكيه بر دانش ره الملليهاي تابعه گروه بينعنوان يكي از شركتبه)ماهر( 

 باشد:هاي زير ميمتخصصين خود قادر به ارائه خدمات در حوزه

 (GIS) سازي پايگاه اطالعات مكانيطراحي و پياده .5

 (WebGIS) هاي اطالعات مكاني مبتني بر وبسازي سيستمپياده طراحي و .8

   سازي زيرساخت اطالعات مكاني در سطوح گوناگون: ملي، طراحي و پياده .3

 (SDI)اي، محلي منطقه

گر اطالعات مكان محور هاي هوشمند تحليلسازي سيستمطراحي و پياده  .1

(GeoBI) 
 (BIM) ساختمانسازي هوشمند سازي مدلطراحي و پياده .7

 

 

 ماهرشركت  يت مديرهاهياعضاي 

 ت مديرها: مديرعامل و عضو هياميرحسين راد  -

 ت مديرهايس هييي: ريسيد محمد علي كيا  -

 ت مديرهايس هيي: عضو و نايب ركامبيز فروغي  -
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 ((IFS انگلستان شهرالمللي رهگروه بين

 

گزاران داخلي و جذب سرمايه هاي داخل كشور وجهت تأمين منابع مالي براي پروژه

گزاري،   بيمهكننده همچون ساختار شركت سرمايههاي تسهيلخارجي، نياز به زيرساخت

شهر با توجه به تجربيات المللي رهباشد. لذا گروه بيناي، حقوقي، مهندسي ساخت مي

س الذكر، اقدام به تأسيهاي فوقهاي خارجي با تخصص در زمينهخود و همكاري شركت

 است.نموده( (IFSشهر انگلستان مللي رهالگروه بين

تضمين رشد اقتصادي پايدار  (IFS) شهر انگلستانالمللي رهسعي و تالش ما در گروه بين

هاي پيشنهادي با رعايت تمام اصول در هاي توسعه و طرحمبتني بر ارائه و تداوم برنامه

 باشد. زمينه پايداري پروژه مي

اي خود را در تمام مراحل فرآيند توسعه، از مشاوره اي ما نظارت حرفهتوسعهتيم خدمات 

اي تا هاي حقوقي و بيمهگري جذب، تامين منابع مالي و پايشسنجي، تسهيلپروژه، امكان

 انجام و اتمام پروژه ارائه خواهد داد.

دانش و  هاي فني باال وهاي كارفرمايان، مهارتمتخصصين ما در جهت تأمين خواسته

گذاران، نهادهاي دولتي هاي بازار را با ارتباطات گسترده و در سطح باال با سرمايهآگاهي

 . نمايندو مشاوران تخصصي تركيب مي

 

 امكانات و تجربيات ما عبارتند از:

هاي هاي توسعه، شامل طرحآميز پروژهتجربه عملي در انجام و تحويل موفقيت  -

 مختلط و پيچيدهبزرگ مقياس و با كاربري 

هاي بخش بسيار مجرب با سوابق مديريتي باال در سازماننيروي متخصص و   -

 خصوصي و دولتي 

هاي تجاري بخش خصوصي، ها و نگرشتوانايي تجميع و كنار هم قراردادن ديدگاه  -

 هاي كار در بخش دولتيها و روشبا درك دقيق از محدوديت

 پايدار ها در سراسر فرآيند مديريت توسعهدانش فني هدايت و رهبري موثر پروژه  -

جهت انجام يك كار مشخص هاي كار تخصصي و تشكيل يك تيم استفاده از گروه  -

 به روش مديريت پروژه
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 رويكرد ما

اي، حرفه   ريزي عالي، اجراي رويكرد ما براي دستيابي به يك پروژه با كيفيت باال، برنامه

هاي اصلي ما يعني صداقت، كيفيت و خدمات با ارزشمشاركت قوي، و پايبندي به 

 اي است.هاي اجتماعي و اخالق حرفهرعايت تمام مسئوليت

 

 :در كار ما موارد زير مدنظر خواهد گرفت

المللي و نيز متدولوژي مناسب، ابزار و هاي بينها و الزامات متمايز در پروژهويژگي  -

   تفاده قرار گيرد.تواند مورد اسهاي مديريتي كه ميتكنيك

تأثير قرار المللي را تحتهاي بينتواند مديريت پايدار توسعه پروژهعواملي كه مي  -

 محيطي، سياسي،دهد )بودجه و منابع مالي، مديريتي، سازماني، فني، فرهنگي، زيست

 حقوقي، اقتصادي، اجتماعي(

ذينفعان پروژه با حفظ  برداران وپذير، بهرهگذار، سرمايهتوجه به منافع سرمايه  -

 يكپارچگي، عينيت و كيفيت خدمات

 

گذاران تشويق و ترغيب سرمايه ،اي ما در دفترطيف خدمات مشاوره

(IPU)  

 خدمات مشاوره حقوقي براي جذب سرمايه و كاهش ريسك پروژه  -

 گذارياي براي كاهش ريسك سرمايهخدمات مشاوره بيمه  -

گذاران ميزگرد و همايش براي آشنايي سرمايهبرگزاري سمينار تخصصي محدود و   -

 و افراد ذينفع در پروژه 

 

 گذاري شامل:هاي سرمايهتهيه پكيج

 مطالعات مالي   -

 مشياستراتژي و خط  -

 گذاريتشويق و جذب سرمايه  -

 تغييرات نهادي )اصالحات(  -

 مقررات و مدارك حقوقي  -

 خدمات مشاوره كسب و كار  -

 رزيابي بازاربررسي موشكافانه و گزارش ا  -

 سنجيمطالعات امكان  -
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شهر به شرح المللي رهجهت انجام امور فوق از واحدهاي مستقر در گروه بين

 شود:ذيل استفاده مي

 خدمات پروژه  -

 ريزيخدمات برنامه  -

 مطالعات اقتصادي  -

 خدمات اجرا  -

 يليصطرح جامع و طرح تف  -

 مطالعات بخشي  -

 مطالعات طراحي  -

 مطالعات تخصصي  -

 تلفيقي( )مطالعات جامع   -

 اسناد مناقصه  -

 تداركات  -

 نظارت ساخت  -

 مديريت پروژه  -

 فناوري اطالعات  -

 سازيظرفيت  -
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 شهرشركت پايا تردد ره

هاي مختلف به صورت يك مندي همزمان از تخصصشهر با بهرهالمللي رهگروه بين

هاي چندوجهي مجموعه منسجم و يكپارچه، تخصص و توانايي خود را در انجام پروژه

در  5363شهر در سال المللي رهنشان داده است. بخش ترافيك در هلدينگ گروه بين

با افزايش تعداد افراد متخصص  5391ت و در سال ها آغاز به كار نموده اسكنار ساير بخش

ونقل و ترافيك به يك شركت مستقل )زير مجموعه هاي كاري حملو گسترش زمينه

ي طراح»  .تبديل گرديد «شهرپايا تردد ره»شهر( با نام المللي رههلدينگ گروه بين

 «نقل سبز، آرمان اصلي ما است. و حملبراي 

ونقل اي حملزد، ايجاد سازمان يادگيرنده و پيشرو در جامعه حرفهساآنچه ما را متمايز مي

و ترافيك، با مشاركت كارشناسان و مديران داراي سوابق علمي و عملي و آشنا به 

اين شركت با بكارگيري نيروهاي مجرب و فعال، به صورت هاي روز است. آوريفن

نقل و ارايه وريزي حملرنامههاي مرتبط با مهندسي ترافيك و بتخصصي به انجام پروژه

هاي شهرسازي، زمان از تخصصمندي همپردازد؛ بهرهخدمات فني و مهندسي مي

 Multi)هاي چند بعدي ريزي شهري و سيويل باعث ايجاد اين مزيت شده تا پروژهبرنامه

Discipline) .با رويكرد بسيار جامعي انجام گيرد  

 هاي مختلفاختيار داشتن دانش فني و علمي در زمينه شهر عالوه بر درتردد ره شركت پايا

، مطالعات ونقلحملطراحي فرودگاه، طرح جامع  مطالعاتنقل نظير وحمل و متداول

طراحي فردي نظيرهاي منحصربهسازي و...، داراي تواناييساماندهي، مطالعات ايمن

 Integrated Public Transit Network)نقل همگاني يكپارچه  وحمل  سيستم

Design ،)ونقل هاي هوشمند حملهاي شهري، مطالعات سيستمطراحي خيابان

(Intelligent Transportation System ،)سنجي ترافيكمطالعات عارضه 

(Traffic Impact Study) اي و طبقاتي است كه اين هاي محوطهو طراحي پاركينگ

 شركت را از ساير مشاوران متمايز نموده است. 
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و ترافيك از سازمان  ونقلحملهاي بزرگ مشاور در زمينه ، در بين كليه شركت5اخذ رتبه 

، داشتن مجوز فعاليت 5393تا 5398هاي ونقل و ترافيك شهرداري تهران در سالحمل

نقل و ترافيك از ديگر و  مشاوره در حوزه حملجهت ارايه خدمات «وزارت كشور»از 

 است.هاي اين شركت مشخصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر پايا تردد رهشركت  يت مديرهاهياعضاي 

 سيد محمد علي كيايي: رئيس هيات مديره  -

 الدين كرمانشاهي: نايب رئيس هيات مديرهشهاب  -

 عليرضا درزي رامندي: عضو هيات مديره و مديرعامل  -

 مهدي بشيري نيا: عضو هيات مديره  -

 احسان مرادي: عضو هيات مديره  -
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 تكسام رهبهشركت 

 
المللي هاي تابعه گروه بينيكي از شركت Behsam Rah Tech تكسام رهشركت به

باشد كه به منظور انجام خدمات فني، مهندسي و بازرگاني و با هدف افزايش شهر ميره

به صورت درون سازماني  5355حوزه صنعت ساختمان از سال  وري دركيفيت و بهره

تكيه بر تخصص و تجربه موسسين خود به عنوان   با 5369و در سال   فعاليتمشغول به 

كارگيري از دانش كه در اين راستا به ؛يك شركت سهامي خاص و مستقل بنياد نهاده شد

-به معرفي، گرديده هاي نوين اين صنعت به جهت نيل به هدف باعثروز و تكنولوژي

ها در ايران نيز در آورينوآوري و فن سازي، عرضه و پشتيباني اينكارگيري، بومي

 هاي ما قرار گيرد.مجموعه فعاليت

 سام در حوزه فني و مهندسي شامل:دامنه فعاليت شركت به

    معماري، معماري داخلي، معماري محوطه -

 مديريت طرح  -

 مديريت اجرا -

 هاي كليدگردان انجام پروژه -

   سازيسازي و صنعتيسريع -

 شامل:و در حوزه بازرگاني 

 در حوزه صنعتي و ساختمانيعرضه و پشتيباني محصوالت نوين  -

 ها نوين براي پروژه يهاآوريمديريت و تسريع ورود محصوالت و فن -

 ها اندازي و نگهداري پروژهتجهيز، راه -

 هاي نوين جهاني در حوزه صنعت ساختمان آوريسازي محصوالت و فنبومي -

 

 

 

 

 تكسام رهاعضاي هيات مديره شركت به

 ت مديره: مهندس سيد محمد علي كياييارييس هي -

 سيد پيمان اتفاقمهندس مدير عامل:  -

 مهندس محمد رياض خليلي -

 دكتر پرويز اكبراف -
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 شركت پارس نيرو كيش 
 

شركت پارس نيروكيش  5368شهر در سال المللي رههاي گروه بينبا گسترش فعاليت

ي از بندتاسيس گرديد و متعاقب آن موفق به دريافت رتبهدر زمينه انتقال و توزيع برق 

 هاي تخصصي زير گرديد:ريزي در رشتهسازمان مديريت و برنامه 

 توزيع و ارسال نيروپايه سه تخصصي توليد،  -

 پايه سه تخصصي تاسيسات آب و فاضالب -

 پايه سه تخصصي برق و مكانيك ساختماني -

شهر از المللي رهزير مجموعه گروه بينشركت پارس نيرو به عنوان شركت تخصصي 

مديريت كيفيت، امكانات گسترده  شهر از جمله ايزو،المللي رهبين كليه امكانات گروه

شهر انجام افزاري و...، استفاده كرده و كليه تاسيسات برقي مجموعه رهافزاري و نرمسخت

 است. داده

 نيرو كيش اني نيز توسط شركت پارسهاي متعدد زيربنايي و ساختمعالوه بر آن پروژه

 توان به موارد زير اشاره نمود:انجام گرفته است.كه از آن جمله مي

 رساني و توزيع برق در شهرك مسكوني صدف كيشبرق  -

 رساني و توزيع برق در شهرك مسكوني ميرمهنا كيشبرق  -

 كيش 7رساني و توزيع برق در شهرك صنعتي شماره برق  -

 توزيع برق در منطقه گلديس كيشرساني و برق  -

 هاي انتقال نيرو در سطح جزيره كيشمطالعه و جانمايي پست  -

 مطالعه و طراحي تونل تاسيساتي كيش  -

مطالعه و انجام طراحي ارتقاء شبكه توزيع جزيره كيش براي تبديل شبكه جزيره   -

 كيلوولت 88كيلوولت به  55كيش از 

كيلوولت به ظرفيت 88/55انسفورماتورهاي بررسي مطالعه و تهيه مشخصات فني تر  -

 مگاولت آمپر براي افزايش توان انتقالي جزيره كيش 588

 53مطالعات طرح جامع برق جزيره كيش براي انتخاب ولتاژ انتقال نيروي جزيره در   -

 جلد

 طراحي پست برق و ديزل ژنراتور بانك ايران و اروپا كيش  -

استفاده از برق سراسري بجاي نيروگاه  طراحي و مديريت اجراي پروژه جايگزيني  -

 مگاوات 8اختصاصي مركز تجاري كيش به ظرفيت 
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مسكوني، تجاري، هاي اداري، ساختمان ورد مصرف برق درآتهيه نظام جامع تعيين بر  -

 هتل، ورزشي در سطح جزيره كيش

 جزيره كيش (5شماره )طراحي سيستم روشنايي زمين فوتبال   -

 طراحي و نظارت عاليه ساختمان تجاري ساالريه قم  -

هاي روشنايي معابر جزيره كيش جهت تهيه طرح جامع هاي جانمايي چراغتهيه نقشه -

 روشنايي كيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي شركت پارس نيرو كيشاعضاي هيات مديره

 : سيد جعفر سيد موسويو عضو هيات مديره مديرعامل  -

 محمدرضا مومنانرييس هيات مديره:   -

 زادهنايب رييس هيات مديره: سعيد زينال  -
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 شهرشركت مهندسين مشاور معماري پايدار كيش ره
 

شروع نموده است. عمده فعاليت اين  5393فعاليت رسمي و ثبت شده خود را از خرداد 

 باشد:مهندسين مشاور در خصوص انجام خدمات به شرح زير مي

 سازي و محوطههاي مختلف ساختماني نظارت بر پروژه مطالعات، طراحي، مشاوره و -

 خدمات مديريت طرح و اجرا در جزيره كيش -

 همكاري هاينامهموافقتپيمانكاري در قالب هاي با همكاري شركت EPCخدمات  -

هاي مختلف ساخت مهندسي براي مصالح نوين ساختماني و تكنيك بازرگانيخدمات  -

 ... . تاسيسات وبرق و  ابنيهدر زمينه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شهرشركت مهندسين مشاور معماري پايدار كيش رهاعضاي هيات مديره 

 مدير عامل و عضو هيات مديره آفاقيپيام خداوردي   -

 سيد محمد علي كيايي: رئيس هيات مديره  -

 جليل اعراب اويسي: نايب رئيس هيات مديره  -

 جالل اعراب اويسي: عضو هيات مديره  -
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 شهرآسمان رهشركت سروش 

شهر المللي رهاز ادغام دو شركت گروه بين 5397شهر در سال شركت سروش آسمان ره

با 5389شهر از سال المللي رهو سروش آسمان مهرگان تشكيل شده است. گروه بين

هاي مختلف به صورت يك مجموعه منسجم و يكپارچه، مندي همزمان از تخصصبهره

گروه مشاوره هاي چندوجهي نشان داده است. نجام پروژهتخصص و توانايي خود را در ا

فعاليت خود را در كشور امارات متحده عربي در سال مهرگان نيز مديريت سروش آسمان 

 دفتر اصلي خود را به داخل كشور منتقل كرد.  5369آغاز نمود و سپس در سال  5367

دانش روز در اين  ريزي در حوزه لجستيك و كمبود نيروهاي متخصص باعدم برنامه

اي خود پاي رقباي منطقهزمينه موجب شده است كه در ساليان گذشته، ايران نتواند هم

اي در زمينه گذاري گسترده، سرمايه(SAR)شهر گام بردارد. مجموعه سروش آسمان ره

ونقل نموده است. اين ريزي سيستم حملتحقيقات و آموزش در حوزه لجستيك و برنامه

گيري از افراد خبره و شهر با بهرههاي هلدينگ رهوان يكي از زير مجموعهبه عن شركت

ونقل و تجارت، طراحي مراكز حمل ريزي لجستيكبا تجربه، با هدف مديريت و برنامه

تخصصي در داخل و  -برگزاري تورهاي آموزشيلجستيك، گمرك، آموزش لجستيك، 

در حال هاي گوناگون لجستيك هخارج كشور و برگزاري سمينار و كنفرانس در زمين

 باشد.فعاليت مي

 شهرره رسالت سروش آسمان

بررسي لجستيك توريسم به جهت تاثير بسزاي اين صنعت در رشد و توسعه اقتصادي  -

 كشور

 لجستيك معكوس در توليد و صنعت  سازي مفهومپياده -

خارج از هاي آموزشي تخصصي زنجيره تامين و لجستيك در ايران و دوره يبرگزار -

 كشور

هوايي و دريايي و تمامي  ونقل زميني،مشاوره در زمينه خدمات تجارت و حمل -

 هاي لجستيكي آننيازمندي

اري هاي توسعه تجنقش زنجيره تامين و لجستيك در بررسي و تدوين استراتژي تبيين -

 كشور
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 هاي موفق مديريتي جهت توسعه تجاري با تكيه بر لجستيك ها و روشايجاد مدل -

 المللبين

 المللياي و بينپژوهشي به صورت منطقه -هاي آموزشيهمكاري گسترش -

 

خواستار ارتقا سطح دانش  «، توسعه، مشاورهآموزش»با شعار  شهرره سروش آسمان

 است.نقل در بين مديران اين مرز و بوم ولجستيك و حمل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر سروش آسمان رهشركت  يت مديرهاهياعضاي 

 سيد محمد علي كيايي: رئيس هيات مديره  -

 عباس حاجي ابراهيمي: نايب رئيس هيات مديره -

 شايان حاجي ابراهيمي: عضو هيات مديره و مديرعامل -

 الدين كرمانشاهي: عضو هيات مديرهشهاب -

 امير خردمند: عضو هيات مديره -

 عليرضا درزي رامندي: عضو هيات مديره  -
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 شهرالمللي رهگروه بين هاي تخصصيبخش

 

 معماري

 ورزشي -

 آموزشي -

 فرهنگي، هنري، مذهبي -

 سرامراكز تفريحي، سياحتي، اقامتي، هتل و مهمان -

 سازيهاي انبوهمسكوني و مجموعه -

 تجاري، اداري -

 بهداشتي درماني، تحقيقاتي، خدماتي، پشتيبانيخدمات  -

 سيسات نظامياصنعتي، كارخانجات و ت -

 معماري سبز -

 ها نمايشگاه -

 مراكز بهداشتي، درماني -

 هاپل -

 ، فضاي سبز، پارك، بوستانمحوطه -

 منظر معماري

 ها و فضاي سبز تجهيزشدهطراحي پارك  -

 طهمحو  -

 سازي فضاها و معماري داخليبهينه

  سازي فضاي مسكونياستاندارد و بهينه -

  سازي فضاي ادارياستاندارد و بهينه -

  سازي فضاي آموزشياستاندارد و بهينه -

  سازي فضاي خدماتياستاندارد و بهينه -

  سازي طراحي صنعتياستاندارد و بهينه -

 سازي فضاي فرهنگياستاندارد و بهينه -

 سازي فضاي ورزشيو بهينهاستاندارد  -

 طراحي معماري داخلي -

 استانداردسازي -

 معماري -

 تدوين برند -
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 شهرسازي

 ريزي شهريمطالعات و برنامه -

 هاي مسكونيسازي، شهركهاي آمادهطرح جامع، تفصيلي، طرح هادي، طرح -

هاي صنعتي و سازي، شهركهاي آمادهطرح جامع، تفصيلي، طرح هادي، طرح -
 ي اقتصادي ي مناطق آزاد و ويژهمناطق ويژه

 طراحي شهري  -

 مرمت و احياي بافت  -

  طراحي مبلمان شهري -

 هاي الكترونيكيو شهرك شهرسالم -

 عمران آب و تأسيسات زيربنايي

 كشيآبياري و زه -

  هاي آبيسدسازي، سازه -

  دروليك و منابع آبهي -

 هاي دريايي و استحصال اراضي از دريااسكله و سازه -

 حفاظت سواحل دريا و رودخانه -

 كنترل و هدايت سيالب -

 شبكه توزيع آب، خطوط انتقال آب -

 آوري و هدايت فاضالبشبكه جمع -

 كن و ايستگاه تصفيه فاضالبخانه آب، آب شيرينتصفيه -

 مخازن آب -

  ICTشبكه توزيع مخابرات، خطوط انتقال مخابرات و شبكه  -

 خطوط انتقال و توزيع نيرو -

 نيروگاه  -

 هاي برق پست -

 و توزيع گاز خطوط انتقال -

 آمايش

 آمايش سرزمين  -

 ايريزي منطقهبرنامه -

 اي هاي منطقهطرح -

 مناطق ويژه اقتصادي -

 آزاد مناطق -

 هاي صنعتي شهرك -
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 سازه

  هاي فوالديسازه -

  هاي بتنيسازه -

  هاي صنعتيسازه -

  سنگين بتني ابنيه -
 

 سيسات الكتريكيات

 سيسات الكتريكيات -

 نشاني(حريق )سيستم آتش اعالم و اطفاء -

 (BMS)هوشمند ساختمان  تأسيسات -

 

 سيسات مكانيكيات

 سيسات مكانيكيات  -

 تجهيزات آزمايشگاهي  -

 

 رايانه

 افزاررايانه، نرم -

 افزاررايانه، سخت -

 اينترنت و شبكه  -

 خدمات  -
- IT 

 الكترونيك -

 

 سيويل، راه و ترابري

 سيويل  -

 آهنراه  -

 فرودگاه   -

 بندر   -

 راه و پل  -

 ترافيك  -
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 خدمات فني مهندسي 

 ه كار )پرزانته( يارا -

 مستندسازي  -

 گرافيك -

 سازيماكت -
 

 برداريژئوماتيك، ژئوتكنيك و نقشه

- GIS  

 ايتصاوير ماهواره -

 شناسيو زمين ، ژئوفيزيكژئوتكنيك -

 بردارينقشه -

 

 2نظارت و خدمات فاز 

 متره و برآورد -

 امور حقوقي و قراردادي -

 پيمان و رسيدگي  -

 نظارت عاليه و كارگاهي  -
 

 انرژي
 هاي نوانرژي -

 اكتشاف و استخراج نفت و گاز -

 صنايع پااليشگاهي نفت و گاز  -

 صنايع پتروشيمي  -

 انتقال نفت و گاز خطوط -

 

 صنعت
 صنايع نوين -

 نفت -

 گاز -

 پتروشيمي -

 صنايع ساير -
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 كشاورزي، منابع طبيعي، جنگل و فضاي سبز

 طراحي كاشت و پوشش گياهي -

 كاريجنگل -

 بهداشت خاك  -

 گياه پزشكي -

 كشيزه -
 

 زيست محيط
 زيستمطالعات محيط -

 سالمت -
- HSE 

 بهداشت محيطي -

 سالمت ذهن -

 ورزش -

 

 خدمات فني پشتيباني و مهندسي ارزش 

- MIS 
 كنترل پروژه -

 فني كنترل -

 مديريت كنترل -

 ريزي پروژهبرنامه -

 ضوابط و استانداردها -

 مهندسي ارزش -

 (QMS)كيفيت  كنترل -
 

 گذاري، امور قراردادها و مديريت طرحسرمايه

 هاگذاري و تامين مالي طرحمديريت جذب سرمايه -

 (MC)ت طرح مديري -

 مديريت پيمان طرح و ساخت  -

 EPCهاي مهندسان مشاوره كارفرما در پروژه -

 EPCهاي خدمات مهندسي در پروژه -
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 (R&D)تحقيق و توسعه 
 آموزش -

 تحقيقات، پژوهش و مطالعات -

 ترجمه، تأليف و تدوين -

 توسعه كسب و كار  -
 

 آموزش
 سمينارهاي داخلي -

 الملليسمينارها و مقاالت بين -

 هاي آموزشيدوره -

 بيلد(شهر )كوئيكالمللي رهكاربردي گروه بين –آموزش علمي  مركز -
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   معماري

 شهر فعاليت خود را آغاز نمودهره الملليگروه بينكار اين بخش همزمان با آغاز به
 سازي محوله هاي معماري و محوطهپروژه يو مسئوليت طراحي معماري كليه

 دار است. شهر را عهدهره الملليبينگروه  به
 از: هاي انجام شده در اين بخش عبارتندعمده پروژه
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  مراكز آموزشي، تحقيقاتي

 
  طرح دانشگاه زابل .5

 دانشگاه زابلكارفرما: 
 زابل محل احداث پروژه:

 متر مربع هزار 58 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع دانشكده منابع58888 مساحت زيربنا:
 طبقه 8تعداد طبقات: 

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5398ارديبهشت  آغاز پروژه: 
 5398تير  اتمام پروژه: 

 

 سالن همايش دانشگاه رازي طرح   .8

 كارفرما: دانشگاه رازي كرمانشاه
 كرمانشاه محل احداث پروژه:

 داخل سايت دانشگاه رازي كرمانشاه مساحت زمين پروژه:
 متر مربع 3888 مساحت زيربنا:

 طبقه 8 :تعداد طبقات
  اول و دوم طراحي فازخدمات انجام شده توسط مشاور: 

  5366شهريور  آغاز پروژه:
 5369اسفند  اتمام پروژه:

 

 طرح دانشكده نفت دانشگاه رازي .3

 نام كارفرما: دانشگاه رازي كرمانشاه
 : كرمانشاهاحداث پروژهمحل  

 مترمربع 7388 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 8888مساحت زيربنا:  
 : مطالعات مرحله اول و دومانجام شده توسط مشاور خدمات 
 5366آغاز پروژه: شهريور 
 5369اتمام پروژه: بهمن  

 
 طرح دانشكده انرژي دانشگاه صنعتي كرمانشاه .1

 نام كارفرما: دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 : كرمانشاهاحداث پروژهمحل  

 مترمربع 3388زمين پروژه: مساحت 
 مترمربع 3388مساحت زيربنا: 

 نظارت عاليه و كارگاهي : خدمات انجام شده توسط مشاور
 5366 آغاز پروژه: آذر
 حال انجام اتمام پروژه: در
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  هنرستان تجسمي زنجانطرح  .7

 سازمان مسكن و شهرسازي استان زنجانكارفرما: 
 زنجان محل احداث پروژه:

 مترمربع 1388 زمين پروژه:مساحت 
 مترمربع 1888مساحت زيربنا: 
 طبقه 3تا  8تعداد طبقات: 

 فاز اول و دومطراحي خدمات انجام شده توسط مشاور: 
  5367 تير آغاز پروژه:

 5368اسفند  اتمام پروژه:
 
 

 ه علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي كدطرح دانش .8

 كارفرما: دانشگاه شهيد بهشتي
 دانشگاه شهيد بهشتي پروژه:محل احداث 

 مترمربع 8788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 3888مساحت زيربنا: 
 طبقه 3تعداد طبقات: 

 مقدماتيخدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي 
  5363 آغاز پروژه:

 5363 اتمام پروژه:
 

 مركز تحقيقات پتروشيمي، در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي .5

  منطقه ويژه اقتصادي پتروشيميسازمان  كارفرما:
 شهرهما - بندر امام)ره( سايت منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي محل احداث پروژه:

 مترمربع 8888مساحت زمين پروژه: 
 مترمربع 1688 مساحت زيربنا:
 طبقه )همكف( 5 تعداد طبقات:

 كارگاهي( )نظارت عاليه وسوم  و دوم ،اولطراحي فاز  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368سال آغاز پروژه:

  5368اسفند  اتمام پروژه:

 
آوران فنون جنوب در هاي فني تخصصي پتروشيمي شركت پتروشيمي رهمركز آموزش  .6

 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي 

  آوران فنون پتروشيميشركت ره كارفرما:
 شهرماه -امام)ره(بندر  سايت منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي محل احداث پروژه:

  مترمربع 7888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 58188 مساحت زيربنا:
  طبقه )همكف و طبقه اول( 8 تعداد طبقات:

 )نظارت عاليه و كارگاهي( سوم ودوم  ،اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
   5368آغاز پروژه: زمستان 

 5368اسفند  اتمام پروژه:
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دانشكده صنايع شيميايي و سلولزي دانشكده فني دانشگاه تهران در چوكا )پرديس  .9
  (3شماره

  كاغذ گيالن سازمان صنايع ملي ايران ـ  شركت صنايع چوب و كارفرما:
 استان گيالن -بندرانزلي محل احداث پروژه:

  مترمربعهزار 88 مساحت زمين پروژه:
  مترمربع 58888 مساحت زيربنا:

  طبقه 8 طبقات:تعداد 
 )نظارت عاليه و كارگاهي( و سوم دوم ،اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:

  5357آغاز پروژه: 
  5355اتمام پروژه: 

 
 زارت كشاورزيو - مركز آموزش نيروي انساني هراز آمل .58

 وزارت كشاورزي كارفرما:
 آمل محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار58مساحت زمين پروژه: 
 مترمربع 7788حدود  مساحت زيربنا:
 طبقه 3 تعداد طبقات:

 )نظارت عاليه و كارگاهي( سومو  دوم ،اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5359شهريور  آغاز پروژه:

 5363شهريور  اتمام پروژه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فاضالب و وري صنعت آبهبهبود بهر تحقيقات مركزطرح  .55

 و فاضالب وزارت نيرو معاونت آبكارفرما: 
 تهران محل احداث پروژه:

 اول و دوم طراحي فازخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5351 آغاز پروژه: اسفند

 5357 اتمام پروژه: آذر
 

 8شماره مجموعه ساختمان  -مدرس تربيت مهندسي دانشگاه و دانشكده فني طرح .58

 مدرستربيت دانشگاه مهندسي  و فني كارفرما: دانشكده
 محل احداث پروژه: تهران

 اول و دوم خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي فاز
 5358آغاز پروژه: 

 5353اتمام پروژه: 
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  طرح مهدكودك، دبستان و مدرسه راهنمايي وزارت كشاورزي .53

  طرح مجتمع آموزشي هدي تهران .51

  طرح مجتمع آموزشي هدايت قم .57

  استاندارد بهينه براي مراكز آموزش عالي كشورمطالعه و تهيه  .58

 هاي دامي در استان خراسان مربوط به بانكطرح ايجاد مركز تشخيص بيماري .55

  جهاني
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 اماكن فرهنگي، مذهبي
 

 )مسابقه(  مسجد جنب تاالر شهر كيشطرح  .5

 سازمان منطقه آزاد كيشكارفرما: 
 جزيره كيش :احداث پروژه حلم

 مترمربع 388 زيربنا:مساحت 
 طبقه 5تعداد طبقات: 

 طرح اوليه :خدمات انجام شده توسط مشاور 
 5398: اسفند آغاز پروژه

 5398اسفند  :اتمام پروژه

 
 بزرگ آواي كيش يسراطرح فرهنگ .8

 سازمان منطقه آزاد كيش: كارفرما
 جزيره كيشاحداث پروژه:  محل

 هكتار 6زمين پروژه:  مساحت
 مترمربع 35888: زيربنا مساحت
 5فاز انجام شده توسط مشاور:  خدمات

  5398بهمن آغاز پروژه: 
 در حال انجام: پروژهاتمام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سراي پارك هنگام كيشطرح فرهنگ .3

 كيش و توسعه اريذگشركت سرمايه كارفرما:
 پارك هنگام كيش محل احداث پروژه:

 هكتار7/8 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 7888 مساحت زيربنا:

 و سوم  دوم ،فاز اولطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5395تابستان  آغاز پروژه:

 انجام در حال اتمام پروژه:
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 بيرجند عمومي كتابخانه احداث .1

 كشور عمومي هايكتابخانه نهادكارفرما: 
 بيرجندمحل احداث پروژه: 

 طراحي فاز اول و دوم خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5395آغاز پروژه: مرداد 

 5398اتمام پروژه: خرداد 
 
 
 

 مجتمع فرهنگي، تجاري كانون انصار پيروزي .7

 كارفرما: كانون اسالمي انصار
 محل احداث پروژه: تهران

 8هاي اجرايي فاز مشاور: مطالعات فاز يك و تهيه نقشهانجام شده توسط خدمات 
 5398آغاز پروژه: بهمن

 5391اسفند اتمام پروژه: 

 
 
 

 طرح توسعه اطراف حرم كاظمين )مسابقه( .8

  شهرداري بغداد كارفرما:
 شهر بغداد -كاظميه  محل احداث پروژه:

 هكتار518 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 58888 مساحت زيربنا:

 قدماتيطراحي م خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5366مهر  آغاز پروژه:

 5369 اتمام پروژه:
 
 

 سازي مربوطهساختمان موزه ملي آب ايران و محوطه .5

 كرمانشاهاستان مسكن و شهرسازي كل سازمان  كارفرما:
 كرمانشاه محل احداث پروژه:

 مترمربع 5888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 7788 مساحت زيربنا:

 اول و دوم  فازطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5366ارديبهشت  آغاز پروژه:

 5366اسفند  اتمام پروژه:
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   شهداي كرمانشاه موزهطرح  .6

 كرمانشاهاستان مسكن و شهرسازي كل سازمان  كارفرما:
 كرمانشاه محل احداث پروژه:

 مترمربع 16888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 36888 مساحت زيربنا:
 طبقه 3و  8تعداد طبقات: 

 اول و دوم فازطراحي  توسط مشاور:خدمات انجام شده 
  5368شهريور  آغاز پروژه:

 5365ت هشارديب اتمام پروژه:

 )مسابقه( باغ نور تهران مجموعه طرح .9

  كارفرما: شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران
 محل احداث پروژه: تهران

 هكتار  6مساحت زمين پروژه: 
 متر مربعهزار58مساحت زيربنا: 

 طبقه ساختمان هتل58طبقه تجاري، 1طبقه پاركينگ،  7/8طبقات: تعداد 
  خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي مقدماتي

 5367آغاز پروژه: مرداد  
 5367اتمام پروژه: مرداد  

 

   پرديس شهر جديد مسجدطرح  .58

 شركت عمران شهر جديد پرديس كارفرما:
 شهر پرديس 8فاز  محل احداث پروژه:

 مترمربع 5888 پروژه:مساحت زمين 
 مترمربع 1788 مساحت زيربنا:
 قهبط 3تعداد طبقات: 

  فاز اول و دوم طراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5363بهار  آغاز پروژه:

 5363زمستان  اتمام پروژه:

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسسازمان در  مسجد .55

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس كارفرما:
 سايت شيرينو -ترمينال بار -8منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سايت پشتيباني مركز  محل احداث پروژه: 

 مترمربع 188 مساحت زيربنا:
 طبقه 5 تعداد طبقات:

 )نظارت عاليه و كارگاهي( سوم ودوم  ،اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365دي  آغاز پروژه:

 5365مهر  اتمام پروژه:
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  )ع(سجادامام  مسجد ح مجموعه فرهنگي مذهبيطر .58

 مسجد هيات محترم امنا كارفرما:
 بلوار اشرفي اصفهاني -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع3888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع58888: مساحت زيربنا
 طبقه  1تعداد طبقات: 

 اول و دوم  طراحي فازخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5365آغاز پروژه: ارديبهشت 

 5363 اتمام پروژه: تير
 

 استراليا Perthطرح مسجد  .53

 نياخانم نرگس حبيب كارفرما:
 استراليا محل احداث پروژه:

 مترمربع 8788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 5878 مساحت زيربنا:
 طبقه  1 تعداد طبقات:

  مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365زمستان  آغاز پروژه:

 5365زمستان  اتمام پروژه:

 
 اهلل فومني و مهد قرآن كريم طرح مسجد آيت .51

 مسجد يامنا محترم هيات كارفرما:
 خيابان خراسان  -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع 678 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 3588 مساحت زيربنا:
 طبقه  1 تعداد طبقات:

 دومو  اول طراحي فاز انجام شده توسط مشاور: خدمات
 5356 آغاز پروژه:

 5356اتمام پروژه: 

 
 (مسابقه)سينما آزادي طرح  .57

 مستضعفان بنياد كارفرما:
 (آبادعباسشهيد بهشتي )خيابان  -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع 588 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع  7788 مساحت زيربنا:
 طبقه  6 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5358 آغاز پروژه:

 5358 اتمام پروژه:
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 طرح مصلي گلپايگان .58

 استانداري گلپايگان كارفرما:
 گلپايگان محل احداث پروژه:

 مترمربع 9888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 6888 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  انجام شده توسط مشاور:خدمات 
 5357 آغاز پروژه:

 5357 اتمام پروژه:
 

 طرح موزه علوم ايران .55

 شهرداري تهرانو عمراني معاونت فني  كارفرما:
 تهران محل احداث پروژه:

 هكتار 338 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 3888 مساحت زيربنا:

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5351آغاز پروژه: 

  5351اتمام پروژه: 

 
 )مسابقه( )ع(الرضاطرح مجموعه فرهنگي مذهبي مسجد .56

 مسجد هيات محترم امنا كارفرما:
 تقاطع خيابان شهيد نوريان و ديباجي  -تهران محل احداث پروژه:

 مترمربع 3888 مساحت زمين پروژه:
 مربعمتر 88678 مساحت زيربنا:
 طبقه58 تعداد طبقات:

 )احراز رتبه اول در مسابقه( طراحي مقدماتيخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5351آغاز پروژه: ارديبهشت 

 5351 اتمام پروژه: تير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57 

 
 

 
 
 
 

  طراحي مقدماتي ـ آباد(سعادت -تهران) )ص(طرح مسجدالرسول .59

 مقدماتيطراحي  -طرح مسجد وزارت كشاورزي تهران .88

 دوم و اول فازطراحي  -طرح مسجد توال در قشم  .85

 طرح نمازخانه ورزشگاه كيش .88

  طراحي مقدماتي -سراي گلبرگ تهرانطرح فرهنگ .83

 تر شركت نورد سنگين كاويان اهوازاتطرح آمفي .81

  طراحي مقدماتي -تر پارك نمايشگاهي تهران اتطرح آمفي .87

 مقدماتيطراحي  -طرح مسجد ازگل تهران .88

 انشكده فني و مهندسي لويزان تر داتطرح آمفي .85

 طراحي مقدماتي -طرح نمازخانه هتل استقالل تهران .86

 طراحي مقدماتي -هاي باير شهري طرح مسجد در زمين .89

 اول و دوم طراحي فاز -طرح مسجد جاجرم  .38

 تر ساختمان اداري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اتطرح آمفي .35
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 هاطراحي نمايشگاه

 
 نمايشگاه جمهوري اسالمي ايرانطرح جامع سايت  .5

 المللي جمهوري اسالمي ايرانهاي بينكارفرما: شركت سهامي نمايشگاه
 : تهراناحداث پروژهمحل 

 هكتار 51مساحت زمين پروژه: 
المللي جمهوري : انجام مطالعات اوليه بازنگري طرح جامع نمايشگاه بينخدمات انجام شده توسط مشاور

المللي به عنوان )سايت تهران( به منظور تعريف مجموعه اراضي نمايشگاه بين 5361اسالمي ايران سال 
 محدوده نيازمند تهيه طرح موضعي در طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران

 5397آغاز پروژه: خرداد 
   اتمام پروژه: در حال انجام

 ميالن )ايتاليا( 8857پاويون ايران در اكسپو  .8

 المللي جمهوري اسالمي ايرانهاي بيننمايشگاهكارفرما: شركت سهامي   
 محل احداث پروژه: ميالن ايتاليا  
 مترمربع5958مساحت زمين پروژه:   
 مترمربع5188مساحت زيربنا:   
 طبقه8تعداد طبقات:   
 پيشرفته معماري، سازه و تأسيسات مكانيكي و برقي 5فاز و خدمات انجام شده توسط مشاور: تهيه طرح   
  5398 آغاز پروژه: بهمن  
 5393پروژه: فروردين  اتمام  

شهر در سايت اكسپو ميالن به عنوان طراح فاز اول  معماري المللي رهتوضيحات: الزم به ذكر است نام گروه بين 
 نامه(  به بخش تشويق ه شودذكر شده است. )مراجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المللي كرمانشاهنمايشگاه بين طرح .3

 المللي كرمانشاهنمايشگاه بينكارفرما:  
 كرمانشاه محل احداث پروژه: 
 هكتار 7 مساحت زمين پروژه: 
 مترمربع53878 مساحت زيربنا: 
 طبقه 5 تعداد طبقات: 
 و دوم اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5369فروردين آغاز پروژه:  
 5398تير اتمام پروژه:  
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 بوشهر آكواريومساختمان  طرح .1

 زيست استان بوشهراداره كل حفاظت از محيطكارفرما: 
 بوشهر محل احداث پروژه:

  متر مربع  7888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 8788 مساحت زيربنا:
 طبقه  3 تعداد طبقات:

 اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5367زمستان آغاز پروژه: 

 5366دي اتمام پروژه: 
 

 آكواريوم جزيره آب اهوازساختمان  طرح .7

 سازمان آب و برق خوزستانكارفرما: 
 شادي جزيره -اهواز  محل احداث پروژه:

  هكتار  58 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 3388 مساحت زيربنا:
 طبقه  3 تعداد طبقات:

 و دوم اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5361خرداد آغاز پروژه: 

 5368ر ذآاتمام پروژه: 
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 المللي گل و گياه تهرانطرح نمايشگاه دائمي بين  .8

 ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهرانشركت  كارفرما:
 ضلع غربي بزرگراه چمران  - تهران محل احداث پروژه:

 هكتار 87 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 55888مساحت زيربنا: 
 طبقه 1تعداد طبقات: 

 و دوم  اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5358 آغاز پروژه:

 5355اتمام پروژه: 
 

  آكواريوم جزيره كيش ساختمانطرح  .5

 سازمان منطقه آزاد كيش كارفرما:
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 متر مربع 7888  مساحت زمين پروژه:
 مترمربع5888 مساحت زيربنا:
 طبقه  3تعداد طبقات: 

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5357 آغاز پروژه:

 5357 اتمام پروژه:
 

 كرج -آالت وزارت كشاورزي طرح نمايشگاه تكنولوژي و ماشين .6

 وزارت كشاورزي كارفرما:
 كرج محل احداث پروژه:

 مترمربع8888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 888 مساحت زيربنا:
 طبقه5 تعداد طبقات:

 اول و دوم طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5353 آغاز پروژه:

 5351 اتمام پروژه:
 

 المللي تهرانطراحي سالن شركت توليد قطعات فوالدي در محل نمايشگاه بين  .9

 المللي گل و گياه تهرانطراحي سالن اولين و دومين نمايشگاه بين .58

هاي سازمان صنايع ملي ايران در محل نمايشگاه غرفه معاونت طرح طراحي .55

 المللي تهرانبين

 المللي تهرانسازي تبريز در محل نمايشگاه بينطراحي غرفه ماشين .58

 طراحي مقدماتي -مي گل و گياه وزارت كشاورزييطرح نمايشگاه دا .53

 مي وزارت آموزش و پرورشيطرح نمايشگاه دا .51

 صنعت نفت )اروند( طرح نمايشگاه دائمي .57
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 سياحتي و اقامتي ،ها، مراكز تفريحيهتل

 ستاره پرشين كيش 7هتل  .5

 پارسيان دننام كارفرما: شركت راه تم
 محل احداث پروژه: جزيره كيش

 متر9888مساحت زمين پروژه: 
 متر86888مساحت زيربنا: 

  طراحي و اجراي فونداسيونخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5393پروژه: تابستان آغاز 

 5391تير اتمام پروژه: 

 گهرتئاتر گلطرح سالن آمفي .8

 گهر سيرجانآهن گلشركت سنگ نام كارفرما:
 محل احداث پروژه: سيرجان

 اول، دوم و سوممطالعات فاز  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5395آغاز پروژه: مرداد 

 در حال انجاماتمام پروژه: 

  )سايت ساحلي نفت و گاز پارس( سايت شيرينو .3

 POGC نفت و گاز پارسنام كارفرما: شركت 
 عسلويه -محل احداث پروژه: استان بوشهر 

 هكتار7هكتار، شمال سايت  81: جنوب سايت پروژه مساحت زمين
 مترمربع86188مساحت زيربنا: 

 دوم و سوم ،اولم شده توسط مشاور: مشاوره فاز خدمات انجا
  5398مهر  آغاز پروژه:
 5391آبان : اتمام پروژه

 ستاره ايران ايرتور مشهد 1هتل  .1

 نام كارفرما: شركت تعاوني گردشگري و خدمات هوايي ايران ايرتور
 محل احداث پروژه: مشهد

 متر مربع5658: پروژه مساحت زمين
 مترمربع 6788مساحت زيربنا: 
 طبقه56تعداد طبقات: 

 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي مقدماتي 
  5398: پاييز آغاز پروژه

 5398: زمستان اتمام پروژه

 تفريحي آبسرد -مجتمع تجاري طرح   .7

 كارفرما: شركت ميوه طالئي آسيا
 دماوند -محل احداث پروژه: آبسرد 

 متر مربع58888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 9888 مساحت زيربنا:

 طبقه 8 طبقات:تعداد 
 طراحي فاز اول و دوم خدمات انجام شده توسط مشاور:

  5366 آبان آغاز پروژه:
  5369شهريور  اتمام پروژه: 
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 رفاهي سپيدان  -مجتمع خدماتي طرح  .8

 شركت سپيدانكارفرما: 
 ساوهمحل احداث پروژه: 
 مترمربع 7888 مساحت زمين پروژه:

 مترمربع 8888 مساحت زيربنا:
 طبقه5 تعداد طبقات:

 طراحي فاز اول و دوم خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5366 مهر آغاز پروژه:

  5398اسفند  اتمام پروژه:
 

 شهرك قائمكوثر پارك  .5

 شهر تهران ها و فضاي سبزكارفرما: سازمان پارك
 تهران محل احداث پروژه:

 دوم  و طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5366شهريور  آغاز پروژه:

  5398مهر  اتمام پروژه:
 

 اتر پل جواديهئتسالن آمفيطرح  .6

 سازمان مهندسي و عمران شهر تهران كارفرما:
 تهران محل احداث پروژه:

 متر مربع 86888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع51888 مساحت زيربنا:
 طبقه 8تعداد طبقات: 

  مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5369خرداد آغاز پروژه: 
 5369مرداد  اتمام پروژه:
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 ناجا  -مجتمع اقامتي رفاهي  طرح .9

 بنياد تعاون ناجا  كارفرما:
 منطقه وردآورد –تهران  88منطقه  محل احداث پروژه:

 طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5366ارديبهشت آغاز پروژه: 

 5369خرداد اتمام پروژه: 
 

 هتل شايان كيش بازسازيطرح  .58

 شركت شايان شاركيش  كارفرما:
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 متر مربع هزار 78 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار 18 مساحت زيربنا:
 طبقه58 تعداد طبقات:

 مطالعات اوليه خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5366آذر آغاز پروژه: 

 5366 اسفنداتمام پروژه: 

 
 نماي اصفهانطرح هتل جهان .55

 بنياد تعاون ناجا  كارفرما:
 اصفهان محل احداث پروژه:

 مترمربع 1788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار58 مساحت زيربنا:
 طبقه 5 تعداد طبقات:

 طراحي فاز اول و دوم  خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5366 مهر آغاز پروژه:

 5366دي اتمام پروژه: 
 
 

 ورزشي شقايق  –مجتمع فرهنگي  حطر .58

 تهران  6شهرداري منطقه  كارفرما:
 تهران محل احداث پروژه:

 مترمربع 3888 مساحت زيربنا:
 مطالعات اوليه خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5365مرداد آغاز پروژه: 
 5366ارديبهشت اتمام پروژه: 
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 طرح هتل هيلتون باكو  .53

 بخش خصوصي كارفرما:
 باكو محل احداث پروژه:

 متر مربع 3888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 87888 مساحت زيربنا:
 طبقه 56 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365 فروردينآغاز پروژه: 

 5365تير اتمام پروژه: 
 

 المپيك ناهارخوران گرگان  دهكدهطرح  .51

 شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كارفرما:
 محور ناهارخوران –گرگان  محل احداث پروژه:

 هكتار 5/1 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار 81 مساحت زيربنا:

 و دوم  اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368خرداد آغاز پروژه: 
 5369آبان  اتمام پروژه:
 
 

 المپيك ناهارخوران گرگانطرح هتل آپارتمان دهكده  .57

 شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كارفرما:
 محور ناهارخوران –گرگان  محل احداث پروژه:

 مترمربع 7788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 8788 مساحت زيربنا:

 و دوم  اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368خرداد آغاز پروژه: 
 5369آبان  اتمام پروژه:
 

 القوينمدرسه غواصي و هتل امطرح  .58

 شيخ راشدبن احمد معال كارفرما:
 القوينام -عربي متحده امارات  محل احداث پروژه:

 مترمربع 37888 مساحت زمين پروژه:
 هزار مترمربع58 مساحت زيربنا:
 طبقه 7 تعداد طبقات:

  مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368 آذرآغاز پروژه: 

 5368بهمن اتمام پروژه: 
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 )مسابقه( 8هتل آپارتمان نارنجستان  طرح .55

 شركت نارنجستان گستركارفرما: 
 محمودآباد محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار88 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 87888 مساحت زيربنا:
 طبقه 87 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368پائيز آغاز پروژه: 

 5368 زمستاناتمام پروژه: 

 ستاره ارس  1هتل  طرح .56

 تجاري سلماسويژه اقتصادي سازمان منطقه  كارفرما:
 جلفا محل احداث پروژه:

 مترمربع53888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع53888 مساحت زيربنا:
 طبقه53 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  مشاور:خدمات انجام شده توسط 
 5367آغاز پروژه: 

 5367اتمام پروژه: 

 
 توريستي تخت سليمان - تفريحي - مجموعه اقامتي طرح .59

 شركت تخت سليمان )جناب آقاي مهندس شاملو(كارفرما: 
  طالقان محل احداث پروژه:

 هكتار88 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار  98  مساحت زيربنا:
 طبقه 53تا  8 تعداد طبقات:

 طرح پيشنهادي معماري و مطالعات اوليه  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5361آغاز پروژه: 

 5361اتمام پروژه: 

 دهكده توريستي دماوند طرح .88

  شهرشركت مكانكارفرما: 
 دماوند محل احداث پروژه:

  هكتار 38 مساحت زمين پروژه:
 مقدماتي يحاطر خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5361مرداد آغاز پروژه: 
 5361شهريور اتمام پروژه: 
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 گخارهتل  طرح .85

 گعمليات عمومي خارمديريت معاونت كارفرما: 
 گجزيره خار محل احداث پروژه:

 مترمربع 3888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 8888 مساحت زيربنا:
 طبقه 5 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5361 تير آغاز پروژه:

 5361شهريور اتمام پروژه: 

 
 هتل سايت انرژي كيش طرح .88

 سازمان منطقه آزاد كيشكارفرما: 
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 متر مربع 6888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 3888 مساحت زيربنا:
 تخت خوابه 588طبقه  1 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  مشاور: خدمات انجام شده توسط
 5361ارديبهشت آغاز پروژه: 

 5361مرداد اتمام پروژه: 

 
 

 شمشكاقامتي  مجموعه طرح .83

 خصوصيكارفرما: 
 جاده شمشك - شميرانات محل احداث پروژه:

 مترمربع 7888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع5588 مساحت زيربنا:
 طبقه 5 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5361ارديبهشت آغاز پروژه: 

 5361 شهريوراتمام پروژه: 
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 بوستان و شاهين مشهد مجموعه اقامتي طرح .81

 شركت مسكن سازان ثامن و مديريت طرح شركت ايران اسوهكارفرما: 
  مشهد محل احداث پروژه:

  مترمربع 6788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع37888 مساحت زيربنا:
 طبقه58 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5363مرداد آغاز پروژه: 

 5361شهريور اتمام پروژه: 

 
 مجموعه اقامتي شادي نورطرح  .87

 شركت آتي پيكارفرما: 
 شهرستان نور محل احداث پروژه:

 مترمربع 8788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع9188 مساحت زيربنا:

 طبقه 6 طبقات:تعداد 
 مقدماتي طراحي خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5363آبان آغاز پروژه: 
 5363بهمن اتمام پروژه: 

 
 نفت فالت قاره شركت سراي ويژهمهمانطرح  .88

 كارفرما: شركت نفت فالت قاره
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 مترمربع 1668 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع5718 مساحت زيربنا:
 طبقه 3 تعداد طبقات:

 م اول و دو طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5363آغاز پروژه: 
 5363 بهمن اتمام پروژه:

 
 دهكده ساحلي سرخرودطرح  .85

 اري ايرانگردي و جهانگرديذگشركت سرمايه كارفرما:
 سرخرود  -مازندران محل احداث پروژه:

 مترمربع 388888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع581888 زيربنا:مساحت 

مربع، پالژ آقايان متر5198عبادي  –متر مربع، فرهنگي  67888مربع، آپارتمان متر88888شامل: ويالئي 
 688مربع، رستوران متر 8878مربع، استخر متر7888مربع، هتل متر978مترمربع، پالژ بانوان  668
 مربع.متر 978مربع، تجاري متر

 مقدماتيطراحي  مشاور:خدمات انجام شده توسط 
 5368خرداد  آغاز پروژه:

 5361 مرداد اتمام پروژه:
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فالت قاره )ايستگاه تقويت  نفت مجتمع رفاهي مسكوني كارگاهي شركتطرح  .86
 فشارگاز جزيره كيش(

 فالت قاره نفت شركت كارفرما:
 جزيره كيش: محل احداث پروژه

 هكتار 5/5 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع51788مساحت زيربنا: 

 طبقه 8 :تعداد طبقات
 اول و دوم طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5368آذر  آغاز پروژه:
 5363: بهمن اتمام پروژ

 «بنداستان بوشهر، خليج ناي» ستاره صدف 7طرح هتل  .89

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسسازمان  كارفرما:
 عسلويه -انرژي پارسمنطقه ويژه اقتصادي  محل احداث پروژه:

 هكتار588 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع هزار 18مساحت زيربنا: 

 اي طبقه55 -51 -55برج  3 تعداد طبقات:
 دوم  اول و طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5368خرداد  آغاز پروژه:
 5363آذر  اتمام پروژه:

 
 مجموعه ورزشي تفريحي صنعت نفت )پرك(طرح  .38

 ويژه اقتصادي انرژي پارس سازمان منطقه كارفرما:
 عسلويه -منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  محل احداث پروژه:

 هكتار 388 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار 888 مساحت زيربنا:

  PTW /COXهاي آبي و باشگاه سواركاري با مشاركت شامل زمين گلف، باشگاه ورزش
 مقدماتيطراحي  مشاور:خدمات انجام شده توسط 

 5368 دخردا آغاز پروژه:
 5363 تير اتمام پروژه:
 

 تئاتر مجتمع مسكوني اراكآمفي طرح .35

 كار صنايع نوين كارفرما: شركت راه
 اراك محل احداث پروژه:

 متر مربع5788مساحت زمين پروژه: 
 مترمربع 688 مساحت زيربنا:
 طبقه 5 تعداد طبقات:

 طراحي فاز اول و دوم  مشاور:خدمات انجام شده توسط 
 5368فروردين  آغاز پروژه:

 5368آبان  اتمام پروژه:
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 مجتمع اقامتي تفريحي درودزنطرح  .38

 گروه رسا كارفرما:
 فارس ـ  درودزن محل احداث پروژه:

 مربع مترهزار578 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع هزار 68 مساحت زيربنا:

 مقدماتي  يحاطر خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368مرداد  آغاز پروژه:

 5368مهر  اتمام پروژه:

 
  فارس )بندرعباس(المللي خليجستاره بين 7هتل طرح   .33

 (عادن و فلزاتفارس )مصنايع معدني و فلزي خليجمنطقه ويژه اقتصادي سازمان  كارفرما:
 بندرعباس محل احداث پروژه:

 هكتار 3 مساحت زمين پروژه:
 مربع متر 85888 زيربنا:مساحت 

 اتاق 578 -طبقه  9 تعداد طبقات:
 )نظارت عاليه و كارگاهي( سومو دوم  ،بازنگري فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5365 رتي آغاز پروژه:
 5363 تيراتمام پروژه: 

 
 آبادطرح هتل آپارتمان سعادت .31

 شركت بنوكيش كارفرما:
 آباد سعادت -تهران محل احداث پروژه:

 مربع متر 5888 مساحت زمين پروژه:
 مربع متر 8888 مساحت زيربنا:
 طبقه57تعداد طبقات: 

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365بهمن  آغاز پروژه:

 5368اتمام پروژه: 

 پذير منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس طرح احداث ساختمان مهمان .37

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس كارفرما:
 عسلويه -منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  محل احداث پروژه:

 مربع مترهزار 578 مساحت زمين پروژه:
 مربع متر 5788 مساحت زيربنا:
 طبقه 5تعداد طبقات: 

 مقدماتي  يحاطر خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365 آبان آغاز پروژه:

 5368 آبان اتمام پروژه:
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 و كارآموزان پتروشيمي در بندر ماهشهر )شهرك بعثت( دانشجويانبگاه اخو .38

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي كارفرما:
 شهرك بعثت - شهرهبندر ما محل احداث پروژه:

 مربع متر 83888 مساحت زمين پروژه:
 مربع  متر58788 مساحت زيربنا:
  طبقه 3 تعداد طبقات:

 دوم و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( ،طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368 بهمن آغاز پروژه:

 5361اسفند اتمام پروژه: 

 
 )بوستان گفتگو( كوشك و باغ ايراني پارك نمايشگاهي تهران .35

 شهرداري تهران كارفرما:
 چمران  شهيد بزرگراه -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار 88 زمين پروژه:مساحت 
 مترمربع  58788 مساحت زيربنا:
 طبقه  3 تعداد طبقات:

 و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( دوم ،اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5358آغاز پروژه: 

 5355اتمام پروژه: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هتل و مجموعه اقامتي زمرد قشم .36

 قشمشركت تدبيران  كارفرما:
 جزيره قشم ـ درگهان محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار 88 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 55788 مساحت زيربنا:
 طبقه58 تعداد طبقات:

 اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5358 آغاز پروژه:

 5355اتمام پروژه: 
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 )مسابقه(هتل عمان طرح  .39

 شهرداري مسقط كارفرما:
 عمان احداث پروژه:محل 

 متر مربع 1888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع هزار 88 مساحت زيربنا:
 طبقه  58تعداد طبقات: 

 مقدماتي طراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5358ارديبهشت  آغاز پروژه:

 5358شهريور  اتمام پروژه:

 

 )مسابقه(اتاقه خواجو اصفهان  888 هتلطرح  .18

 مين اجتماعي أسازمان ت كارفرما:
 اصفهان محل احداث پروژه:

 مترمربع 1688 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 5888 مساحت زيربنا:
 طبقه 5 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5357 آغاز پروژه:

 5357 اتمام پروژه:

 

 )مسابقه( طرح هتل سرور مشهد .15

 شركاءنژاد و آقاي مهندس تهراني كارفرما:
 شمال خيابان بهار -مشهد  محل احداث پروژه:

 مترمربع 1315 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 37897 مساحت زيربنا:
 طبقه 58 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5351بهار  آغاز پروژه:

 5351زمستان  اتمام پروژه:
 

 )مسابقه(آباد عبداهلل اتاقه 57ستاره  7المللي هتل بين طرح .18

 كارفرما: وزارت معادن و فلزات و شركت المهدي
 آبادسعادت –تهران  محل احداث پروژه:

 آبادهكتاري عبداهلل586از اراضي  يمساحت زمين پروژه: بخش
 مترمربع هزار 38 مساحت زيربنا:
 طبقه 38 تعداد طبقات:

 )احراز رتبه اول( مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5355تابستان  آغاز پروژه:

 5358تابستان  اتمام پروژه:
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 رستوران سايت انرژي كيش طرح .13

 سازمان منطقه آزاد كيشكارفرما: 
  جزيره كيش محل احداث پروژه:

 مترمربع5988 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع5588 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 و دوم  اول طراحي فاز شده توسط مشاور:خدمات انجام 
 5361تير آغاز پروژه: 
 5361 اتمام پروژه:

 رستوران مجتمع مسكوني اراك طرح .11

 كار صنايع نوينشركت راه كارفرما:
 اراك محل احداث پروژه:

 مترمربع 3888مساحت زمين پروژه: 
 مربع متر5688 مساحت زيربنا:
 طبقه5 تعداد طبقات:

 طراحي فاز اول و دوم  توسط مشاور:خدمات انجام شده 
 5368فروردين  آغاز پروژه:

 5368آبان  اتمام پروژه:
 

 غذاهاي دريايي كيش  رستوران .17

 نياخانم نرگس حبيب كارفرما:
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 مترمربع 5118 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع5888 مساحت زيربنا:
 طبقه 7/8 تعداد طبقات:

 و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( دوم ،اول طراحي فاز شده توسط مشاور:خدمات انجام 
 5368 آغاز پروژه:

  5363 اتمام پروژه:
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 )بوستان گفتگو( ستوران پارك نمايشگاهي تهرانر .18

 شهرداري تهران كارفرما:
 بزرگراه شهيد چمران  -تهران محل احداث پروژه:

 متر مربع5888 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 طبقات:تعداد 

 عاليه و كارگاهي(نظارت و سوم ) دوم، اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5358 آغاز پروژه:

 5355اتمام پروژه: 
 

 

 طرح بازسازي هتل كيان تهران .15

 گهر سيرجانسراي گلانمطرح مه .16

 سرا و سالن جشن وزارت كشاورزيطرح مهمان .19

 شهيد چمران يطرح بازسازي نماي مجموعه .78

 طراحي مقدماتي ،طرح بازسازي رستوران كازبا )رستوران دريايي تهران( .75

 طراحي مقدماتي -طرح رستوران هتل گلديس كيش .78

 طراحي مقدماتي ،سازي محوطه هتل آزادي خزربه طرح .73
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 هاي ورزشي ساختمان

 

 پروژه سالن توپي گهر روشطرح  .5

 روش كارفرما: شركت گهر
 سيرجانپروژه: احداث محل 

 مترمربع 7588بنا: مساحت زير
 اول و دومفاز : طراحي توسط مشاور خدمات انجام شده

 5398آغاز پروژه: تابستان 
 5398اتمام پروژه: پاييز 

 
 

 طرح استخر قهرماني مجموعه ورزشي كيش .8

 عمران كيش و شركت مهندسي كارفرما:
 شمال جزيره كيش محل احداث پروژه:

 متر مربع 9888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار 88 مساحت زيربنا:
 طبقه 3 تعداد طبقات:

 اول و دوم طراحي فازخدمات انجام شده توسط مشاور: 
  5395 آغاز پروژه:

 5395بهمن  اتمام پروژه:
 

 سالن كشتي استان گلستان .3

 اداره كل تربيت بدني استان گلستانكارفرما: 
 بندرگز محل احداث پروژه:

 مترمربع 5188 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 )نظارت عاليه و كارگاهي( دوم و سوم ،اولفاز  طراحي خدمات انجام شده توسط مشاور:
   5368مهر  آغاز پروژه:

 5369تير  اتمام پروژه:
 

 هاي ورزشي استان گلستانساختمان .1

 اداره كل تربيت بدني استان گلستانكارفرما: 
 بندرتركمن محل احداث پروژه:

 مترمربع 5718 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 دوم و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( ،طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
   5368مهر  آغاز پروژه:

 5365مرداد  اتمام پروژه:
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 استان گلستان سرپوشيدهاستخر  .7

 گلستاناداره كل تربيت بدني استان كارفرما: 
 بندر تركمن محل احداث پروژه:

 مترمربع 5188 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 دوم و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( ،طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
   5368مهر  آغاز پروژه:

 5365مرداد  اتمام پروژه:
 

 استخر سرپوشيده بوستان بانوان .8

 ها و فضاي سبز شهر تهرانپارككارفرما: سازمان 
 آباد بوستان يافت -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع8888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع5888 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 دوم و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( ،طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
   5361فروردين  آغاز پروژه:

  5398شهريور  اتمام پروژه:

 
 POGC شركت نفت و گاز پارسطرح مجموعه ورزشي  .5

 : شركت نفت و گاز پارس كارفرما
 عسلويه -منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس : محل احداث پروژه

  هكتار 67مساحت زمين پروژه: 
 مترمربع  8788: مساحت زيربنا
 طبقه  8: تعداد طبقات

 اول و دوم  طراحي فاز: مشاورخدمات انجام شده توسط 
   5367دي  آغاز پروژه:

 5366 اتمام پروژه:
 

 سيرجان گهرطرح توسعه مجموعه ورزشي گل .6

 سيرجان گهرسنگ آهن گل و صنعتي شركت معدنيكارفرما:  
 سيرجان محل احداث پروژه:

 مترمربع 888/39 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 788/55 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 و سومدوم  ،اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
   5367فروردين  آغاز پروژه:

 در حال انجام اتمام پروژه:
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 نفري اهواز 1788سالن چند منظوره  .9

 شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كارفرما: 
 اهواز محل احداث پروژه:

 مترمربع 83888 مساحت زيربنا:
 طبقه 3 طبقات:تعداد 

 دوم و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( ،طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
   5367پاييز  آغاز پروژه:

 5366 -متوقف شده اتمام پروژه:
 

 نفري خوي 7888استاديوم ورزشي  .58

 شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كارفرما: 
 خوي  محل احداث پروژه:

 مترمربع 57888 پروژه:مساحت زمين 
 مترمربع هزار58 مساحت زيربنا:
 طبقه 1 تعداد طبقات:

 دوم و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( ،طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
   5367زمستان  آغاز پروژه:

 5368ت شارديبه اتمام پروژه:

 
 بال كرجزمين بيس .55

 شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كارفرما: 
 كرج  محل احداث پروژه:

 مترمربع 8588 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع5888 مساحت زيربنا:
 طبقه 5 تعداد طبقات:

 دوم و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( ،طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
   5367 دي آغاز پروژه:

 5367اسفند  اتمام پروژه:
 

 نفر تماشاچي 378توسعه سالن اسكواش كيش با ظرفيت  .58

 منطقه آزاد كيشكارفرما: سازمان 
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 مترمربع 3888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع5888 مساحت زيربنا:
 طبقه8 تعداد طبقات:

 دوم و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( ،طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
   5361فروردين  آغاز پروژه:

  5361اسفند  اتمام پروژه:
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 فالت قارهورزشي شركت نفت  - طرح سالن سرپوشيده فرهنگي .53

 شركت نفت فالت قارهكارفرما: 
 الوانجزيره  محل احداث پروژه:

 مترمربعهزار58 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 8688 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 و دوماول  طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5363آبان  آغاز پروژه:

    5361ارديبهشت  اتمام پروژه:

 
  نفت فالت قاره شركت سالن ورزشي سرپوشيدهرح ط .51

 كارفرما: سازمان منطقه آزاد كيش
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار588 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 3888 مساحت زيربنا:
 طبقه5 تعداد طبقات:

 و دوماول  طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
   5363ارديبهشت  آغاز پروژه:

  5363اسفند  اتمام پروژه:

 
  مجموعه ورزشي پارس  .57

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  كارفرما: سازمان 
 عسلويه -منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  محل احداث پروژه:

 هكتار7/59 مساحت زمين پروژه:
 متر مربع 88888 مساحت زيربنا:
 طبقه5 تعداد طبقات:

 دوم و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( ،طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
   5365آذر  آغاز پروژه:

 5368بهمن  اتمام پروژه:
 
 
 
 

 

 
 نفره فوتبال كيش 6888 استاديومطرح  .58

 كارفرما: سازمان منطقه آزاد كيش
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 مترمربع58888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 8888 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

  مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5356 آغاز پروژه:

 5356 اتمام پروژه:
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 چندمنظوره مجموعه ورزشي كيش سالن .55

 شركت مهندسي و عمران كيش كارفرما:
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 هكتار 3مساحت زمين پروژه: 
 مترمربع 3788 مساحت زيربنا:
 طبقه  8 تعداد طبقات:

 دوم و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( ،طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5358آغاز پروژه: 

 5355اتمام پروژه: 
 

 طرح سالن چندمنظوره ورزشي شاهرود .56

 وزارت معادن و فلزات  كارفرما:
 شاهرود محل احداث پروژه:

 مترمربع 87888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع  8888 مساحت زيربنا:
 طبقه  8 تعداد طبقات:

 اول و دوم طراحي فازخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5355 آغاز پروژه:

 5358 اتمام پروژه:
 

ي المپيك سنجي، طرح جامع و فاز يك و دو معماري دهكدهمطالعات امكان .59
 ناهارخوران گرگان

 شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور كارفرما:
 شهرستان دماوند –استان تهران  محل احداث پروژه:

 طراحي فاز اول و دوم  -طرح جامع خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368ارديبهشت  آغاز پروژه:

 5368دي  اتمام پروژه:

هكتاري تفريحي ـ ورزشي 538ي سنجي و طرح جامع دهكدهمطالعات امكان .88
 كياكاليه 

 شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور كارفرما:
 شهرستان لنگرود -گيالن محل احداث پروژه:

 لطراحي فاز او -طرح جامع خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5368ارديبهشت  آغاز پروژه:

 5368شهريور  اتمام پروژه:

 طرح دهكده المپيك ناهارخوران گرگان  .85

 شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كارفرما:
 محور ناهارخوران –گرگان  محل احداث پروژه:

 هكتار 5/1 مساحت زمين پروژه:
 هزارمترمربع81 مساحت زيربنا:

 و دوم  اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368خرداد آغاز پروژه: 
 5369آبان  اتمام پروژه:
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 طرح هتل آپارتمان دهكده المپيك ناهارخوران گرگان .88

 شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كارفرما:
 محور ناهارخوران –گرگان  محل احداث پروژه:

 مترمربع 7788 مساحت زمين پروژه:
 مربعمتر 8788 مساحت زيربنا:

 و دوم  اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368خرداد آغاز پروژه: 
 5369آبان  اتمام پروژه:

 

 (51 و9هاي ورزشي مناطق مختلف تهران )منطقه طرح مجموعه .83

 طرح مجموعه ورزشي پارك الله تهران و سرپوشيده كردن زمين تنيس بانوان .81

طراحي  -فاضالب استان تهرانطرح مجموعه ورزشي رفاهي شركت آب و  .87

 مقدماتي

 هاي ورزشي چند منظوره تيپ شهرداري تهرانطرح مجموعه .88

 خودروطرح مجموعه ورزشي رفاهي شركت پارس .85

 مقدماتي طراحي -ي ملي ايرانيطرح سالن ورزشي شركت هواپيما .86

 ورزشي پابدانا -طرح مجتمع فرهنگي  .89

 طرح سالن چند منظوره ورزشي راور كرمان .38

 سالن چند منظوره ورزشي پيربكران اصفهانطرح   .35

 طرح سالن چند منظوره ورزشي طبس .38

 طرح سالن ورزشي مدرسه هدي .33

 ولنجك -طرح سالن ورزشي وزارت كشاورزي تهران .31

 طرح مجموعه ورزشي شركت پارس خودرو .37

  طراحي مقدماتي -طرح مجموعه ورزشي گلبرگ .38

 وعه ورزشي كيشسازي و تنيس روي ميز مجمهاي اسكواش، بدنطرح سالن .35

 طراحي مقدماتي -طرح استخر قهرماني كويت  .36

 طراحي مقدماتي -رح استخر قهرماني كرمانط .39

 سازي استخر شهيد كشوري تهرانطرح بازسازي و به .18

طراحي ) تهران شهرداري 56منطقه  چمران شهيد منظوره ورزشيچند سالن طرح .15

 مترمربع8888(مقدماتي

 يحاطر) شهرداري تهران 56 طرح مجموعه شهيدان اسماعيلي منطقه .18

 مترمربع57888(مقدماتي

 طرح سالن ورزشي و استخر سرپوشيده يادآوران تهران .13

 مقدماتي طراحي - طرح مركز ورزشي و خدماتي شهرك غرب .11

 طرح مجموعه ورزشي جاجرم  .17
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 هاي اداري، تجاريساختمان

 

 
طرح اجرايي تئاتر، شهرك پتروشيمي مكران: طرح اجرايي ساختمان اداري و آمفي .5

 ، طرح محوطه سايت خدمات مركزي )مرحله اول(HSEنشاني و ساختمان آتش

 شركت توسعه نگين مكرانكارفرما: 
 منطقه آزاد چابهار -: استان سيستان و بلوچستانمحل احداث پروژه

 متر مربع 9685مساحت زيربنا: مجموع مساحت ساختمان اداري: 
 مترمربع 1تئاتر: مساحت ساختمان آمفي

 مترمربع8838مجموع مساحت:  ،نشانيساختمان آتش
 هكتار56سايت خدمات مركزي: مساحت تقريبي 

 هاي مرحله اول سايتتهيه نقشه -ها(هاي اجرايي)ساختمانتهيه نقشهخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5393تير  آغاز پروژه:

 آبان   اتمام پروژه:
 

 طراحي سبزه ميدان شهر زنجانمسابقه  .8

 كارفرما: شركت كهن دژ ميالد
 محل احداث پروژه: زنجان

 مترمربع61888مساحت زمين پروژه: 
 مترمربعهزار538مساحت زيربنا: 

 مطالعات مهندسي مرحله طراحي مفهومي )كانسپت( خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5393آغاز پروژه: دي 

 5393اسفند اتمام پروژه: 
 
 

 اللهبقه طراحي مفهومي برج امس .3

 كارفرما: موسسه مهندسين مشاور طرح جامع
 محل احداث پروژه: تهران

 مترمربع 5588مساحت زمين پروژه: 
 متر مربع7/538855مساحت زيربنا: 
 طبقه 86تعداد طبقات: 

 مفهوميطراحي خدمات انجام شده توسط مشاور: 
  5393آغاز پروژه: ارديبهشت 

 5393اتمام پروژه: خرداد 
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 آفرينش رتاال ساختمان فضاهاي جانبي و نفره 588 جلسات سالنطرح  .1

 پتروشيمي اقتصادي ويژه منطقه سازمان كارفرما:
 شهرهما محل احداث پروژه:

 مترمربع5355 مساحت زيربنا:
 طبقه8تعداد طبقات: 

 طراحي فاز اول و دوم خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5398: پاييز آغاز پروژه

 5398اسفند  اتمام پروژه:

 آباداتاق بازرگاني خرمطرح  .7

 اتاق بازرگاني تهران كارفرما:
 آبادخرم محل احداث پروژه:

 متر مربع8788 مساحت زمين پروژه:
 متر مربع 3888 مساحت زيربنا:
 طبقه 1 تعداد طبقات:

 طراحي فاز اول و دوم خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5395اسفند  آغاز پروژه:

 5393 اتمام پروژه:
 

 اتاق بازرگاني گرگانطرح  .8

 اتاق بازرگاني تهران كارفرما:
 گرگان محل احداث پروژه:

 متر مربع8788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع1888 مساحت زيربنا:
 طبقه 7 تعداد طبقات:

 طراحي فاز اول و دوم خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5395اسفند  آغاز پروژه:

 5393 اتمام پروژه:
 

 مركزي شركت مخابرات استان اصفهان يهساختمان ادار يينهاطرح  .5

 شركت مخابرات استان اصفهان كارفرما:
 اصفهان  محل احداث پروژه:

 مترمربعهزار58 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 888/31 مساحت زيربنا:
 طبقه  9 تعداد طبقات:

 فاز اول و دوم خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5398 آغاز پروژه:

  5395 -شدهمتوقف  اتمام پروژه:
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 )مسابقه( طراحي مجموعه چند عملكردي جي  .6

 دانشگاه تهران و خانه عمران كارفرما:
 تهران  محل احداث پروژه:

 طبقه 6تعداد طبقات: 
 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي اوليه

  5395تير  آغاز پروژه: 
 5395شهريور  اتمام پروژه:

 
 

 ديدار كار و زندگي هايطرح برج .9

 آبادشركت نوسازي اراضي عباس كارفرما:
 پارك آب و آتش  -تهران محل احداث پروژه:

 متر مربع55688مساحت زمين پروژه: 
 متر مربعهزار18مساحت زيربنا: 
 طبقه88حداكثر تعداد طبقات: 

 مطالعات مرحله اولخدمات انجام شده توسط مشاور: 
  5395 خرداد آغاز پروژه: 

 5393مرداد  اتمام پروژه:
 

 طرح ساختمان مركزي شهرداري دزفول .58

 شهرداري دزفول كارفرما:
 دزفول محل احداث پروژه: 
 متر مربع 6987مساحت زمين پروژه:  
 متر مربعهزار58مساحت زيربنا:  

 طبقه  53تعداد طبقات: 
 اول و دومطراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:  

 5398آبان  آغاز پروژه:
 5393مرداد  اتمام پروژه:

 

  ساختمان اداري بانك گردشگري .55

 بانك گردشگري كارفرما:
 آبادسعادت -تهران محل احداث پروژه:

 متر مربع8888مساحت زمين پروژه: 
 متر مربع87888مساحت زيربنا: 
 طبقه 59تعداد طبقات: 

 پيمانكاري  -(5395)تا سال  پيمان مديريت - دوم ،خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي فاز اول
 )تاكنون(

  5398تير  آغاز پروژه: 
  5397خرداد  اتمام پروژه:
 انجام شده است. EPCبه صورت  بن سازهسياين پروژه با مشاركت شركت  توضيحات:
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 مجتمع تجاري تيسا كيشطرح  .58

 شركت تيسا كيش كارفرما:
 جزيره كيش محل احداث پروژه: 
 متر مربع 75831مساحت زمين پروژه:  
 طبقه 5تعداد طبقات:  
 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي مقدماتي 
 5369آذر  آغاز پروژه: 
  5369دي  اتمام پروژه: 

 

 مركز تجاري ياسمال باكوطرح  .53

 اتاق بازرگاني باكو كارفرما:
 باكو محل احداث پروژه:

 هكتار 6 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 15888 زيربنا:مساحت 

 طبقه 6 تعداد طبقات:
 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5366آبان  آغاز پروژه:
 5366 اسفند اتمام پروژه:

 

 مركز تجاري شايان كيشطرح  .51

 شركت شايان شار كيش كارفرما:
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 هكتار8 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار388 مساحت زيربنا:
 طبقه 3 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5366آذر  آغاز پروژه:

 5366 بهمن اتمام پروژه:

 
 مركز خريد بنتون حطر .57

 شركت بنتون كارفرما:
 عصر )عج(خيابان ولي –تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع8888 مساحت زمين پروژه:
 متر مربع57888 مساحت زيربنا:
 طبقه 55 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5366بهار  آغاز پروژه:

  5366بهار  اتمام پروژه:
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 آوردمركز تجاري ياس وردطرح  .58

 بنياد تعاون ناجا كارفرما:
 منطقه وردآورد –تهران  88منطقه  محل احداث پروژه:

 هكتار7/7 مساحت زمين پروژه:
 سازيهكتار محوطه3متر + 1888 مساحت زيربنا:
 طبقه  58  تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365دي  آغاز پروژه:

  5369خرداد  اتمام پروژه:
 

 فارسساختمان اداري پارك علم و فناوري خليجطرح  .55

 فارسآوري خليجپارك علم و فن كارفرما:
 بوشهر پروژه: محل احداث

 متر مربع 7838مساحت زمين پروژه: 
 مترمربع53888 مساحت زيربنا:
 طبقه 3تعداد طبقات: 

 ؛هاي ممكنه آلترناتيويخدمات انجام شده توسط مشاور: تهيه گزارش مرحله اول؛ بررسي سايت و ارا
 رفع موانع طراحي راستايدر ه پيشنهاد يارا

 5365اسفند  آغاز پروژه:
  5369زمستان  پروژه:اتمام 

 

  POGC شركت نفت و گاز پارس طراحي و ساماندهي سايت اداري جديد .56

 شركت ملي نفت ايران كارفرما:
 عسلويه -منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  محل احداث پروژه:

 هكتار 98 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار58 مساحت زيربنا:
 طبقه 3و  8 تعداد طبقات:

 اول و دوم  طراحي فاز شده توسط مشاور:خدمات انجام 
 5365مهر  آغاز پروژه:

  5366مرداد  اتمام پروژه:
 

 مطالعات برند گردش بازار ياس  .59

 موسسه ناجي سازان امين كارفرما:
 وردآورد -تهران  88منطقه  محل احداث پروژه:

 هكتار  7/7 مساحت زمين پروژه:
 سازيهكتار محوطه3متر مربع + 1888 مساحت زيربنا:
 طبقه  58تعداد طبقات: 

 تهيه شرح خدمات –تهيه برند  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365دي  آغاز پروژه:

  5366مهر  اتمام پروژه:
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 عمان 833طرح ساختمان اداري قطعه  .88

 خصوصي كارفرما:
 مسقط -عمان  محل احداث پروژه:

 متر مربع 788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 7796 مساحت زيربنا:
 طبقه 55 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365 آغاز پروژه:

 5366 اتمام پروژه:

 

 عمان 889طرح ساختمان اداري قطعه  .85

 خصوصي كارفرما:
 مسقط -عمان  محل احداث پروژه:

 متر مربع 788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 5888 زيربنا:مساحت 

 طبقه 8 تعداد طبقات:
 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5365 آغاز پروژه:
 5366 اتمام پروژه:

 

 عمان 555طرح ساختمان اداري قطعه  .88

 خصوصي كارفرما:
 مسقط -عمان  محل احداث پروژه:

 متر مربع 753 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 7757 مساحت زيربنا:
 طبقه 55 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365 آغاز پروژه:

 5366 اتمام پروژه:

 مجموعه تجاري ـ  اداري باكوطرح  .83

 خصوصي كارفرما:
 باكو محل احداث پروژه:

 هكتار 7 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار858 مساحت زيربنا:
 طبقه 5و  7 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتي انجام شده توسط مشاور:خدمات 
 5368آذر  آغاز پروژه:

 5368دي  اتمام پروژه:
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 )مسابقه( اداري وردآورد –طرح مجتمع تجاري  .81

 بانك پارسيان كارفرما:
 تهران 88منطقه   –استان تهران  محل احداث پروژه:

 هكتار5/1 مساحت زمين پروژه:
 متر مربع 318888 مساحت زيربنا:
 طبقه 58و  1،8 تعداد طبقات:

  مقدماتيمطالعات  خدمات انجام شده توسط مشاور:
   5368مرداد  آغاز پروژه:

 5368مهر  اتمام پروژه: 
 

 نيجريه -خانه جمهوري اسالمي ايران در ابوجا طرح سفارت .87

 اداره امور ساختمان و تأسيسات وزارت امور خارجه كارفرما:
 نيجريه -ابوجا محل احداث پروژه:

 مترمربع5888 مساحت زمين پروژه:
 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5368خرداد  آغاز پروژه:
 5368بهمن  اتمام پروژه:

 منطقه آزاد اروندسازمان طرح ساختمان اداري  .88

 سازمان منطقه آزاد اروند كارفرما:
 منطقه آزاد اروند  -آبادان  محل احداث پروژه:

 مترمربع 5888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 6888مساحت زيربنا:
 طبقه 7 تعداد طبقات:

 طراحي فاز اول و دوم  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368فروردين  آغاز پروژه:

 5368مهر  اتمام پروژه:
 

 طرح واحدهاي ويالي دوبلكس منطقه آزاد اروند .85

 زاد اروندآسازمان منطقه  كارفرما:
 ديري فارم  -آبادان  احداث پروژه:محل 

 مترمربع 7188 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 835هر واحد  مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368فروردين  آغاز پروژه:

 5368مهر  اتمام پروژه:
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 Dreamlandطرح  .86

 Dreamlandشركت  كارفرما:
 دبي -امارات عربي متحده  محل احداث پروژه:

 مترمربع 3588مساحت زمين پروژه:
 مترمربع7888 مساحت زيربنا:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368فروردين  آغاز پروژه:

 5368شهريور  اتمام پروژه:
 

 ح ساختمان و سايت اداري سروآباد )مريوان(رط .89

 سازمان مسكن و شهرسازي استان كردستان كارفرما:
 مريوان -كردستان محل احداث پروژه:

 مترمربع 6888 مساحت زمين پروژه:
  مترمربع 7888 مساحت زيربنا:
 طبقه 3 تعداد طبقات:

 و دوم اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5367 آغاز پروژه:

 5368 اتمام پروژه:
 

 تهران  8ي شهرداري منطقه طرح توسعه ساختمان ادار .38

 تهران 8شهرداري منطقه  كارفرما:
 آباديوسف –تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع 5566 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار58 مساحت زيربنا:
 طبقه 9 تعداد طبقات:

  طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5367 آغاز پروژه:

  5367 -متوقف  اتمام پروژه:

 ي جهاد كشاورزي استان خراسان شماليساختمان ادارطرح  .35

 سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان شمالي كارفرما:
 بجنورد  محل احداث پروژه:

 هكتار8 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 8788تا  7888 مساحت زيربنا:
 طبقه 8و  5 تعداد طبقات:

 دومطراحي فاز اول و  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5367 تير آغاز پروژه:

 5368 اتمام پروژه:
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 بانك تجارتي ايران ـ اروپا  طرح .38

 دفتر نمايندگي بانك تجارتي ايران ـ اروپا كارفرما:
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 مترمربع 8888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 3188: مساحت زيربنا
 روي همكفطبقه  1تعداد طبقات: 

 اول و دوم طراحي فازخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5361دي آغاز پروژه: 
 5367 اتمام پروژه:
 

  )مسابقه( اداري نمايشگاهي آشنا كيش ساختمانطرح  .33

 : شركت اطلس كيشكارفرما
 جزيره كيش  محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار8 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع  هزار31 مساحت زيربنا:

 طبقه  85 طبقات:تعداد 
  طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:

  5361 شهريور آغاز پروژه:
 5361آبان  اتمام پروژه:

 جامع مجموعه يادمان طرح .31

 : شركت يادمان سازهكارفرما
 تهران  محل احداث پروژه:

 هكتار 83 مساحت زمين پروژه:
 مربعمترهزار 188 مساحت زيربنا:

 تهيه طرح جامع كاربري زمين توسط مشاور:خدمات انجام شده 
 5361 شهريور آغاز پروژه:

 5361 اتمام پروژه:
 

 ساختمان اداري سازمان اوقافطرح  .37

 سازمان اوقاف و امور خيريه استان تهران كارفرما:
 تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع 83788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 1888 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5363 شهريور آغاز پروژه:

  5363بهمن  اتمام پروژه:
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 ساختمان سازمان آب منطقه تهرانطرح  .38

 آب سازمان  كارفرما:
 خيابان حجاب -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع 8888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار38 مساحت زيربنا:
 طبقه 88 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5363 خرداد آغاز پروژه:

  5363مرداد  اتمام پروژه:

 ساختمان اداري پرديس قشم طرح .35

 سازمان منطقه آزاد قشم كارفرما:
 جزيره قشم محل احداث پروژه:

 مترمربع8588 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع5588 مساحت زيربنا:
 طبقه58 تعداد طبقات:

 اول  طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368تير  آغاز پروژه:

 5363تير  اتمام پروژه:
 

 هاساختمان بانكطرح  .36

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسسازمان كارفرما: 
 عسلويه -منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس محل احداث پروژه:

 مترمربع 6888مساحت زمين پروژه: 
 مترمربع 3888 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 اول و دوم طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368 بهمن آغاز پروژه:

 5363خرداد  اتمام پروژه:
 

 ساختمان اداري تجاري مشهدطرح  .39

 شركت تهران تحكيم كارفرما:
 بلوار خيام مشهد ـ  محل احداث پروژه:

 مترمربع5135 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع53588 مساحت زيربنا:
 طبقه از روي شالوده 51 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368تير  آغاز پروژه:

 5368شهريور  اتمام پروژه:
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 هدكوارتر وزارت صنايع و معادنطرح  .18

 معادن وزارت صنايع و كارفرما:
 آبادسعادتتهران ـ  محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار588 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار588 مساحت زيربنا:
 طبقه 88 تعداد طبقات:

 مقدماتي  يحاطر خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368تير  آغاز پروژه:

 5368شهريور  اتمام پروژه:
 

 اداري شركت هواپيمايي آريانا()ساختمان مجتمع اداري افغانستان طرح  .15

 شركت توسعه نواحي صنعتي كارفرما:
 افغانستان  - كابل محل احداث پروژه:

 مترمربع 7888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 3888 مساحت زيربنا:
 طبقه 1 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368فروردين  آغاز پروژه:

 5368ارديبهشت  اتمام پروژه:

 
 آبادتجاري تفريحي يافت مركزطرح  .18

 شركت بنو كيش كارفرما:
 آباد يافت -تهران محل احداث پروژه:

 مترمربع 9888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 88888 مساحت زيربنا:
 طبقه 7 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365بهمن  آغاز پروژه:

 5368ارديبهشت  پروژه:اتمام 
 

 طرح توسعه ساختمان جديد وزارت كار و امور اجتماعي  .13

 و امور اجتماعي وزارت كاركارفرما: 
 خيابان آزادي   -تهران محل احداث پروژه:

 مترمربع 5888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع57888 مساحت زيربنا:
 طبقه 57 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365پاييز  آغاز پروژه:

  5368بهار  اتمام پروژه:
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 طرح مجتمع تجاري اداري بروجرد .11

 گذاري توسعه و عمران بروجردشركت سرمايه كارفرما:
 بروجرد محل احداث پروژه:

 مترمربع5888مساحت زمين پروژه: 
 مترمربع 6788مساحت زيربنا: 

 طبقه 8 تعداد طبقات:
 مقدماتيطراحي  انجام شده توسط مشاور:خدمات 

 5365 آغاز پروژه:
 5368 اتمام پروژه:

  
 )مسابقه(طرح ساختمان ادارات مركزي صنعت نفت  .17

 وزارت نفت كارفرما:
 آباداراضي عباس -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار31  مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار558  مساحت زيربنا:
  طبقه 85 تعداد طبقات:

  مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365آغاز پروژه: تابستان 

  5365 اتمام پروژه: پاييز
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 طرح ساختمان اداري معاونت سياحتي بنياد مستضعفان .18

 سازمان سياحتي بنياد مستضعفان كارفرما:
 جنب هتل استقالل -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع 7888 پروژه:مساحت زمين 
 مترمربع 8788 مساحت زيربنا:
 طبقه 3 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5359 آغاز پروژه:

 5368 اتمام پروژه:
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 طرح ساختمان اداري تحويل ايران خودرو .15

 شركت ايران خودرو كارفرما:
 ايران خودروكارخانجات  -جاده مخصوص محل احداث پروژه:

 مترمربع 7888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 1888 مساحت زيربنا:
 طبقه 3 تعداد طبقات:

 اول و دوم طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5359 آغاز پروژه:

 5368 اتمام پروژه:

 
 كيش اير ي يشركت هواپيماطرح ساختمان اداري  .16

 هواپيمايي كيش اير كارفرما:
 جزيره كيش پروژه:محل احداث 

 مترمربع 8888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع  8888 مساحت زيربنا:
 طبقه  8 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5359 آغاز پروژه:

 5359 اتمام پروژه:
 

 تمان اداري وزارت بازرگاني طرح ساخ .19

 وزارت بازرگاني كارفرما:
 (محموديه) بزرگراه شهيد چمران -تهران محل احداث پروژه:

 مترمربع 58888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 81888 مساحت زيربنا:
 طبقه  8 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5359 آغاز پروژه:

 5359 اتمام پروژه:
 

 تامين اجتماعي سازمان اختمان اداري طرح س .78

 تامين اجتماعيسازمان  كارفرما:
 آمل محل احداث پروژه:

 مترمربع 888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 8888 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5356 آغاز پروژه:

 5356 اتمام پروژه:
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 الملل قشمطرح مركز تجارت بين .75

 الملل قشمشركت امين بين  كارفرما:
 قشم محل احداث پروژه:

 مترمربعهزار88 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 55788 مساحت زيربنا:
 طبقه 58 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5358 آغاز پروژه:

 5355اتمام پروژه: 
 

 طرح مجتمع تجاري، اداري و فروشگاه كاالي شهروند صدر .78

 شهرداري تهران كارفرما:
 پاسداران و صدر تقاطع آيت ا... -تهران محل احداث پروژه:

 مترمربع58888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 35888 مساحت زيربنا:
 طبقه51 تعداد طبقات:

 اول و دوم طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5357آغاز پروژه: 

 5358اتمام پروژه: 
 

 عمراني شهرداري تهران طرح توسعه ساختمان معاونت .73

 شهرداري تهران معاونت عمراني كارفرما:
 آبادخيابان بهجت -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع5888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع  3788 مساحت زيربنا:
 طبقه  6 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5357 آغاز پروژه:

 5358اتمام پروژه: 
 

 )مسابقه(طرح ساختمان اداري استانداري تهران  .71

 استانداري تهران كارفرما:
 شمال ميدان آفريقا -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع 7888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 88888 مساحت زيربنا:
 طبقه( 6 طبقه و 3طبقه )همكف زيرزمين  58 تعداد طبقات:

  مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5357 آغاز پروژه:

 5357 اتمام پروژه:
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 طرح مجتمع تجاري و فروشگاه كاالي شهروند پروين  .77

 شهرداري تهران  كارفرما:
 تقاطع بزرگراه صدر و خيابان پروين  -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار 88 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 86888 مساحت زيربنا:

 طبقه ارتفاع تجاري 7/5 طبقه اداري+ 5 طبقات: تعداد
 مقدماتيطراحي خدمات انجام شده توسط مشاور: 

 5357بهار  آغاز پروژه:
 5357 تابستان اتمام پروژه:

 طرح مجتمع تجاري و فروشگاه كاالي شهروند فجر  .78

 شهرداري تهران كارفرما:
 تهران شهرداري 8منطقه  ASP ساختمانجاور شهرك مسكوني فجر و م -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربعهزار 78 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 36888 مساحت زيربنا:
 اول( زيرزمين+8يا 5 + طبقه )همكف 1تا  3 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5357آبان  آغاز پروژه:

 5357 بهمن اتمام پروژه:

 
 وزارت كشاورزي در ولنجكطرح مجتمع اداري  .75

 وزارت كشاورزي كارفرما:
 ولنجك -تهران محل احداث پروژه: 
 مترمربعهزار 88 مساحت زمين پروژه:

 مترمربع  هزار 88 مساحت زيربنا:
 طبقه  8 تعداد طبقات:

 اول و دوم طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5351 آغاز پروژه:

 5357 اتمام پروژه:
 

 طرح مجتمع فروشگاهي كاالي شهروند ميدان آرژانتين  .76

 شركت شهروند كارفرما:
 ميدان آرژانتين -تهران   محل احداث پروژه:

 مترمربع 58888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع  1888 مساحت زيربنا:
 طبقه  3و8 تعداد طبقات:

 اول و دوم  طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5351آغاز پروژه: 

 5357اتمام پروژه: 
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 و فروشگاه كاالي شهروند ارم طرح مجتمع تجاري  .79

 شهرداري تهران كارفرما:
 مجاور پارك تفريحي ارم محل احداث پروژه:

 مترمربع 8888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع محوطه 8888مترمربع پاركينگ روباز هزار58 مترمربع + 78888 مساحت زيربنا:

 طبقه 3 :تعداد طبقات
 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5351زمستان  آغاز پروژه:
 5351زمستان  اتمام پروژه:

 

 مجتمع فروشگاهي كاالي شهروند بهرود .88

 بهرود شهروند كارفرما:
 آبادسعادت -تهران محل احداث پروژه:

 مترمربع 8788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 8788 مساحت زيربنا:

 طبقه 1 طبقات:تعداد 
 و سوم )نظارت كارگاهي و عاليه( دوم ،اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5351 آغاز پروژه:
 5351 اتمام پروژه:
 

 آباد طرح مجتمع تجاري، اداري، خدماتي عباس .85

 كارفرما: شهرداري تهران
 آباداراضي عباس -تهران محل احداث پروژه:

 هكتار88 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار 118 مساحت زيربنا:
 طبقه  18 تعداد طبقات:

 مقدماتيخدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي 
  5353 آغاز پروژه:

 5353 اتمام پروژه:
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 )ره( مركزي پتروشيمي بندر امام ساختمانطرح  .88

 )ره(شركت پتروشيمي بندر امام كارفرما:
 شيخ بهاييخيابان  –تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع5888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار85 مساحت زيربنا:
 طبقه56 تعداد طبقات:

 اول و دوم  طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5358 آغاز پروژه:

 5353اتمام پروژه: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گهر سيرجانطرح بازارچه گل .83

 سيرجان گهرطرح ساختمان اداري گل .81

 طرح ساختمان اداري شركت قطعات فوالدي در تهران .87

 مقدماتيطراحي  -ساختمان مركزي ساختمان اقتصاد اسالمي شيراز طرح  .88

 طرح ساختمان اداري و انتظامي وزارت كشور تهران .85

 طرح مجتمع تجاري شهرداري تهران .86

 تهران -ساختمان اداري شركت كابل ايران طرح  .89

 نورطرح اوليه مجتمع تجاري  .58

 مقدماتيطراحي طرح مجتمع اداري، خدماتي و رفاهي لويزان  .55

 مرحله اول  -طرح مجتمع تجاري اداري باكو .58

 طرح اوليه مجتمع تجاري و فروشگاه كاالي شهروند رازي تهران .53

 طرح مجتمع اداري، خدماتي و رفاهي لويزان مرحله اول  .51

 تهرانطرح اوليه مجتمع تجاري و فروشگاه شهروند پارك نمايشگاهي  .57
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 طراحي - كاالي شهروند فتح فروشگاه خدماتي و طرح مجتمع تجاري، اداري، .58

 مقدماتي

 طرح مجتمع تجاري، اداري و پاركينگ طبقاتي خيابان سعدي .55

 طرح اوليه فروشگاه شهروند پارك ملت .56

 طرح مجتمع تجاري، اداري و پاركينگ طبقاتي بلوار كشاورز .59

 مرحله اول  -طرح مجتمع تجاري گلبرگ تهران .68

 طراحي -ايران خودرو طرح ساختمان اداري، مديريتي، كارشناسي )هدكوارتر( .65

 مقدماتي

 راني جمهوري اسالمي ايرانطرح ساختمان خدماتي، اداري كشتي .68

 طرح مجتمع فروشگاهي كاالي شهروند بوستان .63

 طرح ساختمان اداري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  .61

 منطقه آزاد قشم طرح معماري ساختمان شهرداري .67

       صنايع معدني و فلزي طرح و اجراي ساختمان اداري منطقه ويژه اقتصادي  .68

 (معادن و فلزات بندرعباسفارس )خليج

خيابان دكتر  (مقدماتيطراحي تهران ) 8ساختمان اداري شهرداري منطقه طرح  .65

 مترمربع  هزار 55فاطمي 

 اول و دوم( فاز يطراح) پارسانرژي اقتصادي طرح ساختمان اداري منطقه ويژه  .66

 مترمربع 1888در عسلويه 
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 تجاري -هاي مسكوني، اداريمجتمع

 
 تجاري الخوير -طرح ساختمان مسكوني  .5

  WJ Towell شركت كارفرما:
 مسقط -عمان  محل احداث پروژه:

 هكتار 58 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار 18 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  انجام شده توسط مشاور: خدمات
 5366 آغاز پروژه:

 5366 اتمام پروژه:

 

 واحد مسكوني( 8888( مجموعه مسكوني ـ اداري ـ تجاري صبا شهرطرح  .8

 شركت صبا شهر كارفرما:
 عسلويه -اقتصادي انرژي پارس  يمنطقه ويژه محل احداث پروژه:

 هكتار 89 مساحت زمين پروژه:
 متر مربعهزار 58 مساحت زيربنا:
 طبقه57و  3 ،8 تعداد طبقات:

 اول و دوم طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365مهر  آغاز پروژه:

 5366شهريور  اتمام پروژه:

 

 ع عظيم كوثر(م)مجتتجاري چمن  –مسكوني  شهركطرح  .3

 شركت تعاوني مسكن كاركنان بنياد تعاون بسيج كارفرما:
 كرمانشاه محل احداث پروژه:

 هكتار 5 مساحت زمين پروژه:
 هكتار 5 مساحت زيربنا:
 طبقه 9طبقه و  5در سه تيپ وياليي،  تعداد طبقات:

 طراحي فاز اول و دوم خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365 بهمن آغاز پروژه:

  5369پاييز  اتمام پروژه:
 

 عمان 933تجاري  –طرح ساختمان  اداري  .1

 خصوصي كارفرما:
 مسقط -عمان  احداث پروژه:محل 

 متر مربع 7888 مساحت زيربنا:
 طبقه55 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365 آغاز پروژه:

  5366 اتمام پروژه:
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 تجاري عمان ،مسكوني، اداري مجموعه طرح .7

 خصوصي كارفرما:
 مسقط -عمان محل احداث پروژه:

 متر مربع5788 پروژه:مساحت زمين 
 متر مربع53788 مساحت زيربنا:
 طبقه 9  تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368آذر  آغاز پروژه:

 5368بهمن  اتمام پروژه:

 

  و هتل و تجاري السبق طرح مجتمع مسكوني .8

 شركت السبق  كارفرما:
 منورهمدينه  -عربستان سعودي  محل احداث پروژه:

 متر مربع 87888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع  385888 مساحت زيربنا:
 طبقه  85 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5367 دي آغاز پروژه:

 5368 بهمن اتمام پروژه:
 

 هاي تجاري، اداري، مسكوني جهان چيت برجطرح  .5

 شركت خدمات مهندسي و شهرسازي علوي  كارفرما:
 جهان چيت كرجمحل احداث پروژه: 
 مترمربع  18888 مساحت زمين پروژه:

 مترمربع هزار568 مساحت زيربنا:
 طبقه  88حدود تعداد طبقات: 

 5فاز قسمت اول خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5361آبان  آغاز پروژه:

 5367 اتمام پروژه:

 )مسابقه(تجاري آتي سنتر  ،اداري ،طرح مجتمع مسكوني .6

 سازآتيشركت  كارفرما:
 شهرك غرب -تهران محل احداث پروژه:

 هكتار 1 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار  388 مساحت زيربنا:
 طبقه  88 تعداد طبقات:

  مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5363 ارديبهشت آغاز پروژه:

 5363 آبان اتمام پروژه:
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  فرهنگ شهرمسكوني  ،تجاري هايبرجطرح  .9

 سازشركت آتي كارفرما:
 شيراز محل احداث پروژه:

 مترمربعهزار 58 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار568مساحت زيربنا: 

 طبقه در سه برج 16از روي شالوده  تعداد طبقات:
 و دوم اول طراحي فازخدمات انجام شده توسط مشاور: 

 5368بهمن  پروژه: آغاز
 5361مهر  اتمام پروژه:

  اداري برج اعظم اهواز ،طرح مجتمع تجاري  .58

 نوشيروان درياپيما و شركاادكتر  كارفرما:
 باغ معين  -اهواز محل احداث پروژه:

 مترمربع 8788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 83888 مساحت زيربنا:
 طبقه 88 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  مشاور:خدمات انجام شده توسط 
 5368دي  آغاز پروژه:

 5368 اسفند اتمام پروژه:

  مسكوني شارجه ،مجتمع تجاري طرح  .55

 جهان پارسشركت  كارفرما:
 رجهشا - متحده امارات عربي محل احداث پروژه:

 مترمربع 8788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار 58 مساحت زيربنا:
 طبقه 38 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  انجام شده توسط مشاور:خدمات 
 5356 آغاز پروژه:

 5356 اتمام پروژه:

 مسكوني فردوس ،اداري مجتمعطرح   .58

 بخش خصوصي كارفرما:
 بلوار فردوس  -تهران محل احداث پروژه: 
 مترمربع 58888 مساحت زمين پروژه:

 مترمربع 37888 مساحت زيربنا:
 طبقه57تعداد طبقات: 

 مقدماتيطراحي خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5357 مرداد آغاز پروژه:

 5358 مرداد اتمام پروژه:
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 هاي مسكونيساختمان
 

  TVC2مجتمع مسكوني طرح  .5

 كارفرما: شركت تيسا كيش
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 هزار مترمربع53 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 85788 مساحت زيربنا:
 طبقه53تعداد طبقات: 

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5369 آبانآغاز پروژه: 

 5369 دياتمام پروژه: 

 

 عمان 375طرح ساختمان مسكوني  .8

 خصوصيكارفرما: 
 مسقط -عمان  محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار 788 مساحت زيربنا:
 طبقه 8تعداد طبقات: 

 طراحي مقدماتي مشاور:خدمات انجام شده توسط 
 5365آغاز پروژه: 

 5366اتمام پروژه: 

 

 537مسكوني خليفه قطعه ، طرح ساختمان اداري .3

 خصوصيكارفرما: 
 مسقط -عمان  محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار 58 مساحت زيربنا:
 طبقه55تعداد طبقات: 

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365آغاز پروژه: 

 5366اتمام پروژه: 

 

 5855مسكوني خليفه قطعه ، ساختمان اداري طرح .1

 خصوصيكارفرما: 
 مسقط -عمان محل احداث پروژه:

 متر مربع 8788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 5118 مساحت زيربنا:
 طبقه 1تعداد طبقات: 

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365آغاز پروژه: 

 5366اتمام پروژه: 
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 873مسكوني قطعه ، طرح ساختمان اداري .7

 خصوصيكارفرما: 
 مسقط -عمان  محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار58 مساحت زيربنا:
 طبقه55تعداد طبقات: 

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365آغاز پروژه: 

 5366اتمام پروژه: 

 

 )مسابقه( طرح ويالي سنتي شيخ امارات .8

 شركت الداركارفرما: 
 صحراي العين محل احداث پروژه:

 هكتار558 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار38 مساحت زيربنا:
 طبقه 1تعداد طبقات: 

 طراحي مقدماتي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368تير آغاز پروژه: 

 5368مهر اتمام پروژه: 
 

 )مسابقه( طرح ويالي مدرن شيخ امارات .5

 شركت الداركارفرما: 
 ابوظبي -عربي متحده امارات محل احداث پروژه:

 مترمربع 1688 مساحت زمين پروژه:
 هزارمترمربع 7888 مساحت زيربنا:
 طبقه 1تعداد طبقات: 

 طراحي مقدماتي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368تير آغاز پروژه: 

 5368مهر اتمام پروژه: 
 

 واحدي 8888مسكوني بوستان نو  مجموعه طرح .6

 خصوصيكارفرما: 
 عسلويه -محل احداث پروژه: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

 هكتار 38 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار 578 مساحت زيربنا:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5361تير آغاز پروژه: 

 5361 -متوقف اتمام پروژه: 
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 شركت آرادان  مسكوني مجموعهطرح  .9

 كارفرما: شركت آرادان
 كيش محل احداث پروژه:

 متر مربع 58888 مساحت زمين پروژه:
 متر مربعهزار 38مساحت زيربنا: 
 طبقه 8تعداد طبقات: 

 مقدماتيخدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي 
 5361ارديبهشت  آغاز پروژه:

 5361تير  اتمام پروژه:

 

 سيب كرج مجموعه مسكوني طرح .58

 شركت خدمات مهندسي و شهرسازي علوي كارفرما:
 مهرشهر  -كرج  محل احداث پروژه:

 هكتار858 مساحت زمين پروژه:
 مترمربعهزار568مساحت زيربنا: 
 طبقه 87تعداد طبقات: 

 مقدماتي يحاخدمات انجام شده توسط مشاور: طر
 5361 ارديبهشت آغاز پروژه:

 5361تير  اتمام پروژه:

 

 رودهن پرديس مسكونيمجتمع  طرح .55

 شركت تهران تحكيم كارفرما:
   رودهن -تهران محل احداث پروژه:

 مترمربعهزار 58 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع هزار 888 مساحت زيربنا:
 طبقه  58 تعداد طبقات:

 اول و دوم طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368 اسفند آغاز پروژه:

 5361 مرداد اتمام پروژه:

 

 بروجرد مسكونيمجتمع  طرح .58

 اري و عمران بروجردذگكارفرما: شركت سرمايه
 پرديس -محل احداث پروژه: بروجرد

 مترمربعهزار 68مساحت زمين پروژه: 
 مترمربعهزار588مساحت زيربنا: 
 طبقه   6تعداد طبقات: 

 اول و دومطراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5368آغاز پروژه: ارديبهشت 

 5363خرداد اتمام پروژه: 
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 (مسابقه) آبادمجموعه مسكوني يافت طرح .53

 بنياد مسكن كارفرما:
 آباديافتتهران ـ  محل احداث پروژه:

 مترمربع 8888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع هزار 588 مساحت زيربنا:
 طبقه51 تعداد طبقات:

 طرح مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368مرداد  آغاز پروژه:

 5368شهريور  اتمام پروژه:

 

  مسكوني افغانستان شهركطرح  .51

 شركت توسعه نواحي صنعتي كارفرما:
 كابل محل احداث پروژه:
 هكتار 38 :مساحت زمين پروژه

 مترمربع هزار 78 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368فروردين  آغاز پروژه:

 5368ارديبهشت  اتمام پروژه:

 

 )مسابقه(مسكوني شيراز  مجموعهطرح  .57

 سازشركت آتي كارفرما:
 شيراز محل احداث پروژه:

 مترمربع58888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع هزار 888: مساحت زيربنا
 طبقه87 تعداد طبقات:

  مقدماتيطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368فروردين  آغاز پروژه:

 5368ارديبهشت  اتمام پروژه:

 

 مجموعه مسكوني شركت نابر نوشهر طرح .58

 سازمان صنايع ملي  -شركت نابر كارفرما:
 نوشهر محل احداث پروژه:

 مترمربع 5788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع51888 مساحت زيربنا:
 طبقه 7 تعداد طبقات:

 اول و دوم طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5355 آغاز پروژه:

 5356 اتمام پروژه:
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 ، خدماتي آلومينا جاجرممسكونيطرح مجتمع  .55

 ايرانلكو كارفرما:
 جاجرم  محل احداث پروژه:

 هكتار 78 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 86388مساحت زيربنا:

 اول و دوم  طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5358 آغاز پروژه:

 5355 اتمام پروژه:

 

 چناران مسكونيمجتمع  .56

 آقاي جابر انصاري كارفرما:
 الهيه -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربعك 1888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 8888 مساحت زيربنا:
 طبقه57 تعداد طبقات:

 و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( دوم ،اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5351 آغاز پروژه:

 5358 اتمام پروژه:

 

 مجتمع مسكوني محموديه تهران .59

 شركت پگا كارفرما:
 محموديه محل احداث پروژه:

 مترمربع 5888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 7888 مساحت زيربنا:
 طبقه58 تعداد طبقات:

 كارگاهي(و نظارت عاليه سوم )و  دوم ،مرحله اول خدمات خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5351تير آغاز پروژه:

 5358 مرداد اتمام پروژه:

 

  زمرد مسكوني مجتمعطرح  .88

 شركت ساختماني بانك ملت كارفرما:
 مقدس اردبيلي  -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع5653 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع51188 مساحت زيربنا:
 طبقه58تعداد طبقات: 

 اول و دوم  طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5353 آبان آغاز پروژه:

 5351مهر  اتمام پروژه:
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 تهران طرح مجتمع مسكوني زنبق )بانك ملت( .85

 طرح مجتمع مسكوني پابدانا .88

 طرح مجتمع مسكوني استيجاري اهواز  .83

 طرح مجتمع مسكوني سرو تهران .81

 طرح مجتمع مسكوني آصف تهران .87

 طرح مجتمع مسكوني مينا تهران  .88

 مجتمع مسكوني باغ فردوس تهرانطرح  .85

  مقدماتيطراحي  ،طبقه مسكوني شهرك غرب 38طرح برج  .86

  و دوم اول طراحي فاز -تهران، مترمربع5188آرا طرح ساختمان مسكوني جهان .89

 طرح ويالهاي دوبلكس شهرك آكام شهر .38

 طرح اوليه مجتمع مسكوني ليبي .35

 طرح مجتمع مسكوني افشار تهران .38

 مسكوني چيت ريطرح اوليه مجتمع  .33

 طرح اوليه مجتمع مسكوني صنايع دفاع .31

 هاي تيپ در قزاقستانطرح آپارتمان .37
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 مراكز خدماتي، درماني

 طراحي مجتمع مسكوني خدماتي رفاهي تفريحي ورزشي پارسيان، پرك و بوشهر .5

 كارفرما: شركت عمليات غير صنعتي پازارگاد
 استان بوشهر -محل احداث پروژه: منطقه پارسيان، پرك و بوشهر

 هكتار مربوط به كمپ كارگري پارسيان 87و  568مساحت زمين پروژه: 
خدمات انجام شده توسط مشاور: مطالعات اوليه و تهيه برنامه فيزيكي و مطالعات اقتصادي و مطالعات 

 ريزي اوليه كمپ كارگري پارسيانبرنامه تهيه طرح شماتيك و   ارزيابي محيط زيست و
 5397ان آغاز پروژه: آب

 اتمام پروژه: در حال انجام

ارائه خدمات مشاور كارفرما در پروژه طرح و ساخت مجتمع درماني، تحقيقاتي، آموزشي  .8
 رويان

 سازمان مهندسي و عمران شهر تهران كارفرما:
 محل احداث پروژه: تهران

 هزارمترمربع 588 مساحت زيربنا:
مضاعف و تائيد مطالعات و طراحي )مرحله اول و دوم( و بررسي، كنترل  خدمات انجام شده توسط مشاور:

نظارت )ستادي و ميداني( بر كليه عمليات تداركات، ساخت، نصب، اجراء و تحويل در پروژه طرح و ساخت 
 مجتمع درماني، تحقيقاتي، آموزشي رويان

 5391آذر  آغاز پروژه:
 ماه( 38اتمام پروژه: در حال انجام )مدت قرارداد: 

 گريختمان غربالطراحي سا .3

 كارفرما: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
 محل احداث پروژه: كاشان

 مترمربع 5888مساحت زيربنا: 
 و سوم خدمات انجام شده توسط مشاور: انجام خدمات مرحله اول، دوم

 5391آغاز پروژه: تير 
 اتمام پروژه: در حال انجام

 و پاويون ICUسازي بخش تهيه طرح به .1

 دانشگاه علوم پزشكي كاشان كارفرما:
 محل احداث پروژه: كاشان

 متر مربع 5588مساحت زيربنا: 
بخش سوم براي  و دوم، خدمات انجام شده توسط مشاور: بازنگري، طراحي و انجام خدمات مرحله اول

تخت  6يو براي سييو و طراحي بخش آيسيآي سازيپاويون و ملحقات جنب بخش جراحي، طرح به
 استانداردطبق 

 5391تير  آغاز پروژه:
 در حال انجاماتمام پروژه: 
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 سازي بخش جراحيطرح بهتهيه  .7

 دانشگاه علوم پزشكي كاشان كارفرما:
 محل احداث پروژه: كاشان

 متر مربع 5588مساحت زيربنا: 
 و سوم، دوم اولسازي، بازنگري و انجام خدمات مرحله خدمات انجام شده توسط مشاور: تهيه طرح به

 5391آغاز پروژه: تير 
 اتمام پروژه: در حال انجام

 طراحي بخش كودكان بيمارستان لقمان حكيم .8

 كارفرما: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 محل احداث پروژه: تهران

 مترمربع 853مساحت زيربنا: 
 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي و اجرا

 5398آغاز پروژه: مهر 
 5393اتمام پروژه: مرداد 

 

 طراحي كلينيك ويژه بيمارستان لقمان حكيم .5

 كارفرما: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 محل احداث پروژه: تهران

 مترمربع 796 مساحت زيربنا:
 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي و اجرا

 5398آغاز پروژه: مرداد 

 (توقفسال )حدود يك 5393اتمام پروژه: بهمن  

 بيمارستان لقمان حكيم VIPطراحي بخش  .6

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيكارفرما: 
 محل احداث پروژه: تهران

 مترمربع 788 مساحت زيربنا:
 طراحي و اجرا خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5398تير  آغاز پروژه:
 5398بهمن اتمام پروژه: 

