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بسمهتعالي
گروه بينالمللي رهشهر با توجه به نيازهاي كشور به داشتن نيروهاي متخصص و
كارآمد در زمينهي مشاوره و اجراي پروژههاي مهندسي ،در سال  5389تاسيس شد .از
هنگام تاسيس ،مديران شركت ارايه خدمات مناسب و كيفي را بهعنوان يك هدف اصلي در
شركت دنبال كردند كه حاصل آن تداوم روابط مناسب با كارفرمايان و سعي در برآورده
كردن نيازهاي مختلف كاري بوده است .به همين دليل ،شركت به تدريج بخشهاي مختلفي
را پايهگذاري كرد.
هر يك از بخشهاي اين مجموعه در ابتدا به صورت مراكز هزينهبر Cost Centre
اداره ميشوند كه پس از طي مراحل رشد و بلوغ ،وقتي به مراكز سودآور Profit Centre

تبديل شدند ،مراحل قانوني خود را براي ثبت يك شركت تخصصي طي ميكنند .در طول
مدت فعاليت شركت ،تعداد  32بخش از اين مجموعه به شركتهاي مستقل تخصصي
تغيير يافتند.
به اين ترتيب گروه بينالمللي رهشهر به سازماني چند رشتهاي تبديل شد و درحال
حاضر بهصورت يك مجموعه هلدينگ اداره ميشود .گروه بينالمللي رهشهر در فهرست
شركتهاي مهندسين مشاور تاييد شدهي بانك جهاني به منظور ارايه خدمات مشاوره در
پروژههاي درون و برونمرزي كه اعتبارات مالي آنها از سوي بانك جهاني تامين ميشود،
قرار دارد .همچنين براساس اعالم سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) نام اين شركت
در رشتههاي معماري ،شهرسازي ،عمران ،آب ،انرژي ،برنامهريزي منطقهاي و آمايش
سرزمين در فهرست آن سازمان ،براي انجام فعاليتهاي برونمرزي و مشاركت فني و
مشاورهاي و اجراي پروژههاي مختلف در سطح جهاني قرار گرفته است .توسعه و تنوع كاري
و حجم آنها و ضرورت حفظ كيفيت و اعتالي نام و اعتبار گروه بينالمللي رهشهر ،ما را بر
آن داشت تا در زمينهي ادارهي امور و مديريت شركت ،گامهاي متعددي برداريم كه از جمله
آنها استاندارد كردن كارها بهمنظور حفظ كيفيت بود كه براي اين امر ميبايست فعاليتها
مكتوب و استانداردهاي مشخصي براي فرآيند كارها و روشهاي انجام آن تعريف گردد.
استانداردكردن فرآيند و روش انجام كار ،شركت را واداشت كه دومين گام بزرگ مديريتي
را بردارد و آموزش روشها را در برنامه كاري خود قرار دهد كه به تدريج گسترده شده و
امروزه آموزش مستمر كاركنان به يكي از ابزارهاي مهم استراتژيك شركت تبديل شده
است .گام مهم و تحولآفرين ديگر شركت ،توجه به نقش سيستمهاي پشتيباني و خدمات
با كيفيت باال و ايجاد تحول بود ،با اين اعتقاد كه كيفيت خروجيها و خدمات در گرو اعتالي
كيفي و نظاممند نمودن همهي مجموعه است.
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اين تحوالت ،سازمان را به يك سازمان ارگانيك تبديل كرد و در حال حاضر شركت
به يك نظام بزرگ  ICTتبديل شده است؛ كه همهي ارتباطات درون آن در سطح تهران
و دفاتر استاني و شهرستاني و دفاتر خارج از كشور از طريق ارتباطات رايانهاي ،ويدئو
كنفرانس و بدون استفاده از كاغذ انجام ميشود .گام مهم و اساسي ديگر گروه بينالمللي
رهشهر استقرار نظام مديريت پروژه است كه به دنبال آن نظام پرداختها اصالح شد و
سپس باعث بهوجود آمدن نظام پاداش ،و تسهيم كاركنان پروژه در سود پروژهها شد.
همچنين شركت با ايجاد نظام توليد كسب و كار  Business Developmentيا  BDو
صندوق توسعه كارآفريني در داخل خود ،سعي كرده است كه به توسعه تفكر خالقانه در
سطح فردي ،گروهي و سازمان اقدام نمايد ،و از اين طريق به توسعهي همهجانبه بپردازد.
اين امر به مدد گسترش آموزش  GISدر بين همكاران و پرورش تيمهايي كه در زمينه
آمايش سرزمين تخصص دارند ،موجب گرديد كه شركت در فواصل همكاري با پروژههاي
كارفرمايي ،به تعريف و اجراي پروژههاي مطالعاتي در زمينه توسعهي كشور بپردازد و در
نهايت ،ضمن بررسي آمايشي اكثر نقاط كشور ،چارچوبهاي جديدي از توسعه را به
سازمانهاي مسئول معرفي و به آنها در اجراي چنين پروژههايي كمك كند ،كه حاصل
آن ،توسعهي كشور و هم توسعهي شركت است.
گروه بينالمللي رهشهر در راستاي فعاليت خود موفق به دريافت گواهينامه و
عضويتهاي متعددي شده است كه از جمله آن به موارد زير اشاره ميشود:
 .5گواهينامه رتبهبندي رشتههاي مختلف از سازمان مديريت و برنامهريزي (برنامه و
بودجه سابق)
 .8گواهينامه رتبه  Bدر رشته توريسم از بانك صنعت و معدن
 .3گواهينامه عضويت در انستيتوي مديريت پروژه

()PMI

 .1گواهينامه  ISO 9001از  Russian Registerروسيه
 .7گواهينامه  IQNET ISO 9001از  Russian Registerروسيه
 .8گواهينامه  ISO 14001از  Russian Registerروسيه
 .5گواهينامه  IQNET ISO 14001از  Russian Registerروسيه
 .6گواهينامه  OHSAS 18001از  Russian Registerروسيه

 .9گواهينامه  IQNET OHSASاز  Russian Registerروسيه
 .58گواهينامه عضويت در جامعهي مهندسان مشاور ايران
 .55گواهينامه عضويت در انجمن مشاوران مديريت
 .58گواهينامه عضويت در كانون مشاوران اعتباري و سرمايهگذاري بانكي
 .53گواهينامه عضويت در انجمن صدور خدمات فني ـ مهندسي
 .51عضويت در انجمن شركتهاي خدمات انرژي
 .57عضويت در انجمن نانو
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گروه بينالمللي رهشهر داراي  168نفر نيروي تماموقت در دفتر مركزي خود است
كه  450نفر آنها داراي مدرك كارشناسي ،كارشناسيارشد و دكتري در زمينههاي معماري،
شهرسازي ،ICT ،نفت ،گاز ،پتروشيمي ،تأسيسات زيربنايي ،برنامهريزي توسعه ،مديريت،
جامعهشناسي و اقتصاد ،محيطزيست و انرژي هستند .همچنين اين گروه بينالمللي با
تاسيس يك شركت خاص آموزشي (رهدانش پارس) مقوله آموزش همكاران خود و ديگر
متقاضيان را بهصورت يك هدف استراتژيك دنبال ميكند.
بهعالوه در راستاي تخصصي نمودن فعاليتها ،اقدام به تبديل تعدادي از شاخههاي
فعاليت خود به شركتها و شخصيتهاي حقوقي با زمينههاي تخصصي و مشخص نموده
است از جمله:
 .5شركت مهندسين مشاور معماري رهشهر
 .8شركت خدمات مديريتي و مهندسي رهشهر
 .3شركت رهدانش پارس
 .1شركت مشاوره فناوري اطالعات ،مديريت و آموزش رهپردا كيش
 .7شركت نقش گستر ايده
 .8شركت آالگاز ـ رهشهر
 .5شركت پتروشهر
 .6شركت كوئيكبيلد ـ «كانادا  -انگلستان»
 .9شركت نانومايند ـ «انگلستان»
 .58گروه بينالمللي رهشهر «عمان»
 .55شركت سام رهشهر
 .58موسسه سيماي توسعهي پايدار ()STP

 .53شركت عمران آب پايدار رهشهر
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 .57شركت انرژي پايدار رهشهر
 .58شركت رهپارس كيش
 .55شركت مديريت اطالعات هوشمند رهشهر «ماهر»
 .56گروه بينالمللي رهشهر «انگلستان» )(IFS

 .59شركت پايا تردد رهشهر
 .88شركت بهسام رهتك
 .85شركت پارس نيرو كيش
 .88شركت معماري پايدار كيش رهشهر
 .83شركت سروش آسمان رهشهر
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اين شركتها در كنار ساير بخشهاي تخصصي ،در قالب گروه بينالمللي رهشهر
فعاليت مينمايند .گروه بينالمللي رهشهر با توجه به تنوع فعاليتها و با هدف گسترش آنها
در زمينههاي تخصصي جديد ،با همكاري ديگر شركتهاي با تجربه ،نسبت به تشكيل
گروه شركتهاي همكار جهت ارايهي خدمات مورد نياز طرحهاي عمراني كشور و خارج از
كشور اقدام نموده است.
فعاليتهاي اين گروه ،تحقيق ،پژوهش ،مطالعات ،طراحي و مديريت اجرا در
زمينههاي معماري ،شهرسازي ،عمران آب ،انرژي ،محيطزيست ،مطالعات اقتصادي ،فناوري
اطالعات ،نفت ،گاز ،پتروشيمي ،مديريت پروژه و خدمات مشاوره در زمينههاي معماري،
برنامهريزي ،طراحي شهركهاي صنعتي ،تأسيسات زيربنايي (انتقال نيرو ،پست ،آبرساني،
فاضالب ،توليد نيرو ،انرژيهاي نو و ،)...گردشگري ،صنايع نوين ،فرودگاه ،اسكله و بندر،
استحصال اراضي از دريا ،مخازن نفت ،گاز و پتروشيمي ،آب شيرينكن ،محيطزيست،HSE ،
دفتر پروژههاي بينالمللي ) ،(I.P.Dانرژي ،سازه ،تأسيسات الكتريكي و مكانيكي ،راهسازي،
سيويل و ترافيك ،نقشهبرداري ،GIS ،استانداردهاي طراحي ،معماري داخلي ،بهينهسازي
فضاهاي اداري و آموزشي ،مطالعات اجتماعي و مطالعات اقتصادي با نرمافزار
) ،(COMFAR3گرافيك ،انيميشن و ماكتسازي ،خدمات كامپيوتري (سختافزار و
نرمافزار) MSI ،ICT ،و مديريت پروژه است.

اعضاي هيات مديرهي گروه بينالمللي رهشهر
-

سيد محمدعلي كيايي :مديرعامل و رييس هيات مديره
سيد محمد باقر كيايي :عضو هيات مديره
سيد محمد ناصر موسوي :عضو و نايبرييس هيات مديره
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شركتهاي زيرمجموعه (وابسته) گروه بينالمللي رهشهر
 .5شركت مهندسين مشاور معماري رهشهر
 .8شركت خدمات مديريتي و مهندسي رهشهر
 .3شركت رهدانش پارس
 .1شركت مشاوره فناوري اطالعات ،مديريت و آموزش رهپردا كيش
 .7شركت نقش گستر ايده
 .8شركت آالگاز ـ رهشهر
 .5شركت پتروشهر
 .6شركت كوئيكبيلد ـ «كانادا  -انگلستان»
 .9شركت نانومايند ـ «انگلستان»
 .58گروه بينالمللي رهشهر «عمان»
 .55شركت سام رهشهر
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شركت مهندسين مشاور معماري رهشهر
شركت مهندسين مشاور معماري رهشهر ،فعاليت رسمي و ثبت شده خود را از خرداد 5357
شروع نموده است .عمده فعاليت اين مهندسين مشاور در خصوص انجام خدمات مشاوره،
مهندسي پروژههاي ابنيه ،محوطهسازي شهركها و مطالعات مربوطه و نظارت بر حسن
اجراي پروژهها ميباشد .اين مهندسين مشاور از سال  5358عضو رسمي جامعه مهندسين
مشاور گرديد و در سال  5359از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور رتبههاي زير را
دريافت نموده است:
پايه  3تخصص راهسازي
پايه  3تخصص سيستمهاي اطالعات جغرافيايي
پايه  5تخصص شهرسازي
پايه  5تخصص ساختمانهاي آموزشي ،ورزشي ،بهداشتي و درماني
پايه  5تخصص ساختمانهاي مسكوني ،تجاري ،اداري ،صنعتي و نظامي
پايه  3تخصص ساماندهي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و
سكونتگاههاي غيررسمي
پايه  5تخصص سازه
پايه  8تخصص فرودگاهها
پايه  3تخصص تاسيسات آب و فاضالب
پايه  3تخصص محيطزيست
پايه  3تخصص فضاي سبز
پايه  3تخصص تاسيسات ،برق و مكانيك
پايه  8تخصص طراحي شهري

با تعداد  1كار مجاز
با تعداد  1كار مجاز
با تعداد  8كار مجاز
با تعداد  8كار مجاز
با تعداد  8كار مجاز
با تعداد  1كار مجاز
با تعداد  8كار مجاز
با تعداد  7كار مجاز
با تعداد  1كار مجاز
با تعداد  1كار مجاز
با تعداد  1كار مجاز
با تعداد  1كار مجاز
با تعداد  7كار مجاز

اعضاي هيات مديرهي مهندسين مشاور معماري رهشهر
 جالل اعراب اويسي :مديرعامل و عضو هياتمديره سيد محمدعلي كيائي :رئيس هيات مديره -جليل اعراب اويسي :عضو هياتمديره
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شركت خدمات مديريتي و مهندسي رهشهر
شركت خدمات مديريتي و مهندسي رهشهر در سال  ،5357با هدف ارائه خدمات مديريتي
و مهندسي به پروژههاي گروه و همچنين كارفرمايان مختلف فعاليت خود را آغاز و در
منطقه آزاد قشم به ثبت رسيده است.
سه محور عمده فعاليت شركت به شرح ذيل است:
 ارايه خدمات مشاوره به كارفرمايان با پشتيباني بخشهاي تخصصي شركتهايزيرمجموعه گروه بينالمللي رهشهر
 ارايه خدمات مديريت طرح و اجرا و  EPCبا پشتيباني بخشهاي تخصصي شركتهايزيرمجموعه گروه بينالمللي رهشهر جهت طراحي و استفاده از كادر اجرايي شركت در
زمينه مديريت فني ،مهندسي ،تداركاتي و مالي پروژهها
 ارايه خدمات مرحله سوم مشاوره به كارفرمايان و شركتهاي زيرمجموعه گروه شامل:نظارت كارگاهي ،نظارت عاليه و همچنين خدمات نقشهبرداري ،مطالعات ژئوتكنيك و
آزمايشگاه مكانيك خاك
اين شركت عالوه بر استفاده از تخصصهاي مختلف شركتهاي زير مجموعه
گروه بينالمللي رهشهر ،از همكاري نزديك و مشترك با شركتهاي معتبر مهندسين
مشاور تخصصي مانند :ژئوتكنيك و مقاومت مصالح ،ترافيك ،حمل و نقل ،راهآهن و
محيطزيست برخوردار است.
عمدهي فعاليت اين شركت از شروع تا به امروز در منطقه آزاد قشم ،منطقهي ويژه
اقتصادي صنايع معدني -فلزي خليجفارس (معادن و فلزات ـ بندرعباس) ،منطقهي ويژه
اقتصادي پتروشيمي (بندرامام) ،منطقهي ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه) منطقهي
آزاد اروند ،منطقهي ويژهي استقرار صنايع انرژيبر در پارسيان و المرد بوده است .با توجه
به سابقهي مطالعه در اين خصوص و وجود اطالعات كافي ،اين شركت آمادگي الزم را
جهت ارايهي خدمات مديريتي و مهندسي در زمينههاي مورد نياز به سرمايهگذاران و
كارفرمايان بخش خصوصي (داخلي ـ خارجي) و دولتي را دارا است.
اعضاي هيات مديرهي شركت خدمات مديريتي و مهندسي رهشهر
-

محمد رياض خليلي :مديرعامل و عضو هيات مديره
سيد محمد علي كيايي :رييس هيات مديره
صمد ميالنيزاده :عضو و نايب رييس هيات مديره
محمد حسين نريمان شريفي :عضو هيات مديره
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شركت رهدانش پارس
نياز متخصصين و كارشناسان حرفههاي گوناگون به زبان انگليسي كاربردي و
بهروزرساني مهارتهاي فني براي ارتباط با اشخاص ،موسسات و مراكز تخصصي و
حرفهاي و توليدكنندگان و عرضهكنندگان دانش در سطح جهان واقعيتي انكارناپذير است.
سازمانهايي كه كاركنان آنها از اين آموزشها بهره ميگيرند از موقعيت كاري برتري
در فعاليتهاي داخلي و بينالمللي برخوردار هستند .به همين دليل ،پيوسته سعي ميكنند
آموزشهاي مورد نياز را كسب كنند.
گروه بينالمللي رهشهر بهمنظور پاسخگويي به اين نياز روزافزون ،از ارديبهشت ماه ،5363
اقدام به تأسيس شركت جديدي به نام «رهدانش پارس» نموده و تاكنون با ارايه
برنامههايي به شرح زير تالش كرده است روشي براي رفع اين نياز ارايه دهد.
 برگزاري دورههاي عمومي آموزش زبان انگليسي و ديگر مهارتهاي مورد نياز برايكاركنان ادارات ،سازمانها و شركتهاي فني -مهندسي و بازرگاني به منظور ايجاد
آمادگي الزم براي انجام ارتباطات معمول اداري در سطح بينالمللي و استفاده از
اطالعاتي كه در شبكه اينترنت عرضه ميشود.
 برگزاري دورههاي آموزش زبان انگليسي متناسب با نيازهاي حرفهاي متقاضياني كهدورههاي عمومي زبان را گذراندهاند و آماده كردن آنها براي شركت در مذاكرات
نيمهحرفهاي و مكاتبات بازرگاني
 برگزاري دورههاي اختصاصي آموزش زبان انگليسي براي كارشناسان و مديرانبهمنظور شركت در مذاكرات حرفهاي بدون نياز به مترجم همزمان
برگزاري دورههاي آمادگي براي شركت در امتحان IELTS

-

اعضاي هيات مديرهي شركت رهدانش پارس
-

عزتاهلل غالمي :مدير عامل و عضو هيات مديره
سيد محمدعلي كيايي :رييس هيات مديره
رضا روحاني :نايب رييس هيات مديره
صمد ميالنيزاده :عضو هيات مديره
سعيد شهيدي :عضو هيات مديره
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شركت مشاور فنآوري ،مديريت و آموزش رهپردا كيش
امروزه با رشد بنگاهها و پيچيده شدن فرآيندهاي كسب و كار ،مديريت و كنترل اين فرآيندها
از اهميت بيشتري نسبت به قبل برخوردار است .با اين ديدگاه ،شركت مشاور مديريتي رهپردا
در سال  5363به عنوان متولي مديريت و بهويژه مديريت پروژه در گروه بينالمللي رهشهر
تأسيس شد.
فعاليتهاي اين شركت را ميتوان به  5گروه عمده زير تقسيم كرد:
 .5خدمات مديريت به سازمانها (شامل مطالعات شناخت سازمان و نيازسنجي ،طراحي و
استقرار دفاتر مديريت پروژه ،طراحي و استقرار نظام پروژه محوري ،خدمات مشاوره بهبود
سيستم و )...
 .8خدمات مديريت پروژه به پروژهها و سازمانها (شامل مديريت ابزارها و اطالعات
پروژهها ،خدمات برنامهريزي و كنترل پروژهها ،خدمات مديريت پروژه بر اساس استاندارد
 PMBOKو )...
 .3خدمات تأمين و پشتيباني سيستمهاي نرمافزاري (شامل طراحي ،پيادهسازي و راهبري
سيستمهاي اطالعات مديريت پروژه ( ،)PMISسيستم اطالعات مديريت (،)MIS
سامانه جامع مديريت پروژه سازماني ( ،)EPMطراحي و استقرار پرتالهاي سازماني و
پرتال پروژهها و )...
 .1مشاوره فنآوري اطالعات
 .7خدمات آموزشي
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سيستمهاي يكپارچه سازماني
سيستم يكپارچه سازماني يك سيستم نرمافزاري متمركز مبتني بر وب ،براي جمعآوري و
دستهبندي كليه دادهها و اطالعات پروژه ميباشد كه با هدف مديريت و راهبري پروژههاي
مختلف و به منظور افزايش بهرهوري و كارآيي تيمهاي مختلف شاغل و تاثيرگذار در پروژه،
طراحي و اجرا شده است .اين سيستم قابليت هرگونه سفارشيسازي بر اساس نيازهاي خاص
سازمانها را نيز دارا ميباشد.
اين سيستم شامل زيرسيستمهاي مختلفي است كه هر يك از آنها بسته به نوع سازمان و
تنوع نيازهاي آن قابليت استقرار به صورت منفرد و يا يكپارچه با ساير سيستمها را دارند.

اعضاي هيات مديرهي شركت مشاوره فناوري اطالعات ،مديريت و آموزش
رهپردا كيش

-

زهره فقيه :مدير عامل و عضو هيات مديره
سيد محمد علي كيايي :رئيس هيات مديره
محمد رياض خليلي :نايب رئيس هيات مديره
علي شهبا :عضو هيات مديره
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شركت مهندسين مشاور نقش گستر ايده
شركت مهندسين مشاور نقش گستر ايده جهت ارايه خدمات نقشهبرداري و خدمات فني
مهندسي مرتبط در اين زمينه در سال  5361تأسيس يافته است .اين شركت در تالش
است تا با رعايت موازين علمي ،الزامات قانوني و استانداردهاي ملي و بينالمللي در جهت
ارتقاء كيفيت كار و ارايه تكنولوژيهاي جديد اقدام نمايد .شركت مهندسين مشاور نقش
گستر ايده براي دستيابي به موارد فوق ،اهداف كوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت خود
را به شرح زير تعيين نموده است.
اهداف كوتاهمدت
 ارايه كليه خدمات نقشهبرداري زميني شامل تهيه نقشههاي توپوگرافي اعم از منطقهاي،شهري و نقشههاي كاداستر ،نقشهبرداري در امور ساختماني خصوصاً ساختمانهاي
بلندمرتبه ،نقشهبرداري در زمينههاي محوطهسازي ،سدسازي ،راهسازي ،تونل ،خطوط
آب و فاضالب ،صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي
 ارايه خدمات مهندسي كارگاهي و خدمات نظارت نقشهبرداري ارايه خدمات مشاوره در امور آبياري و زهكشي ،تأسيسات آب و فاضالب ،مطالعات وطراحي فضاي سبز
 ارايه خدمات جانمايي سايتهااهداف ميانمدت
 ارايه خدمات نقشهبرداري دريايي (هيدروگرافي) ارايه خدمات نقشهبرداري هوايي (فتوگرامتري) طراحي و ايجاد سيستمهاي اطالعات جغرافيايي ()GISاهداف بلندمدت
 انجام خدمات تحقيقاتي و ارايه تكنولوژيهاي جديد صدور خدمات مهندسي در زمينههاي نقشهبرداري و سيستمهاي اطالعات جغرافيايي -انجام مطالعات نرمافزاري مرتبط

اعضاي هيات مديرهي شركت مهندسين مشاور نقش گستر ايده
-

افشين ميرچي :مديرعامل و عضو هيات مديره
صمد ميالنيزاده :رئيس هيات مديره
كامران فيلي :نايب رئيس هيات مديره
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شركت آالگاز -رهشهر
شركت آالگاز در سال  5388براي مهندسي ،ساخت و نصب واحدهاي نفت و گاز و
پتروشيمي تأسيس گرديد.
اين شركت با تجديد سازمان و ورود شركت رهشهر به عنوان شريك جديد ،محدودهي
كارهاي خود را در سطح  EPCCبراي صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي در سال 5368
توسعه داد .همچنين بهكارگيري نرمافزارهاي توانمند و افراد متخصص اين توانايي را در
سازمان بسيار چشمگير نموده است.
در زير نمونهاي از كارهاي انجام شده توسط اين مشاركت ارايه گرديده است:
 مهندسي ،ساخت و نصب و راهاندازي واحد تثبيت ميعانات گازي سرخون نصب و راهاندازي و ساخت تاسيسات سرچاهي منطقه گازي سرخون سيستم جمعآوري گاز از تاسيسات سرچاهي تا خوراك به پااليشگاه سرخون  MCو مشاور مادر در منطقه ويژهي انرژي پارس (عسلويه) مشاور مادر در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني(ره) (ماهشهر) مهندسي ،ساخت و راهاندازي واحد پنتا اريتريتول مهندسي ،ساخت و راهاندازي واحد توليد اسيد فسفريك و كود فسفاته مشاور مادر در منطقه ويژهي اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس (بندرعباس) نصب و راهاندازي تاسيسات جانبي پااليشگاه سرخون -مشاور مادر سايت صنايع انرژيبر (المرد)

اعضاي هيات مديرهي شركت آالگاز -رهشهر
-

محمد ثابت قدم :عضو هيات مديره و مديرعامل
سيد محمد علي كيايي :رييس هيات مديره
سيد محمد باقر كيايي :نايب رييس هيات مديره
سيد جعفر سيد موسوي :عضو هيات مديره
صمد ميالنيزاده :عضو هيات مديره
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شركت پتروشهر
صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي در توسعهي اقتصادي و جايگاه آن به عنوان يكي از
مهمترين گزينههاي توسعهي پايدار ،متكي به منابع عظيم نفت و گاز كشورمان ،وظايف
خطيري را به عهدهي متخصصين و گروههاي مديريتي ،مهندسي و اجرايي كه داراي
سوابق كار و حسن شهرت در امور مديريتي و اجرايي ميباشند ،ميگذارد.
مشاركت نيروهاي متخصص و كارآمد ايراني در زمينه فعاليتهاي مذكور با توجه به
سياستهاي كلي نظام در جهت گشايش اين نوع فعاليتها از يكسو و لزوم يادگيري،
آموزش ،انتقال فناوري ،اداره و راهبري مجموعههاي وابسته به صنايع نفت ،گاز و
پتروشيمي در كنار نيروها و تجارب بينالمللي از سوي ديگر ،اين وظايف را سنگينتر
مينمايد.
اين امر از اين بابت واجد اهميت است كه در توسعهي اقتصادي كشور( ،مزيتهاي نسبي،
امكانات و تواناييها) ،اصلي اساسي است .به عبارتي؛ كشف ،شناخت و بهكارگيري هرچه
بيشتر مزيتها و تواناييها ،ضامن تحقق توسعه است.
در اين راستا و در مجموعه نيروهاي همفكر و همجهت ،بهمنظور تحقق هرچه بهتر
اهداف فوق ،مشاركت در امر توسعهي كشور ،استفاده از تجارب و سوابق فردي ،افزايش
ظرفيت و توان فني ،مهندسي ،اجرايي ،مديريت و بهرهگيري از تجارب و دانش نيروها و
شركتهاي بينالمللي ،گروه «مديريت و مهندسي توسعه پتروشهر» در سال ،5363
تشكيل و مراحل ثبت قانوني آن انجام شد.
اين گروه با بهرهگيري از دانش ،تخصص و تجارب نيروهاي فني در رشتههاي مختلف
نفت ،گاز و پتروشيمي آمادگي ارايه خدمات مشاوره ،مديريت و اجراي پروژهها بهصورت
 EPCرا دارد.

اعضاي هيات مديرهي شركت پتروشهر
-

سيد محمد باقر كيايي :رئيس هيات مديره
علي مستاجران :نايب رئيس هيات مديره
عليرضا شمسزاده :عضو هيات مديره
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شركت كوئيكبيلد «كانادا»UK .
كوئيكبيلد بينالملل در سال  5361تاسيس شد تا فرصتهاي جديدي در
ساختوسازهاي انبوه صنعت ساختمان ايجاد شود و همچنين بتوان پاسخگوي تقاضاي
جهاني براي راهحلهاي مقرونبهصرفه و اهدافِ بلندمدت طراحي ساختمانهايي كه
قابليتِ اسكان جمعيت رو به رشد جهاني را دارند ،بود .اين شركت همچنين از باالترين
استانداردها در مديريت حرفهاي پروژهها در حوزهي توليد انبوه بهره ميبرد.
تمركز اين شركت در عين همكاري با همهي شعبههاي بينالمللي كوئيكبيلد،
بر راهحلهاي توسعهي مديريت دانشمحور است.
 مديريت فازهاي پيش از طراحي و ساخت ،كه شامل مكانيابي ،بررسي سايت و تاييدارزيابي طراحي ميشود.
 آمادهسازي و پايش منظم بودجه و برنامهها ارايهي خدمات ،بهعنوان نمايندهي كارفرما ،در طول طراحي ،ساخت و فازهاي نهاييِپروژه ،كه شامل آمادهسازي گزارشهاي پيشرفت پروژه ميشوند.
 برآوردن رشد قابل توجه تقاضاي جهاني براي راهحلهاي ساختوساز سريعتر ومقرونبهصرفهتر در كوتاهترين بازههاي زماني ممكن
 اصالح رويكردهاي غلط دربارهي كيفيت سيستمهاي موجودي كه در ساختِساختمانهاي پيشساخته بهكار ميروند
يكي از ويژگيهاي برجستهي فعاليتهاي ساختماني ما تمركز راهبردي و تاكيد
ما بر مسكنهاي انبوه است.
بهمنظورِ آموزشِ منابع انساني الزم در حوزههاي طراحيِ مهندسي و ساخت ،گروه
بينالمللي رهشهر مركز علمي-كاربردي كوئيكبيلد را تحت نظارت دانشگاه جامع علمي
ـ كاربردي در مقاطع كارداني و كارشناسي تاسيس كرده است.