 حمايت از بيماران(طراحي و اجراي كلينيك ويژه محب مهر )موسسه  .9

 كارفرما: موسسه حمايت از بيماران
 محل احداث پروژه : تهران

 مترمربع 878 مساحت زيربنا:
 خدمات انجام شده توسط مشاور: تغيير كاربري، طراحي و اجرا

 5369آغاز پروژه: مرداد 
 5369اتمام پروژه: آبان 
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 نژادشكن بيمارستان شهيد هاشميطراحي ساختمان سنگ .58

 كارفرما: دانشگاه علوم پزشكي ايران
 محل احداث پروژه: تهران

 مترمربع 887 مساحت زيربنا:
 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي معماري داخلي و مديريت اجرا

 5369آبان  آغاز پروژه:
 5369بهمن  اتمام پروژه:

 نژادطراحي آزمايشگاه پاتوبيولوژي بيمارستان شهيد هاشمي .55

 دانشگاه علوم پزشكي ايرانكارفرما: 
 محل احداث پروژه: تهران

 مترمربع 885 مساحت زيربنا:
 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي و مديريت اجرا

 5369آغاز پروژه: دي 
 5398ارديبهشت  اتمام پروژه:

 ساز بيمارستان محب مهرطراحي سردر ورودي و نگهباني و اتاق اكسيژن .58

 بيمارانكارفرما: موسسه حمايت از 
 محل احداث پروژه: تهران

 مترمربع 888 مساحت زيربنا:
 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي و مديريت اجرا

 5369آغاز پروژه: فروردين 
 5369شهريور  اتمام پروژه:

تاتر، كتابخانه، پاويون طراحي ساختمان اداري بيمارستان محب مهر شامل آمفي .53
 غذاخوري پزشكانپزشكان، بخش اداري، مديريت و 

 كارفرما: موسسه حمايت از بيماران
 محل احداث پروژه: تهران

 مترمربع5578مساحت زيربنا: 
 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي و مديريت اجرا

 5366ارديبهشت  آغاز پروژه:
 5366اتمام پروژه: آبان 

 نژادسازي بيمارستان محب مهر و بيمارستان شهيد هاشميمحوطه .51

 كارفرما: دانشگاه علوم پزشكي ايران و موسسه حمايت از بيماران
 محل احداث پروژه: تهران

 مترمربع 5888 مساحت زيربنا:
 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي و مديريت اجرا

 5366آغاز پروژه: تير 
 5369اتمام پروژه: بهمن 
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 نژادطراحي بخش قلب بيمارستان شهيد هاشمي .57

 دانشگاه علوم پزشكي ايران كارفرما:
 محل احداث پروژه: تهران

 مترمربع 86 مساحت زيربنا:
 طراحي و اجراخدمات انجام شده توسط مشاور: 

 5369آغاز پروژه: ارديبهشت 
 5369اتمام پروژه: تير 

 اورژانس و سوانح منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مركزطرح  .58

 انرژي پارسسازمان منطقه ويژه اقتصادي كارفرما: 
 عسلويه -اقتصادي انرژي پارس  يمنطقه ويژهمحل احداث پروژه: 
 هكتار 7/3 مساحت زمين پروژه:

 متر مربع 8788 مساحت زيربنا:
 طبقه3 تعداد طبقات:

 مرحله اول و دوم خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5365تير  آغاز پروژه:

 5366خرداد  اتمام پروژه:

 نشاني و خدمات ايمنيستاد فرماندهي سازمان آتشطرح اداره مركزي و  .55

 نشاني و خدمات ايمني شهر تهرانسازمان آتش :كارفرما
 خيابان آزادي  -تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع 6888مساحت زمين پروژه: 
 مترمربع58888مساحت زيربنا: 

  طبقه 7 تعداد طبقات:
 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور: 

 5365 آبان آغاز پروژه:
 5365آذر  اتمام پروژه:

 

  خوابي آبادان تخت 81 بيمارستان .56

 شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران كارفرما:
 شهرك مرواريد  -بندرعباس: محل احداث پروژه

 مترمربع33888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع5788 مساحت زيربنا:
 طبقه 1 تعداد طبقات:

 )نظارت عاليه و كارگاهي( دوم و سوم ،اول طراحي فاز توسط مشاور: خدمات انجام شده
 5368آذر  آغاز پروژه:

 5369ارديبهشت  اتمام پروژه:
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  خوابي شهرك مرواريد بندرعباس تخت 81بيمارستان  .59

 شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران كارفرما:
 (بندرعباس): شهرك مرواريد محل احداث پروژه

 مترمربع 1888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 1888 مساحت زيربنا:
 طبقه 3 تعداد طبقات:

 )نظارت عاليه و كارگاهي( دوم و سوم ،خدمات مرحله اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5368ارديبهشت  آغاز پروژه:

 5369اسفند  اتمام پروژه:

  حمايتي كشاورزي  خدمات انبارهايسايت طرح  .88

 خدمات حمايتي كشاورزي شركت كارفرما:
 )ره(: بندر امام خمينيمحل احداث پروژه

 مترمربع 63578 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع38888 مساحت زيربنا:
 طبقه5 تعداد طبقات:

 اول و دوم  طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5367 آغاز پروژه:

 5366فروردين  اتمام پروژه:

 

 طبقاتي ديدارطرح پاركينگ  .85

 آقاي مهندس موسوي كارفرما:
 خيابان ديدار جنوبي -تهران محل احداث پروژه:

 مترمربعهزار57مساحت زمين پروژه: 
 مترمربعهزار58مساحت زيربنا: 

  طبقه1 تعداد طبقات:
 طراحي مقدماتيخدمات انجام شده توسط مشاور: 

 5367آغاز پروژه: 
 5367اتمام پروژه: 

 

 (8مديريت اكتشاف )ساختمان شماره ساختمان خدمات  .88

  مديريت اكتشاف وزارت نفت كارفرما:
 خيابان سئول  -تهران محل احداث پروژه:

 مترمربع5178مساحت زمين پروژه: 
 مترمربع 5688مساحت زيربنا: 

  طبقه 7 تعداد طبقات:
 كارگاهي(خدمات مرحله اول، دوم و سوم )نظارت عاليه و خدمات انجام شده توسط مشاور: 

 5363ارديبهشت آغاز پروژه: 
 5367اتمام پروژه: 
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 آرامگاه كيش  .83

 شركت عمران و خدمات شهري كيش كارفرما:
 كيشجزيره  محل احداث پروژه:

 مترمربع5788 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 688 مساحت زيربنا:
 طبقه5 تعداد طبقات:

 )نظارت عاليه و كارگاهي( دوم و سوم ،خدمات مرحله اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5363 آغاز پروژه:

 5361 اتمام پروژه:

   (EPC)به روش طرح و ساخت  فارسالمللي خليجبينترمينال فرودگاه  .81

 انرژي پارس اقتصادي كارفرما: منطقه ويژه 
 عسلويه - انرژي پارساقتصادي محل احداث پروژه: منطقه ويژه 

 مترمربع57888 زمين پروژه:مساحت 
 مترمربع 6888 مساحت زيربنا:
 طبقه 5 تعداد طبقات:

 )نظارت عاليه و كارگاهي( دوم و سوم ،اول طراحي فازخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5363ارديبهشت  آغاز پروژه:

 5361مهر  اتمام پروژه:
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 عمومي صنايع پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس هايساختمانطرح  .87

 شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي كارفرما:
 عسلويه -منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار558مساحت زمين پروژه: 
 مترمربع 6588مساحت زيربنا: 

 طبقه  8 تعداد طبقات:
 طراحي مقدماتيخدمات انجام شده توسط مشاور: 

 5363آذر آغاز پروژه: 
 5361اتمام پروژه: 
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 نشاني منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسآتش هدكوارترطرح  .88

  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سازمان كارفرما:
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس محل احداث پروژه:

  مترمربع 38568 زمين پروژه:مساحت 
  مترمربع 1688 مساحت زيربنا:
  طبقه 8 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتيخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5363آذر آغاز پروژه: 

 5361اتمام پروژه: 

 فارس المللي خليجبينطرح برج مراقبت فرودگاه  .85

 رس امنطقه ويژه اقتصادي انرژي پسازمان  كارفرما:
 عسلويه -انرژي پارس  يدمنطقه ويژه اقتصا احداث پروژه:محل 

 مترمربع 688مساحت زيربنا: 
 طبقه از روي شالوده 58 تعداد طبقات:

 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي مقدماتي
 5368آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 

 

 كنترل ترافيك جزيره كيش ساختمانطرح  .86

 كيشسازمان منطقه آزاد  كارفرما:
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 مترمربع3888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع988 مساحت زيربنا:
 طبقه  8 تعداد طبقات:

 دوم و  لمرحله او خدماتخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5368 بهار آغاز پروژه:

 5368 زمستان اتمام پروژه:
 

 فرودگاه كيش 7ترمينال توسعه  .89

 آزاد كيش سازمان منطقه كارفرما:
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 مترمربع58888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 1888 مساحت زيربنا:
 طبقه 5 تعداد طبقات:

  (عاليه كارگاهي)نظارت  ، دوم و سوملمرحله او خدماتخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5356 خرداد آغاز پروژه:

 5365مهر  اتمام پروژه:
 
 
 
 
 
 
 
 



 

114 

 
 

 
 

 نشاني مالصدرا تهرانستاد فرماندهي آتش طرح .38

 شهر تهران و مهندسي مشاور فنيسازمان  كارفرما:
 مالصدرا   -تهران محل احداث پروژه:

 مترمربع 8888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 1388 مساحت زيربنا:
 طبقه 1 تعداد طبقات:

 اول و دوم  طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5358 آغاز پروژه:

 5355 اتمام پروژه:

 هاي كشورپاركينگ طبقاتي ساختمان ستاد هماهنگي امور پروازي فرودگاه .35

 هاي كشورشركت فرودگاه كارفرما: :
 محل احداث پروژه: تهران

 و نظارتهاي فاز دوم خدمات انجام شده توسط مشاور: تهيه نقشه
 5395آغاز پروژه: آذر 

 5393فروردين  اتمام پروژه:
 انجام شده است. EPCاين پروژه با مشاركت شركت آذرسيماب به صورت  :توضيحات

 EPC آبادطرح پاركينگ طبقاتي فرودگاه مهر .38

 هاي كشورشركت مادر تخصصي فرودگاه كارفرما:
 تهران محل احداث پروژه:

 خدمات انجام شده توسط مشاور: انجام خدمات طرح و ساخت )بخش طراحي(
 5395اسفند  آغاز پروژه:

  5398اتمام پروژه: شهريور 
 

 طرح محوطه ترمينال شيراز .33

 هاشركت فرودگاه كارفرما:
 شيراز محل احداث پروژه:

 هكتار  7 مساحت زمين پروژه:
 طراحي فاز اول و دوم محوطه خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5398تير  آغاز پروژه: 
 5395اتمام پروژه: تير 

 
 

 ميليون مسافر در سال88با ظرفيت  )ره(المللي امام خمينيفرودگاه بين 8 شمارهترمينال  .31

 المللي امام خميني)ره(مجري توسعه فرودگاه بين -وزارت راه و شهرسازي  كارفرما:
 المللي امام خميني)ره(فرودگاه بين محل احداث پروژه:

 طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5369آبان  آغاز پروژه: 

 5395ارديبهشت  -اتمام پروژه: متوقف شده
شهر در پنجمين كتاب جامع صنعت فرودگاهي و المللي رهالزم به ذكر است نام گروه بين توضيحات:

صنايع وابسته به طراح پيشرو شهر فرودگاهي و ترمينال مسافربري ذكر شده است. )مراجعه 
 ها(نامهشود به بخش تشويق
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 طرح اسكله سهيلي قشم   .37

 سازمان منطقه آزاد قشم كارفرما: 
 قشم  محل احداث پروژه:

 هزارمترمربع381 مساحت زمين پروژه:
 متر مربع38188 مساحت زيربنا:
 طبقه  8 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتيخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5398خرداد  آغاز پروژه:

 5398تير  اتمام پروژه:

 المللي امام خميني)ره(فرودگاه بين VIPطرح مجموعه  .38

 هاي كشورشركت مادر تخصصي فرودگاه كارفرما:
 المللي امام خميني)ره(فرودگاه بين محل احداث پروژه:

 هزارمترمربع75 مساحت زمين پروژه:
 هزارمترمربع58مساحت زيربنا: 
 طبقه5تعداد طبقات: 

 هاي معماريآلترناتيو خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5369آبان  آغاز پروژه:

 5398فروردين  -اتمام پروژه: متوقف شده 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (  Kaosiung) طرح ترمينال دريايي تايوان .35

 خصوصيكارفرما: 
 (Kaosiung)تايوان محل احداث پروژه: 
 هزارمتر مربع51 مساحت زمين پروژه:

 هزارمتر مربع37 مساحت زيربنا:
 طبقه اداري 58طبقه سالن +  8طبقه؛ شامل  58 طبقات:تعداد 

 طراحي مقدماتيخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5369شهريور  آغاز پروژه:

 5369مهر  اتمام پروژه:
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 طرح پاركينگ طبقاتي بانك ملي ايران   .36

  مهندسان مشاور ابنيه نوانديشكارفرما: 
 ييخيابان سخا -تهرانمحل احداث پروژه: 
 هزارمتر مربع85 مساحت زمين پروژه:

 متر مربع هزار85 مساحت زيربنا:
 طبقه 6 تعداد طبقات:

 گزارش مقدماتي، طراحي فاز اول و دوم: خدمات انجام شده توسط مشاور
 5366آبان  آغاز پروژه:

 5369فروردين  اتمام پروژه:

 طرح ترمينال فرودگاه حج اردبيل   .39

  هاي كشورفرودگاهشركت مادر تخصصي كارفرما: 
 اردبيلمحل احداث پروژه: 
 متر مربع58588 مساحت زمين پروژه:

 مترمربع 5888 مساحت زيربنا:
 مرحله اول، دوم و سومخدمات انجام شده توسط مشاور: 

 5366اسفند  آغاز پروژه:
 در حال انجام اتمام پروژه:

  آهن شلمچهطرح ايستگاه راه .18

 وزارت راه و شهرسازي كارفرما:
 : منطقه آزاد اروند محل احداث پروژه

 مترمربع 79888 مساحت زمين پروژه:
 هزارمترمربع 8 مساحت زيربنا:
 طبقه 8 تعداد طبقات:

 طراحي فاز اول و دوم  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5367 آغاز پروژه:

 5395خرداد  اتمام پروژه:

 سيرجان گهرطرح پاسگاه انتظامي گل .15
 كلينيك وزارت كشاورزيپليطرح ساختمان  .18
 طراحي مقدماتيبار تهران ـ  طرح مقدماتي ميادين ميوه و تره .13
 هاي عمومي تهرانخانهشويطرح تيپ رخت .11
 طراحي مقدماتي -عصر در بلوار كشاورزشهري وليطرح ترمينال مدرن درون .17
 )منطقه آزاد قشم( طرح فضاهاي عمومي و خدماتي شهر صنعتي توال .18
 قشم ستانهاي بهداشتي شهرسرويسطرح  .15
 شهرهاي خدماتي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در ماهطرح مجموعه ساختمان .16
  ري غذاخوري و نمازخانه شركت خطوط لوله و مخابرات نفت طرح سالن .19

 مترمربع 3888شهر ري  (اول و دوم طراحي فاز)
طراحي ) اقتصادي انرژي پارس يويژه يراهي منطقهطرح ساختمان خدمات بين .78

 مترمربع 188عسلويه  (اول و دوم فاز
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 كارخانجات و صنعتيغير ،هاي صنعتيساختمان
 

 

 سيرجان گهرصنعتي گل آشپزخانهطرح  .5

 گهر سيرجانآشپزخانه صنعتي و سلف سرويس گلكارفرما: 
 كرمان -پروژه: سيرجاناحداث  محل

 مترمربع 8586بنا: مساحت زير
 طبقه 3طبقات: تعداد 

 دوم اول وفاز : طراحي توسط مشاور خدمات انجام شده
 5398شهريور آغاز پروژه: 

 5393دي اتمام پروژه: 

 

  سايت تعميرات مديريت خدمات حفاري .8

  كارفرما: شركت ملي حفاري ايران
  پروژه: اهوازاحداث محل 

  هزارمتر مربع88مساحت زمين: 
  هزارمتر مربع58مساحت زيربنا: 

  با توجه به اصالحات و نظرات كارفرما دوم: بازبيني طرح معماري فاز خدمات انجام شده توسط مشاور
 5398پروژه: پاييز  آغاز

 5398بهمن اتمام پروژه: 
 

  كارخانه داروسازي فاتك .3

  كارفرما: شركت فاتك شيمي
  پروژه: شهرك صنعتي سمناناحداث محل 

  هزارمتر مربع85: پروژه مساحت زمين
  هزارمتر مربع88مساحت زيربنا: 
 طبقه  8تعداد طبقات: 

هاي هماهنگي و كنترل بخش - مدو اول وفاز  يحا: تكميل و بازبيني طرانجام شده توسط مشاورخدمات 
  نظارت بر حسن اجراي معماري در مدت اجرا -سازه و برق و تاسيسات مكانيكي

  5365پروژه: فروردين  آغاز
 5395اتمام پروژه: مهر 

 

 NGL-3100هاي غيرصنعتي ساختمان .1

 شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت كارفرما:
 ايالم محل احداث پروژه:

 هكتار58 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع53888مساحت زيربنا: 

 ارائه خدمات مهندسي گارگاهي-طراحي تفصيلي-بازنگري طراحي پايه خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5395 مرداد آغاز پروژه:

 5393شهريور  اتمام پروژه:
 انجام شده است. EPCاين پروژه با مشاركت شركت پاسارگاد جنوب به صورت  توضيحات:
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 هاي غيرصنعتي كارخانه ارگ شيمي پارساساختمان .7

 شركت ارگ شيمي پارسا كارفرما:
 عسلويه محل احداث پروژه:

 هكتار7/5 مساحت زمين پروژه:
 متر مربع3888مساحت زيربنا: 

 بازنگري فاز اول و خدمات فاز دوم  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5395شهريور  آغاز پروژه:

 5393اسفند  اتمام پروژه:

 

 كارخانه و ساختمان اداري شركت ويرتگنطرح  .8

 شركت ويرتگن كارفرما:
 تهران  محل احداث پروژه:

 مترمربع7888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع سوله 5878مترمربع اداري و 5851مساحت زيربنا: 
  طبقه 3تعداد طبقات: 

 ماول و دو طراحي فازخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5359 آغاز پروژه:

 5368 اتمام پروژه:
 

 هاي توليد، اداري و خدماتي كارخانه شركت ايران نارا افزار هشتگردساختمان .5

 شركت ايران نارا افزار كارفرما:
 هشتگرد پروژه:محل احداث 

 مترمربع 8888 مساحت زمين پروژه:
 مربع متر 5788مترمربع و اداري  1888مساحت زيربنا: مركزي ساختمان توليد 

 طبقه 5تعداد طبقات: 
 و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( دوم ،اول طراحي فازخدمات انجام شده توسط مشاور: 

 5359 آغاز پروژه:
 5368 اتمام پروژه:

 

  هاي ارگانيك وابلآب معدني و نوشيدنيكارخانه  .6

  كارفرما: شركت وابل نوش زيار
  روستاي زيار -پروژه: پلور احداث محل 

  هزارمتر مربع85: پروژه مساحت زمين
  متر مربع هزار57 مساحت زيربنا:

هاي هماهنگي و كنترل بخش ،مدو و اولفاز  يحاتكميل و بازبيني طر: شده توسط مشاورانجامخدمات 

  نظارت بر حسن اجراي معماري در مدت اجرا  -برق و تاسيسات مكانيكي ،سازه

  5398فروردين  پروژه: آغاز
 5398خرداد  اتمام پروژه:
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 بافي كاشانطرح كارخانه توري .9

 طرح كارخانه سامان كاشي بروجرد بازنگري .58

 فوالد خراسانساخته بتني سبك شركت طرح مرحله اول كارخانه قطعات پيش .55

 ايران توليد قطعات فوالدينود و طرح سالن كارخانه ساندويچ پانل شركت  .58

 سازي كارخانهطرح توسعه كارخانه پارس خودرو و محوطه .53

 اي تهران بزرگهاي برق شركت برق منطقههاي تيپ پستطرح سازه ساختمان .51

 طراحي مقدماتي ـطرح اتوپارك تهران  .57

 طراحي مقدماتي ـيه طرح مجتمع اتوپارك سليمان .58

 پورهاي جنبي سد شهيد عباسطرح ساختمان .55

 هاي دامي استان خراسان براي بانك جهانيطرح مجتمع تشخيص بيماري .56

 طراحي مقدماتي ـ داري بهنيا طالقانهاي مرغطرح مجموعه سالن .59

 طرح توسعه انبار و كارخانه ايران نارا افزار هشتگرد .88

 طرح مجموعه آهن مكان .85

 انبارها، تعميرگاه و دفتر مركزي شركت پارس خودروطرح  .88

 طرح مجموعه انبارهاي صنعتي منطقه آزاد قشم .83

شرقي آذربايجان استان، اداري معدن مس سونگون -خدماتي مجتمع .81

 وم )نظارت عاليه و كارگاهي(و س م، دوطراحي فاز اول ،مترمربعهزار85
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 هاپل

 
 منطقه استحصال و اسكله بارانداز شركت پتروشيمي خارگطراحي پل و جاده پيراموني .   5

 شركت پتروشيمي خارگ كارفرما:
 جزيره خارگ محل احداث پروژه:

 مطالعات و طراحي مراحل اول و دوم خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5395بهمن  آغاز پروژه:

 5398مرداد  اتمام پروژه:

 
 جواديهپل  .8

 شهر تهرانسازمان مهندسي و عمران كارفرما: 
 تهرانمحل احداث پروژه: 
  هكتار 3 مساحت زمين پروژه:

 خدمات مرحله اول، دوم و سوم )نظارت كارگاهي و عاليه( خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5367اسفند  آغاز پروژه:

 5369آبان  اتمام پروژه:
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 هاطراحي محوطه، فضاي سبز و پارك

 
 

 ايرانيان سرزمين آبي پارك .5

 ايرانيان سرزمين سياحان توسعه شركت كارفرما:
 پرند محل احداث پروژه: شهر

 مترمربع 55270روباز:  آبي پارك فضاي جمع
 مترمربع 20600سرپوشيده:  آبي پارك فضاي جمع

 مترمربع62900  پشتيباني: هايساختمان
 خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مرحله دوم

 5395آغاز پروژه: 
 5398پروژه: اتمام 

 

 طرح باغ و بازار سبزوار .8

  سازي و نوسازي شهر سبزوارسازمان به كارفرما:
 سبزوارمحل احداث پروژه: 
 مترمربع  8658 مساحت زمين پروژه:

 مترمربع  1188مساحت زيربنا: 
 طبقه 7 تعداد طبقات:

 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5398ارديبهشت  آغاز پروژه:

 5398خرداد  اتمام پروژه:

 

 خان زندروهاي خيابان كريمسازي و ساماندهي پيادهبهطرح  .3

 كارفرما: سازمان زيباسازي شهر تهران
 خان زندخيابان كريم –تهران  محل احداث پروژه:
 رفت و برگشت ع بمرمتر  8588طول مسير: حدود 

 اول و دوم طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5369آذر  پروژه:آغاز 

 5398اسفند  اتمام پروژه:
 
 

 روهاي خيابان دكتر شريعتي سازي پيادهبه .1

 سازمان زيباسازي شهر تهرانكارفرما: 
 شهرداري 5و  3و 5مناطق  -تهران محل احداث پروژه: 

 متر 7متر طول به عرض متوسط 53878 :طول مسير
 دوم و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( ،طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5369فروردين  آغاز پروژه:
 5369اسفند  اتمام پروژه:
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 دبي زعبيلنماد شهري طرح   .7

 شهرداري دبيكارفرما: 
 دبي -امارات متحده عربي محل احداث پروژه: 

 طراحي مقدماتي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5366زمستان  آغاز پروژه:

 5366زمستان  پروژه:اتمام 
 
 

 )ع(سازي اتوبان امام عليجدارهطرح   .8

 تهران 1شهرداري منطقه كارفرما: 
 غرب شهرك دقايقي -تهران محل احداث پروژه: 
  هكتار58 مساحت زمين پروژه:

 دوم و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( ،طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365مهر  آغاز پروژه:

  5369مهر  اتمام پروژه:
 

 

 گلبرگ بوستان  .5

 ها و فضاي سبز شهر تهرانسازمان پارككارفرما: 
 تهرانمحل احداث پروژه: 
  هكتار 7/1 مساحت زمين پروژه:

 مترمربع  568مساحت زيربنا: 
 طراحي فاز اول، دوم و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5367آبان  آغاز پروژه:
 5365ارديبهشت  اتمام پروژه:

 
 

  بوستان بانوان چيتگر  .6

 ها و فضاي سبز شهر تهرانسازمان پارككارفرما: 
 چيتگر پارك  -تهران محل احداث پروژه: 
 مترمربع  58888 مساحت زمين پروژه:

 مترمربع  7588مساحت زيربنا: 
 دوم و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( ،خدمات مرحله اول خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5363آذر  آغاز پروژه:
 5366آبان  اتمام پروژه:
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 آبادبوستان بانوان يافت .9

 ها و فضاي سبز شهر تهران سازمان پارككارفرما: 
 آباديافت -تهران محل احداث پروژه: 
 مترمربع  877888 مساحت زمين پروژه:

 مترمربع  88888مساحت زيربنا: 
 دوم و سوم )نظارت كارگاهي و عاليه( ،طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5363مهر  آغاز پروژه:
 5398آبان  اتمام پروژه:

 

 طرح مجموعه فرهنگي تاريخي جزيره آب اهواز .58

 سازمان آب و برق خوزستانكارفرما: 
 رودخانه كارون  -اهوازمحل احداث پروژه: 

 هزار مترمربع51 زمين پروژه:مساحت 
 مترمربع 6888مساحت زيربنا: 

 اول و دومطراحي فاز  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5363شهريور  آغاز پروژه:

 5367 اتمام پروژه:
 
 

 ، تفريحي )شهرك انرژي( جزيره كيشفرهنگيسايت طرح  .55

 شركت عمران و خدمات شهري كيشكارفرما: 
 كيش جزيره محل احداث پروژه: 
 مترمربعهزار578 مساحت زمين پروژه:

 مترمربع هزار58مساحت زيربنا: 
 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5363مهر  آغاز پروژه:
 5367 اتمام پروژه:

 
 

 مادر پرديس بوستانطرح  .58

 ها و فضاي سبز شهر تهرانسازمان پارككارفرما: 
 پارستهران -تهرانمحل احداث پروژه: 
 مترمربع 63888 مساحت زمين پروژه:

 مترمربع 9888مساحت زيربنا: 
 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5363فروردين  آغاز پروژه:
 5363مرداد  اتمام پروژه:
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 موزه و نماد شهري كيش .53

 سازمان منطقه آزاد كيشكارفرما: 
  كيشجزيره محل احداث پروژه: 

 مترمربع3888 پروژه:مساحت زمين 
 مترمربع5688مساحت زيربنا: 

 و سوم )نظارت عاليه و كارگاهي(دوم  ،خدمات مرحله اول خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5366 -وم )نظارت عاليه و كارگاهي(غاز فاز سآ – 5368شهريور  آغاز پروژه:

 انجامدر حال  -اتمام فاز سوم )نظارت عاليه و كارگاهي( – 5361شهريور  اتمام پروژه:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )مسابقه(ميدان شهداي مشهد طرح  .51

 طرحشركت رهكارفرما: 
 مشهد محل احداث پروژه:

 متر مربع هزار 38 مساحت زيربنا:
 طبقه 7 :تعداد طبقات

 طرح مقدماتي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368 : اسفندآغاز پروژه

 5363 : ارديبهشتاتمام پروژه
 

 )مسابقه( )ويالها، هتل و باشگاه گلف( شرق سايت زمين گلف گلطرح  .57

 شركت توسعه گل شرق كيشكارفرما: 
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 هكتار83 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع93688 مساحت زيربنا:

  مقدماتي يحاطر خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368 مرداد :آغاز پروژه

 5368 آبان :اتمام پروژه
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 )مسابقه(كوشك جهاني طرح  .58

 آزاد محل احداث پروژه:
 آزاد مساحت زمين پروژه:

 مترمربع5688 مساحت زيربنا:
 طبقه 1 :تعداد طبقات

  طرح مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368بهمن  آغاز پروژه:

 5368بهمن  اتمام پروژه:

 

 هكتاري شهداي صنعت نفت آبادان 78 طرح پارك .55

 وزارت نفت كارفرما:
 ورودي شمالي شهر  -آبادان  محل احداث پروژه:

 هكتار 78 مساحت زمين پروژه:
 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5368 آغاز پروژه:
 5368 اتمام پروژه:

 

 بندينا هكتاري خليج 588طرح پارك  .56

 اقتصادي انرژي پارسكارفرما: منطقه ويژه 
 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس )عسلويه(محل احداث پروژه: 

 5فاز خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5365 آغاز پروژه:

 5365اتمام پروژه: 
 
 
 

 كيش  بهشتطرح باغ  .59

 سازمان منطقه آزاد كيش كارفرما:
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 هكتار 68 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 7188 زيربنا: مساحت

 طبقه 8 تعداد طبقات:
 دوم اول و طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5356 آغاز پروژه:
 5359 اتمام پروژه:
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 طرح محوطه مجموعه ورزشي كيش  .88

 سازمان منطقه آزاد كيش كارفرما:
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار 888 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع 38888 مساحت زيربنا:

 اول و دوم  طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5355 آغاز پروژه:

 5356 اتمام پروژه:
 

 طرح پارك ونك .85

 3شهرداري منطقه  كارفرما:
 شهيد خدامي و آرارات -تهران محل احداث پروژه:

 مترمربع هزار58 مساحت زمين پروژه:
 دوم  و اول طراحي فاز مشاور:خدمات انجام شده توسط 

 5358 آغاز پروژه:
  5355 اتمام پروژه:

 

 

  شهرداري تهران 58شهري در منطقه  هايپاركطرح  .88

 58شهرداري منطقه  كارفرما:
 )چهار پارك ابريشم، ميدان باربري، وصال( خيابان شهيد رجايي -انرته محل احداث پروژه:

 مترمربعهزار568 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع5788 مساحت زيربنا:

  طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5357 آغاز پروژه:

  5357 اتمام پروژه:

 )مسابقه(خرداد 57طرح مجموعه تفريحي خدماتي سد  .83

 خرداد57بنياد  كارفرما:
 خرداد 57اراضي اطراف سد  محل احداث پروژه:

 مترمربعهزار 588 مساحت زمين پروژه:
 مترمربع58888 زيربنا:مساحت 

 )احراز رتبه اول( طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5357 آغاز پروژه:

  5357 اتمام پروژه:
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 پارك آبي آزادگان .81

 كارفرما: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي فاز اول 

 5353آغاز پروژه: 
  5353اتمام پروژه: 

 

 )پارك گفتگو( پارك نمايشگاهي تهران .87

 شهرداري تهران و امور فرهنگي معاونت اجتماعي كارفرما:
 بزرگراه چمران -تهران محل احداث پروژه:

 مترمربعهزار878 مساحت زمين پروژه:
 عاليه و كارگاهي(نظارت و سوم ) دوم ،مرحله اول خدمات خدمات انجام شده توسط مشاور:

  5351 آغاز پروژه:
 5365 اتمام پروژه:

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 

 
 

 

 

 طرح اردوگاه رفاهي و تفريحي وزارت دفاع )محمودآباد( .88

 طرح ميدان امام در شهر كويته پاكستان .85

 گهر سيرجانطرح پارك كودك و پارك بزرگساالن گل .86

هاي شهرداري تهران )سه پارك به مساحت 8هاي شهري در منطقه طرح پارك .89

 مترمربع( هزار 68مترمربع و  هزار 88مترمربع،  هزار58

 طراحي مقدماتي -سازي ساحل بندرانزليطرح سالم .38

 هارخوران گرگان اسازي محوطه نطرح اوليه به .35

 طرح اردوگاه پرورش گرمدره )مدرسه علوي( .38

  طراحي مقدماتي -طرح پارك تفريحي گنبد كاووس .33

 طرح پارك كودك شهر جديد منجيل .31

 مترمربعهزار18طرح پارك سفين كيش  .37

 طرح پارك صدف كيش .38

 طرح اوليه پارك گلستان سمنان .35

 اول و دوم طراحي فازم ـ  طرح مجتمع ساحلي سيمين قش .36

 طرح اوليه مجموعه تفريحي نمك آبرود .39

 هاي تهرانطرح مقدماتي مربوط به اقامه نماز در پارك .18

 )ره(نماي صحن غربي مرقد امام خمينيطرح آب .15

 محوطه صدا و سيماي مركز كيشطرح  .18

 سازي شهربازي كيشطرح به .13

 طرح پارك شطرنج كيش .11

 طرح اوليه پالژ بانوان كيش .17

 )س( تقاطع اتوبان آزادگان و بهشت زهرا طرح فضاي سبز آزادگان .18
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هاي اداري، آموزشي، تجاري و معماري ساختمان سازيبهينه

 داخلي
 فضاهاي اداري بصورت باز  راحيدر ط ها، عمدتاً ديدي نواين مجموعه پروژه

(Open Space،) سازي فضا طراحي گرديده و سعي تجاري و آموزشي به صورت بهينه

ها گونه محيطبرداران در ايني با مبلمان استاندارد شده مطلوب براي بهرهيدر ايجاد فضا

هاي كردن گروهكردن سيستم، اين مشاور توانسته است با فعال ييرا دارد. در جهت اجرا

عنوان نمونه تعدادي ه هاي الزم را فراهم نمايد كه بآن، زمينه اكار و سازندگان مرتبط ب

 آمده است:هاي طراحي شده در ذيل از پروژه

 رداستقرار كاركنان  يسازي فيزيكي و طراحي نحوهبهينه -الف

 هاي اداري ساختمان
 ي فوالد ايرانسازي فيزيكي ساختمان مركزي شركت ملطرح به .5
 طراحي معماري داخلي و چيدمان ساختمان اداري شركت فوالد مباركه .8
 پتروشيمي ايران سازي فيزيكي و چيدمان ساختمان اداري شركت ملي صنايعطرح به .3
 گذاري پتروشيميمعماري داخلي و چيدمان شركت سرمايه يحاطر .1
 8دانشگاه تهران پرديس طراحي معماري داخلي و چيدمان بخش اداري دانشكده فني  .7
 طراحي معماري داخلي و چيدمان بخش اداري ساختمان دانشكده متالوژي دانشگاه تهران .8
 طراحي معماري داخلي و چيدمان بخش اداري دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران .5
 كامپيوتر بانك سپه سازي فيزيكي ساختمان و چيدمان امور موظفين و بخشطرح به .6
 اري داخلي سالن بورس اوراق بهادار تهرانطرح مبلمان و معم .9

 چاپ اسكناس يسسهوطرح مبلمان و معماري داخلي ساختمان اداري م .58
جمهوري  مركزي ريالي بانك داخلي سالن معامالت ارزي و طرح مبلمان و معماري .55

 اسالمي ايران
 المللي ساختمان مركزي بانك سپهطراحي بخش مديريت امور بين .58
اخلي و طرح استقرار كاركنان ساختمان مركزي )برج نوزده طبقه( بانك طراحي معماري د .53

 ملت
 سازي فيزيكي بخشي از ادارات مركزي بانك ملي ايرانطرح به .51
 سرپرستي بانك ملي ايران در نواحي مختلف شهر تهران هايبهمعماري داخلي شع يحاطر .57
 ملي ايران بانكسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان مركزي اداره تداركات طرح به .58

 و پرورش سازي فيزيكي و چيدمان بخشي از ساختمان مركزي وزارت آموزشطرح به .55

 سازي فيزيكي و چيدمان معاونت غيرانتفاعي وزارت آموزش و پرورشطرح به .56

 تهران 55 يهآموزش و پرورش ناحي يهسازي فيزيكي و چيدمان ادارطرح به .59

 آموزش و پرورش واقع در يهساختمان ادارسازي فيزيكي و استقرار كاركنان طرح به .88
 شهر جنوبيايران
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 سازي فيزيكي آموزش و پرورش مركز كودكان استثناييطرح به .85

 و پرورش طراحي معماري داخلي و چيدمان ساختمان صندوق فرهنگيان آموزش .88

 سازي فيزيكي و چيدمان ساختمان ستاد مركزي تغذيه مدارس محرومطرح به .83

 ياستقرار كاركنان وزارت آموزش و پرورش ساختمان شمارهداخلي و طرحريطراحي معما .81
 شماليصباي 7

 طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان ساختمان آموزش و پرورش معاونت حقوقي .87
 المللطراحي داخلي ساختمان آموزش و پرورش معاونت امور بين .88

تمان سازمان مشاور فني و مهندسي شهر طراحي معماري داخلي و چيدمان بخشي از ساخ .85
 تهران

 طراحي داخلي معاونت فني شهرداري تهران .86

 8طراحي معماري داخلي و چيدمان شهرداري منطقه  .89

 588طراحي معماري داخلي و چيدمان شهرداري كميسيون ماده  .38

  طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان شهرداري مركز .35

 GISسازي و چيدمان ساختمان مركز اطالعات جغرافيايي شهرداري طرح بهينه .38

 طراحي معماري داخلي و استقرار كاركنان سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران .33

 سازي فيزيكي و چيدمان شركت مشانير )وابسته به وزارت نيرو(طرح به .31

 آلمان )دفترتهران(سازي و چيدمان شركت كلوكنر طراحي معماري داخلي، بهينه .37

 شناسيسازي چيدمان سازمان زمينطرح بهينه .38

 طبقه از ساختمان شركت زيمنس آلمان )دفتر تهران( 8طراحي معماري داخلي و چيدمان  .35
 سازي فيزيكي و چيدمان ساختمان مركزي شركت ايران ارقامطرح به .36

 شركت ايران ارقام 8سازي فيزيكي و چيدمان ساختمان شماره طرح به .39

 رح مبلمان و معماري داخلي ساختمان شهيد منتظريط .18

هاي اداري كارخانه چوب و كاغذ مازندران در طراحي معماري داخلي و مبلمان ساختمان .15
 ساري

 سازي فيزيكي ساختمان و چيدمان دفتر مركزي شركت چوب و كاغذ مازندرانطرح به .18

 ع ملي ايرانطراحي معماري داخلي و چيدمان معاونت بازرگاني سازمان صناي .13

سازي فيزيكي و ساماندهي فضاها و استقرار كاركنان ساختمان اصلي وزارت طرح بهينه .11

 طبقه( 85كشور )

 طراحي معماري داخلي بخشي از ساختمان مركزي شركت آب و فاضالب استان تهران .17

 سازي فيزيكي و چيدمان ساختمان مركزي سازمان برنامه و بودجهطرح به .18

 هاي سازمان اسناد ملي ايرانو چيدمان ساختمانسازي فيزيكي طرح به .15

 راني جمهوريسازي فيزيكي و طراحي استقرار كاركنان ساختمان مركزي كشتيطرح بهينه .16

 (برج آسمان)اسالمي ايران 
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 دهي داخلي سازمان امور اداري و استخدامي كشورسازي و سيستمطرح بهينه .19

 هاي وزات امور خارجهطرح جامع جا و مكان مجموعه ساختمان .78

فيزيكي ساختمان و طرح استقرار سازي بررسي تشكيالت وزارت صنايع و تهيه طرح به .75

 كاركنان وزارت صنايع

 طراحي معماري داخلي و چيدمان بخش اداري مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو .78

 نفت طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان ساختمان شركت مهندسي و توسعه .73

 كاالي شهروند طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان ساختمان اداري شركت .71

 صنعتي هايطرح طراحي معماري داخلي و طرح استقراركاركنان شركت مديريت .77

طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان ساختمان شركت آب و فاضالب استان  .78

 تهران

 كاركنان سازمان آموزش مديريت دولتيطراحي معماري داخلي و طرح استقرار  .75

 (فدراسيون شنا)طراحي داخلي فضاهاي سازمان تربيت بدني  .76

 طرح استقرار كاركنان شركت نورد سنگين كاويان اهواز در ساختمان مركزي .79

 سازي پارسطراح جانمايي دفتر ماشين .88

 سازي فيزيكي ساختمان معاونت عمراني شركت ملي فوالد ايرانطرح به .85

 گذاري البرزمعماري داخلي و طرح استقرار كاركنان شركت سرمايهطراحي  .88

 ، درياي خزر6راني والفجرطراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان كشتي .83

 ، ساختمان بوشهر6راني والفجر طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان كشتي .81

پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان معاونت  .87

 وريافن

طراحي معماري داخلي و طرح استقرار بخشي از كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي  .88

 در تهران

شريف طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان دانشكده صنايع دانشگاه صنعتي .85

 )برگ سبز(

خيز شركت ملي مناطق نفتسازي ساختمان اداري تهيه طرح مقدماتي اوليه طرح بهينه .86

 جنوب

 طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان شركت نيكو .89

طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان رفاهي، خدماتي ساختمان  .58

 راني جمهوري اسالمي ايرانمجاور كشتي

 ناراايران تطراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري جديد شرك .55

ي اقتصادي منطقه ويژهطراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري  .58

 (معادن و فلزاتفارس )صنايع معدني و فلزي خليج
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هاي مركزي قديم، مركزي طرح ساماندهي فضا و استقرار نيروي انساني در ساختمان .53

 نفت ايران اير و اكتشاف شركت ملي، سوئيس7جديد، مركزي 

 8 يطراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان جديد شهرداري منطقه .51

طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري مركزي دوم بانك  .57

 كشاورزي

عالي طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري دبيرخانه شوراي .58

 هويژ يمنطقه

سازي فيزيكي، معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان سازمان امور به طرح .55

 مالياتي كشور

 سازي فيزيكي و معماري داخلي ساختمان مديريت اكتشافطرح به .56

سازي فيزيكي و معماري داخلي و استقرار كاركنان در ساختمان اداري منطقه ويژه طرح به .59

 ناقتصادي انرژي پارس در تهرا

سازي فيزيكي و معماري داخلي و استقرار كاركنان در ساختمان اداري و طرح به .68

 هاي امور زيربنائي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در عسلويهساختمان

سازي فيزيكي و معماري داخلي ساختمان مركز رشد مجتمع تحقيقاتي عصر انقالب طرح به .65

 )شهريار(

، مركز آموزش (ب و ج)هاي ار كاركنان در ساختمانطراحي معماري داخلي و طرح استقر .68

 و دفتر مطالعات واقع در سايت گلستان وزارت امور خارجه

 بانك پارسيان سازي فيزيكي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري مركزي طرح به .63

 طراحي معماري داخلي و طرح استقرار در ساختمان اداري پتروشيمي آذربايجان .61

 يغربهاي صنعتي آذربايجانفيزيكي و طرح استقرار كاركنان شركت شهرك سازيطرح به .67

 پرديسهاي جزئيات اجرايي تجهيزات مبلمان ساختمان استخر طرح جانمايي و ارائه نقشه .68

 ورزشي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

 طرح جانمايي ساختمان چادر دوقلو بادي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس .65

ينه طرح جانمايي تجهيزات مبلمان اداري ساختمان شهرداري منطقه ويژه گز 3ارائه  .66

 اقتصادي انرژي پارس

 طرح جانمايي استقرار نيروي انساني در طبقه ششم ساختمان بنياد مستضعفان .69

 طراحي جانمايي و معماري داخلي در ساختمان بازارچه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس .98

منطقه ويژه  8مبلمان اداري در ساختمان اداري پشتيباني سايت طراحي جانمايي تجهيزات  .95

 اقتصادي انرژي پارس
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 شهرطراحي جانمايي تجهيزات مبلمان اداري در ساختمان اداري مكان .98

المللي نشاني فرودگاه بينجانمايي تجهيزات مبلمان اداري در ساختمان آتش طراحي .93

 فارسخليج

 فارسالمللي خليجمبلمان اداري در ساختمان برج فرودگاه بينطراحي جانمايي تجهيزات  .91

 سازي فيزيكي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري پترو پارسطرح به .97

 سازي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري شركت نوري ويژهطرح بهينه .98

سنجش آموزش سازي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري سازمان طرح بهينه .95

 كشور

 ها و فضاي سبز شهر تهرانسازي در ساختمان اداري سازمان پاركطرح بهينه .96

 سازي در ساختمان اداري سازمان صنايع شيميايي ايرانطرح بهينه .99

 سازي در ساختمان اداري شركت آذرسيمابطرح بهينه .588

 اهي آبادانگسازي در ساختمان اداري گذرنامه و آبهينهطرح  .585

 در ساختمان اداري مديريتي سازمان منطقه آزاد اروندطرح جانمايي  .588

 بر در المرد و كوشك نارطرح مطالعات در ساختمان اداري صنايع انرژي .583

 سازي در ساختمان اداري شركت مگفاطرح بهينه .581

 تكنولوژي ايران طرح جانمايي تجهيزات در ساختمان اداري سازمان صندوق مالي توسعه .587

 ن اداري شركت پيشرو توسعه انرژيسازي در ساختماطرح بهينه .588

 سازي در ساختمان اداري شركت شمسطرح بهينه .585

  pdf.coشركت راهبر توسعه طراحي سازي در ساختمان اداريطرح بهينه .586

 هاي اداري شركت پتروشيمي باخترطرح مطالعات تيپ در ساختمان .589

 شهر پارس در عسلويهسازي در ساختمان اداري رهطرح بهينه .558

ها در سايت جديد اداري ورزشي نفت و گاز پارس سازي و مطالعات ساختمانطرح بهينه .555

POGC 
 گردانطرح فضاي اداري مرتبط با شركت صنعت 588حدود  .558

 شعبه مركزي بانك ايران ونزوئالسازي فيزيكي و طرح استقرار كاركنان طرح به .553

 م()جزيره قش سازي فيزيكي و استقرار كاركنان دفتر نظارت توالطرح به .551

المللي طراحي استقرار كاركنان و تجهيزات اداري شركت مجري طرح توسعه فرودگاه بين .557

 )ره(امام خميني
 گذاري بانكيسازي فيزيكي و استقرار كاركنان كانون مشاوران اعتباري و سرمايهطرح به .558

حوزه  - سازي فيزيكي و استقرار كاركنان مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازيطرح به .555

 پژوهشي حمل و نقل

 حوزه پژوهشي حمل و نقل - مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي .556

سازي فيزيكي و جانمايي استقرار و چيدمان و تجهيزات اداري ساختمان اداره كل طرح به .559

 فرودگاه بين المللي امام خميني)ره(

 طراحي چيدمان مبلمان دفتر مركزي شركت سروش انرژي پايدار .588
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هاي اختمانس فيزيكي ساختمان و چيدمان تجهيزات در سازيبهينه -ب

 آموزشي
   

 دانشگاه تهرانطراحي تجهيزات داخلي ساختمان دانشكده متالوژي دانشكده فني  .5

 سازي فيزيكي و چيدمان ساختمان مديريت دانشگاه تربيت مدرس طرح به .8

 سازي فيزيكي دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريفطرح به .3

 فيزيكي ساختمان دانشكده عمران دانشگاه اميركبير )بخش اساتيد(سازي طرح به .1

 سازي فيزيكي و چيدمان ساختمان مركزي تربيت دبير لويزانطراحي به .7

 طراحي مبلمان و معماري داخلي ساختمان دانشكده تحقيقات و مطالعات وزارت نيرو .8

 سازي فيزيكي و چيدمان دانشكده مديريت سيستم دانشگاه صنعتي شريف طرح به .5

 سازي فيزيكي و چيدمان آزمايشگاه شيمي تجزيه دانشگاه علم و صنعتطرح به .6

 شهرداري تهران 58بندي و چيدمان داخلي پژوهشكده معلم منطقه طراحي تيغه .9

در سايت گلستان الملل طرح معماري داخلي و تجهيزات مبلمان دانشكده روابط بين .58

 خارجه وزارت امور

سازي فيزيكي و چيدمان مركز زبان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان طرح به .55

 )ساختمان پاركينگ خيابان فاطمي، حجاب(

 سازي فيزيكي ساختمان پژوهشكده امام خميني)ره( و انقالب اسالميطراحي به .58

فناوري انرژي دانشگاه صنعتي سازي فيزيكي ساختمان پژوهشكده علوم و به طرح .53

 شريف
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هاي سازي فيزيكي ساختمان و طراحي تجهيزات در ساختمانبهينه -ج 

 تجاري و نمايشگاهي
 

 طراحي داخلي و چيدمان فروشگاه شهروند صدر .5

 اي شهروند بوستانهاي زنجيرهطراحي داخلي و چيدمان فروشگاه  .8

 اي شهروند بهرودطراحي داخلي و چيدمان فروشگاه زنجيره  .3

 آوراناي شهروند بهطراحي داخلي و چيدمان فروشگاه زنجيره  .1

 ي سازمان صنايع ملي ايران در محل نمايشگاهيهاي اجراطراحي غرفه و طرح  .7

 المللي تهرانبين

و در محل نمايشگاه هاي اجرائي مجتمع صنعتي و معدني چادرملطراحي غرفه و طرح  .8

 المللي بين

المللي بين پاد گردان در محل نمايشگاهي شركت رهيهاي اجراطراحي غرفه و طرح  .5

 تهران

 طراحي نمايشگاه تكنولوژي معاونت آموزشي وزارت آموزش و پرورش  .6

 سازي فيزيكي ساختمان تجاري هتل استقاللطرح به  .9

هاي در شهرستانطراحي و چيدمان چندين فروشگاه تعاوني و شعبات فروشگاه اتكا  .58

 مختلف

 نمايشگاه عسلويه سازيبهينه .55
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هاي در ساختمان سازي فيزيكي ساختمان و طراحي تجهيزاتبهينه -د

 خدماتي و رفاهي
 

 گاه بيمارستان چمرانيشسازي فيزيكي بخش آزمابهينه .5

 سازي فيزيكي بخش فيزيوتراپي بيمارستان چمرانبهينه  .8

 بيمارستان چمران MRIسازي بخش راديولوژي و طراحي به .3

 توسعه نيروي انساني هراز )آمل(  .1

هاي هتل منطقه طراحي معماري داخلي و تهيه ليست تجهيزات مبلمان اتاق .7

 (معادن و فلزاتفارس )صنايع معدني و فلزي خليجويژه اقتصادي 

معماري داخلي خوابگاه پرديس و ساختمان پاويون فرودگاه قديم   .8

VIPهاي كاخ و...، كمپ 1پذير و رستوران ساختمان اداري و ساختمان مهمان

 مسكوني،  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در عسلويه

 در سالن پذيرايي وزارت كار  طراحي معماري داخلي و تجهيزات مبلمان .5

 اجتماعيو امور 

هاي داخلي سالن ترمينال فرودگاه سازي، معماري داخلي و طرح المانطرح بهينه .6

 اقتصادي انرژي پارس در عسلويه  در منطقه ويژه فارسالمللي خليجبين

 فارس المللي خليجطرح توسعه سالن ترمينال فرودگاه بين .9

 المللي آبادانسازي سالن ترمينال فرودگاه بينطرح بهينه .58

 المللي آبادانسازي در هتل بينطرح بهينه .55

 در ساختمان كتابخانه گلبرگ سازيطرح بهينه .58

 تئاترآمفيطرح سالن  .53
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 هاي فرهنگي، ورزشي و خدماتيمجموعه - هـ

 كابين توچالطرح ساماندهي مجموعه فرهنگي، ورزشي تله .5

 ميدان و خيابان آزاديسازي معابر  راهطرح پياده .8

 ميدان و خيابان انقالبسازي معابر  راهطرح پياده .3

 خيابان دكتر شريعتيسازي معابر  راهطرح پياده .1

 ستاره فرودگاه بين المللي امام خميني)ره( 7و  1هاي تهيه شناسنامه فني هتل .7

 

  طراحي معماري داخلي -و

 شركت ملي فوالد ايران  VIPطراحي معماري داخلي سالن كنفرانس .5

 ساختمان اداري شركت فوالد مباركهطراحي معماري داخلي  .8

 طراحي معماري داخلي باشگاه معلمان وزارت آموزش و پرورش .3

 طراحي معماري داخلي هتل كيان .1

 معماري داخلي ساختمان فروش سايپا طراحي .7

 سراي پارك ساعيطراحي معماري داخلي ساختمان فرهنگ .8

 ايران راني جمهوري اسالميطراحي معماري داخلي ساختمان مركزي كشتي .5

 طراحي معماري داخلي مركز آموزش ديپلماتيك وزارت امور خارجه .6

 ي جمهوري اسالمي ايران در اصفهانيدفتر مركزي هواپيما طراحي .9

 معماري داخلي دفتر بازرگاني پاريز قشمطراحي  .58

اقتصادي  يمعماري داخلي بخش مديريت ساختمان اداري منطقه ويژهطراحي  .55

 انرژي پارس در تهران

 هاي شركت دايامعماري داخلي فروشگاه طراحي .58

 تاتر گل گهر سيرجانطرح آمفي .53

 تئاتر شركت ملي صنايع پتروشيميطرح آمفي .51

 تئاتر دانشگاه تربيت دبير در لويزانطرح آمفي .57

 )چوكا( 8تئاتر دانشكده فني دانشگاه تهران پرديس طرح آمفي .58

 تئاتر مركز توسعه نيروي انساني هراز )آمل(معماري داخلي آمفي طراحي .55

تئاتر هتل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و معماري داخلي آمفي طراحي .56

 فارس )معادن و فلزات(فلزي خليج
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 يتئاتر و سالن استقبال ساختمان اداري منطقه ويژهمعماري داخلي آمفي طراحي .59

 اقتصادي انرژي پارس

 معماري داخلي در ساختمان اداري شركت بتونير طراحي .88

 هاي تزئينيمجسمه و المان طراحي .85

 م گرافيكييتابلوهاي راهنما و عال طراحي .88

 طراحي داخلي شعبه فلكه سوم تهرانپارس بانك ملت .83

 طراحي البي ساختمان مركزي شركت انرژي دانا .81

 ... .هاي چوبي، سنگي، سفالي و گچي وانواع فرسك طراحي .87

 و نظارت بر اجراي معماري داخلي ساختمان مركزي بانك گردشگري طراحي .88

 استاندارد سازي  -ز 

طراحي و استانداردسازي تجهيزات اداري شامل پارتيشن، ميز، صندلي، كمد، فايل،    .5

 …بندي و كازيه، قفسه

 طراحي و استانداردسازي تجهيزات فروشگاهي شامل ويترين، سبد و چرخ وسايل،    .8

 …كانتر، قفسه، آويزهاي مختلف و

 طراحي و استانداردسازي تجهيزات آموزشي براي مقاطع مهد كودك  .3

 طراحي و استانداردسازي تجهيزات آموزشي براي مقطع دبستاني و راهنمايي .1

 طراحي و استانداردسازي تجهيزات آموزشي براي مقطع دبيرستاني .7

 طع دانشگاهيطراحي و استانداردسازي تجهيزات آموزشي براي مق .8

طراحي و استانداردسازي تجهيزات مسكوني شامل مبلمان، كمد، تخت خواب،  .5

 و ...كابينت آشپزخانه 

ها، پل عابر پياده، ها، جداول خيابانهاي شهري شامل پاركو المان طراحي اثاثيه .6

 و ...آب نما، ظروف زباله 

المللي فرودگاه بينطراحي تابلوهاي راهنما، اسامي فضا و تبليغاتي ترمينال  .9

 فارس به همراه جزئيات اجرايي مربوطه تابلوهاخليج

طراحي تابلوهاي راهنماي مسير و اسامي معابر در منطقه ويژه اقتصادي انرژي  .58

 پارس

 اي نرگسهاي زنجيرهستانداردسازي فضا و سطوح تحت اشغال براي هتلا .55

 هاي صنعتيآشپزخانهاستانداردسازي فضا و سطوح تحت اشغال براي  .58
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 استانداردسازي فضا و سطوح تحت اشغال براي فضاهاي فروشگاهي .53

 استانداردسازي فضا و سطوح تحت اشغال براي فضاهاي كودكان .51

 بانك ملت  ATMهاي طراحي سايبان دستگاه .57

 

 ي معمار  -ح

 اصالح طرح ساختمان اداري و طراحي داخلي شركت نورد سنگين كاويان اهواز .5

 طراحي معماري و معماري داخلي درمانگاه ستاره   .8

 هاي باير شهرطراحي مسجد در زمين .3

سازي فيزيكي و چيدمان مركز زبان كانون پرورش فكري كودكان و طرح به .1

 نوجوانان )ساختمان پاركينگ خيابان فاطمي، حجاب( 

اصالح طرح معماري و طراحي معماري داخلي رستوران و بخش مديريت مجتمع  .7

 گهر در سيرجانعدني سنگ آهن گلم

 ي محوطه انبارهاي شركت ملي فوالد ايران در كرجيتهيه طرح جامع و جانما .8

 پروژه احداث آسانسورهاي جديد در ساختمان مركزي شركت ملي فوالد ايران .5

هاي ارتباطي بين دو برج ساختمان مركزي شركت ملي فوالد طراحي احداث پل .6

  ايران

  تدوين برند -ط

 هاي ياس رتدوين برند براي زنجيره گردش بازا .5

هاي المللي نرگس و مجتمعستاره بين 7هاي ريزي و تدوين برند گروه هتلبرنامه .8

 رفاهي ـ اقامتي ناجا 
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  شهرسازي  

است؛ كه در  شهر بخش شهرسازيالمللي رههاي تخصصي گروه بيناز ديگر بخش

هاي جامع، ريزي شهري، تهيه طرحمطالعات و برنامهاز جمله: هاي مختلف زمينه

هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و آزاد، سازي، شهركهاي آمادهتفصيلي، طرح

 هاياركپهاي الكترونيكي، شهري، طراحي مبلمان شهري، شهرسالم و شهرك طراحي

 فعاليت دارد. ،...دانايي و يو دهكدهفناوري 

 .باشدهاي ذيل ميشده توسط اين بخش شامل پروژههاي انجامتعدادي از فعاليت
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 طراحي شهري

 
 هكتاري پتروشيمي پارسيان 588سازي سايت آماده 

 كارفرما: سروش انرژي پايدار
 بر پارسيانمحل احداث پروژه: منطقه ويژه صنايع انرژي

 هكتار 588مساحت زمين پروژه: 
 نظارت مقيم و عاليه ، سازي معابرتهيه طرح آماده خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5391آغاز پروژه: شهريور 
 اتمام پروژه: در حال انجام

 
 سازي طرح جامع و تفصيلي منطقه آزاد اروندبازنگري و يكپارچه 

 كارفرما: سازمان منطقه آزاد اروند
 هاي آبادان و خرمشهرشهرستانمحل احداث پروژه: استان خوزستان، 