مديران:
 سيد محمد علي كيايي محمد رياض خليلي سيد محمد باقر كيايي -پرويز اكبراف
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شركت نانومايند «انگلستان»
-

نفت و گاز

-

ساختارهاي زيربنايي

-

مديريت يكپارچگي

-

خدمات مشاوره

«نانومايند آي .دي .سي» شركتي است كه در حوزهي فنآوريها ،نگهداري زيرساختها
و همچنين تحقيقات در زمينهي لولههاي نفت و گاز و نوآوري در طراحي راهحلهاي

مورد نياز فعاليت ميكند .اين شركت براي گسترش فنآوريهاي حفاظت كاتودي و
پايش يكپارچگي لولههاي نفت و گاز بيسيم از راه دور با كارفرماها همكاري ميكند؛ از
عمده فعاليتهاي آن ميتوان به تعاليگرايي در ارايه و انجام عمليات ارزيابي آثار
زيستمحيطي و ارايهي پيشنهاداتي در خصوص فنآوريهاي كاهش اين آثار مخرب
اشاره كرد .اين شركت كه دفتر مركزي آن در لندن( ،انگلستان) واقع است و مركزي
اجرايي نيز در نيجريه (آبوجا ،الگوس و واري) دارد ،طي سالهاي گذشته رشد كرده و به
يكي از اصليترين شركتها در بخش نفت و گاز تبديل شده است كه به نيجريه خدمات
ارايه ميدهد.
بازار هدف
كشورهاي در حال توسعه (آسيا و خاورميانه)
صنايع عمده
نفت ،گاز ،بيوشيمي و تاسيسات زيربنايي
اهداف
بهكمك پژوهشهاي مداوم و توسعهي فنآوريهاي مبتني بر ارتباطات تركيبي نانوچيپ
و بيسيم و خدمات تعريفشدهي دقيق ،نانومايند آي .دي .سي نهتنها با استفاده از به
حداقل رساندن يا حذف تعهد در قبال كارفرمايان صنايع نفت ،گاز و بيوشيمي نهتنها
مزاياي پايدار ارايه ميدهد ،بلكه وظيفهي خود ميداند كيفيت مديريت در پايش
يكپارچگي ،عمليات تشخيصي و گزارشدهي براي زيرساختهاي خطوط لولهي نفت و
گاز را بهبود بخشد.
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شركت نانومايند متعهد است با بهرهگيري از روشهاي ارزيابي آثار مخرب زيستمحيطي
كه در باال به آنها اشاره شد و نتيجهي آن دستيابي به روشهايي عملي براي حفاظت
از سالمتي انسان و محيطزيست است ،نيازها و انتظاراتِ جامعه را در مراحل اوليهي
شكلگيري پروژه بهتر از گذشته درك كرده و يكپارچگي و كارآيي باالتر را در پروژههاي
مختلف و در فواصل بين آنها بدون توجه به اينكه پروژه در مراحل اوليه يا ميانهي خود
قرار دارد ،ترويج كند.
چشمانداز
چشمانداز ما اين است كه مشاوري پيشرو در تامين فنآوريهاي پيشرفته و دوستدار
محيطزيست ،كاهش آثار مخرب زيستمحيطي ،اجتماعي و سالمتي در زمان طراحي
پروژهها و نيز سرمايهگذاريهاي موثرتر و مفيدتر باشيم.
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گروه بينالمللي رهشهر «عمان»
جهت حضور موفق و فعال منطبق بر استانداردهاي جهاني و با هدف ارايه خدمات فني
و مهندسي ،گروه بينالمللي رهشهر به عنوان تنها شركت كامأل مستقل خارجي در سال
 ،5365در مسقط به ثبت رسيد.
گروه بينالمللي رهشهر «عمان» با بهرهگيري از كادر تخصصي خود در دفتر مركزي
تهران ،كليهي خدمات مهندسي و مطالعاتي در زمينههاي مختلف را در حوزه كشورهاي
خليجفارس و شمال آفريقا ) (MENAعرضه ميكند و پذيرش و اجراي طرحهاي عمراني
را در خارج از ايران نيز به عهده دارد.
يكي ديگر از اهداف اين شركت ،ايجاد رابطهي تنگاتنگ با دانشگاه سلطان قابوس
عمان است تا از نتايج همكاريهاي مشترك بينالمللي جهت حصول اهداف فوق،
استفاده بهينه شود .از جمله فعاليتهايي كه در اين راستا انجام ميشود فراهم آوردن
امكانات الزم جهت حضور تيمهاي دانشجويي دانشگاه سلطان قابوس در دورههاي
آموزشي دانشگاه علمي ـ كاربردي گروه بينالمللي رهشهر در ايران و گذراندن دورههاي
تخصصي و دريافت گواهي كارشناسي است.

مديران شركت رهشهر عمان
 سيد محمدعلي كيايي منير احمد سليمان -محمدرياض خليلي

17

شركت سام رهشهر ()HSE
با توجه به افزايش مسايل زيستمحيطي در ايران ،بخش محيطزيست گروه بينالمللي
رهشهر ،فعاليت خود را بهعنوان بخشي مستقل ،از سال  5361آغاز كرده است .پس از
8سال فعاليت و گسترش كار ،بخش محيطزيست نام خود را به بخش  HSEتغيير و
فعاليتهاي خود را در زمينههاي بهداشت حرفهاي و سالمت گسترش داد .پس از آن در
سال  5369بخش « »HSEبه يك شركت مستقل (زيرمجموعه هلدينگ گروه بينالمللي
رهشهر) با نام شركت «سام رهشهر» تبديل شد.

«سام مخفف سالمت ،ايمني و محيطزيست است»
اين شركت هماكنون از همكاري  38كارشناس متخصص تماموقت و حدود
58كارشناس پارهوقت با تخصصهاي متنوع و تجارب چشمگير در كليهي زمينههاي
خدمات محيطزيست ،ايمني و سالمت بهره ميبرد .و با بهرهگيري از كادر تخصصي
مجرب در رشتهها و تخصصهاي مرتبط با محيطزيست ،ايمني و بهداشت ،تاكنون
خدمات مشاورهاي فني مختلفي را به طيف وسيعي از مشتريان در بخشهاي دولتي و
خصوصي و حتي شركتهاي چندمليتي ارايه نموده و با به خدمت گرفتن پيشرفتهترين
فناوريها و دانش روز دنيا ،همواره در طرحهاي توسعهاي ملي در ردهي تصميمسازيهاي
كالن مديريتي و برنامهريزي اجرايي ايفاي نقش كرده است .پيشرفت همگام با دانش
روز و فناوري پيشرفته محيطزيست ،تقويت و باال بردن توان و ظرفيت منابع انساني
همگام با ارتقا سختافزاري و بهرهگيري از پايگاه دادههاي محيطزيستي منسجم و بهروز،
از اصول اساسي و راهبردهاي اتخاذ شده اين شركت براي حضور در بازارهاي ملي–
منطقهاي و بينالمللي است؛ و در ميان مجامع علمي و پژوهشي به عنوان يك شركت
ايراني ،پيشرو ميباشد.
شركت سام رهشهر در سال  5391پس از بررسي و ارزيابي عملكرد  58ساله خود
توسط موسسه آموزشي و پژوهشي اتاق بازرگاني صنايع ،معادن و كشاورزي ايران ،حايز
دريافت رتبه درجه يك برند پايدار ايران شده است.

اعضاي هيات مديره شركت سام رهشهر
-

سيد محمدعلي كيايي :رئيس هيات مديره
محمد رياض خليلي :نايب رئيس هيات مديره
سيد حسن سادات موسوي :عضو هيات مديره و مدير عامل
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موسسه سيماي توسعهي پايدار)(STP

با افزايش توجه به مسايل زيستمحيطي در ايران و اعتقاد ملي و بينالمللي به
مشاركتهاي اجتماعي و محلي براي پيشبرد بهتر و سريعتر فعاليتهاي صنعتي ،علمي،
اقتصادي و اجتماعي ،گروه بينالمللي رهشهر در سال  ،5365اقدام به تاسيس موسسه
غيرتجاري )« (NGOسيماي توسعه پايدار» نمود .رسالت اين مجموعه ،شركت در
فعاليتهاي غيرتجاري اجتماعي ،آموزشي و زيستمحيطي بوده و مقرر گرديد «موسسه
سيماي توسعهي پايدار» در كنار پروژههاي ملي و بينالمللي گروه بينالمللي رهشهر به
فعاليتهاي عامالمنفعه در زمينههاي ذكر شده بپردازد.
تعداد زيادي از همكاران ،شركا و مديران شركتهاي زيرمجموعه هلدينگ گروه
بينالمللي رهشهر در اين موسسه عضو ميباشند و قسمتي از درآمد خود را براي گسترش
ديدگاه توسعهي پايدار در جامعه ،بخصوص در جوامع محلي تاثيرپذير از پروژههاي بزرگ
مقياس ،درنظر ميگيرند.
بخشي از تخصصهاي موجود در سيماي توسعه پايدار بدين شرح ميباشد:
همياري و همراهي سازمانهاي دولتي و خصوصي در راستاي مطالعات زيستمحيطي
فعاليت در كليهي زمينههاي برنامهريزي شهري و منطقهاي ،اقتصادي و برنامهريزي
توسعه در راستاي توسعهي پايدار
موسسه سيماي توسعه پايدار به عنوان يك سازمان مردم نهاد ( )NGOو غيردولتي،
بهمنظور محقق نمودن اهداف كوتاه مدت ،ميان مدت و بلندمدت تاسيس گرديده است.
اهداف كوتاه مدت
 تداوم برخورداري از پشتيباني سازماني ،فكري و عملياتي گروه بينالمللي رهشهردر جهت رسيدن به خوداتكايي
 معرفي موسسه به عنوان يك نهاد غيرانتفاعي به ارگانها ،سازمانها و بخشهايعمومي ،تعاوني و خصوصي با اعالم آمادگي براي همياري و همكاري
 شناسايي سازمانهاي غيرانتفاعي جهاني به منظور اعالم آمادگي براي همكاريدر سطح بينالمللي
 بررسي و شناسايي منابع و اطالعات مرتبط با جوامع محلي و كشورهاي در حالتوسعه در راستاي ايجاد بانك اطالعاتي تخصصي
اهداف ميان مدت
 ايجاد و اعتالي حساسيتهاي اجتماعي نسبت به توسعه پايدار از طريق تعاملسازنده و پويا با ارگانها و نهادهاي بخشهاي عمومي ،تعاوني ،خصوصي و
آگاهسازي به منظور بوميكردن برنامهريزي توسعه
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اهداف بلندمدت
 تالش در راستاي تجميع امكانات حاصل از تعاملهاي سازنده با بخشهاي عمومي،تعاوني و خصوصي كشور در جهت توسعهي پايدار
-

سياستهاي سيماي توسعه پايدار

-

برقراري ارتباط با ارگانها و سازمانهاي دولتي به منظور همكاري و همياري در
پيشبرد و تحقق اهداف توسعه پايدار

-

تالش در جهت شناسايي جوامع محلي آسيبپذير و محروم

-

بررسي و شناخت ميزان مشاركتپذيري جوامع محلي در كاهش سطح آسيبپذيري
جوامع فرسوده

-

بهرهگيري از انواع شيوههاي كاربردي شناختهشده در راستاي افزايش آگاهي و ايجاد
حساسيت به منظور توانمندسازي جوامع آسيبپذير محروم

-

تالش در راستاي ايجاد محيطي مساعد در جهت افزايش ضريب انعطافپذيري
سازماني و پويايي عملياتي

-

كوشش در جهت ايجاد محيطي مساعد براي گردهمايي افراد و كارشناسان مجرب
با ديدگاه ميان رشتهاي در راستاي تامين نيازهاي مطالعاتي پايداري

 كمك به برقراري پيوند دوسويه ميان «برنامهريزي باال به پايين» و «برنامهريزيپايين به باال» و كوشش در راه تبديل آن به استراتژي برنامهريزي توسعه ملي
 ايجاد يك صندوق تعاوني تحتعنوان صندوق سبز بهمنظور پشتيباني از ارتقاظرفيتهاي محلي

اعضاي هيات مديره شركت توسعهي پايدار
 آقايان سيد محمدعلي كيايي ،محمدرياض خليلي ،آيدين دژدار ،پرويز اكبراف،غالمعلي نجفي ،قاسم خليلزاده و سيد حسن سادات موسوي
 رئيس هيات مديره :آقاي مهندس سيد محمد علي كيايي -مدير عامل :آيدين دژدار
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شركت عمران آب پايدار رهشهر
شركت «عمران آب پايدار رهشهر» ،به عنوان يكي از شركتهاي زير مجموعه هولدينگ
بينالمللي رهشهر بر پايه توان كارشناسي برجسته و مجرب بنا شده است.
اين شركت از امكانات گسترده گروه بينالمللي رهشهر از جمله سيستم ايزو و مديريت
كيفيت ،امكانات سختافزاري و نرمافزاري و ،...بهره ميبرد.
سابقه تأسيس اين شركت به سال  5357برگشته و طي سالهاي فعاليت خود انجام
مطالعات بزرگي در زمينههاي مختلف از جمله آب و فاضالب بهداشتي و صنعتي ،كنترل
سيالب ،مهندسي رودخانه و سدسازي را با نام مهندس مشاور عمران آب رهشهر در
كارنامه خود دارد.
شركت عمران آب پايدار رهشهر ،به واسطه همكاري تنگاتنگ با شركتهاي معتبر
پيمانكار داخلي و خارجي ،آمادگي ارايه خدمات طرح ،تامين تجهيزات ،اجرا و راهاندازي
پروژههاي مختلف به شرح زير را دارا ميباشد:
 شبكههاي توزيع آب و جمعآوري فاضالب تصفيهخانههاي آب و فاضالب ايستگاههاي پمپاژ و مخازن آب و فاضالب كنترل و هدايت آبهاي سطحي شبكههاي آبياري فضاي سبز شبكههاي آب آتشنشاني سازههاي آبگير و انتقال آب آب شيرينكنها پكيجهاي تصفيه آب و فاضالب مهندسي مجدد ،بهسازي و ارتقا عملكرد طرحهاي فوقالذكر -بهرهبرداري از تاسيسات و تجهيزات مختلف آب و فاضالب
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 مهندسي رودخانه و كنترل سيالب شبكههاي آبياري و زهكشي تهيه و بارگذاري سيستمهاي اطالعات جغرافيايي ( )GISمرتبط با طرحهايفوقالذكر
 -تهيه دستورالعملها و استانداردها

اعضاي هيات مديرهي شركت عمران آب پايدار رهشهر
-

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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شركت مشاور «وين گرين تك»
درباره ما
شركت مشاور «وين گرين تك» در زمينه مديريت توسعه و مديريت پروژه و به نمايندگي
از سرمايهگذاران ،خدمات خود را به بخش خصوصي و دولتي ارائه مينمايد.
با تكيه بر روي مهارتهاي تخصصي و پايبندي به تعهدات شخصي ،دستيابي به اهداف
را ممكن ميسازيم .نيازها ،ارزشها و خواستههاي شما نيروي محركه فعاليت ما هستند.
جهت محقق شدن اهداف شما ،چالشها را شناسايي كرده و با يافتن راهحلهاي مناسب
تالش مينماييم تا به خواستههاي شما جامهي عمل بپوشانيم.
ما اهداف و ارزشهاي شما را به خوبي درك ميكنيم و سعي مينماييم تا به نتيجه
مطلوب دست يابيم .در حوزهي كاري هدف ما گسترش و توسعه باالترين استانداردها در
مديريت پروژه و عملكرد حرفهاي ميباشد .براي نيل به اين اهداف بهترين و مدرنترين
تكنولوژيها را بكار خواهيم برد.
موفقيت هر كار جديد بدون در نظر گرفتن اندازه آن ،نياز به برنامه ،نظم ،هماهنگي،
كنترل ،رهبري و مكاتبه دارد .پروژهها و مديران پروژه موفق با همكاري در كنار هم و با
ارائه بهترين عملكرد به نتايج سودمندي دست خواهند يافت .همواره ميكوشيم تا بهترين
باشيم ،با بهترينها همكاري كنيم و بهترين خدمات را ارائه نماييم.
همكاران ما گروهي از افراد با تجربه و متعهد در زمينههاي معماري ،مهندسي ،ساخت و
ساز و مديريت پروژه هستند و همواره تالش مينمايند تا بهترين خدمات را در زمان تعيين
شده به كارفرما ارائه كنند.
به عنوان بخشي از تعهد خود جهت تأثيرگذاري مثبت بر روي جامعهاي كه در آن خدمت
ميكنيم ،برنامههاي تشويقي گستردهاي را در زمينه توسعه پايدار آغاز نمودهايم تا از اين
طريق سطح توانايي خود را باال برده و دامنه رهبري خود را گستردهتر كنيم.
 فلسفه كار ما در «وين گرين» مشاركت و همكاري با كارفرمايان است. ارايه يك برنامه زمانبندي شده از ابتدا تا پايان پروژه مستندسازي خدمات و هزينههاي مرتبط با پروژه-

دانستن اين امر كه رضايت كارفرمايان مستقيما با توانايي ما براي انجام كار ايمن،
موثر و دقيق بستگي دارد.
اين شركت داراي منبع ارزشمندي از كاركنان متخصص در بخشهاي طراحي،

برنامهريزي ،ساخت و ساز و مديريت پروژه است .اين تخصصها در كنار آشنايي با بازار
محلي اين امكان را به ما داده است تا فعاليتها و خدمات خود را توسعه دهيم.
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ارزشهاي ما
 روانسازي (تسهيل) پروژهها ارزش نهادن بر اخالق تفكر جهاني (جهاني فكر كردن) مسئوليتپذيري اجتماعي و محيطي حساسيت به زمان و سرعت عمل صرفهجويي در هزينهها صرفهجويي در انرژي بها دادن به سرمايهگذاران ،توسعهدهندگان و سازندگان بعنوان شركاي استراتژيكخود
بينش ما
ما تالش ميكنيم تا بعنوان يك شركت مديريت پروژه كارآمد شناخته شويم .موسسهاي
باشيم انعطافپذير و جهاني با تخصص در مديريت زنجيره ارزش در بخشهاي مختلف
فعاليت خود؛ استراتژي رقابتي ما توليد سريع ،ارايه بهترين خدمات و محصوالت ،صرفه-
جويي در هزينهها جهت كسب درآمد بيشتر است.
ماموريت ما
هدف ما در «وين گرين» ارائه مشاوره تخصصي به صاحبان ،توسعهدهندگان ،موسسات
و وامدهندگان پروژههاي بزرگ و سرمايهگذاران امالك است .اين خدمات موجب كارايي
بهتر و صرفهجويي در هزينهها و انجام كار در مدت زمان مقرر خواهد شد .سعي ما در
وين گرين موفقيت در كار و بكارگيري هرچه بيشتر مهندسي و كسب و كار پايدار است.
رويكرد ما
ما در وين گرين به طيف گستردهاي از صنايع در بخش خصوصي و دولتي در سطح ملي
و بينالمللي خدمات مشاوره ارايه مينماييم .رويكرد ما در انجام پروژهها ،تلفيق كار
گروهي جهت حل مشكالت ،همكاري و نوآوري است .در نتيجه به نيازهاي شما توجه
كرده و با بينش شما آشنا ميشويم .تالش مينماييم تا براي دسترسي شما به اهدافتان
راهحلهايي را بيابيم و مهمتر از آن نتايجي را در اختيارتان ميگذاريم كه فراتر از خواست
شما خواهد بود.
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ارزشهاي اصلي
اساس فعاليتهاي ما در «وين گرين» بر پايه بها دادن به ارزشها و اصول است .ارزش
كار ما به خوبي در نحوه كار ديده ميشود .ما اين ارزشها را در كارهاي روزانه و تعامل
با ديگران به نمايش ميگذاريم .بر اين باوريم كه اين ارزشها وجه متمايزكنندهي ما
هستند.
همكاري
موفقيت ما وابسته به ديگران است .در برخورد با ساير افراد رعايت احترام را مينماييم و
تالش ميكنيم تا فراگير فكر كرده و عمل كنيم .در كسب و كار خود آزادانه عمل ميكنيم.
اعتماد
ما به كيفيت كار خود اطمينان داريم بنابراين بسيار دقيق ،شفاف و جسورانه عمل ميكنيم.
مشوق تفكر مستقل در مديريت هستيم.
پشتكار
ما در كار خود دقيق و سخت كوش هستيم و تالش ميكنيم تا در كار رويكردي منطقي
و منضبط داشته باشيم.
جديت
كار و كارفرما هر دو براي ما اهميت دارند و تفكر ما در انجام پروژهها ،شعار «ميتوان
انجام داد» است.
عدالت
به عنوان نماينده مالكان و با درنظر گرفتن نيازها و نقطهنظرات ايشان ،موقعيتها را
سنجيده و بر پايه دادههاي عيني ،ديدگاه متعادل و حساسيت تصميمگيري ميكنيم.
صداقت
با صداقت در باالترين سطح عمل ميكنيم و همواره به دنبال يافتن مناسبترين روشها
هستيم .عملكرد و موفقيت ما بر پايه صداقت و امانت بنا نهاده شده است.
عملكرد حرفهاي
همواره ميتوانيد بر روي آمادگي ،پاسخگويي ،پايبندي و تالش ما تكيه كنيد.
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شركت انرژي پايدار رهشهر
با توجه به سياست صرفهجويي در مصرف انرژي و بكارگيري انرژيهاي جايگزين
(تجديدپذير) و سازگاري با محيطزيست« ،بخش تاسيسات برق و مكانيك گروه

بينالمللي رهشهر» ،فعاليت خود را به عنوان بخشي مستقل از سال  5389آغازكرده
است.
پس از  81سال فعاليت مداوم در زمينه مطالعات ،طراحي ،اجرا ،EPC ،ارائه خدمات مرتبط
با امور پيمانكاري ،نظارت كارگاهي و نظارت عاليه و انجام بيش از صدها پروژه داخلي و
خارجي و با بهرهگيري از نيروهاي متخصص و كارآمد و نيز استفاده از دانش روز در زمينه
محاسبات و انتخاب صحيح سيستمهاي تاسيساتي اعم از برق ،مكانيك و انرژي ،امكان
گسترش فعاليت خود به عنوان يك شركت مستقل با نام «شركت انرژي پايدار رهشهر»
را فراهم آورد.
«شركت انرژي پايدار رهشهر» هماكنون از همكاري بيش از  88كارشناس متخصص
تماموقت و حدود  57كارشناس پارهوقت با تخصصهاي متنوع و مرتبط با تاسيسات
مكانيكي و الكتريكي و تجارب چشمگير در كليهي زمينههاي مربوطه بهره ميبرد و
مشاورههاي فني گوناگوني را به طيف وسيعي از مشتريان بخشهاي دولتي و خصوصي
و حتي شركتهاي چند مليتي ارايه نموده و با استفاده از آخرين استانداردهاي روز دنيا در
اجرا و طراحي و به خدمت گرفتن پيشرفتهترين فنآوريها و دانش روز جهان ،برآن است
كه بهطور مداوم سيماي دنيايي (محيط ،جامعه ،اقتصاد) را كه در آن زندگي ميكنيم ،با
نگاه به محيطزيست و صرفهجويي در انرژي و بكارگيري انرژيهاي تجديدپذير ،بهبود
بخشيده و فردايي بهتر از امروز بسازد.
مختصري از خدمات شركت
محاسبات ،طراحي و اجراي كليه سيستمهاي تاسيسات مكانيك و برق ساختمانهاي
مدرن ،تاسيسات زيربنايي و طرح و اجراي موتورخانههاي مركزي تهويه مطبوع با
ظرفيتهاي باالي برودتي (تا بيش از  9888تن برودت) با نگاه به:
 بهكارگيري انرژيهاي نو
 هوشمندسازي ساختمان
 بهينهسازي مصرف انرژي
 استفاده از فنآوريهاي نوين در جهت كاهش مصرف انرژي
 استفاده از تجهيزات و مصالح مناسب جهت ايجاد سرعت در اجراي كار
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 نگهداري مناسب و حداقل تعميرات
 شبيهسازي كامپيوتري ساختمان جهت تحليل انرژي و عملكرد و. ...
برخي از سوابق كاري و پروژههاي شركت انرژي پايدار رهشهر
• برج ميالد (تهران)
• پارس جنوبي ،فاز  58تاسيسات ساحلي و كمپهاي اسكان موقت
• فرودگاه بينالمللي خليجفارس – عسلويه
• هتل بينالمللي خليج فارس
• برجهاي مسكوني  77طبقه فرهنگ شهر – شيراز
• پارس جنوبي– كمپ  – 1عسلويه
• ترمينال حج فرودگاه اردبيل
• سالن سلف سرويس و آشپزخانه صنعتي گل گهر سيرجان
• طرح جامع و تفصيلي فرودگاه امام
• ساختمانهاي غيرصنعتي پروژه

خميني(ره)

NGL

• ترمينال حج فرودگاه اردبيل
• طرح جامع و تفصيلي مجتمعهاي پتروشيمي چابهار

اعضاي هيات مديرهي شركت انرژي پايدار رهشهر
-

سعدي ياسري :مديرعامل و عضو هيات مديره
سيد محمد علي كيايي :رييس هيات مديره
كامبيز فروغي :عضو و نايب رييس هيات مديره
پدرام احمدي :عضو هيات مديره
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شركت خدمات مديريتي و مهندسي رهپارس كيش
شركت خدمات مديريتي و مهندسي رهپارس در سال  ،5368با هدف كمك به توسعه
پايدار كشور و حضور در عرصههاي بينالمللي با ارايه خدمات مديريتي و مهندسي اجرايي؛
به عنوان يك شركت ) (Business Development Companyفعاليت خود را آغاز و
در منطقه آزاد كيش به ثبت رسيده است.
محورهاي عمده فعاليت شركت به شرح ذيل است:
-

امكانسنجي و تعريف كسب و كارهاي توسعه محور

-

تدوين و مديريت راهبردهاي توسعه براي واحدهاي كسب وكار

-

تعريف و مديريت پروژههاي مشاركتي )(Collaborative Projects Economic

-

مديريت منابع مالي ،انساني و تكنولوژيك پروژهها در جهت ارتقاء كيفي و نوآوري
در پروژههاي توسعه محور

-

مديريت و تسريع ورود فناوري تازه به پروژهها و همچنين تخصيص منابع تازه به
ويژه منابع انساني به صورت اشتغال مولد در فعاليتهاي اين شركت

-

گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري در پروژهها

-

تجاريسازي نتايج تحقيق و توسعه در حوزه فناوريهاي برتر و با ارزشافزوده
باال براي توسعه كسب و كار

-

تهيه مطالعات طرح توجيه اقتصادي و همچنين تامين منابع مالي براي پروژههاي
مختلف )(Bankable Proposal

-

انجام پروژههاي كليدگردان )(Turn Key

-

ارايه كليه خدمات مديريت طرح ،خدمات طرح و اجرا و تامين منابع مالي

-

مديريت اجرا ،برنامهريزي ،بهرهبرداري و نگهداري پروژهها با سيستمهاي صنعتي،
سريعسازي و استفاده از مصالح نوين براي ساختمانها و زيرساختهاي توسعه
همانند هتلها و مراكز تفريحي توريستي ،مراكز تجاري نوين ،ترمينالهاي
فرودگاهي ،ساختمانهاي اداري ،مراكز درماني بيمارستانها ،دهكدههاي درماني و
همچنين تجهيز و راهاندازي ساختمانها ذكر شده است.

اعضاي هيات مديرهي شركت خدمات مديريتي و مهندسي رهپارس كيش
-

بهروز علي بخشي :مديرعامل و عضو هيات مديره
سيد محمد علي كيايي :رييس هيات مديره
محمد رياض خليلي :عضو و نايب رييس هيات مديره
صمد ميالنيزاده :عضو هيات مديره
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شركت مديريت اطالعات هوشمند رهشهر (ماهر)
كليه اركان توسعه اقتصادي كشور به منظور تصميمگيريهاي خود ،از سطح خرد تا كالن
در امور زيربنايي ،عمران و آباداني ،سرمايهگذاري ،تنظيم بازار و ارايه خدمات عمومي قطعا
نيازمند سامانهاي جهت مديريت اطالعات مكاني هستند.
اطالعات مكاني يكي از مهمترين و حساسترين عوامل تصميمگيري و شفافسازي در
حوزههاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي است .به همين دليل تحقق بسياري از اهداف و
فعاليتهاي سازمانها خصوصا در حوزه ملي ،زماني امكانپذير است كه دسترسي به
دادههاي مكاني مناسب و يكپارچه ميسر باشد .ديدگاه استفاده از اطالعات مكاني ،باعث
توسعه زيرساخت اطالعات مكاني ،به عنوان بستر توانمندساز ،در سطوح مختلف شدهاست.
به زيرساخت اطالعات مكاني به عنوان مكانيزمي پايدار جهت اتصال كاربران و
توليدكنندگان اطالعات به يكديگر نگريسته ميشود و از اين طريق با شفافسازي اطالعات
ضمن جلوگيري از كاهش خطا و يكپارچهسازي اطالعات ،نيازهاي اطالعاتي كاربران تامين
ميشود .لذا ،زيرساخت اطالعات مكاني ميتواند كمك شاياني به سادهسازي و انسجام تبادل
دادهها و منابع ،بين سازمانهاي مختلف نمايد .شركت مديريت اطالعات هوشمند رهشهر
(ماهر) بهعنوان يكي از شركتهاي تابعه گروه بينالمللي رهشهر با تكيه بر دانش
متخصصين خود قادر به ارائه خدمات در حوزههاي زير ميباشد:
.5

طراحي و پيادهسازي پايگاه اطالعات مكاني ()GIS

.8

طراحي و پيادهسازي سيستمهاي اطالعات مكاني مبتني بر وب ()WebGIS

 .3طراحي و پيادهسازي زيرساخت اطالعات مكاني در سطوح گوناگون :ملي،
منطقهاي ،محلي ()SDI

 .1طراحي و پيادهسازي سيستمهاي هوشمند تحليلگر اطالعات مكان محور
()GeoBI
 .7طراحي و پيادهسازي مدلسازي هوشمند ساختمان ()BIM

اعضاي هيات مديرهي شركت ماهر
-

اميرحسين راد :مديرعامل و عضو هيات مديره
سيد محمد علي كيايي :رييس هيات مديره
كامبيز فروغي :عضو و نايب رييس هيات مديره

39

گروه بينالمللي رهشهر انگلستان ))IFS

جهت تأمين منابع مالي براي پروژههاي داخل كشور و جذب سرمايهگزاران داخلي و
خارجي ،نياز به زيرساختهاي تسهيلكننده همچون ساختار شركت سرمايهگزاري ،بيمه
اي ،حقوقي ،مهندسي ساخت ميباشد .لذا گروه بينالمللي رهشهر با توجه به تجربيات
خود و همكاري شركتهاي خارجي با تخصص در زمينههاي فوقالذكر ،اقدام به تأسيس
گروه بينالمللي رهشهر انگلستان ) )IFSنمودهاست.
سعي و تالش ما در گروه بينالمللي رهشهر انگلستان ( )IFSتضمين رشد اقتصادي پايدار
مبتني بر ارائه و تداوم برنامههاي توسعه و طرحهاي پيشنهادي با رعايت تمام اصول در
زمينه پايداري پروژه ميباشد.
تيم خدمات توسعهاي ما نظارت حرفهاي خود را در تمام مراحل فرآيند توسعه ،از مشاوره
پروژه ،امكانسنجي ،تسهيلگري جذب ،تامين منابع مالي و پايشهاي حقوقي و بيمهاي تا
انجام و اتمام پروژه ارائه خواهد داد.
متخصصين ما در جهت تأمين خواستههاي كارفرمايان ،مهارتهاي فني باال و دانش و
آگاهيهاي بازار را با ارتباطات گسترده و در سطح باال با سرمايهگذاران ،نهادهاي دولتي
و مشاوران تخصصي تركيب مينمايند.
امكانات و تجربيات ما عبارتند از:
 تجربه عملي در انجام و تحويل موفقيتآميز پروژههاي توسعه ،شامل طرحهايبزرگ مقياس و با كاربري مختلط و پيچيده
 نيروي متخصص و بسيار مجرب با سوابق مديريتي باال در سازمانهاي بخشخصوصي و دولتي
 توانايي تجميع و كنار هم قراردادن ديدگاهها و نگرشهاي تجاري بخش خصوصي،با درك دقيق از محدوديتها و روشهاي كار در بخش دولتي
 دانش فني هدايت و رهبري موثر پروژهها در سراسر فرآيند مديريت توسعه پايدار استفاده از گروههاي كار تخصصي و تشكيل يك تيم جهت انجام يك كار مشخصبه روش مديريت پروژه
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رويكرد ما
رويكرد ما براي دستيابي به يك پروژه با كيفيت باال ،برنامهريزي عالي ،اجراي حرفهاي،
مشاركت قوي ،و پايبندي به ارزشهاي اصلي ما يعني صداقت ،كيفيت و خدمات با
رعايت تمام مسئوليتهاي اجتماعي و اخالق حرفهاي است.
در كار ما موارد زير مدنظر خواهد گرفت:
 ويژگيها و الزامات متمايز در پروژههاي بينالمللي و نيز متدولوژي مناسب ،ابزار وتكنيكهاي مديريتي كه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
 عواملي كه ميتواند مديريت پايدار توسعه پروژههاي بينالمللي را تحتتأثير قراردهد (بودجه و منابع مالي ،مديريتي ،سازماني ،فني ،فرهنگي ،زيستمحيطي ،سياسي،
حقوقي ،اقتصادي ،اجتماعي)
 توجه به منافع سرمايهگذار ،سرمايهپذير ،بهرهبرداران و ذينفعان پروژه با حفظيكپارچگي ،عينيت و كيفيت خدمات
طيف خدمات مشاورهاي ما در دفتر ،تشويق و ترغيب سرمايهگذاران
)(IPU

 خدمات مشاوره حقوقي براي جذب سرمايه و كاهش ريسك پروژه خدمات مشاوره بيمهاي براي كاهش ريسك سرمايهگذاري برگزاري سمينار تخصصي محدود و ميزگرد و همايش براي آشنايي سرمايهگذارانو افراد ذينفع در پروژه
تهيه پكيجهاي سرمايهگذاري شامل:
 مطالعات مالي استراتژي و خطمشي تشويق و جذب سرمايهگذاري تغييرات نهادي (اصالحات) مقررات و مدارك حقوقي خدمات مشاوره كسب و كار بررسي موشكافانه و گزارش ارزيابي بازار -مطالعات امكانسنجي
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جهت انجام امور فوق از واحدهاي مستقر در گروه بينالمللي رهشهر به شرح
ذيل استفاده ميشود:

 خدمات پروژه خدمات برنامهريزي مطالعات اقتصادي خدمات اجرا طرح جامع و طرح تفصيلي مطالعات بخشي مطالعات طراحي مطالعات تخصصي مطالعات جامع (تلفيقي) اسناد مناقصه تداركات نظارت ساخت مديريت پروژه فناوري اطالعات -ظرفيتسازي
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شركت پايا تردد رهشهر
گروه بينالمللي رهشهر با بهرهمندي همزمان از تخصصهاي مختلف به صورت يك
مجموعه منسجم و يكپارچه ،تخصص و توانايي خود را در انجام پروژههاي چندوجهي
نشان داده است .بخش ترافيك در هلدينگ گروه بينالمللي رهشهر در سال  5363در
كنار ساير بخشها آغاز به كار نموده است و در سال  5391با افزايش تعداد افراد متخصص
و گسترش زمينههاي كاري حملونقل و ترافيك به يك شركت مستقل (زير مجموعه
هلدينگ گروه بينالمللي رهشهر) با نام «پايا تردد رهشهر» تبديل گرديد« .طراحي
براي حمل و نقل سبز ،آرمان اصلي ما است».

آنچه ما را متمايز ميسازد ،ايجاد سازمان يادگيرنده و پيشرو در جامعه حرفهاي حملونقل
و ترافيك ،با مشاركت كارشناسان و مديران داراي سوابق علمي و عملي و آشنا به
فنآوريهاي روز است .اين شركت با بكارگيري نيروهاي مجرب و فعال ،به صورت
تخصصي به انجام پروژههاي مرتبط با مهندسي ترافيك و برنامهريزي حملونقل و ارايه
خدمات فني و مهندسي ميپردازد؛ بهرهمندي همزمان از تخصصهاي شهرسازي،
برنامهريزي شهري و سيويل باعث ايجاد اين مزيت شده تا پروژههاي چند بعدي (Multi

 )Disciplineبا رويكرد بسيار جامعي انجام گيرد.
شركت پايا تردد رهشهر عالوه بر در اختيار داشتن دانش فني و علمي در زمينههاي مختلف
و متداول حملونقل نظير مطالعات طراحي فرودگاه ،طرح جامع حملونقل ،مطالعات
ساماندهي ،مطالعات ايمنسازي و ،...داراي تواناييهاي منحصربهفردي نظير طراحي
سيستم حمل و نقل همگاني يكپارچه

( Integrated Public Transit Network

 ،)Designطراحي خيابانهاي شهري ،مطالعات سيستمهاي هوشمند حملونقل
( ،)Intelligent Transportation Systemمطالعات عارضهسنجي ترافيك
( )Traffic Impact Studyو طراحي پاركينگهاي محوطهاي و طبقاتي است كه اين
شركت را از ساير مشاوران متمايز نموده است.
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اخذ رتبه  ،5در بين كليه شركتهاي بزرگ مشاور در زمينه حملونقل و ترافيك از سازمان
حملونقل و ترافيك شهرداري تهران در سالهاي 5398تا  ،5393داشتن مجوز فعاليت
از «وزارت كشور» جهت ارايه خدمات مشاوره در حوزه حمل و نقل و ترافيك از ديگر
مشخصههاي اين شركت است.

اعضاي هيات مديرهي شركت پايا تردد رهشهر
-

سيد محمد علي كيايي :رئيس هيات مديره

-

شهابالدين كرمانشاهي :نايب رئيس هيات مديره

-

عليرضا درزي رامندي :عضو هيات مديره و مديرعامل

-

مهدي بشيري نيا :عضو هيات مديره

-

احسان مرادي :عضو هيات مديره
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شركت بهسام رهتك
شركت بهسام رهتك  Behsam Rah Techيكي از شركتهاي تابعه گروه بينالمللي
رهشهر ميباشد كه به منظور انجام خدمات فني ،مهندسي و بازرگاني و با هدف افزايش
كيفيت و بهرهوري در حوزه صنعت ساختمان از سال  5355به صورت درون سازماني
مشغول به فعاليت و در سال  5369با تكيه بر تخصص و تجربه موسسين خود به عنوان
يك شركت سهامي خاص و مستقل بنياد نهاده شد؛ كه در اين راستا بهكارگيري از دانش
روز و تكنولوژيهاي نوين اين صنعت به جهت نيل به هدف باعث گرديده معرفي ،به-
كارگيري ،بوميسازي ،عرضه و پشتيباني اين نوآوري و فنآوريها در ايران نيز در
مجموعه فعاليتهاي ما قرار گيرد.
دامنه فعاليت شركت بهسام در حوزه فني و مهندسي شامل:
 معماري ،معماري داخلي ،معماري محوطه مديريت طرح مديريت اجرا انجام پروژههاي كليدگردان سريعسازي و صنعتيسازيو در حوزه بازرگاني شامل:
 عرضه و پشتيباني محصوالت نوين در حوزه صنعتي و ساختماني مديريت و تسريع ورود محصوالت و فنآوريهاي نوين براي پروژهها تجهيز ،راهاندازي و نگهداري پروژهها -بوميسازي محصوالت و فنآوريهاي نوين جهاني در حوزه صنعت ساختمان

اعضاي هيات مديره شركت بهسام رهتك
 رييس هيات مديره :مهندس سيد محمد علي كيايي مدير عامل :مهندس سيد پيمان اتفاق مهندس محمد رياض خليلي -دكتر پرويز اكبراف
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شركت پارس نيرو كيش
با گسترش فعاليتهاي گروه بينالمللي رهشهر در سال  5368شركت پارس نيروكيش
در زمينه انتقال و توزيع برق تاسيس گرديد و متعاقب آن موفق به دريافت رتبهبندي از
سازمان مديريت و برنامه ريزي در رشتههاي تخصصي زير گرديد:
 پايه سه تخصصي توليد ،توزيع و ارسال نيرو پايه سه تخصصي تاسيسات آب و فاضالب پايه سه تخصصي برق و مكانيك ساختمانيشركت پارس نيرو به عنوان شركت تخصصي زير مجموعه گروه بينالمللي رهشهر از
كليه امكانات گروه بينالمللي رهشهر از جمله ايزو ،مديريت كيفيت ،امكانات گسترده
سختافزاري و نرمافزاري و ،...استفاده كرده و كليه تاسيسات برقي مجموعه رهشهر انجام
داده است.
عالوه بر آن پروژههاي متعدد زيربنايي و ساختماني نيز توسط شركت پارس نيرو كيش
انجام گرفته است.كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 برقرساني و توزيع برق در شهرك مسكوني صدف كيش برقرساني و توزيع برق در شهرك مسكوني ميرمهنا كيش برقرساني و توزيع برق در شهرك صنعتي شماره  7كيش برقرساني و توزيع برق در منطقه گلديس كيش مطالعه و جانمايي پستهاي انتقال نيرو در سطح جزيره كيش مطالعه و طراحي تونل تاسيساتي كيش مطالعه و انجام طراحي ارتقاء شبكه توزيع جزيره كيش براي تبديل شبكه جزيرهكيش از  55كيلوولت به  88كيلوولت
 بررسي مطالعه و تهيه مشخصات فني ترانسفورماتورهاي 55/88كيلوولت به ظرفيت 588مگاولت آمپر براي افزايش توان انتقالي جزيره كيش
 مطالعات طرح جامع برق جزيره كيش براي انتخاب ولتاژ انتقال نيروي جزيره در 53جلد
 طراحي پست برق و ديزل ژنراتور بانك ايران و اروپا كيش طراحي و مديريت اجراي پروژه جايگزيني استفاده از برق سراسري بجاي نيروگاهاختصاصي مركز تجاري كيش به ظرفيت  8مگاوات
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 تهيه نظام جامع تعيين برآورد مصرف برق در ساختمانهاي اداري ،مسكوني ،تجاري،هتل ،ورزشي در سطح جزيره كيش
 طراحي سيستم روشنايي زمين فوتبال (شماره  )5جزيره كيش طراحي و نظارت عاليه ساختمان تجاري ساالريه قم تهيه نقشههاي جانمايي چراغهاي روشنايي معابر جزيره كيش جهت تهيه طرح جامعروشنايي كيش

اعضاي هيات مديرهي شركت پارس نيرو كيش
 مديرعامل و عضو هيات مديره :سيد جعفر سيد موسوي رييس هيات مديره :محمدرضا مومنان -نايب رييس هيات مديره :سعيد زينالزاده
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شركت مهندسين مشاور معماري پايدار كيش رهشهر
فعاليت رسمي و ثبت شده خود را از خرداد  5393شروع نموده است .عمده فعاليت اين
مهندسين مشاور در خصوص انجام خدمات به شرح زير ميباشد:
 مطالعات ،طراحي ،مشاوره و نظارت بر پروژههاي مختلف ساختماني و محوطهسازي خدمات مديريت طرح و اجرا در جزيره كيش خدمات  EPCبا همكاري شركتهاي پيمانكاري در قالب موافقتنامههاي همكاري خدمات بازرگاني مهندسي براي مصالح نوين ساختماني و تكنيكهاي مختلف ساختدر زمينه ابنيه برق و تاسيسات و . ...

اعضاي هيات مديره شركت مهندسين مشاور معماري پايدار كيش رهشهر

-

پيام خداوردي آفاقي مدير عامل و عضو هيات مديره

-

سيد محمد علي كيايي :رئيس هيات مديره

-

جليل اعراب اويسي :نايب رئيس هيات مديره

-

جالل اعراب اويسي :عضو هيات مديره
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شركت سروش آسمان رهشهر
شركت سروش آسمان رهشهر در سال  5397از ادغام دو شركت گروه بينالمللي رهشهر
و سروش آسمان مهرگان تشكيل شده است .گروه بينالمللي رهشهر از سال 5389با
بهرهمندي همزمان از تخصصهاي مختلف به صورت يك مجموعه منسجم و يكپارچه،
تخصص و توانايي خود را در انجام پروژههاي چندوجهي نشان داده است .گروه مشاوره
مديريت سروش آسمان مهرگان نيز فعاليت خود را در كشور امارات متحده عربي در سال
 5367آغاز نمود و سپس در سال  5369دفتر اصلي خود را به داخل كشور منتقل كرد.
عدم برنامهريزي در حوزه لجستيك و كمبود نيروهاي متخصص با دانش روز در اين
زمينه موجب شده است كه در ساليان گذشته ،ايران نتواند همپاي رقباي منطقهاي خود
گام بردارد .مجموعه سروش آسمان رهشهر ( ،)SARسرمايهگذاري گستردهاي در زمينه
تحقيقات و آموزش در حوزه لجستيك و برنامهريزي سيستم حملونقل نموده است .اين
شركت به عنوان يكي از زير مجموعههاي هلدينگ رهشهر با بهرهگيري از افراد خبره و
با تجربه ،با هدف مديريت و برنامهريزي لجستيك حملونقل و تجارت ،طراحي مراكز
لجستيك ،گمرك ،آموزش لجستيك ،برگزاري تورهاي آموزشي -تخصصي در داخل و
خارج كشور و برگزاري سمينار و كنفرانس در زمينههاي گوناگون لجستيك در حال
فعاليت ميباشد.
رسالت سروش آسمان رهشهر
 بررسي لجستيك توريسم به جهت تاثير بسزاي اين صنعت در رشد و توسعه اقتصاديكشور
 پيادهسازي مفهوم لجستيك معكوس در توليد و صنعت برگزاري دورههاي آموزشي تخصصي زنجيره تامين و لجستيك در ايران و خارج ازكشور
 مشاوره در زمينه خدمات تجارت و حملونقل زميني ،هوايي و دريايي و تمامينيازمنديهاي لجستيكي آن
 تبيين نقش زنجيره تامين و لجستيك در بررسي و تدوين استراتژيهاي توسعه تجاريكشور
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 ايجاد مدلها و روشهاي موفق مديريتي جهت توسعه تجاري با تكيه بر لجستيكبينالملل
 گسترش همكاريهاي آموزشي -پژوهشي به صورت منطقهاي و بينالملليسروش آسمان رهشهر با شعار «آموزش ،مشاوره ،توسعه» خواستار ارتقا سطح دانش
لجستيك و حملونقل در بين مديران اين مرز و بوم است.

اعضاي هيات مديرهي شركت سروش آسمان رهشهر
-

سيد محمد علي كيايي :رئيس هيات مديره

 عباس حاجي ابراهيمي :نايب رئيس هيات مديره شايان حاجي ابراهيمي :عضو هيات مديره و مديرعامل شهابالدين كرمانشاهي :عضو هيات مديره امير خردمند :عضو هيات مديره -عليرضا درزي رامندي :عضو هيات مديره
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بخشهاي تخصصي گروه بينالمللي رهشهر
معماري
-

ورزشي
آموزشي
فرهنگي ،هنري ،مذهبي
مراكز تفريحي ،سياحتي ،اقامتي ،هتل و مهمانسرا
مسكوني و مجموعههاي انبوهسازي
تجاري ،اداري
خدمات بهداشتي درماني ،تحقيقاتي ،خدماتي ،پشتيباني
صنعتي ،كارخانجات و تاسيسات نظامي
معماري سبز
نمايشگاهها
مراكز بهداشتي ،درماني
پلها
محوطه ،فضاي سبز ،پارك ،بوستان

معماري منظر
 طراحي پاركها و فضاي سبز تجهيزشده محوطهبهينهسازي فضاها و معماري داخلي
-

استاندارد و بهينهسازي فضاي مسكوني
استاندارد و بهينهسازي فضاي اداري
استاندارد و بهينهسازي فضاي آموزشي
استاندارد و بهينهسازي فضاي خدماتي
استاندارد و بهينهسازي طراحي صنعتي
استاندارد و بهينهسازي فضاي فرهنگي
استاندارد و بهينهسازي فضاي ورزشي
طراحي معماري داخلي
استانداردسازي
معماري
تدوين برند
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شهرسازي
-

مطالعات و برنامهريزي شهري
طرح جامع ،تفصيلي ،طرح هادي ،طرحهاي آمادهسازي ،شهركهاي مسكوني
طرح جامع ،تفصيلي ،طرح هادي ،طرحهاي آمادهسازي ،شهركهاي صنعتي و
مناطق ويژهي مناطق آزاد و ويژهي اقتصادي
طراحي شهري
مرمت و احياي بافت
طراحي مبلمان شهري
شهرسالم و شهركهاي الكترونيكي

عمران آب و تأسيسات زيربنايي
-

آبياري و زهكشي
سدسازي ،سازههاي آبي
هيدروليك و منابع آب
اسكله و سازههاي دريايي و استحصال اراضي از دريا
حفاظت سواحل دريا و رودخانه
كنترل و هدايت سيالب
شبكه توزيع آب ،خطوط انتقال آب
شبكه جمعآوري و هدايت فاضالب
تصفيهخانه آب ،آب شيرينكن و ايستگاه تصفيه فاضالب
مخازن آب
شبكه توزيع مخابرات ،خطوط انتقال مخابرات و شبكه ICT
خطوط انتقال و توزيع نيرو
نيروگاه
پستهاي برق
خطوط انتقال و توزيع گاز

آمايش
-

آمايش سرزمين
برنامهريزي منطقهاي
طرحهاي منطقهاي
مناطق ويژه اقتصادي
مناطق آزاد
شهركهاي صنعتي
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سازه
-

سازههاي فوالدي
سازههاي بتني
سازههاي صنعتي
ابنيه سنگين بتني

تاسيسات الكتريكي
 تاسيسات الكتريكي اعالم و اطفاء حريق (سيستم آتشنشاني) تأسيسات هوشمند ساختمان ()BMSتاسيسات مكانيكي
 تاسيسات مكانيكي تجهيزات آزمايشگاهيرايانه
 رايانه ،نرمافزار رايانه ،سختافزار اينترنت و شبكه خدماتIT -

 الكترونيكسيويل ،راه و ترابري
-

سيويل
راهآهن
فرودگاه
بندر
راه و پل
ترافيك
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خدمات فني مهندسي
 ارايه كار (پرزانته) مستندسازي گرافيك ماكتسازيژئوماتيك ،ژئوتكنيك و نقشهبرداري
GIS -

 تصاوير ماهوارهاي ژئوتكنيك ،ژئوفيزيك و زمينشناسي نقشهبردارينظارت و خدمات فاز 2
 متره و برآورد امور حقوقي و قراردادي پيمان و رسيدگي نظارت عاليه و كارگاهيانرژي
 انرژيهاي نو اكتشاف و استخراج نفت و گاز صنايع پااليشگاهي نفت و گاز صنايع پتروشيمي خطوط انتقال نفت و گازصنعت
 صنايع نوين نفت گاز پتروشيمي -ساير صنايع
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كشاورزي ،منابع طبيعي ،جنگل و فضاي سبز
-

طراحي كاشت و پوشش گياهي
جنگلكاري
بهداشت خاك
گياه پزشكي
زهكشي

محيطزيست
 مطالعات محيطزيست سالمت-

HSE

 بهداشت محيطي سالمت ذهن ورزشخدمات فني پشتيباني و مهندسي ارزش
MIS -

-

كنترل پروژه
كنترل فني
مديريت كنترل
برنامهريزي پروژه
ضوابط و استانداردها
مهندسي ارزش
كنترل كيفيت )(QMS

سرمايهگذاري ،امور قراردادها و مديريت طرح
-

مديريت جذب سرمايهگذاري و تامين مالي طرحها
مديريت طرح )(MC
مديريت پيمان طرح و ساخت
مهندسان مشاوره كارفرما در پروژههاي EPC
خدمات مهندسي در پروژههاي EPC
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تحقيق و توسعه )(R&D

-

آموزش
تحقيقات ،پژوهش و مطالعات
ترجمه ،تأليف و تدوين
توسعه كسب و كار

آموزش
 سمينارهاي داخلي سمينارها و مقاالت بينالمللي دورههاي آموزشي -مركز آموزش علمي – كاربردي گروه بينالمللي رهشهر (كوئيكبيلد)
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معماري
اين بخش همزمان با آغاز بهكار گروه بينالمللي رهشهر فعاليت خود را آغاز نموده
و مسئوليت طراحي معماري كليهي پروژههاي معماري و محوطهسازي محوله
به گروه بينالمللي رهشهر را عهدهدار است.
عمده پروژههاي انجام شده در اين بخش عبارتند از:

47

مراكز آموزشي ،تحقيقاتي
 .5طرح دانشگاه زابل
كارفرما :دانشگاه زابل
محل احداث پروژه :زابل
مساحت زمين پروژه 58 :هزارمتر مربع
مساحت زيربنا58888 :مترمربع دانشكده منابع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :ارديبهشت 5398
اتمام پروژه :تير 5398

 .8طرح سالن همايش دانشگاه رازي
كارفرما :دانشگاه رازي كرمانشاه
محل احداث پروژه :كرمانشاه
مساحت زمين پروژه :داخل سايت دانشگاه رازي كرمانشاه
مساحت زيربنا 3888 :متر مربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :شهريور 5366
اتمام پروژه :اسفند 5369

 .3طرح دانشكده نفت دانشگاه رازي
نام كارفرما :دانشگاه رازي كرمانشاه
محل احداث پروژه :كرمانشاه
مساحت زمين پروژه 7388 :مترمربع
مساحت زيربنا 8888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات مرحله اول و دوم
آغاز پروژه :شهريور5366
اتمام پروژه :بهمن 5369

 .1طرح دانشكده انرژي دانشگاه صنعتي كرمانشاه
نام كارفرما :دانشگاه صنعتي كرمانشاه
محل احداث پروژه :كرمانشاه
مساحت زمين پروژه 3388 :مترمربع
مساحت زيربنا 3388 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :نظارت عاليه و كارگاهي
آغاز پروژه :آذر 5366
اتمام پروژه :در حال انجام
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 .7طرح هنرستان تجسمي زنجان
كارفرما :سازمان مسكن و شهرسازي استان زنجان
محل احداث پروژه :زنجان
مساحت زمين پروژه 1388 :مترمربع
مساحت زيربنا 1888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :تا  3طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :تير 5367
اتمام پروژه :اسفند 5368

 .8طرح دانشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي
كارفرما :دانشگاه شهيد بهشتي
محل احداث پروژه :دانشگاه شهيد بهشتي
مساحت زمين پروژه 8788 :مترمربع
مساحت زيربنا 3888 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه5363 :

 .5مركز تحقيقات پتروشيمي ،در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
محل احداث پروژه :سايت منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام(ره)  -ماهشهر
مساحت زمين پروژه 8888 :مترمربع
مساحت زيربنا 1688 :مترمربع
تعداد طبقات 5 :طبقه (همكف)
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :سال5368
اتمام پروژه :اسفند 5368

 .6مركز آموزشهاي فني تخصصي پتروشيمي شركت پتروشيمي رهآوران فنون جنوب در
منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
كارفرما :شركت رهآوران فنون پتروشيمي
محل احداث پروژه :سايت منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام(ره) -ماهشهر
مساحت زمين پروژه 7888 :مترمربع
مساحت زيربنا 58188 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه (همكف و طبقه اول)
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :زمستان 5368
اتمام پروژه :اسفند 5368
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 .9دانشكده صنايع شيميايي و سلولزي دانشكده فني دانشگاه تهران در چوكا (پرديس
شماره)3
كارفرما :سازمان صنايع ملي ايران ـ شركت صنايع چوب و كاغذ گيالن
محل احداث پروژه :بندرانزلي -استان گيالن
مساحت زمين پروژه 88 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا 58888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه5357 :
اتمام پروژه5355 :

 .58مركز آموزش نيروي انساني هراز آمل -وزارت كشاورزي
كارفرما :وزارت كشاورزي
محل احداث پروژه :آمل
مساحت زمين پروژه58 :هزار مترمربع
مساحت زيربنا :حدود  7788مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :شهريور 5359
اتمام پروژه :شهريور 5363

 .55طرح مركز تحقيقات بهبود بهرهوري صنعت آب و فاضالب
كارفرما :معاونت آب و فاضالب وزارت نيرو
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :اسفند 5351
اتمام پروژه :آذر 5357

 .58طرح دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس -مجموعه ساختمان شماره 8
كارفرما :دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5353 :
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 .53طرح مهدكودك ،دبستان و مدرسه راهنمايي وزارت كشاورزي
 .51طرح مجتمع آموزشي هدي تهران
 .57طرح مجتمع آموزشي هدايت قم
 .58مطالعه و تهيه استاندارد بهينه براي مراكز آموزش عالي كشور
 .55طرح ايجاد مركز تشخيص بيماريهاي دامي در استان خراسان مربوط به بانك
جهاني
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اماكن فرهنگي ،مذهبي
 .5طرح مسجد جنب تاالر شهر كيش (مسابقه)
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زيربنا 388 :مترمربع
تعداد طبقات 5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور  :طرح اوليه
آغاز پروژه :اسفند 5398
اتمام پروژه :اسفند 5398

 .8طرح فرهنگسراي بزرگ آواي كيش
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 6 :هكتار
مساحت زيربنا 35888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :فاز 5
آغاز پروژه :بهمن 5398
اتمام پروژه :در حال انجام