 هزار هكتار 35مساحت زيربنا: 
هاي سازي طرحهاي جامع شهري و منطقه آزاد، يكپارچهخدمات انجام شده توسط مشاور: بازنگري طرح

شهري، طرح جامع تاسيسات زيربنايي، طرح تعيين وضعيت تفصيلي، طرح جامع ترافيك شهري و برون
 محيطي خدمات ستاديزيست

 5391آغاز پروژه: تير 
 اتمام پروژه: در حال انجام

 

 سازي شهريطرح اجرايي آماده -مجتمع پتروشيمي نگين مكران 

 شركت توسعه نگين مكرانكارفرما: 
 منطقه آزاد چابهار -: استان سيستان و بلوچستانمحل احداث پروژه

 متر1788×8788يبي هكتار به ابعاد تقر 5888: زميني به مساحت تقريبي زمين پروژهمساحت 
آوري هاي جمعهاي داخلي، كانالهاي اجرايي سيويل خيابانتهيه نقشهخدمات انجام شده توسط مشاور: 

هاي ها و ميدانها، فضاي سبز كناره خيابانهاي سطحي، كريدور تأسيسات عمومي، روشنايي خيابانآب
  هاي قطعات صنعتي و غيرصنعتيا و فعاليتهبندي و تدقيق كاربريقطعه اصلي و شبكه آبياري فضاي سبز،

 5393تير  آغاز پروژه:
 5391مهر  اتمام پروژه:

 
 طراحي فضاهاي زيرسطحي ميدان صادقيه تهران 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران كارفرما:
 ميدان صادقيه تهرانمحل احداث پروژه: 

 هكتار 18مساحت زمين پروژه: 
 مطالعات پايه -مطالعات مفهومي سطح يك و دوخدمات انجام شده توسط مشاور: 

 5393 بانآآغاز پروژه: 
 حال انجام اتمام پروژه: در
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 تهران( )شهر محور انقالب، طراحي يكپارچهراهبردي ي برنامه تهيه 

 كارفرما: معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران
 تهران محل احداث پروژه:
 حدفاصل ميدان انقالب تا ميدان امام حسين-محور خيابان انقالب تهران -كيلومتر7/7طول مسير پروژه: 

برنامه راهبردي طراحي يكپارچه محور انقالب، شهر تهران در انطباق تهيه  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 با سند طرح ساختاري راهبردي شهر تهران

 5393آذر  آغاز پروژه:
 در حال انجاماتمام پروژه: 

 

 تهران(شهر محور وليعصر، )طراحي يكپارچه راهبردي ي برنامه تهيه   

 كارفرما: معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران
 محل احداث پروژه: تهران

 آهن تا ميدان تجريشحدفاصل ميدان راه ،محور خيابان وليعصر تهران -كيلومتر 56طول مسير پروژه: 
خدمات انجام شده توسط مشاور: تهيه برنامه راهبردي طراحي يكپارچه محور وليعصر شهر تهران در انطباق 

 با سند طرح ساختاري راهبردي شهر تهران
 5393آغاز پروژه: دي 

 در حال انجام اتمام پروژه:
 

 باغ راه سفين كيش 

 گذاري و توسعه كيشكارفرما: شركت سرمايه
 مترمربع 38788مساحت پروژه : 

  8و  5: فاز توسط مشاورخدمات انجام شده 
 5393آغاز پروژه: ارديبهشت  
 1394اتمام پروژه: تير  
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 شهرك صنعتي شيميايي پرديس فناوران البرز 

 كارفرما: شركت پرديس فناوران البرز زنجان
 هكتار97مساحت زمين پروژه: 

 زنجان )استان زنجان( –اتوبان قزوين   57محل احداث پروژه: كيلومتر 
 سازي، ارائه خدمات ستاديي طرح جامع، تفصيلي و آمادهخدمات انجام شده توسط مشاور: تهيه

 5393آغاز پروژه: تير 
 5391اسفند اتمام پروژه : 

 

 اراضي حاشيه رودخانه كارون در محدوده حريم قانوني شهر طرح 

 ما: شهرداري اهوازكارفر
 محل احداث پروژه: اهواز

هاي ساحلي و گذاري پروژههاي سرمايههيه بسته، تمطالعات ساماندهيخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 هاي موضوعي و موضعيطرح

  5366 آغاز پروژه: اسفند
 5369اتمام پروژه: شهريور 

 

 تاريخي جزيره آب اهواز -طرح آكواريوم و مجموعه فرهنگي 

 كارفرما: سازمان آب و برق خوزستان
 مترمربع 3388 مساحت زيربنا:

  هكتار 58 مساحت زمين پروژه:
 و دومخدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مرحله اول 

 5361خرداد  آغاز پروژه:
 5365اتمام پروژه: خرداد 

 طرح مجموعه برج ميالد تهران  

 كارفرما: شركت يادمان سازه
 ه: تهرانمحل احداث پروژ

 هكتار58 مساحت زمين پروژه:
 تهيه طرح جامع و كاربري خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5361 آغاز پروژه:
 5367اتمام پروژه: 
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 مناطق ويژه و آزاد
 
 

 خدمات مشاوره منطقه آزاد چابهار .5

 صنعتي چابهار -سازمان منطقه آزاد تجاريكارفرما: 
 بلوچستان، شهرستان چابهاراستان سيستان و محل احداث پروژه: 

 هزار هكتار 51مساحت زمين پروژه: 
مطالعات راهبردي، تعيين وضعيت محيط زيست منطقه و بازنگري طرح  خدمات انجام شده توسط مشاور:

 صنعتي چابهار -جامع منطقه آزاد تجاري
 5397مهر  آغاز پروژه:

 در حال انجام اتمام پروژه:
 

 بر پارسيانصنايع انرژي اقتصادي يخدمات مشاوره مادر منطقه ويژه .8

 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران كارفرما:
 استان هرمزگان، شهرستان پارسيان محل احداث پروژه:

 هزار هكتار 58 مساحت زمين پروژه:
نظارت سازي، بازنگري طرح جامع، مطالعات و طراحي تفصيلي و آماده ات انجام شده توسط مشاور:خدم

كارگاهي و نظارت عاليه، ارائه خدمات مديريت ستادي و فني مهندسي، نظارت بر امور مشاورين تخصصي و 
 گذارانسرمايه

 5397شهريور آغاز پروژه: 
 اتمام پروژه: در حال انجام

 سازي طرح جامع و تفصيلي منطقه آزاد اروندبازنگري و يكپارچه .3

 كارفرما: سازمان منطقه آزاد اروند

 هاي آبادان و خرمشهراحداث پروژه: استان خوزستان، شهرستان محل
 هزار هكتار 35مساحت زيربنا: 

هاي سازي طرحهاي جامع شهري و منطقه آزاد، يكپارچهخدمات انجام شده توسط مشاور: بازنگري طرح
يت شهري، طرح جامع تاسيسات زيربنايي، طرح تعيين وضعتفصيلي، طرح جامع ترافيك شهري و برون

 محيطي خدمات ستاديزيست
 5391آغاز پروژه: تير 

      اتمام پروژه: در حال انجام

 جامع گردشگري منطقه آزاد ماكو طرحمطالعات  .1

 كارفرما: سازمان منطقه آزاد ماكو
 استان آذربايجان غربي  -ماكو، شهرستان ماكوآزاد  منطقهمحل احداث پروژه: 

 هزار هكتار 188مساحت زمين پروژه: 
 انجام خدمات مشاوره توريسم و اكوتوريسم، طرح جامع گردشگري كل منطقه آزاد ماكو شرح خدمات:

 5391آغاز پروژه: خرداد 
 5397خرداد اتمام پروژه: 

 
 
 
 
 
 



 

145 

 
 

 
 

 بر در منطقه آزاد جاسكهاي اقتصادي و جغرافيايي بارگذاري صنايع انرژيمزيت مطالعات .7

 هرمزگان   صنعتي استان هايشركت شهرك -هاي صنعتي ايرانكارفرما: سازمان صنايع كوچك و شهرك
 استان هرمزگان -محل احداث پروژه: منطقه آزاد جاسك، شهرستان جاسك

 هزار هكتار 8مساحت زمين پروژه: 
 هاي اقتصادي و جغرافيايي بارگذاريخدمات انجام شده توسط مشاور: انجام خدمات مشاوره مطالعات مزيت

ميليون تن فوالد در 7هيه نقشه كاربري اراضي شهرك صنعتي جاسك با افق طرح توليد بر، تصنايع انرژي
هزارتن در  8هزار مگاوات برق، منيزيوم 8هزارتن فروكروم در سال،  78هزارتن آلومينيوم در سال،  888سال، 

 ،دستيصنايع پايين ،هزار تن در سال، توليد تاسيسات جانبي براي مصرف صنايع ذكر شده 78سال، تيتانيوم 
 سنجيصنايع كوچك و مطالعات اوليه امكان

 5393: اسفند آغاز پروژه
 5391اذر : اتمام پروژه

 تجاري انزليجامع منطقه آزاد  طرح .8

 تجاري انزليكارفرما: سازمان منطقه آزاد 
 هاي بندرانزلي، رشت و آستانه اشرفيهشهرستان –محل احداث پروژه: استان گيالن 

 هكتار هزار 58مساحت زمين پروژه: 
 خدمات انجام شده توسط مشاور: تهيه طرح جامع منطقه آزاد 

 5393آغاز پروژه: شهريور 
  5391آبان اتمام پروژه: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سازي محدوده اول پيكره يك منطقه آزاد ماكوو آماده تفصيليطرح  .5

 كارفرما: سازمان منطقه آزاد ماكو
 شهرستان ماكو -استان آذربايجان غربي محل احداث پروژه:

 هكتار 787سازي آماده حهكتار، طر5188مساحت زمين پروژه: طرح تفصيلي 
 سازي زمين خدمات انجام شده توسط مشاور: تهيه طرح تفصيلي و آماده

 5393آغاز پروژه: مرداد 
 5391اسفند اتمام پروژه: 
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بر بازار در منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژيبازنگري طرح جامع و انجام مطالعات  .6
   پارسيان و المرد

 بآمهندسين مشاور مكارفرما: 
 بر )سايت دريايي پارسيان و سايت المرد(صنايع انرژي: منطقه ويژه اقتصادي احداث پروژهمحل 

  هكتار هزار88 جمعا مساحت زمين پروژه:
و انجام مطالعات بازار در منطقه ويژه اقتصادي بازنگري طرح جامع : خدمات انجام شده توسط مشاور

 بر پارسيان و المردصنايع انرژي
 5393ارديبهشت : آغاز پروژه

  5391فروردين  ،بازار -5397خرداد  ،طرح جامع: اتمام پروژه
 

 ماكوتجاري صنعتي فاز اول منطقه آزاد  ساختاريراهبردي طرح  .9

 سازمان منطقه آزاد ماكو كارفرما:
 شهرستان ماكو -استان آذربايجان غربي -منطقه آزاد ماكو: پروژه محل احداث

 هكتار 38888 مساحت زمين پروژه:
تهيه  -اراضي تهيه برنامه كاربري -ساختاريراهبردي تهيه طرح  خدمات انجام شده توسط مشاور:

 هاي موضعي و موضوعيطرح
   5395 آغاز پروژه:

 5398 اتمام پروژه:
 

 (نگين مكرانخدمات طرح جامع و طرح تفصيلي )مجتمع پتروشيمي  .58

 كارفرما: شركت توسعه نگين مكران
 منطقه آزاد چابهار -: استان سيستان و بلوچستانمحل احداث پروژه

 هكتار 5888مساحت زمين پروژه: 
و طرح تفصيلي در مقياس  5:58888خدمات انجام شده توسط مشاور: تهيه طرح جامع در مقياس 

هكتار براي توليد بيش از  5888در زميني به وسعت تقريبي  نگين مكرانپتروشيمي  مجتمع 5:8888
 ميليون تن محصوالت پتروشيمي در سال88

 5395خرداد  آغاز پروژه:
    5398 اتمام پروژه:

 

 گردشگري طرالب قم نمونهمنطقه  جامعطرح  .55

 كارفرما: شركت ارم كيش
 سلفچگان -بزرگراه قم  88كيلومتر : احداث پروژهمحل 

 هكتار 388مساحت زمين پروژه: 
، ارزيابي اثرات طرح جامع منطقه نمونه گردشگري طرالب مشاور مادر،: خدمات انجام شده توسط مشاور

 محيطيزيست

 5398: آبان آغاز پروژه
 5398: اتمام پروژه
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 ريز و كازرونمناطق ويژه اقتصادي ني .58

 ريزيبرنامه تمعاون -استانداري فارس كارفرما:
 كازرون ريز وني ، شهرستانفارس محل احداث پروژه:

 هكتار كازرون388ريز + هكتار ني588 مساحت زمين پروژه:
 و مكانيابي مطالعات راهبردي خدمات انجام شده توسط مشاور:

             5365فروردين  آغاز پروژه:
 5398دي  اتمام پروژه:

 

 صنعتي ارس -منطقه آزاد تجاري صنايع سنگين سايتطرح  .53

 صنعتي ارس -كارفرما: منطقه آزاد تجاري
 محل احداث پروژه: جلفا

 هكتار5188مساحت زمين پروژه: 
 سازي: آمادهخدمات انجام شده توسط مشاور

 5366اسفند  پروژه:آغاز 
 5393اتمام پروژه: 

 

 الر و فسا اقتصاديمناطق ويژه  .51

 اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان فارس كارفرما:
 الر و فسا -فارس محل احداث پروژه:

 هكتار فسا 388هكتار الر +  588 مساحت زمين پروژه:
 و مكانيابي مطالعات راهبردي خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5365فروردين  پروژه:آغاز 
 5398آذر  اتمام پروژه:

 برصنايع انرژي اقتصادي ويژهمنطقه  .57

 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران كارفرما:
 پارسيان -المردهاي شهرستان: محل احداث پروژه

 هكتار هزار 88 مساحت زمين پروژه:
هاي توجييه فني و اقتصادي، مشاور مادر، طرحطرح جامع، تفصيلي،  خدمات انجام شده توسط مشاور:

 محيطيارزيابي اثرات راهبردي زيست
   5368 آغاز پروژه:

  5366 اتمام پروژه:
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  هاي برترفناوري بر صنايع مبتني منطقه ويژه استقرار ايجاد طرح .58

 ندفتر صنايع نوي – وزارت صنايع و معادن كارفرما:
 تهران پروژه:محل احداث 

 هكتار 778 مساحت زمين پروژه:
 توجيه فني اقتصادي و يابي، مطالعاتو مكان سنجيمطالعات امكان خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5367 آغاز پروژه:
 5365شهريور  اتمام پروژه:

 آزاد اروندمنطقه  .55

 سازمان منطقه آزاد اروند كارفرما:
 هاي آبادان و خرمشهرشهرستان  -منطقه آزاد اروند محل احداث پروژه:

 هكتار 55888 مساحت زمين پروژه:
تهيه طرح جامع و تهيه طرح تفصيلي  -مشاور مادر -مطالعات راهبردي خدمات انجام شده توسط مشاور:

 هاي موضعي و موضوعي، طرحمنطقه بخشي از
 5367 آغاز پروژه: 
 5365 اتمام پروژه: 

 
 

  پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي توسعه .56

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي كارفرما:
 ماهشهر محل احداث پروژه:

 هكتار هزار58 مساحت زمين پروژه:
 طرح جامعو  سنجيمطالعات امكان خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5367 آغاز پروژه:
  5368 اتمام پروژه:

 
 
 8شماره  پارس سايت توسعه منطقه ويژه اقتصادي انرژي .59

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سازمان كارفرما:
    LNGو احداث واحدهاي  فازهاي گازي توسعههدف: 

 از شيرينو تا نخل غانم محل احداث پروژه:
 هكتار  58888 مساحت زمين پروژه:

 87888/5تهيه طرح جامع به مقياس  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5367 آغاز پروژه:

  5368 اتمام پروژه:
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

149 

 
 

 
 
 

 فارسفلزي خليج و صنايع معدني منطقه ويژه اقتصادي توسعه .88

 فارس سازمان منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج كارفرما:
 بندرعباس محل احداث پروژه:

 هكتار هزار 8 مساحت زمين پروژه:
هاي محيطي، پروژهارزيابي راهبري زيستات لعمطاتهيه طرح جامع،  خدمات انجام شده توسط مشاور:

  موضعي و موضوعي
   5367 آغاز پروژه:

  5365 اتمام پروژه:
 

 ماكو صنعتي تجاريمنطقه آزاد سنجي مطالعات امكان .85

 غربياستانداري آذربايجان كارفرما:

 هدف:
تواند اهميت استراتژيك اين مكان را در تعامالت آتي اقتصاد منطقه ماكو، مي يموقعيت ويژه شناخت -

را مستدل نمايد.  و ضرورت ايجاد منطقه آزاد تجاريبازنمايانده  ،منطقه و نقش آن در ايران و منطقه
دهنده شناخت اهميت نقش استراتژيك اين منطقه حساس در ايده اوليه ايجاد منطقه آزاد ماكو، نشان

امنيتي براي كشور ايران است. اكنون بايد اين موضوع به  -تر از آن سياسيمالت اقتصادي و مهمتعا
 .روشني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

 استان آذربايجان غربي :پروژهاحداث  محل
 و مكانيابي سنجيامكانمطالعات خدمات مشاوره مهندسي  شده توسط مشاور: انجامخدمات 

 5363 آغاز پروژه:
 5367 اتمام پروژه:

 

 اقتصادي سلماس يمنطقه ويژه .88

 غربيهاي صنعتي آذربايجانشركت شهرك :كارفرما

  :هدف

 نگهداري اماني كاال  -
 كنندگان با هدف حمايت از توليد داخلي كشوركاهش فاصله محل تامين و پردازش كاال با مصرف -
 افزوده با استفاده از امكانات بالقوه ارزشپردازش كاال با ايجاد تغييرات در آن براي تحصيل   -
يابي خريداران عمده داخلي و خارجي به كاالهاي مورد نياز فراهم نمودن تسهيالت الزم جهت دست  -

 اي و بسط و توسعه تجارت خارجي كشور خود در اين مناطق، نزديك كردن بازارهاي تجاري منطقه
    اي با توجه به بازارهاي كشورهاي آسياي ميانه، قفقاز و ماوراء هاي تجاري منطقهايجاد عرصه فعاليت  -

برداري مفيد از اين بازارها با استفاده از قفقاز، ارتباط با كشورهاي آسيايي و اروپايي و ساير نقاط و بهره
 دتمامي تسهيالت ترانزيت داخلي و خارجي، صادرات و واردات موجو

الذكر به منظور نيل به اهداف مورد نظر با رعايت موارد فوق هاي داخلي و خارجي برايجذب سرمايه -
 قوانين و مقرارت مربوطه

 : سلماسپروژهاحداث  محل
 هكتار 5888 زمين پروژه: مساحت
 تهيه طرح جامع شده توسط مشاور: انجامخدمات 

 5361 آغاز پروژه:
 5367  اتمام پروژه:
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 جنوبي كشور  سواحلدر  بريژصنايع انرمكانيابي  .83

 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران كارفرما:
 فارسساحلي خليج : نوارمحل احداث پروژه

 يابيمكان خدمات انجام شده توسط مشاور:
   5361اسفند  آغاز پروژه:

  5367خرداد  اتمام پروژه:
 

 8ذخيره طرح متانول طرح استحصال زمين مخازن  .81

 كارفرما: شركت پتروشيمي خارگ
 محل احداث پروژه: جزيره خارگ

 خدمات انجام شده توسط مشاور: مطالعات مراحل اول، دوم و انجام خدمات مرحله سوم
 5361 آغاز پروژه:

 5366اتمام پروژه: 
 

 طرح ساماندهي جزيره خارگ .87

 كارفرما: شركت ملي نفت ايران
 جزيره خارگمحل احداث پروژه: 
 هكتار8588 مساحت زمين پروژه:

 خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاور مادر طرح ساماندهي جزيره خارگ
 5363آغاز پروژه: 

 5366اتمام پروژه: 
 

 طرح توسعه و عمران جزاير فارور و هندورابي .88

 كارفرما: شركت ملي نفت ايران
 محل احداث پروژه: جزيره فارور و هندورابي

 هكتار هندورابي8888 -هكتار فارور8588 مساحت زمين پروژه:
 خدمات انجام شده توسط مشاور: طرح جامع و تفصيلي

 5368آغاز پروژه: 
  5363اتمام پروژه: 

 

 فارسكاال خليج صادراتآزاد پردازش  منطقه .85

 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد :كارفرما
 رجايي مطالعات كالبدي حوزه نفوذ بندر شهيدهدف: 
 بندرشهيد رجايي -فارسخليج :پروژهاحداث  محل

فارس و پردازش صادرات ايده پيشنهادي براي ايجاد منطقه آزاد خليج شده توسط مشاور: انجامخدمات 
 كاال

 5368 آغاز پروژه:
 5368 اتمام پروژه:
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 )قشم( و پهل )هرمزگان( طرح جامع ارتباطات منطقه پل خليج فارس الفت .86

 سازمان منطقه آزاد قشمكارفرما: 
 حد فاصل روستاهاي الفت )قشم( و پهل )هرمزگان(محل احداث پروژه: 

 سنجي، راهبردهاي طراحي و نتايج كاربريمطالعات امكانخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5356بهار آغاز پروژه: 

 5356پائيز اتمام پروژه: 
 

 پتروشيمي  اقتصادي يويژه منطقه .89

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي كارفرما:
 ماهشهر محل احداث پروژه:

 هكتار5888 مساحت زمين پروژه:
 و طرح تفصيلي تهيه طرح جامع، طرح كاربري اراضي ،مشاور مادر خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5356 آغاز پروژه:
  5365 اتمام پروژه:

 

  5 شماره سايت اقتصادي انرژي پارس ويژه منطقه .38

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سازمان :كارفرما 
برداري از منبع گازي هدف: توسعه صنايع نفت و گاز، پتروشيمي، خدمات و صنايع وابسته به منظور بهره

 پارس جنوبي 
 عسلويه  محل احداث پروژه:

 هكتار هزار51 مساحت زمين پروژه:
مشاور مادر و ارائه خدمات  -طرح تفصيلي -تهيه طرح كاربري اراضي خدمات انجام شده توسط مشاور:

  ستادي
 5359 آغاز پروژه:

  5368 اتمام پروژه:

 فارس فلزي خليج و صنايع معدني اقتصادي يويژه منطقه  .35

 فارسخليجفلزي  و صنايع معدني سازمان منطقه ويژه اقتصادي كارفرما:
صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي، جهت شكوفايي صنايع معدني و فلزي هدف: ايجاد منطقه آزاد تجاري، 

 كشور
 بندرعباس :پروژهمحل احداث 

 هكتار8888 مساحت زمين پروژه:
 سازيمادهآو زيربنايي مشاور مادر، تهيه طرح جامع و طرح تفصيلي و  خدمات انجام شده توسط مشاور:

 هكتار8888خدماتي حدود هاي صنعتي و سايت
       5355  آغاز پروژه:

  5368: پروژه اتمام
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  ها با كاربري صنعتي و غيرصنعتيشهرك

 
هاي ساختماني سازي اراضي شركت فرآوردهمطالعات و تهيه طرح جامع، تفصيلي و آماده .5

 )فراسا(

 هاي ساختماني )فراسا(كارفرما: شركت فرآورده
 هاي ساختماني )فراسا(قزوين، اراضي شركت فرآورده –اتوبان تهران  67محل احداث پروژه: كيلومتر 

 هكتار 178مساحت زمين پروژه: 
 سازيطرح جامع، تفصيلي و آماده خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5397آغاز پروژه: آبان 
 اتمام پروژه: در حال انجام

 

 رانيپوشش ا عيشركت صنا ياراض يآت يكاركردها نييتع .8

 بيستون بافت آسيا شركت: كارفرما
 رانيپوشش ا عيشركت صنا يمجاورت فرودگاه سردار جنگل، اراض -الني: استان گاحداث پروژهمحل 

 هكتار 67: پروژه زمين مساحت
 صنايع شركت اراضي آتي كاركردهاي تعيين منظور به مطالعات انجام: خدمات انجام شده توسط مشاور

 نظر مورد محدوده اراضي كاربري اوليه طرح تهيه و ايران پوشش
 5397آغاز پروژه: تير 

 اتمام پروژه: در حال انجام
 

 هاي ساختماني )فراسا(بررسي كاركردهاي آتي اراضي شركت فرآورده .3

 هاي ساختماني )فراسا(كارفرما: شركت فرآورده
 قزوين -بزرگراه تهران 67: كيلومتر احداث پروژه محل

 هكتار 178مساحت زمين پروژه: 
 توسط مشاور: بررسي و تعيين كاركردهاي آتيخدمات انجام شده 
 5393آغاز پروژه: بهمن 

   5391 شهريوراتمام پروژه: 
 

 پرديس پاك مشاغل )چهاردانگه( .1

 كارفرما: شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران
 محل احداث پروژه: شهر چهاردانگه

 هكتار 855مساحت زمين پروژه: 
هاي مناسب طرح، سنجي و تعيين كاربريانجام مطالعات شناخت، امكانخدمات انجام شده توسط مشاور: 

 تهيه طرح جامع، ارائه خدمات مديريت ستادي و هماهنگي امور طرح
 5398دي آغاز پروژه: 
  5393دي  -: متوقف شدهاتمام پروژه
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                                                 Shxwhá:y Village Eco-Cityواي  ؛اكوسيتي شواي .7

       Shxwhá:y Village واي ؛ي شوايكارفرما: شوراي دهكده
 كيلومتري شرق ونكوور، كانادا98وَك واقع در محل احداث پروژه: غرب شهر چيلي

 ؛وايشواي ريزي شهري راهبردي براي اكوسيتيچارچوب برنامه يخدمات انجام شده توسط مشاور: تهيه
Developing Strategic Urban Planning Framework for Shxwhá:y Village Eco-City 

                  5395آغاز پروژه: آبان 
  5398اتمام پروژه: 

 
 

 سلفچگان -المللي قمفرودگاه بينطرح توسعه عمران شهري شهر فرودگاهي  .8

 شركت ارم كيش كارفرما:
 اراك -سلفچگان  -، بزرگراه قم88كيلومتر : محل احداث پروژه

 هكتار 58583 مساحت زمين پروژه:
المللي قم، مشاور مادر، نظارت عاليه، بازنگري طرح جامع فرودگاه بين خدمات انجام شده توسط مشاور:
    تهيه طرح جامع شهر فرودگاهي

 5398آبان  آغاز پروژه: 
 5398تير اتمام پروژه: 

 )ره(المللي امام خمينيفرودگاه بينشهر فرودگاهي  .5

 المللي امام خميني)ره(مجري توسعه فرودگاه بين - و شهرسازي وزارت راه كارفرما:
 المللي امام خميني)ره(شهر فرودگاهي فرودگاه بين محل احداث پروژه:

 هكتار 53588 مساحت زمين پروژه:
 تفصيليخدمات مشاوره طرح جامع و  خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5369 مهر آغاز پروژه:
 اتمام پروژه: در حال انجام

شهر در پنجمين كتاب جامع صنعت فرودگاهي و المللي رهبين الزم به ذكر است نام گروه توضيحات:
هاي مسافربري ذكر شده صنايع وابسته به عنوان طراح پيشرو در شهرهاي فرودگاهي و ترمينال

  ها(نامهتشويقبه بخش شود )مراجعه  است.

  يزد 8صنعتي تفت  شهرك .6

 هاي صنعتي استان يزدشركت شهرك كارفرما:
 يزد 8توسعه شهرك صنعتي تفت : هدف

 تفت -يزد محل احداث پروژه:
 هكتار 178 مساحت زمين پروژه:

 ودوم اول فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5367 آغاز پروژه:

 5368اتمام پروژه: 
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 )المدينه الزرقاء، شهر آبي( بلوسيتي .9

 (5)شركت المدينه الزرقاء الولي، شركت شهر آبي  5شركت بلوسيتي  كارفرما:
 عمان محل احداث پروژه:

 كيلومترمربع 7/7 مساحت زمين پروژه: 
هتل، 1آپارتمان،  7888ويال،  888تهيه طرح جامع فاز يك بلوسيتي شامل  خدمات انجام شده توسط مشاور:

 زمين گلف  8مركز خريد و  7
 5367 آغاز پروژه:

 5368 اتمام پروژه:

 پارسانرژي  اقتصاديمنطقه ويژه  فرودگاهي شهرك .58

 شهرمكانتوسعه مهندسي شركت  كارفرما:
 پارساقتصادي انرژي منطقه ويژه  محل احداث پروژه:

 هكتار 318 مساحت زمين پروژه:
 اول طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5361 آغاز پروژه:
  5367اتمام پروژه: 

  فارسدانايي و پارك علم و فناوري خليج دهكده .55

 كارفرما: استانداري بوشهر
سازي نتايج آن با هدف: ايجاد مركز اطالعات و آموزش هوشمند جهت انجام تحقيقات كاربردي و تجاري

 گذاري و جاريهاي سرمايههدف رشد تحقيقات و كاهش هزينه
 بوشهرمحل احداث پروژه: 

 هكتار 818مساحت زمين پروژه: 
ضوابط و  هاي پيشنهادي،خدمات انجام شده توسط مشاور: تهيه گزارش مطالعات پايه و شناخت، طرح

 شهر  هاي مديريت پارك و مركزساختمان مرحله اولهاي تهيه طرح جامع، تهيه نقشه مقررات و برآورد،
  5361آغاز پروژه: 

 5367پروژه: اتمام 

 آبادشهرك صنعتي شمس 1توسعه فاز  .58

 هاي صنعتي تهرانشركت شهرك كارفرما:
 قم -اتوبان تهران 18كيلومتر محل احداث پروژه: 
 هكتار 788 مساحت زمين پروژه:

فاضالب، شبكه انتقال نيرو، تحقيقات  طرح كاربري اراضي، تأسيسات آب و خدمات انجام شده توسط مشاور:
 زيست و فضاي سبز، مطالعات سيويل و ترافيكشناسي، محيطزمين

 5363 آغاز پروژه:
 5363 اتمام پروژه:
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 طرح مجتمع گردشگري و تفريحي سد درودزن .53

 (ايرانگردي و جهانگردي) اوج گذاريكارفرما: شركت سرمايه
 شهرستان مرودشت -محل احداث پروژه:  استان فارس

 هكتار88مساحت زمين پروژه: 
 خدمات انجام شده توسط مشاور: طرح راهبردي مجتمع جهانگردي درودزن

 5363آغاز پروژه: 
 5361اتمام پروژه: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ورزان دماوندآئينه صنعتي شهرك .51

 هاي صنعتي تهرانشركت شهرك كارفرما:
 هاي اطراف : انتقال صنايع و مشاغل مزاحم شهري از تهران به شهركهدف
  دماوند احداث پروژه:محل 

 هكتار 588 مساحت زمين پروژه:
 تهيه طرح كاربري اراضي، طرح سيويل خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5368 آغاز پروژه:
 5361 اتمام پروژه:

 سازي اردكانگندله كارخانه .57

 صنعتي چادرملوو شركت معدني  كارفرما:
برداري از ميليون تن به منظور بهره1/3سازي اردكان به ظرفيت توليد ساليانه هدف: احداث كارخانه گندله

 و... .ذخاير سنگ آهن معادن چادرملو، گل گهر، چغارت، سنگال 
 اردكان   محل احداث پروژه:

 هكتار  5888 مساحت زمين پروژه:
هاي مرحله اول و دوم برداشت وضع موجود، تهيه طرح جامع، تهيه نقشه خدمات انجام شده توسط مشاور:

 سايت خدماتي
 5359 آغاز پروژه:

 5368 اتمام پروژه:
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 )منطقه آزاد قشم( درگهان بندريمجموعه  .58

 مديريت امور بنادر منطقه آزاد قشم كارفرما:
هدف: فراهم آوردن بستري بهينه و سامان يافته براي ورود و فروش اقالم مصرفي داخلي به صورت عمده 

ساكنان و هم گذاران و خرده در سطح جزيره قشم به صورتي استاندارد و طراحي شده كه هم براي سرمايه
 .صورتي مطلوب، عملكردي و متناسب داشته باشد ،و مسافران جزيره

 درگهان بندر  -جزيره قشم  پروژه:محل احداث 
 هكتار87 مساحت زمين پروژه:

  تهيه طرح كاربري اراضي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5355 آغاز پروژه:

 5355 اتمام پروژه:
 

 صنعتي توال  كشهر .55

 سازمان منطقه آزاد قشم كارفرما:
 صنعتي توال كشهر -منطقه آزاد قشم محل احداث پروژه:

 هكتار5888 پروژه:مساحت زمين 
 هاي تفصيليسازي و نقشهتهيه طرح آماده مشاور:خدمات انجام شده توسط 

 5358 آغاز پروژه:
 5356 اتمام پروژه:

 

 شهرك صنعتي نظرآباد .56

 شهرداري نظرآباد كارفرما:
ناشي از استخدام نيروي  ،: باالبردن ظرفيت توليد اقتصادي كشور و ساماندهي درست تحرك جمعيتهدف

 هاي اقتصاديكار جهت جلوگيري از اختالل در فعاليت
 نظرآباد  -كرج  محل احداث پروژه:

 هكتار 68 مساحت زمين پروژه:
 هاي تفصيليسازي و نقشهتهيه طرح آماده انجام شده توسط مشاور: خدمات

 5355 آغاز پروژه:
 5358: اتمام پروژه
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 هاي مسكونيشهرك
 

 الماس كربالمسكوني شهرك طرح    

 كارفرما: شركت نبع زمزم
 عراق -محل احداث پروژه: كربال

 هكتار 16مساحت زمين پروژه: 
 طبقه 3تا  8تعداد طبقات: 

 مقدماتيطراحي خدمات انجام شده توسط مشاور: 
  5398 آغاز پروژه: مهر
 5398 اتمام پروژه: دي

 طرح شهرك مسكوني ويژه جمشيديه 

 بنيان مرصوص بهسازكارفرما: 
 جنوب پارك جمشيديه –خيابان اميدوار –: تهران احداث پروژهمحل 

 هزار مترمربع88مساحت زمين پروژه: 
 هزارمترمربع 88مساحت زيربنا: 

 نشاني: طراحي مرحله اول و اخذ تاييديه از شهرداري و آتشخدمات انجام شده توسط مشاور
 5398آغاز پروژه: مرداد 

 5398خرداد اتمام پروژه: 
 

 سايت خدماتي مجموعه پتروشيمي مكران 

 شركت توسعه نگين مكران كارفرما:
 چابهار :احداث پروژه محل
 هكتار 7/35 :ت زمين پروژهمساح

 طبقه 8و  5تعداد طبقات: 
 خدمات انجام شده توسط مشاور: طرح اوليه

 5398: بهمن آغاز پروژه
 5398اسفند  :اتمام پروژه

 
 ع عظيم كوثر(م)مجت تجاري چمن كرمانشاه -شهرك مسكوني طرح 

 شركت تعاوني مسكن كاركنان بنياد تعاون بسيجكارفرما: 
 محل احداث پروژه: كرمانشاه

 هكتار 5 مساحت زمين پروژه:
 هكتار 5 مساحت زيربنا:

 خدمات انجام شده توسط مشاور: مطالعات فاز اول و دوم
 5365آغاز پروژه: بهمن

 5369اتمام پروژه: مرداد 

 سازي احداث مسكنصنعتي 

 )مپسا( هاي ساختماني ايرانكارفرما: شركت مديريت پروژه
سنجي و سازي مسكن امكانصنعتي تهيه برنامه ،راهبردي تهيه برنامه شده توسط مشاور:خدمات انجام

 سازي ساختمانهاي صنعتيكننده سيستممكانيابي احداث واحدهاي توليد
  5365بهمن آغاز پروژه:

  5369 اتمام پروژه:
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 واحد( 5888)تعداد واحد مسكوني:  اوپاتانتفريحي  -شهرك مسكوني 

 شركت پخش و پااليش وزارت نفت   كارفرما:
 آبادان محل احداث پروژه:

 هكتار 888 مساحت زمين پروژه:
 تهيه طرح جامع خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5368 آغاز پروژه:
 بازنگري شده است 5391در سال  ،5365 اتمام پروژه: 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دهكده توريستي دماوند 

 مكان شهرتوسعه و مهندسي شركت  كارفرما: 
 دماوند محل احداث پروژه:

 هكتار  38 مساحت زمين پروژه:
 طراحي مقدماتي خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5361 آغاز پروژه:
 5361 اتمام پروژه:

 در شهرك انديشه بروجرد  مجموعه مسكوني يهاساختمان و سايت 

 توسعه و عمران بروجرد ،گذاريشركت سرمايه كارفرما:
 محل احداث پروژه: بروجرد

 متر مربعهزار588 مساحت زمين پروژه:
 و دوم اول فاز طراحي خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5363 آغاز پروژه:
   5361 اتمام پروژه:

 

 مسكوني شهر جديد هشتگرد  واحد 5888 مجموعه 

 شركت عمران شهر جديد هشتگرد كارفرما:
 شهر جديد هشتگردمحل احداث پروژه: 
 هكتار 86 مساحت زمين پروژه:

 اول فازهاي مطالعات و تهيه نقشه خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5358 آغاز پروژه:

 5358 اتمام پروژه:
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  ساوهشهر ساماندهي بافت فرسوده قديمي  

 شهرداري ساوه كارفرما:
 ساوهمحل احداث پروژه: 

 ساماندهي تهيه طرح خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5353 آغاز پروژه:

 5351 اتمام پروژه:
 

  مجموعه مسكوني نادرشهر مشهد 

 بنياد مسكن انقالب اسالمي كارفرما:
 نادرشهر  -مشهد محل احداث پروژه: 

 هكتار58: زمين پروژهمساحت 
 طراحي مقدماتي انجام شده توسط مشاور:خدمات 

 5353 آغاز پروژه:
 5353 اتمام پروژه:

 

  مجتمع مسكوني فاز ششم صدف كيش 

 گذاري مسكنشركت سرمايه كارفرما:
 كيشجزيره محل احداث پروژه: 
 متر مربع هزار888 مساحت زمين پروژه:

 مربع هزارمتر888 مساحت زيربنا:
 اول و دوم فازطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5358 آغاز پروژه:
 5353 اتمام پروژه:

 

 واحد مسكوني خانه معلم  5388 

 شركت ساختماني معلم كارفرما:
 هاي مسكونيهدف: در نظر گرفتن جوانب مختلف در طراحي مجموعه

 ا... كاشانيبزرگراه آيت -تهرانمحل احداث پروژه: 
 هكتار 7  مساحت زمين پروژه:

 اول فازطراحي  مطالعات و انجام شده توسط مشاور:خدمات 
 5358 آغاز پروژه:

 5358 اتمام پروژه:
 

 واحدي كيش )مسابقه( 5888مجتمع مسكوني  

 سازمان منطقه آزاد كيش :كارفرما
 گردشگري و جذب توريست يهدف: ايجاد مجتمع اقامتي ـ وياليي به منظور اشاعه

 جزيره كيش محل احداث پروژه:
 هكتار 17  زمين پروژه:مساحت 

 اول فازطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5355 آغاز پروژه:
 5358: اتمام پروژه
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 اتر اسكان موقتها و دفكمپ

 
 EPC –نفت و گاز پارس  58هاي مسكوني فاز كمپ .5

 كنسرسيوم نصر كارفرما:
 5 شماره سايت : منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمحل احداث پروژه

 دوم  فازطراحي  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365ارديبهشت  آغاز پروژه:
 5369ارديبهشت  ،8فاز  و 5368شهريور  ،5فاز : اتمام پروژ

 

هاي پارس و تهيه بستهنفت و گاز  58هاي مسكوني فاز دفاتر موقت كاري و كمپ .8
 مناقصات

 شركت پتروپارس كارفرما:
 8 شماره سايت  -: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس محل احداث پروژه

 هكتار55و  88 مساحت زمين پروژه:
 EPCمدارك تهيه اول و  فاز طراحي خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5368ارديبهشت  آغاز پروژه:
 5365شهريور  :اتمام پروژه

 

 نفت و گاز پارس 56و  55كمپ اسكان موقت كاركنان دوران ساخت فازهاي .3

 شركت پيدكو كارفرما:
 مين مسكن موقت كاركنان دوران ساختاتهدف: 

 : منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس محل احداث پروژه
 هكتار 38 مساحت زمين پروژه:

اول و دوم مجموعه شامل معماري، شهرسازي، تأسيسات  فاز طراحي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 زيربنايي و سيويل 

 5367تير  آغاز پروژه:
 5367: آذر اتمام پروژه

 

 نفت و گاز پارس 58و  9كمپ اسكان موقت كاركنان دوران ساخت فازهاي  .1

 شركت راشستان كارفرما:
 مين مسكن موقت كاركنان دوران ساختاتهدف: 

 سنگينسايت صنايع نيمه -: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمحل احداث پروژه
 هكتار 38 مساحت زمين پروژه:

سيسات زيربنايي و اشامل شهرسازي، ت :اول و دوم سايت زاف طراحي انجام شده توسط مشاور: خدمات
 سيويل 

 5361تير  آغاز پروژه:
 5367: اتمام پروژه
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 نفت و گاز پارس 6و  5و  8كمپ اسكان موقت كاركنان دوران ساخت فازهاي .7

 شركت پيدكو كارفرما:
 دوران ساختتأمين مسكن موقت كاركنان هدف: 

 : منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس محل احداث پروژه
 هكتار 17 مساحت زمين پروژه:

معماري، شهرسازي، تأسيسات  :اول و دوم مجموعه شامل طراحي فاز خدمات انجام شده توسط مشاور:
 زيربنايي و سيويل 

 5361تير  آغاز پروژه:
 5361: مهر اتمام پروژه

 
 

 نفت و گاز پارس 7و  1كاركنان دوران ساخت فازهاي كمپ اسكان موقت  .8

 شركت تهران جنوب كارفرما:
 مين مسكن موقت كاركنان دوران ساختاتهدف: 

 سايت اسكان موقت كارگري   -: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمحل احداث پروژه
 هكتار  6 مساحت زمين پروژه:

معماري، شهرسازي،  :ها و سايت شاملاول و دوم ساختمان فاز طراحي خدمات انجام شده توسط مشاور:
 تأسيسات زيربنايي و سيويل 

 5361تير  آغاز پروژه:
 5361: مهر هاتمام پروژ

 

 كمپ اسكان موقت الوان  .5

 سپهر يسپهر الوان وابسته به شركت انرژ يميشركت قطب پتروش كارفرما:
 الوان رهياستان هرمزگان، جز محل احداث پروژه:

 هكتار58مساحت زمين پروژه: 
 يمعمار كيفاز  يمحل كمپ، طراح يابيمكانخدمات انجام شده توسط مشاور: 

 5398آغاز پروژه: ارديبهشت 
 5398اتمام پروژه: تير 
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 آب، فاضالبتصفيههاي آبرساني، فاضالب، ايستگاه تاسيسات زيربنايي،

 كن و كنترل سيالبشيرين
  

سازي سايت صنايع سنگين ارس به منظور استفاده بهينه مطالعات بازنگري طرح آماده .5
اي استان آذربايجان شرقي و اعمال تغييرات مربوط از امكانات موجود شركت آب منطقه

 888به واريانت خيابان 

 ارسكارفرما: سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي 
 محل احداث پروژه: سايت صنايع سنگين ارس

هكتاري صنايع  5188خدمات انجام شده توسط مشاور: مطالعات خطوط انتقال و شبكه توزيع آب سايت 
 سنگين منطقه آزاد ارس

 5391آغاز پروژه: آبان 
   اتمام پروژه: در حال انجام

 

 هدايت سيالبآوري، كنترل و شهرك پتروشيمي مكران: طرح اجرايي جمع .8

 شركت توسعه نگين مكرانكارفرما: 
 منطقه آزاد چابهار -بلوچستان : استان سيستان و محل احداث پروژه

تهيه طرح اجرايي كانال خاكي هدايت و كنترل سيالب شهرك از باالدست خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 متر98كيلومتر و عرض متوسط 51هاي منطقه آزاد چابهار به طول زمين

 1392تير  آغاز پروژه:
  5393بهمن  اتمام پروژه:

 
 هاي سطحي قطب پتروشيمي سپهر الوانمطالعات آب .3

 كارفرما: قطب پتروشيمي سپهر الوان  
 محل احداث پروژه: جزيره الوان

 خدمات انجام شده توسط  مشاور: مطالعات طرح جامع
 5395آغاز پروژه: 

  5398اتمام پروژه: 

 
 فاز اول منطقه آزاد ماكوطرح ساختار توسعه  .1

 سازمان منطقه آزاد ماكو كارفرما:
 غربيآذربايجان -ماكو محل احداث پروژه:

آوري ، جمعطراحي شبكه توزيع آب كنترل سيالب، منابع آب،مطالعات  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 منطقه آزاد ماكونشاني فاضالب، آبياري فضاي سبز و شبكه آتش

 5393 بهمن آغاز پروژه:
  5391آذر  اتمام پروژه:

 NGL3100هاي غيرصنعتي پروژه پااليشگاه ساختمان .7

 شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفتكارفرما: 
 چشمه خوش -استان ايالممحل احداث پروژه: 

مطالعات طراحي تاسيسات زيربنايي )آب، فاضالب و شبكه آبياري فضاي خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 سبز(

 5395مرداد آغاز پروژه: 
  5398مهر اتمام پروژه: 
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هاي سطحي سايت توسعه فرودگاه آوري آبمطالعات طرح كنترل سيالب و جمع .8
 المللي سلفچگانبين

 كارفرما: شركت ارم كيش 
 المللي طرالبمحل احداث پروژه: منطقه نمونه گردشگري بين
 خدمات انجام شده توسط مشاور : مطالعات پايه

 5398پروژه:  آغاز
   5398اتمام پروژه: 

 مطالعات طرح كنترل سيالب منطقه آزاد ارس .5

 صنعتي ارس -كارفرما: سازمان منطقه آزاد تجاري
 صنعتي ارس -محل احداث  پروژه: منطقه آزاد تجاري

 خدمات انجام شده توسط مشاور : مطالعات پايه
 5398آغاز پروژه: 

  5398اتمام پروژه: 

 
 8هاي سطحي و كنترل سيالب ترمينال شماره آوري آبح جمعمطالعات پايه طر .6

 المللي امام خميني)ره( فرودگاه بين

 كارفرما: وزارت راه و ترابري
 )ره(المللي امام خمينيمحل احداث پروژه: فرودگاه بين

 خدمات انجام شده توسط مشاور: مطالعات پايه
 5369آغاز پروژه: 

 5398اتمام پروژه: 

 
هاي سطحي و كنترل سيالب سايت شهر فرودگاهي آوري آبطرح جمع مطالعات پايه .9

 )ره(امام خميني

 كارفرما: وزارت راه و ترابري
 المللي امام خميني محل احداث پروژه: فرودگاه بين

 خدمات انجام شده توسط مشاور : مطالعات پايه
 5369آغاز پروژه: 

 5398اتمام پروژه: 

 
 نفت و گاز كارگاه مخلوط شيميايي شركت ،واحد اسيد سازيتاسيسات زيربنايي و محوطه .58

 ملي حفاري ايران

 شركت ملي حفاري ايران كارفرما:
 اهواز محل احداث پروژه:

 دوم و نظارت عاليه بر عمليات اجرايي ،طراحي فازاول خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5365اسفند  آغاز پروژه:

  5398خرداد  اتمام پروژه:
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   آلومينيوم المهدي سايتزيربنايي  تاسيساتطرح  .55

 كارفرما: شركت آلومينيوم المهدي
  آلومينيوم المهدي سايت -محل احداث پروژه: بندرعباس

 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي فاز اول و دوم
         5368آغاز پروژه: دي

 5369اتمام پروژه: اسفند 
 

 توزيع آب شهرهاي زهك و هيرمندمطالعات مرحله اول و دوم شبكه  .58

 كارفرما: شركت آب و فاضالب استان سيستان و بلوچستان
 محل احداث پروژه: شهرهاي زهك و هيرمند از توابع شهرستان زابل

 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي شبكه آبرساني و توزيع آب شهري
 5369آغاز پروژه: بهمن 

 در حال انجاماتمام پروژه: 

 
 فارسفلزي خليج و معدني صنايعاقتصادي ويژه  منطقههاي پروژه .53

 فارسفلزي خليج و معدني صنايعاقتصادي سازمان منطقه ويژه كارفرما: 
 فارسمنطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج -محل احداث پروژه: بندرعباس 

 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي تاسيسات زيربنايي
 5368آغاز پروژه: آذر 

 5365اتمام پروژه: 
 

 هاي قشمرساني شهركآب .51

 كارفرما: معاونت عمراني منطقه آزاد قشم
 محل احداث پروژه: جزيره قشم

 خدمات انجام شده توسط مشاور: نظارت عاليه و نظارت كارگاهي
 5368 فروردين آغاز پروژه:

 5368اتمام پروژه: 

 
 هاي منطقه آزاد اروندپروژه .57

 سازمان منطقه آزاد اروندكارفرما: 
 آبادان -محل احداث پروژه: منطقه آزاد اروند 

 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي تاسيسات زيربنايي
 5367آغاز پروژه: اسفند 

 5365 -اتمام پروژه: متوقف شده 
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 اقتصادي انرژي پارس  يمنطقه ويژه 8مطالعات پايه منابع آب سايت شماره  .58

شناسي و خاك هاي سطحي و زيرزميني،هيدرولوژي آب سالي،خشك )اقليم و
 شناسي(زمين

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: 
 عسلويه -پارسويژه اقتصادي انرژي منطقه محل احداث پروژه: 

 اول فازمطالعات خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5367آغاز پروژه: 

 5365اتمام پروژه: 

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 8ب سايت شماره آمطالعات تامين  .55

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: 
 عسلويه - پارسويژه اقتصادي انرژي منطقه محل احداث پروژه: 

 اول فازمطالعات خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5367آغاز پروژه: 

 5365اتمام پروژه: 

ويژه  يكاري منطقهسطحي و زيرزميني محوطه فضاي سبز و جنگلكشي زهطرح  .56
 فارسصنايع معدني و فلزي خليجاقتصادي 

 فارسصنايع معدني و فلزي خليجاقتصادي منطقه ويژه كارفرما: 
  بندرعباس -فارس محل احداث پروژه: منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج

 اول، دوم و نظارت فازطالعات مخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5367آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: تير 

 

 طرح شبكه آبياري محوطه ساختمان اداري سروآباد مريوان .59

 و شهرسازي كردستان كارفرما: سازمان مسكن
 محل احداث پروژه: مريوان

 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي فاز دوم
 5368آغاز پروژه: بهمن 

 5365اتمام پروژه: اسفند 
 

 پارس گازي پترو 58و آبياري فاز و فاضالب شبكه آب  .88

 پتروپارسكارفرما: شركت 
 تمبك  - پارسويژه اقتصادي انرژي منطقه محل احداث پروژه: 

 EPCخدمات انجام شده توسط مشاور: انجام خدمات به روش 
 5368 تيرآغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: اسفند 
 

 پتروشيمي  منطقه ويژه اقتصادي 5طرح شبكه آبياري ميدان آزادي سايت شماره  .85

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيميكارفرما: 
 ماهشهر -محل احداث پروژه: منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام 

 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي فاز اول
 5368 ديآغاز پروژه: 

 5365بهمناتمام پروژه: 
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قرار تدير و كوشكنار به منظور اس هاي المرد،مطالعات مقدماتي پايه منابع آب دشت .88
 هاي سطحي و زيرزميني،هيدرولوژي آب خشكسالي، بر )اقليم وصنايع انرژي

 شناسي(زمين شناسي،خاك

 و معادن  وزرات صنايعكارفرما: 
 فارس و هرمزگان، هاي بوشهراستانمحل پروژه: 

 اول فازمطالعات خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5367آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 
 

منطقه ويژه اقتصادي انرژي  8هاي باالدست سايت شماره مطالعات كنترل سيالب حوزه .83
 پارس

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: 
 عسلوبه - پارسويژه اقتصادي انرژي منطقه  محل احداث پروژه:

 اول فازمطالعات خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5367آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 
 

 يابي صنايع نوين در استان تهرانپايه منابع آب پروژه مكان مطالعات .81

 معادن و وزارت صنايعكارفرما: 
 تهراناستان  محل احداث پروژه:

 اول فازمطالعات خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5367آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 

 
 8و فاضالب شهرك صنعتي تفتطرح شبكه آب  .87

 هاي صنعتي استان يزدكارفرما: شركت شهرك
 تفت -محل احداث پروژه: يزد

 و دوم: طراحي فاز اول شده توسط مشاورخدمات انجام 
 5367آغاز پروژه: آبان 

 5368اتمام پروژه: اسفند
 

 حفاظت ساحل جزيره شادي اهواز مهندسي رودخانه و و طراحي مطالعات .88

 سازمان آب و برق خوزستانكارفرما: 
 اهواز محل احداث پروژه:

 دومو  اول فاز و طراحي مطالعاتخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5367آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 
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  فارسصنايع معدني و فلزي خليج اقتصادي مهار و هدايت سيالب منطقه ويژهطرح  .85

 فارسصنايع معدني و فلزي خليج اقتصادي منطقه ويژهكارفرما: 
 بندرعباس -فارسمحل پروژه: منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج

 و دومخدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي فاز اول 
 5367آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 
 

 پارك گلبرگشبكه آبياري  .86

 تهرانشهر ها و فضاي سبز سازمان پارككارفرما: 
 محل احداث پروژه: تهران

 و نظارت: طراحي فاز اول، دوم شده توسط مشاورخدمات انجام 
 5367آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 
 

 و صنايع معدنياقتصادي هاي سايت مياني منطقه ويژه خيابان سبزشبكه آبياري فضاي .89
 فارسفلزي خليج

 فارسصنايع معدني و فلزي خليجاقتصادي منطقه ويژه كارفرما: 
 بندرعباس -فارسمحل احداث پروژه: منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج

 دوم و نظارت ،اول فاز خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي
 5367آغاز پروژه: 

 5366اتمام پروژه: 

نايع صاقتصادي هتل و سايت جنوبي منطقه ويژه  كاريجنگلسبز و شبكه آبياري فضاي .38
 فارسفلزي خليج معدني و

 فارسصنايع معدني و فلزي خليجاقتصادي منطقه ويژه كارفرما: 
 بندرعباس -فارسصنايع معدني و فلزي خليج اقتصادي ويژهمحل احداث پروژه: منطقه 

 دوم و نظارت ،اول فاز خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي
 5367آغاز پروژه: 

 5366اتمام پروژه: 

 پايه منابع آب چابهار مطالعات .35

 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگريكارفرما: 
 چابهار محل احداث پروژه:

 اول فازمطالعات خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5367آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 

 مطالعات پايه منابع آب تفت .38

 هاي صنعتي استان يزدشركت شهرككارفرما: 
 يزدمحل احداث پروژه: 

 : مطالعات پايهشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5367آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 
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 مطالعات تفصيلي منابع آب دشت سلماس .33

 غربيهاي صنعتي آذربايجانشركت شهرككارفرما: 
 سلماسمحل احداث پروژه: 

 اول فازمطالعات خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5367آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 
 

و ي هاي سطحهيدرولوژي آب سالي،خشك )اقليم و ماكومطالعات پايه منابع آب  .31
 شناسي(زمين شناسي،خاك زيرزميني،

 غربياستانداري آذربايجانكارفرما: 
 ماكو محل احداث پروژه:

 اول فازمطالعات خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5361آغاز پروژه: 

 5367اتمام پروژه: 
 

 ماهشهر مطالعات پايه منابع آب سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي .37

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيميكارفرما: 
 ماهشهر -منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي  محل احداث پروژه:

 اولفاز مطالعات خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5361آغاز پروژه: 

 5367اتمام پروژه: 
 

 بر قرار صنايع انرژيتمنظور اسمطالعات پايه منابع آب شش استان جنوبي كشور به .38

 و معادن وزارت صنايعكارفرما: 
 هاي جنوبي كشوراستان محل احداث پروژه:

 اول فازمطالعات خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5361آغاز پروژه: 

 5367اتمام پروژه: 

 

 آباد تهرانآب و فاضالب شهرك صنعتي شمس هايشبكه .35

 هاي صنعتي تهرانشهرككارفرما: شركت 
 محل احداث پروژه: تهران

 دوم و نظارت ،اول فاز طراحي: شده توسط مشاورخدمات انجام 
 5361آغاز پروژه: 

  5367اتمام پروژه: 

 
 تانرفاهي بوس ،عمليات تحكيم و تثبيت بستر سايت مجتمع مسكوني و طراحي مطالعات .36

 شهرشركت توسعه مهندسي مكانكارفرما: 
 عسلويه  –منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  محل احداث  پروژه:

 و دوم : مطالعات و طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5361آغاز پروژه: 

 5367اتمام پروژه: 
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 ناجا آبياري ستاد شبكه .39

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: 
 اقتصادي انرژي پارس  يمنطقه ويژه محل احداث پروژه:

 دوم و نظارت، اول فاز خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي
 5361آغاز پروژه: 

 5367اتمام پروژه: 
 

 فاضالب و وري صنعت آبهبهبود بهر تحقيقات مركزطرح  .18

 و فاضالب وزارت نيرو معاونت آبكارفرما: 
 محل احداث پروژه: تهران 

 : طراحي فاز اول و دومشده توسط مشاور خدمات انجام 
 5351آغاز پروژه: اسفند 

 5367آذر اتمام پروژه: 
 

 هاي سطحي اراضي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسآوري و هدايت آبسيستم جمع .15

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: سازمان 
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمحل احداث پروژه: 

 و نظارت دوم ،اول فاز : طراحيشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5365آغاز پروژه: 

 5363اتمام پروژه: 
 

 آبادشبكه آبياري پارك بانوان يافت .18

 تهرانشهر ها و فضاي سبز سازمان پارككارفرما: 
 محل احداث پروژه: تهران

 و نظارت دوم ،اول فاز : طراحيشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5361آغاز پروژه: 
 5367 اتمام پروژه:

 

 هاي عمومي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيميفاضالب ساختمان و طرح شبكه آب .13
 ماهشهر

 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيميكارفرما: سازمان 
 ماهشهر -ويژه اقتصادي پتروشيمي محل احداث پروژه: منطقه

 و دوم : طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5363آغاز پروژه: 

 5361اتمام پروژه: 