 .3طرح فرهنگسراي پارك هنگام كيش
كارفرما :شركت سرمايهگذاري و توسعه كيش
محل احداث پروژه :پارك هنگام كيش
مساحت زمين پروژه8/7 :هكتار
مساحت زيربنا 7888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم
آغاز پروژه :تابستان 5395
اتمام پروژه :در حال انجام
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 .1احداث كتابخانه عمومي بيرجند
كارفرما :نهاد كتابخانههاي عمومي كشور
محل احداث پروژه :بيرجند
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :مرداد 5395
اتمام پروژه :خرداد 5398

 .7مجتمع فرهنگي ،تجاري كانون انصار پيروزي
كارفرما :كانون اسالمي انصار
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز يك و تهيه نقشههاي اجرايي فاز 8
آغاز پروژه :بهمن5398
اتمام پروژه :اسفند 5391

 .8طرح توسعه اطراف حرم كاظمين (مسابقه)
كارفرما :شهرداري بغداد
محل احداث پروژه :كاظميه  -شهر بغداد
مساحت زمين پروژه518 :هكتار
مساحت زيربنا 58888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :مهر 5366
اتمام پروژه5369 :

 .5ساختمان موزه ملي آب ايران و محوطهسازي مربوطه
كارفرما :سازمان كل مسكن و شهرسازي استان كرمانشاه
محل احداث پروژه :كرمانشاه
مساحت زمين پروژه 5888 :مترمربع
مساحت زيربنا 7788 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :ارديبهشت 5366
اتمام پروژه :اسفند 5366
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 .6طرح موزه شهداي كرمانشاه
كارفرما :سازمان كل مسكن و شهرسازي استان كرمانشاه
محل احداث پروژه :كرمانشاه
مساحت زمين پروژه 16888 :مترمربع
مساحت زيربنا 36888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :و  3طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :شهريور 5368
اتمام پروژه :ارديبهشت 5365

 .9طرح مجموعه باغ نور تهران (مسابقه)
كارفرما :شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زمين پروژه 6 :هكتار
مساحت زيربنا58 :هزارمتر مربع
تعداد طبقات 8/7 :طبقه پاركينگ1 ،طبقه تجاري58 ،طبقه ساختمان هتل
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :مرداد 5367
اتمام پروژه :مرداد 5367

 .58طرح مسجد شهر جديد پرديس
كارفرما :شركت عمران شهر جديد پرديس
محل احداث پروژه :فاز  8شهر پرديس
مساحت زمين پروژه 5888 :مترمربع
مساحت زيربنا 1788 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :بهار 5363
اتمام پروژه :زمستان 5363

 .55مسجد در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سايت پشتيباني مركز  -8ترمينال بار -سايت شيرينو
مساحت زيربنا 188 :مترمربع
تعداد طبقات5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :دي 5365
اتمام پروژه :مهر 5365
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 .58طرح مجموعه فرهنگي مذهبي مسجد امام سجاد

(ع)

كارفرما :هيات محترم امنا مسجد
محل احداث پروژه :تهران  -بلوار اشرفي اصفهاني
مساحت زمين پروژه3888 :مترمربع
مساحت زيربنا58888 :مترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :ارديبهشت 5365
اتمام پروژه :تير 5363

 .53طرح مسجد  Perthاستراليا
كارفرما :خانم نرگس حبيبنيا
محل احداث پروژه :استراليا
مساحت زمين پروژه 8788 :مترمربع
مساحت زيربنا 5878 :مترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :زمستان 5365
اتمام پروژه :زمستان 5365

 .51طرح مسجد آيتاهلل فومني و مهد قرآن كريم
كارفرما :هيات محترم امناي مسجد
محل احداث پروژه :تهران  -خيابان خراسان
مساحت زمين پروژه 678 :مترمربع
مساحت زيربنا 3588 :مترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5356 :
اتمام پروژه5356 :

 .57طرح سينما آزادي (مسابقه)
كارفرما :بنياد مستضعفان
محل احداث پروژه :تهران  -خيابان شهيد بهشتي (عباسآباد)
مساحت زمين پروژه 588 :مترمربع
مساحت زيربنا 7788 :مترمربع
تعداد طبقات 6 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5358 :
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 .58طرح مصلي گلپايگان
كارفرما :استانداري گلپايگان
محل احداث پروژه :گلپايگان
مساحت زمين پروژه 9888 :مترمربع
مساحت زيربنا 6888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5357 :
اتمام پروژه5357 :

 .55طرح موزه علوم ايران
كارفرما :معاونت فني و عمراني شهرداري تهران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زمين پروژه 338 :هكتار
مساحت زيربنا 3888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5351 :
اتمام پروژه5351 :

 .56طرح مجموعه فرهنگي مذهبي مسجدالرضا(ع) (مسابقه)
كارفرما :هيات محترم امنا مسجد
محل احداث پروژه :تهران -تقاطع خيابان شهيد نوريان و ديباجي
مساحت زمين پروژه 3888 :مترمربع
مساحت زيربنا 88678 :مترمربع
تعداد طبقات58 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي (احراز رتبه اول در مسابقه)
آغاز پروژه :ارديبهشت 5351
اتمام پروژه :تير 5351
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 .59طرح مسجدالرسول(ص) (تهران -سعادتآباد) ـ طراحي مقدماتي
 .88طرح مسجد وزارت كشاورزي تهران -طراحي مقدماتي
 .85طرح مسجد توال در قشم  -طراحي فاز اول و دوم
 .88طرح نمازخانه ورزشگاه كيش
 .83طرح فرهنگسراي گلبرگ تهران -طراحي مقدماتي
 .81طرح آمفيتاتر شركت نورد سنگين كاويان اهواز
 .87طرح آمفيتاتر پارك نمايشگاهي تهران  -طراحي مقدماتي
 .88طرح مسجد ازگل تهران -طراحي مقدماتي
 .85طرح آمفيتاتر دانشكده فني و مهندسي لويزان
 .86طرح نمازخانه هتل استقالل تهران -طراحي مقدماتي
 .89طرح مسجد در زمينهاي باير شهري  -طراحي مقدماتي
 .38طرح مسجد جاجرم  -طراحي فاز اول و دوم
 .35طرح آمفيتاتر ساختمان اداري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
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طراحي نمايشگاهها
 .5طرح جامع سايت نمايشگاه جمهوري اسالمي ايران
كارفرما :شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسالمي ايران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زمين پروژه 51 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :انجام مطالعات اوليه بازنگري طرح جامع نمايشگاه بينالمللي جمهوري
اسالمي ايران سال ( 5361سايت تهران) به منظور تعريف مجموعه اراضي نمايشگاه بينالمللي به عنوان
محدوده نيازمند تهيه طرح موضعي در طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران
آغاز پروژه :خرداد 5397
اتمام پروژه :در حال انجام

 .8پاويون ايران در اكسپو  8857ميالن (ايتاليا)
كارفرما :شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسالمي ايران
محل احداث پروژه :ميالن ايتاليا
مساحت زمين پروژه5958 :مترمربع
مساحت زيربنا5188 :مترمربع
تعداد طبقات8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح و فاز  5پيشرفته معماري ،سازه و تأسيسات مكانيكي و برقي
آغاز پروژه :بهمن 5398
اتمام پروژه :فروردين 5393
توضيحات :الزم به ذكر است نام گروه بينالمللي رهشهر در سايت اكسپو ميالن به عنوان طراح فاز اول معماري
ذكر شده است( .مراجعه شود به بخش تشويقنامه)

 .3طرح نمايشگاه بينالمللي كرمانشاه
كارفرما :نمايشگاه بينالمللي كرمانشاه
محل احداث پروژه :كرمانشاه
مساحت زمين پروژه 7 :هكتار
مساحت زيربنا53878 :مترمربع
تعداد طبقات5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :فروردين 5369
اتمام پروژه :تير 5398
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 .1طرح ساختمان آكواريوم بوشهر
كارفرما :اداره كل حفاظت از محيطزيست استان بوشهر
محل احداث پروژه :بوشهر
مساحت زمين پروژه 7888 :متر مربع
مساحت زيربنا 8788 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه :زمستان 5367
اتمام پروژه :دي 5366

 .7طرح ساختمان آكواريوم جزيره آب اهواز
كارفرما :سازمان آب و برق خوزستان
محل احداث پروژه :اهواز  -جزيره شادي
مساحت زمين پروژه 58 :هكتار
مساحت زيربنا 3388 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :خرداد 5361
اتمام پروژه :آذر 5368
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 .8طرح نمايشگاه دائمي بينالمللي گل و گياه تهران
كارفرما :شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران  -ضلع غربي بزرگراه چمران
مساحت زمين پروژه 87 :هكتار
مساحت زيربنا 55888 :مترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5355 :

 .5طرح ساختمان آكواريوم جزيره كيش
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 7888 :متر مربع
مساحت زيربنا5888 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5357 :
اتمام پروژه5357 :

 .6طرح نمايشگاه تكنولوژي و ماشينآالت وزارت كشاورزي  -كرج
كارفرما :وزارت كشاورزي
محل احداث پروژه :كرج
مساحت زمين پروژه8888 :مترمربع
مساحت زيربنا 888 :مترمربع
تعداد طبقات5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5353 :
اتمام پروژه5351 :

 .9طراحي سالن شركت توليد قطعات فوالدي در محل نمايشگاه بينالمللي تهران
 .58طراحي سالن اولين و دومين نمايشگاه بينالمللي گل و گياه تهران
 .55طراحي غرفه معاونت طرحهاي سازمان صنايع ملي ايران در محل نمايشگاه
بينالمللي تهران
 .58طراحي غرفه ماشينسازي تبريز در محل نمايشگاه بينالمللي تهران
 .53طرح نمايشگاه دايمي گل و گياه وزارت كشاورزي -طراحي مقدماتي
 .51طرح نمايشگاه دايمي وزارت آموزش و پرورش
 .57طرح نمايشگاه دائمي صنعت نفت (اروند)
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هتلها ،مراكز تفريحي ،سياحتي و اقامتي
 .5هتل  7ستاره پرشين كيش
نام كارفرما :شركت راه تمدن پارسيان
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه9888 :متر
مساحت زيربنا86888 :متر
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي و اجراي فونداسيون
آغاز پروژه :تابستان 5393
اتمام پروژه :تير 5391

 .8طرح سالن آمفيتئاتر گلگهر
نام كارفرما :شركت سنگآهن گلگهر سيرجان
محل احداث پروژه :سيرجان
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول ،دوم و سوم
آغاز پروژه :مرداد 5395
اتمام پروژه :در حال انجام

 .3سايت شيرينو (سايت ساحلي نفت و گاز پارس)
نام كارفرما :شركت نفت و گاز پارس
محل احداث پروژه :استان بوشهر  -عسلويه
مساحت زمين پروژه :جنوب سايت  81هكتار ،شمال سايت 7هكتار
مساحت زيربنا86188 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :مشاوره فاز اول ،دوم و سوم
آغاز پروژه :مهر 5398
اتمام پروژه :آبان 5391
POGC

 .1هتل  1ستاره ايران ايرتور مشهد
نام كارفرما :شركت تعاوني گردشگري و خدمات هوايي ايران ايرتور
محل احداث پروژه :مشهد
مساحت زمين پروژه5658 :متر مربع
مساحت زيربنا 6788 :مترمربع
تعداد طبقات56 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :پاييز 5398
اتمام پروژه :زمستان 5398

 .7طرح مجتمع تجاري  -تفريحي آبسرد
كارفرما :شركت ميوه طالئي آسيا
محل احداث پروژه :آبسرد  -دماوند
مساحت زمين پروژه58888 :متر مربع
مساحت زيربنا 9888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :آبان 5366
اتمام پروژه :شهريور 5369
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 .8طرح مجتمع خدماتي  -رفاهي سپيدان
كارفرما :شركت سپيدان
محل احداث پروژه :ساوه
مساحت زمين پروژه 7888 :مترمربع
مساحت زيربنا 8888 :مترمربع
تعداد طبقات5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :مهر 5366
اتمام پروژه :اسفند 5398

 .5پارك كوثر شهرك قائم
كارفرما :سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :شهريور 5366
اتمام پروژه :مهر 5398

 .6طرح سالن آمفيتئاتر پل جواديه
كارفرما :سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زمين پروژه 86888 :متر مربع
مساحت زيربنا51888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :خرداد 5369
اتمام پروژه :مرداد 5369
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 .9طرح مجتمع اقامتي رفاهي  -ناجا
كارفرما :بنياد تعاون ناجا
محل احداث پروژه :منطقه  88تهران – منطقه وردآورد
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه :ارديبهشت 5366
اتمام پروژه :خرداد 5369

 .58طرح بازسازي هتل شايان كيش
كارفرما :شركت شايان شاركيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 78 :هزار متر مربع
مساحت زيربنا 18 :هزارمترمربع
تعداد طبقات58 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات اوليه
آغاز پروژه :آذر 5366
اتمام پروژه :اسفند 5366

 .55طرح هتل جهاننماي اصفهان
كارفرما :بنياد تعاون ناجا
محل احداث پروژه :اصفهان
مساحت زمين پروژه 1788 :مترمربع
مساحت زيربنا58 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :مهر 5366
اتمام پروژه :دي 5366

 .58طرح مجتمع فرهنگي – ورزشي شقايق
كارفرما :شهرداري منطقه  6تهران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زيربنا 3888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات اوليه
آغاز پروژه :مرداد 5365
اتمام پروژه :ارديبهشت 5366
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 .53طرح هتل هيلتون باكو
كارفرما :بخش خصوصي
محل احداث پروژه :باكو
مساحت زمين پروژه 3888 :متر مربع
مساحت زيربنا 87888 :مترمربع
تعداد طبقات 56 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :فروردين 5365
اتمام پروژه :تير 5365

 .51طرح دهكده المپيك ناهارخوران گرگان
كارفرما :شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
محل احداث پروژه :گرگان – محور ناهارخوران
مساحت زمين پروژه 1/5 :هكتار
مساحت زيربنا 81 :هزارمترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :خرداد 5368
اتمام پروژه :آبان 5369

 .57طرح هتل آپارتمان دهكده المپيك ناهارخوران گرگان
كارفرما :شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
محل احداث پروژه :گرگان – محور ناهارخوران
مساحت زمين پروژه 7788 :مترمربع
مساحت زيربنا 8788 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :خرداد 5368
اتمام پروژه :آبان 5369

 .58طرح مدرسه غواصي و هتل امالقوين
كارفرما :شيخ راشدبن احمد معال
محل احداث پروژه :امارات متحده عربي  -امالقوين
مساحت زمين پروژه 37888 :مترمربع
مساحت زيربنا58 :هزار مترمربع
تعداد طبقات 7 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :آذر 5368
اتمام پروژه :بهمن 5368
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 .55طرح هتل آپارتمان نارنجستان ( 8مسابقه)
كارفرما :شركت نارنجستان گستر
محل احداث پروژه :محمودآباد
مساحت زمين پروژه88 :هزار مترمربع
مساحت زيربنا 87888 :مترمربع
تعداد طبقات 87 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :پائيز 5368
اتمام پروژه :زمستان 5368

 .56طرح هتل  1ستاره ارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي تجاري سلماس
محل احداث پروژه :جلفا
مساحت زمين پروژه53888 :مترمربع
مساحت زيربنا53888 :مترمربع
تعداد طبقات53 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5367 :

 .59طرح مجموعه اقامتي  -تفريحي  -توريستي تخت سليمان
كارفرما :شركت تخت سليمان (جناب آقاي مهندس شاملو)
محل احداث پروژه :طالقان
مساحت زمين پروژه88 :هكتار
مساحت زيربنا 98 :هزار مترمربع
تعداد طبقات 8 :تا  53طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح پيشنهادي معماري و مطالعات اوليه
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5361 :

 .88طرح دهكده توريستي دماوند
كارفرما :شركت مكانشهر
محل احداث پروژه :دماوند
مساحت زمين پروژه 38 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :مرداد 5361
اتمام پروژه :شهريور 5361
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 .85طرح هتل خارگ
كارفرما :معاونت مديريت عمليات عمومي خارگ
محل احداث پروژه :جزيره خارگ
مساحت زمين پروژه 3888 :مترمربع
مساحت زيربنا 8888 :مترمربع
تعداد طبقات 5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :تير 5361
اتمام پروژه :شهريور 5361

 .88طرح هتل سايت انرژي كيش
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 6888 :متر مربع
مساحت زيربنا 3888 :مترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه  588تخت خوابه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :ارديبهشت 5361
اتمام پروژه :مرداد 5361

 .83طرح مجموعه اقامتي شمشك
كارفرما :خصوصي
محل احداث پروژه :شميرانات  -جاده شمشك
مساحت زمين پروژه 7888 :مترمربع
مساحت زيربنا5588 :مترمربع
تعداد طبقات 5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :ارديبهشت 5361
اتمام پروژه :شهريور 5361
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 .81طرح مجموعه اقامتي بوستان و شاهين مشهد
كارفرما :شركت مسكن سازان ثامن و مديريت طرح شركت ايران اسوه
محل احداث پروژه :مشهد
مساحت زمين پروژه 6788 :مترمربع
مساحت زيربنا37888 :مترمربع
تعداد طبقات58 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :مرداد 5363
اتمام پروژه :شهريور 5361

 .87طرح مجموعه اقامتي شادي نور
كارفرما :شركت آتي پي
محل احداث پروژه :شهرستان نور
مساحت زمين پروژه 8788 :مترمربع
مساحت زيربنا9188 :مترمربع
تعداد طبقات 6 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :آبان 5363
اتمام پروژه :بهمن 5363

 .88طرح مهمانسراي ويژه شركت نفت فالت قاره
كارفرما :شركت نفت فالت قاره
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 1668 :مترمربع
مساحت زيربنا5718 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه :بهمن 5363

 .85طرح دهكده ساحلي سرخرود
كارفرما :شركت سرمايهگذاري ايرانگردي و جهانگردي
محل احداث پروژه :مازندران -سرخرود
مساحت زمين پروژه 388888 :مترمربع
مساحت زيربنا581888 :مترمربع
شامل :ويالئي 88888مترمربع ،آپارتمان  67888متر مربع ،فرهنگي – عبادي 5198مترمربع ،پالژ آقايان
 668مترمربع ،پالژ بانوان 978مترمربع ،هتل 7888مترمربع ،استخر  8878مترمربع ،رستوران 688
مترمربع ،تجاري  978مترمربع.
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :خرداد 5368
اتمام پروژه :مرداد 5361
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 .86طرح مجتمع رفاهي مسكوني كارگاهي شركت نفت فالت قاره (ايستگاه تقويت
فشارگاز جزيره كيش)
كارفرما :شركت نفت فالت قاره
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 5/5 :هكتار
مساحت زيربنا51788 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :آذر 5368
اتمام پروژ :بهمن 5363

 .89طرح هتل  7ستاره صدف «استان بوشهر ،خليج نايبند»
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -عسلويه
مساحت زمين پروژه588 :هكتار
مساحت زيربنا 18 :هزار مترمربع
تعداد طبقات 3 :برج 55 -51 -55طبقهاي
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :خرداد 5368
اتمام پروژه :آذر 5363

 .38طرح مجموعه ورزشي تفريحي صنعت نفت (پرك)
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
مساحت زمين پروژه 388 :هكتار
مساحت زيربنا 888 :هزارمترمربع
شامل زمين گلف ،باشگاه ورزشهاي آبي و باشگاه سواركاري با مشاركت PTW /COX
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :خرداد 5368
اتمام پروژه :تير 5363

 .35طرح آمفيتئاتر مجتمع مسكوني اراك
كارفرما :شركت راهكار صنايع نوين
محل احداث پروژه :اراك
مساحت زمين پروژه5788 :متر مربع
مساحت زيربنا 688 :مترمربع
تعداد طبقات 5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :فروردين 5368
اتمام پروژه :آبان 5368
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 .38طرح مجتمع اقامتي تفريحي درودزن
كارفرما :گروه رسا
محل احداث پروژه :فارس ـ درودزن
مساحت زمين پروژه578 :هزارمتر مربع
مساحت زيربنا 68 :هزار مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :مرداد 5368
اتمام پروژه :مهر 5368

 .33طرح هتل  7ستاره بينالمللي خليجفارس (بندرعباس)
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس (معادن و فلزات)
محل احداث پروژه :بندرعباس
مساحت زمين پروژه 3 :هكتار
مساحت زيربنا 85888 :متر مربع
تعداد طبقات 9 :طبقه  578 -اتاق
خدمات انجام شده توسط مشاور :بازنگري فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :تير 5365
اتمام پروژه :تير 5363

 .31طرح هتل آپارتمان سعادتآباد
كارفرما :شركت بنوكيش
محل احداث پروژه :تهران -سعادتآباد
مساحت زمين پروژه 5888 :متر مربع
مساحت زيربنا 8888 :متر مربع
تعداد طبقات57 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :بهمن 5365
اتمام پروژه5368 :

 .37طرح احداث ساختمان مهمانپذير منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
مساحت زمين پروژه 578 :هزارمتر مربع
مساحت زيربنا 5788 :متر مربع
تعداد طبقات5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :آبان 5365
اتمام پروژه :آبان 5368
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 .38خوابگاه دانشجويان و كارآموزان پتروشيمي در بندر ماهشهر (شهرك بعثت)
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
محل احداث پروژه :بندر ماهشهر  -شهرك بعثت
مساحت زمين پروژه 83888 :متر مربع
مساحت زيربنا58788 :متر مربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :بهمن 5368
اتمام پروژه :اسفند 5361

 .35كوشك و باغ ايراني پارك نمايشگاهي تهران (بوستان گفتگو)
كارفرما :شهرداري تهران
محل احداث پروژه :تهران  -بزرگراه شهيد چمران
مساحت زمين پروژه 88 :هزار مترمربع
مساحت زيربنا 58788 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5355 :

 .36هتل و مجموعه اقامتي زمرد قشم
كارفرما :شركت تدبيران قشم
محل احداث پروژه :جزيره قشم ـ درگهان
مساحت زمين پروژه 88 :هزار مترمربع
مساحت زيربنا 55788 :مترمربع
تعداد طبقات58 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5355 :
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 .39طرح هتل عمان (مسابقه)
كارفرما :شهرداري مسقط
محل احداث پروژه :عمان
مساحت زمين پروژه 1888 :متر مربع
مساحت زيربنا 88 :هزار مترمربع
تعداد طبقات 58 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :ارديبهشت 5358
اتمام پروژه :شهريور 5358

 .18طرح هتل  888اتاقه خواجو اصفهان (مسابقه)
كارفرما :سازمان تأمين اجتماعي
محل احداث پروژه :اصفهان
مساحت زمين پروژه 1688 :مترمربع
مساحت زيربنا 5888 :مترمربع
تعداد طبقات 5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5357 :
اتمام پروژه5357 :

 .15طرح هتل سرور مشهد (مسابقه)
كارفرما :آقاي مهندس تهرانينژاد و شركاء
محل احداث پروژه :مشهد  -شمال خيابان بهار
مساحت زمين پروژه 1315 :مترمربع
مساحت زيربنا 37897 :مترمربع
تعداد طبقات 58 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :بهار 5351
اتمام پروژه :زمستان 5351

 .18طرح هتل بينالمللي  7ستاره  57اتاقه عبداهللآباد (مسابقه)
كارفرما :وزارت معادن و فلزات و شركت المهدي
محل احداث پروژه :تهران – سعادتآباد
مساحت زمين پروژه :بخشي از اراضي 586هكتاري عبداهللآباد
مساحت زيربنا 38 :هزار مترمربع
تعداد طبقات 38 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي (احراز رتبه اول)
آغاز پروژه :تابستان 5355
اتمام پروژه :تابستان 5358
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 .13طرح رستوران سايت انرژي كيش
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه5988 :مترمربع
مساحت زيربنا5588 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :تير 5361
اتمام پروژه5361 :

 .11طرح رستوران مجتمع مسكوني اراك
كارفرما :شركت راهكار صنايع نوين
محل احداث پروژه :اراك
مساحت زمين پروژه 3888 :مترمربع
مساحت زيربنا5688 :متر مربع
تعداد طبقات5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :فروردين 5368
اتمام پروژه :آبان 5368

 .17رستوران غذاهاي دريايي كيش
كارفرما :خانم نرگس حبيبنيا
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 5118 :مترمربع
مساحت زيربنا5888 :مترمربع
تعداد طبقات 8/7 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه5363 :
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 .18رستوران پارك نمايشگاهي تهران (بوستان گفتگو)
كارفرما :شهرداري تهران
محل احداث پروژه :تهران -بزرگراه شهيد چمران
مساحت زيربنا5888 :متر مربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5355 :

 .15طرح بازسازي هتل كيان تهران
 .16طرح مهمانسراي گلگهر سيرجان
 .19طرح مهمانسرا و سالن جشن وزارت كشاورزي
 .78طرح بازسازي نماي مجموعهي شهيد چمران
 .75طرح بازسازي رستوران كازبا (رستوران دريايي تهران) ،طراحي مقدماتي
 .78طرح رستوران هتل گلديس كيش -طراحي مقدماتي
 .73طرح بهسازي محوطه هتل آزادي خزر ،طراحي مقدماتي
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ساختمانهاي ورزشي
 .5طرح پروژه سالن توپي گهر روش
كارفرما :شركت گهر روش
محل احداث پروژه :سيرجان
مساحت زيربنا 7588 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :تابستان 5398
اتمام پروژه :پاييز 5398

 .8طرح استخر قهرماني مجموعه ورزشي كيش
كارفرما :شركت مهندسي و عمران كيش
محل احداث پروژه :شمال جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 9888 :متر مربع
مساحت زيربنا 88 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5395 :
اتمام پروژه :بهمن 5395

 .3سالن كشتي استان گلستان
كارفرما :اداره كل تربيت بدني استان گلستان
محل احداث پروژه :بندرگز
مساحت زيربنا 5188 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :مهر 5368
اتمام پروژه :تير 5369

 .1ساختمانهاي ورزشي استان گلستان
كارفرما :اداره كل تربيت بدني استان گلستان
محل احداث پروژه :بندرتركمن
مساحت زيربنا 5718 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :مهر 5368
اتمام پروژه :مرداد 5365
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 .7استخر سرپوشيده استان گلستان
كارفرما :اداره كل تربيت بدني استان گلستان
محل احداث پروژه :بندر تركمن
مساحت زيربنا 5188 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :مهر 5368
اتمام پروژه :مرداد 5365

 .8استخر سرپوشيده بوستان بانوان
كارفرما :سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران  -بوستان يافتآباد
مساحت زمين پروژه8888 :مترمربع
مساحت زيربنا5888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :فروردين 5361
اتمام پروژه :شهريور 5398

.5

طرح مجموعه ورزشي شركت نفت و گاز پارس POGC
كارفرما :شركت نفت و گاز پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
مساحت زمين پروژه 67 :هكتار
مساحت زيربنا 8788 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :دي 5367
اتمام پروژه5366 :

 .6طرح توسعه مجموعه ورزشي گلگهر سيرجان
كارفرما :شركت معدني و صنعتي سنگ آهن گلگهر سيرجان
محل احداث پروژه :سيرجان
مساحت زمين پروژه 39/888 :مترمربع
مساحت زيربنا 55/788 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم
آغاز پروژه :فروردين 5367
اتمام پروژه :در حال انجام
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 .9سالن چند منظوره  1788نفري اهواز
كارفرما :شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
محل احداث پروژه :اهواز
مساحت زيربنا 83888 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :پاييز 5367
اتمام پروژه :متوقف شده5366 -

 .58استاديوم ورزشي  7888نفري خوي
كارفرما :شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
محل احداث پروژه :خوي
مساحت زمين پروژه 57888 :مترمربع
مساحت زيربنا58 :هزار مترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :زمستان 5367
اتمام پروژه :ارديبهشت 5368

 .55زمين بيسبال كرج
كارفرما :شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
محل احداث پروژه :كرج
مساحت زمين پروژه 8588 :مترمربع
مساحت زيربنا5888 :مترمربع
تعداد طبقات 5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :دي 5367
اتمام پروژه :اسفند 5367

 .58توسعه سالن اسكواش كيش با ظرفيت  378نفر تماشاچي
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 3888 :مترمربع
مساحت زيربنا5888 :مترمربع
تعداد طبقات8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :فروردين 5361
اتمام پروژه :اسفند 5361
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 .53طرح سالن سرپوشيده فرهنگي  -ورزشي شركت نفت فالت قاره
كارفرما :شركت نفت فالت قاره
محل احداث پروژه :جزيره الوان
مساحت زمين پروژه58 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا 8688 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :آبان 5363
اتمام پروژه :ارديبهشت 5361

 .51طرح سالن ورزشي سرپوشيده شركت نفت فالت قاره
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه588 :هزار مترمربع
مساحت زيربنا 3888 :مترمربع
تعداد طبقات5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :ارديبهشت 5363
اتمام پروژه :اسفند 5363