 ورزان دماوندآب و فاضالب شهرك صنعتي آئينه هايشبكهطرح  .11

 هاي صنعتي تهرانشهرككارفرما: شركت 
 محل احداث پروژه: دماوند

 و دوم : طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5361آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 
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 آب يادمانشبكه توزيع  و طرح آبياري .17

 كارفرما: شركت يادمان سازه
 تهران محل احداث پروژه:

 اول فاز خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي
 5361آغاز پروژه: آبان 

 5361اتمام پروژه: اسفند
 

 عسلويه 58و 9 و آبياري توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، فازفاضالب و  طرح شبكه آب .18

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: 
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس محل احداث پروژه:

 اول فاز خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي
 5361آغاز پروژه: 

 5367اتمام پروژه: 
 

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسشبكه آبياري ترمينال بار  .15

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: 
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس محل احداث پروژه:

 طراحي فاز اول، دوم و نظارتخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5361آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 
 

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 1شبكه آبياري كمپ طراحي  .16

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: 
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس محل پروژه:

 ، دوم و نظارتطراحي فاز اول: توسط مشاور خدمات انجام شده
 5361آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 

 
 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس شبكه آبياري نهالستان .19

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: 
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس محل احداث پروژه:

 ، دوم و نظارتطراحي فاز اولخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5361آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 

 
 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس شبكه آبياري پرديس ورزشي .78

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: 
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس محل احداث پروژه:

 طراحي فاز اول، دوم و نظارتخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5361آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 
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 متر مكعبي بلوار فرودگاه عسلويه5888 بتنيمخزن   .75

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: 
 عسلويه -منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  محل احداث پروژه:

 ، دوم و نظارتطراحي فاز اولخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5361آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 

 
هاي هيدرولوژي آب سالي،خشك منابع آب دهكده دانايي بوشهر )اقليم و پايهمطالعات  .78

 شناسي(زمين شناسي،خاك سطحي و زيرزميني،

 استانداري بوشهركارفرما: 
 بوشهر محل احداث پروژه:

 اول فازمطالعات خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5361آغاز پروژه: سال 

 5367اتمام پروژه: سال 
 

 خارگ پتروشيمي استحصال زمين از دريا، طرح .73

 خارگ پتروشيمي كارفرما: شركت
 خارگ محل احداث پروژه:

 دوم  و اول فاز خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي
 5361آغاز پروژه: 

 5367اتمام پروژه: 

 جديد 3 شبكه آبياري كمپ .71

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: سازمان 
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمحل احداث پروژه: 

 : طراحي فاز اول، دوم و نظارتشده توسط مشاروخدمات انجام 
 5363آغاز پروژه: 

 5361اتمام پروژه: 

 شبكه آبياري سايت شيرينو .77

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: سازمان 
 عسلويه - ي پارسمنطقه ويژه اقتصادي انرژمحل احداث پروژه: 

 ، دوم و نظارت: طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5363آغاز پروژه: 

 5361اتمام پروژه: 

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسبازارچه  آبياريشبكه  .78

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: سازمان 
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمحل احداث پروژه: 

 : طراحي فاز اول، دوم و نظارتشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5363آغاز پروژه: 

 5361اتمام پروژه: 

 
 



 

173 

 
 

 
 

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس پارك ساحليشبكه آبياري  .75

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: سازمان 
 عسلويه -منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمحل احداث پروژه: 

 : طراحي فاز اول، دوم و نظارتشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5368آغاز پروژه: 

 5361اتمام پروژه: 
 

ها به مخزن، مسير خروجي آب آبياري به مترمكعبي، مسير ورود فاضالب5888مخزن  .76
 پارك ساحلي

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: سازمان 
 عسلويه -اقتصادي انرژي پارسمنطقه ويژه محل احداث پروژه: 

 ، دوم و نظارت: طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
  5368آغاز پروژه: 

 5361اتمام پروژه: 

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسهكتاري 38شبكه آبياري پارك  .79

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: سازمان 
 عسلويه - اقتصادي انرژي پارسمنطقه ويژه محل احداث پروژه: 

 ، دوم و نظارت: طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5368آغاز پروژه: 

 5361اتمام پروژه: 

 آبياري پارك بانوان چيتگر شبكه .88

 تهرانشهر ها و فضاي سبز سازمان پارككارفرما: 
 محل احداث پروژه: تهران

 ، دوم و نظارتاولخدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي فاز 
 5363آغاز پروژه: 

 5367اتمام پروژه: 

 

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 8 مركز پشتيبانيطرح شبكه آبياري  .85

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: سازمان 
 عسلويه - پارسويژه اقتصادي انرژي منطقه محل احداث پروژه: 

 اول: طراحي فاز شده توسط مشاورخدمات انجام 
 5363 آغاز پروژه:

 5367اتمام پروژه: 
 

آوري فاضالب كمپ ستادي منطقه ويژه اقتصادي انرژي طرح شبكه توزيع آب و جمع .88
 پارس 

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: سازمان 
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمحل احداث پروژه: 

 ز اول: طراحي فاشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5368آغاز پروژه: 

 5363اتمام پروژه: 
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 فالت قاره شركت نفت صدف و  شهرك 8فاز شبكه آبياري  .83

 فالت قاره نفت شركتكارفرما: سازمان منطقه آزاد كيش و 
 جزيره كيش محل احداث پروژه:

 طراحي فاز اول، دوم و نظارتخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5368آغاز پروژه: 

 5361اتمام پروژه: 
 

 بندشبكه آبياري پارك ساحلي ناي .81

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: 
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس محل احداث پروژه:

 طراحي فاز اول، دوم و نظارتخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5365آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 

 منابع آب منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمطالعات پايه  .87

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: 
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس محل احداث پروژه:

 اول فازمطالعات خدمات انجام شده توسط مشاور: 
 5365آغاز پروژه: 

 5363اتمام پروژه: 

 فضاي سبز ساختمان اداري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس آبياريشبكه  .88

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: سازمان 
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمحل احداث پروژه: 

 ، دوم و نظارت: طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5365آغاز پروژه: 

 5361اتمام پروژه: 

 شبكه توزيع آب سايت مياني منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس طرح .85

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: سازمان 
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمحل احداث پروژه: 

 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي فاز اول
 5365آغاز پروژه: 

 5363اتمام پروژه: 

 واحد 8منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به ظرفيت كن طرح آب شيرين .86
     هزارمتر مكعبي58

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: سازمان  
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمحل احداث پروژه: 

 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي فاز اول
 5365آغاز پروژه 

 5363اتمام پروژه: 
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 هاي مسكوني منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسآب و فاضالب كمپ هايشبكهطرح  .89

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: سازمان 
 عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمحل احداث پروژه: 

 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي فاز اول
 5365آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 

 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيميشبكه توزيع  .58

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيميكارفرما: 
 ماهشهر -محل احداث پروژه: منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

 ، دوم و نظارت: طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5365آغاز پروژه: 

 5363اتمام پروژه: 

 تقال فاضالب شهرك سفينآوري و انپمپاژ شبكه جمع هايايستگاه طرح .55

 سازمان منطقه آزاد كيشكارفرما: 
 محل احداث پروژه: جزيره كيش

 : طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5368آغاز پروژه: ارديبهشت 

 5365خرداداتمام پروژه: 

 االرضي شهرك شهروندهاي تحتهاي سطحي و كنترل آبآب آوريجمعسيستم  .58

 تهران شهرفضاي سبز  ها وپاركسازمان كارفرما: 
 محل احداث پروژه: تهران

 ، دوم و نظارت: طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5359آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 
 

 انرژي پارس آوري فاضالب سايت مياني منطقه ويژه اقتصاديشبكه جمعطرح  .53

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسكارفرما: سازمان 
 عسلويه  - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمحل احداث پروژه: 

 : طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5368آغاز پروژه: 

 5368اتمام پروژه: 
 

 هاي پارك نمايشگاهيسازه اتصال كانال گير ورسوب طرح .51

 گلشهر شركت نهال وكارفرما: 
 محل احداث پروژه: تهران
 مشاور: طراحي فاز اول خدمات انجام شده توسط

 5358آغاز پروژه: بهمن 
  5368اتمام پروژه: آبان
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 سازي اردكانكارخانه گندله تاسيسات زيربناييطرح  .57

 شركت معدني و صنعتي چادرملوكارفرما: 
 محل احداث پروژه: يزد

 فاز اول طراحي: شده توسط مشاورخدمات انجام 
  5359آغاز پروژه: 
 5365: اتمام پروژه

 

 هاي سطحي منطقه انبارهاي صنعتي منطقه آزاد قشممهار آب .58

 سازمان منطقه آزاد قشمكارفرما: 
 رجايي شهيد بندرمحل احداث پروژه: 

 نظارتدوم و  ،اول فاز : طراحيشده توسط مشاورخدمات انجام 
  5356آغاز پروژه: 
 5359: اتمام پروژه

صنايع معدني و آوري فاضالب سايت جنوبي منطقه ويژه اقتصادي شبكه جمعطرح  .55
 فارس فلزي خليج

 فارس صنايع معدني و فلزي خليجمنطقه ويژه اقتصادي كارفرما: سازمان 
 محل احداث پروژه: بندرعباس

 : طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5356آغاز پروژه: 

 5359اتمام پروژه: 

صنايع معدني و فلزي شبكه توزيع آب سايت جنوبي منطقه ويژه اقتصادي طرح  .56
 فارس خليج

 فارسصنايع معدني و فلزي خليجمنطقه ويژه اقتصادي كارفرما: سازمان 
 محل احداث پروژه: بندرعباس

 : طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5355آغاز پروژه: 

 5359اتمام پروژه: 

 مسيل درگهان قشم .59

 سازمان منطقه آزاد قشم: معاونت عمراني كارفرما
 محل احداث پروژه: جزيره قشم

 نظارتدوم و  ،اول فاز خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي
 5355آغاز پروژه: 

 5356اتمام پروژه: 
 

 ويژه اقتصادي پتروشيمي منطقه 5فاضالب سايت شماره  آوريشبكه جمعطرح  .68

 ويژه اقتصادي پتروشيميسازمان منطقه كارفرما: 
 ماهشهر -منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي محل احداث پروژه:

 اول فاز : طراحيشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5355آغاز پروژه: 

 5359اتمام پروژه: 
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 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي 5خانه فاضالب سايت شماره تصفيهطرح  .65

 پتروشيميسازمان منطقه ويژه اقتصادي كارفرما: 
 ماهشهر -منطقه ويژه اقتصادي پتروشيميمحل احداث پروژه: 

 اول فاز : طراحيشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5355آغاز پروژه: 

 5356اتمام پروژه: 
 

 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي 3شبكه آب دوران ساخت سايت شماره طرح  .68

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيميكارفرما: 
 ماهشهر -منطقه ويژه اقتصادي پتروشيميمحل احداث پروژه: 

  اول و دوم فاز طراحي :شده توسط مشاورخدمات انجام 
 5355آغاز پروژه: 

 5359اتمام پروژه: 

 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي 1سايت شماره  ساختشبكه آب دوران طرح  .63

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي: كارفرما
 ماهشهر - منطقه ويژه اقتصادي پتروشيميمحل احداث پروژه: 

 اول و دوم فاز خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي
 5355آغاز پروژه: 

 5359اتمام پروژه: 

 پروژه پارك نمايشگاهي تهرانطرح مهندسي آب  .61

 شهرگل شركت نهال وكارفرما: 
 محل احداث پروژه: تهران

 : طراحي فاز اولتوسط مشاور خدمات انجام شده
 5358آغاز پروژه: بهمن 
 5355اتمام پروژه: خرداد

 

 ساخت و به منظور اي،كارهاي لوله و ساخت تجهيزات مهارارائه خدمات جهت  .67
 روداندازي سد الستيكي بابلراه

 امور آب -وزارت نيرو كارفرما:
 سرمحل احداث پروژه: بابل

 و ساخت : خدمات مشاورهتوسط مشاور خدمات انجام شده
 5357آغاز پروژه: آبان 

 5358خرداد  اتمام پروژه:
 

 قشم جزيرههاي بهداشتي سرويس برايدستگاه تصفيه فاضالب  .68

 سازمان منطقه آزاد قشم: كارفرما
 محل احداث پروژه: جزيره قشم

 نظارتدوم و ، اول فاز خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي
 5358آغاز پروژه: 

 5355اتمام پروژه: 
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 هاي مديريت آبتدوين سيستم خبره تحليل سياست .65

 مهندسي آب كشور و طرح استانداردهاكارفرما: دفتر 
 محل احداث پروژه: تهران

 : خدمات مهندسي توسط مشاور خدمات انجام شده
 5357آغاز پروژه: مرداد 
  5358اتمام پروژه: مرداد

 

 و فضاي سبز پارك ونكشبكه توزيع آب  .66

 تهران 3شهرداري منطقه : كارفرما
 محل احداث پروژه: تهران

 نظارتدوم و  ،اول فاز خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي
 5358آغاز پروژه: 

 5355اتمام پروژه: 

 شكرهاي نيكارون در محدوده طرح رسوب رود و حفاظت در مقابل سيل .69

 مهندسين مشاور پاپيالكارفرما: 
 محل احداث پروژه: اهواز

 و رسوب رودخانه كارون سيالب مطالعات هيدروليك،: توسط مشاور انجام شدهخدمات 
 5357آغاز پروژه: مهر 

 5358فروردين  اتمام پروژه:

 

 از اراضي زير شبكه سفيدرود گيالن هكتار5888تجهيز و نوسازي طرح  .98

 سازمان كشاورزي استان گيالنكارفرما: 
 محل احداث پروژه: گيالن

 : طراحي فاز دومتوسط مشاور خدمات انجام شده
  5357آغاز پروژه: اسفند 

 5358اتمام پروژه: شهريور 
 

  شهرهاي استان سمنان فاضالب و دفع تصفيه آوري،شبكه جمع طرح .95

 فاضالب استان سمنان و آب شركت: كارفرما
 محل احداث پروژه: استان سمنان

 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي فاز اول
 5351پروژه: آغاز 

 5358اتمام پروژه: 
 

ي هاي اصلدهنده سيالب رودخانههاي كامپيوتري سيستم هشدارمدل تهيهطرح  .98
 استان خوزستان

 سازمان تحقيقات منابع آبكارفرما: 
 محل احداث پروژه: استان خوزستان

 : طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5351آغاز پروژه: مهر

  5357اتمام پروژه: مهر 
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 سد و نيروگاه آبي گتوند عليا .93

 شركت مشانيركارفرما: 
 محل احداث پروژه: گند شوشتر

 : محاسبات رسوب و تخمين دبي رسوب ساليانهشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5351آغاز پروژه: بهمن 

 5357مرداد اتمام پروژه: 
 

 كشورطرح استاندارد صنعت آباستاندارد  نويسهاي پيشارزيابي گزارش .91

 (و بودجه برنامهريزي كشور )مديريت و برنامهسازمان كارفرما: 
 محل احداث پروژه: تهران

 هاارزيابي گزارش: شده توسط مشاورخدمات انجام 
 5351آغاز پروژه: آبان 
 5357اتمام پروژه: دي 

 كيپتوسعه كشاورزي اراضي واقع درغرب روستاي اطرح  .97

 نيك صنعت كت ايپكشركارفرما: 
 كرجمحل احداث پروژه: 
 : طراحي فاز اولتوسط مشاور خدمات انجام شده
  5357آغاز پروژه: مرداد 

 5358آذر اتمام پروژه: 

 مطالعات توجيهي رسوب پروژه سد گدارلندر  .98

 كارفرما: شركت مشانير
 سليمان محل احداث پروژه: مسجد

 اول: مطالعات فاز شده توسط مشاورخدمات انجام 
 5351آغاز پروژه: 

 5357اتمام پروژه: 

  هاي مدرن آبياريگيري و توزيع آب در شبكهسازي سيستم اندازهمطالعات بهينه .95

 كارفرما: وزارت نيرو
 محل احداث پروژه: گرمسار، قزوين، ورامين، گيالن
 خدمات انجام شده توسط مشاور: مطالعات فاز اول

 5351آغاز پروژه: 
 5357اتمام پروژه: 

 

 كيلومتر 3طول به آباد تهرانهاي سطحي منطقه يوسفآوري آبطرح كانال جمع .96

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهرانكارفرما: 
 آباديوسف -تهرانمحل احداث پروژه: 

 خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحي فاز اول و دوم
 5358آغاز پروژه: 

 5351اتمام پروژه: 
 
 
 



 

179 

 
 

 
 

 

 هاي بتني چوكاترميم پايه سيستم آبرساني واصالح  .99

 )چوكا( كاغذ ايران و چوب مجتمع صنايعكارفرما: 
 استان مازندران –محل احداث پروژه: ساري 

 بردارينقشه خدمات: شده توسط مشاورخدمات انجام 
   5351آغاز پروژه: آذر 

 5357دي اتمام پروژه: 

 

 سازيصنعتي كارخانجات نوشابهو بازيافت پساب  سيستم تصفيهطرح  .588

 تبليغات حوزه علميه قم كارفرما: دفتر
 محل احداث پروژه: تهران

 : طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5351آغاز پروژه: ارديبهشت 

 5357اتمام پروژه: شهريور

 چوكا رساني مجتمعبمطالعه سيستم آ .585

 )چوكا( كاغذ ايران و چوب مجتمع صنايعكارفرما: 
 استان مازندران –محل احداث پروژه: ساري 

 : مطالعاتشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5353آغاز پروژه: اسفند 
 5351اتمام پروژه: مرداد 

 

 هاي سطحي خيابان آجودانيهآوري آبطرح اصالح هندسي و جمع .588

 تهران 5شهرداري منطقه كارفرما: 
 محل احداث پروژه: تهران

 : طراحي فاز اولتوسط مشاورشده خدمات انجام 
 5353آغاز پروژه: 

 5351اتمام پروژه: 

 

سازي زمين شمالي سبز محوطه فضايو آبياري هاي سطحي آوري آبسيستم جمع .583
 خودروپارس

 خودروكارفرما: شركت پارس 
 محل احداث پروژه: تهران

 و دوم: طراحي فاز اول شده توسط مشاورخدمات انجام 
 5353آغاز پروژه: 

 5351اتمام پروژه: 

 هيدروليك و هيدرولوژي مسيل  و محاسبات مطالعات .581

 8: شهرداري منطقه كارفرما
 محل احداث پروژه: رودبار

 و رسوب مسيل: مطالعات و محاسبات هيدروليكي شده توسط مشاورخدمات انجام 
 5358آغاز پروژه: 

 5353اتمام پروژه: 
 



 

181 

 
 

 
 
 
 

 شهرستان ساوههاي سطحي آوري آبجمعشبكه طرح  .587

 كارفرما: شهرداري ساوه
 محل احداث پروژه: ساوه

 هاي سطحي: طراحي شبكه آبشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5358آغاز پروژه: اسفند 

 5353آبان اتمام پروژه: 

 

 انبارهاي صنعتي قشم مطالعات هيدرولوژي و هيدروليك .588

 سازمان منطقه آزاد قشمكارفرما: 
 قشمجزيره  محل احداث  پروژه:

 مطالعات هيدرولوژي و هيدروليك: شده توسط مشاورخدمات انجام 
 5358آغاز پروژه: اسفند 

  5353اتمام پروژه: شهريور 

 طرح شبكه فاضالب نمايشگاه دائمي كشاورزي .585

 كارفرما: وزارت كشاورزي
 محل احداث پروژه: تهران

 هزينه برآورد و : طراحي شبكه فاضالبشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5358شهريور  آغاز پروژه:

 5353فروردين اتمام پروژه: 

 رودبار سازي كانال مجتمع تجاري شهرهاي سطحي و بهآب آوريجمع مطالعات .586

 آپارتمانشهركارفرما: 
 رودبار محل احداث پروژه:

 دوم و : مطالعات هيدروليك فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5358 شهريور آغاز پروژه:

 5358آذر اتمام پروژه: 

 

 بهينه از سد سفيدرود برداريبهرهطرح  .589

 كارفرما: وزارت نيرو
 محل احداث پروژه: گيالن

 : طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5358 تيرآغاز پروژه: 

 5358 اسفنداتمام پروژه: 

 

 آباد به كانال خيامطرح اتصال كانال يوسف .558

 فني و مهندسي شهر تهرانسازمان مشاور كارفرما: 
 تهرانمحل احداث پروژه: 

 : طراحي فاز اولشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5358 تيرآغاز پروژه: 

 5358اسفند اتمام پروژه: 
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 طرح سد الستيكي بابلرود در شهر بابلسر .555

 امورآب -كارفرما: وزارت نيرو
 مازندران -سرمحل احداث پروژه: بابل

 سوم و : طراحي فاز اولتوسط مشاور خدمات انجام شده
 5358آغاز پروژه: 
 5358: اتمام پروژه
 

هاي سطحي، شبكه آبرساني و شبكه فاضالب شهرك صنعتي آوري آبطرح جمع .558
 نظرآباد

 شهرداري نظرآبادكارفرما: 
 نظرآبادمحل احداث پروژه: 

 هاي سطحي: طراحي شبكه آبشده توسط مشاورخدمات انجام 
 5355شهريور آغاز پروژه: 

 5355 آباناتمام پروژه: 

 
 ي )المرد و پارسيان(هاي كنترل سيالب منطقه ويژهآوري آبمطالعات جمع .553

 مطالعات سيالب در رود كارون .551

 ارگذاري خط انتقال آب از زير دريا به جزيره هرمزبمطالعات و  .557

 هاي شناور(طرح جداسازي پالژ ساحلي بندرانزلي )جداكننده .558

 كامپيوتري بيالن آبتهيه برنامه  .555

 هاي سطحي و هيدروليك مسيل و خط انتقال ساوهآوري آبجمعطرح  .556

 داخل سدها تكنولوژي تزريق بتونات مطالع .559

 آبگيري از دريا در جزيره كيشات مطالع .588

 سازي شهرستان ساوهخط انتقال آب به كارخانه آسفالتطرح  .585

 آوري فاضالب ديزينجهت جمع پايهطرح  .588

 ي سبز شهرك منجيل طرح آبياري فضا .583

 هاي آبياريتهيه ضوابط طرح .581

 و نيان مطالعات سد شميل .587
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 آموزش

اي است كه با هدف شهر، مجموعهالمللي رهگروه بينبخش منابع انساني آموزش  واحد

المللي هاي شغلي كليه كاركنان گروه بينارتقاء سطح علمي و افزايش توان مهارت

شهر به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم )از طريق واگذاري به مراكز دولتي يا ره

 نمايد. هاي مختلف آموزشي ميها و برنامهغيردولتي( اقدام به برگزاري دوره

 طور كلي عبارتند از:بر اين اساس اهداف آموزشي به 

 وريي و بهرهكاراي ،به منظور بهبودسطح دانش و معلومات شغلي كاركنان  ءارتقا .5

 ايهاي شغلي و حرفهها و تواناييباال بردن مهارت .8

 هاي آموزشي مختلف حسب موردتشكيل كارگروه .3
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 برگزار شده هاي آموزشيدوره               
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ردي

 
 تاريخ شرح دوره عنوان دوره

 تاكنون 5368از  سطوح مختلف هاي چهارگانه درآموزش مهارت زبان انگليسي 5

 تاكنون 5398مهر  هاي چهارگانه در سطوح مختلفآموزش مهارت زبان فرانسه 8

 افزارهانرم

3 ICDL 5363 ايرايانه هاياستفاده از برنامه هايفراگيري مهارت 

 ايرسانههاي چندتهيه نمايش اساليد و گزارش Power Point افزارنرم 1
  5361تابستان 
 5365تابستان 

 تايپ و ويرايش متون و تهيه گزارشات Wordافزارنرم 7
 5355زمستان 
 5361تابستان 
 5367تابستان 

 تهيه جداول و نمودارها Excel  افزار نرم 8
 5355زمستان 
 5366تابستان 

 5367بهار   طراحي صفحات وب Front Pageافزار نرم 5

 Outlookافزار نرم 6
و چك كردن  exchangeهاي داخلي بوسيله سرور دريافت و ارسال نامه

 هاي داخلي با استفاده از اينترنتايميل
 5365تابستان 

 5368تابستان  هاتلفن و آدرس هاي اطالعاتي مانند دفترچهتهيه و تشكيل بانك Accessافزار نرم 9

 بعديشن و ساخت اشياء سه يتهيه انيم 3DSMAXافزار نرم 58
 5368بهار 

 1390تابستان  
 5398پاييز 

 هاي معماري و مهندسيطراحي و ترسيم نقشه ACADافزار نرم 55
 5358زمستان 
 5398پاييز 

 5365مرداد  بعديهاي سههاي معماري با حجمتهيه و طراحي و تبديل نقشه 3D CADافزار نرم 58

 Architecture Revitافزار نرم 53
 هاي معماري سازي طرحطراحي و مدل

 BIMبا سيستم 

 5365آذر 
 1392تابستان 

 5365مهر  طراحي سيويل، هيدروليك Auto Cad Landافزار نرم 51

 Movie Makerافزارنرم 57
ي تهيه خروجدر  فردهاي منحصر بهميكس سريع صدا و تصوير با قابليت

 ال فايل با ايميلسحتي براي ار
 5367تابستان 

 Corel Drawافزار نرم 58
 هر چيزي  ؛ستا برداري افزار گرافيكينرم

 شودمحسوب ميء افزار ايجاد نماييد نوعي شيكه در محيط اين نرم
 5361تابستان 

 Photo Shopافزار نرم 55
د آرم، مانن ر چاپييا غيكي چاپي يطراحي موارد گرافويرايش تصاوير و تهيه 

 ...و سربرگ، كارت ويزيت و بروشورهاي تبليغاتي 
 5367پاييز 

 Flashافزار نرم 56
 متحرك  هايObjectتهيه و طراحي 

      ،در صفحات وب و طراحي تبليغات اينترنتي به صورت متن و يا شكل
 اي در دو بخش مقدماتي كدنويسيصورت حرفهبه

 5368پاييز 
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19 
 افزارنرم

  Flash  پيشرفته 
 نويسي()اسكريپت

 هاي متحرك Objectتهيه و طراحي 
در صفحات وب و طراحي تبليغات اينترنتي به صورت متن و يا 

 اي در دو بخش پيشرفته كدنويسيشكل به صورت حرفه
 5368زمستان  

 تهپيشرفزبان برنامه نويسي براي طراحي صفحات وب بصورت  HTMLنويسي برنامه 88
   5359زمستان 
 5368تابستان 

 5368زمستان  آشنايي با سيستم عامل مقدماتي Linuxسيستم عامل  85

 5357 آشنايي سيستم عامل و استفاده از فرامين و دستورات DOSسيستم عامل  88

 5365 5357 افزارآشنايي با سخت مباني كامپيوتر 83

81 Windows آشنايي با محيط سيستم عامل 
5357 
5365 

 5368بهمن  سازي و طراحي تأسيسات پااليشگاهيشبيه HySysنرم افزار  87

 ASPN نرم افزار 88

  B-JACK 
 5368 سازي و طراحي تأسيسات پااليشگاهيشبيه

85 Cisco هاي شبكه مديريت سوئيچCicso 5361 

 5365 آشنايي و بررسي استانداردهاي امنيت شبكه امنيت شبكه 86

5365مهر  آشنايي با چگونگي پيكربندي و تنظيمات شبكه طراحي شبكه 89  

 5366بهار  ايهاي رايانههاي شبكهآشنايي مفاهيم مقدماتي سيستم هاي كامپيوتريشبكه 38

35 Rational Rose 5361تابستان  افزاريهاي نرممدل سازي سيستم 

 5368زمستان  جستجوي پيشرفته در وب براي يافتن مطلب در كمترين زمان  جستجوي وب 38

5368زمستان  محاسبات و تحليل شبكه هيدروليك خط لوله آب نرم افزار شبكه و خط انتقال 33  

 5368زمستان  سازي و طراحي تأسيسات پااليشگاهيشبيه Arc GISافزار نرم 31

 5368زمستان  و طراحي تأسيسات پااليشگاهيسازي شبيه Water Gamesافزار نرم 37

 5368زمستان  سازي و طراحي تأسيسات پااليشگاهيشبيه Storm CADافزار نرم 38

 5368زمستان  سازي و طراحي تأسيسات پااليشگاهيشبيه Sewer CADافزار نرم 35

36 
افزار محاسبه و آناليز ضربه نرم

 Hammerقوچ 
 5368زمستان  پااليشگاهي سازي و طراحي تأسيساتشبيه

 Peopleافزار )آماري( نرم 39
 آن بيني جمعيت و عوامل موثر برهاي پيشروش

 )باروري، مرگ و مير و مهاجرت(
 5368زمستان 

 5368آذر  سازي و طراحي تأسيسات پااليشگاهيشبيه ASPN - PlUSافزار نرم 18

 مقدماتي G.I.Sنرم افزار  15
، آشنايي با  ESRIهاي افزار، آَنايي با نرمG.I.Sها و اطالعات داده

 رقومي نمودن ها،كردن نقشهسيستم تصوير و نحوه رفرنس
 5365تابستان 

 پيشرفته G.I.Sنرم افزار  18

،  توابع تحليلي Data Baseهاي اطالعاتي و مديريت داده
Analysis Tools (Overlay ,Extract آشنايي  ،)... ,

ها در ساختار داده ،Arc Infoتخصصي با نرم افزار 
GIS،)يابي،  توابع ماژول درون )رستريSpatial Analyst، 

 كارتوگرافي  و تهيه خروجي ،3D Analysisآشنايي با ماژول 

 5365پاييز 
 5398زمستان 
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 5365ارديبهشت  رسم پروفيل طولي و عرضي، محاسبه حجم عمليات خاكي Geotoolsافزار  نرم 13

 P3Eافزار نرم 11
 بندي، كنترل و مديريت هزينه تهيه برنامه زمان

 ايو منابع انساني و مديريت زمان، محاسبه پيشرفت برنامه
5368 

 Primavera افزار  نرم 17
 بندي، كنترل و مديريت هزينه و منابع انساني تهيه برنامه زمان

 ايو مديريت زمان، محاسبه پيشرفت برنامه
5368 

 MS Projrct افزار  نرم 18
 بندي، كنترل و مديريت هزينه و منابع انساني تهيه برنامه زمان

 ايو مديريت زمان، محاسبه پيشرفت برنامه

 5357بهار 
 5368اسفند 
 5366 خرداد

15 
طراحي تابلوها و مدارهاي برق و 

 افزار داك ويننرم
 5368آذر  افزار محاسبات تأسيسات الكتريكي فشار ضعيف و توزيعآشنايي با نرم

 ريزي حمل و نقلبرنامه 16
مراحل چهارگانه ، هاي موجودمعرفي مدل ريزي حمل و نقل شاملمباني برنامه

 مورد نمونه تهران، بررسي تحليل تقاضاي حمل و نقل
 5368دي و آذر 

19 Project HSE Review 5356اسفند  هازيست در پروژهبررسي ايمني و سالمت و محيط 

 افزار تانكنرم 78
هاي تحت فشار و افزار تانك جهت طراحي مخازن و سيستمآشنايي با نرم

 مخازن اتمسفريك
 5368زمستان 

75 
كاربرد علمي مباحث اقليمي در 

 ريزي و طراحيبرنامه
 5365تير  آشنايي با نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان

78 
تأمين آسايش حرارتي در 

 فضاهاي زيستي

تامين آسايش حرارتي در فضاهاي  يريزي همساز با محيط، نحوهلزوم برنامه
زيستي، بررسي محيط طبيعي و مسائل و عوامل اثرگذار اقليمي، معرفي 

هاي مختلف كنترل و استفاده از نور خورشيد، هاي آسايش حرارتي، شيوهشاخص
 بانتمرين عملي براي طراحي سايه

 5365زمستان 

73 
 مباني

 QMS 

د مستمر فرآيندها، مشتري محوري، نهادينه شدن ديدگاه فرآيندگرايي و بهبو
كسب اعتبار بيشتر براي شركت از نظر مشتريان بالقوه و بالفعل، سهولت در 

انجام امور كنترلي مديريتي، و انجام درست امور و به تبع آن جلوگيري از ايجاد 
 اشكال و وقفه در ارائه خدمات به مشتريان و مطرح شدن در بازار رقابتي

 5365ارديبهشت 

 5365آذر  EFQMآشنايي با اصول اوليه نظام  EFQMمباني  71

77 
 EFQMخودارزيابي در قالب 

 ارزيابي محيطي
 5365آذر  هاي خودارزيابيآشنايي با روش

78 
آشنايي با نظام مديريت امنيت 

 اطالعات
 5365اسفند  آشنايي با مباني نظام مديريت امنيت اطالعات

75 Comfar III 
اقتصادي، ارزيابي سهام، تهيه  فعال هاي بنگاه ها، ارزشيابيداراييارزيابي مجدد 

 ... اي عملكرد وگزارشات دوره
 5367زمستان 

 هامباني مديريت ريسك پروژه 76
 ها، آناليز كمي وريزي مديريت ريسك، شناسايي ريسكآموزش مباني برنامه

 ريسكپايش ادواري كيفي ريسك، تعيين اقدامات كنترلي ريسك، 
 5365اسفند 

 5365اسفند  مباحث مربوط به مباني مديريت منابع انساني مباني مديريت منابع انساني 79
 5365اسفند  ها و مديريت آنييامباحث مربوط به انواع دار منابع مديريت دارايي 88
 5365اسفند  سازي مهندسي ارزش در شهرداري تهرانمباني مهندسي ارزش و پياده مهندسي ارزش 85

 مديريت دانش 88
 مفاهيم مديريت دانش، انواع دانش موجود در سازمان 

 و علل نياز به مديريت دانش
 5365آذر 

 (Benchmarkingكاوي بهينه 83
 هاي كاري و تجاريآشنايي با فرآيند مقايسه روش

 و معيارهاي عملكرد از جمله هزينه، مدت چرخه،

نوع محكعنوان يك بازدهي و كيفيت، به
 5365اسفند 

 5365آبان  آشنايي با ضوابط و قوانين طراحي شهري با موضوع حمل و نقل و ترافيك طراحي هندسي 81
87 AIMSUN NG Geotools 5365شهريور  سازي ترافيك، حمل و نقلشبيه 

 نويسيروش چكيده چكيده نويسي 88
 5368تابستان 
 5398پاييز 

85 
مقدماتي و ، هاي اوليهدوره كمك

 پيشرفته
 پيشرفته هاي اوليه مقدماتي وآموزش كمك

 5361اسفند 
 5368دي 

 5361آذر  م بهداشت، ايمني و محيط زيستمديريت نظا سرمميزي  HSE-MSسرمميزي  86
 5361شهريور  مباني مديريت نظام بهداشت، ايمني و محيط زيست HSE-MSمباني  89
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58 HSE-MS  5365مهر  زيست بصورت مقدماتي و پيشرفتهمديريت نظام بهداشت، ايمني و محيط مقدماتي و پيشرفته 
 5361آذر  زيستاستاندارد مديريت محيطسرمميزي  ISO 14001 سرمميزي 55
 5361مهر  زيستاستاندارد مديريت محيطمميزي  ISO 14001ميزي م 58
 5361 آذر اياستاندارد بهداشت حرفه مميزي OHSAS 18001مميزي   53
 5361بهمن  آموزش مباني اطفاء حريق حريق ءاطفا دوره تئوري 51
 5368تير  آموزش مباني اطفاء حريق آموزش اطفاء حريق 57
 5361تير  مباني تهيه سيستم مديريت بحران مباني مديريت بحران 58
 5368آبان  غيرعاملبا استفاده از پدافند  هامباني طراحي و بارگذاري ساختمان پدافند غيرعامل 55

56 
لي الملقوانين ملي و تعهدات بين

 زيستمحيط
 5361تير  الملليمستندات مربوط به قوانين ملي و تعهدات بين ارائه 

 5367ارديبهشت  سيستم يكپارچه نامه مديريتگواهي IMSهاي نامهگواهي 59
 5368مرداد  مميزي استاندارد مديريت كيفيت ISO 9000مميزي  68
65 SharePoint 5366تا  5368 هاي سازمانيطراحي، مديريت راهبردي و نگهداري پرتال 

 نظام مهندسي
 5366تابستان و پاييز  الزامات عمومي معماري الزامات عمومي معماري 68
 5366تابستان و پاييز  هاي ساختمانيمصالح و فرآورده هاي ساختمانيمصالح و فرآورده 63
 5366تابستان و پاييز  جزئيات و عناصر معماري عناصر معماريجزئيات و  61
 تاكنون 5398تابستان  - افزار رويتآموزش نرم 67
 5391بهار  5393زمستان  - Arc Gis آموزش 68
 5391تابستان  - Exellآموزش  65



 

188 

 
 

 

 

  

ف
ردي

 

 شرح دوره عنوان دوره

 هوشمند، لجستيك هوشمند و ...ونقل بررسي حمل هاي هوشمندشهر 5

 لجستيك گردشگري مديريت زنجيره تامين و لجستيك حمل و نقل، لجستيك 8

 هاي درون شهريها و تقاطعالگوهاي بازطراحي خيابان هاي شهريباز طراحي خيابان 3

4 
ارزيابي محيط انسان ساخت بر اساس 

 TODاصول 
 در مقياس محله TODگيري اصول معيارها، زيرمعيارها و روش اندازه

5 
گذاري و سير تحول سياست

 ونقلريزي حملبرنامه
 ونقلريزي در حوزه حملهاي برنامهتحول انواع روش

 هاي خصوصي سازيتجارب و انواع روش سازي سيستم اتوبوسرانيخصوصي 6

7 OHSAS نظام مديريت ايمني 

8 HSE 
هاي عمراني زيست در پروژهپياده سازي نظام ايمني، بهداشت و محيط
 و ساختماني

9 QMS نظام مديريت كيفيت سازماني 

10 EMS  نظام مديريت محيط زيست 

11 Office Word,Excel,Visio,Power Point,… 

 - مديريت پروژه 12

13 EMMP محيطيريزي مديريت و پايش زيستبرنامه 

14 EMMS محيطيمديريت و پايش زيست  سازي سيستمپياده 
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 هاي داخليسمينار

 :با اهداف شهر با همكاري انجمن طراحان شهري ايران،المللي رهگروه بين

  اي و جامعه دانشگاهي كشورسوسازي تجارب فضاي حرفههم -

 ايدانش حرفه ءارتقا -

 آشنايي با تجارب عملي و نظري در عرصه معماري و شهرسازي  -

 بسترسازي براي تجربه نقد علمي -

 هاي مرتبط حمايت از پژوهش -

و انديشمندان  متخصصينهاي تخصصي با حضور اقدام به برگزاري سلسله نشست

  .نمايدميهاي مرتبط شهرسازي و رشته ،هاي معماريرشته

هاي در زمينه پژوهشگرانهاي پذيراي ايده شهرالمللي رهگروه بيندر اين راستا 

  مرمت شهريطراحي منظر، اي، شهري و منطقه ريزيبرنامهمعماري، شهرسازي، 

  .استو طراحي صنعتي در قالب جلسات ادواري 

 هاييهاي برگزيده، بودجههمچنين در راستاي حمايت از پژوهشگران، به پژوهش

و دستاوردهاي عملي  يابي به محصول نهاييپژوهش تا دست يدر جهت ادامه

 يابد.ختصاص ميا

 
 المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع ششمين كنفرانس بين .5

 پژوهشگر: دكتر غالمعلي نجفي
 5391تاريخ: خرداد 

 محل نشست: تهران

 گهرانداز گلانديشي چشمچهارمين نشست هم .8

 پژوهشگر: سيد محمد باقر كيايي
 5393بهمن  38و  89تاريخ: 

 محل نشست: مشهد مقدس

 ايراني و گردش ادبي روششاهنامه، زندگي به  .3

 آقاي دكتر جنيدي و آقاي نورآقائي :پژوهشگر
 5398مرداد  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 آزمايشگاه تونل باد ساختچهارمين همايش  .1

 آقاي مهندس بهرام رضوي :پژوهشگر
 5398ارديبهشت  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 
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 باغ ايراني سمينار .7

-نژادصحرايي خانم نسيم -آقاي اردشير سيروس -آقاي فريار جواهريان -خانم پرستو عشرتي :پژوهشگر 
 مطلبي دآقاي محمو

 5398ارديبهشت  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 و آموزش توريسمسمينار  .8

 سولماز پروين -هومن شاهواري -مسيح شريف -ژوانا هروث :پژوهشگر
 5398فروردين  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 براي توسعه پايدار گردشگريريزي برنامه .5

 Marcello Notarianni  :پژوهشگر

 5395اسفند  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 با رويكرد رفتارهاي سازماني(TA)  سمينار تحليل رفتار متقابل .6

 ييآقاي فرزاد شكو :پژوهشگر
 5395بهمن  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 دومين همايش ساخت آزمايشگاه تونل باد .9

آقاي مهندس  -آقاي دكتر سيد تقي نائيني -آقاي مهدي برمكي -آقاي مهندس بهرام رضوي ملكي :پژوهشگر
 احتشامي منوچهر

 5395دي  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 اولين همايش ساخت آزمايشگاه تونل باد  .58

 آقاي مهندس بهرام رضوي ملكي  :پژوهشگر
 5395آذر  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 ايسمينارهاي آشنايي با برگزاري دوره متخصص حرفه  .55

 آقاي مهندس شهاب :پژوهشگر
 5395آذر  :تاريخ 

 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 
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 هاي بلند()بررسي دهانه 3اي معماري حرفه -سلسله سمينارهاي تخصصي  .58

 آقاي مهندس ناصر اسدپور :پژوهشگر
 5395شهريور  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 هاي بلند()بررسي دهانه 8اي معماري حرفه -سلسله سمينارهاي تخصصي .53

 آقاي دكتر فرهاد آزرمي :پژوهشگر
 آقاي مهندس ناصر اسدپور
 آقاي مهندس جالل اويسي

 5395مرداد  :تاريخ
 شهرالمللي رهفتر مركزي گروه بيند :نشستمحل 

 
 هاي بلند()بررسي دهانه 5اي معماري حرفه -سلسله سمينارهاي تخصصي .51

 آقاي دكتر فرهاد آزرمي :پژوهشگر
 آقاي مهندس ناصر اسدپور

 5395مرداد  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 پاكت آبي محفلي براي معماران .57

 آلمان( -دكترسيد منوچهر سيد مرتضوي )دانشگاه فني دارمشتات آقاي :پژوهشگر
 5398اسفند  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 آشنايي با خطاهاي انساني و حوادث سازماني .58

 خان )كارشناسي ارشد مهندسي عوامل انساني(خانم دژبان :پژوهشگر
 5398اسفند  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 نور در معماري .55

 (KlamannFlos GmbH آلماني شركت )از Dr.WolfgangKlamann  :پژوهشگر
 5398بهمن  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 نيدر معماري ايرا نگاهي به آب و فناوري استفاده از آن .56

 آقاي دكتر فرهاد آذرمي )مدرس دانشگاه شهيد بهشتي( :پژوهشگر
 5398مرداد  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 
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 جايگاه طاق و قالب در معماري ايران .59

 )دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي( آقاي دكتر فرهاد تهراني :پژوهشگر
 5398مرداد  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 هاي زايشيشركتSpin-off  توسعه  .88

 معلي نجفيآقاي دكتر غال :پژوهشگر

 5398: تير تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 ارتباط متقابل طبيعت و معماري .85

 )مدرس دانشگاه جامع( خانم مهندس روناك فروزمنش :پژوهشگر
 5398 : خردادتاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 

 فضايي سازه .88

 )پروفسور از آلمان( Dr.Jörg Schlaich   :پژوهشگر

 5398ارديبهشت  :تاريخ
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 آشنايي با مفاهيم مديريت زنجيره تامين .83

 آقاي دكتر سهيل داوري :پژوهشگر
 5369آبان  تاريخ:
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 هاي نوين و توليد صنعتي ساختمانفناوري  معماري ايران .81

 محيط محمد : آقاي مهندس سيدانپژوهشگر
 فني دانشگاه تهران( دانشيار دانشكده -آقاي دكتر شكرچي )مهندس عمران -

 هاي نو در رياست جمهوري(انرژيعضو ستاد  -آقاي مهندس عقيل )مهندس عمران -

 صنعت( و آقاي دكتر وفامهر )استاد دانشگاه علم -

 آقاي مهندس رضا روحاني -
 5369خرداد  تاريخ:
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 
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 عماري منظرمماه جهاني  .87

زيست از دانشگاه تهران طراحي محيط مهندسي  ارشد آقاي مهندس محمد مطلبي )كارشناسي :پژوهشگر
 (ISLAPدبير انجمن -تبريز مهندسي فضاي سبز از كارشناس و
معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي مدرس دانشگاه   )كارشناسي ارشد زادهخراساني آقاي مهندس -

 شهيد بهشتي و رييس دپارتمان منظر مشاور امكو ايران(
 آقاي دكتر حميد ابراهيم -

كارشناس  دانشگاه تهران و زيست؛مديريت و آموزش محيط )كارشناسي ارشد احمديآقاي مهندس مسعود  -
 دانشگاه تبريز( مهندسي فضاي سبز

 شناسي(باستان مرمت؛ كارشناس ارشد كارشناسي ي پژوهش هنر؛اآقاي مهندس اسكندر مختاري )دكتر -

 ISLAP)رييس انجمن ، مهندسي فضاي سبز دانشگاه تبريزكارشناس ) خسرويحامد كي آقاي مهندس -
 طراحي صنعتي از دانشگاه تهران( ارشدآقاي مهندس حسين الهيجي )كارشناسي -

 5369ارديبهشت  تاريخ:
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 شهر تهرانپاركينگ در كالن .88

 ونقل(ريزي و حمل، )دكتراي برنامهزادهتقي آقاي دكتر :پژوهشگر
 اي(و منطقه ريزي شهريبرنامه ارشد)كارشناس آقاي مهندس شهيدي -

 ونقل(ريزي و حملدكتراي برنامهآقاي دكتر شيران ) -
 ونقل(ريزي و حملدكتراي برنامهآقاي دكتر حبيبيان ) -

 ونقل(ريزي حملبرنامه آقاي مهندس مقاره )كارشناسي ارشد -
 5366 آذر تاريخ:
 شهر المللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 شهر بم ،ديرنمونه مو -راهنماي طراحي شهري مقاوم در برابر زلزله .85

 حسينيونسولماز مهندس سركار خانم  :پژوهشگر
 )دانشگاه شهيد بهشتي(؛ نفر اول كنكور سراسري كارشناسي ارشد معماري، كارشناس ارشد طراحي شهري

نامه عكاسي با رتبه شهري؛ گواهيريزي و برنامه در هر دو رشته طراحي شهري 5368كارشناسي ارشد سال 
 5386انجمن سينماي جوان از  عالي

 5366شهريور  تاريخ:
  شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 آشنايي با نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان .86

 طاهباز منصوره سركار خانم دكتر  :پژوهشگر
 دكتراي معماري )دانشگاه شهيد بهشتي(ريزي حمل و نقل، دكتراي برنامه

 ت علمي )دانشگاه شهيد بهشتي(اعضو هي
 5366مرداد  تاريخ:
  شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 
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 هاي شهري فرسودهو كار تجميع قطعات در فرآيند نوسازي بافت بررسي ساز  .89

  گلرخ ينشمسركار خانم مهندس  :پژوهشگر
 ي شهرسازيادكتردانشجوي 

 )دانشگاه شهيد بهشتي(طراحي شهري كارشناس ارشد 
 5366مرداد   تاريخ:
  شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 هاي مسكونيرابطه توده و فضا در بافت  .38

 قاسمي مرواريد سركار خانم مهندس  :پژوهشگر
 كارشناس ارشد معماري )دانشگاه شهيد بهشتي(

 ارشد طراحي شهري )دانشگاه شهيد بهشتي(كارشناسي 
 5366 تير تاريخ:
 شهر المللي رهر مركزي گروه بيندفت :نشستمحل 

 مديريت زمان در شهرهاي جديد  .35

 قاسميان  سحر سركار خانم مهندس :پژوهشگر
 كارشناسي ارشد معماري )دانشگاه تهران مركز(

 كارشناس ارشد طراحي شهري )دانشگاه شهيد بهشتي(
 5366 تير تاريخ:
 شهر المللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 حفاظت كاتدي  .38

 آقاي مهندس مسعودي :پژوهشگر

 تكنيك( آقاي مهندس شين كارشناسي ارشد شيمي و پتروشيمي )دانشگاه پلي

 (Hangyangمهندس برق )دانشگاه 

Dr. kho 

 5366خرداد   تاريخ:
 شهر المللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 محور -طراحي شهري جنسيت   .33

 فرزانهفرانك  سركار خانم مهندس :پژوهشگر
 كارشناسي ارشد طراحي شهري )دانشگاه تربيت مدرس(

 كارشناس معماري )دانشگاه شهيد بهشتي(
 5366 خرداد تاريخ:
  شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 
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 كربنطراحي شهرهاي بدون   .31

 فقيهنسرين سركار خانم دكتر  :پژوهشگر
 دكترا معماري  )دانشگاه معماري ونيز ايتاليا(

 كارشناس ارشد طراحي محيط )دانشگاه ييل آمريكا(
 هاي موزهمحيطي، ساختماناري زيستهاي ميراث فرهنگي، معمارشد اتحاد اروپا در رشته سناشكار
 زه معماري آقاخانيت موسس جااو هيعض

 در معماري سبز از فرانسه 8883ال جايزه س برنده
 5366ارديبهشت  تاريخ:
  شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 ها ارزشيابي اقتصادي طرح  .37

 آقاي دكتر توفيق :پژوهشگر
 دكتراي اقتصاد )دانشگاه فرانسه( -شناسي دكتراي جامعه

 5366ارديبهشت  تاريخ:
 شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 در طراحي شهريآن هنر عمومي و جايگاه   .38

 كنعانيهدي  مهندسسركار خانم  :پژوهشگر
 كارشناسي ارشد طراحي شهري )دانشگاه شهيد بهشتي(

 كارشناس معماري )دانشگاه شهيد بهشتي(
 5366ارديبهشت  تاريخ:
  شهررهالمللي دفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 

اصول و راهكارهاي طراحي در راستاي تحول و بلوغ فضاي شهري به مكان عمومي   .35
 مختلط عملكردي

  رضاييندا  مهندس سركار خانم :پژوهشگر
 كارشناسي ارشد طراحي شهري )دانشگاه شهيد بهشتي(

 كارشناس معماري )دانشگاه تهران مركز(
 5366فروردين  تاريخ:
 شهر المللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 پژوهيبيني و آيندههاي پيشروش  .36

 آقاي دكتر توفيق :پژوهشگر
 دكتراي اقتصاد )دانشگاه فرانسه( -شناسيدكتراي جامعه

 5366فروردين  تاريخ:
 شهررهالمللي دفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 
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 مديريت منظر صوتي در شهر  .39

 شبيريمريم سركار مهندس  :پژوهشگر
 )دانشگاه شهيد بهشتي( طراحي شهريكارشناسي ارشد 

 كارشناسي ارشد معماري )دانشگاه علوم و تحقيقات(
 كارشناس معماري )دانشگاه تهران مركز(

 5365اسفند   تاريخ:
  شهرره الملليدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 آمايش سرزمين در آمايش سرزميني با بررسي تجربه فرانسه  .18

 آقاي دكتر توفيق :پژوهشگر
 دكتراي اقتصاد )دانشگاه فرانسه( -شناسي دكتراي جامعه

 5365اسفند   تاريخ:
 شهر المللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 فضاهاي شهري طراحي بررسي نقش آب در  .15

 راد شاهينمهنوش سركار مهندس  :پژوهشگر
 )دانشگاه تربيت مدرس(كارشناسي ارشد معماري 

 كارشناس معماري )دانشگاه شهيد بهشتي(
 5365 داسفن تاريخ:
  شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 

 
 زئوپالنت -در خاك  روش طبيعي افزايش توانايي نگهداري آب  .18

 شهررهالمللي اروپا و گروه بين  Zeoplantشركت بازرگاني پاريز با همكاري شركت  :پژوهشگر

 5365مهر  تاريخ:
  شهرالمللي رهدفتر مركزي گروه بين :نشستمحل 
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شهر در آنها شركت كرده المللي رهبرخي از سمينارهايي كه گروه بين

 :است

 سمينار همكاري اقتصادي ايران و كره جنوبي -

 داريالمللي تجهيزات گردشگري و هتلهفتمين نمايشگاه بين -

 شهرسازي و آمايش سرزمين نشست علمي تخصصي -

 المللي معدن و صنايع معدنياولين اجالس بين -

هاي نوين در مديريت مواد زائد صنعت دومين كنفرانس نقش پژوهش و فناوري -

 تهران - 5393ماه  دي 55و  58، نفت )بخش باالدستي(

 هاشناسي و چالشونقل هوايي ايران، آسيبه مقاله در همايش حمليارا -

 ساختمان و انرژينشست تخصصي  -

 آموختگان نانو در انجمن نانو فناوريهمايش ملي دانش -

 ريمطالعات شه يتوسعه انديشي با عنوانحضور در هم -

 گاز و هاي ايراني در قراردادهاي نفتهاي شركتها و فرصتهمايش چالش -

 «آينده ايران» اولين همايش -

 جهاني معمار همايش روز -

 سمينار طبيعت و فرهنگ -

 ونقل و ترافيك ايرانكنفرانس حملنهمين  -

 سازي روپياده سمينار -

هاي در پروژه (HSE) زيستنخستين همايش مديريت ايمني، بهداشت و محيط -

 عمراني

  HSEدومين همايش ملي مهندسي ايمني و مديريت -

 يزيست و اهميت آن در توسعهسمينار نظام مديريت ايمني، بهداشت و محيط -

 پايدار

 اكولوژي دانشگاه شهيد بهشتي مايشگاه حفاظتدومين همايش و ن -
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 الملليبينو مقاالت  سمينارها

 
 ارايه مقاله در كنفرانس .5

 پژوهشگر: خانم دكتر مريم كيايي
 Iran forum -st Europe the 1موضوع پژوهش: 

 (preparing post – sanction investment and trade) 
 8851اكتبر  57تاريخ: 

 محل نشست: لندن

 
 ه مقاله در كنفرانسيارا .8

Global Water Intelligence Summit 

 آقاي مهندس باقر كيائي پژوهشگر:

  Energy-Intensive Industries موضوع پژوهش

Water & Power Investment Opportunities 

 8851آپريل  تاريخ: 
 محل نشست: پاريس

 

  كنفرانسه مقاله در يراا .3

International Forum for High Potentials in Sustainable Development 

 پژوهشگر: خانم مهندس زينتي
 موضوع پژوهش: طرح استحصال آب باران در پروژه شهر فرودگاهي

 8853 تاريخ:
 محل نشست: آلمان

 
 

 كنفرانس ه مقاله در يراا .1

IDA World Congress on Desalination and Water Reuse  

 پژوهشگر: آقاي مهندس كيائي، سيد محمد باقر
 كارشناسي ارشد راه و ساختمان )دانشكده فني دانشگاه تهران(

 :تحت عنوان
Integrated Utilities as the Future Developmental Trend in Coastal 

Provinces of Iran 

هم پيوسته به عنوان برترين راهكار جهت توليد همزمان آب و برق در قالب يك مجموعه بهموضوع پژوهش: 
 فارس تامين بهينه آب و برق در نواحي ساحلي خليج

 8889نوامبر   تاريخ:
 امارات -محل نشست: دبي

 

 درصنايع نفت و گاز HSE الملليه مقاله در همايش بينيراا .7

 خانفريبا دژبان مهندس خانم پژوهشگر:

 پيمانكاران HSEبه عنوان ابزاري براي مديريت  HSEافزاري براي تدوين طرح موضوع پژوهش: نرم
 8889  تاريخ:

 المللي صدا و سيماهاي بينمحل نشست: مركز همايش
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 كنفرانس ه مقاله در يراا  .8

International Seminar on Foreign Investment 

 

 كيائي، سيد محمد باقرپژوهشگر: آقاي مهندس 
 كارشناسي ارشد راه و ساختمان )دانشكده فني دانشگاه تهران(

 هاي آب و برق در ايرانگذاري در زمينه پروژههاي سرمايهموضوع پژوهش: فرصت
 8889مي  تاريخ:

 ايران -محل نشست: تهران

 
 
 

  كنفرانسدر مقاله هيراا  .5
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 

 پژوهشگر: آقاي مهندس كيائي، سيد محمد باقر

 تهران(كارشناسي ارشد راه و ساختمان )دانشكده فني دانشگاه 
 ( Red tide) فارس ناشي از كشند قرمزموضوع پژوهش: مشكالت بيولوژيك آب درياي خليج

 8889آوريل   تاريخ:
 سوئيس -محل نشست: زوريخ

 

 (Gran Canarias) برگزارشده در جزاير قناري اسپانيا  IDAسمينار  ه مقاله دريراا  .6

    

  :تحت عنوان  
 Desalination & Water Reuse 

Desalination: Quenching a Thirst 
 

 پژوهشگر: آقاي مهندس كيائي، سيد محمدباقر كارشناسي ارشد راه و ساختمان )دانشكده فني دانشگاه تهران(
 حرارتي( -كن )اسمزيموضوع پژوهش: روش انتخاب تكنولوژي مناسب براي سيستم آب شيرين

  8885تاريخ: اكتبر 
 ااسپاني -محل نشست: جزاير قناري
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  (GWI 2007)الملليبين كنفرانس رائه مقاله درا  .9
Global Water intelligence  

Where do Water & Money meet together 

 
  :تحت عنوان

Water Desalination in Iran: Market Assessment and Funding 

 ي، سيد محمد باقريپژوهشگر: آقاي مهندس كيا

 و ساختمان )دانشكده فني دانشگاه تهران( كارشناسي ارشد راه
 گذاريهاي سرمايهكن، ارزيابي بازار و روششيرينهاي آبموضوع پژوهش: اجراي پروژه

 8885تاريخ: آوريل  
 اسپانيا -محل نشست: بارسلون

ايران با همكاري دانشگاه  سازي آب درالمللي شيرينبين اولين كنفرانسه مقاله در يارا  .58
 نيرو و وزارت IDAتربيت مدرس، 

 تحت عنوان:

Water Desalination in Iran, Market Assessment & Funding      

 ي، سيد محمد باقريپژوهشگر: آقاي مهندس كيا

 كارشناسي ارشد راه و ساختمان )دانشكده فني دانشگاه تهران( در ايران
 سازي آب در ايراننياز آبي و شيرينموضوع پژوهش: ارزيابي 

 8888تاريخ: دسامبر 
 ايران –محل نشست: تهران 

    آبي يزدانمك ،ه مقاله در سمينار كشاورزييارا  .55

 ي، سيد محمد باقريپژوهشگر: آقاي مهندس كيا

 كارشناسي ارشد راه و ساختمان )دانشكده فني دانشگاه تهران(
( جهت گياهان مقاوم به شوري RO) هاي اسمز معكوسشور با روشهاي لبي آبيزداموضوع پژوهش: نمك

 مديريت مصرف آب و( Brackish water) محدود
 8888تاريخ: سپتامبر 

 ايران -محل نشست: تهران 

 

بازرگاني آلمان  -ت تجاريا)هي مواد زائد و سمينار آب، فاضالب، انرژي در نرانيسخه يراا  .58
 ايران( در

 تحت عنوان:

Technological dimensions of water supply in Iran-status, challenges and 

solutions  

 ي، سيد محمد باقريپژوهشگر: آقاي مهندس كيا

 كارشناسي ارشد راه و ساختمان )دانشكده فني دانشگاه تهران(

 دريا سازي آبموجود و راهكار براي شيرين موضوع پژوهش: طيف فناوري در تامين آب، وضع 
 8887تاريخ: نوامبر 

 ايران -محل نشست: تهران
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  و ايران به دليل روند رو به رشد توليد  مقاله پيرامون افزايش تقاضاي آب در خاورميانه .53
  نفت و گاز در منطقه

 :تحت عنوان

Development in Iran results in increasing water demands  

 Wirtschafts Forumنشريه آلماني منتشر شده در 
 ي، سيد محمد باقريپژوهشگر: آقاي مهندس كيا

 كارشناسي ارشد راه و ساختمان )دانشكده فني دانشگاه تهران(
 8887تاريخ: نوامبر 

 آلمان -محل نشست: برلين

 

 Intelligence   Global Waterمصاحبه با مجله  .51

 :تحت عنوان

Oil and gas boom to drive Iranian desalt projects  

 ي، سيد محمد باقريپژوهشگر: آقاي مهندس كيا

 كارشناسي ارشد راه و ساختمان )دانشكده فني دانشگاه تهران(
 كن در ايران شيرينگاز به عنوان اهرم توسعه صنايع آب و هاي نفتموضوع پژوهش: پروژه

  8887تاريخ: جوالي 

 

 كنگره ه مقاله دريراا  .57

 Deutsche Meerwasser Entsalzung (DME) 

 :تحت عنوان

Overview and Forecasts of Potable Water Demand in Iran and Challenging 

Ways to Satisfy Such Demand 

 ي، سيد محمد باقريپژوهشگر: آقاي مهندس كيا

 تهران(كارشناسي ارشد راه و ساختمان )دانشكده فني دانشگاه 
 كن در ايرانهاي اّب شيرينمين نياز آبي و سيستماموضوع پژوهش: راهكارهاي ت

 8887تاريخ: ژوئن 
 آلمان -محل نشست: برلين

 ي در ايرانينظريه توسعه انرژي زمين گرما مقاله   .58

 ي، سيد محمد باقريپژوهشگر: آقاي مهندس كيا
 اي تهران( و م.م. قمشه كارشناسي ارشد راه و ساختمان )دانشكده فني دانشگاه

 ي در نواحي سهند، سبالن و دماوند يموضوع پژوهش: توسعه انرژي زمين گرما
 8881تاريخ: سپتامبر 
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شده به عنوان     Middle East Energy (MEE)مريكاييآاي در مجله مقاله هيراا .55 شر  منت
 روجلدي

  :تحت عنوان
Desalination: Tapping into the private sector 

 ي، سيد محمد باقرايپژوهشگر: آقاي مهندس كي

 كارشناسي ارشد راه و ساختمان )دانشكده فني دانشگاه تهران(
كن در بخش خصوصي ايران و پيشنهاد استفاده از منابع بخش موضوع پژوهش: نفوذ صنعت آب شيرين

هاي نوان جايگزين روشبه ع BOOو  BOTهاي كن با روشهاي آب شيرينخصوصي در تامين مالي پروژه
  EPC متداول 

 8881تاريخ: سپتامبر 

  Middle East Electricity در كنفرانساي مقاله .56

 

  :تحت عنوان
Heat Recovery Boiler in Desalination Service 

 ي، سيد محمد باقريپژوهشگر: آقاي مهندس كيا

 كارشناسي ارشد راه و ساختمان )دانشكده فني دانشگاه تهران(
 زدائي موضوع پژوهش: كاربرد بويلرهاي بازيافت حرارت در فرآيند نمك

 محل نشست: دبي 
  8888 تاريخ: فوريه
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 مطالعات گردشگري 

از نيازهاي  مين بخشياشهر با هدف ترهالمللي گروه بينواحد مطالعات گردشگري 

در بخش گردشگري از سال  ايتوسعه هايها و برنامهمهندسي و كارشناسي طرح

مين نيروي تخصصي آن آغاز ادر ساختار سازماني تعريف و فرآيند تجهيز و ت 5363

 شد. 
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هاي معتبر كشور فراخوان آموختگان جوان تربيت شده در دانشگاهدانش ،راستادر اين 

  ريزيبرنامه يهدر حوز شهررهالمللي گروه بين ،شدند و در تلفيق با تجارب استراتژيك

 ريزي و تأسيس شد.طرح ،و طراحي، واحد سازماني كارآمد و اثربخش

صنعت  يههاي توسعمحوله و طرح يهاموريتااز آن زمان تاكنون اين واحد در م

ه نموده يدرخشان ظاهر شده و خدمات مهندسي متفاوتي در اين عرصه ارا ،گردشگري

  است.