 .57مجموعه ورزشي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
مساحت زمين پروژه59/7 :هكتار
مساحت زيربنا 88888 :متر مربع
تعداد طبقات5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :آذر 5365
اتمام پروژه :بهمن 5368

 .58طرح استاديوم  6888نفره فوتبال كيش
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه58888 :مترمربع
مساحت زيربنا 8888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5356 :
اتمام پروژه5356 :
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 .55سالن چندمنظوره مجموعه ورزشي كيش
كارفرما :شركت مهندسي و عمران كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 3 :هكتار
مساحت زيربنا 3788 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5355 :

 .56طرح سالن چندمنظوره ورزشي شاهرود
كارفرما :وزارت معادن و فلزات
محل احداث پروژه :شاهرود
مساحت زمين پروژه 87888 :مترمربع
مساحت زيربنا 8888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5355 :
اتمام پروژه5358 :

 .59مطالعات امكانسنجي ،طرح جامع و فاز يك و دو معماري دهكدهي المپيك
ناهارخوران گرگان
كارفرما :شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
محل احداث پروژه :استان تهران – شهرستان دماوند
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح جامع -طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :ارديبهشت 5368
اتمام پروژه :دي 5368

 .88مطالعات امكانسنجي و طرح جامع دهكدهي 538هكتاري تفريحي ـ ورزشي
كياكاليه
كارفرما :شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
محل احداث پروژه :گيالن -شهرستان لنگرود
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح جامع -طراحي فاز اول
آغاز پروژه :ارديبهشت 5368
اتمام پروژه :شهريور 5368

 .85طرح دهكده المپيك ناهارخوران گرگان
كارفرما :شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
محل احداث پروژه :گرگان – محور ناهارخوران
مساحت زمين پروژه 1/5 :هكتار
مساحت زيربنا81 :هزارمترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :خرداد 5368
اتمام پروژه :آبان 5369
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 .88طرح هتل آپارتمان دهكده المپيك ناهارخوران گرگان
كارفرما :شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
محل احداث پروژه :گرگان – محور ناهارخوران
مساحت زمين پروژه 7788 :مترمربع
مساحت زيربنا 8788 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :خرداد 5368
اتمام پروژه :آبان 5369

 .83طرح مجموعههاي ورزشي مناطق مختلف تهران (منطقه 9و )51
 .81طرح مجموعه ورزشي پارك الله تهران و سرپوشيده كردن زمين تنيس بانوان
 .87طرح مجموعه ورزشي رفاهي شركت آب و فاضالب استان تهران -طراحي
مقدماتي
 .88طرح مجموعههاي ورزشي چند منظوره تيپ شهرداري تهران
 .85طرح مجموعه ورزشي رفاهي شركت پارسخودرو
 .86طرح سالن ورزشي شركت هواپيمايي ملي ايران -طراحي مقدماتي
 .89طرح مجتمع فرهنگي  -ورزشي پابدانا
 .38طرح سالن چند منظوره ورزشي راور كرمان
 .35طرح سالن چند منظوره ورزشي پيربكران اصفهان
 .38طرح سالن چند منظوره ورزشي طبس
 .33طرح سالن ورزشي مدرسه هدي
 .31طرح سالن ورزشي وزارت كشاورزي تهران -ولنجك
 .37طرح مجموعه ورزشي شركت پارس خودرو
 .38طرح مجموعه ورزشي گلبرگ -طراحي مقدماتي
 .35طرح سالنهاي اسكواش ،بدنسازي و تنيس روي ميز مجموعه ورزشي كيش
 .36طرح استخر قهرماني كويت  -طراحي مقدماتي
 .39طرح استخر قهرماني كرمان -طراحي مقدماتي
 .18طرح بازسازي و بهسازي استخر شهيد كشوري تهران
 .15طرح سالن چندمنظوره ورزشي شهيد چمران منطقه  56شهرداري تهران (طراحي
مقدماتي)8888مترمربع
 .18طرح مجموعه شهيدان اسماعيلي منطقه  56شهرداري تهران (طراحي
مقدماتي)57888مترمربع
 .13طرح سالن ورزشي و استخر سرپوشيده يادآوران تهران
 .11طرح مركز ورزشي و خدماتي شهرك غرب  -طراحي مقدماتي
 .17طرح مجموعه ورزشي جاجرم
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ساختمانهاي اداري ،تجاري

 .5شهرك پتروشيمي مكران :طرح اجرايي ساختمان اداري و آمفيتئاتر ،طرح اجرايي
ساختمان آتشنشاني و  ،HSEطرح محوطه سايت خدمات مركزي (مرحله اول)
كارفرما :شركت توسعه نگين مكران
محل احداث پروژه :استان سيستان و بلوچستان -منطقه آزاد چابهار
مساحت زيربنا :مجموع مساحت ساختمان اداري 9685 :متر مربع
مساحت ساختمان آمفيتئاتر 1 :مترمربع
ساختمان آتشنشاني ،مجموع مساحت8838 :مترمربع
سايت خدمات مركزي :مساحت تقريبي 56هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه نقشههاي اجرايي(ساختمانها) -تهيه نقشههاي مرحله اول سايت
آغاز پروژه :تير 5393
اتمام پروژه :آبان

 .8مسابقه طراحي سبزه ميدان شهر زنجان
كارفرما :شركت كهن دژ ميالد
محل احداث پروژه :زنجان
مساحت زمين پروژه61888 :مترمربع
مساحت زيربنا538 :هزارمترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات مهندسي مرحله طراحي مفهومي (كانسپت)
آغاز پروژه :دي 5393
اتمام پروژه :اسفند 5393

 .3مسابقه طراحي مفهومي برج الله
كارفرما :موسسه مهندسين مشاور طرح جامع
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زمين پروژه 5588 :مترمربع
مساحت زيربنا538855/7 :متر مربع
تعداد طبقات 86 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مفهومي
آغاز پروژه :ارديبهشت 5393
اتمام پروژه :خرداد 5393
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 .1طرح سالن جلسات  588نفره و فضاهاي جانبي ساختمان تاالر آفرينش
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
محل احداث پروژه :ماهشهر
مساحت زيربنا5355 :مترمربع
تعداد طبقات8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :پاييز 5398
اتمام پروژه :اسفند 5398

 .7طرح اتاق بازرگاني خرمآباد
كارفرما :اتاق بازرگاني تهران
محل احداث پروژه :خرمآباد
مساحت زمين پروژه8788 :متر مربع
مساحت زيربنا 3888 :متر مربع
تعداد طبقات 1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :اسفند 5395
اتمام پروژه5393 :

 .8طرح اتاق بازرگاني گرگان
كارفرما :اتاق بازرگاني تهران
محل احداث پروژه :گرگان
مساحت زمين پروژه8788 :متر مربع
مساحت زيربنا1888 :مترمربع
تعداد طبقات 7 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :اسفند 5395
اتمام پروژه5393 :

 .5طرح نهايي ساختمان ادارهي مركزي شركت مخابرات استان اصفهان
كارفرما :شركت مخابرات استان اصفهان
محل احداث پروژه :اصفهان
مساحت زمين پروژه58 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا 31/888 :مترمربع
تعداد طبقات 9 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :فاز اول و دوم
آغاز پروژه5398 :
اتمام پروژه :متوقف شده5395 -
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 .6طراحي مجموعه چند عملكردي جي (مسابقه)
كارفرما :دانشگاه تهران و خانه عمران
محل احداث پروژه :تهران
تعداد طبقات 6 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي اوليه
آغاز پروژه :تير 5395
اتمام پروژه :شهريور 5395

 .9طرح برجهاي كار و زندگي ديدار
كارفرما :شركت نوسازي اراضي عباسآباد
محل احداث پروژه :تهران -پارك آب و آتش
مساحت زمين پروژه55688 :متر مربع
مساحت زيربنا18 :هزارمتر مربع
تعداد طبقات :حداكثر 88طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات مرحله اول
آغاز پروژه :خرداد 5395
اتمام پروژه :مرداد 5393

 .58طرح ساختمان مركزي شهرداري دزفول
كارفرما :شهرداري دزفول
محل احداث پروژه :دزفول
مساحت زمين پروژه 6987 :متر مربع
مساحت زيربنا58 :هزارمتر مربع
تعداد طبقات 53 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :آبان 5398
اتمام پروژه :مرداد 5393

 .55ساختمان اداري بانك گردشگري
كارفرما :بانك گردشگري
محل احداث پروژه :تهران -سعادتآباد
مساحت زمين پروژه8888 :متر مربع
مساحت زيربنا87888 :متر مربع
تعداد طبقات 59 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم  -پيمان مديريت (تا سال  -)5395پيمانكاري
(تاكنون)
آغاز پروژه :تير 5398
اتمام پروژه :خرداد 5397
توضيحات :اين پروژه با مشاركت شركت سيبن سازه به صورت  EPCانجام شده است.
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 .58طرح مجتمع تجاري تيسا كيش
كارفرما :شركت تيسا كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 75831 :متر مربع
تعداد طبقات 5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :آذر 5369
اتمام پروژه :دي 5369

 .53طرح مركز تجاري ياسمال باكو
كارفرما :اتاق بازرگاني باكو
محل احداث پروژه :باكو
مساحت زمين پروژه 6 :هكتار
مساحت زيربنا 15888 :مترمربع
تعداد طبقات 6 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :آبان 5366
اتمام پروژه :اسفند 5366

 .51طرح مركز تجاري شايان كيش
كارفرما :شركت شايان شار كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه8 :هكتار
مساحت زيربنا388 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :آذر 5366
اتمام پروژه :بهمن 5366

 .57طرح مركز خريد بنتون
كارفرما :شركت بنتون
محل احداث پروژه :تهران – خيابان وليعصر (عج)
مساحت زمين پروژه8888 :مترمربع
مساحت زيربنا57888 :متر مربع
تعداد طبقات 55 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :بهار 5366
اتمام پروژه :بهار 5366
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 .58طرح مركز تجاري ياس وردآورد
كارفرما :بنياد تعاون ناجا
محل احداث پروژه :منطقه  88تهران – منطقه وردآورد
مساحت زمين پروژه7/7 :هكتار
مساحت زيربنا1888 :متر 3 +هكتار محوطهسازي
تعداد طبقات 58 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :دي 5365
اتمام پروژه :خرداد 5369

 .55طرح ساختمان اداري پارك علم و فناوري خليجفارس
كارفرما :پارك علم و فنآوري خليجفارس
محل احداث پروژه :بوشهر
مساحت زمين پروژه 7838 :متر مربع
مساحت زيربنا53888 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه گزارش مرحله اول؛ بررسي سايت و ارايه آلترناتيوهاي ممكن؛
ارايه پيشنهاد در راستاي رفع موانع طراحي
آغاز پروژه :اسفند 5365
اتمام پروژه :زمستان 5369

.56

طراحي و ساماندهي سايت اداري جديد شركت نفت و گاز پارس POGC
كارفرما :شركت ملي نفت ايران
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
مساحت زمين پروژه 98 :هكتار
مساحت زيربنا58 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 8 :و  3طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :مهر 5365
اتمام پروژه :مرداد 5366

 .59مطالعات برند گردش بازار ياس
كارفرما :موسسه ناجي سازان امين
محل احداث پروژه :منطقه  88تهران  -وردآورد
مساحت زمين پروژه 7/7 :هكتار
مساحت زيربنا1888 :متر مربع 3 +هكتار محوطهسازي
تعداد طبقات 58 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه برند – تهيه شرح خدمات
آغاز پروژه :دي 5365
اتمام پروژه :مهر 5366
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 .88طرح ساختمان اداري قطعه  833عمان
كارفرما :خصوصي
محل احداث پروژه :عمان  -مسقط
مساحت زمين پروژه 788 :متر مربع
مساحت زيربنا 7796 :مترمربع
تعداد طبقات 55 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5366 :

 .85طرح ساختمان اداري قطعه  889عمان
كارفرما :خصوصي
محل احداث پروژه :عمان  -مسقط
مساحت زمين پروژه 788 :متر مربع
مساحت زيربنا 5888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5366 :

 .88طرح ساختمان اداري قطعه  555عمان
كارفرما :خصوصي
محل احداث پروژه :عمان  -مسقط
مساحت زمين پروژه 753 :متر مربع
مساحت زيربنا 7757 :مترمربع
تعداد طبقات 55 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5366 :

 .83طرح مجموعه تجاري ـ اداري باكو
كارفرما :خصوصي
محل احداث پروژه :باكو
مساحت زمين پروژه 7 :هكتار
مساحت زيربنا858 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 7 :و  5طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :آذر 5368
اتمام پروژه :دي 5368
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 .81طرح مجتمع تجاري – اداري وردآورد (مسابقه)
كارفرما :بانك پارسيان
محل احداث پروژه :استان تهران – منطقه  88تهران
مساحت زمين پروژه1/5 :هكتار
مساحت زيربنا 318888 :متر مربع
تعداد طبقات 1،8 :و  58طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات مقدماتي
آغاز پروژه :مرداد 5368
اتمام پروژه :مهر 5368

 .87طرح سفارتخانه جمهوري اسالمي ايران در ابوجا  -نيجريه
كارفرما :اداره امور ساختمان و تأسيسات وزارت امور خارجه
محل احداث پروژه :ابوجا -نيجريه
مساحت زمين پروژه5888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :خرداد 5368
اتمام پروژه :بهمن 5368

 .88طرح ساختمان اداري سازمان منطقه آزاد اروند
كارفرما :سازمان منطقه آزاد اروند
محل احداث پروژه :آبادان  -منطقه آزاد اروند
مساحت زمين پروژه 5888 :مترمربع
مساحت زيربنا 6888:مترمربع
تعداد طبقات 7 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :فروردين 5368
اتمام پروژه :مهر 5368

 .85طرح واحدهاي ويالي دوبلكس منطقه آزاد اروند
كارفرما :سازمان منطقه آزاد اروند
محل احداث پروژه :آبادان  -ديري فارم
مساحت زمين پروژه 7188 :مترمربع
مساحت زيربنا :هر واحد  835مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :فروردين 5368
اتمام پروژه :مهر 5368
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طرح Dreamland
كارفرما :شركت Dreamland
محل احداث پروژه :امارات عربي متحده  -دبي
مساحت زمين پروژه 3588:مترمربع
مساحت زيربنا7888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :فروردين 5368
اتمام پروژه :شهريور 5368

 .89طرح ساختمان و سايت اداري سروآباد (مريوان)
كارفرما :سازمان مسكن و شهرسازي استان كردستان
محل احداث پروژه :كردستان -مريوان
مساحت زمين پروژه 6888 :مترمربع
مساحت زيربنا 7888 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :

 .38طرح توسعه ساختمان اداري شهرداري منطقه  8تهران
كارفرما :شهرداري منطقه  8تهران
محل احداث پروژه :تهران – يوسفآباد
مساحت زمين پروژه 5566 :مترمربع
مساحت زيربنا58 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 9 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه :متوقف 5367 -

 .35طرح ساختمان اداري جهاد كشاورزي استان خراسان شمالي
كارفرما :سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان شمالي
محل احداث پروژه :بجنورد
مساحت زمين پروژه8 :هكتار
مساحت زيربنا 7888 :تا  8788مترمربع
تعداد طبقات 5 :و  8طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :تير 5367
اتمام پروژه5368 :
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 .38طرح بانك تجارتي ايران ـ اروپا
كارفرما :دفتر نمايندگي بانك تجارتي ايران ـ اروپا
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 8888 :مترمربع
مساحت زيربنا 3188 :مترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه روي همكف
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :دي 5361
اتمام پروژه5367 :

 .33طرح ساختمان اداري نمايشگاهي آشنا كيش (مسابقه)
كارفرما :شركت اطلس كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه8 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا31 :هزار مترمربع
تعداد طبقات 85 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :شهريور 5361
اتمام پروژه :آبان 5361

 .31طرح جامع مجموعه يادمان
كارفرما :شركت يادمان سازه
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زمين پروژه 83 :هكتار
مساحت زيربنا 188 :هزارمترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح جامع كاربري زمين
آغاز پروژه :شهريور 5361
اتمام پروژه5361 :

 .37طرح ساختمان اداري سازمان اوقاف
كارفرما :سازمان اوقاف و امور خيريه استان تهران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زمين پروژه 83788 :مترمربع
مساحت زيربنا 1888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :شهريور 5363
اتمام پروژه :بهمن 5363
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 .38طرح ساختمان سازمان آب منطقه تهران
كارفرما :سازمان آب
محل احداث پروژه :تهران  -خيابان حجاب
مساحت زمين پروژه 8888 :مترمربع
مساحت زيربنا38 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 88 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :خرداد 5363
اتمام پروژه :مرداد 5363

 .35طرح ساختمان اداري پرديس قشم
كارفرما :سازمان منطقه آزاد قشم
محل احداث پروژه :جزيره قشم
مساحت زمين پروژه8588 :مترمربع
مساحت زيربنا5588 :مترمربع
تعداد طبقات58 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه :تير 5368
اتمام پروژه :تير 5363

 .36طرح ساختمان بانكها
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -عسلويه
مساحت زمين پروژه 6888 :مترمربع
مساحت زيربنا 3888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :بهمن 5368
اتمام پروژه :خرداد 5363

 .39طرح ساختمان اداري تجاري مشهد
كارفرما :شركت تهران تحكيم
محل احداث پروژه :مشهد ـ بلوار خيام
مساحت زمين پروژه5135 :مترمربع
مساحت زيربنا53588 :مترمربع
تعداد طبقات 51 :طبقه از روي شالوده
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :تير 5368
اتمام پروژه :شهريور 5368
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 .18طرح هدكوارتر وزارت صنايع و معادن
كارفرما :وزارت صنايع و معادن
محل احداث پروژه :تهران ـ سعادتآباد
مساحت زمين پروژه588 :هزار مترمربع
مساحت زيربنا588 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 88 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :تير 5368
اتمام پروژه :شهريور 5368

 .15طرح مجتمع اداري افغانستان (ساختمان اداري شركت هواپيمايي آريانا)
كارفرما :شركت توسعه نواحي صنعتي
محل احداث پروژه :كابل  -افغانستان
مساحت زمين پروژه 7888 :مترمربع
مساحت زيربنا 3888 :مترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :فروردين 5368
اتمام پروژه :ارديبهشت 5368

 .18طرح مركز تجاري تفريحي يافتآباد
كارفرما :شركت بنو كيش
محل احداث پروژه :تهران -يافتآباد
مساحت زمين پروژه 9888 :مترمربع
مساحت زيربنا 88888 :مترمربع
تعداد طبقات 7 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :بهمن 5365
اتمام پروژه :ارديبهشت 5368

 .13طرح توسعه ساختمان جديد وزارت كار و امور اجتماعي
كارفرما :وزارت كار و امور اجتماعي
محل احداث پروژه :تهران -خيابان آزادي
مساحت زمين پروژه 5888 :مترمربع
مساحت زيربنا57888 :مترمربع
تعداد طبقات57 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :پاييز 5365
اتمام پروژه :بهار 5368
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 .11طرح مجتمع تجاري اداري بروجرد
كارفرما :شركت سرمايهگذاري توسعه و عمران بروجرد
محل احداث پروژه :بروجرد
مساحت زمين پروژه5888 :مترمربع
مساحت زيربنا 6788 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5368 :

 .17طرح ساختمان ادارات مركزي صنعت نفت (مسابقه)
كارفرما :وزارت نفت
محل احداث پروژه :تهران  -اراضي عباسآباد
مساحت زمين پروژه31 :هزار مترمربع
مساحت زيربنا558 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 85 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :تابستان 5365
اتمام پروژه :پاييز 5365

 .18طرح ساختمان اداري معاونت سياحتي بنياد مستضعفان
كارفرما :سازمان سياحتي بنياد مستضعفان
محل احداث پروژه :تهران  -جنب هتل استقالل
مساحت زمين پروژه 7888 :مترمربع
مساحت زيربنا 8788 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5359 :
اتمام پروژه5368 :
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 .15طرح ساختمان اداري تحويل ايران خودرو
كارفرما :شركت ايران خودرو
محل احداث پروژه :جاده مخصوص -كارخانجات ايران خودرو
مساحت زمين پروژه 7888 :مترمربع
مساحت زيربنا 1888 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5359 :
اتمام پروژه5368 :

 .16طرح ساختمان اداري شركت هواپيمايي كيش اير
كارفرما :هواپيمايي كيش اير
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 8888 :مترمربع
مساحت زيربنا 8888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5359 :
اتمام پروژه5359 :

 .19طرح ساختمان اداري وزارت بازرگاني
كارفرما :وزارت بازرگاني
محل احداث پروژه :تهران -بزرگراه شهيد چمران (محموديه)
مساحت زمين پروژه 58888 :مترمربع
مساحت زيربنا81888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5359 :
اتمام پروژه5359 :

 .78طرح ساختمان اداري سازمان تامين اجتماعي
كارفرما :سازمان تامين اجتماعي
محل احداث پروژه :آمل
مساحت زمين پروژه 888 :مترمربع
مساحت زيربنا 8888 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5356 :
اتمام پروژه5356 :
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 .75طرح مركز تجارت بينالملل قشم
كارفرما :شركت امين بين الملل قشم
محل احداث پروژه :قشم
مساحت زمين پروژه88 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا 55788 :مترمربع
تعداد طبقات 58 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5355 :

 .78طرح مجتمع تجاري ،اداري و فروشگاه كاالي شهروند صدر
كارفرما :شهرداري تهران
محل احداث پروژه :تهران -تقاطع آيت ا ...صدر و پاسداران
مساحت زمين پروژه58888 :مترمربع
مساحت زيربنا 35888 :مترمربع
تعداد طبقات51 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5357 :
اتمام پروژه5358 :

 .73طرح توسعه ساختمان معاونت عمراني شهرداري تهران
كارفرما :معاونت عمراني شهرداري تهران
محل احداث پروژه :تهران  -خيابان بهجتآباد
مساحت زمين پروژه5888 :مترمربع
مساحت زيربنا 3788 :مترمربع
تعداد طبقات 6 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5357 :
اتمام پروژه5358 :

 .71طرح ساختمان اداري استانداري تهران (مسابقه)
كارفرما :استانداري تهران
محل احداث پروژه :تهران  -شمال ميدان آفريقا
مساحت زمين پروژه 7888 :مترمربع
مساحت زيربنا 88888 :مترمربع
تعداد طبقات 58 :طبقه (همكف زيرزمين  3طبقه و  6طبقه)
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5357 :
اتمام پروژه5357 :
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 .77طرح مجتمع تجاري و فروشگاه كاالي شهروند پروين
كارفرما :شهرداري تهران
محل احداث پروژه :تهران  -تقاطع بزرگراه صدر و خيابان پروين
مساحت زمين پروژه 88 :هزار مترمربع
مساحت زيربنا 86888 :مترمربع
تعداد طبقات 5 :طبقه اداري 5/7 +طبقه ارتفاع تجاري
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :بهار 5357
اتمام پروژه :تابستان 5357

 .78طرح مجتمع تجاري و فروشگاه كاالي شهروند فجر
كارفرما :شهرداري تهران
محل احداث پروژه :تهران  -مجاور شهرك مسكوني فجر و ساختمان  ASPمنطقه  8شهرداري تهران
مساحت زمين پروژه 78 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا 36888 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :تا  1طبقه (همكف 5 +يا 8زيرزمين +اول)
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :آبان 5357
اتمام پروژه :بهمن 5357

 .75طرح مجتمع اداري وزارت كشاورزي در ولنجك
كارفرما :وزارت كشاورزي
محل احداث پروژه :تهران  -ولنجك
مساحت زمين پروژه 88 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا 88 :هزار مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5351 :
اتمام پروژه5357 :

 .76طرح مجتمع فروشگاهي كاالي شهروند ميدان آرژانتين
كارفرما :شركت شهروند
محل احداث پروژه :تهران  -ميدان آرژانتين
مساحت زمين پروژه 58888 :مترمربع
مساحت زيربنا 1888 :مترمربع
تعداد طبقات8 :و 3طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5351 :
اتمام پروژه5357 :
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 .79طرح مجتمع تجاري و فروشگاه كاالي شهروند ارم
كارفرما :شهرداري تهران
محل احداث پروژه :مجاور پارك تفريحي ارم
مساحت زمين پروژه 8888 :مترمربع
مساحت زيربنا 78888 :مترمربع 58 +هزارمترمربع پاركينگ روباز  8888مترمربع محوطه
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :زمستان 5351
اتمام پروژه :زمستان 5351

 .88مجتمع فروشگاهي كاالي شهروند بهرود
كارفرما :شهروند بهرود
محل احداث پروژه :تهران -سعادتآباد
مساحت زمين پروژه 8788 :مترمربع
مساحت زيربنا 8788 :مترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت كارگاهي و عاليه)
آغاز پروژه5351 :
اتمام پروژه5351 :

 .85طرح مجتمع تجاري ،اداري ،خدماتي عباسآباد
كارفرما :شهرداري تهران
محل احداث پروژه :تهران -اراضي عباسآباد
مساحت زمين پروژه88 :هكتار
مساحت زيربنا 118 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 18 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5353 :
اتمام پروژه5353 :
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 .88طرح ساختمان مركزي پتروشيمي بندر امام(ره)
كارفرما :شركت پتروشيمي بندر امام(ره)
محل احداث پروژه :تهران – خيابان شيخ بهايي
مساحت زمين پروژه5888 :مترمربع
مساحت زيربنا85 :هزارمترمربع
تعداد طبقات56 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5353 :

 .83طرح بازارچه گلگهر سيرجان
 .81طرح ساختمان اداري گلگهر سيرجان
 .87طرح ساختمان اداري شركت قطعات فوالدي در تهران
 .88طرح ساختمان مركزي ساختمان اقتصاد اسالمي شيراز  -طراحي مقدماتي
 .85طرح ساختمان اداري و انتظامي وزارت كشور تهران
 .86طرح مجتمع تجاري شهرداري تهران
 .89طرح ساختمان اداري شركت كابل ايران -تهران
 .58طرح اوليه مجتمع تجاري نور
 .55طرح مجتمع اداري ،خدماتي و رفاهي لويزان طراحي مقدماتي
 .58طرح مجتمع تجاري اداري باكو -مرحله اول
 .53طرح اوليه مجتمع تجاري و فروشگاه كاالي شهروند رازي تهران
 .51طرح مجتمع اداري ،خدماتي و رفاهي لويزان مرحله اول
 .57طرح اوليه مجتمع تجاري و فروشگاه شهروند پارك نمايشگاهي تهران
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 .58طرح مجتمع تجاري ،اداري ،خدماتي و فروشگاه كاالي شهروند فتح  -طراحي
مقدماتي
 .55طرح مجتمع تجاري ،اداري و پاركينگ طبقاتي خيابان سعدي
 .56طرح اوليه فروشگاه شهروند پارك ملت
 .59طرح مجتمع تجاري ،اداري و پاركينگ طبقاتي بلوار كشاورز
 .68طرح مجتمع تجاري گلبرگ تهران -مرحله اول
 .65طرح ساختمان اداري ،مديريتي ،كارشناسي (هدكوارتر) ايران خودرو -طراحي
مقدماتي
 .68طرح ساختمان خدماتي ،اداري كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
 .63طرح مجتمع فروشگاهي كاالي شهروند بوستان
 .61طرح ساختمان اداري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .67طرح معماري ساختمان شهرداري منطقه آزاد قشم
 .68طرح و اجراي ساختمان اداري منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي
خليجفارس (معادن و فلزات بندرعباس)
 .65طرح ساختمان اداري شهرداري منطقه  8تهران (طراحي مقدماتي) خيابان دكتر
فاطمي  55هزار مترمربع
 .66طرح ساختمان اداري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (طراحي فاز اول و دوم)
در عسلويه  1888مترمربع
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مجتمعهاي مسكوني ،اداري -تجاري
 .5طرح ساختمان مسكوني  -تجاري الخوير
كارفرما :شركت WJ Towell
محل احداث پروژه :عمان  -مسقط
مساحت زمين پروژه 58 :هكتار
مساحت زيربنا 18 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5366 :
اتمام پروژه5366 :

 .8طرح مجموعه مسكوني ـ اداري ـ تجاري صبا شهر ) 8888واحد مسكوني)
كارفرما :شركت صبا شهر
محل احداث پروژه :منطقه ويژهي اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
مساحت زمين پروژه 89 :هكتار
مساحت زيربنا 58 :هزارمتر مربع
تعداد طبقات 3 ،8 :و 57طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :مهر 5365
اتمام پروژه :شهريور 5366

 .3طرح شهرك مسكوني – تجاري چمن (مجتمع عظيم كوثر)
كارفرما :شركت تعاوني مسكن كاركنان بنياد تعاون بسيج
محل احداث پروژه :كرمانشاه
مساحت زمين پروژه 5 :هكتار
مساحت زيربنا 5 :هكتار
تعداد طبقات :در سه تيپ وياليي 5 ،طبقه و  9طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :بهمن 5365
اتمام پروژه :پاييز 5369

 .1طرح ساختمان اداري – تجاري  933عمان
كارفرما :خصوصي
محل احداث پروژه :عمان  -مسقط
مساحت زيربنا 7888 :متر مربع
تعداد طبقات55 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5366 :