افزاري، اقتصادي و مديريتي با درك قوت اين واحد در تلفيق بينش نرم يهترين نقطمهم

هاي حقوقي و قانوني جاري در كشور واقعي از فضا و مكان با تحوالت كالن و چارچوب

 گردد. هاي منعطف و كارآمد ميريزي برنامهبوده است كه منجر به طرح

ي اقتصاد يدر جهت رها هاي كالن مبتني بر تالشتحوالت اقتصادي كشور و سياست

به اين عزم  ،را بر آن داشت تا فراخور توان شهرالمللي رهملي از صادرات نفتي، گروه بين

هاي اقتصادي كه كشور را در جهت تحقق اين ترين فعاليتيكي از مهم ملي ياري رساند.

 رساند، صنعت گردشگري است.هدف خطير ياري مي

 نچندياز زمان تأسيس تاكنون توانسته است  شهررهالمللي گروه بينواحد گردشگري 

 اتمام برساند.هاي گوناگون را با كيفيت مناسب به طرح توسعه در مقياس

 در اين زمينه عبارتند از: واحد گردشگريترين تجارب مهم 
 

 مطالعات طرح جامع گردشگري منطقه آزاد ماكو. 5

 كارفرما: سازمان منطقه آزاد ماكو
 استان آذربايجان غربي  -ماكو، شهرستان ماكوآزاد  منطقهمحل احداث پروژه: 

 هزار هكتار 188مساحت زمين پروژه: 
انجام خدمات مشاوره توريسم و اكوتوريسم، طرح جامع گردشگري كل  :ده توسط مشاورشخدمات انجام 

 منطقه آزاد ماكو
 5391آغاز پروژه: خرداد 

 اتمام پروژه: در حال انجام

 
 و نقل و ترافيك پرديس پاك مشاغل )چهاردانگه( حملگردشگري  مطالعات.  8

 عنوان پروژه: پرديس پاك مشاغل )چهاردانگه(
 كارفرما: شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر 

 محل احداث پروژه: تهران
 

 مطالعات موزه جامع شهداي استان كرمانشاه .3

 سازمان مسكن و شهرسازي استان كرمانشاه كارفرما:
 كرمانشاه محل احداث پروژه:

 اول و دومطراحي فاز  -طرح جامع خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368شهريور آغاز پروژه:

 5365ارديبهشت  اتمام پروژه:
 



 

315 

 
 

 
 

 سالمت  يهطرح جامع و تفصيلي دهكد .1

 بخش خصوصي كارفرما:
 شهرستان دماوند –تهران  محل احداث پروژه:

 طرح جامع خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368شهريور  آغاز پروژه:

 5368اسفند  اتمام پروژه:
 

المپيك ناهارخوران  يهسنجي، طرح جامع و فاز يك و دو معماري دهكدمطالعات امكان .7
 گرگان

 شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور كارفرما:
 شهرستان دماوند –استان تهران  محل احداث پروژه:

 اول و دوم طراحي فاز  -طرح جامع خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5368 ارديبهشت آغاز پروژه:

 5368دي  اتمام پروژه:
 

 هكتاري تفريحي ـ ورزشي كياكاليه 538 يهسنجي و طرح جامع دهكدمطالعات امكان .8

 شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور كارفرما:
 شهرستان لنگرود -گيالن محل احداث پروژه:

 اولطراحي فاز  -طرح جامع خدمات انجام شده توسط مشاور:
  5368 ارديبهشت آغاز پروژه:

 5368شهريور  اتمام پروژه:
 

 آزاد چابهار يهگردشگري منطق بازنگري طرح  .5

 دستي و گردشگري كشورفرهنگي، صنايعسازمان ميراث كارفرما:
 چابهار آزادمنطقه  پروژه:محل احداث 

 )طرح راهبردي ـ ساختاري ـ عملياتي(طرح جامع  خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5367فروردين  آغاز پروژه:

 5367مهر  اتمام پروژه:
 

 هاي فارس،سيسات گردشگري در استاناستاره و ساير تهاي سهمطالعات احداث هتل .6
 هرمزگان بوشهر،

 گردشگري ايرانشركت توسعه كارفرما:
 هاي بوشهر، هرمزگان، فارساستان محل احداث پروژه:

 سنجي و مكانيابيقابليت خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5361ارديبهشت  آغاز پروژه:

 5361تير اتمام پروژه:

 مطالعات و طراحي مجتمع گردشگري و دهكده ساحلي سرخرود .9

 گذاري ايرانگردي و جهانگرديشركت سرمايه كارفرما:
 سرخرود  -مازندران محل احداث پروژه:

 فاز اول و دوم سنجي و طراحيامكان خدمات انجام شده توسط مشاور:
 5363فروردين  آغاز پروژه:

 5363آذر  اتمام پروژه:
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 سيويل

بعد از مهندسي نظامي هاي حرفه مهندسي ترين شاخهمهندسي سيويل يكي از قديمي

است. مهندسي سيويل شامل طراحي و ساخت پل، تونل، جاده، ريل، سد، خطوط لوله 

باشد؛ صنعت و اقتصاد حاصل مهندسي سيويل است. جامعه ما بدون و ساختمان مي

 محصوالت مهندسي سيويل عملكردي ندارد.

ازه و در هر موقعيتي ها در هر اندمهندسي راه مربوط به اصالح، طراحي و نگهداري راه

 باشد.مي

گذاري شده است. در گروه سيويل پايه كار ما بر اساس پايه 5355بخش سيويل در سال 

مشي ما اين است كه چند رشته علمي متفاوت را به صورت يك و خط ؛مهندسي عمران

هاي محلي و قانوني، پالن قابل فهمي و از موقعيت هبندي شده در آوردفهم علمي دسته

 ديد كارفرما را به حقيقت برساند. ،لق كند كه به وسيله آنخ

هاي طرح، اطالعات ما از عوارض طبيعي زمين، قوانين محيطي و جوي، ويژگي

اين اجازه را به ما  ،توپوگرافي اجباري موجود سايت و استانداردها و ضوابط طراحي

بيني امر باعث پيش دهد كه با مسئولين ذيربط همكاري نزديك داشته باشيم كه اينمي

 شود.موانع و حل سريع آن مي
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 هاي فعاليتشاخه

 تحليل توپوگرافي 

 مكانيابي سايت جهت ساخت 

 بندي اوليه و نهاييآمايش سايت، سطح 

 هاها و جادهريزي و طراحي هندسي بزرگراهبرنامه 

 طراحي ريل 

 طراحي پايانه هواپيمايي 

 دوچرخهريزي تسهيالت عابر پياده و برنامه 

 گزارش طرح جامع 

 مهندسي هيدروليك و هيدرولوژي 

 طراحي كانال 

 مطالعات سيالب 

 طراحي ديوار حائل 

  روسازي راهطراحي 

 فرشكش و سنگطراحي زه 

 تحليل پايداري شيب 
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 هاي عمده پروژه

 
 طراحي سيويل بلوار دلگشا )درگهان ـ منطقه آزاد قشم( .5

 )منطقه آزاد قشم(برداري سايت اسكله كاوه نقشه .8

 هاي وضعيت موجود سايت صنعتي توال و طراحي سيويل )منطقه آزاد قشم(تهيه نقشه .3

 طراحي سيويل جاده تراس )منطقه آزاد قشم( .1

 طراحي سيويل خور هلر و ميدان ورودي )هلر ـ  منطقه آزاد قشم( .7

 (طراحي سيويل اصالح مسير جاده الفت در مقابل اسكله كاوه )منطقه آزاد قشم .8

 طراحي سيويل ميدان اسكله جديد درگهان )منطقه آزاد قشم( .5

 راهي ديرستان )منطقه آزاد قشم(طراحي سيويل اصالح هندسي سه .6

 راهي ورودي درگهان )منطقه آزاد قشم(طراحي سيويل اصالح هندسي سه .9

 طراحي سيويل بلوار آزادگان )منطقه آزاد قشم( .58

 طراحي سيويل بلوار معلم )منطقه آزاد قشم( .55

 )بندرعباس( فارسصنايع معدني و فلزي خليجطراحي سيويل سايت منطقه ويژه  .58

 (ماهشهر )بندرپتروشيمي طراحي سيويل سايت منطقه ويژه  .53

 سازي اردكانطراحي سيويل سايت كارخانه گندله .51

 هاي وضع موجود سايت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس )عسلويه(تهيه نقشه .57

 سايت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس )تمبك(هاي وضع موجود تهيه نقشه .58

 )عسلويه( اقتصادي انرژي پارس  هاي وضع موجود ساختگاه سدهاي منطقهتهيه نقشه .55

 )پرك( باشگاه صنعت نفتهاي وضع موجود سايت تهيه نقشه .56

 هاي سيويل شبكه معابر سايت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسطراحي نقشه .59

 سيسات بندري شهيدرجايي منطقه آزاد قشماانبارها و تهاي سيويل طراحي نقشه .88

 هاي سيويل باشگاه صنعت نفت پرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس طراحي نقشه .85

هاي سيويل مجتمع رفاهي، مسكوني، كارگاهي، ايستگاه تقويت فشارگاز طراحي نقشه .88

 جزيره كيش

 انديشه بروجردواحدي شهرك  5888هاي سيويل سايت مسكوني طراحي نقشه .83

منطقه ويژه  58و  9هاي سيويل سايت مسكوني پيمانكاران ايراني فاز طراحي نقشه .81

 اقتصادي انرژي پارس
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منطقه ويژه  6و  5و  8هاي سيويل سايت مسكوني پيمانكاران ايراني فاز طراحي نقشه .87

 اقتصادي انرژي پارس

منطقه ويژه  7و  1فاز  هاي سيويل سايت مسكوني پيمانكاران ايرانيطراحي نقشه .88

 اقتصادي انرژي پارس

منطقه ويژه اقتصادي انرژي  58و  9سيويل سايت مسكوني پيمانكاران خارجي فاز  .85

 پارس

منطقه ويژه  6و  5و  8هاي سيويل سايت مسكوني پيمانكاران خارجي فاز طراحي نقشه .86

 اقتصادي انرژي پارس

 كيشهاي وضع موجود سايت نماد شهري جزيره تهيه نقشه .89

 هاي سيويل سايت بازارچه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس طراحي نقشه .38

 هاي سيويل سايت شيرينو منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسطراحي نقشه .35

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  8هاي سيويل سايت پشتيباني مركز طراحي نقشه .38

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  1هاي سيويل سايت كمپ مسكوني طراحي نقشه .33

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  ،هاي سيويل سايت انبارهاطراحي نقشه .31

 هاي سيويل سايت سالن امداد منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس طراحي نقشه .37

 دي انرژي پارس هاي سيويل سايت سالن بادي منطقه ويژه اقتصاطراحي نقشه .38

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 8هاي سيويل سايت كمپ مسكوني طراحي نقشه .35

 هاي سيويل سايت نهالستان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس طراحي نقشه .36

 هاي سيويل سايت پل روگذر جاده اختر منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس طراحي نقشه .39

يرگذر جاده اختر منطقه ويژه اقتصادي انرژي هاي سيويل سايت پل زطراحي نقشه .18

 پارس

 هاي سيويل سايت سايت ترمينال باد منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس طراحي نقشه .15

هكتاري نايبند منطقه ويژه اقتصادي انرژي  588هاي سيويل سايت پارك طراحي نقشه .18

 پارس 

فرودگاه منطقه  هاي سيويل سايت مجموعه مسكوني، تفريحي و خدماتيطراحي نقشه .13

 ويژه اقتصادي انرژي پارس 

هاي سيويل سايت پارك ساحلي سايت اداري منطقه ويژه اقتصادي انرژي طراحي نقشه .11

 پارس 

 هاي سيويل سايت شهرك صنعتي آيينه ورزانطراحي نقشه .17

 آبادهاي سيويل سايت شهرك صنعتي شمسطراحي نقشه .18

 هاي سيويل پارك بانوان چيتگرطراحي نقشه .15
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 هاي سيويل بوستان مادر يافت آبادطراحي نقشه .16

 شهرك صدف جزيره كيش 8هاي سيويل سايت مسكوني فاز طراحي نقشه .19

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  PGTLهاي گريدينگ سايت طراحي نقشه .78

 هاي سيويل سايت كمپ مسكوني مديريت عمليات عمومي جزيره خارگطراحي نقشه .75

 يت كمپ اداري مديريت عمليات عمومي جزيره خارگهاي سيويل ساطراحي نقشه .78

هاي سيويل سايت مجتمع مسكوني بوستان منطقه ويژه اقتصادي انرژي طراحي نقشه .73

 پارس 

 )عسلويه( 5هاي سيويل حصاركشي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس طراحي نقشه .71

 )تمبك( 8هاي سيويل حصاركشي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس طراحي نقشه .77

هاي سيويل حصاركشي منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس طراحي نقشه .78

 )بندرعباس(

هاي شهيد گمنام و هاي سيويل و ترافيك تقاطع غير همسطح بزرگراهطراحي نقشه .75

 كردستان

 هاي سيويل و ترافيك تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد گمنام طراحي نقشه .76

 و خيابان كارگر شمالي

 هاي سيويل سايت برج يادماني نقشهطراح .79

 هاي سيويل حصاركشي پتروشيمي مهابادطراحي نقشه .88

 هاي گريدينگ پتروشيمي مهابادطراحي نقشه .85

 هاي سيويل كمپ مسكوني جاجرمطراحي نقشه .88

 هاي سيويل شهرك آهن مكانطراحي نقشه .83

 طرح جامع و تفصيلي سايت انرژي پارس .81

 طراحي سايت پتروشيمي ماهشهر .87

 سايت يادمان طراحي .88

 طراحي سيويل سايت بوستانو .85

 سيويل سايت منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارسطراحي  .86

 جزيره آب اهوازسيويل طراحي  .89

 طراحي ايستگاه شلمچه .58

 نظارت عاليه پل جواديه  .55

 طراحي سايت پارك چيتگر .58

 آبادطراحي سايت بوستان مادر يافت .53
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 ورزانطراحي سيويل سايت آيينه .51

 آبادطراحي سيويل سايت شمس .57

 58طراحي سايت كمپ اسكان موقت فاز  .58

 POGC  سايت اداري ورزشي جديد .55

 طرح جامع سايت صنايع سنگين ارس .56

 مطالعات سيويل فرودگاه امام .59

 المللي كرمانشاهطراحي سيويل نمايشگاه بين .68

 طراحي سيويل فرودگاه ارس  .65

 طراحي سيويل سايت صنايع سنگين منطقه آزاد ارس .68

 فارساحي سيويل جاده پيراموني شمال صبا فوالد خليجطر .63

طراحي سيويل جاده پيراموني گشت و حراست منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي  .61

 فارسخليج

 طراحي ترمينال حجاج فرودگاه اردبيل .67

 شيرازطراحي سيويل فرودگاه  .68

 شمالي شيرينو طراحي سيويل سايت .65

 POGCساحلي  طراحي سيويل سايت .66

 فرودگاه امام خمينيطرح تفصيلي  .69

 سيويل شهرك پتروشيمي مكرانجامع و تفصيلي طراحي  .98

 قطب پتروشيمي سپهر الوان .95

 طراحي سيويل برج ديدار .98

ها، تاسيسات صنعتي و اداري كارگاه مخلوط شيميايي شركت سيويل ساختمان طراحي .93

  ملي حفاري ايران

 NGL3100  هاي غيرصنعتي پروژهساختمان .91

 پرديس فناوران البرزشهرك صنعتي شيميايي  .97

 طراحي سيويل سايت منطقه آزاد ماكو .98

 قم -گاه و كندرو آزادراه تهرانطراحي سيويل موقعيت توقف .95

 سازي سايت مپناي كرجمحوطه .96

 طراحي سيويل پارك پتروشيمي پارسيان .99

 مطالعات طرح جامع سايت فناوران البرز .588
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 حمل و نقل و ترافيك

شهر است. اين گروه با المللي رههاي تخصصي گروه بينيكي از بخش« ترافيك»بخش 

هاي مرتبط با بكارگيري نيروهاي مجرب و فعال، به صورت تخصصي به انجام پروژه

پردازد؛ نقل و ارايه خدمات فني و مهندسي ميوريزي حملمهندسي ترافيك و برنامه

ريزي شهري و سيويل باعث ايجاد برنامههاي شهرسازي، زمان از تخصصمندي همبهره

با رويكرد بسيار جامعي انجام  (Multi Dicipline)هاي چند بعدي اين مزيت شده تا پروژه

 گيرد.

ف هاي مختلترافيك عالوه بر در اختيار داشتن دانش فني و علمي در زمينه تخصصيبخش 

ونقل، مطالعات ح جامع حملها نظير مطالعات طراحي فرودگاه، طرنقل شهروو متداول حمل

طراحي نظير فرديهاي منحصربهسازي و...، داراي تواناييساماندهي، مطالعات ايمن

 Integrated Public Transit Network) نقل همگاني يكپارچه وسيستم حمل 

Design ،)ونقلهاي هوشمند حملهاي شهري، مطالعات سيستمطراحي خيابان 

(Inteligent Transportation System) ،سنجي ترافيكمطالعات عارضه (Traffic 

Impact Study)  است كه اين شركت را  اي و طبقاتيهاي محوطهطراحي پاركينگو

هاي بزرگ مشاور در ، مابين كليه شركت5اخذ رتبه از ساير مشاوران متمايز نموده است. 

هاي ونقل و ترافيك شهرداري تهران در سالونقل و ترافيك از سازمان حملزمينه حمل

مشاوره در جهت ارايه خدمات «وزارت كشور»، داشتن مجوز فعاليت از 5393تا 5398

 باشد.هاي اين بخش مينقل و ترافيك از ديگر مشخصهو  حوزه حمل
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 شهرالمللي رهنقل گروه بين و ريزي حملبخش برنامههاي توانمندي

 نقل همگاني يكپارچهوهاي حملطراحي و ساماندهي سيستم -

 نقل هوشمند وهاي حمل مطالعات سيستم -

 (BRT) رانيمطالعات و طراحي خطوط سريع اتوبوس -

 هاي شهريسنجي ترافيكي در توسعهمطالعات عارضه -

 طراحي فرودگاهمطالعات  -

 مطالعات ساماندهي سيستم حمل و نقل و ترافيك شهرها -

 و نقل شهرها و مشكالت حمل شناخت چالش -

 هاسازي معابر و تقاطعمطالعات اصالح هندسي و ايمن -

 شهريونقل ريلي درونهاي حملمطالعات و طراحي سيستم -

 شهري و برون شهري سازي درونمطالعات ايمن -

 هاي طبقاتيو طراحي پاركينگمطالعات پاركينگ  -

 هاي ترافيكسازيشبيه -

 افزارهاي مرتبط ونقل و نرمهاي تخصصي حملبرگزاري دوره -
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هاي شهرسازي و حمل و نقل و هاي كالن پارك خودروها در حوزهشناسي سياستآسيب .5
 ريزي و مديريتبرنامهترافيك در كالن شهر تهران و ارائه راهبرد جايگزين با تاكيد بر 

 يكپارچه

 ريزي شهر تهرانكارفرما: مركز مطالعات و برنامه
 محل احداث پروژه: تهران

خدمات انجام شده توسط مشاور: شناسايي مسائل و مشكالت موجود در زمينه پاركينگ در شهر تهران، شناخت 
مديريت موجود و انواع پاركينگ به تفكيك هاي روند اجرايي قوانين و ضوابط مرتبط، نهادهاي تاثيرگذار، شيوه

 هاي كالن پاركينگ در تهرانمبدا، مقصد و تبادلي، ارائه راهكارهاي پيشنهادي و تدوين سياست
 5391خرداد  آغاز پروژه:

 اتمام پروژه: در حال انجام
 

 (هخميني)رساماندهي و منظرآرايي مسير آزادراه تهران قم حد فاصل عوارضي تا فرودگاه امام  .8 

 اي وزارت راه و شهرسازيكارفرما: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده
 محل احداث پروژه: اتوبان تهران قم

خدمات انجام شده توسط مشاور: بررسي وضع موجود آزادراه، بررسي تقاضاي فرودگاه امام، بررسي ايمني و تردد 
ر و يينع صلب و خطرات حاشيه آزادراه، تابلوهاي پيام متغهاي حاشيه آزادراه، بررسي مواگاهعابر پياده و توقف

هاي آزادراه، انتخاب نوع و جانمايي حفاظ طولي آزادراه، جانمايي تابلوهاي تبليغاتي، بررسي ايمني ورودي و خروجي
 و اصالح عاليم آزادراه

 5393آغاز پروژه: آبان 
 اتمام پروژه: در حال انجام

 

 قم  –سنجي جابجايي ايستگاه عوارضي آزادراه تهران امكان .3 

 اي وزارت راه و شهرسازيكارفرما: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده
 محل احداث پروژه: اتوبان تهران قم

قم،  -اي، ريلي و هوايي در محدوده آزادراه تهرانخدمات انجام شده توسط مشاور: بررسي اسناد فرادست جاده
سازي وضعيت موجود عوارضي، شناسايي موقعيت و مشخصات آتي مراكز عمده حجم ترافيك آزادراه، شبيهبررسي 

هاي حمل ونقل در افق طرح، تحليل وضعيت آتي عوارضي، جذب سفر در محدوده مورد مطالعه، شناسايي سيستم
 هاي جانمايي عوارضي و انتخاب گزينه برترتعيين و ارزيابي گزينه

 5391اردبيهشت  آغاز پروژه: 
 5391تمام پروژه: تير ا
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 حمل و نقل و ترافيك طراحي فضاهاي زير سطحي ميدان دوم صادقيه مطالعات .1

 كارفرما: سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران 
 محل احداث پروژه: تهران

ترافيكي از محدوده مورد مطالعه، تحليل  خدمات انجام شده توسط مشاور: بررسي تجارب جهاني مرتبط، آماربرداري 
 شهرسازي ونقل وها و انتخاب گزينه برتر از ديدگاه حملپذيري آنهاي پيشنهادي و بررسي امكانترافيكي گزينه

 5393: پروژهآغاز 
 در حال انجامپروژه:  اتمام

 بندر كاسپين اقتصادي مطالعات .7 

 بندرانزليكارفرما: سازمان منطقه آزاد 
 شهرستان بندرانزلي –: استان گيالن پروژهمحل احداث 

بيني روند مبادله دريايي كاال در آينده، تعيين سهم بنادر شمالي ايران از خدمات انجام شده توسط مشاور: پيش
ن هاي مختلف توسعه، تدويهاي بندري در فازحمل و نقل دريايي در وضع موجود و آينده، تعيين ظرفيت فعاليت

تلف، هاي مخهاي بندري در فازهاي حاصل از فعاليتبيني درآمدها و هزينهاستراتژي توسعه بندر، بررسي و پيش
 هاي ماليگذاري، برآورد شاخصتهيه صورت جريان نقدي ورودي و خروجي پروژه، تعيين دوره بازگشت سرمايه

 ـ اقتصادي و تحليل اقتصادي احداث بندر
 5393آغاز پروژه: شهريور 

 5391مرداد اتمام پروژه: 

 نقل و ترافيك طرح جامع منطقه آزاد انزلي و مطالعات حمل .8 

 كارفرما: سازمان منطقه آزاد بندرانزلي
 محل احداث پروژه: بندرانزلي

ونقل ونقل محدوده مطالعات حملهاي حملآوري اطالعات و مطالعه شبكهجمع خدمات انجام شده توسط مشاور:
اي، هوايي، ريلي و دريايي(، بررسي اقدامات و ترابري )جاده انزلي، شناخت وضع موجود شبكه راه ومنطقه آزاد 

سنجي ترافيكي احداث منطقه آزاد در منطقه، ارائه نقل، عارضه و هاي حملمصوبات در دست اجرا و آتي شبكه
  هاي داخلي و خارجي  نامهاساس آيين ها برضوابط طراحي معابر و تقاطع

 5393آغاز پروژه: شهريور 
 5391ابان اتمام پروژه: 

 سازي منطقه آزاد ماكونقل و ترافيك طرح تفصيلي و آماده و مطالعات حمل .5 

 كارفرما: سازمان منطقه آزاد ماكو
 محل احداث پروژه: ماكو

 كاال و مسافر درهاي موجود، پايانه مرزي بازرگان و ترانزيت بررسي شبكه راه خدمات انجام شده توسط مشاور:
ونقل محدوده، برآورد تقاضاي حمل ونقل، تعيين ساختار و سلسله مرز بازرگان. شناخت وضعيت آتي سيستم حمل

 سازي جريان وسايل نقليهمراتب عملكردي شبكه معابر داخلي، شبيه
 5393 وريآغاز پروژه: شهر

 در حال انجامپروژه:  اتمام

 –و ترافيك طراحي يكپارچه محور انقالب در انطباق با سند راهبردي  نقل و حملمطالعات  .6 
 ساختاري شهر تهران

 كارفرما: معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران
 محل احداث پروژه: تهران

هاي نظام حركت و دسترسي، تحليل كيفي خدمات انجام شده توسط مشاور: تدوين اهداف، راهبردها و سياست
ي،  هاي پيشنهادي، تعيين الگوي كلي شبكه حركت و دسترسدسترسي، تحليل ترافيكي گزينهشبكه حركت و 

  پذيري و اجراضوابط حركت و دسترسي و بررسي تحقق
 5393آغاز پروژه: 

 در حال انجامپروژه:  اتمام
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 –و ترافيك طراحي يكپارچه محور وليعصر در انطباق با سند راهبردي  ونقلحملمطالعات  .9
 ساختاري شهر تهران

 كارفرما: معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران
 محل احداث پروژه: تهران

هاي نظام حركت و دسترسي، تحليل كيفي خدمات انجام شده توسط مشاور: تدوين اهداف، راهبردها و سياست
ت و دسترسي،  حرك هاي پيشنهادي، تعيين الگوي كلي شبكهشبكه حركت و دسترسي، تحليل ترافيكي گزينه

  پذيري و اجراضوابط حركت و دسترسي و بررسي تحقق
 5393آغاز پروژه: 

 در حال انجامپروژه:  اتمام
 

 و ترافيك طرح جامع شهرك صنعتي شيميايي پرديس فناوران البرز ونقلحملمطالعات   .58 

 پرديس فناوران البرزكارفرما: شركت 
  محل احداث پروژه: استان زنجان

هاي پيرامون زمين در وضع ونقل و دسترسيهاي حملانجام شده توسط مشاور: شناخت و بررسي سيستمخدمات 
ونقل محدوده، تعيين نقاط قوت هاي حملهاي آتي سيستمهاي توسعه و گسترشموجود، شناخت و بررسي طرح

هاي شهرك، سفر كاربريونقل، برآورد ميزان تقاضاي هاي محدوده از ديدگاه حملها و تهديدو ضعف و فرصت
برآورد حجم وسايل نقليه،  تعيين سطح سرويس آزدراه در حال حاضر و افق طرح، تعيين سلسله مراتب و عرض 

 افزارسازي جريان ترافيك محدوده مورد مطالعه با استفاده از نرمشبكه داخلي سايت، شبيه
 5393آغاز پروژه: 

 5391پروژه:  اتمام
 

 هايو ترافيك پروژه بررسي كاركردهاي آتي اراضي شركت فراورده ونقلحملمطالعات   .55 
 ساختماني )فراسا(

 هاي ساختماني )فراسا(وردهآشركت فركارفرما: 
 محل احداث پروژه: استان البرز

هاي ونقل، شناخت و بررسي سيستمخدمات انجام شده توسط مشاور: تعيين جايگاه محدوده از منظر حمل
ي هاي آتهاي توسعه و گسترشهاي پيرامون زمين در وضع موجود، شناخت و بررسي طرحدسترسيونقل و حمل

 لنق و هاي محدوده از ديدگاه حملها و تهديدفرصت ،ضعف ،ونقل محدوده، تعيين نقاط قوتهاي حملسيستم
 5393آغاز پروژه: 

 5391شهريورپروژه:  اتمام
 

 شهرك پتروشيمي مكرانسطح ورودي طرح اجرايي گره غيرهم  .58 

 شركت توسعه نگين مكرانكارفرما: 
 منطقه آزاد چابهار -: استان سيستان و بلوچستانپروژهاحداث محل 

خدمات انجام شده توسط مشاور: برآورد تقاضا و برآورد توليد و جذب سفر، توزيع سفر و برآورد سهم وسايل نقليه، 
هاي مختلف، تعيين فرم نهايي گره، سازي و تحليل گزينهشبيههاي مختلف براي ساختار گره، ارائه سناريو

 هاي كنترلي سايتهاي روز دنيا براي دروازهسازي خروج اضطراري از سايت، پيشنهاد تكنولوژيشبيه
 5393 آغاز پروژه:

  5393 اتمام پروژه:
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 مطالعات حمل و نقل و ترافيك پرديس پاك مشاغل )چهاردانگه(  .53

  شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر: كارفرما
 محل احداث پروژه: تهران

 اي و ملي، سنجش وضعيتبررسي ساختار شبكه ارتباطي بين شهري، منطقه خدمات انجام شده توسط مشاور:
ها، شناسايي ها و تهديداي پيراموني از نظر ظرفيت، برنامه توسعه و شناخت فرصتونقل جادهشبكه حمل

بالقوه مجموعه در ارتباط با شبكه حمل و نقل پيراموني، بررسي ميزان و كيفيت تسهيالت الزم براي هاي ورودي
دسترسي سريع و آسان به محدوده مطالعه، بررسي و ارائه پيشنهادات در زمينه دسترسي به محدوده با استفاده از 

 و نقل شخصيترسي حمل و نقل همگاني، بررسي و ارائه پيشنهادات در زمينه شبكه دس سيستم حمل
 5398 آغاز پروژه:

 5393: پروژه اتمام

پاركينگ همگاني يكپارچه هوشمند در نقاط تعويض وسيله نقليه سفر و  اتمطالع  .51 
ها برمبناي مديريت تقاضاي تخصصي آن -يابي فنيسوارهاي شهر تهران و مكانپارك

 ترافيك

 شهر تهران  ريزيبرنامهكارفرما: مركز مطالعات و 
 محل احداث پروژه: تهران

بندي ويتها، شناسايي و اولسواريابي نقاط تعويض وسيله نقليه سفر و پاركمكان خدمات انجام شده توسط مشاور:
ـ انتقالي عمده در اولويت اول نقاط تبادلي  88(، انتخاب و تعيين5:58888هاي مستعد تبادلي ـ انتقالي )محدوده

(، برآورد تقاضاي استفاده از 5:8888مقياس طرح تفصيلي ) سوارها درالت پاركشهر تهران براي توسعه تسهي
اي ه)تعيين ورودي سواربندي قطعات زمين براي ساخت، ارائه دياگرام دسترسي به پاركسوار، اولويتپارك
سازي هوشمندهاي ها و تكنيكسوار و نحوه دسترسي از شبكه اطراف پارك سوار به آنها(، بررسي انواع روشپارك

گانه )برآورد 88هاي سوارها، برآورد هزينه احداث پروژهسازي پاركهاي يكپارچهها، بررسي انواع روشپاركينگ اين
طراحي و مديريت هاي ساخت ابنيه(، ارائه برنامه زماني و مالي، ارائه راهنمايقيمت زمينه، برآورد اوليه هزينه

سازي در ها، ارائه دستورالعمل هوشمندسواردر پارك سازي عملكرديكپارچهسوارها، ارائه دستورالعمل پارك
 هاسوارسوارها، ارائه راهنماي برآورد تقاضاي سفر به پاركسوارها، ارائه راهنماي مديريت هوشمند پاركپارك

 5395آغاز پروژه: 
 5398پروژه:  اتمام

 

طرح جامع و تفصيلي شهرك  هادسترسيهاي ارتباطي و ونقل، شبكهمطالعات حمل  .57 
 پتروشيمي مكران

 شركت توسعه نگين مكران كارفرما:
 محل احداث پروژه: چابهار

هاي مطالعات تفصيلي برآورد تقاضاي سفر، تعيين ميزان توليد و جذب سفر كاربري خدمات انجام شده توسط مشاور:
يله ها، توزيع سكونت و بار، تعيين سهم وسزيع سفرشهرك پتروشيمي مكران شامل توليد و جذب بار و پرسنل، تو

هاي شهرك، برآورد مجموع تردد وسايل نقليه، تحليل شبكه معابر خارجي شامل بررسي سطح نقليه در سفر
سرويس در وضع موجود و افق طرح، تعيين سلسله مراتب شبكه معابر داخلي، تعيين عرض مقاطع معابر داخلي 

يشنهادي و هاي پسازي جريان ترافيك در محدوده، ارزيابي گزينهي به سايت، شبيهسايت، تحليل مسئله دسترس
ها، ارائه پيشنهادات مديريتي براي بهبود عملكرد انتخاب گزينه برتر، تحليل ظرفيت و سطح سرويس تقاطع

 ونقل داخليهاي حملسيستم
 5395آغاز پروژه: 

  5398: پروژه اتمام
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 هاي كار و زندگي ديدارسنجي ترافيكي برجعارضهمطالعات   .58

 آبادكارفرما: شركت نوسازي اراضي عباس
 محل احداث پروژه: تهران

ناسب هاي مخدمات انجام شده توسط مشاور: برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي، تعيين محل
 دسترسي سواره و پياده به مجموعه، شبيه سازي جريان ترافيك در وضع موجود و آتي  

 5395: پروژهآغاز 
 5398پروژه:  اتمام

 

 هاي مختلف زميني در تهرانفعاليتمطالعات طراحي مدل تعيين نرخ سفرسازي  .55 
(trip generation) 

 ريزي شهر تهرانمركز مطالعات و برنامه كارفرما:
 محل احداث پروژه: تهران

هاي شهري، ارائه روش برداشت اطالعات براي بندي وكدگذاري كاربريخدمات انجام شده توسط مشاور: طبقه
دل ريزي فرآيند برداشت ميداني، ساخت و تحليل موابسته، برنامههاي خرد به تفكيك متغيرهاي مستقل و كاربري

رگرسيون خطي بر اساس متغيرهاي مستقل برداشت شده براي هر كاربري )نفر ـ سفر و وسيله ـ سفر(، استخراج 
هاي مختلف برداشت شده شامل )نرخ سفرسازي متوسط، حداقل و حداكثر براي كاربري ITEهاي استاندارد خروجي

ساله 7تهيه برنامه زماني ها، ، مدل تقاضاي پاركينگ كاربريها و انحراف معيار(مشاهده شده، تعداد نمونهنرخ 
هيه سنجي ترافيك، تبراي پوشش كمبودهاي اصلي و برآورد بودجه مورد نياز، تهيه دستورالعمل مطالعات عارضه

طالعات سازي پايگاه اه دستورالعمل بهنگامهاي شهري، تهيدستورالعمل برداشت اطالعات تقاضاي سفر از كاربري
و مباني نظام اخذ عوارض در قبال خدمات ارائه شده  ها و معيارهاها، پيشنهاد شاخصتوصيفي سفرسازي كاربري
هاي كالنشهر تهران، برگزاري سمينار و انتشار مقاله و نشريه با هدف آموزش استفاده ناشي از سفرسازي كاربري

 براي جامعه هدفاز محصول مطالعه 
 5398پروژه:  آغاز

 5398: پروژه اتمام
 

 ره()ريزي حمل و نقل طرح تفصيلي شهر فرودگاهي امام خمينيمطالعات ترافيك و برنامه  .56

 وزارت راه و شهرسازي كارفرما:
 شهر فرودگاهي امام خميني)ره( -محل احداث پروژه: تهران

 هاي شبكه شهر فرودگاهي، تعيين سلسله مراتبدسترسيطراحي معابر و  خدمات انجام شده توسط مشاور:
سازي ، شبيههاي كاربريههاي شهر فرودگاهي و هريك از پهنتعيين الگوي دسترسي در دروازه، عملكردي معابر
ها،  برآورد هاي اصلي، ارايه دستورالعمل طراحي شبكه داخلي كاربري، تعيين الگوي حركت در تقاطعجريان ترافيك

 هاي مختلف تقاضاي پاركينگ مورد نياز شهر در پهنه
 5398پروژه:  آغاز

 5395پروژه:  اتمام
 

المللي فرودگاه بين 8ونقل و ترافيك طراحي و نظارت ترمينال مسافري شماره مطالعات حمل  .59 
 امام خميني)ره(

 وزارت راه و شهرسازي كارفرما:
 فرودگاهي امام خميني)ره(شهر  -محل احداث پروژه: تهران

 هاي مختلف ترمينالبرآورد تسهيالت مورد نياز و تعيين سطح سرويس بخشخدمات انجام شده توسط مشاور: 
، نشريه ADRM9 هايالمللي امام خميني)ره(، تهيه برنامه فيزيكي بر اساس دستورالعملفرودگاه بين 8شماره 

، تعيين گزينه برتر در جريان CAST TERMINALافزار ترمينال در نرمهاي مختلف پالن سازي گزينه، شبيه595
 حركت مسافران در ترمينال

 5398پروژه:  آغاز
 5395: پروژه اتمام
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ي امام المللجايي ترمينال مسافري شماره دو و سه فرودگاه بينهسنجي جابمطالعات امكان   .88
 خميني)ره(

 وزارت راه و شهرسازي كارفرما:
 شهر فرودگاهي امام خميني)ره( -محل احداث پروژه: تهران

هاي مختلف جانمايي ارائه گزينه هاي سواره و پياده،وضعيت دسترسي بهبودخدمات انجام شده توسط مشاور: 
 هابندي گزينهو اولويت ارزيابيها، سازي گزينه، شبيه3و  8هاي ترمينال

 5398پروژه:  آغاز
 5398: پروژه اتمام

 
امام  الملليسازي جريان حركت مسافران در ترمينال زيارتي فرودگاه بينمطالعات شبيه  .85 

 خميني)ره(

 وزارت راه و شهرسازي كارفرما:
 شهر فرودگاهي امام خميني)ره( -محل احداث پروژه: تهران

براي برداشت اطالعات سفرهاي حج در فرودگاه مهرآباد تهران و  ريزيبرنامهخدمات انجام شده توسط مشاور: 
سازي جريان مسافران در )ره(، شبيهالمللي امام خمينيفرودگاه بين 5سفرهاي عتبات عاليات در ترمينال شماره 

 )ره(، تعيين مسايل و مشكالت پالن معماري المللي امام خمينيبينترمينال زيارتي فرودگاه 
 5398پروژه:  آغاز

 5398: پروژه اتمام

 
 )ره(ريزي حمل و نقل طرح جامع شهر فرودگاهي امام خمينيمطالعات ترافيك و برنامه  .88 

 وزارت راه و شهرسازي كارفرما:
 شهر فرودگاهي امام خميني)ره( -محل احداث پروژه: تهران

اي، هوايي، ريلي، برآورد تقاضاي شهر ونقل جادهشناخت و تحليل شبكه حمل خدمات انجام شده توسط مشاور:
 هاي شهر فرودگاهيسناريوهاي كاهش حجم ترافيك ناشي از كاربريفرودگاهي، ارائه 

 5369پروژه:  آغاز
 5398پروژه:  اتمام

 

 ونقل و ترافيك شهر مراغهمطالعات ساماندهي حمل  .83 

 شهرداري مراغه كارفرما:
 احداث پروژه: مراغهمحل 

ونقل همگاني، در حوزه بافت مركزي شهر، سيستم حملشناخت مشكالت  خدمات انجام شده توسط مشاور:
ت ونقل همگاني و بافحملو ارائه پيشنهادات در حوزه ، تحليل وضعيت ايمني از طريق برداشت اطالعات ميداني

 بهبود وضعيت ايمنيمركزي و 
 5369: پروژهآغاز 
 5395پروژه:  اتمام
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 مطالعات ترافيك پروژه گردش بازار ياس وردآورد  .81

 ناجا تعاونبنياد  كارفرما:
  محل احداث پروژه: تهران

ناسب هاي مخدمات انجام شده توسط مشاور: برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي، تعيين محل
 جريان ترافيك در وضع موجود و آتي   سازيدسترسي سواره و پياده به مجموعه، شبيه

 5369: پروژهآغاز 
 5369پروژه:  اتمام

 

هاي يابي و تدوين ضوابط و مقررات طراحي و توسعه پاركينگمطالعات ساماندهي و مكان  .87
 عمومي و طبقاتي

 ريزي شهر تهران و برنامه مطالعاتمركز  كارفرما:
 محل احداث پروژه: تهران

هاي عمومي سازي مطالعات باالدستي و مرتبط با پاركينگتبيين رويكرد و مستند شده توسط مشاور:خدمات انجام 
دستورالعمل ، تدوين 5:58888هاي نيازمند پاركينگ عمومي موجود در مقياس شناسايي محدوده، شهر تهران

عه و مقررات طراحي و توس تدوين ضوابط، تامين پاركينگ در آينده تدوين برنامه، مطالعه ساماندهي پاركينگ
  هاي طبقاتيپاركينگ

 5366: پروژهآغاز 
 5369پروژه:  اتمام

 

 شهر آبادان  Tank Farmونقل طرح جامع ريزي حملمطالعات ترافيك و برنامه .88 

 كارفرما: شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
  محل احداث پروژه: آبادان

ناسب هاي متقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي، تعيين محل خدمات انجام شده توسط مشاور: برآورد
 سازي جريان ترافيك در وضع موجود و آتي  دسترسي سواره و پياده به مجموعه، شبيه

 5366آغاز پروژه: 
 5369پروژه:  اتمام

 

 ربونقل طرح تفصيلي شهرسازي صنايع انرژيريزي حملمطالعات ترافيك و برنامه .85 

 وزارت صنايع  كارفرما:
 محدوده المرد و پارسيان پروژه:احداث محل 

ناسب هاي مخدمات انجام شده توسط مشاور: برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي، تعيين محل
   دسترسي به مجموعه، شبيه سازي جريان ترافيك در وضع موجود و آتي

 5365آغاز پروژه: 
 5365پروژه:  اتمام

 

 ونقل طرح جامع شهرسازي منطقه آزاد اروندريزي حملمطالعات ترافيك و برنامه .86 888
 سازمان منطقه آزاد اروند كارفرما:

 منطقه آزاد اروند -استان خوزستان پروژه:احداث محل 
ناسب هاي مخدمات انجام شده توسط مشاور: برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي، تعيين محل

 دسترسي به مجموعه، برآورد تقاضاي بار  
 5368: پروژهآغاز 
 5365: پروژه اتمام
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 كشور عمان Blue Cityو نقل طرح جامع شهرسازي ريزي حمل ترافيك و برنامه مطالعات .89 

 : شركت بلوسيتي كارفرما
 شمال غربي مسقط در كشور عمان  پروژه:احداث محل 

ناسب هاي مخدمات انجام شده توسط مشاور: برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي، تعيين محل
 جريان ترافيك در وضع آتي   سازيدسترسي سواره و پياده به مجموعه، شبيه

 5367آغاز پروژه: 
 5368پروژه:  اتمام

 
 سنجي ترافيك مجموعه برج يادمان مطالعات عارضه  .38

  سازه يادمانشركت كارفرما: 
 محل احداث پروژه: تهران

ناسب هاي مخدمات انجام شده توسط مشاور: برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي، تعيين محل
   موجود و آتيدسترسي به مجموعه، شبيه سازي جريان ترافيك در وضع 

 5361آغاز پروژه: 
 5367پروژه:  اتمام

 

 
ونقل طرح جامع شهرسازي منطقه ويژه انرژي پارس ريزي حملمطالعات ترافيك و برنامه  .35

 (8)سايت 

 كارفرما: شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 ويژه پارس منطقهمحل احداث پروژه: 

ناسب هاي متقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي، تعيين محلخدمات انجام شده توسط مشاور: برآورد 
 جريان ترافيك در وضع موجود و آتي   سازيدسترسي به مجموعه، شبيه

 5361آغاز پروژه: 
 5367پروژه:  اتمام

 
 

ونقل طرح جامع شهرسازي منطقه ويژه صنايع معدني ريزي حملمطالعات ترافيك و برنامه  .38 
 فارسخليجو فلزي 

 فلزات منطقه ويژه اقتصادي معادن وسازمان  كارفرما:
 بندرعباس پروژه: احداث محل

ناسب هاي مخدمات انجام شده توسط مشاور: برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي، تعيين محل
 جريان ترافيك در وضع موجود و آتي   سازيدسترسي به مجموعه، شبيه

 5361: پروژهآغاز 
 5367: پروژه اتمام
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 شهر رايانهگروه 

با هدف  «خدمات كامپيوتر شهر»گروه  شهر،هالمللي ربينكار گروه به  همزمان با آغاز

فناوري اطالعات نيازهاي  يايجاد گرديد تا كليهسازمان به اين اي رايانهدهي سرويس

افزاري و سخت ارتباطي،هاي و راهبري زيرساخت اندازيطراحي، راهمجموعه، اعم از 

 .پاسخگو باشدبهترين كيفيت به با باالترين سرعت و  را افزارينرم
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 هاي فعاليتشاخه

 هاي ارتباطيو زيرساخت اندازي و نگهداري شبكهطراحي، راه  -

 سازي ايجاد مراكز دادهمشاوره طراحي، اجرا و پياده  -

 سازي و حفظ اطالعاتذخيره ارايه و اجراي راهكارهاي  -

 سازيهاي مجازيسازي پروژهمشاوره، آموزش و پياده  -

 / امنيت اطالعاتISMSسيستم مديريت امنيت اطالعات   -

 مورد نيازاينترنتي مين پهناي باند ات  -

 و تجهيزات جانبي افزارسخت مين، ارتقاء و نگهداريات  -

 افزارهاي عمومي سازي نرماندازي و سفارشيتامين، نصب، راه  -

 رهاي تخصصيافزانرمسازي و نگهداري طراحي، توليد، پياده  -

 افزارهاي تحت وبسايت و نرمطراحي وب  -

 سازي و گسترش سيستم اتوماسيون اداريطراحي، پياده  -

 خدمات پشتيباني  -

 زيرساخت ارتباطيو نگهداري گسترش  ،اندازي، راهنصبطراحي، 

همكاران گروه خدمات كامپيوتر شهر ، توسط شهرره الملليگروه بين زيرساخت ارتباطي

برندهاي روز  معتبرترين بين از  Activeو  Passiveپس از طراحي و تعيين تجهيزات 

، راهبري و توسعه، به اندازيراه ،نصبهاي مرتبط شامل كليه فعاليتو دنيا ايجاد شده 

 رد.يگمي انجاماين گروه كارشناسان رفع عيوب احتمالي آن نيز توسط يابي و همراه عيب

سازي جهت داشتن زيرساخت منغطف و هاي مجازياين زيرساخت با استفاده از روش

افزاري را منجر هاي خزيد سختسازي در مصرف و كاهش هزينهقابل توسعه، بهينه

ي هاي يكپارچه، سيستمEmai/serverاي نظير هاي شبكهسشود. سرويمي

هاي مستند ي مديريت اطالعات، سرويسهاي يكپارچهگذاري فايل، سرويساشتراك

ي فناوري كه توسط همكاران گروه خدمات كامپيوتر براي داشتن زيرساختي بر پايه

 اطالعات ارايه شده است.
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ها و عالوه بر موارد فوق حفظ يكپارچگي، محرمانگي و امنيت اطالعات، ارايه كنترل

افزارهاي افزارهاو نرم، سختISO 27001,27002هاي منطبق بر استانداردهاي روش

برقراري امنيت شبكه، مواردي هستند كه همكاران بخش كامپيوتر شبكه در گروه 

انسته و جهت داشتن زيرساخت امن، اين شهر از وظايف اصلي خود دالمللي رهبين

 دهند.وظايف را انجام مي

 تامين پهناي باند مورد نياز 

شهر، شركاي تجاري، المللي رهارتباط بين دفاتر اقماري گروه بين كهجا از آن

همچنين دسترسي همكاران خارج از شركت به شبكه داخلي  و پيمانكاران ،كارفرمايان

م، امن و با سرعت باالي يرو برقراري دسترسي دااين پذيرد، ازتوسط اينترنت صورت مي

 آيد.اينترنتي از وظايف گروه خدمات كامپيوتر شهر به شمار مي

 

 و تجهيزات جانبي افزارسخت تامين، ارتقا و نگهداري

هاي مختلف به جديدترين فناوري روز، نياز با هدف تجهيز بخش خدمات كامپيوتر شهر

 ،ها و حجم اطالعاتها را براساس ميزان، اهميت، ماهيت فعاليتافزاري بخشسخت

در بازار داخلي موجود نباشد، از مراكز توزيع تجهيزات مورد نياز چنانچه شناسايي كرده و 

 د.كندر كشورهاي همسايه و يا اروپا تهيه مي

  

 افزارهاي عمومي براساسسازي نرماندازي و سفارشيتأمين، نصب، راه

 شده سازمانيهاي تعريفدنيازها و استاندار

افزارهاي عمومي و خاصي از نرم هاي مختلف به نگارشبراساس اعالم نياز بخش  

تخصصي، گروه خدمات كامپيوتر شهر به منظور حصول اطمينان از عدم بروز مشكل 

نظر نموده و چنانچه امكانات  نگارش موردتست ها يا شبكه، اقدام به تامين و براي رايانه

گردد، اقدام به ارتقاي سهولت )فعاليت( كاربران افزار جديد موجب نگارش يا نرم

 لليالمگروه بيننياز اين  مورد سفارشيافزارهاي همچنين نرمنمايد. هاي قبلي مينگارش

با و  شدهدبيرخانه و...( همگي توسط اين مجموعه تهيه ، افزارهاي اتوماسيون)مانند نرم

همكاران ها توسط و توسعه آني نويسبرنامه ،طراحي ،مجموعه جديد نيازهايشناسايي 

 .پذيردصورت مينويس برنامه
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 خصصيترهاي افزانرماندازي و نگهداري سازي، راهطراحي، توليد، پياده

ليست تهيه شده است كه اين بخش طراحي و توسط كارشناسان  ،افزارنرم578بيش از 

 در ذيل آمده است. هااهم آن

 تحت وبافزارهاي سايت و نرمطراحي وب

شهر در پي اعالم نياز و با تعامل المللي رهگروه بيننياز  افزارهاي اختصاصي موردنرم

شده راحيطنويسي، هاي برنامهگروه هاي مرتبط و كاراي در بخشبين كارشناسان حرفه

 عنوان ابزار تخصصي مورد استفاده قرارنويسي و تست بهو پس از گذراندن مراحل برنامه

المللي هاي زيرمجموعه گروه بينها و شركتهاي مورد نياز بخشسايتوب .گيردمي

شهر نيز پس از اعالم نيازها، توسط كارشناسان خدمات كامپيوتر شهر طراحي و پس ره

 گيرد.از تاييد نهايي در دسترس قرار مي

 سازي و گسترش سيستم اتوماسيون اداريطراحي، پياده   

 حقوق و دستمزدسامانه برگه ساعات و  -

 سامانه درخواست خدمات -

 سامانه مديريت قراردادها -

 سامانه پرونده پرسنلي -

 خوانسامانه كارت -

 سامانه مرخصي، ماموريت -

 هاي پزشكيسامانه پرونده -

 خالصه مذاكرات -

 سامانه كتابخانه الكترونيكي -

 سامانه مكاتبات و دبيرخانه -

 گيري امور كنترل پروژهسامانه پي -

 سامانه اعالنات -

 سامانه مديريت ارتباطات -

 سامانه مديريت جلسات -

 سامانه مديريت مستندات -

 سامانه ارزيابي رانندگان -

 سامانه درخواست حضور در خارج از ساعات اداري -
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 هاي پشتيبانيساير سرويس

افزاري نرمريزي شده شامل اقدامات هاي برنامهدر زمان ايدوره هايسرويسانجام  -

 هاي موجودتاپلپو  هاي كارياز قبيل سرورها، ايستگاهها، افزاري سيستمو سخت

هاي دوربيناسكنرها، ا، هپرينترمانند تجهيزات جانبي  ايدوره هايسرويسانجام  -

 جهت رساندن اختالالت فني به حداقل هاويدئو پروژكتورو  ديجيتال

دليل عدم دسترسي كارشناسان به درايوهاي نوري  انتقال فايل به/ از شبكه داخلي به -

نگهداري جهت در  ها وسيستمبراي جلوگيري از ويروسي شدن ، USBهاي و پورت

 اطالعاتاز مالكيت و امنيت 

، پالت سياه و سفيد و رنگي با كاغذهاي روي انواع كاغذ A3پرينت رنگي تا قطع  -

 لمتر طو 88/3متر عرض و سانتي98كثر مختلف تا حدا

 هاها، تصاوير و نقشهاسكن عكس -

 شهرالمللي رههاي نشريات تهيه شده توسط گروه بينCD تكثير -

روزانه، شده در مقاطع ريزي انجاماز اطالعات براساس برنامههاي پشتيبان تهيه نسخه -

 هفتگي، ماهيانه 

 هاي ارتباطي و مخابراتيسيستم نگهداري و پشتيباني ،سرويس -

 هاي مداربستهتصويري و دوربين -هاي صوتيالت سيستمابررسي و رفع اشك -
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 شده خدمات كامپيوتر شهرهاي انجامپروژه

ي المللسيم دفتر مركزي گروه بيناندازي زيرساخت شبكه كابلي و بينصب و راه -

 شهرره

كاربردي  ـ سيم دانشگاه علمياندازي زيرساخت شبكه كابلي و بينصب و راه -

 بيلدكوييك

 سيم دفتر مركزي شركت پاريز قشماندازي زيرساخت شبكه بيراه -

مركزي  ساختمان ،8و 5گزارش فاز طراحي بستر زيرساخت شبكه كابلي و تدوين  -

 بانك گردشگري

 شهراندازي زيرساخت شبكه كابلي دفتر عسلويه شركت معماران رهراه -

 ها و شبكه فرودگاه سلفچگاناندازي سيستمراه  -

 شهرها و شبكه دفتر كرمانشاه رهاندازي سيستمراه  -

 ها و شبكه دفتر سايت پارسيان عسلويهاندازي سيستمراه -

 سازان عسلويهها و شبكه دفتر سايت انبوهاندازي سيستمراه -

 ها و شبكه موسسه خيريه ارمغان ايرانياناندازي سيستمراه -

 سفلز پار ها و شبكه شركت آباداندازي سيستمراه -

 شهرها و شبكه دفتر ماكو رهاندازي سيستمراه -

 كاربردي  -تصويري در مركز آموزش علمي -هاي كامپيوتري اندازي سيستمراه -

 شهرالمللي رهگروه بين ،هاي زيرساختي شبكهفراهم آوردن سرويس -

 شركت ساختمان سازان صنعت ،هاي زيرساختي شبكهفراهم آوردن سرويس -

 شهرسوييچينگ دفتر مركزي شركت معماران رهارتقا زيرساخت  -

 virtualشهر بر روي بستر المللي رهدهي خدمات شبكه گروه بينانتقال بستر سرويس -

هاستينگ و استقرار سرورهاي شبكه مشتريان خدمات كامپيوتر شهر در مركز داده  -

 اين شركت

 شهرالمللي رهاي دفتر گروه بينهاي رايانهتامين و پشتيباني سيستم -

 اي دفتر كارگاه ساختمان بانك گردشگريهاي رايانهتامين و پشتيباني سيستم -

 شهراي دفتر عسلويه شركت معماران رههاي رايانهتامين و پشتيباني سيستم -

هاي در سيستم ISO 27001 , 27002ها منطبق بر استانداردهاي ها و كنترلايجاد رويه -

ISMS  شهرالمللي رهگروه بين 

 بيلد كاربردي كوئيك -سايت دانشگاه علمي  طراحي -
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 بيلدطراحي سايت شركت كوئيك -

 شهرالمللي رهطراحي سايت گروه بين -

 طراحي سايت گروه كارا  -

 طراحي سايت باقرشهر  -

 طراحي سايت مجانب  -

 ساز ايرانطراحي سايت شركت زرين  -

 پرداسايت شركت رهطراحي وب  -
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 شهرالمللي رهگروه بينافزارهاي تهيه شده در نرم
 

ها افزار توسط كارشناسان تهيه شده است كه اهم آننرم 151بيش از 

 به شرح زير است:

 INDSIMهاي برق صنعتي گرافيكي شبكه ـ ايساز محاورهافزار شبيهنرم -

 DYNSIM هاي قدرتاي ـ گرافيكي ديناميك سيستمساز محاورهافزار شبيهنرم -

 PSSIMهاي قدرت اي ـ گرافيكي سيستمساز محاورهافزار شبيهنرم -

 PSOPFهاي حرارتي اي پخش بار اقتصادي بين نيروگاهافزار محاورهنرم -

 GIPافزار آموزشي جغرافيايي ايران نرم -

 )بيالن آب( Water Balanceافزار نرم -

 افزار متره تاسيسات الكتريكينرم -

 ييروشناافزار محاسبات نرم -

 بار برودت يهافزار محاسبنرم -

 افزار ترسيم دياگرام موتورخانهنرم -

 هاي هواافزار ترسيم كانالنرم -

 هاي فاضالبافزار ترسيم لولهنرم -

 افزار انتخاب ادوات تاسيساتينرم -

  "DESIGN Ver. 5.8"افزار نرم -

 ،رودبتني و فلزي بكار ميهاي مختلف سازه براي محاسبه و طراحي قسمتافزار اين نرم

فاقد اين امتياز  ETABSيا  SAP :افزارهاي رايج تحليل و طراحي مانندكه نرم درحالي

)برمبناي مقررات ملي ساختمان( كه توسط اين  . بخشي از محاسبات و طراحيباشندمي

 باشد:گيرد، به شرح زير ميافزار انجام مينرم

يا  SAPافزار محاسبات و طراحي انواع مختلف شالوده با استفاده از خروجي نرم -
ETABS  

ب مقطع  مرك زنبوري و تير با محاسبات و طراحي انواع تيرهاي باربر از قبيل تير النه -

 گيرهاي مربوط به آنبتن و فوالد به همراه برش

 محاسبات و طراحي اشكال مختلف ستون -
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 هايها در قسمتكنندهمحاسبات و طراحي صفحه پاي ستون با قابليت آرايش سخت -

  ETABSيا  SAPافزار مختلف صفحه و با استفاده از خروجي نرم

 محاسبات و طراحي انواع اتصاالت بين اعضاي مختلف سازه -

ها نامه طرح ساختمانينيبارگذاري براساس مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و آ -

 (8688بل زلزله )استاندارد مقادر 

 محاسبه مشخصات استاتيكي مقاطع مختلف -

 محاسبه ديوار حائل در حالت طره و متصل به سازه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

321 

 
 

 

 شهرسام رهشركت 

 الملليبين گروه زيستمحيط بخش ايران، جامعه در محيطيزيست توجه افزايش با

 از پس. است كرده آغاز 5361 سال از مستقل بخشي عنوانبه را خود فعاليت شهر،ره

 و داد تغيير HSE بخش به را خود نام زيستمحيط بخش كار، گسترش و فعاليت سال8

 از پس. داد گسترش نيز سالمت و ايحرفه بهداشت هايزمينه در را خود هايفعاليت

 گروه هلدينگ مجموعه زير) مستقل شركت يك به HSE بخش 5369 سال در آن

 .شد تبديل «شهرره سام» شركت نام با( شهرره الملليبين

 .«است زيستمحيطو  ايمني، سالمتمخفف  ماس»

 از بيش همكاريو  مجرب تخصصي كادر از گيريبهره با اكنونهم شركت اين

 درمختلف  هايتخصص با وقتپاره كارشناس 58 و وقتتمام متخصص كارشناس38

 فني ايمشاوره خدمات تاكنون سالمت، و ايمني زيست،محيط خدمات هايزمينه

 حتي و خصوصي و دولتي هايبخش در مشتريان از وسيعي طيف به را گوناگوني

 انشد و هاآوريفن ترينپيشرفته گرفتن خدمت به با و نموده ارايه مليتيچند هايشركت

 و مديريتي كالن هايسازيتصميم رده در ملي ايتوسعه هايطرح در همواره ،دنيا روز

 . است كرده نقش ايفاي اجرايي ريزيبرنامه

 تظرفي و توان تقويت ،زيستمحيط پيشرفته وريآفن و روز دانش با همگام پيشرفت

 پايگاه از گيريبهره و امكانات تجهيز و افزاريسخت ارتقا با همگام انساني منابع

 شركت اين شده اتخاذ راهبردهاي و اساسي اصول از منسجم، زيستيمحيط هايداده

 پژوهشي و علمي مجامع ميان در الملليبين و ايمنطقهـ  ملي بازارهاي در حضور براي

 .باشدمي پيشرو ،ايراني شركت يك عنوان به

ساله خود توسط  58عملكرد  يابيو ارز يپس از بررس 5391شهر در سال شركت سام ره

 افتيدر زيحا ران،يا يمعادن و كشاورز ع،يصنا ياتاق بازرگان يو پژوهش يموسسه آموزش

 .ه استشد رانيا داريبرند پا 1درجه  رتبه

   شهرهاي شركت سام رهزيرگروه 

با ايجاد زير و از زمان آغاز به كار، با هدف تحقق توسعه پايدار  «شهرسام ره»شركت 

انجام اقدام به  GIS همچنين همكاري نزديك با بخشو هاي متفاوت مجموعه

شهر نموده است. المللي رهمشي داخلي و گروه بينبيني شده در خطهاي پيشفعاليت

 .در ذيل آورده شده است «شهررهسام »هاي شركت زيرگروه
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  زيستمحيط 

 زيست و...(هاي محيطزيست )كنترل و كاهش آلودگيمهندسي محيط -

 زيست مطالعات پايه محيط -

 زيستمحيطريزي و مديريت طرح/برنامه -

 ايمني 

 گردشگري 

 اي سالمت و بهداشت حرفه 

 بخش انرژي 

  كيئوتكنژبخش 

  شهرسام ره شركتخدمات 

 زير تقسيم كرد: گروه عمده 7 توان بهميشركت را اين هاي فعاليت

   زيستمحيط  

 محيطيريزي زيستمديريت و برنامه 

 و... EIA ،SEA،CEA  ،ESHIAارزيابي اثرات شامل   -

 SOERزيست وضعيت محيطتعيين   -

- EMMP  وEMMS 

 اكوتوريسم  -

 محيطيهاي زيستآمايش و مكانيابي  -

 گانه  1ريزي مناطق برنامهطرح/  -

 ارزيابي چرخه عمر  -

  محيطي مطالعات پايه زيست 

 زيست فيزيكيمطالعات محيط  -

 زيست انسانيمطالعات محيط  -

 زيست بيولوژيكيمطالعات محيط  -

 مطالعات محيط دريايي  -

 مخاطرات طبيعي  -
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  زيستمهندسي محيط 

 طراحي سيستم كنترل آلودگي هوا  -

 طراحي سيستم تصفيه آب و فاضالب  -

 مديريت پسماند  -

 محيطيهاي زيستسازي آاليندهمدل  -

   بخش ايمني 

  مديريت بحران 

 پدافند غيرعامل 

 HSE- MS 

 سازي نظامپياده  -

 نظارت بر حسن اجراي نظام  -

 پايش و مانيتورينگ  -

 مديريت ريسك 

  بخش انرژي 

 وريپايش و ارتقا بهره 

 و طراحي  همشاور 

 مديريت انرژي 

 بخش صنعت  -

 ساختمان بخش  -

   گردشگري بخش 

  توريسم 

  اكوتوريسم 
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  اي بخش سالمت و بهداشت حرفه 

 بهداشت محيط 

 اي بهداشت حرفه 

   ژئوتكنيكبخش 

 شناسايي زيرسطحي 

 هاي ژئوتكنيكيمطالعات سازه 

 ژئوالكتريك 

 سايزميك 
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   افزاريافزاري و سختامكانات و تجهيزات نرم 

خصوصاً در مطالعات  ،سازي شرايط محيطيافزاري و مدلهاي نرماستفاده از بستر

 هاي ارجاع شدههمواره جايگاه خاصي در مطالعات و بررسي ،هاي توسعه صنعتيطرح

است. تمامي همكاران اين شركت ضمن تسلط به  داشته «شهرسام ره»به شركت 

خود از  يهاي تخصصدر زمينه، GISهاي اطالعات جغرافيايي مباني و اصول سيستم

دستگاه رايانه در دفتر  38نمايند. استقرار بيش از برداري ميافزارهاي مربوطه بهرهنرم

تجهيز كليه هاي ميداني، دستگاه رايانه دستي در برداشت 6و اين شركت مركزي 

 ،هاي ثبت آنالين شرايط جويياب جهاني و دستگاههاي زميني به دستگاه موقعيتتيم

 ست. ا گواه بر اين ادعا

 داراي يك تيم تخصصي مطالعات دريايي با تجهيزات كامل «شهرسام ره»شركت 

 باشد.مي ،مستندسازي دريايي و...و  برداريغواصي، نمونه شامل:

هاي داراي تجهيزات پايش آالينده «شهرسام ره»دريايي، شركت عالوه بر تجهيزات 

افزار نرم 87محيطي، تجهيزات مطالعات سايزميك و ژئوالكتريك و بيش از زيست

 باشد.هاي مختلف ميتخصصي در زمينه

 المللي همواره گيري و تشريك مساعي با ساير مهندسين مشاور داخلي و بينبهره

 طوري كه در حال حاضرقرار داشته است، به اين شركتهاي توسعه در برنامه

هاي در زمينهشركت داخلي  58المللي و بين شركت 3هاي مشتركي را با نامهتفاهم

 تخصصي مختلف امضا نموده است.

  پايگاه داده و اطالعات 

ها به عنوان ركن اصلي مطالعات محيطي نقش پررنگي در افزايش اطالعات و داده

هاي همين دليل بانك دادهنمايد. بهزيست ايفا ميو آناليز مطالعات محيط توان تحليل

با صرف زمان و هزينه هنگفتي تجهيز  «شهرسام ره»شركت  5اطالعات جغرافيايي

هاي موجود طوري كه كليه دادهو به صورت پويا در حال توسعه و تكميل است. به

المللي ساماندهي گرديده هاي استاندارد بينبندي و ساختار دادهاساس دستهكشوري بر

لمللي اگردند. كليه كارشناسان و همكاران گروه بينهنگام مياي بهطور دورهو به

را به اين پايگاه ارسال نموده تا در مطالعات آتي  شده خود آوريهاي جمعشهر دادهره

 برداري قرار گيرند.مورد بهره

 

 

                                                                                                                 
1- Geo-Data Bank 
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  سوابق شاخص مطالعاتي 

تا تبديل اين بخش به شركت سام  5361سال  درزيست از زمان تاسيس بخش محيط

هاي مختلف را مديريت نموده موضوعو  پروژه با مقياس 78بيش از اين شركت شهر، ره

 :توان به موارد زير اشاره نمودها مياست. از اين پروژه

اثرات  يابيارز نامهنييآزيست جهت تهيه همكاري با سازمان حفاظت محيط -

 يو عمران يخدمات ،يديبزرگ تول يهاها و پروژهطرح ي،طيمحستيز

 SOER(8(زيست ايرانگزارش ملي تعيين وضعيت محيط  -

 بر در منطقه آزاد جاسكبارگذاري صنايع انرژي -

مطالعات جامع زيست محيطي )مطالعات پايه، ارزيابي توان اكولوژيك، ارزيابي توان  -

 محيطي( منطقه آزاد انزليهاي زيستزيست محيطي و مطالعات آلودگي

محيطي، پايش و پايه، ارزيابي اثرات زيست محيطي )مطالعاتجامع زيست مطالعات -

( مجتمع امور صنفي توليدي EMMPو  EMMSمانيتورينگ، طرح جامع پسماند، 

 تهران در سايت چهاردانگه

آوران سازي شهرك صنعتي شيميايي پرديس فنطرح جامع، تفصيلي و طرح آماده  -

 البرز

 يابي مجتمع پتروشيمي فجر كرمانمطالعات مكان -

 رزيابي راهبردي اثرات زيست محيطي فاز اول منطقه آزاد ماكومطالعات ا -

 طرح جامع گردشگري منطقه آزاد ماكو -

 طرح جامع منطقه ازاد ماكو  -

محيطي و مطالعات طرح جامع هاي زيستمطالعات مكانيابي، مطالعات پايه، پايش -

 پسماند مجتمع پتروشيمي مكران

محيطي، تهيه رزيابي اثرات زيستمطالعات مكانيابي، مطالعات پايه، مطالعات ا  -

سازي قطب پتروشيمي سپهر الوان، بندر جامع الوان هاي جامع، تفصيلي و آمادهطرح

 و پااليشگاه گاز الوان

گهر شناسي و مطالعات پايه طرح جامع فضاي سبز گلمطالعات تفصيلي خاك  -

 سيرجان
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راهبردي مناطق ويژه اقتصادي  محيطيزيستمطالعات جامع مطالعات مكانيابي و   -

 ريزكازرون و ني

واي )بزرگترين قبيله  -محيطي طراحي دهكده اكولوژيك شوايمطالعات زيست  -

 سرخپوستان كانادا(

 پارسي اقتصادي انرژي، منطقه ويژه8سازي آلودگي هواي سايت مدل  -

محيطي پااليشگاه گاز و محيطي و ارزيابي اثرات زيستيابي زيستمطالعات مكان  -

 چشمه خوش دهلران  3588گاز مايع 

ين هاي نفت سنگمحيطي بندر، خط لوله و تسمه نقاله پااليشگاهارزيابي اثرات زيست  -

 فارسو فوق سنگين هرمز و ميعانات گازي ستاره خليج

بر در سواحل جنوبي محيطي طرح استقرار صنايع انرژيمطالعات ارزيابي اثرات زيست  -

 ي ساحلي پارسيان كشور منطقه

بر در سواحل جنوبي طرح استقرار صنايع انرژي محيطيمطالعات ارزيابي اثرات زيست  -

 كشور، دشت المرد

ي صنايع محيطي طرح جامع توسعه منطقه ويژهمطالعات و ارزيابي اثرات زيست  -

 فارسمعدني و فلزي خليج

محيطي، پايش و محيطي )مطالعات پايه، ارزيابي اثرات زيستمطالعات جامع زيست  -

( شهر فرودگاهي فرودگاه EMMPو  EMMSمانيتورينگ، طرح جامع پسماند، 

 المللي امام خميني)ره(بين

المللي ، فرودگاه بين8محيطي ترمينال شماره مطالعات پايه و ارزيابي اثرات زيست  -

 ره(امام خميني)

المللي محيطي شهر فرودگاهي فرودگاه بينمطالعات پايه و ارزيابي اثرات زيست  -

 سلفچگان قم

محيطي منطقه نمونه ، ارزيابي توان، ظرفيت برد و ارزيابي اثرات زيستمطالعات پايه  -

 گردشگري طرالب قم

سالمت و همچنين مشاور مادر  ،محيطي، اجتماعيمطالعات ارزيابي اثرات زيست  -

  مرغي تهرانمحيطي طرح توسعه پادگان و فرودگاه قلعهستزي

 محيطي كارخانه آلومينيوم خاورآذين مطالعات ارزيابي اثرات زيست  -

   5سايت  -محيطي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمطالعات جامع زيست  -

 8سايت  -انرژي پارسمحيطي منطقه ويژه اقتصاديمطالعات زيست  -

 3سايت  -محيطي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمطالعات زيست  -
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ي اقتصادي پتروشيمي محيطي منطقه ويژهطرح جامع و مديريت پايش زيست  -

 ماهشهر

  برويژه صنايع انرژي اطقمنيابي استقرار محيطي و مكانمطالعات زيست  -

 زاد اروندآ محيطي طرح راهبردي و كاربري اراضي منطقهمطالعات زيست  -

هاي محيطي استقرار صنايع نوين در جوار قطبيابي زيستسنجي و مكانامكان  -

 علمي و صنعتي استان تهران

براي ساختمان مركزي بانك  HSEو نظارت عاليه  HSE-MSسازي نظام پياده  -

 گردشگري براي دوران ساخت و ساز

 انيرو يو مركز آموزش مارستانيببراي  HSEنظارت بر حسن انجام ضوابط و مقررات  -

 براي دوران ساخت و ساز تهران

 شيميايي پرديس فناوران البرز -مطالعات پدافند غير عامل و ايمني شهرك صنعتي  -

شهر با ارتفاع المللي رهدر ساختمان مركزي گروه بين HSE-MSسازي نظام پياده  -

 برداريطبقه براي دوران بهره 6

و پدافند غيرعامل قطب پتروشيمي سپهر الوان، پااليشگاه الوان،  HSEمطالعات   -

 بندر خدماتي و خطوط انتقال محصول به سرزمين اصلي

فاز دوم،  International Cityدوران ساخت و ساز   HSEو طرح  نامهتدوين نظام  -

 امارات عربي متحده دبي

طق ويژه استقرار صنايع پيمانكاران طرح ايجاد منا HSEتهيه و تدوين طرح ارزيابي   -

 هاي المرد و پارسيانسايت -بر در سواحل جنوبي كشورانرژي

و همچنين نظارت بر حسن انجام ضوابط و  HSEهاي سازي اصول و معيارپياده  -

 راه خيابان شريعتيسازي پيادهبه HSEمقررات 

و و همچنين نظارت بر حسن انجام ضوابط  HSEهاي سازي اصول و معيارپياده  -

 راه خ انقالب و خيابان آزاديسازي پيادهبه HSEمقررات 

هاي تحت نظارت منطقه آزاد اي سايتهاي دورهو بازرسي  HSEسازي نظام پياده  -

 اروند

ي ويژه امنيتي(، ايمني و پدافند غيرعامل در منطقهمطالعات تمهيدات حفاظتي )  -

 8سايت  -اقتصادي انرژي پارس

مطالعات شناخت وضع موجود شرايط ايمني، سالمت و پدافند غيرعامل شهر   -

 )ره(المللي امام خمينيفرودگاهي، فرودگاه  بين
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ويژه اقتصادي انرژي  ، منطقه8سايت  58كمپ مسكوني فاز  HSEطراحي نظام   -

 پارس

 نمايشگاه (HSE)زيست تدوين مجموعه قوانين و مقررات بهداشت، ايمني و محيط -

 المللي كرمانشاهبين

منطقه ويژه  -طراحي انبارهاي مجتمع پتروشيمي آريا ساسول HSEمطالعات   -

  5اقتصادي انرژي پارس، سايت 

عربي امارات كانال (HSE plan)زيست تهيه و تدوين طرح ايمني، بهداشت و محيط  -

 متحده عربي

ي نشاني، كلينيك و...، در طرح ايجاد دهكدههاي آتشجانمايي و طراحي ايستگاه  -

 بوشهر -فارسدانايي خليج

هاي اوليه و هاي كمكهاي اطالعات كيتتعيين مسيرهاي خروج اضطراري برگه  -

 دهلران NGL3100هاي غير صنعتي عالئم ايمني پروژه ساختمان

تاسيسات صنعتي منطقه ويژه اقتصادي انرژي نشاني متمركز خارج از مطالعات آتش  -

 8سايت  -پارس

طرح جامع و مطالعات محيط طبيعي منطقه ويژه اقتصادي سلماس و ارزيابي اثرات  -

 محيطي شهرك صنعتي سلماسزيست

طرح جامع منطقه آزاد ماكو )شامل ارزيابي اثرات  محيطيزيست مطالعات  -

هاي ها و پروژهمحيطي طرحت زيستمحيطي مقدماتي، مطالعات ارزيابي اثرازيست

 آيند(پي

و بازنگري و  Blue Cityاثرات احداث شهرك  ها ومحيطي جنبهمطالعات زيست  -

 محيطي )عمان(تكميل مطالعات ارزيابي اثرات زيست

 محيطي و گردشگري منطقه آزاد چابهار مطالعات جامع زيست  -

 محيطي مجموعه برج ميالد تهران  مطالعات زيست  -

انقالب،  خيابانراه شهري )تهران( سازي مسيرهاي پيادهمحيطي بهمطالعات زيست  -

 شريعتي خيابانآزادي،  خيابان
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  شهر در زمينه المللي رهسوابق مطالعات و تجربيات پيشين گروه بين 

 محيطيمطالعات زيست

 هاي نفتي بر ساحل بندرعباسمحيطي آلودگيارزيابي اثرات زيست -

 ها، انتشار نفت و...(محيطي حوادث دريايي )نشت كشتياثرات زيستارزيابي  -

محيطي و طرح مديريت زيست 1محيطي طرح توسعه فاز ارزيابي اثرات زيست -

 آباد شهرك صنعتي شمس

 سازي اردكان محيطي كارخانه گندلهارزيابي اثرات زيست -

شهر بوشهر به محيطي صدمات وارد شده به نواحي ساحلي ارزيابي اثرات زيست -

 كيلومتري در اثر جنگ تحميلي58شعاع 

 محيطي توسعه شهري بندرعباسارزيابي اثرات زيست -

 محيطي امواج بر رسوبات ساحليارزيابي اثرات زيست -

محيطي توسعه شهري بر اثرات زيست يابي گزارش ارزيابيبازنگري و ارزش -

 قشم يجزيره

 محيطي كارخانه پارچه شاخصزيستيابي گزارش ارزيابي اثرات بازنگري و ارزش -

و سكوهاي  هامحيطي سازهيابي گزارش ارزيابي اثرات زيستبازنگري و ارزش -

 دريايي

 بررسي كيفي و كمي آب و فاضالب تهران -

هاي مسكوني و صنعتي و تاثيرات هاي رايج در استقرار شهركتئوري بررسي -

 هامحيطي آنزيست

ح جامع فضاي سبز صنايع آالينده، و نقش هاي كاربردي و نظري براي طربرنامه -

 فضاي سبز در كاهش آلودگي هوا

ها دلممحيطي، اصالح برخي هاي زيستكنترل هاي موجود پايش وبازنگري مدل -

 با مالحظات خاص كشور ايران

 محيطي استان هرمزگانارزيابي كشاورزي و وضعيت زيست -

 آوري و بازيافت زباله در جزيره قشمطرح جامع جمع -

 طرح مقدماتي استفاده از فاضالب شهري منجيل در آبياري فضاي سبز -

 طراحي بهينه تامين آب مورد نياز كارخانه گلوكز ايران از پساب -

 آوري و بازيافت زباله شهري منجيلطراحي مقدماتي سيستم جمع -

 مطالعات كمي و كيفي منابع آب استان تهران -

 صوفيانطراحي سيستم بازيافت پساب كارخانه سيمان  -

 طراحي ايستگاه پمپاژ فاضالب جزيره كيش -
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 ژئواينفورماتيك

به  5361شهر در سال المللي رهروه بينگبخش ژئواينفورماتيك به عنوان يكي از اركان 

محور تشكيل گرديد. اين بخش با تلفيق  منظور تحليل و پردازش اطالعات مكان

اطالعات مكاني فعاليت خود را هاي هاي فناوري اطالعات و سيستمكارشناسان حوزه

هاي گروه رساني به ساير بخشبه موازات خدمات 5398توسعه داده است. در سال 

( Rah-Shahr SDIشهر )المللي رهشهر زيرساخت اطالعات مكاني گروه بينالمللي رهبين

 اندازي گرديد.گذاري اطالعات مكان محور، راهبرداري و به اشتراكبه منظور بهره

 هاي تخصصي و فني و ايجادبراي تمامي بخش GIS هاي تخصصيگزاري دورهبر

SDI  مللي الهاي مرتبط با اطالعات مكاني گروه بينباعث گرديده است كه كليه فعاليت

شهر در قالب اين سيستم اطالعاتي مديريت گردد. در حال حاضر كليه مطالعات آمايش، ره

زيست و و تفصيلي كاربري اراضي، محيط هاي جامعريزي، شهرسازي، طرحبرنامه

هاي مكاني انجام و در پايان ها در قالب پايگاه دادهگردشگري توسط كارشناسان بخش

 گردند.توسط بخش ژئواينفورماتيك پايش و كنترل مي

هاي هوشمند سازي سيستمسازي و تحليل اطالعات مكان محور، طراحي و پيادهمدل

گيري محسوب سازي و تصميمرويكرد نوين در حوزه تصميممبتني بر اطالعات مكاني، 

شهر المللي رهدر گروه بين GeoBIسازي سامانه شود كه اين موضوع با طراحي و پيادهمي

 محقق شده است.

هاي تخصصي در سطح ها از سطح بخش به شركتاكنون با توجه به گسترش فعاليتهم

شركت ماهر »بط با اطالعات مكاني از طريق شهر، ارائه خدمات مرتالمللي رهگروه بين

هاي تابعه و زيرمجموعه به عنوان يكي از شركت« شهر()مديريت اطالعات هوشمند ره

 گردد. شهر ارائه ميره
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 هاي بخش ژئواينفورماتيكاهم فعاليت

 بر كوشكنارسازي پايگاه داده مكاني منطقه ويژه استقرار صنايع انرژيطراحي و پياده -

 بر المردسازي پايگاه داده مكاني منطقه ويژه استقرار صنايع انرژيطراحي و پياده -

  8سايت  -سازي پايگاه داده مكاني منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسطراحي و پياده -

 3سايت  -سازي پايگاه داده مكاني منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسطراحي و پياده -

 ده مكاني منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امامسازي پايگاه داطراحي و پياده -

 فارسسازي پايگاه داده مكاني منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليجطراحي و پياده -

 سازي پايگاه داده مكاني منطقه آزاد تجاري صنعتي اروندطراحي و پياده -

 اروندسازي زيرساخت اطالعات مكاني منطقه آزاد تجاري صنعتي طراحي و پياده -

سازي سيستم اطالعات مكاني مبتني بر وب منطقه آزاد تجاري صنعتي طراحي و پياده -

 اروند

 سازي پايگاه داده مكاني منطقه آزاد تجاري صنعتي ماكوطراحي و پياده -

 سازي پايگاه داده مكاني منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهارطراحي و پياده -

 نطقه آزاد تجاري صنعتي انزليسازي پايگاه داده مكاني مطراحي و پياده -

 هاي نفت و گاز كشورسازي پايگاه داده مكاني زيرساختطراحي و پياده -

 )ره(سازي پايگاه داده مكاني شهر فرودگاهي امام خمينيطراحي و پياده -

 ره()سازي سيستم اطالعات مكاني مبتني بر وب شهر فرودگاهي امام خمينيطراحي و پياده -

هاي جنوبي مناسب گيري چند معياره فضايي دشتيستم تصميمسازي سطراحي و پياده -

 استقرار صنعتي

هاي صنعتي منطقه ويژه اقتصادي انرژي هاي هوا در سايتسازي رفتار انتشار آاليندهمدل -

 پارس
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 خدمات قابل ارائه بخش ژئواينفورماتيك

شهر در حوزه رهالمللي ، شركت تخصصي گروه بين«شركت ماهر»با توجه به اينكه 

باشد. بخش ژئواينفورماتيك به عنوان يكي از مي پردازش اطالعات مكان محور

 باشد:هاي شركت ماهر، توانمند در ارائه خدمات زير ميبخش

 (Geo-DataBase) سازي پايگاه داده مكانيطراحي و پياده  -

-Geo) مكانيهاي پشتيبان تصميم مبتني بر اطالعات سازي سيستمطراحي و پياده  -

DSS) 

اجتماعي مبتني بر مدل تفكر سيستم دايناميك  -هاي اقتصاديسازي سيستممدل  -

(System Dynamic Modeling) 

 (WebGIS)طراحي و پياده سيستم اطالعات مكاني مبتني بر وب   -

-Spatial DataInfrastructure)سازي زيرساخت اطالعات مكاني طراحي و پياده  -

SDI) 

هاي هوشمند تحليل اطالعات مبتني بر اطالعات سازي سيستمطراحي و پياده  -

 (Geo-BI)مكاني 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

344 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 هاپيمانرسيدگي و امور  ،عاليهنظارت واحد  

شهر با استفاده از دانش المللي رههاي گروه بينپيمانرسيدگي و واحد نظارت و امور 

را به عهده دارد كه  شهرهاي رهپروژه ،قراردادها و مديريت طرحگذاري، امور رمايهس

ها از تجارب افراد متخصص و مجرب در اين زمينه استفاده ثمررساندن آن بهبراي 

 كرده است.
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هاي ذيل در بخش ،شهرالمللي رههاي گروه بينپيمانرسيدگي و امور  ،عاليهواحد نظارت 

 نمايد:ميبه فعاليت تخصصي خود  اقدام

 جواديه جديد پل احداث و طراحي هژپرو .5

 جواديه پل محوطه روشنايي هژپرو .8

 ه روشنايي و نورپردازي عرشه و قوس پل جواديهژپرو .3

 هامديريت و نظارت بر امور پيمان .1

 مشاورخدمات مهندسي قراردادهاي پيشنهادي تهيه و كنترل نهايي اسناد  .7

 ه خدمات مهندسي مشاوريارا تهيه و كنترل نهايي قراردادهاي مربوط به .8

 كاركرد  وقت و قطعيمهاي وضعيتكنترل نهايي صورت .5

 هاغيرمجاز پيمان هاي جديد، بررسي و ميزان تاخيرات مجاز ونهايي قيمت كنترل .6

 خدمات مهندسي هاي الزحمهتهيه و كنترل نهايي حق .9

 سيويل، سازه و هاي معماريعملياتي مطابق با طرح مقادير انجام برآورد .58

 هاي مقادير عمليات تاسيسات مكانيكي و برق كنترل نهايي برآورد .55

 هاي اجراييانجام عمليات پروژهنظارت عالي بر حسن  .58

 هاقراردادي پروژه و ل حقوقييخصوص مسا ها درهماهنگي با مديران پروژه  .53

 هاي كثيراالنتشاردر روزنامهدرج تهيه آگهي فراخوان و مناقصه جهت   .51

 ريزي و نظارت راهبردي توسط معاونت برنامه منتشرشدههاي نامهبخشگيري پي  .57

 رياست جمهوري

 ارزيابي مناقصه فروش اسناد تهيه و   .58

 پيشنهاددهندگان يجداول تجزيه بهاي تهيهو  مناقصاتدر شركت   .55
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 :نجام شده در اين واحدهاي افعاليت عمده

 

 اقتصادي انرژي پارس يسازمان منطقه ويژه

هاي اداري و ها و محوطه خدماتي و پشتيباني سايتاحداث بخشي از ساختمان .5

 ستادي 

  8احداث كمپ ستادي شماره  .8

 بخش سوم  ـ ها و تحكيم اراضيجاده .3

 حصاركشي اراضي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس .1

فروش، نصب و اجراي  VIPو محوطه  8عمليات اجرايي محوطه كمپ ستادي   .7

 اتر منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ئتتجهيزات آمفي

 احداث شبكه انتقال نيرو به پست ساختمان اداري و سايت ستادي  .8

 تعمير و بازسازي توربين  .5

  8هاي كمپ ستادي شبكه انتقال نيرو به ساختمان .6

 عمليات نگهداري تاسيسات برقي و مكانيكي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  .9

 متري روشنايي 38هاي كشي و تامين برق برجكابل  .58

 بندرعباس حدفاصل پتروشيمي تا جاده اختر  ـ روشنايي جاده بوشهر  .55

 هكتار از اراضي منطقه 588ريز هاي خاكعمليات اجرايي تثبيت بستر و اليه  .58

 هكتار از اراضي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  888تحكيم و تثبيت بستر   .53

 بي جنوكاري در منطقه عمومي پارسجنگل  .51

 هكتاري و بلوار و ميادين فرودگاه 678كاري كاشت و نگهداري جنگل  .57

 بوشهر  ـ زار بردخونزدايي اراضي شنبيابان  .58

  توليد گل و گياهو  نهالستان و خزانه حرا  .55

  ـ ندرعباسبعسلويه و سپاه به جاده  ـ تقيدسترسي نخلهاي جادهعمليات سيويل   .56

 (. 8و  5 هايبوشهر و بلوار اصلي ورودي به منطقه )جاده

 ، اورژانس8دارس شماره مهاي نمازخانه، ناحداث پروژه پارك ساحلي، ساختما  .59

 نشاني و آتش

 سازي بازارچه خانه و محوطهواحد تلفن 1واحد بازارچه، مركز مخابرات و  6احداث   .88

 ند هكتاري خليج نايب588احداث بخشي از پارك   .85

 هاي سالننو احداث ساختما سازياحداث سايت پرديس ورزشي، محوطه  .88

 چندمنظوره و استخر سرپوشيده 
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 هاي پشتيباني ترمينال بار منطقه ويژه اقتصاديسازي و احداث ساختمانمحوطه  .83

 انرژي پارس 

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در سازمان سازي ساختمان جديد پروژه بهينه  .81

 خيابان خشايار تهران 

 سازي وطهمحهاي اداري، مسجد، بانك، درمانگاه و عمليات اجرايي ساختمان تكميل  .87

 هاي جنبي سايت خدماتي شيرينو سازي و احداث ساختمانمحوطه  .88

  8و  5اجراي فنس تكميلي سايت شماره   .85

انجام آزمايش راديوگرافي، مافوق صوت، مايعات نافذ و بازرسي فني حين ساخت   .86

 اسكلت فلزي در محل كارخانه ركن سوله 

 فارس المللي خليجاحداث ساختمان ترمينال فرودگاه بين  .89

 مبارك كالسه چاه 58احداث ساختمان دبيرستان   .38

 تقي نفره نخل 818كالسه  58احداث ساختمان دبيرستان   .35

 كالسه كنگان  58حداث ساختمان دبيرستان ا  .38

 كالسه گوده كنگان  58احداث ساختمان دبيرستان   .33

 كالسه گوده كنگان  9دبيرستان ساختمان احداث   .31

 كالسه عسلويه  58دبيرستان ساختمان احداث   .37

 تهيه، حمل، كاشت و نگهداري نخيالت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس   .38

 نفر نخل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  5568نگهداري از   .35

 احداث و نگهداري فضاي سبز كمپ ستادي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس   .36

 منطقه ويژه  5كاشت و نگهداري فضاي سبز در محوطه بازارچه و سايت شماره   .39

  اقتصادي انرژي پارس

احداث سازي و ، محوطه8هاي سايت خدمات پشتيباني مركز تكميل ساختمان  .18

 و رستوران  هاي باشگاه ورزشيساختمان

 دوقلو  اث چادر امداد و چادراحد  .15

 سازي اطراف انبارها و محوطه 1تكميل كمپ مسكوني شماره   .18

يژه اقتصادي و يسازي خدمات نقليه و گمرك منطقهها و محوطهاحداث ساختمان  .13

 انرژي پارس 

 كشي محوطه ساختمان نقليه تكميل عمليات فنس  .11

 هاي نقليه هاي ساختمانسازي و احداث حصاركشي و پاركينگمحوطه  .17

 هكتار از اراضي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  188تحكيم بستر  .18
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 احداث ساختمان نيروي انتظامي و تكميل عمليات سيويل نهالستان   .15

 خريد، حمل و نصب چمن مصنوعي استاديوم پرديس ورزشي   .16

 شي تكميل سايت پرديس ورز  .19

 آبياري فضاي سبز پرديس ورزشي   .78

 مركز اورژانس و كلينيك جراحي پارس   .75

 فضاي سبز سايت شمال پرديس ورزشي  .78

 روشنايي بلوارهاي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس   .73

 كيلوولت فرودگاه  88احداث خط انتقال   .71

 فارس المللي خليجخريد، حمل و نصب تابلوهاي راهنماي فرودگاه بين  .77

 فارس المللي خليجهاي فرودگاه بينخريد، حمل و نصب تسمه نقاله  .78

  فارسالمللي خليجها و كانترهاي ترمينال فرودگاه بينخريد، حمل و نصب صندلي  .75

 كيلومتر  7مداره به طول تقريبي  8كيلوولت  88طراحي و اجراي خط انتقال   .76

 احداث خط انتقال آب و شبكه توزيع آبرساني   .79

 كيلوولت 1كيلوولت به 33هاي بخشي از پستاحداث   .88

  ، دوطرف جاده كمربندي،هكتاري ايست بازرسي شيرينو78نگهداري فضاي سبز   .85

 خيابان اختر شمالي و يك حلقه چاه 

 احداث منبع ذخيره آب   .88

  VIPهاي واحد ساختمان 1طرح و احداث   .83

 تهيه و كاشت نهال حرا در خليج نايبند   .81

 اضي ها و تحكيم ارجاده  .87

  (تمبك) 8جاده كمربندي سايت   .88

  هاي تقاطع جاده اختر و جاده ترافيكيپل روگذر و رمپ  .85

ترمينال  رساني پرواز()سيستم ديجيتالي اطالع PDPهاي فروش و نصب تلويزيون  .86

 ي فرودگاه   برمسافر

 سازي و احداث ساختمان اداري حراست صنعت نفتاجراي عمليات محوطه  .89

 مخابرات منطقهاحداث ساختمان   .58

فرودگاه  مترمكعبي و جاده سرويس سايت پشتيباني5888احداث منبع بتني   .55

 فارسالمللي خليجبين

 هكتاري78اجراي سيستم آبياري قطعات و نخيالت در محوطه   .58

 احداث فضاي سبز سايت پرديس ورزشي  .53
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هكتار شامل فضاي سبز جاده 538عمليات نگهداري فضاي سبز در سطحي حدود  .51

 مربنديكميدان پتروشيمي تا اينترچينج شرقي و جاده  بندرعباس از -كنگان

 هكتار 88عمليات نگهداري فضاي سبز  در سطحي حدود  .57

 هاي عمومي پتروشيمي سايت يكسازي ساختمانپروژه محوطه .58

 المللي اجرا و نظارت بر تأمين تجهيزات داخلي فرودگاه بين، مديريت بر طرح .55

 فارسخليج

 سازي سايت باشگاه صنعت نفت پركمحوطه .56

 ساختمان اتاقك راهنما )ورودي ساختمان اداري( .59

 هاي بندر خدماتي پارسساختمان .68

 خانه مدارس استان بوشهرواحد ساختمان كتاب چهار .65

 پل زيرگذر تقاطع جاده اختر و جاده پيراموني .68

 كيلوولت1/8كيلوولت به 88هاي برق احداث پست .63

 نفت و گاز پارس 58و  9فازهاي  8و  5وني شماره مسكهاياحداث فاز يك كمپ .61

 مي صنعت نفتيپروژه نمايشگاه دا .67

هاي هكتاري، كمپ38نگهداري فضاي سبز محوطه ساختمان اداري، پارك  .68

اصله درخت كهنسال 788جايي هها و جابها و بلوارها، نگهداري چاهمسكوني، جاده

 منطقه پارس

 در منطقه ويژه انرژي پارس توليد نهال .65

 چشمه 6واحد سرويس بهداشتي عمومي  58احداث  .66

 احداث ساختمان تجاري و سوپرماركت در منطقه .69

   اقتصادي پتروشيمي يسازمان منطقه ويژه 

  7هاي دسترسي سايت زيرسازي قسمتي از جاده 

  5هاي سايت شماره تحكيم بستر قسمتي از بلوك 

  1و3و8 هاياحداث قطعه اول جاده دسترسي در غرب سايت 

  7تسطيح سطوح رگالژ و زيرسازي پروژه اسكان موقت كارگران سايت شماره  

 خريد خاك نباتي  

  1احداث جاده دسترسي فلرها سايت شماره  

 ريزي تعريضي جاده حد شرقي اجراي خاك 

ريزي كانال برداري و خاكو لجن 5سايت شماره  51و  7هاي تحكيم بستر بلوك 

 تلخاب 
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  5حكيم بستر سايت شماره ت 

 هاي منطقه هاي دسترسي و محوطهزيرسازي و تحكيم جاده 

  5هاي سايت شماره احداث خيابان 

  5تاتر سايت شماره سازي اطراف آمفيمحوطه 

  5خانه فاضالب سايت تحكيم بستر محل احداث تصفيه 

 تعريض قطعه دوم جاده پيراموني حد غربي  

  5به سايت  1تيرهاي برق در سايت تحكيم بستر زمين محل نصب  

  تامين روشنايي در جاده خورزنگي و اجراي كارهاي متفرقه برقي 

  1كيلوولت از ايستگاه سادلمي به سايت 33اجراي خط انتقال برق فشارقوي  

 هاي دسترسي زيرسازي و تحكيم جاده 

  5سايت شماره اراضي تحكيم  

  5بيس سايت شماره آسفالت بلك 

 مجتمع خدمات و بنزين پمپ و تحكيم بستر 8 ورودي به سايت شماره احداث ميدان 

  رفاهي

  5هاي كوچك سايت شماره احداث كارگاه 

  3احداث جاده پيراموني سايت شماره  

  3سايت شماره  بخشي از اراضيتحكيم بستر  

  3هاي كوچك سايت شماره احداث كارگاه 

جاده حدغربي، كارگاه اسكله و  ساخته جهت ديوار محوطهفروش قطعات بتني پيش 

 اسكان موقت 

 ساخته جهت ديوار محوطه جاده حد غربي، كارگاه اسكله نصب قطعات بتني پيش 

 و اسكان موقت

 هاي دسترسي تحكيم بستر جاده 

  5عمليات خاكي سايت شماره  

  3هاي سايت شماره احداث بخشي از خيابان 

  5خريد، حمل، كاشت و نگهداري قسمتي از فضاي سبز سايت شماره  

 برداري و خريد مصالح خاكي و سنگي خاك 

 عمليات كاشت و داشت فضاي سبز سايت جنوبي و نوار غربي  

  5هاي سايت شماره ريزي رفوژهاي بخشي از خيابانبرداري و خاكخاك 

  5هاي سايت شماره آسفالت بيندر خيابان 
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  5هاي سايت شماره و نصب جداول بتني خيابان تهيه 

  5آوري و هدايت تلخاب سايت شماره احداث كانال جمع 

 اتر ئتترميم و تكميل پروژه آمفي 

  هاي مسير حد غربياحداث كانال 

  8شبكه توزيع آب و برق موقت از سايت شماره  

  تعريض قطعه سوم جاده پيراموني حد شرقي 

 هاي پست حدقسمت و هاي خورهاقه ويژه به زبانهحمل خاك از حد شرقي منط 

  شرقي

  5هاي تيپ شماره عمليات ابنيه سوله 

 احداث شبكه مخابرات بين سايت شمالي و جنوبي  

  5هاي تيپ سايت شماره فونداسيون سوله 

  5نگهداري فضاي سبز سايت شماره  

  5خريد، حمل، كاشت و نگهداري فضاي سبز سايت شماره  

 هاي گياهي سازي فضاي سبز و گونهانجام عمليات خاكي آماده 

 هاي گياهي و گونهنگهداري فضاي سبز  

  ساختهنصب ديوار محوطه قطعات پيش عمليات تهيه و 

  5كشي موقت تلفن سايت شماره كابل 

  هاي دسترسيبخشي از جاده و 1 ،3 ،5شماره  هايهاي سايتآسفالت خيابان 

  7از قطعات سايت شماره  تحكيم بستر  قسمتي 

  5شبكه توزيع آب سايت شماره  

  7هاي اسكان موقت سايت تاسيسات ساختمان باقيمانده عمليات ابنيه و 

  7هاي اسكان موقت سايت پنجره ساختمان و نصب در فرش كف و 

  7هاي اسكان موقت سايت دفع فاضالب ساختمان آوري وجمع 

  7موقت سايت روسازي محوطه اسكان عمليات پياده 

 ي هاي دسترسزيرسازي قسمتي ازجاده 

  هكتارجنوبي منطقه888اراضي  اجراي فضاي سبز در 

  هاي منطقهپست روشنايي و هاي برق،عمليات تكميلي احداث شبكه 

  3احداث شبكه مخابرات دوران ساخت سايت شماره  

  1ي سايت شماره يو روشنا33KV  احداث شبكه 

  متوسطخط انتقال برق فشار  

 5 هاي كوچك سايتاجراي كارهاي برقي كارگاه 

 



 

353 

 
 

 

 

  هاي تجاري صنعتيعمليات تاسيسات الكتريكي غرفه 

  5هاي كوچك سايت احداث ديوار جلوي محوطه كارگاه 

  5هاي كوچك سايت شماره اجراي كارهاي تاسيساتي كارگاه 

  7 هاي اسكان موقت سايت شمارهريزي محوطه ساختمانبتن 

  5كانال هدايت تلخاب سايت شماره تكميل 

  7هاي اسكان موقت كارگران سايت شماره احداث ساختمان 

 كش محيطي و مياني منطقه جنوبي هاي زهاحداث كانال 

 احداث مركز تحقيقات پتروشيمي  

 احداث خوابگاه دانشجويان و كارآموزان  

 احداث ساختمان مركز آموزش  

 منطقهاحداث مجموعه خدماتي رفاهي  

  خريد كولرگازي جدا از هم ساختمان خوابگاه 

  اندازيهاي جنبي مركز اموزش پتروشيمي )اجراي يوتيليتي و نصب و راهسوله 

   برق( تجهيزات پست

مترمكعبي 188ترانسه و دو دستگاه منبع آب نيمه مدفون  7ساختمان پست برق  

  خوابگاه كارآموزان

  پتروشيميسازي خوابگاه كارآموزان محوطه 

  پست برق و ساختمان نگهباني مركز تحقيقات پتروشيمي 

  هاي مركزي منطقههاي تهويه مطبوع خوابگاه كارآموزان، كارگاهخريد پكيج يونيت 

 و مركز پژوهش و فناوري 

 هاي تهويه مطبوع ساختمان مركز آموزش خريد پكيج يونيت 

  ي پتروشيميهاي پروژه مركز آموزش فني و تخصصهركوليت كف سوله 

 اقتصادي پتروشيمي  يويژه يساخت نرده و گريل مركز آموزش منطقه 

 فارسمعدني و فلزي خليج اقتصاديويژه  يمنطقه 

  تكميل عمليات تاسيساتي هتل .5

  تكميل عمليات ابنيه هتل .8

 اجراي بلوار شرق فوالد هرمزگان  .3

 نشاني سايت جنوبيرساني و فاضالب و آتششبكه آب .1

 جنوبيشبكه معابر ارتباطي سايت  .7

    هاي جنوبي و ميانيدر محدوده سايت احداث فنس پيراموني منطقه ويژه .8

 احداث پل ارتباطي سايت جنوبي و مياني )پل وحدت( .5
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 هاي مياني و جنوبياحداث بلوار شمالي پل ارتباطي سايت .6

 احداث بلوار اتصال سايت مياني و ميدان تالش )بلوار باكري( .9

 احداث بلوار ورودي اصلي منطقه .58

 احداث بلوار شمال مجتمع فوالد كاوه .55

 احداث ديوار انبار مواد اوليه فوالد مباركه  .58

 احداث بلوار شمال نيروگاه گازي واقع در سايت مياني  .53

 دستگاه برجك نگهباني و كمپ كارگري  58احداث  .51

ش سيستم حفاظت اندازي و آموزاحداث ساختمان مانيتورينگ و طراحي، نصب و راه .57

 الكتريكي منطقه ويژه

  هداري فضاي سبز محوطه هتل منطقهگاحداث و ن .58

 ساختهپيش يزه و ديواره و فونداسيوننتوري گالوا ،لوله ،حصاركشي با ديوار سيماني .55

 )بخش اول( 

گالوانيزه و تكميل ديوار بتني  ساخته با توري، لولهحصاركشي با ديوار بتني پيش .56

  گالوانيزه )بخش دوم( لولهموجود با توري و 

  ساخته )بخش سوم(گذاري و ديوار بتني پيشحصاركشي با توري، لوله .59

  ويژه يسازي ساختمان هتل منطقهاجراي عمليات محوطه .88

 فارس ساماندهي سايت جنوبي منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج .85

 آهنجاده موقت جهت دسترسي به ايستگاه راه .88

 هكتار در سايت جنوبي 7/8در سطحي حدود  نگهداري فضاي سبز .83

 احداث ساختمان اسكان كاركنان در سايت شمالي  .81

 احداث جاده دسترسي به سايت توسعه .87

 هكتاري  888هاي دسترسي به سايت احداث جاده .88

 در دست ساخت –نشاني سايت جنوبي احداث ساختمان آتش .85

 در دست ساخت –احداث ساختمان كلينيك سايت جنوبي  .86

  سازمان منطقه آزاد كيش 

 توپي  هاي غيراحداث سالن چندمنظوره ورزش .5

 گسترش ساختمان اسكواش  .8

 سازي آرامگاه جزيره كيش محوطه .3

 خانه جزيره كيش سازي غسالمحوطه .1

 احداث سه باب زمين تنيس در مجموعه ورزشي المپيك كيش  .7
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 جزيره كيش  8كن و فنس زمين فوتبال شماره احداث ساختمان رخت .8

 خانه جزيره كيش احداث غسال .5

 رساني شهرك المپيك كيش عمليات برق .6

 شهرك صدف 3تهيه و نصب تجهيزات پست برق فاز  .9

 شهرك صدف  1رساني فاز برق .58

 نشاني جزيره كيش رساني به منطقه آتشنيرو .55

 احداث خط دومداره پايگاه هوايي جزيره كيش .58

 ) كيشنماد شهري جزيره  موزه و .53

 8نيرورساني به شهرك ميرمهنا فاز  .51

 هاي خدماتي رفاهي فالت قارهساختمان .57

 شهرك ميرمهنا Cو  Aتاسيسات زيربنايي فاز  .58

  ها و فضاي سبز شهر تهرانسازمان پارك 

  بازسازي محوطه و تعميرات ساختمان بنياد جانبازان خيابان ولنجك .5

 آباد بوستان بانوان يافتاحداث  .8

 احداث بوستان بانوان چيتگر .3

 احداث بوستان مادر قائم  .1

 احداث بوستان گلبرگ  .7

 هاي سرويس بهداشتي عمومي واحد ساختمان (38) .8

 مجري طرح مس سونگون 

  هاي نيمه صنعتي مس سونگونساختمان  .5

 بانك توسعه صادرات ايران 

  ساختمان مركزي بانك توسعه صادرات ايران .5

 با نفتص 

 سازي ساختمان جديد مديريت اكتشاف طرح بهينه .5

 وزارت جهاد كشاورزي 
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  سازمان منطقه آزاد قشم 

و  رسانير در پروژه شبكه آبييتهيه، حمل و نصب پكيج كامل بوستر پمپ دور متغ .5

  روشنايي معابر شهرك صنعتي توال

رساني و روشنايي معابر اتيلن پروژه شبكه آبپليهاي عمليات تهيه و حمل لوله .8

  شهرك صنعتي توال

 شركت پتروشيمي خارگ 

 طراحي، خريد و اجراي خط لوله گاز نيروگاه جزيره خارگ .5

  استحصال زمين خارگ .8

  احداث مخازن متانول .3

 

 

 

 

 

 مديريت عمليات عمومي خارگ 

  احداث سالن چند منظوره فرودگاه خارگ .5

  ساحلي در جزيره خارگاحداث نوار سبز  .8

 سازي خارگساخته مسكوني اداري و محوطههاي پيشساختمان .3

 سازيساخته كمپ جزيره خارگ و محوطههاي پيشخريد و تجهيز ساختمان .1

 خريد و تجهيز كمپ اسكان موقت جزيره خارگ .7

 هكتار در جزيره خارگ57اصله نهال در سطحي حدود  7588كاشت و نگهداري  .8

 هكتار در جزيره خارگ57اصله نهال در سطحي حدود  8888كاشت و نگهداري  .5

  شركت پتروشيمي مبين 

  كيلوولت از ميدان بيضي تا انتهاي سايت88طرح خطوط انتقال  .5

  هاي منطقهكنشيرينكيلوولت از نيروگاه پتروشيمي تا آب88طرح خطوط انتقال  .8
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  شركت يادمان سازه 

 هاي تهرانها و همايشالمللي جشنوارهعمليات باقيمانده ساختمان مركز بين .5

 ( EPC)طراحي، مهندسي، تامين كاال و تجهيزات، ساختمان و نصب بصورت توام   .8

  ها و برج ميالدبخشي از موتورخانه مركزي ويژه مركز همايش

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 گهر سيرجانشركت سنگ آهن گل 

 گهراحداث مجموعه ورزشي مجتمع سنگ آهن گل   .5

 گهرسالن اجتماعات مجتمع سنگ آهن گلاحداث  .8

  سازمان منطقه آزاد اروند 

 المللي آبادان فرودگاه بين VIPو  CIPهاي احداث ساختمان .5

  احداث دروازه ورودي شلمچه  .8

 آهن خرمشهر راه ،ايجاد و نگهداري فضاي سبز .3

 ساختمان اداري سايت صنعتي خرمشهر  .1

 آميزي جداول و ديوارهاي فرودگاه آبادان رنگ .7

 مي منطقه صنعتي اروند ياحداث ساختمان نمايشگاه دا .8
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منطقه  33KVاجراي عمليات شبكه روستايي جاده حراستي كنار فنس و شبكه انتقال   .5

 صنعتي اروند 

 هاي منطقه آزاد اروند احداث ساختمان مركز همايش  .6

  ورزشي كشور شركت توسعه و نگهداري اماكن 

 ورزشي در استان مركزي  سالن 8احداث  .5
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 سالن ورزشي در استان فارس 53احداث   .3

 بال كرج و فضاهاي جنبي احداث زمين بيس .1

 احداث سالن چند منظوره شاوور شوش   .7

 آباد دزفول احداث سالن چند منظوره صفي  .8

 احداث سالن چند منظوره انديكا مسجد سليمان   .5
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 نرژيا

شهر از ابتداي تاسيس شركت، يك بخش تخصصي براي مطالعات و المللي رهگروه بين
هاي پذير و همچنين پروژههاي تجديدهاي انرژي، شامل انرژيخدمات مهندسي پروژه

 نيروگاهي خطوط انتقال و توزيع برق را ايجاد نمود.
هاي مورد نظر در اين بخش است؛ و در اين زمينه تجديدپذير از اولويتهاي انرژي

گرمايي و خورشيدي انجام داده است. بادي، انرژي زمين مطالعاتي در مورد نيروگاه
امواج  هاي تجديدپذير مانند استفاده از انرژيي ساير انرژيهمچنين نشرياتي در زمينه

توده )بيوماس( و انرژي حاصل از زيست Heat pumpدريا، استفاده از گرماي زمين 
 منتشر كرده است.