98

 .7طرح مجموعه اداري ،مسكوني ،تجاري عمان
كارفرما :خصوصي
محل احداث پروژه :عمان -مسقط
مساحت زمين پروژه5788 :متر مربع
مساحت زيربنا53788 :متر مربع
تعداد طبقات 9 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :آذر 5368
اتمام پروژه :بهمن 5368

 .8طرح مجتمع مسكوني و هتل و تجاري السبق
كارفرما :شركت السبق
محل احداث پروژه :عربستان سعودي  -مدينه منوره
مساحت زمين پروژه 87888 :متر مربع
مساحت زيربنا 385888 :مترمربع
تعداد طبقات 85 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :دي 5367
اتمام پروژه :بهمن 5368

 .5طرح برجهاي تجاري ،اداري ،مسكوني جهان چيت
كارفرما :شركت خدمات مهندسي و شهرسازي علوي
محل احداث پروژه :جهان چيت كرج
مساحت زمين پروژه 18888 :مترمربع
مساحت زيربنا568 :هزارمترمربع
تعداد طبقات :حدود  88طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :قسمت اول فاز 5
آغاز پروژه :آبان 5361
اتمام پروژه5367 :

 .6طرح مجتمع مسكوني ،اداري ،تجاري آتي سنتر (مسابقه)
كارفرما :شركت آتيساز
محل احداث پروژه :تهران -شهرك غرب
مساحت زمين پروژه 1 :هكتار
مساحت زيربنا 388 :هزار مترمربع
تعداد طبقات 88 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :ارديبهشت 5363
اتمام پروژه :آبان 5363
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 .9طرح برجهاي تجاري ،مسكوني فرهنگ شهر
كارفرما :شركت آتيساز
محل احداث پروژه :شيراز
مساحت زمين پروژه 58 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا568 :هزارمترمربع
تعداد طبقات :از روي شالوده  16طبقه در سه برج
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :بهمن 5368
اتمام پروژه :مهر 5361

 .58طرح مجتمع تجاري ،اداري برج اعظم اهواز
كارفرما :دكتر انوشيروان درياپيما و شركا
محل احداث پروژه :اهواز -باغ معين
مساحت زمين پروژه 8788 :مترمربع
مساحت زيربنا 83888 :مترمربع
تعداد طبقات 88 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :دي 5368
اتمام پروژه :اسفند 5368

 .55طرح مجتمع تجاري ،مسكوني شارجه
كارفرما :شركت جهان پارس
محل احداث پروژه :امارات عربي متحده  -شارجه
مساحت زمين پروژه 8788 :مترمربع
مساحت زيربنا 58 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 38 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5356 :
اتمام پروژه5356 :

 .58طرح مجتمع اداري ،مسكوني فردوس
كارفرما :بخش خصوصي
محل احداث پروژه :تهران  -بلوار فردوس
مساحت زمين پروژه 58888 :مترمربع
مساحت زيربنا 37888 :مترمربع
تعداد طبقات57 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :مرداد 5357
اتمام پروژه :مرداد 5358
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ساختمانهاي مسكوني
 .5طرح مجتمع

مسكوني TVC2

كارفرما :شركت تيسا كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه53 :هزار مترمربع
مساحت زيربنا 85788 :مترمربع
تعداد طبقات53 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :آبان 5369
اتمام پروژه :دي 5369

 .8طرح ساختمان مسكوني  375عمان
كارفرما :خصوصي
محل احداث پروژه :عمان  -مسقط
مساحت زيربنا 788 :هزار مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5366 :

 .3طرح ساختمان اداري ،مسكوني خليفه قطعه 537
كارفرما :خصوصي
محل احداث پروژه :عمان  -مسقط
مساحت زيربنا 58 :هزار مترمربع
تعداد طبقات55 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5366 :

 .1طرح ساختمان اداري ،مسكوني خليفه قطعه 5855
كارفرما :خصوصي
محل احداث پروژه :عمان -مسقط
مساحت زمين پروژه 8788 :متر مربع
مساحت زيربنا 5118 :مترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5366 :
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 .7طرح ساختمان اداري ،مسكوني قطعه 873
كارفرما :خصوصي
محل احداث پروژه :عمان  -مسقط
مساحت زيربنا58 :هزار مترمربع
تعداد طبقات55 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5366 :

 .8طرح ويالي سنتي شيخ امارات (مسابقه)
كارفرما :شركت الدار
محل احداث پروژه :صحراي العين
مساحت زمين پروژه558 :هكتار
مساحت زيربنا38 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :تير 5368
اتمام پروژه :مهر 5368

 .5طرح ويالي مدرن شيخ امارات (مسابقه)
كارفرما :شركت الدار
محل احداث پروژه :امارات متحده عربي -ابوظبي
مساحت زمين پروژه 1688 :مترمربع
مساحت زيربنا 7888 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :تير 5368
اتمام پروژه :مهر 5368

 .6طرح مجموعه مسكوني بوستان نو  8888واحدي
كارفرما :خصوصي
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -عسلويه
مساحت زمين پروژه 38 :هكتار
مساحت زيربنا 578 :هزارمترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :تير 5361
اتمام پروژه :متوقف 5361 -
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 .9طرح مجموعه مسكوني شركت آرادان
كارفرما :شركت آرادان
محل احداث پروژه :كيش
مساحت زمين پروژه 58888 :متر مربع
مساحت زيربنا 38 :هزارمتر مربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :ارديبهشت 5361
اتمام پروژه :تير 5361

 .58طرح مجموعه مسكوني سيب كرج
كارفرما :شركت خدمات مهندسي و شهرسازي علوي
محل احداث پروژه :كرج  -مهرشهر
مساحت زمين پروژه858 :هكتار
مساحت زيربنا568 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 87 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :ارديبهشت 5361
اتمام پروژه :تير 5361

 .55طرح مجتمع مسكوني پرديس رودهن
كارفرما :شركت تهران تحكيم
محل احداث پروژه :تهران -رودهن
مساحت زمين پروژه 58 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا 888 :هزار مترمربع
تعداد طبقات58 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :اسفند 5368
اتمام پروژه :مرداد 5361

 .58طرح مجتمع مسكوني بروجرد
كارفرما :شركت سرمايهگذاري و عمران بروجرد
محل احداث پروژه :بروجرد -پرديس
مساحت زمين پروژه 68 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا588 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 6 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :ارديبهشت 5368
اتمام پروژه :خرداد 5363
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 .53طرح مجموعه مسكوني يافتآباد (مسابقه)
كارفرما :بنياد مسكن
محل احداث پروژه :تهران ـ يافتآباد
مساحت زمين پروژه 8888 :مترمربع
مساحت زيربنا 588 :هزار مترمربع
تعداد طبقات51 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح مقدماتي
آغاز پروژه :مرداد 5368
اتمام پروژه :شهريور 5368

 .51طرح شهرك مسكوني افغانستان
كارفرما :شركت توسعه نواحي صنعتي
محل احداث پروژه :كابل
مساحت زمين پروژه 38 :هكتار
مساحت زيربنا 78 :هزار مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :فروردين 5368
اتمام پروژه :ارديبهشت 5368

 .57طرح مجموعه مسكوني شيراز (مسابقه)
كارفرما :شركت آتيساز
محل احداث پروژه :شيراز
مساحت زمين پروژه58888 :مترمربع
مساحت زيربنا 888 :هزار مترمربع
تعداد طبقات87 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :فروردين 5368
اتمام پروژه :ارديبهشت 5368

 .58طرح مجموعه مسكوني شركت نابر نوشهر
كارفرما :شركت نابر -سازمان صنايع ملي
محل احداث پروژه :نوشهر
مساحت زمين پروژه 5788 :مترمربع
مساحت زيربنا51888 :مترمربع
تعداد طبقات 7 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5355 :
اتمام پروژه5356 :
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 .55طرح مجتمع مسكوني ،خدماتي آلومينا جاجرم
كارفرما :ايرانلكو
محل احداث پروژه :جاجرم
مساحت زمين پروژه 78 :هكتار
مساحت زيربنا 86388:مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5355 :

 .56مجتمع مسكوني چناران
كارفرما :آقاي جابر انصاري
محل احداث پروژه :تهران  -الهيه
مساحت زمين پروژه 1888 :كمترمربع
مساحت زيربنا 8888 :مترمربع
تعداد طبقات57 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه5351 :
اتمام پروژه5358 :

 .59مجتمع مسكوني محموديه تهران
كارفرما :شركت پگا
محل احداث پروژه :محموديه
مساحت زمين پروژه 5888 :مترمربع
مساحت زيربنا 7888 :مترمربع
تعداد طبقات58 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مرحله اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :تير5351
اتمام پروژه :مرداد 5358

 .88طرح مجتمع مسكوني زمرد
كارفرما :شركت ساختماني بانك ملت
محل احداث پروژه :تهران  -مقدس اردبيلي
مساحت زمين پروژه5653 :مترمربع
مساحت زيربنا51188 :مترمربع
تعداد طبقات58 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :آبان 5353
اتمام پروژه :مهر 5351
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 .85طرح مجتمع مسكوني زنبق (بانك ملت) تهران
 .88طرح مجتمع مسكوني پابدانا
 .83طرح مجتمع مسكوني استيجاري اهواز
 .81طرح مجتمع مسكوني سرو تهران
 .87طرح مجتمع مسكوني آصف تهران
 .88طرح مجتمع مسكوني مينا تهران
 .85طرح مجتمع مسكوني باغ فردوس تهران
 .86طرح برج  38طبقه مسكوني شهرك غرب ،طراحي مقدماتي
 .89طرح ساختمان مسكوني جهانآرا 5188مترمربع ،تهران -طراحي فاز اول و دوم
 .38طرح ويالهاي دوبلكس شهرك آكام شهر
 .35طرح اوليه مجتمع مسكوني ليبي
 .38طرح مجتمع مسكوني افشار تهران
 .33طرح اوليه مجتمع مسكوني چيت ري
 .31طرح اوليه مجتمع مسكوني صنايع دفاع
 .37طرح آپارتمانهاي تيپ در قزاقستان
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مراكز خدماتي ،درماني
 .5طراحي مجتمع مسكوني خدماتي رفاهي تفريحي ورزشي پارسيان ،پرك و بوشهر
كارفرما :شركت عمليات غير صنعتي پازارگاد
محل احداث پروژه :منطقه پارسيان ،پرك و بوشهر -استان بوشهر
مساحت زمين پروژه 568 :و  87هكتار مربوط به كمپ كارگري پارسيان
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات اوليه و تهيه برنامه فيزيكي و مطالعات اقتصادي و مطالعات
ارزيابي محيط زيست و تهيه طرح شماتيك و برنامهريزي اوليه كمپ كارگري پارسيان
آغاز پروژه :آبان 5397
اتمام پروژه :در حال انجام

 .8ارائه خدمات مشاور كارفرما در پروژه طرح و ساخت مجتمع درماني ،تحقيقاتي ،آموزشي
رويان
كارفرما :سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زيربنا 588 :هزارمترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :بررسي ،كنترل مضاعف و تائيد مطالعات و طراحي (مرحله اول و دوم) و
نظارت (ستادي و ميداني) بر كليه عمليات تداركات ،ساخت ،نصب ،اجراء و تحويل در پروژه طرح و ساخت
مجتمع درماني ،تحقيقاتي ،آموزشي رويان
آغاز پروژه :آذر 5391
اتمام پروژه :در حال انجام (مدت قرارداد 38 :ماه)

 .3طراحي ساختمان غربالگري
كارفرما :دانشگاه علوم پزشكي كاشان
محل احداث پروژه :كاشان
مساحت زيربنا 5888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :انجام خدمات مرحله اول ،دوم و سوم
آغاز پروژه :تير 5391
اتمام پروژه :در حال انجام

 .1تهيه طرح بهسازي بخش  ICUو پاويون
كارفرما :دانشگاه علوم پزشكي كاشان
محل احداث پروژه :كاشان
مساحت زيربنا 5588 :متر مربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :بازنگري ،طراحي و انجام خدمات مرحله اول ،دوم و سوم براي بخش
پاويون و ملحقات جنب بخش جراحي ،طرح بهسازي آيسييو و طراحي بخش آيسييو براي  6تخت
طبق استاندارد
آغاز پروژه :تير 5391
اتمام پروژه :در حال انجام
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 .7تهيه طرح بهسازي بخش جراحي
كارفرما :دانشگاه علوم پزشكي كاشان
محل احداث پروژه :كاشان
مساحت زيربنا 5588 :متر مربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح بهسازي ،بازنگري و انجام خدمات مرحله اول ،دوم و سوم
آغاز پروژه :تير 5391
اتمام پروژه :در حال انجام

 .8طراحي بخش كودكان بيمارستان لقمان حكيم
كارفرما :دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زيربنا 853 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي و اجرا
آغاز پروژه :مهر 5398
اتمام پروژه :مرداد 5393

 .5طراحي كلينيك ويژه بيمارستان لقمان حكيم
كارفرما :دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زيربنا 796 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي و اجرا
آغاز پروژه :مرداد 5398
اتمام پروژه :بهمن

( 5393حدود يكسال توقف)

 .6طراحي بخش  VIPبيمارستان لقمان حكيم
كارفرما :دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زيربنا 788 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي و اجرا
آغاز پروژه :تير 5398
اتمام پروژه :بهمن 5398

 .9طراحي و اجراي كلينيك ويژه محب مهر (موسسه حمايت از بيماران)
كارفرما :موسسه حمايت از بيماران
محل احداث پروژه  :تهران
مساحت زيربنا 878 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :تغيير كاربري ،طراحي و اجرا
آغاز پروژه :مرداد 5369
اتمام پروژه :آبان 5369
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 .58طراحي ساختمان سنگشكن بيمارستان شهيد هاشمينژاد
كارفرما :دانشگاه علوم پزشكي ايران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زيربنا 887 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي معماري داخلي و مديريت اجرا
آغاز پروژه :آبان 5369
اتمام پروژه :بهمن 5369

 .55طراحي آزمايشگاه پاتوبيولوژي بيمارستان شهيد هاشمينژاد
كارفرما :دانشگاه علوم پزشكي ايران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زيربنا 885 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي و مديريت اجرا
آغاز پروژه :دي 5369
اتمام پروژه :ارديبهشت 5398

 .58طراحي سردر ورودي و نگهباني و اتاق اكسيژنساز بيمارستان محب مهر
كارفرما :موسسه حمايت از بيماران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زيربنا 888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي و مديريت اجرا
آغاز پروژه :فروردين 5369
اتمام پروژه :شهريور 5369

 .53طراحي ساختمان اداري بيمارستان محب مهر شامل آمفيتاتر ،كتابخانه ،پاويون
پزشكان ،بخش اداري ،مديريت و غذاخوري پزشكان
كارفرما :موسسه حمايت از بيماران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زيربنا5578 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي و مديريت اجرا
آغاز پروژه :ارديبهشت 5366
اتمام پروژه :آبان 5366

 .51محوطهسازي بيمارستان محب مهر و بيمارستان شهيد هاشمينژاد
كارفرما :دانشگاه علوم پزشكي ايران و موسسه حمايت از بيماران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زيربنا 5888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي و مديريت اجرا
آغاز پروژه :تير 5366
اتمام پروژه :بهمن 5369
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 .57طراحي بخش قلب بيمارستان شهيد هاشمينژاد
كارفرما :دانشگاه علوم پزشكي ايران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زيربنا 86 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي و اجرا
آغاز پروژه :ارديبهشت 5369
اتمام پروژه :تير 5369

 .58طرح مركز اورژانس و سوانح منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژهي اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
مساحت زمين پروژه 3/7 :هكتار
مساحت زيربنا 8788 :متر مربع
تعداد طبقات3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :مرحله اول و دوم
آغاز پروژه :تير 5365
اتمام پروژه :خرداد 5366

 .55طرح اداره مركزي و ستاد فرماندهي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني
كارفرما :سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران  -خيابان آزادي
مساحت زمين پروژه 6888 :مترمربع
مساحت زيربنا58888 :مترمربع
تعداد طبقات 7 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :آبان 5365
اتمام پروژه :آذر 5365

 .56بيمارستان  81تختخوابي آبادان
كارفرما :شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
محل احداث پروژه :بندرعباس -شهرك مرواريد
مساحت زمين پروژه33888 :مترمربع
مساحت زيربنا5788 :مترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :آذر 5368
اتمام پروژه :ارديبهشت 5369
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 .59بيمارستان  81تختخوابي شهرك مرواريد بندرعباس
كارفرما :شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
محل احداث پروژه :شهرك مرواريد (بندرعباس)
مساحت زمين پروژه 1888 :مترمربع
مساحت زيربنا 1888 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مرحله اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :ارديبهشت 5368
اتمام پروژه :اسفند 5369

 .88طرح سايت انبارهاي خدمات حمايتي كشاورزي
كارفرما :شركت خدمات حمايتي كشاورزي
محل احداث پروژه :بندر امام خميني(ره)
مساحت زمين پروژه 63578 :مترمربع
مساحت زيربنا38888 :مترمربع
تعداد طبقات5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه :فروردين 5366

 .85طرح پاركينگ طبقاتي ديدار
كارفرما :آقاي مهندس موسوي
محل احداث پروژه :تهران -خيابان ديدار جنوبي
مساحت زمين پروژه57 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا58 :هزارمترمربع
تعداد طبقات1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5367 :

 .88ساختمان خدمات مديريت اكتشاف (ساختمان شماره )8
كارفرما :مديريت اكتشاف وزارت نفت
محل احداث پروژه :تهران -خيابان سئول
مساحت زمين پروژه5178 :مترمربع
مساحت زيربنا 5688 :مترمربع
تعداد طبقات 7 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مرحله اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :ارديبهشت 5363
اتمام پروژه5367 :
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 .83آرامگاه كيش
كارفرما :شركت عمران و خدمات شهري كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه5788 :مترمربع
مساحت زيربنا 688 :مترمربع
تعداد طبقات5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مرحله اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه5361 :

 .81ترمينال فرودگاه بينالمللي خليجفارس به روش طرح

و ساخت )(EPC

كارفرما :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
مساحت زمين پروژه57888 :مترمربع
مساحت زيربنا 6888 :مترمربع
تعداد طبقات 5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :ارديبهشت 5363
اتمام پروژه :مهر 5361

 .87طرح ساختمانهاي عمومي صنايع پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -عسلويه
مساحت زمين پروژه558 :هزار مترمربع
مساحت زيربنا 6588 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :آذر 5363
اتمام پروژه5361 :
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 .88طرح هدكوارتر آتشنشاني منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
مساحت زمين پروژه 38568 :مترمربع
مساحت زيربنا 1688 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :آذر 5363
اتمام پروژه5361 :

 .85طرح برج مراقبت فرودگاه بينالمللي خليجفارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
مساحت زيربنا 688 :مترمربع
تعداد طبقات58 :طبقه از روي شالوده
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه5368 :

 .86طرح ساختمان كنترل ترافيك جزيره كيش
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه3888 :مترمربع
مساحت زيربنا988 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مرحله اول و دوم
آغاز پروژه :بهار 5368
اتمام پروژه :زمستان 5368

 .89توسعه ترمينال  7فرودگاه كيش
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه58888 :مترمربع
مساحت زيربنا 1888 :مترمربع
تعداد طبقات5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مرحله اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه كارگاهي)
آغاز پروژه :خرداد 5356
اتمام پروژه :مهر 5365
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 .38طرح ستاد فرماندهي آتشنشاني مالصدرا تهران
كارفرما :سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران -مالصدرا
مساحت زمين پروژه 8888 :مترمربع
مساحت زيربنا 1388 :مترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5355 :

 .35پاركينگ طبقاتي ساختمان ستاد هماهنگي امور پروازي فرودگاههاي كشور
كارفرما : :شركت فرودگاههاي كشور
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه نقشههاي فاز دوم و نظارت
آغاز پروژه :آذر 5395
اتمام پروژه :فروردين 5393
توضيحات :اين پروژه با مشاركت شركت آذرسيماب به صورت  EPCانجام شده است.

 .38طرح پاركينگ طبقاتي فرودگاه

مهرآباد EPC

كارفرما :شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :انجام خدمات طرح و ساخت (بخش طراحي)
آغاز پروژه :اسفند 5395
اتمام پروژه :شهريور 5398

 .33طرح محوطه ترمينال شيراز
كارفرما :شركت فرودگاهها
محل احداث پروژه :شيراز
مساحت زمين پروژه 7 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم محوطه
آغاز پروژه :تير 5398
اتمام پروژه :تير 5395

 .31ترمينال شماره  8فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره) با ظرفيت 88ميليون مسافر در سال
كارفرما :وزارت راه و شهرسازي  -مجري توسعه فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره)
محل احداث پروژه :فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره)
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه :آبان 5369
اتمام پروژه :متوقف شده -ارديبهشت 5395
توضيحات :الزم به ذكر است نام گروه بينالمللي رهشهر در پنجمين كتاب جامع صنعت فرودگاهي و
صنايع وابسته به طراح پيشرو شهر فرودگاهي و ترمينال مسافربري ذكر شده است( .مراجعه
شود به بخش تشويقنامهها)
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 .37طرح اسكله سهيلي قشم
كارفرما :سازمان منطقه آزاد قشم
محل احداث پروژه :قشم
مساحت زمين پروژه381 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا38188 :متر مربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :خرداد 5398
اتمام پروژه :تير 5398

 .38طرح مجموعه  VIPفرودگاه بينالمللي امام خميني(ره)
كارفرما :شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور
محل احداث پروژه :فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره)
مساحت زمين پروژه75 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا58 :هزارمترمربع
تعداد طبقات5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :آلترناتيوهاي معماري
آغاز پروژه :آبان 5369
اتمام پروژه :متوقف شده  -فروردين 5398

 .35طرح ترمينال دريايي تايوان ()Kaosiung
كارفرما :خصوصي
محل احداث پروژه :تايوان
مساحت زمين پروژه51 :هزارمتر مربع
مساحت زيربنا37 :هزارمتر مربع
تعداد طبقات 58 :طبقه؛ شامل  8طبقه سالن  58 +طبقه اداري
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :شهريور 5369
اتمام پروژه :مهر 5369
()Kaosiung
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 .36طرح پاركينگ طبقاتي بانك ملي ايران
كارفرما :مهندسان مشاور ابنيه نوانديش
محل احداث پروژه :تهران -خيابان سخايي
مساحت زمين پروژه85 :هزارمتر مربع
مساحت زيربنا85 :هزار متر مربع
تعداد طبقات 6 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :گزارش مقدماتي ،طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :آبان 5366
اتمام پروژه :فروردين 5369

 .39طرح ترمينال فرودگاه حج اردبيل
كارفرما :شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور
محل احداث پروژه :اردبيل
مساحت زمين پروژه58588 :متر مربع
مساحت زيربنا 5888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :مرحله اول ،دوم و سوم
آغاز پروژه :اسفند 5366
اتمام پروژه :در حال انجام

 .18طرح ايستگاه راهآهن شلمچه
كارفرما :وزارت راه و شهرسازي
محل احداث پروژه :منطقه آزاد اروند
مساحت زمين پروژه 79888 :مترمربع
مساحت زيربنا 8 :هزارمترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه :خرداد 5395

.15
.18
.13
.11
.17
.18
.15
.16
.19
.78

طرح پاسگاه انتظامي گلگهر سيرجان
طرح ساختمان پليكلينيك وزارت كشاورزي
طرح مقدماتي ميادين ميوه و ترهبار تهران ـ طراحي مقدماتي
طرح تيپ رختشويخانههاي عمومي تهران
طرح ترمينال مدرن درونشهري وليعصر در بلوار كشاورز -طراحي مقدماتي
طرح فضاهاي عمومي و خدماتي شهر صنعتي توال (منطقه آزاد قشم)
طرح سرويسهاي بهداشتي شهرستان قشم
طرح مجموعه ساختمانهاي خدماتي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در ماهشهر
طرح سالن غذاخوري و نمازخانه شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ري
(طراحي فاز اول و دوم) شهر ري  3888مترمربع
طرح ساختمان خدمات بينراهي منطقهي ويژهي اقتصادي انرژي پارس (طراحي
فاز اول و دوم) عسلويه  188مترمربع
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ساختمانهاي صنعتي ،غيرصنعتي و كارخانجات
 .5طرح آشپزخانه صنعتي گلگهر سيرجان
كارفرما :آشپزخانه صنعتي و سلف سرويس گلگهر سيرجان
محل احداث پروژه :سيرجان -كرمان
مساحت زيربنا 8586 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :شهريور 5398
اتمام پروژه :دي 5393

 .8سايت تعميرات مديريت خدمات حفاري
كارفرما :شركت ملي حفاري ايران
محل احداث پروژه :اهواز
مساحت زمين88 :هزارمتر مربع
مساحت زيربنا58 :هزارمتر مربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :بازبيني طرح معماري فاز دوم با توجه به اصالحات و نظرات كارفرما
آغاز پروژه :پاييز 5398
اتمام پروژه :بهمن 5398

 .3كارخانه داروسازي فاتك
كارفرما :شركت فاتك شيمي
محل احداث پروژه :شهرك صنعتي سمنان
مساحت زمين پروژه85 :هزارمتر مربع
مساحت زيربنا88 :هزارمتر مربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :تكميل و بازبيني طراحي فاز اول و دوم  -هماهنگي و كنترل بخشهاي
سازه و برق و تاسيسات مكانيكي -نظارت بر حسن اجراي معماري در مدت اجرا
آغاز پروژه :فروردين 5365
اتمام پروژه :مهر 5395

 .1ساختمانهاي غيرصنعتي

NGL-3100

كارفرما :شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت
محل احداث پروژه :ايالم
مساحت زمين پروژه58 :هكتار
مساحت زيربنا53888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :بازنگري طراحي پايه-طراحي تفصيلي-ارائه خدمات مهندسي گارگاهي
آغاز پروژه :مرداد 5395
اتمام پروژه :شهريور 5393
توضيحات :اين پروژه با مشاركت شركت پاسارگاد جنوب به صورت  EPCانجام شده است.
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 .7ساختمانهاي غيرصنعتي كارخانه ارگ شيمي پارسا
كارفرما :شركت ارگ شيمي پارسا
محل احداث پروژه :عسلويه
مساحت زمين پروژه5/7 :هكتار
مساحت زيربنا3888 :متر مربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :بازنگري فاز اول و خدمات فاز دوم
آغاز پروژه :شهريور 5395
اتمام پروژه :اسفند 5393

 .8طرح كارخانه و ساختمان اداري شركت ويرتگن
كارفرما :شركت ويرتگن
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زمين پروژه7888 :مترمربع
مساحت زيربنا5851 :مترمربع اداري و  5878مترمربع سوله
تعداد طبقات 3 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5359 :
اتمام پروژه5368 :

 .5ساختمانهاي توليد ،اداري و خدماتي كارخانه شركت ايران نارا افزار هشتگرد
كارفرما :شركت ايران نارا افزار
محل احداث پروژه :هشتگرد
مساحت زمين پروژه 8888 :مترمربع
مساحت زيربنا :مركزي ساختمان توليد  1888مترمربع و اداري  5788متر مربع
تعداد طبقات 5 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه5359 :
اتمام پروژه5368 :

 .6كارخانه آب معدني و نوشيدنيهاي ارگانيك وابل
كارفرما :شركت وابل نوش زيار
محل احداث پروژه :پلور  -روستاي زيار
مساحت زمين پروژه85 :هزارمتر مربع
مساحت زيربنا57 :هزار متر مربع
خدمات انجامشده توسط مشاور :تكميل و بازبيني طراحي فاز اول و دوم ،هماهنگي و كنترل بخشهاي
سازه ،برق و تاسيسات مكانيكي -نظارت بر حسن اجراي معماري در مدت اجرا
آغاز پروژه :فروردين 5398
اتمام پروژه :خرداد 5398

118

 .9طرح كارخانه توريبافي كاشان
 .58بازنگري طرح كارخانه سامان كاشي بروجرد
 .55طرح مرحله اول كارخانه قطعات پيشساخته بتني سبك شركت فوالد خراسان
 .58طرح سالن كارخانه ساندويچ پانل شركت نود و توليد قطعات فوالدي ايران
 .53طرح توسعه كارخانه پارس خودرو و محوطهسازي كارخانه
 .51طرح سازه ساختمانهاي تيپ پستهاي برق شركت برق منطقهاي تهران بزرگ
 .57طرح اتوپارك تهران ـ طراحي مقدماتي
 .58طرح مجتمع اتوپارك سليمانيه ـ طراحي مقدماتي
 .55طرح ساختمانهاي جنبي سد شهيد عباسپور
 .56طرح مجتمع تشخيص بيماريهاي دامي استان خراسان براي بانك جهاني
 .59طرح مجموعه سالنهاي مرغداري بهنيا طالقان ـ طراحي مقدماتي
 .88طرح توسعه انبار و كارخانه ايران نارا افزار هشتگرد
 .85طرح مجموعه آهن مكان
 .88طرح انبارها ،تعميرگاه و دفتر مركزي شركت پارس خودرو
 .83طرح مجموعه انبارهاي صنعتي منطقه آزاد قشم
 .81مجتمع خدماتي -اداري معدن مس سونگون ،استان آذربايجانشرقي
85هزارمترمربع ،طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
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پلها
 .5طراحي پل و جاده پيراموني منطقه استحصال و اسكله بارانداز شركت پتروشيمي خارگ
كارفرما :شركت پتروشيمي خارگ
محل احداث پروژه :جزيره خارگ
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات و طراحي مراحل اول و دوم
آغاز پروژه :بهمن 5395
اتمام پروژه :مرداد 5398