هاي هايي است كه به منظور استفاده از انرژييكي از شركت «پرسوشهرنور»شركت 
ي هاكنشهر تاسيس شده و ساخت اولين آبگرمالمللي رهتجديدپذير توسط گروه بين

 باشد.خورشيدي هم از سوابق اين شركت مي
هاي اين شركت بوده جويي در مصرف انرژي يكي از آرماني صرفهعالوه بر آن، مساله

عنوان هيات موسس و هيات به (Esco)لحاظ در تاسيس انجمن انرژي كشور و بدين
مديره، فعاليت بارزي داشته است و جلسات مزبور به صورت مستمر در محل اين شركت 

 شود. برگزار مي
توليد همزمان برق و بخار نيز از مواردي  ها واستفاده از گرماي پسماند نيروگاه

المللي، است كه در اين شركت مورد اهتمام زياد است و مقاالت ارايه شده داخلي، بين
ها با نشريات خارجي در مورد ضرورت توليد همزمان برق و بخار ها و مصاحبهسخنراني

 ابع انرژي است.تر از مني استفاده هر چه بهينهشهر به مقولهبيانگر توجه خاص ره

تعدادي از مرتبط به انرژي كه توسط و اجرايي هاي مطالعاتي برخي از پروژه
هاي ديگر صورت پذيرفته كارشناسان و مديران اين مهندسين مشاور و مشاورين سازمان

 باشد:شرح زير مياست به 

گرمايي ينباد كشور، نيروگاه زمبادي منجيل، اطلس نيروگاههاي بادي بينالود، نيروگاه  -
 سبالن 

 ي كيش به منظور استفاده از گرماي پسماندبويلر بازيافت نيروگاه گازي جزيره  -
 نيروگاه براي توليد آب شيرين

هاي بزرگ، نظير سد و نيروگاه مسجد سليمان، هاي برقابي، سد و نيروگاهپروژه  -
 بيشه، اي سياه پور، نيروگاه تلمبه ذخيرهنيروگاه زيرزميني و سد شهيد عباس

 خط انتقال گاز به ارمنستان )كاچاران( -

هاي خارج از كشور مانند نيروگاه گامبيا، نيروگاه اولكاريا و خط انتقال برخي از پروژه  -
 در همكاري با شركت انگليسي مرتس مك ليلن (Muffat)گاز اسكاتلند 
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ي انتقال و توزيع نيرو، خدمات مهندسي مختلفي صورت گرفته، همچنين در زمينه

 از جمله: 

 فارسطرح جامع برق منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج .5

 طرح جامع برق انبارهاي منطقه آزاد قشم در بندر شهيدرجايي .8

 طرح جامع برق منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرماهشهر .3

 سازي اردكانع برق گندلهطرح جام .1

 طرح جامع برق منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس .7

 غربيطراحي طرح جامع برق و مخابرات منطقه ويژه اقتصادي سلماس آذربايجان   .8

 طرح جامع برق منطقه آزاد كيش  .5

پروژه   ،رساني، روشنايي، مخابرات، اعالم حريق، و...محاسبه و طراحي شبكه برق .6

 ر جزيره كيشنفت فالت قاره د

  غربيآذربايجان -بررسي و طراحي شبكه برق منطقه آزاد ماكو .9

  هاي برق در جزيره قشمانجام محاسبات و طراحي شبكه .58

  كيلوولت پتروشيمي مبين 88طرح خط انتقال برق  .55

 هزار118هاي جانبي با مساحت تقريبي طرح جامع برق برج ميالد و ساختمان .58

 مترمربع

 اي انجام شده مرتبط با انرژيمشاورههاي برخي از پروژه

مشاور مادر، مشاور طرح كاربري اراضي و طرح تفصيلي، منطقه ويژه اقتصادي  .5

 عسلويه(  5انرژي پارس )سايت 

 تمبك( -8مشاور طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس )سايت  .8

 اختر( -3مشاور طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس )سايت  .3

و اقتصادي صنايع معدني  سازي منطقه ويژهطرح جامع، تفصيلي و آماده مشاور .1

 بندرعباس( -فارس )معادن و فلزاتخليجفلزي 

 مشاور مادر، طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي )ماهشهر( .7

 سنجي توسعه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي )ماهشهر(مشاور امكان .8

 فارسبر در نوار ساحلي خليجانرژي يابي صنايعمشاور طرح مكان .5

 بر )المرد  پارسيان(مشاور طرح جامع و تفصيلي منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي .6

 هاي پتروشيمي چابهار )مكران(مشاور طرح جامع و تفصيلي مجتمع .9

دستي ميدان گازي الوان و قطب پتروشيمي شاور مادر طرح توسعه صنايع ميان  .58

 الوان
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 هاي نو در كيشانرژيطراحي پارك  .55

 هاي نو در پارك نمايشگاهي تهرانطراحي پارك انرژي .58

هاي تجديدپذير شهر فرودگاهي فرودگاه طرح جامع و تفصيلي منطقه انرژي .53

 المللي امام خميني)ره(بين

خورشيدي در شهر فرودگاهي فرودگاه  توليد برق از انرژي  طرح جامع و تفصيلي .51

 المللي امام خميني)ره(بين

 پارس منطقه ويژه اقتصادي انرژي 8سازي آلودگي هواي سايت مدل .57

چشمه  3588 يابي پااليشگاه گاز و گاز مايعمحيطي و مشاور مكانمشاور زيست .58

 خوش دهلران

پستي، خط لوله و تسمه نقاله طرح توسعه  6محيطي طرح احداث بندر مشاور زيست .55

سنگين هرمز و ميعانات  فوق هاي نفت سنگين وپااليشگاه بندرعباس، پااليشگاه

 فارسگازي ستاره خليج
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 صنعت
هايي كه دهند. تنها، سازمانتأثير قرار ميهاي زندگي ما را تحتصنايع نوين تمام جنبه

د، كننها آماده ميروند و خود را براي كنار آمدن با آنبه استقبال تغييرات محتمل آينده مي

رد و ك وقت تغيير نخواهدبايد آگاه باشيم كه يك چيز هيچخواهند يافت. با اين حال،  بقا

هايش است. در واقع، اين درخواست و ميل به پروازي آن انسان، نيازها، آرزوها و بلند

داشت. بنابراين، بقاي ما به شناخت اين دو مسئله در آينده  تغيير، هميشه وجود خواهد

 داشت:بستگي خواهد 

   تغيير -

 ثبات -

توانست نوين مينگرترين بخش كه براي توسعه صنايعترين وآيندهتخصصيجديدترين، 

 اندازي گرديدهشهر راهالمللي رهدر گروه بين5368 وجود داشته باشد؛ از ارديبهشت ماه

هاي اين صنايع را مانند تكنولوژي نوين قصد دارد بسياري از حوزه است. بخش صنايع

تكنولوژي، تكنولوژي فناوري اطالعات، تكنولوژي ربوتيك، نانو ،(Ubiquitous) فراگير

 پوشش خود قرار دهد.  ( را تحتAero gelهيدروژن و تكنولوژي اروژل )

ي صنعت شهر كه در زمينهالمللي رهمشي كاري گروه بينالبته بنا به هدف و خط

كه تمركز و فعاليت سويي با اهداف آن، اين بخش قصد دارد باشد و نيز همساختماني مي

و نيز نانو تكنولوژي قرار دهد؛  Ubiquitous)) اصلي خود را بر محوريت تكنولوژي فراگير

چرا كه از اين دو حوزه تكنولوژي امروزه بطور وسيع و رو به رشدي در صنعت ساختماني 

 شود، خصوصا از تكنولوژي فراگير.استفاده مي

ها، كنترل و ارتباطات براي ساخت خانهدر امر Ubiquitous) )تكنولوژي فراگير 

شود؛ ضمن اينكه نانوتكنولوژي نيز در زمينه ها و شهرهاي هوشمند استفاده ميساختمان

 دليل گستردگي كار وهاي ساختماني كاربرد بسياري دارد. بنابراين، بهمواد و مصالح سازه

لي اص هايشده با صنعت ساختماني، حوزههاي فناوري گفتهنيز دوربودن نسبي ساير حوزه

بود و در  و نانو تكنولوژي خواهد Ubiquitous))بخش صنايع نوين، تكنولوژي فراگير 

 ها تنها به مطالعه، تحقيق و توسعه خواهد پرداخت. ساير حوزه

عنوان گروهي به بازارهاي جهاني به «شهرالمللي رهگروه بين»انداز روشن ما معرفي چشم

 باشد.تبر و پيشرو ميمع

 

 

 

 



 

363 

 
 

 

 

 اهداف بلند مدت

 شهر و در سطح كشورنوين، در دو مرحله ره توسعه صنايع  -

 شهردست آوردن شخصيت حقوقي مستقل در رههب  -

 ي صنايع نوين در كشورتبديل شدن به يك شركت پيشرفته و پيشرو در زمينه  -

 شرح مختصر خدمات 
 صنايع نوين مانند نانوتكنولوژي، يزمينهمشاوره، معرفي، مطالعه و تحقيق در   -

 . ، بيوتكنولوژي، فناوري اطالعات و...Ubiquitous))تكنولوژي فراگير 

در  و نانوتكنولوژي Ubiquitous))تكنولوژي فراگير  هايتوسعه كسب و كار در زمينه  -

 شهرره الملليگروه بين

باشد نيز از ديگر مبلمان ميي توليد كه در زمينهCINCNE  توسعه پروژهعالوه، به

 باشد.هاي مربوط به بخش صنايع نوين ميفعاليت
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 آمايش

 

و با هدف ايجاد هماهنگي و تعادل  است سرزمين مديريت كالنابزار  ،آمايش سرزمين

شود. حفظ منافع بين كار گرفته ميبرداري از منابع در يك منطقه يا كشور بهدر بهره

 ريزي آمايش سرزمين است.زيست از اصول پايه در برنامهنسلي و محيط

ريزي، حفظ منافع اجتماعي و عمومي بر منافع و همچنين در اين شيوه از برنامه

به همين دليل  شود.برداري از سرزمين ارجح شمرده ميفردي در بهرهعملكردهاي 

 اند.نيز ناميده« مديريت فضا»را  آمايش سرزمين

ايجاد تعامل ميان سه عنصر انسان، فضا و فعاليت، هدف اصلي  ،ريزي آمايشدر برنامه 

ها ين نسلكار حفظ منابع بهريزي آمايش، راتوان گفت: برنامهاست. به عبارت ديگر مي

هاي توسعه، سبب شده ريزياهميت روزافزون آمايش در برنامهو پايداري توسعه است. 

ريزي ملي و بخشي، مبنا قراردادن اسناد آمايش شرط است كه قبل از هر نوع برنامه

  ها قلمداد شود.ضروري موفقيت برنامه
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 است:    هاي آمايش شامل عناوين زير هاي مطالعات در برنامهزمينه

 مطالعات پايه )آب، خاك، جنگل و مرتع(   -

 محيطيمطالعات زيست  -

 شناخت زيربناها  -

 مطالعات جمعيتي  -

 هاي اقتصادي )صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات(مطالعه بخش  -

 مطالعات اجتماعي و مشاركت  -

هدف  هاي بزرگ ملي، باشهر با توجه به نيازهاي مطالعاتي در پروژهالمللي رهگروه بين

سويي با مصوبات اسناد فرادست هاي اجرايي در همانجام مطالعات آمايشي و هدايت طرح

شروع كرده  5368كشور، مطالعات خود را به صورت متمركز در بخش آمايش، از سال 

 است.

ي شناساي يهاي توسعه ملي، مطالعاتي را در زمينهنظر گرفتن ديدگاه بخش آمايش، با در

 اي انجام و با تحليل اطالعات، محورهاي توسعه مناطق هاي منطقهتوان

توان به كند. از جمله اين موارد ميهاي جديد را معرفي ميرا تعيين و بر اساس آن پروژه

ي نوار ساحلي جنوب كشور اشاره كرد كه در اين مناطق با توجه به هاي توسعهطرح

پذيري آن، يت جمعيتهاي نسبي منطقه و ظرفمحيطي، مزيتمنابع، توان زيست

هاي اين صنايع در مناطق پارسيان، بر انجام و سايتيابي براي استقرار صنايع انرژيمكان

فارس، ميناب، جاسك و معدني خليج -المرد، بندرآفتاب، بندر خمير، منطقه ويژه صنعتي

 چابهار در نظر گرفته شده است. 

هاي رس براي استقرار فعاليتفاهمچنين در اين مطالعات توان توسعه جزاير خليج

كرانه، مورد توجه هاي اين جزاير با مناطق ساحلي و پسپيوندي فعاليتمختلف و هم

هاي توليدي قرار گرفته است. مطالعه براي توسعه مناطق مرزي با هدف افزايش فعاليت

 هايو اشتغال و ارتقاي توان اقتصادي و اجتماعي مناطق مزبور، نيز از جمله فعاليت

 انجام شده در اين بخش است.  
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عنوان بستر مطالعات ريزي آمايش سرزمين را بهشهر، اصول برنامهالمللي رهگروه بين

هاي در دست انجام خود اين دهد و در تمام طرحاي و موضوعي مبنا قرار ميمنطقه

شده و يا فرآيند را رعايت كرده است. از جمله مطالعاتي كه بر پايه اصول آمايش انجام 

 توان به موارد زير اشاره نمود:در دست انجام است مي

 (.5395-5391يابي و تهيه طرح جامع مجتمع پتروشيمي چابهار )مكان مطالعات -

هاي پارسيان و بر در سايتمطالعات بازنگري طرح جامع مناطق ويژه صنايع انرژي -

 (.5393-91المرد )

 .(5393-91بر )مطالعات بازار صنايع انرژي -

 (.5393-91يابي و تهيه طرح مقدماتي توسعه منطقه جاسك )مطالعات مكان -

 (.5393-91مطالعات طرح توسعه منطقه آزاد انزلي ) -

 (. 5391مطالعات طرح توسعه منطقه آزاد اروند ) -

 (.5391مطالعات تعيين گزينه مناسب عملكردي اراضي سايت فراسا ) -
 -5391فرودگاهي فرودگاه امام خميني )هاي جامع و تفصيلي شهر مطالعات طرح -

5398.) 

 (. 5393صنعتي ماكو) -جامع توسعه منطقه آزاد تجاري مطالعات طرح -

 (.5398مطالعات مقدماتي طرح توسعه جزيره الوان ) -

 (.5398مطالعات مقدماتي طرح توسعه جزيره هندورابي ) -

 (.5395مطالعات مقدماتي طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي سرخس ) -

 فارسيابي بندر مواد معدني فله خليجمطالعات ظرفيت و عملكرد بنادر ايران و مكان -

(5398.) 

 (.5361)صنعتي ماكو  -يابي منطقه آزاد تجاريمطالعات پايه و مكان -

 (.5361- 67فارس )فلزي خليج -مطالعات طرح توسعه منطقه ويژه صنايع معدني -

 (.5367)شهراقتصادي پتروشيمي ماهمطالعات طرح جامع و طرح توسعه منطقه ويژه  -

 (.5367)فارس در استان بوشهر يابي دهكده دانايي خليجمطالعات پايه و مكان -

 يابي، طرح جامع و طرح تفصيلي منطقه آزاد اروندمطالعات راهبردي، مكان -

(65- 5368.) 

يران ابر در سواحل جنوبي يابي استقرار مناطق ويژه صنايع انرژيمطالعات پايه و مكان -

(5368.) 

بر در سواحل جنوبي مطالعات جامع و تفصيلي طرح استقرار مناطق ويژه صنايع انرژي -

 (.5368 -66) -هاي پارسيان و المرد(ايران )سايت
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بر در سواحل غربي بندرلنگه مطالعات طرح توسعه مناطق ويژه استقرار صنايع انرژي -

 .(5369))سايت آفتاب( و ميناب، جاسك و چابهار 

 (.5369مطالعات طرح توسعه حوزه گازي پارس شمالي ) -

 (.5369) -گواتر(  -مطالعات آمايشي نوار ساحلي جنوب كشور )خرمشهر -

  (.5366هكتاري انبارهاي منطقه ويژه شهيد رجايي )588سايت  -

كارهاي معيشت جايگزين براي روستاهاي پايلوت تدوين استراتژي و تعيين راه -

 (.5366زاگرس مركزي )

 (.5366-69سازمان و مديريت توسعه منطقه صنعتي غرب بندرعباس ) -

 (.5366فارس )مطالعات طرح توسعه جزاير ايراني خليج -

بر ي استقرار صنايع مبتنييابي طرح ايجاد منطقه، ويژهمطالعات پايه و مكان -

 (.5365الي ارديبهشت  5367)اسفند هاي برتر در استان تهران فناوري

طرح  -سازي احداث مسكنتدوين برنامه اجرايي صنعتي -مسكنمطالعات عمومي  -

 هزار واحد مسكوني388
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انجام شهر رهالمللي گروه بينكه در بخش آمايش  عمده هايطرح

 اند:شده

 صنعتي ماكوـ   منطقه آزاد تجاري .5

 غربياستانداري آذربايجان كارفرما:
 شهرستان ماكو محل احداث پروژه:

هاي الزم كيلومترمربع )محدوده اجراي پروژه پس از بررسي 1337: شهرستان محدودهمساحت 
 (.يابي و تعيين خواهد شدمكان

در استان،  خدمات انجام شده توسط مشاور: بازديد ميداني و گردآوري اطالعات از مراكز ذيربط
پيشينه زيست، جمعيت، اقتصاد، حوزه نفوذ، تهيه گزارشات شناخت پايه شامل: اقليم، محيط

تاريخي، ژئوپوليتيك منطقه، حمل و نقل، ترانزيت، تأسيسات زيربنايي و مطالعات اقتصادي 
 سطح شامل: 3در  اجتماعي

 غربي كشورـ  اجتماعي كشورهاي همجوار در قسمت شمالي و شمال مطالعات اقتصاديـ   
 يل و زنجانغربي و شرقي، اردبهاي آذربايجانـ  اجتماعي استان مطالعات اقتصاديـ   
 هاي جلفا، خوي، مرند و سلماسـ  اجتماعي شهرستان مطالعات اقتصاديـ   

 5361 آبان آغاز پروژه:
 5367مرداد : اتمام پروژه

 اهداف:

اي جهت توسعه تعامالت تجاري، ترين مرز زميني ايران )بازرگان(، به دروازهتبديل فعال  -
 فرهنگي و سياسي با جهان ،صنعتي

المللي جاري در مناطق به يك محيط امن سياسي، با استفاده از قوانين بين قهتبديل منط  -
 ـ اقتصادي در جهان هاي سياسيجلوگيري از اثرات تخريبي بازي و آزاد،

هاي مختلف تجاري، ري در زمينهگذاتبديل منطقه به محلي براي ايجاد رقابت سرمايه  -
 علمي و ... ،فرهنگي

 صادرات و واردات كشور كه عالوه بر پشتيباني مرزهاي آبيمني جهت تبديل منطقه به مأ  -
راحتي نيازهاي كشور را جنوبي، بتواند در مواقع ضروري، همچون دوران جنگ تحميلي به

 نمايد. تأمين

هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي وسيعي كه بعد از استقالل استفاده از توان و ظرفيت  -
 يافته است. منطقه جرياندر ( CIS)افع المنمشترك كشورهاي

 جمعيت ميليون388ايجاد امكان ارتباط و دسترسي به بازارهاي كشورهاي عضو اكو، با حدود  -

هاي كشورهايي نظير چين كه گذاري با هدف جذب سرمايهسازي بسترهاي سرمايهآماده  -
 گذاري بينهجاد رقابت در سرمايبا استفاده از تكنولوژي باال و قيمت ارزان، موجب اي تواندمي

 و تركيه گردد. CIS، كشورهاي اروپايي

رق و شترين پل ارتباطي، بين كشورهاي شرق، شمالتبديل منطقه به بزرگترين و مناسب  -
 ابريشم يدور )هند، چين و ...(، با اروپا يا به عبارتي احياي جاده شرق

 مواد نفتي و گازيمنطقه به مركز نگهداري، تبديل و صدور  تبديل -
 سازي شرايط اقتصادي و سياسي براي تبديل منطقه به مركز تجارت خاورميانهآماده -
افزايي ساختارهاي اقتصادي و علمي كشور و كشورهاي آسياي ميانه از طريق ايجاد هم  -

 دانشجو و انتقال دانش فناوري ،پژوهشي و تبادل استاد مراكز علمي،
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 فارسخليج فناوريلم و عي و پارك يدهكده دانا .8

 پارك فناوري و دهكده دانايي بوشهر عنوان پروژه:
 استانداري استان بوشهر كارفرما:

 شهرستان بوشهر محل احداث پروژه:
هكتار جهت دهكده  718هكتار جهت پارك فناوري و 588هكتار ) 818پروژه:  زمينمساحت 

 دانايي(
 تهيه طرح جامع خدمات انجام شده توسط مشاور:

 5361د مردا آغاز پروژه:
 5367 اتمام پروژه:

 :اهداف

گيري از مراكز ا بهرههاي مختلف علوم و تكنولوژي بتوسعه منابع انساني در زمينه  -

ايجاد ارتباط با مراكز معتبر علمي در  ،بيني شده در پاركپيش دانشگاهي و علمي

 الملليسطح داخلي و بين

مراكز  ،خارجي، گذاران داخليسرمايهايجاد ارتباط كارآمد بين صنايع مطلوب با   -

 و تحقيقاتي دانشگاهي

 ردهاي تحقيقاتيكاهش زمان در فرآيند تجاري كردن دستاو  -

 كردن بستري براي توسعه دانايي محورفراهم  -

هاي بالقوه منطقه، جهت پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي ـ استفاده بهينه از توان  -

 اجتماعي

 ها و مراكز تحقيقاتيمؤسسات دولتي، دانشگاهايجاد ارتباط بين صنايع،   -

 هاي پيشرفتهورياهاي كوچك متكي بر فنتشويق به ايجاد شركت  -

 وريناهاي تحقيقاتي و توليد فكاهش هزينه  -

 هاي حاضرافزايش ثروت از طريق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت در ميان شركت  -

 در پارك

ها، صنايع و بهينه از ظرفيت دانشگاه وري منطقه با استفادهاارتقاء علمي و فن  -

 وريناواحدهاي ف

 ،ورياها و مؤسسات فنوري در ميان دانشگاهابه حركت انداختن جريان دانش و فن  -

 تحقيق و توسعه

 الملليها و تسهيل تبادالت بينگذاريجذب سرمايه  -

طراحي سهيم شدن در بازار منطقه از طريق پوشش دادن نيازهاي فني آنها به ويژه   -

تحقيق و توسعه در زمينه نفت و گاز، پتروشيمي  هايافزار و انجام فعاليتو توليد نرم

 و پليمر

هاي هاي تحقيق و توسعه در زمينهافزار و فعاليتتمركز ويژه در توليد نرم  -

 راني، بندر، تخليه و بارگيريسازي، كشتيكشتي
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 (3طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس )پارس .3

 شركت ملي نفت ايران  كارفرما:
 بنادر مقام و نخيلو )چيرويه( ياستان هرمزگان، محدوده محل احداث پروژه:

 هاي توسعه آتي منطقهنظر گرفتن نياز هكتار با در هزار 38: پروژه زمين مساحت
ذيربط آوري اطالعات مورد نياز از مراكز بازديد ميداني و جمع خدمات انجام شده توسط مشاور:

هاي: جغرافياي طبيعي، تاريخي، شناخت در زمينه ،انجام مطالعات و تهيه گزارشات پايه در منطقه،
 هاي پيشنهاديتهيه طرح ،سيسات زيربنايياجتماعي، اقتصادي، سياسي و تافرهنگي، 

 5363 آغاز پروژه:
  5361 -متوقف شده : اتمام پروژه

 

 :اهداف

 ساله كشور 88انداز چشماجراي بخشي از اهداف سند  -

ويژه اقتصادي  ت دولت در طرح توسعه منطقهاهاي هياجراي بخشي از مصوبه -

 رسپاانرژي

توليد و تبديل گاز طبيعي از مخزن گازي پارس  هاي صنعتي در زمينهتوسعه طرح -

 جنوبي

در  نظر، خصوصا يابي به توسعه موردستافزايش ضريب برداشت از ميدان و د -

 قياس با كشور قطر كه با كشور ايران در اين حوزه گازي مشترك است.

طبيعي موجود در منطقه و صدور افزوده از طريق فرآوري گاز ايجاد ارزش -

 جاي گاز طبيعي به محصوالت فرآوري شده

ها و صنايع غير جهت توسعه صنايع انرژي بر مانند نيروگاهي مناسب ايجاد زمينه -

 فوالدي

 فارس در صدور محصوالت توليد شدهشمار ساحل خليجهاي بياز مزيتاستفاده  -

قعيت فعلي اقتصادي استان، ايجاد پايگاه توسعه صنعتي ـ تجاري مؤثر، در مو -

 المللياي و بينمنطقه  -سطوح ملي هاي همجوار واستان

آموزشي، خدمات  ارتقا سطوح اجتماعي، خدمات اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي، -

 و غيره در منطقه، استان و كشور زيربنايي

 ييابي به بازارهاي محصوالت پتروشيمي در كشورهاي عربي حوزهدست -

 اروپا و آمريكا خاورميانه، آسيا، فارس،خليج
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 (DSS) هاي پشتيبانيسيستم

كپارچه، هاي مديريت يسيستم هاي پشتيباني با هدف اصلي كنترل و توسعهبخش سيستم

شهر المللي رهدر گروه بين 5355 براساس فناوري اطالعات و ارتباطات از مهرماه سال

با درنظر گرفتن دانش روز دنيا به  و بنيان شده و با پيشرفت تكنولوژي و توسعه شركت

ه ب يمديريتالكترونيكي  ه خدماتيمسئوليت اين بخش ارا فعاليت خود ادامه داده است.

 شهر و همچنين مشتريان خارجيره الملليبين گروه يهاي زير مجموعهبخش

 باشد.)كارفرمايان( مي
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 شوند:هاي موجود در اين بخش شامل موارد زير ميسيستم
 
 سيستم مديريت اطالعات .1

هاي اتوماسيون اداري، بر اساس تكنولوژي كنترل و بهبود مستمر مديريت و سيستم -

 اطالعات و ارتباطات 

 افزار مربوط به سيستم اتوماسيون اداريسازي و كنترل نرمپياده تجزيه، تحليل،  -

 همكاران هاي اتوماسيون برايهاي رسمي، الزامات و سيستمآموزش و انتقال روال  -

گيري و نتيجه هاي اطالعات مديريت به مديران براي تجزيه، تحليله گزارشيارا  -

 با توجه به وضعيت موجود سيستم ،ليدر مورد مسا

 سيستم مديريت اطالعات ريف، تجزيه و تحليل، طراحي و اجرايتع  -

توليد شده،  شهرالمللي رههاي الكترونيكي كه توسط گروه بينكنترل كيفيت سيستم  -

 حصول اطمينان از رفع تمامي نواقص قبل از استفاده و

 سيستم مديريت كيفيت .3
شناسايي فرآيندها جهت اثربخشي عملكرد سازمان و مديريت و كنترل ورودي و   -

 هاگيري مستمر آنوسيله پايش و اندازهخروجي آن فرايندها به 

 هاكنترل مستمر بر فرآيندهاي سازمان جهت اطمينان از اجراي آن -

در حصول اطمينان از آگاهي كاركنان نسبت به الزامات مشتري و جلب رضايت آنها  -

 تمامي سازمان به وسيله سنجش و ارزيابي نيازهاي مشتري

، نامهمستندسازي و كنترل تمامي مدارك سيستم مديريت كيفيت كه شامل نظام -

هاي اجرايي، و مستندات مورد نياز سازمان براي حصول اطمينان از مشي، روشخط

 ريزي، اجراء و كنترل فرآيندهاي آنموثر بودن طرح

 اجراي مميزي و پيگيري اقدامات اصالحي و پيشگيرانه ريزي جهتبرنامه -

 ريزي و تشكيل جلسات بازنگري مديريت.برنامه -

 گيري محصول شركتهايي جهت پايش و اندازهتعيين روش -

گيري ها و همچنين پايش و اندازهها و بخششناسايي اهداف كيفي سازمان، شركت -

 بيني شدههاي پيشآنها در زمان
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 سازماني هايپرتال .2

 هاطراحي و ايجاد پرتال  -

براي و ايجاد دسترسي هاي آموزشي سازماني و برگزاري دوره هايراهبري پرتال  -

 كاربران

 …ها و ها، شركتها، بخشبارگذاري اطالعات در پرتال مربوط به پروژه -

 سيستم مديريت دانش .4

 دانشتوسعه و راهبري اطالعات چرخه دانش، براساس سيستم مديريت   -

ترين ناسبمترين منابع اطالعات براي دسترسي به ترين و جديدكارآمد سازيآماده  -

 اطالعات

 ها ها، كاهش زمان و هزينه آنبهبود فرايند اجراي كار  -

  هاي فردي و تبديل آن به يك موضوع اطالعاتي كشف دانايي  -

 سيستم اطالعات اداري .5

  مستندات 

سازماني به صورت  سازيمستنداتو  هانقشه، نگهداري اسناد، مدارك آوري،جمع -

 ت شدهيريمد

 ع به مستندات يدسترسي سر -

  دبيرخانه 

هاي عملكرد ورودي و خروجي اتوماتيك در جريان مكاتبات و نظارت بر روش  -

 گروه در دبيرخانه

 بندي اسناد و مدارك رسميريزي و دستهبرنامه -

  ارتباطاتگري و امور منشي 

 سازمانيونبرسازماني و مديريت ارتباطات درون -

شهر المللي رهگروه بين اب تبطهاي مرآوري و تكميل كليه اطالعات سازمانجمع -

 به منظور بهبود ارتباطات سيستم الكترونيكي

 
 سيستم كتابخانه .6

 .كاتالوگ و...  آوري و ذخيره اطالعات كتاب،جمع -

 دسترسي سريع به اطالعات -
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 معماري منظر 

معماري ،شهر با استفاده از دانش طراحي، معماريالمللي رهواحد طراحي منظر گروه بين

منظر و فضاي سبز و  دهندههاي اصلي عناصر تشكيلمنظر و آگاهي داشتن از ويژگي

فضاهاي ريزي هاي طراحي منظر و برنامهريزي و طراحي پروژهها، برنامهتلفيق مناسب آن

ه ييابي به اهداف اراكه در جهت دست ؛شهر را برعهده داردالمللي رهگروه بين ،باز و سبز

 استفاده كرده است.در اين زمينه شده در هر پروژه از تجارب افراد متخصص و مجرب 
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بخش اصلي تقسيم  3ها در اين واحد به ريزي و طراحي پروژهطور كلي فرآيند برنامهبه

 .گرددمي

 :با محوريت يهايريزي، و تدوين اهداف كالن در پروژهمطالعه، برنامهبا توجه به 

 بررسي اهداف اوليه . 1  نيازهاي كارفرما  .3  موضوع پروژه .8  طراحي منظر .5

هاي متناسب با هر پروژه و برگزاري جلسات گيري از تخصصبا بهره واحد معماري منظر

اقدام به مطالعه و بررسي نيازهاي مرتبط با طرح نموده و با تدوين راهبردهاي  ،اوليه

 پردازد.كارهاي اوليه در اين زمينه ميه راهيكالن، در نهايت به ارا

 ييهاي اجراطراحي و تهيه نقشه -

 هاي مرحله اول شامل تهيه نقشه ،هاي اجراييعملكرد اين واحد در قبال پروژه

ها به بخش فني ه آنينهايي كارفرما در هر بخش به تفكيك ارا و دوم پس از تصويب

اجراي  يه به دستگاه نظارت جهت انجام برآورد هزينهيدفتر مركزي و در نهايت ارا

شده پس از هاي تهيه شده به همراه برآورد انجامپروژه است. پس از اين مراحل نقشه

 شود.يل داده ميتحو آنانانجام مناقصه و شناسايي پيمانكار طرح به 

 هاي در حال اجرا  نظارت و كنترل پروژه -

هاي ها ايجاد هماهنگي ميان بخشپروژهاز عملكرد اين واحد در مرحله اجراي هر يك 

و برگزاري جلسات  تاسيسات، مكانيك، فضاي سبز و آبياري :دخيل در هر پروژه نظير

و مقيم در جهت تسريع و حسن  مختلف با كارفرما، پيمانكار و دستگاه نظارت مركزي

 باشد. انجام كار مي

 :عبارتند از هاي انجام گرفته در اين بخشليست برخي از پروژه

 آبادپارك بانوان يافت -

 پارك بانوان چيتگر -

 راني خارگ آموزشي قايق -باشگاه تفريحي -

 پروپوزال طرح جامع دهكده گردشگري گرمسار -

 پروپوزال طرح جامع منطقه بيوتكنولوژي قشم  -

 طراحي ميدان آزادي ماهشهر  -

 موزه تنوع زيستي و آكواريوم بوشهر -

 ريزي و طراحي ساحل شمالي قشمبرنامه -

 طرح جامع دهكده دانايي پارس  -

 طرح جامع و تفصيلي شهرك پتروشيمي مكران -
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 طراحي محوطه هتل صدف منطقه پارس -

 )ره(رودگاهي فرودگاه امام خمينيطرح جامع منظر شهر ف   -

 طرح جامع منطقه آزاد اروند -

 كار  يهيمستندسازي و ارا

 خصوصا ،هاي اجراييبا توجه به اهميت مستندات و مستندسازي در انجام كليه پروژه

بهره نمانده شهر نيز از اين مهم بيالمللي رههاي مهندسين مشاور؛ گروه بيندر شركت

مستندسازي و »عنوان اقدام به تأسيس و ايجاد واحدي تحت ،5351است و در سال 

 نموده است.  «كار يهيارا

و شهر فعاليت خود را آغاز نموده المللي رهاين بخش در راستاي اهداف واالي گروه بين

سازي، تهيه و بعدي 3هاي معماري، مسئوليت تهيه و مستندسازي و طراحي شيت

ا، هاي پانورامتصويربرداري، تهيه تصاوير و عكس ي دموها،ساخت انيميشن، تهيه كليه

افزاري )تورهاي مجازي(، ساخت دموهاي هاي نرمبرداري هوايي، تهيه بستهعكس

سايت، حقيقت مجازي سازگار با سيستم عامل اندرويد و ويندوز، تهيه و طراحي وب

گروه  هاي محوله بهاز مستندات تهيه شده در اين واحد براي پروژه حفظ و نگهداري

 دار است. شهر را عهدهالمللي رهبين

  

 ست از: ا هاي اين بخش عبارتبرخي از توانايي
 

 ايافزارهاي رايانهتهيه انواع پانوراما با قابليت نمايش از طريق نرم  -

 پانوراماهاي نمايشگر ه انواع كنترلر روي برنامهيارا  -

 ه خدمات عكس ديجيتاليارا  -

 بعديه خدمات بازسازي سهيارا  -

 بعديسهسازي محجه خدمات يارا  -

 و صداگذاريتهيه انيميشن   -

 طراحي و تهيه تيزرهاي تبليغاتي  -

 طراحي و تهيه بيلبوردهاي تبليغاتي  -
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 هاي عمده بخشويژگي

 جهانيسطح با باالترين استانداردهاي ه خدمات هميارا  -

 افزاريافزاري و سختهاي نرمگيري از دانش روز دنيا در زمينهبهره  -

 بكارگيري كارشناسان مجرب  -

نظر با متخصصان تراز اول دنيا در زمينه بكارگيري از اطالعات روز دنيا و تبادل  -

 الملليهاي بينمستندسازي پروژه

منظور افزايش ها بهپروژهارتباط متقابل نزديك با كارفرمايان در طول مدت انجام   -

 مندي كارفرمايانرضايت

 

 برخي از كارشناسان بخش

 (كارشناس گرافيك) گرافيست سه بعدي ساز، طراح و ذرخشآمحمود   -

 (افزاركارشناس نرم)گرافيست  طراح و سه بعدي ساز، سپهر سلطانيه  -

 (كارشناس ارشد معماري)بعدي ساز، طراح و گرافيست سه ي يسيد علي كيا  -

 ساز )كارشناس معماري(نژاد، طراح و انيميشنمحسن حق  -
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 از: هاي انجام شده در اين بخش عبارتندعمده پروژه
 

 پانوراما

 5مركز اسناد و كتابخانه ملي ايران فاز  -

 )طبقات( 8مركز اسناد و كتابخانه ملي ايران فاز  -

 المللي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرانهاي بينمركز همايش -

 مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد -

 مجموعه فرهنگي برج آزادي -

 سراي عالي معين مشهدمهمان -

 برج مسكوني كامرانيه تهران -

 مجموعه تاريخي تخت جمشيد -

 مجموعه تاريخي پاسارگاد -

 مجموعه تاريخي آتشكده فيروزآباد -

 98اي معرفي خودرو تندر افزار چندرسانهنرم يهپروژ -

 خودروي رانا ماي داخلي ازاتهيه پانور -

 ELXماي داخلي از خودروي سورن اتهيه پانور -

 تهيه تور مجازي موزه خودروهاي ايران خودرو -

 شهرالمللي رهتهيه تور مجازي گروه بين -

 سازي حاشيه رودخانه كارونتهيه تور به -

 تهيه تور احداث پل معلق جواديه -

 تهيه تور مجازي هتل استقالل تهران -

 شهرالمللي رهداخل ساختمان مركزي گروه بين هاي پانوراما ازتهيه عكس -

 سازي حاشيه كارونبه هاي پانوراما از تهيه عكس -

 قم ـ هاي پانوراما از بزرگراه تهرانتهيه عكس -

 سايتوب
 شهرالمللي رهگروه بين -

 شهرشركت معماري ره -

 بيلد اينترنشنالشركت كوئيك -

 شهرره الملليبيلد گروه بيندانشكده كوئيك -

 شركت مشاور معماري آژند بنا -
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 دموها
 )ع(توسعه حرمين شريفين كاظمين -

هاي انجام شده و در حال شهر و خالصه پروژهالمللي رهدموي آشنايي با گروه بين -

 انجام

هاي انجام شهر و خالصه پروژهدموي آشنايي با شركت مهندسين مشاور معماري ره -

 شده و در حال انجام

 وردآورد دموي آشنايي با پروژه -

 قوينالدموي آشنايي با پروژه ام -

 دموي آشنايي با پروژه مركز تجاري باكو -

 دموي آشنايي با پروژه جزيره هندورابي -

 شده و درحال انجامهاي انجامدموي آشنايي با شركت پتروشهر و تعدادي از پروژه -

 دموي آشنايي با پروژه پل جواديه -

 تفريحي پركدموي آشنايي با پروژه مجموعه ورزشي  -

 5دموي آشنايي با پروژه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سايت  -

 8دموي آشنايي با پروژه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سايت  -

 ربسايت صنايع انرژي –پارس دموي آشنايي با پروژه منطقه ويژه اقتصادي انرژي -

 فارسفلزي خليجدموي آشنايي با پروژه منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و  -

 ماهشهر –دموي آشنايي با پروژه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام -

 دموي آشنايي با پروژه منطقه ويژه آزاد چابهار -

 دموي آشنايي با پروژه منطقه ويژه اقتصادي ارس -

 فارس در عسلويهالمللي خليجدموي آشنايي با پروژه توسعه فرودگاه بين -

 ويالهاي سنتي و مدرن شيخ زائددموي آشنايي با پروژه  -

 باكو –دموي آشنايي با پروژه مركز تجاري ياسمال  -

 باكو  –دموي آشنايي با هتل هيلتون -

 امارات عربي متحده –دموي آشنايي با پروژه پارك ساحلي زعبيل  -

 دموي آشنايي با پروژه مركز خريد بنتون -
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 ماكت

هاي ماكتشهر شامل ساخت المللي رهسازي گروه بينهاي بخش ماكتمجموعه فعاليت

، نمادهاي ويژه، و كارهاي جنبي ييشهرسازي، توپوگرافي، معماري، جزئيات اجرا

سازي همچنين آموزش ماكت ...،و CDسازي شامل ساخت المان چاپ سيلك روي ماكت

 باشد.موزان ميآبه دانشجويان و كار
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 گرافيك

و  طور رسمي تأسيس گرديدبه ،5351شهر در سال المللي رهگرافيك گروه بينبخش 

 باشداز هنرهاي تجسمي ميگيري هنر گرافيك ترين هدف تشكيل اين بخش بهرهمهم

 اي است.كه داراي كاربردهاي متنوع و گسترده

  



 

391 

 
 

 

 هاي بخش گرافيك عمده فعاليت

  طراحي آرم و لوگو -

 طراحي اوراق اداري -

 طراحي بروشور، كاتالوگ و فولدر -

 طراحي پوستر -

 تابلوهاي شهري و بيلبوردطراحي  -

 اوت كتاب، مجله و گزارشاتآرايي و ليصفحه -

 كتاب و گزارشات ،CDطراحي روي جلد  -

 طراحي آگهي تبلغياتي -

 طراحي انواع كارت -

 هاي معماري و شهرسازيكردن نقشه Presentراندو و  -

 طراحي دموي تبليغاتي و دموي خالصه گزارشات -
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 تحقيقات و توسعهمطالعات، 

 شهر فعاليت خود المللي رهكار گروه بينهمزمان با آغاز به ،بخش تحقيق و توسعه

نشريه فني با   153 را آغاز كرده و در جهت تحقق هدف و وظايف خود تاكنون تعداد

 منتشر كرده است.تخصصي  يهنشريو تعدادي كتاب عناوين مختلف و 
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 اهداف 

گسترش و تعالي فرهنگ تحقيق و توسعه، بسط اطالعات به منظور توسعه منابع انساني،  -

 شهرالمللي رهينبنگري در گروه افزايش نوآوري، كارآفريني و تقويت آينده

از نتايج  «برداريبهره معناي»و توسعه به  «جستجوي علمي»انجام تحقيق به معناي  -

نفع كليدي هاي ذيشهر، كاركنان، گروهالمللي رهتحقيقات در جهت اعتالي گروه بين

  شهر و جامعهالمللي رهگروه بين

ها و تفكر و كاركرد تحقيق و توسعه ميان آحاد كاركنان، بخش يكمك به اشاعه -

 هاي وابسته به مجموعهشركت

ها مانشهر و سازاسته از درون سيستم رهعلمي ساختن نتايج و پيشنهادات تحقيقاتي برخ -

ها در جهت تغيير وضعيت، اصالح و بهبود برداري از آنو موسسات ديگر و بهره

 ها و كاربردها سيستم

 راهبرد

در يك حوزه موضوعي يا جغرافيايي؛ بررسي عوامل و عناصر  بررسيانجام تحقيق و 

 بررسيمرتبط با وضعيت موجود يك موضوع و/ يا منطقه مورد 

 وظايف

ارزيابي كاركردها و بررسي  ،كشف و تعيين مسايل ،بيني روندها و تغييرات آتيپيش

يابي به دست ،هاحله راهيارا ،هاي مناسبتعيين مكانيزم ،مسايل از ديدگاه تجاري

ه نتايج يارا ،كارهاي اصالحيها و راهپيشنهاد سيستم ،هاي جديدوريافن ها ويافته

ها و طور مستقيم توسط همكاران، شركتهصورتي كه بتواند ب ت بهمطالعاو  تحقيقات

شهر يا به سفارش واحدها و موسسات ديگر انجام المللي رههاي مختلف گروه بينبخش

انش تاليف و/ يا ترجمه شده، در جهت اعتالي د ،گيرد؛ انتشار مطالب علمي جديد

دستاوردها، نتايج تحقيقات افراد و خريداري  فرهنگ مناسب؛ يتوسعه كاركنان و

 .واحدهاي شركت كه به دليل شرايط خاص فعال قابل اجرا نيستند
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 .(5366مسكن مردم )زمستان  ميناگامي بلند براي ت ،سازي ساختمانصنعتي .39
 .(5366اي )پائيز منطقه گاه توسعه ترانزيتخواست ،شرق ايران .18
 .(5366بندر خشك )پائيز  .15
 .(5366بخش دوم )پائيز  –فرودگاهي  از شهر فرودگاهي تا منطقه .18
 .(5366فرودگاهي )تابستان  از شهر فرودگاهي تا منطقه .13
 .(5366فناوري ايمن )تابستان  نانو .11
 .(5366)بهار  نقل همگاني حمل و .17
 .(5366)بهار  انداز آيندهبحران جهاني و چشم .18
 .(5366( )بهار فارس و درياي عمان )بخش هفتمروند توسعه در خليج .15
 .(5365) شهري هاي گرمايشسامانه .16
 .(5365)پائيز  سبز بام .19
 .(5365( )پائيز فارس )بخش ششمتوسعه در خليج روند .78
 .(5365)بخش پنجم( )تابستان فارس روند توسعه در خليج .75
 .(5365كمبود آب )تابستان  ها )راهي براي گسترش فضاي سبز و مقابله باسوپر جاذب .78
 .(5365ترانزيت )بهار  –ايران  .73
 .(5368)دي چهارم جلد  ـفارس خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج .71
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 .(5368)پائيز ) كاربردها انرژي زمين گرمايي )مزايا و .77
 .(5368آفتاب در معماري )پائيز انرژي  .78
 .(5368)تابستان جلد سوم  ـ فارستوسعه در حوزه خليج  رنامه تحوالتخب .75
 .(5368)تابستان جلد دوم  ـ فارستوسعه در حوزه خليج  خبرنامه تحوالت .76
 (.5368فارس )بهار خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج .79
 .(5368متدولوژي مكانيابي صنايع )تابستان  .88
 .(5367هايي براي توسعه )زمستان رهنمون .85
 .(5367)زمستان  LNGو  CNG، LPGهاي گازي آشنايي با فرآوري .88
 .(5367 زيست )پاييزآشنايي مقدماتي با ارزيابي محيط  .83
 .(5367ن ها )تابستاديدگاه ها ونظريه ـبر صنايع انرژي .81
 .(5367ن هاي كنترل پروژه )تابستامتدلوژي ـمديريت پروژه  .87
 .(5367تابستان اول  دفتر مديريت پروژه )بخش ـمديريت پروژه  .88
)بخش هجدهم:  الكترونيكي تجلي عدالت اجتماعي پايتخت ـآوري اطالعات فن .85

 .(1385ن تابستا
 .(5367ـ استانداردهاي مديريت پروژه )بخش سوم ـ فروردين مديريت پروژه  .86
 .(5361تان رآيندها )زمسـ بخش اول: اصول، مباني و فمهندسي ارزش  .89
 .(5361ـ استانداردهاي مديريت پروژه )بخش دوم ـ زمستان مديريت پروژه  .58
 .(5361بخش هفدهم: مديريت ارتباط با مشتريان )پاييز  ـ وري اطالعاتافن .55
آوري اطالعات در روستاها )عدالت بخش شانزدهم: توسعه فن ـ وري اطالعاتافن .58

 .(5361اجتماعي( )پاييز 
 (5361ـ تابستان استانداردهاي مديريت پروژه )بخش اول  ـمديريت پروژه  .53
 .(5361كننده انرژي در جهان )تابستان چين، دومين مصرف .51
 .(5361( )تابستان 5363هاي دولتي )تصويب شده برگزاري مناقصه .57
 .(5361وري اطالعات ـ بخش پانزدهم: حقيقت مجازي )تابستان افن .58
 .(5363ات الكترونيكي )زمستان وري اطالعات ـ بخش چهاردهم: انتخابافن .55
 .(5363وري اطالعات ـ بخش سيزدهم: دموكراسي الكترونيكي )زمستان افن .56
 .(5363)زمستان  هاي الكترونيكيبخش دوازدهم: مديريت پرونده ري اطالعات ـاوفن .59
 .(5363ري اطالعات ـ بخش يازدهم: دانشگاه الكترونيكي )پاييز اوفن .68
)تابستان  هاي اطالعات مديريتي ساختمانسيستمدهم:  بخش اطالعات ـ وريناف .65

5363). 
 .(5363وري اطالعات ـ بخش نهم: دانشگاه الكترونيكي )بهار افن .68
 .(5363 وري اطالعات ـ بخش هشتم: آموزش الكترونيكي )بهارناف .63
 (5368 وري اطالعات ـ بخش هفتم: شهرداري الكترونيكي )زمستانافن .61
 .(5368 بازاريابي الكترونيكي )پائيزوري اطالعات ـ بخش ششم: افن .67
 .(5368 ـ كليات )پائيز هاي مانگرو )حرا(: بخش اولمنظرسازي ـ جنگل .68
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 .(5368 بخش پنجم: دولت الكترونيكي )تابستان ـ وري اطالعاتافن .65
 « هاي سبز و پايدارشناخت و لزوم ساختمان»هاي سبز و پايدار ساختمان .66

 .(5368 )تابستان
« سيمامنيت و تجارت بي»ـ بخش چهارم: تجارت الكترونيكي  اطالعاتوري افن .69

 .(5368 )تابستان
 .(5368 ـ بخش سوم: تجارت الكترونيكي )بهار وري اطالعاتافن .98
 .(5365 وري اطالعات )زمستاناـ بخش دوم: مديريت فن وري اطالعاتافن .95
 .(5365زمستان هاي تكثير و كاشت و نگهداري( ))روش جلد چهارم: چمنـ  منظرسازي .98
 .(5365 مفاهيم كلي )پاييز بخش اول:ـ  وري اطالعاتافن .93
 .(5365 شهر تهران( )تابستانشهر سالم ـ توسعه )كالن .91
 هاي كنترل محيط ـ جلد سوم:سيستم بخش دوم:ـ  تنظيم شرايط محيطي .97

 .(5365 سيستم جامع محيطي )تابستان
 .(5365منظرسازي ـ راهبردهاي تكميلي آراستن مناظر )بهار  .98
 هاي كنترل محيط )توليد و كنترل حرارت( )زمستانـ سيستم تنظيم شرايط محيطي .95

5368). 
 هاي كنترل محيط جلد اول: توليد تنظيم شرايط محيطي ـ بخش دوم: سيستم .96

 .(5368 و كنترل نور و صدا )زمستان
 .(5368 دوم: آبياري و نگهداري منظر )زمستان منظرسازي ـ جلد .99

 .(5368 اول: طراحي كاشت منظر )زمستان منظرسازي ـ جلد .588
هاي صوتي محيط ـبخش اول: استانداردهاي عملكرد حسي  ـ تنظيم شرايط محيطي .585

 .(5368 و حرارتي )پاييز
محيطي ـ بخش اول: استاندارداهاي عملكرد حسي ـ جلد اول: محيط  تنظيم شرايط .588

 .(5368 روشنايي )پاييز
 .(5368صنعتي )تابستان هاي فضاي سبز ـ مناطق صنعتي ـ پارك .583
 .(5359 استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري )زمستان ـ اداري فضاي باز .581
 .(5359شهرك ترافيكي كودكان )زمستان  .587
 .(5359 فضاي باز اداري ـ مديريت تجهيزات و طراحي داخلي )پائيز .588
 .(5359 هاي نو )تابستانپارك انرژي .585
شهرسازي و شهرسالم در فرهنگ ايران و پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول  .586

 .(5356 اسالم )زمستان
 .(5356 هاي عمراني )زمستانهدايت منابع مالي و فني غيردولتي جهت اجراي طرح  .589
 .(5356 هايي در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جهان )پائيزدانسته  .558
 .(5356 پائيزاي عمليات اجرايي جهت تسهيل در امر نظارت )فهرست مطابقه  .555
 .اقتصاد گردشگري جلد دوم )فصول سوم و چهارم(  .558
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 .(5355 ي نوين به طراحي فضاي باز اداري )تابستانيهانگرش  .553
 .(5358 اقتصاد گردشگري )جلد اول( )زمستان  .551
 .(5358 ها )بهارها و باند فرودگاهاستفاده از ژئوگريد در راه  .557
ايران و جهان  كوتاه بر كاركرد نظام آموزشي عالي ـ نگاهي آموزش سازيبهينه  .558

 .(5357 )زمستان
 هاي سنتي و پيشرفته )زمستانها ـ معرفي روشحفاظت سواحل دريا و رودخانه  .555

5357). 
 .(5351 )زمستان ؟شهرما كجاست  .556
سازي شهر سالم ـ بازيافت زباله و مصالح ساختماني و نقش آن در حفظ خاك و پاك  .559

 .(5351محيط )پائيز 
 .(5351 شهر سالم ـ معماري و پرورش فكري كودكان و نوجوانان )تابستان  .588
 .(5351 هاي مسكوني )بهارجويي انرژي در ساختمانصرفه  .585
 شهر سالم ـ صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست   .588

 .(5351)در ايران و جهان( )بهار 
 .(5351 )بهار« تصفيه پساب صنايع لبني»بازيافت آب ـ   .583
 هاي انرژي الكتريكي )زمستانهاي مديريت بار و مديريت انرژي در شبكهسيستم  .581

5353). 
 .(5353 سازان اسكان( )زمستان سازي )انبوهشهر سالم ـ انبوه  .587
 .(5353 هاي آينده )پائيزمراكز درماني و بيمارستان  .588
 .(5353 بازيافت آب در صنايع نساجي )پائيز  .585
 .(5353 ها )پائيزنيروگاهنسل چهارم  .586
 كهولت، ناتواني، اختالل و معلولي  افراد داراي براي طراحي اصول شهرسالم ـ .589

 .(5353 )تابستان
 .(5353 وات تا مگاوات )تابستانهاي فتوولتائيك از ميليكاربرد سيستمـ شهر سالم   .538
 .(5353 شهر سالم با آمورتون )تابستان .535
 اول: مطالعات مقدماتي جهت طراحي مراكز خريد )تابستانطراحي مركز خريد ـ جلد  .538

5353). 
 .(5353 انرژي خورشيدي )بهار .533
 .(5353 ها )بهارهاي اداري و بانكاصول طراحي ساختمان .531
 .(5353 انرژي باد )بهار .537
 .(5353 هاي مكانيكي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك )بهارپاركينگ .538
 .(5358 انرژي درياها )زمستان .535
 .(5358 هاي توزيع الكتريكي )زمستانسازي در سيستمو بهينه اتوماسيون .536
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 خيزتنيده در مناطق زلزلهساخته پيشهاي بتوني پيشنكاتي در مورد طراحي ساختمان .539

 .(5358 )پائيز
 .(5358اي( در ايران و تجربيات كشورهاي ديگر )پائيز بناهاي چوبي )كنده .518
 .(5358 ي )پائيزيشوبازيافت آب در صنايع شن و ماسه .515
 )تابستان «تجربيات كشورهاي مختلف»نگاهي كوتاه بر طراحي فضاي سبز ـ  .518

5358). 
 .(5358 مطالعات اقتصادي جهت احداث مراكز خريد )تابستان .513
 .(5358 رونديابي و مديريت سيالب )بهار .511
 .(5358 تحول سبز در معماري )بهار .517
 .(5358 مهار آب با آب )بهار .518
 .(5358 راجع به ژئوسنتز )بهارمجموعه مقاالت  .515
 .(5355 طرح اسكان سريع )زمستان .516
 .(5355 ل ناشي از آن )زمستانيآوري و دفع زباله و مساجمع .519
 .(5355 محافظت در مقابل زلزله )زمستان .578
 .(5355 پاركينگ مراكز تجاري )پائيز .575
 .(5355 كاربرد جديد شيشه در نماي ساختمان )تابستان .578
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  شدهنشريات تخصصي منتشر 

ها و نيروي كار براي انقالب صنعتي چهارم آينده مشاغل: راهبرد اشتغال، مهارت .5

 (5397)شهريور 

بهار  ،انرژي( بخش 5 )نشريه تخصصي شماره طراحي مراكز ديسپاچينگ اصول .8

5353. 

بخش تحقيق و  5 بزرگ )نشريه تخصصي شماره ياهحقيقي در مورد شركتت .3

 .5358زمستان  ،مطالعات(

 8تهران )نشريه تخصصي شماره  هاي شمالياي سيالب در حوضهتحليل منطقه .1

 .5358زمستان  ،بخش عمران آب(

)نشريه تخصصي  ژئومورفولوژي و ژئولوژي انتخاب محل و نوع سد براساس شريط .7

 .5358زمستان  ،)بخش عمران آب 5شماره 
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 ترجمه و تحقيق ،تأليف
 

 كتب
خصوصي در زيرساخت )يك راهنماي ضروري -هاي مشاركت عموميپروژه» ترجمه .5

 (.5397 )خرداد« گذاران(براي سياست
 (.5391)اسفند « كوپوالي برونلسكي، گذشته و حال يك شاهكار معماري»ترجمه  .8
 (.5391)اسفند «كن(شيرين)آب  زدايي و تصفيه آب پيشرفتهنمك»ترجمه  .3
 (.5393)بهار « شكل اندازه و رنگ درختان در طراحي منظر»ترجمه  .1
 (5398)زمستان « هاريزي و ساخت هتلطراحي، برنامه»ترجمه  .7
 (.5398)پاييز « هفت قانون طراحي شهري پايدار»ترجمه .8
 (.5395ترجمه شهرهاي فرودگاهي جهان ) .5
 (.5398اربرد در معماري و طراحي داخلي( )پائيزترجمه مواد هوشمند و فناوري نانو )ك .6
 (.5398)پائيز  ترجمه چهل حديث .9

 ( .5398ترجمه منظرسازي پايدار براي همه )پائيز  .58
 (.5398)تابستان  21ترجمه شهرهاي فرودگاهي قرن  .55
 . Revit Architecture 2009 (5369)  افزارتاليف كتاب آموزش نرم .58
 (.5369جامع )بهار  پروژهتاليف آشنايي با راهكار مديريت  .53
 (.5369ترجمه درختان در منظر شهري ) .51
 (.5365ترجمه نانو فناوري براي همه ) .57
 (.5368ترجمه با گياهان آب را تصفيه كنيم ) .58
55. HSE در سفر 
 «چگونه هواي پاكيزه بكاريم»ترجمه  .56
 « تنظيم شرائط محيطي»ترجمه  .59
 OpenGL (5368.)ريزي سه بعدي تدوين كتاب راهنماي برنامه .88
ريزي ( توسط سازمان مديريت و برنامه5358« )ريزي و طراحي هتلبرنامه» ترجمه .85

 )برنامه و بودجه سابق( چاپ و توزيع شد.
 ( 5353« ) 58خودآموز اتوكد »تدوين كتاب  .88
 (5353« ) هاي آبيسازه»ترجمه  .83
 (.5358« )هاي طبقاتيسازه پاركينگ»ترجمه  .81
 جلد(. 88جويي در انرژي )صرفه .87
ريزي استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه .88

 جلد(. 87)برنامه و بودجه سابق( )
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 هاي در دست تاليف و ترجمهها و نشريهكتاب

 گذاري و حوزه رگوالتوري عملكرد تسهيالت عمومي: قانون ساختار بازار، قيمت

 قضايي )كتاب(.

  نشريه( 8888تا  8858هاي و كار جهاني در فاصله سالدورنماي كسب( 

هاي نوين مديريت منابع آب: امنيت غذايي و كاهش اهميت آب در تامين غذا، فناوري

 فقر )نشريه(.
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 دفاتر 

 شهر   المللي رهگروه بين
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  آدرس دفتر مركزي 

خيابان  ــ بزرگراه شهيد حقاني ـ بعد از چهارراه جهان كودك  تهران ـ ميدان ونك
 .3ـ شماره هوشيار ـ كوچه عالمه دكتر سيد جعفر شهيدي 

 5756578153كدپستي: 
 68558888 – 68553888 – 68558558تلفن: 

 66663686فكس: 
   www.rahshahr.com 

E-mail: info@ rahshahr.com 

 

  دفاتر خارج از مركز 
 

 

 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 

 

 كانادا: 

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
http://www.wingreentech.com/
mailto:info@wingreentech.com
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  هااستاندفاتر  
 

 آبادان:

 (منطقه آزاد اروند)

 8 9588599587تلفن: 
E-mail: Arvand_office@ rahshahr.com 

 
 اروميه:

 95131568680تلفن: 

81153881953 
E-mail: Orumieh_office@ rahshahr.com 

 اهواز:

 88531188168تلفن: 

89586858618 
E-mail: Ahwaz_office@ rahshahr.com 

 ارس:

 (منطقه آزاد ارس)

 89513535738تلفن: 
E-mail: Aras_office@ rahshahr.com 

 بندرعباس:

 (فارسمنطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج)

 85833798858تلفن: 
  E-mail: Bandarabbas_office@ rahshahr.com 

 قشم:

  (قشم صنعتي -تجاري منطقه آزاد )

 85837885835تلفن: 
E-mail: Qeshm_office@ rahshahr.com 
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 كيش:

  (كيشصنعتي  -تجاري زاد آمنطقه )

 89315895786تلفن: 
E-mail: kish @ rahshahr.com 

 عسلويه:

 )منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس(

 07737367694تلفن: 

E-mail: Asaluye_office@ rahshahr.com 

 :ماكو

 )منطقه آزاد ماكو(

 81131813556تلفن: 

89515838158 

E-mail: Maku_office@ rahshahr.com 

 

 