 .8پل جواديه
كارفرما :سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زمين پروژه 3 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مرحله اول ،دوم و سوم (نظارت كارگاهي و عاليه)
آغاز پروژه :اسفند 5367
اتمام پروژه :آبان 5369
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طراحي محوطه ،فضاي سبز و پاركها
 .5پارك آبي سرزمين ايرانيان
كارفرما :شركت توسعه سياحان سرزمين ايرانيان
محل احداث پروژه :شهر پرند
جمع فضاي پارك آبي روباز 55270 :مترمربع
جمع فضاي پارك آبي سرپوشيده 20600 :مترمربع
ساختمانهاي پشتيباني 62900 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مرحله دوم
آغاز پروژه5395 :
اتمام پروژه5398 :

 .8طرح باغ و بازار سبزوار
كارفرما :سازمان بهسازي و نوسازي شهر سبزوار
محل احداث پروژه :سبزوار
مساحت زمين پروژه 8658 :مترمربع
مساحت زيربنا 1188 :مترمربع
تعداد طبقات 7 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :ارديبهشت 5398
اتمام پروژه :خرداد 5398

 .3طرح بهسازي و ساماندهي پيادهروهاي خيابان كريمخان زند
كارفرما :سازمان زيباسازي شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران – خيابان كريمخان زند
طول مسير :حدود  8588متر مربع رفت و برگشت
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :آذر 5369
اتمام پروژه :اسفند 5398

 .1بهسازي پيادهروهاي خيابان دكتر شريعتي
كارفرما :سازمان زيباسازي شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران  -مناطق 5و  3و  5شهرداري
طول مسير53878 :متر طول به عرض متوسط  7متر
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :فروردين 5369
اتمام پروژه :اسفند 5369
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 .7طرح نماد شهري دبي زعبيل
كارفرما :شهرداري دبي
محل احداث پروژه :امارات متحده عربي  -دبي
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :زمستان 5366
اتمام پروژه :زمستان 5366

 .8طرح جدارهسازي اتوبان امام علي

(ع)

كارفرما :شهرداري منطقه  1تهران
محل احداث پروژه :تهران  -غرب شهرك دقايقي
مساحت زمين پروژه58 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :مهر 5365
اتمام پروژه :مهر 5369

 .5بوستان گلبرگ
كارفرما :سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زمين پروژه 1/7 :هكتار
مساحت زيربنا 568 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :آبان 5367
اتمام پروژه :ارديبهشت 5365

 .6بوستان بانوان چيتگر
كارفرما :سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران  -پارك چيتگر
مساحت زمين پروژه 58888 :مترمربع
مساحت زيربنا 7588 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مرحله اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :آذر 5363
اتمام پروژه :آبان 5366
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 .9بوستان بانوان يافتآباد
كارفرما :سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران  -يافتآباد
مساحت زمين پروژه 877888 :مترمربع
مساحت زيربنا 88888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و سوم (نظارت كارگاهي و عاليه)
آغاز پروژه :مهر 5363
اتمام پروژه :آبان 5398

 .58طرح مجموعه فرهنگي تاريخي جزيره آب اهواز
كارفرما :سازمان آب و برق خوزستان
محل احداث پروژه :اهواز -رودخانه كارون
مساحت زمين پروژه51 :هزار مترمربع
مساحت زيربنا 6888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :شهريور 5363
اتمام پروژه5367 :

 .55طرح سايت فرهنگي ،تفريحي (شهرك انرژي) جزيره كيش
كارفرما :شركت عمران و خدمات شهري كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه578 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا58 :هزار مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :مهر 5363
اتمام پروژه5367 :

 .58طرح بوستان مادر پرديس
كارفرما :سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران -تهرانپارس
مساحت زمين پروژه 63888 :مترمربع
مساحت زيربنا 9888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :فروردين 5363
اتمام پروژه :مرداد 5363
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 .53موزه و نماد شهري كيش
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه3888 :مترمربع
مساحت زيربنا5688 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مرحله اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه :شهريور  – 5368آغاز فاز سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)5366 -
اتمام پروژه :شهريور  – 5361اتمام فاز سوم (نظارت عاليه و كارگاهي) -در حال انجام

 .51طرح ميدان شهداي مشهد (مسابقه)
كارفرما :شركت رهطرح
محل احداث پروژه :مشهد
مساحت زيربنا 38 :هزار متر مربع
تعداد طبقات 7 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح مقدماتي
آغاز پروژه :اسفند 5368
اتمام پروژه :ارديبهشت 5363

 .57طرح گل شرق سايت زمين گلف (ويالها ،هتل و باشگاه گلف) (مسابقه)
كارفرما :شركت توسعه گل شرق كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه83 :هكتار
مساحت زيربنا93688 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :مرداد 5368
اتمام پروژه :آبان 5368
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 .58طرح كوشك جهاني (مسابقه)
محل احداث پروژه :آزاد
مساحت زمين پروژه :آزاد
مساحت زيربنا5688 :مترمربع
تعداد طبقات 1 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح مقدماتي
آغاز پروژه :بهمن 5368
اتمام پروژه :بهمن 5368

 .55طرح پارك  78هكتاري شهداي صنعت نفت آبادان
كارفرما :وزارت نفت
محل احداث پروژه :آبادان  -ورودي شمالي شهر
مساحت زمين پروژه 78 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه5368 :

 .56طرح پارك  588هكتاري خليج نايبند
كارفرما :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه)
خدمات انجام شده توسط مشاور :فاز 5
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5365 :

 .59طرح باغ بهشت كيش
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 68 :هكتار
مساحت زيربنا 7188 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5356 :
اتمام پروژه5359 :
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 .88طرح محوطه مجموعه ورزشي كيش
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 888 :هزار مترمربع
مساحت زيربنا 38888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5355 :
اتمام پروژه5356 :

 .85طرح پارك ونك
كارفرما :شهرداري منطقه 3
محل احداث پروژه :تهران -شهيد خدامي و آرارات
مساحت زمين پروژه58 :هزار مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5355 :

 .88طرح پاركهاي شهري در منطقه  58شهرداري تهران
كارفرما :شهرداري منطقه 58
محل احداث پروژه :تهران -خيابان شهيد رجايي (چهار پارك ابريشم ،ميدان باربري ،وصال)
مساحت زمين پروژه568 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا5788 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5357 :
اتمام پروژه5357 :

 .83طرح مجموعه تفريحي خدماتي سد 57خرداد (مسابقه)
كارفرما :بنياد 57خرداد
محل احداث پروژه :اراضي اطراف سد  57خرداد
مساحت زمين پروژه 588 :هزارمترمربع
مساحت زيربنا58888 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي (احراز رتبه اول)
آغاز پروژه5357 :
اتمام پروژه5357 :
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 .81پارك آبي آزادگان
كارفرما :سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5353 :
اتمام پروژه5353 :

 .87پارك نمايشگاهي تهران (پارك گفتگو)
كارفرما :معاونت اجتماعي و امور فرهنگي شهرداري تهران
محل احداث پروژه :تهران -بزرگراه چمران
مساحت زمين پروژه878 :هزارمترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مرحله اول ،دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي)
آغاز پروژه5351 :
اتمام پروژه5365 :

137

 .88طرح اردوگاه رفاهي و تفريحي وزارت دفاع (محمودآباد)
 .85طرح ميدان امام در شهر كويته پاكستان
 .86طرح پارك كودك و پارك بزرگساالن گلگهر سيرجان
 .89طرح پاركهاي شهري در منطقه  8شهرداري تهران (سه پارك به مساحتهاي
58هزار مترمربع 88 ،هزار مترمربع و  68هزار مترمربع)
 .38طرح سالمسازي ساحل بندرانزلي -طراحي مقدماتي
 .35طرح اوليه بهسازي محوطه ناهارخوران گرگان
 .38طرح اردوگاه پرورش گرمدره (مدرسه علوي)
 .33طرح پارك تفريحي گنبد كاووس -طراحي مقدماتي
 .31طرح پارك كودك شهر جديد منجيل
 .37طرح پارك سفين كيش 18هزارمترمربع
 .38طرح پارك صدف كيش
 .35طرح اوليه پارك گلستان سمنان
 .36طرح مجتمع ساحلي سيمين قشم ـ طراحي فاز اول و دوم
 .39طرح اوليه مجموعه تفريحي نمك آبرود
 .18طرح مقدماتي مربوط به اقامه نماز در پاركهاي تهران
 .15طرح آبنماي صحن غربي مرقد امام

خميني(ره)

 .18طرح محوطه صدا و سيماي مركز كيش
 .13طرح بهسازي شهربازي كيش
 .11طرح پارك شطرنج كيش
 .17طرح اوليه پالژ بانوان كيش
 .18طرح فضاي سبز آزادگان تقاطع اتوبان آزادگان و بهشت زهرا
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(س)

بهينهسازي ساختمانهاي اداري ،آموزشي ،تجاري و معماري
داخلي
اين مجموعه پروژهها ،عمدتاً ديدي نو در طراحي فضاهاي اداري بصورت باز
( ،)Open Spaceتجاري و آموزشي به صورت بهينهسازي فضا طراحي گرديده و سعي
در ايجاد فضايي با مبلمان استاندارد شده مطلوب براي بهرهبرداران در اينگونه محيطها
را دارد .در جهت اجراييكردن سيستم ،اين مشاور توانسته است با فعال كردن گروههاي
كار و سازندگان مرتبط با آن ،زمينههاي الزم را فراهم نمايد كه به عنوان نمونه تعدادي
از پروژههاي طراحي شده در ذيل آمده است:
الف -بهينهسازي فيزيكي و طراحي نحوهي استقرار كاركنان در
ساختمانهاي اداري
.5
.8
.3
.1
.7
.8
.5
.6
.9
.58
.55
.58
.53
.51
.57
.58

طرح بهسازي فيزيكي ساختمان مركزي شركت ملي فوالد ايران
طراحي معماري داخلي و چيدمان ساختمان اداري شركت فوالد مباركه
طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان اداري شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران
طراحي معماري داخلي و چيدمان شركت سرمايهگذاري پتروشيمي
طراحي معماري داخلي و چيدمان بخش اداري دانشكده فني دانشگاه تهران پرديس 8
طراحي معماري داخلي و چيدمان بخش اداري ساختمان دانشكده متالوژي دانشگاه تهران
طراحي معماري داخلي و چيدمان بخش اداري دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
طرح بهسازي فيزيكي ساختمان و چيدمان امور موظفين و بخش كامپيوتر بانك سپه
طرح مبلمان و معماري داخلي سالن بورس اوراق بهادار تهران
طرح مبلمان و معماري داخلي ساختمان اداري موسسهي چاپ اسكناس
طرح مبلمان و معماري داخلي سالن معامالت ارزي و ريالي بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران
طراحي بخش مديريت امور بينالمللي ساختمان مركزي بانك سپه
طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان ساختمان مركزي (برج نوزده طبقه) بانك
ملت
طرح بهسازي فيزيكي بخشي از ادارات مركزي بانك ملي ايران
طراحي معماري داخلي شعبههاي سرپرستي بانك ملي ايران در نواحي مختلف شهر تهران
طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان مركزي اداره تداركات بانك ملي ايران

 .55طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان بخشي از ساختمان مركزي وزارت آموزش و پرورش
 .56طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان معاونت غيرانتفاعي وزارت آموزش و پرورش
 .59طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان ادارهي آموزش و پرورش ناحيهي  55تهران
 .88طرح بهسازي فيزيكي و استقرار كاركنان ساختمان ادارهي آموزش و پرورش واقع در
ايرانشهر جنوبي
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 .85طرح بهسازي فيزيكي آموزش و پرورش مركز كودكان استثنايي
 .88طراحي معماري داخلي و چيدمان ساختمان صندوق فرهنگيان آموزش و پرورش
 .83طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان ستاد مركزي تغذيه مدارس محروم
 .81طراحي معماريداخلي و طرحاستقرار كاركنان وزارت آموزش و پرورش ساختمان شمارهي
 7صبايشمالي
 .87طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان ساختمان آموزش و پرورش معاونت حقوقي
 .88طراحي داخلي ساختمان آموزش و پرورش معاونت امور بينالملل
 .85طراحي معماري داخلي و چيدمان بخشي از ساختمان سازمان مشاور فني و مهندسي شهر
تهران
 .86طراحي داخلي معاونت فني شهرداري تهران
 .89طراحي معماري داخلي و چيدمان شهرداري منطقه 8
 .38طراحي معماري داخلي و چيدمان شهرداري كميسيون ماده 588
 .35طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان شهرداري مركز
 .38طرح بهينهسازي و چيدمان ساختمان مركز اطالعات جغرافيايي شهرداري GIS

 .33طراحي معماري داخلي و استقرار كاركنان سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
 .31طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان شركت مشانير (وابسته به وزارت نيرو)
 .37طراحي معماري داخلي ،بهينهسازي و چيدمان شركت كلوكنر آلمان (دفترتهران)
 .38طرح بهينهسازي چيدمان سازمان زمينشناسي
 .35طراحي معماري داخلي و چيدمان  8طبقه از ساختمان شركت زيمنس آلمان (دفتر تهران)
 .36طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان مركزي شركت ايران ارقام
 .39طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان شماره  8شركت ايران ارقام
 .18طرح مبلمان و معماري داخلي ساختمان شهيد منتظري
 .15طراحي معماري داخلي و مبلمان ساختمانهاي اداري كارخانه چوب و كاغذ مازندران در
ساري
 .18طرح بهسازي فيزيكي ساختمان و چيدمان دفتر مركزي شركت چوب و كاغذ مازندران
 .13طراحي معماري داخلي و چيدمان معاونت بازرگاني سازمان صنايع ملي ايران
 .11طرح بهينهسازي فيزيكي و ساماندهي فضاها و استقرار كاركنان ساختمان اصلي وزارت
كشور ( 85طبقه)
 .17طراحي معماري داخلي بخشي از ساختمان مركزي شركت آب و فاضالب استان تهران
 .18طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان مركزي سازمان برنامه و بودجه
 .15طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمانهاي سازمان اسناد ملي ايران
 .16طرح بهينهسازي فيزيكي و طراحي استقرار كاركنان ساختمان مركزي كشتيراني جمهوري
اسالمي ايران (برج آسمان)
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 .19طرح بهينهسازي و سيستمدهي داخلي سازمان امور اداري و استخدامي كشور
 .78طرح جامع جا و مكان مجموعه ساختمانهاي وزات امور خارجه
 .75بررسي تشكيالت وزارت صنايع و تهيه طرح بهسازي فيزيكي ساختمان و طرح استقرار
كاركنان وزارت صنايع
 .78طراحي معماري داخلي و چيدمان بخش اداري مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو
 .73طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان ساختمان شركت مهندسي و توسعه نفت
 .71طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان ساختمان اداري شركت كاالي شهروند
 .77طراحي معماري داخلي و طرح استقراركاركنان شركت مديريت طرحهاي صنعتي
 .78طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان ساختمان شركت آب و فاضالب استان
تهران
 .75طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان سازمان آموزش مديريت دولتي
 .76طراحي داخلي فضاهاي سازمان تربيت بدني (فدراسيون شنا)
 .79طرح استقرار كاركنان شركت نورد سنگين كاويان اهواز در ساختمان مركزي
 .88طراح جانمايي دفتر ماشينسازي پارس
 .85طرح بهسازي فيزيكي ساختمان معاونت عمراني شركت ملي فوالد ايران
 .88طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان شركت سرمايهگذاري البرز
 .83طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان كشتيراني والفجر ،6درياي خزر
 .81طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان كشتيراني والفجر  ،6ساختمان بوشهر
 .87طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان معاونت پژوهشي وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري
 .88طراحي معماري داخلي و طرح استقرار بخشي از كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي
در تهران
 .85طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان دانشكده صنايع دانشگاه صنعتيشريف
(برگ سبز)
 .86تهيه طرح مقدماتي اوليه طرح بهينهسازي ساختمان اداري شركت ملي مناطق نفتخيز
جنوب
 .89طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان شركت نيكو
 .58طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان رفاهي ،خدماتي ساختمان
مجاور كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
 .55طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري جديد شركت ايراننارا
 .58طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري منطقه ويژهي اقتصادي
صنايع معدني و فلزي خليجفارس (معادن و فلزات)

121

 .53طرح ساماندهي فضا و استقرار نيروي انساني در ساختمانهاي مركزي قديم ،مركزي
جديد ،مركزي  ،7سوئيساير و اكتشاف شركت ملي نفت ايران
 .51طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان جديد شهرداري منطقهي 8
 .57طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري مركزي دوم بانك
كشاورزي
 .58طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري دبيرخانه شورايعالي
منطقهي ويژه
 .55طرح بهسازي فيزيكي ،معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان سازمان امور
مالياتي كشور
 .56طرح بهسازي فيزيكي و معماري داخلي ساختمان مديريت اكتشاف
 .59طرح بهسازي فيزيكي و معماري داخلي و استقرار كاركنان در ساختمان اداري منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس در تهران
 .68طرح بهسازي فيزيكي و معماري داخلي و استقرار كاركنان در ساختمان اداري و
ساختمانهاي امور زيربنائي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در عسلويه
 .65طرح بهسازي فيزيكي و معماري داخلي ساختمان مركز رشد مجتمع تحقيقاتي عصر انقالب
(شهريار)
 .68طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمانهاي (ب و ج) ،مركز آموزش
و دفتر مطالعات واقع در سايت گلستان وزارت امور خارجه
 .63طرح بهسازي فيزيكي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري مركزي بانك پارسيان
 .61طراحي معماري داخلي و طرح استقرار در ساختمان اداري پتروشيمي آذربايجان
 .67طرح بهسازي فيزيكي و طرح استقرار كاركنان شركت شهركهاي صنعتي آذربايجانغربي
 .68طرح جانمايي و ارائه نقشههاي جزئيات اجرايي تجهيزات مبلمان ساختمان استخر پرديس
ورزشي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .65طرح جانمايي ساختمان چادر دوقلو بادي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .66ارائه  3گزينه طرح جانمايي تجهيزات مبلمان اداري ساختمان شهرداري منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس
 .69طرح جانمايي استقرار نيروي انساني در طبقه ششم ساختمان بنياد مستضعفان
 .98طراحي جانمايي و معماري داخلي در ساختمان بازارچه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .95طراحي جانمايي تجهيزات مبلمان اداري در ساختمان اداري پشتيباني سايت  8منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس
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 .98طراحي جانمايي تجهيزات مبلمان اداري در ساختمان اداري مكانشهر
 .93طراحي جانمايي تجهيزات مبلمان اداري در ساختمان آتشنشاني فرودگاه بينالمللي
خليجفارس
 .91طراحي جانمايي تجهيزات مبلمان اداري در ساختمان برج فرودگاه بينالمللي خليجفارس
 .97طرح بهسازي فيزيكي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري پترو پارس
 .98طرح بهينهسازي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري شركت نوري ويژه
 .95طرح بهينهسازي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان اداري سازمان سنجش آموزش
كشور
 .96طرح بهينهسازي در ساختمان اداري سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
 .99طرح بهينهسازي در ساختمان اداري سازمان صنايع شيميايي ايران
 .588طرح بهينهسازي در ساختمان اداري شركت آذرسيماب
 .585طرح بهينهسازي در ساختمان اداري گذرنامه و آگاهي آبادان
 .588طرح جانمايي در ساختمان اداري مديريتي سازمان منطقه آزاد اروند
 .583طرح مطالعات در ساختمان اداري صنايع انرژيبر در المرد و كوشك نار
 .581طرح بهينهسازي در ساختمان اداري شركت مگفا
 .587طرح جانمايي تجهيزات در ساختمان اداري سازمان صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران
 .588طرح بهينهسازي در ساختمان اداري شركت پيشرو توسعه انرژي
 .585طرح بهينهسازي در ساختمان اداري شركت شمس
 .586طرح بهينهسازي در ساختمان اداري شركت راهبر توسعه طراحي pdf.co

 .589طرح مطالعات تيپ در ساختمانهاي اداري شركت پتروشيمي باختر
 .558طرح بهينهسازي در ساختمان اداري رهشهر پارس در عسلويه
 .555طرح بهينهسازي و مطالعات ساختمانها در سايت جديد اداري ورزشي نفت و گاز پارس
POGC

 .558حدود  588طرح فضاي اداري مرتبط با شركت صنعتگردان
 .553طرح بهسازي فيزيكي و طرح استقرار كاركنان شعبه مركزي بانك ايران ونزوئال
 .551طرح بهسازي فيزيكي و استقرار كاركنان دفتر نظارت توال (جزيره قشم)
 .557طراحي استقرار كاركنان و تجهيزات اداري شركت مجري طرح توسعه فرودگاه بينالمللي
امام

خميني(ره)

 .558طرح بهسازي فيزيكي و استقرار كاركنان كانون مشاوران اعتباري و سرمايهگذاري بانكي
 .555طرح بهسازي فيزيكي و استقرار كاركنان مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي  -حوزه
پژوهشي حمل و نقل
 .556مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي  -حوزه پژوهشي حمل و نقل
 .559طرح بهسازي فيزيكي و جانمايي استقرار و چيدمان و تجهيزات اداري ساختمان اداره كل
فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)
 .588طراحي چيدمان مبلمان دفتر مركزي شركت سروش انرژي پايدار

122

ب -بهينهسازي فيزيكي ساختمان و چيدمان تجهيزات در ساختمانهاي
آموزشي
 .5طراحي تجهيزات داخلي ساختمان دانشكده متالوژي دانشكده فني دانشگاه تهران
 .8طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان مديريت دانشگاه تربيت مدرس
 .3طرح بهسازي فيزيكي دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف
 .1طرح بهسازي فيزيكي ساختمان دانشكده عمران دانشگاه اميركبير (بخش اساتيد)
 .7طراحي بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان مركزي تربيت دبير لويزان
 .8طراحي مبلمان و معماري داخلي ساختمان دانشكده تحقيقات و مطالعات وزارت نيرو
 .5طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان دانشكده مديريت سيستم دانشگاه صنعتي شريف
 .6طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان آزمايشگاه شيمي تجزيه دانشگاه علم و صنعت
 .9طراحي تيغهبندي و چيدمان داخلي پژوهشكده معلم منطقه  58شهرداري تهران
 .58طرح معماري داخلي و تجهيزات مبلمان دانشكده روابط بينالملل در سايت گلستان
وزارت امور خارجه
 .55طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان مركز زبان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
(ساختمان پاركينگ خيابان فاطمي ،حجاب)
 .58طراحي بهسازي فيزيكي ساختمان پژوهشكده امام خميني(ره) و انقالب اسالمي
 .53طرح بهسازي فيزيكي ساختمان پژوهشكده علوم و فناوري انرژي دانشگاه صنعتي
شريف

124

ج  -بهينهسازي فيزيكي ساختمان و طراحي تجهيزات در ساختمانهاي
تجاري و نمايشگاهي
 .5طراحي داخلي و چيدمان فروشگاه شهروند صدر
 .8طراحي داخلي و چيدمان فروشگاههاي زنجيرهاي شهروند بوستان
 .3طراحي داخلي و چيدمان فروشگاه زنجيرهاي شهروند بهرود
 .1طراحي داخلي و چيدمان فروشگاه زنجيرهاي شهروند بهآوران
 .7طراحي غرفه و طرحهاي اجرايي سازمان صنايع ملي ايران در محل نمايشگاه
بينالمللي تهران
 .8طراحي غرفه و طرحهاي اجرائي مجتمع صنعتي و معدني چادرملو در محل نمايشگاه
بينالمللي
 .5طراحي غرفه و طرحهاي اجرايي شركت رهپاد گردان در محل نمايشگاه بينالمللي
تهران
 .6طراحي نمايشگاه تكنولوژي معاونت آموزشي وزارت آموزش و پرورش
 .9طرح بهسازي فيزيكي ساختمان تجاري هتل استقالل
 .58طراحي و چيدمان چندين فروشگاه تعاوني و شعبات فروشگاه اتكا در شهرستانهاي
مختلف
 .55بهينهسازي نمايشگاه عسلويه
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د -بهينهسازي فيزيكي ساختمان و طراحي تجهيزات در ساختمانهاي
خدماتي و رفاهي
 .5بهينهسازي فيزيكي بخش آزمايشگاه بيمارستان چمران
 .8بهينهسازي فيزيكي بخش فيزيوتراپي بيمارستان چمران
 .3طراحي بهسازي بخش راديولوژي و  MRIبيمارستان چمران
 .1توسعه نيروي انساني هراز (آمل)
 .7طراحي معماري داخلي و تهيه ليست تجهيزات مبلمان اتاقهاي هتل منطقه
ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس (معادن و فلزات)
.8

معماري داخلي خوابگاه پرديس و ساختمان پاويون فرودگاه قديم
 VIPرستوران ساختمان اداري و ساختمان مهمانپذير و  1كاخ و ،...كمپهاي
مسكوني ،منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در عسلويه

 .5طراحي معماري داخلي و تجهيزات مبلمان در سالن پذيرايي وزارت كار
و امور اجتماعي
 .6طرح بهينهسازي ،معماري داخلي و طرح المانهاي داخلي سالن ترمينال فرودگاه
بينالمللي خليجفارس در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در عسلويه
 .9طرح توسعه سالن ترمينال فرودگاه بينالمللي خليجفارس
 .58طرح بهينهسازي سالن ترمينال فرودگاه بينالمللي آبادان
 .55طرح بهينهسازي در هتل بينالمللي آبادان
 .58طرح بهينهسازي در ساختمان كتابخانه گلبرگ
 .53طرح سالن آمفيتئاتر
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هـ  -مجموعههاي فرهنگي ،ورزشي و خدماتي
 .5طرح ساماندهي مجموعه فرهنگي ،ورزشي تلهكابين توچال
 .8طرح پيادهراه سازي معابر ميدان و خيابان آزادي
 .3طرح پيادهراه سازي معابر ميدان و خيابان انقالب
 .1طرح پيادهراه سازي معابر خيابان دكتر شريعتي
 .7تهيه شناسنامه فني هتلهاي  1و  7ستاره فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)

و -طراحي معماري داخلي
 .5طراحي معماري داخلي سالن كنفرانس  VIPشركت ملي فوالد ايران
 .8طراحي معماري داخلي ساختمان اداري شركت فوالد مباركه
 .3طراحي معماري داخلي باشگاه معلمان وزارت آموزش و پرورش
 .1طراحي معماري داخلي هتل كيان
 .7طراحي معماري داخلي ساختمان فروش سايپا
 .8طراحي معماري داخلي ساختمان فرهنگسراي پارك ساعي
 .5طراحي معماري داخلي ساختمان مركزي كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
 .6طراحي معماري داخلي مركز آموزش ديپلماتيك وزارت امور خارجه
 .9طراحي دفتر مركزي هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران در اصفهان
 .58طراحي معماري داخلي دفتر بازرگاني پاريز قشم
 .55طراحي معماري داخلي بخش مديريت ساختمان اداري منطقه ويژهي اقتصادي
انرژي پارس در تهران
 .58طراحي معماري داخلي فروشگاههاي شركت دايا
 .53طرح آمفيتاتر گل گهر سيرجان
 .51طرح آمفيتئاتر شركت ملي صنايع پتروشيمي
 .57طرح آمفيتئاتر دانشگاه تربيت دبير در لويزان
 .58طرح آمفيتئاتر دانشكده فني دانشگاه تهران پرديس ( 8چوكا)
 .55طراحي معماري داخلي آمفيتئاتر مركز توسعه نيروي انساني هراز (آمل)
 .56طراحي معماري داخلي آمفيتئاتر هتل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و
فلزي خليجفارس (معادن و فلزات)
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 .59طراحي معماري داخلي آمفيتئاتر و سالن استقبال ساختمان اداري منطقه ويژهي
اقتصادي انرژي پارس
 .88طراحي معماري داخلي در ساختمان اداري شركت بتونير
 .85طراحي مجسمه و المانهاي تزئيني
 .88طراحي تابلوهاي راهنما و عاليم گرافيكي
 .83طراحي داخلي شعبه فلكه سوم تهرانپارس بانك ملت
 .81طراحي البي ساختمان مركزي شركت انرژي دانا
 .87طراحي انواع فرسكهاي چوبي ،سنگي ،سفالي و گچي و. ...
 .88طراحي و نظارت بر اجراي معماري داخلي ساختمان مركزي بانك گردشگري
ز  -استاندارد سازي
 .5طراحي و استانداردسازي تجهيزات اداري شامل پارتيشن ،ميز ،صندلي ،كمد ،فايل،
كازيه ،قفسهبندي و…
 .8طراحي و استانداردسازي تجهيزات فروشگاهي شامل ويترين ،سبد و چرخ وسايل،
كانتر ،قفسه ،آويزهاي مختلف و…
 .3طراحي و استانداردسازي تجهيزات آموزشي براي مقاطع مهد كودك
 .1طراحي و استانداردسازي تجهيزات آموزشي براي مقطع دبستاني و راهنمايي
 .7طراحي و استانداردسازي تجهيزات آموزشي براي مقطع دبيرستاني
 .8طراحي و استانداردسازي تجهيزات آموزشي براي مقطع دانشگاهي
 .5طراحي و استانداردسازي تجهيزات مسكوني شامل مبلمان ،كمد ،تخت خواب،
كابينت آشپزخانه و ...
 .6طراحي اثاثيه و المانهاي شهري شامل پاركها ،جداول خيابانها ،پل عابر پياده،
آب نما ،ظروف زباله و ...
 .9طراحي تابلوهاي راهنما ،اسامي فضا و تبليغاتي ترمينال فرودگاه بينالمللي
خليجفارس به همراه جزئيات اجرايي مربوطه تابلوها
 .58طراحي تابلوهاي راهنماي مسير و اسامي معابر در منطقه ويژه اقتصادي انرژي
پارس
 .55استانداردسازي فضا و سطوح تحت اشغال براي هتلهاي زنجيرهاي نرگس
 .58استانداردسازي فضا و سطوح تحت اشغال براي آشپزخانههاي صنعتي
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 .53استانداردسازي فضا و سطوح تحت اشغال براي فضاهاي فروشگاهي
 .51استانداردسازي فضا و سطوح تحت اشغال براي فضاهاي كودكان
 .57طراحي سايبان دستگاههاي  ATMبانك ملت

ح -معماري
 .5اصالح طرح ساختمان اداري و طراحي داخلي شركت نورد سنگين كاويان اهواز
 .8طراحي معماري و معماري داخلي درمانگاه ستاره
 .3طراحي مسجد در زمينهاي باير شهر
 .1طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان مركز زبان كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان (ساختمان پاركينگ خيابان فاطمي ،حجاب)
 .7اصالح طرح معماري و طراحي معماري داخلي رستوران و بخش مديريت مجتمع
معدني سنگ آهن گلگهر در سيرجان
 .8تهيه طرح جامع و جانمايي محوطه انبارهاي شركت ملي فوالد ايران در كرج
 .5پروژه احداث آسانسورهاي جديد در ساختمان مركزي شركت ملي فوالد ايران
 .6طراحي احداث پلهاي ارتباطي بين دو برج ساختمان مركزي شركت ملي فوالد
ايران
ط -تدوين برند
 .5تدوين برند براي زنجيره گردش بازارهاي ياس
 .8برنامهريزي و تدوين برند گروه هتلهاي  7ستاره بينالمللي نرگس و مجتمعهاي
رفاهي ـ اقامتي ناجا
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شهرسازي
از ديگر بخشهاي تخصصي گروه بينالمللي رهشهر بخش شهرسازي است؛ كه در
زمينههاي مختلف از جمله :مطالعات و برنامهريزي شهري ،تهيه طرحهاي جامع،
تفصيلي ،طرحهاي آمادهسازي ،شهركهاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و آزاد،
طراحي شهري ،طراحي مبلمان شهري ،شهرسالم و شهركهاي الكترونيكي ،پاركهاي
فناوري و دهكدهي دانايي و ،...فعاليت دارد.
تعدادي از فعاليتهاي انجامشده توسط اين بخش شامل پروژههاي ذيل ميباشد.
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طراحي شهري
آمادهسازي سايت  588هكتاري پتروشيمي پارسيان
كارفرما :سروش انرژي پايدار
محل احداث پروژه :منطقه ويژه صنايع انرژيبر پارسيان
مساحت زمين پروژه 588 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح آمادهسازي معابر ،نظارت مقيم و عاليه
آغاز پروژه :شهريور 5391
اتمام پروژه :در حال انجام

بازنگري و يكپارچهسازي طرح جامع و تفصيلي منطقه آزاد اروند
كارفرما :سازمان منطقه آزاد اروند
محل احداث پروژه :استان خوزستان ،شهرستانهاي آبادان و خرمشهر
مساحت زيربنا 35 :هزار هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :بازنگري طرحهاي جامع شهري و منطقه آزاد ،يكپارچهسازي طرحهاي
تفصيلي ،طرح جامع ترافيك شهري و برون شهري ،طرح جامع تاسيسات زيربنايي ،طرح تعيين وضعيت
زيستمحيطي خدمات ستادي
آغاز پروژه :تير 5391
اتمام پروژه :در حال انجام

مجتمع پتروشيمي نگين مكران -طرح اجرايي آمادهسازي شهري
كارفرما :شركت توسعه نگين مكران
محل احداث پروژه :استان سيستان و بلوچستان -منطقه آزاد چابهار
مساحت زمين پروژه :زميني به مساحت تقريبي  5888هكتار به ابعاد تقريبي 1788×8788متر
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه نقشههاي اجرايي سيويل خيابانهاي داخلي ،كانالهاي جمعآوري
آبهاي سطحي ،كريدور تأسيسات عمومي ،روشنايي خيابانها ،فضاي سبز كناره خيابانها و ميدانهاي
اصلي و شبكه آبياري فضاي سبز ،قطعهبندي و تدقيق كاربريها و فعاليتهاي قطعات صنعتي و غيرصنعتي
آغاز پروژه :تير 5393
اتمام پروژه :مهر 5391

طراحي فضاهاي زيرسطحي ميدان صادقيه تهران
كارفرما :سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
محل احداث پروژه :ميدان صادقيه تهران
مساحت زمين پروژه 18 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات مفهومي سطح يك و دو -مطالعات پايه
آغاز پروژه :آبان 5393
اتمام پروژه :در حال انجام
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تهيهي برنامه راهبردي طراحي يكپارچه محور انقالب( ،شهر تهران)
كارفرما :معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران
محل احداث پروژه :تهران
طول مسير پروژه7/7 :كيلومتر -محور خيابان انقالب تهران-حدفاصل ميدان انقالب تا ميدان امام حسين
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه برنامه راهبردي طراحي يكپارچه محور انقالب ،شهر تهران در انطباق
با سند طرح ساختاري راهبردي شهر تهران
آغاز پروژه :آذر 5393
اتمام پروژه :در حال انجام

تهيهي برنامه راهبردي طراحي يكپارچه محور وليعصر( ،شهر تهران)
كارفرما :معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران
محل احداث پروژه :تهران
طول مسير پروژه 56 :كيلومتر -محور خيابان وليعصر تهران ،حدفاصل ميدان راهآهن تا ميدان تجريش
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه برنامه راهبردي طراحي يكپارچه محور وليعصر شهر تهران در انطباق
با سند طرح ساختاري راهبردي شهر تهران
آغاز پروژه :دي 5393
اتمام پروژه :در حال انجام

باغ راه سفين كيش
كارفرما :شركت سرمايهگذاري و توسعه كيش
مساحت پروژه  38788 :مترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :فاز  5و 8
آغاز پروژه :ارديبهشت 5393
اتمام پروژه :تير 1394
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شهرك صنعتي شيميايي پرديس فناوران البرز
كارفرما :شركت پرديس فناوران البرز زنجان
مساحت زمين پروژه97 :هكتار
محل احداث پروژه :كيلومتر  57اتوبان قزوين – زنجان (استان زنجان)
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيهي طرح جامع ،تفصيلي و آمادهسازي ،ارائه خدمات ستادي
آغاز پروژه :تير 5393
اتمام پروژه  :اسفند 5391

طرح اراضي حاشيه رودخانه كارون در محدوده حريم قانوني شهر
كارفرما :شهرداري اهواز
محل احداث پروژه :اهواز
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات ساماندهي ،تهيه بستههاي سرمايهگذاري پروژههاي ساحلي و
طرحهاي موضوعي و موضعي
آغاز پروژه :اسفند 5366
اتمام پروژه :شهريور 5369

طرح آكواريوم و مجموعه فرهنگي -تاريخي جزيره آب اهواز
كارفرما :سازمان آب و برق خوزستان
مساحت زيربنا 3388 :مترمربع
مساحت زمين پروژه58 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مرحله اول و دوم
آغاز پروژه :خرداد 5361
اتمام پروژه :خرداد 5365

طرح مجموعه برج ميالد تهران
كارفرما :شركت يادمان سازه
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زمين پروژه58 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح جامع و كاربري
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :
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مناطق ويژه و آزاد
 .5خدمات مشاوره منطقه آزاد چابهار
كارفرما :سازمان منطقه آزاد تجاري -صنعتي چابهار
محل احداث پروژه :استان سيستان و بلوچستان ،شهرستان چابهار
مساحت زمين پروژه 51 :هزار هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات راهبردي ،تعيين وضعيت محيط زيست منطقه و بازنگري طرح
جامع منطقه آزاد تجاري -صنعتي چابهار
آغاز پروژه :مهر 5397
اتمام پروژه :در حال انجام

 .8خدمات مشاوره مادر منطقه ويژهي اقتصادي صنايع انرژيبر پارسيان
كارفرما :سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
محل احداث پروژه :استان هرمزگان ،شهرستان پارسيان
مساحت زمين پروژه 58 :هزار هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :بازنگري طرح جامع ،مطالعات و طراحي تفصيلي و آمادهسازي ،نظارت
كارگاهي و نظارت عاليه ،ارائه خدمات مديريت ستادي و فني مهندسي ،نظارت بر امور مشاورين تخصصي و
سرمايهگذاران
آغاز پروژه :شهريور 5397
اتمام پروژه :در حال انجام

 .3بازنگري و يكپارچهسازي طرح جامع و تفصيلي منطقه آزاد اروند
كارفرما :سازمان منطقه آزاد اروند
محل احداث پروژه :استان خوزستان ،شهرستانهاي آبادان و خرمشهر
مساحت زيربنا 35 :هزار هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :بازنگري طرحهاي جامع شهري و منطقه آزاد ،يكپارچهسازي طرحهاي
تفصيلي ،طرح جامع ترافيك شهري و برونشهري ،طرح جامع تاسيسات زيربنايي ،طرح تعيين وضعيت
زيستمحيطي خدمات ستادي
آغاز پروژه :تير 5391
اتمام پروژه :در حال انجام

 .1مطالعات طرح جامع گردشگري منطقه آزاد ماكو
كارفرما :سازمان منطقه آزاد ماكو
محل احداث پروژه :منطقه آزاد ماكو ،شهرستان ماكو -استان آذربايجان غربي
مساحت زمين پروژه 188 :هزار هكتار
شرح خدمات :انجام خدمات مشاوره توريسم و اكوتوريسم ،طرح جامع گردشگري كل منطقه آزاد ماكو
آغاز پروژه :خرداد 5391
اتمام پروژه :خرداد 5397
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 .7مطالعات مزيتهاي اقتصادي و جغرافيايي بارگذاري صنايع انرژيبر در منطقه آزاد جاسك
كارفرما :سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران -شركت شهركهاي صنعتي استان هرمزگان
محل احداث پروژه :منطقه آزاد جاسك ،شهرستان جاسك -استان هرمزگان
مساحت زمين پروژه 8 :هزار هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :انجام خدمات مشاوره مطالعات مزيتهاي اقتصادي و جغرافيايي بارگذاري
صنايع انرژيبر ،تهيه نقشه كاربري اراضي شهرك صنعتي جاسك با افق طرح توليد 7ميليون تن فوالد در
سال 888 ،هزارتن آلومينيوم در سال 78 ،هزارتن فروكروم در سال8 ،هزار مگاوات برق ،منيزيوم  8هزارتن در
سال ،تيتانيوم  78هزار تن در سال ،توليد تاسيسات جانبي براي مصرف صنايع ذكر شده ،صنايع پاييندستي،
صنايع كوچك و مطالعات اوليه امكانسنجي
آغاز پروژه :اسفند 5393
اتمام پروژه :اذر 5391

 .8طرح جامع منطقه آزاد تجاري انزلي
كارفرما :سازمان منطقه آزاد تجاري انزلي
محل احداث پروژه :استان گيالن – شهرستانهاي بندرانزلي ،رشت و آستانه اشرفيه
مساحت زمين پروژه 58 :هزار هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح جامع منطقه آزاد
آغاز پروژه :شهريور 5393
اتمام پروژه :آبان 5391

 .5طرح تفصيلي و آمادهسازي محدوده اول پيكره يك منطقه آزاد ماكو
كارفرما :سازمان منطقه آزاد ماكو
محل احداث پروژه :استان آذربايجان غربي -شهرستان ماكو
مساحت زمين پروژه :طرح تفصيلي 5188هكتار ،طرح آمادهسازي  787هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح تفصيلي و آمادهسازي زمين
آغاز پروژه :مرداد 5393
اتمام پروژه :اسفند 5391
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 .6بازنگري طرح جامع و انجام مطالعات بازار در منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژيبر
پارسيان و المرد
كارفرما :مهندسين مشاور مآب
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژيبر (سايت دريايي پارسيان و سايت المرد)
مساحت زمين پروژه :جمعا 88هزار هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :بازنگري طرح جامع و انجام مطالعات بازار در منطقه ويژه اقتصادي
صنايع انرژيبر پارسيان و المرد
آغاز پروژه :ارديبهشت 5393
اتمام پروژه :طرح جامع ،خرداد  -5397بازار ،فروردين 5391

 .9طرح راهبردي ساختاري فاز اول منطقه آزاد تجاري صنعتي ماكو
كارفرما :سازمان منطقه آزاد ماكو
محل احداث پروژه :منطقه آزاد ماكو -استان آذربايجان غربي -شهرستان ماكو
مساحت زمين پروژه 38888 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح راهبردي ساختاري -تهيه برنامه كاربري اراضي -تهيه
طرحهاي موضعي و موضوعي
آغاز پروژه5395 :
اتمام پروژه5398 :

 .58خدمات طرح جامع و طرح تفصيلي (مجتمع پتروشيمي نگين مكران)
كارفرما :شركت توسعه نگين مكران
محل احداث پروژه :استان سيستان و بلوچستان -منطقه آزاد چابهار
مساحت زمين پروژه 5888 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح جامع در مقياس  5:58888و طرح تفصيلي در مقياس
 5:8888مجتمع پتروشيمي نگين مكران در زميني به وسعت تقريبي  5888هكتار براي توليد بيش از
88ميليون تن محصوالت پتروشيمي در سال
آغاز پروژه :خرداد 5395
اتمام پروژه5398 :

 .55طرح جامع منطقه نمونه گردشگري طرالب قم
كارفرما :شركت ارم كيش
محل احداث پروژه :كيلومتر  88بزرگراه قم  -سلفچگان
مساحت زمين پروژه 388 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مشاور مادر ،طرح جامع منطقه نمونه گردشگري طرالب ،ارزيابي اثرات
زيستمحيطي
آغاز پروژه :آبان 5398
اتمام پروژه5398 :
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 .58مناطق ويژه اقتصادي نيريز و كازرون
كارفرما :استانداري فارس -معاونت برنامهريزي
محل احداث پروژه :فارس ،شهرستان نيريز و كازرون
مساحت زمين پروژه588 :هكتار نيريز 388 +هكتار كازرون
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات راهبردي و مكانيابي
آغاز پروژه :فروردين 5365
اتمام پروژه :دي 5398

 .53طرح سايت صنايع سنگين منطقه آزاد تجاري -صنعتي ارس
كارفرما :منطقه آزاد تجاري -صنعتي ارس
محل احداث پروژه :جلفا
مساحت زمين پروژه5188 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :آمادهسازي
آغاز پروژه :اسفند 5366
اتمام پروژه5393 :

 .51مناطق ويژه اقتصادي الر و فسا
كارفرما :اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان فارس
محل احداث پروژه :فارس -الر و فسا
مساحت زمين پروژه 588 :هكتار الر  388 +هكتار فسا
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات راهبردي و مكانيابي
آغاز پروژه :فروردين 5365
اتمام پروژه :آذر 5398

 .57منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژيبر
كارفرما :سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
محل احداث پروژه :شهرستانهاي المرد -پارسيان
مساحت زمين پروژه 88 :هزار هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح جامع ،تفصيلي ،مشاور مادر ،طرحهاي توجييه فني و اقتصادي،
ارزيابي اثرات راهبردي زيستمحيطي
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه5366 :
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 .58طرح ايجاد منطقه ويژه استقرار صنايع مبتني بر فناوريهاي برتر
كارفرما :وزارت صنايع و معادن – دفتر صنايع نوين
محل احداث پروژه :تهران
مساحت زمين پروژه 778 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات امكانسنجي و مكانيابي ،مطالعات و توجيه فني اقتصادي
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه :شهريور 5365

 .55منطقه آزاد اروند
كارفرما :سازمان منطقه آزاد اروند
محل احداث پروژه :منطقه آزاد اروند -شهرستانهاي آبادان و خرمشهر
مساحت زمين پروژه55888 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات راهبردي -مشاور مادر -تهيه طرح جامع و تهيه طرح تفصيلي
بخشي از منطقه ،طرحهاي موضعي و موضوعي
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5365 :

 .56توسعه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
محل احداث پروژه :ماهشهر
مساحت زمين پروژه58 :هزارهكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات امكانسنجي و طرح جامع
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :

 .59توسعه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سايت شماره 8
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
هدف :توسعه فازهاي گازي و احداث واحدهاي
محل احداث پروژه :از شيرينو تا نخل غانم
مساحت زمين پروژه58888 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح جامع به مقياس 5/87888
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :
LNG
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 .88توسعه منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليجفارس
محل احداث پروژه :بندرعباس
مساحت زمين پروژه 8 :هزار هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح جامع ،مطالعات ارزيابي راهبري زيستمحيطي ،پروژههاي
موضعي و موضوعي
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5365 :

 .85مطالعات امكانسنجي منطقه آزاد تجاري صنعتي ماكو
كارفرما :استانداري آذربايجانغربي
هدف:
 شناخت موقعيت ويژهي منطقه ماكو ،مي تواند اهميت استراتژيك اين مكان را در تعامالت آتي اقتصادمنطقه و نقش آن در ايران و منطقه ،بازنمايانده و ضرورت ايجاد منطقه آزاد تجاري را مستدل نمايد.
ايده اوليه ايجاد منطقه آزاد ماكو ،نشاندهنده شناخت اهميت نقش استراتژيك اين منطقه حساس در
تعامالت اقتصادي و مهمتر از آن سياسي -امنيتي براي كشور ايران است .اكنون بايد اين موضوع به
روشني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
محل احداث پروژه :استان آذربايجان غربي
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مشاوره مهندسي مطالعات امكانسنجي و مكانيابي
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه5367 :

 .88منطقه ويژهي اقتصادي سلماس
كارفرما :شركت شهركهاي صنعتي آذربايجانغربي
هدف:
 نگهداري اماني كاال كاهش فاصله محل تامين و پردازش كاال با مصرفكنندگان با هدف حمايت از توليد داخلي كشور پردازش كاال با ايجاد تغييرات در آن براي تحصيل ارزشافزوده با استفاده از امكانات بالقوه فراهم نمودن تسهيالت الزم جهت دستيابي خريداران عمده داخلي و خارجي به كاالهاي مورد نيازخود در اين مناطق ،نزديك كردن بازارهاي تجاري منطقهاي و بسط و توسعه تجارت خارجي كشور
 ايجاد عرصه فعاليتهاي تجاري منطقه اي با توجه به بازارهاي كشورهاي آسياي ميانه ،قفقاز و ماوراءقفقاز ،ارتباط با كشورهاي آسيايي و اروپايي و ساير نقاط و بهرهبرداري مفيد از اين بازارها با استفاده از
تمامي تسهيالت ترانزيت داخلي و خارجي ،صادرات و واردات موجود
 جذب سرمايههاي داخلي و خارجي براي موارد فوقالذكر به منظور نيل به اهداف مورد نظر با رعايتقوانين و مقرارت مربوطه
محل احداث پروژه :سلماس
مساحت زمين پروژه5888 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح جامع
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :
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 .83مكانيابي صنايع انرژيبر در سواحل جنوبي كشور
كارفرما :سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
محل احداث پروژه :نوار ساحلي خليجفارس
خدمات انجام شده توسط مشاور :مكانيابي
آغاز پروژه :اسفند 5361
اتمام پروژه :خرداد 5367

 .81طرح استحصال زمين مخازن ذخيره طرح متانول 8
كارفرما :شركت پتروشيمي خارگ
محل احداث پروژه :جزيره خارگ
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات مراحل اول ،دوم و انجام خدمات مرحله سوم
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5366 :

 .87طرح ساماندهي جزيره خارگ
كارفرما :شركت ملي نفت ايران
محل احداث پروژه :جزيره خارگ
مساحت زمين پروژه8588 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مشاور مادر طرح ساماندهي جزيره خارگ
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه5366 :

 .88طرح توسعه و عمران جزاير فارور و هندورابي
كارفرما :شركت ملي نفت ايران
محل احداث پروژه :جزيره فارور و هندورابي
مساحت زمين پروژه8588 :هكتار فارور8888 -هكتار هندورابي
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح جامع و تفصيلي
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه5363 :

 .85منطقه آزاد پردازش صادرات كاال خليجفارس
كارفرما :دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد
هدف :مطالعات كالبدي حوزه نفوذ بندر شهيد رجايي
محل احداث پروژه :خليجفارس -بندرشهيد رجايي
خدمات انجام شده توسط مشاور :ايده پيشنهادي براي ايجاد منطقه آزاد خليجفارس و پردازش صادرات
كاال
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه5368 :
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 .86طرح جامع ارتباطات منطقه پل خليج فارس الفت (قشم) و پهل (هرمزگان)
كارفرما :سازمان منطقه آزاد قشم
محل احداث پروژه :حد فاصل روستاهاي الفت (قشم) و پهل (هرمزگان)
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات امكانسنجي ،راهبردهاي طراحي و نتايج كاربري
آغاز پروژه :بهار 5356
اتمام پروژه :پائيز 5356

 .89منطقه ويژهي اقتصادي پتروشيمي
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
محل احداث پروژه :ماهشهر
مساحت زمين پروژه5888 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مشاور مادر ،تهيه طرح جامع ،طرح كاربري اراضي و طرح تفصيلي
آغاز پروژه5356 :
اتمام پروژه5365 :

 .38منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سايت شماره 5
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
هدف :توسعه صنايع نفت و گاز ،پتروشيمي ،خدمات و صنايع وابسته به منظور بهرهبرداري از منبع گازي
پارس جنوبي
محل احداث پروژه :عسلويه
مساحت زمين پروژه51 :هزار هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح كاربري اراضي -طرح تفصيلي -مشاور مادر و ارائه خدمات
ستادي
آغاز پروژه5359 :
اتمام پروژه5368 :

 .35منطقه ويژهي اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
هدف :ايجاد منطقه آزاد تجاري ،صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي ،جهت شكوفايي صنايع معدني و فلزي
كشور
محل احداث پروژه :بندرعباس
مساحت زمين پروژه8888 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مشاور مادر ،تهيه طرح جامع و طرح تفصيلي و زيربنايي و آمادهسازي
سايتهاي صنعتي و خدماتي حدود 8888هكتار
آغاز پروژه5355 :
اتمام پروژه5368 :
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شهركها با كاربري صنعتي و غيرصنعتي
 .5مطالعات و تهيه طرح جامع ،تفصيلي و آمادهسازي اراضي شركت فرآوردههاي ساختماني
(فراسا)
كارفرما :شركت فرآوردههاي ساختماني (فراسا)
محل احداث پروژه :كيلومتر  67اتوبان تهران – قزوين ،اراضي شركت فرآوردههاي ساختماني (فراسا)
مساحت زمين پروژه 178 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح جامع ،تفصيلي و آمادهسازي
آغاز پروژه :آبان 5397
اتمام پروژه :در حال انجام

 .8تعيين كاركردهاي آتي اراضي شركت صنايع پوشش ايران
كارفرما :شركت آسيا بافت بيستون
محل احداث پروژه :استان گيالن -مجاورت فرودگاه سردار جنگل ،اراضي شركت صنايع پوشش ايران
مساحت زمين پروژه 67 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :انجام مطالعات به منظور تعيين كاركردهاي آتي اراضي شركت صنايع
پوشش ايران و تهيه طرح اوليه كاربري اراضي محدوده مورد نظر
آغاز پروژه :تير 5397
اتمام پروژه :در حال انجام

 .3بررسي كاركردهاي آتي اراضي شركت فرآوردههاي ساختماني (فراسا)
كارفرما :شركت فرآوردههاي ساختماني (فراسا)
محل احداث پروژه :كيلومتر  67بزرگراه تهران -قزوين
مساحت زمين پروژه 178 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :بررسي و تعيين كاركردهاي آتي
آغاز پروژه :بهمن 5393
اتمام پروژه :شهريور 5391

 .1پرديس پاك مشاغل (چهاردانگه)
كارفرما :شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران
محل احداث پروژه :شهر چهاردانگه
مساحت زمين پروژه 855 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :انجام مطالعات شناخت ،امكانسنجي و تعيين كاربريهاي مناسب طرح،
تهيه طرح جامع ،ارائه خدمات مديريت ستادي و هماهنگي امور طرح
آغاز پروژه :دي 5398
اتمام پروژه :متوقف شده -دي 5393
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.7

اكوسيتي شواي؛ واي Shxwhá:y Village Eco-City
كارفرما :شوراي دهكدهي شواي؛ واي Shxwhá:y Village
محل احداث پروژه :غرب شهر چيليوَك واقع در 98كيلومتري شرق ونكوور ،كانادا
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيهي چارچوب برنامهريزي شهري راهبردي براي اكوسيتي شواي؛واي
Developing Strategic Urban Planning Framework for Shxwhá:y Village Eco-City

آغاز پروژه :آبان 5395
اتمام پروژه5398 :

 .8طرح توسعه عمران شهري شهر فرودگاهي فرودگاه بينالمللي قم -سلفچگان
كارفرما :شركت ارم كيش
محل احداث پروژه :كيلومتر  ،88بزرگراه قم -سلفچگان  -اراك
مساحت زمين پروژه 58583 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مشاور مادر ،نظارت عاليه ،بازنگري طرح جامع فرودگاه بينالمللي قم،
تهيه طرح جامع شهر فرودگاهي
آغاز پروژه :آبان 5398
اتمام پروژه :تير 5398

 .5شهر فرودگاهي فرودگاه بينالمللي امام

خميني(ره)

كارفرما :وزارت راه و شهرسازي  -مجري توسعه فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره)
محل احداث پروژه :شهر فرودگاهي فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره)
مساحت زمين پروژه53588 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مشاوره طرح جامع و تفصيلي
آغاز پروژه :مهر 5369
اتمام پروژه :در حال انجام
توضيحات :الزم به ذكر است نام گروه بينالمللي رهشهر در پنجمين كتاب جامع صنعت فرودگاهي و
صنايع وابسته به عنوان طراح پيشرو در شهرهاي فرودگاهي و ترمينالهاي مسافربري ذكر شده
است( .مراجعه شود به بخش تشويقنامهها)

 .6شهرك صنعتي تفت  8يزد
كارفرما :شركت شهركهاي صنعتي استان يزد
هدف :توسعه شهرك صنعتي تفت  8يزد
محل احداث پروژه :يزد -تفت
مساحت زمين پروژه178 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :فاز اول ودوم
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :
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 .9بلوسيتي (المدينه الزرقاء ،شهر آبي)
كارفرما :شركت بلوسيتي ( 5شركت المدينه الزرقاء الولي ،شركت شهر آبي )5
محل احداث پروژه :عمان
مساحت زمين پروژه 7/7 :كيلومترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح جامع فاز يك بلوسيتي شامل  888ويال 7888 ،آپارتمان1 ،هتل،
 7مركز خريد و  8زمين گلف
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :

 .58شهرك فرودگاهي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :شركت توسعه مهندسي مكانشهر
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
مساحت زمين پروژه 318 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :

 .55دهكده دانايي و پارك علم و فناوري خليجفارس
كارفرما :استانداري بوشهر
هدف :ايجاد مركز اطالعات و آموزش هوشمند جهت انجام تحقيقات كاربردي و تجاريسازي نتايج آن با
هدف رشد تحقيقات و كاهش هزينههاي سرمايهگذاري و جاري
محل احداث پروژه :بوشهر
مساحت زمين پروژه 818 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه گزارش مطالعات پايه و شناخت ،طرحهاي پيشنهادي ،ضوابط و
مقررات و برآورد ،تهيه طرح جامع ،تهيه نقشههاي مرحله اول ساختمانهاي مديريت پارك و مركز شهر
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :

 .58توسعه فاز  1شهرك صنعتي شمسآباد
كارفرما :شركت شهركهاي صنعتي تهران
محل احداث پروژه :كيلومتر  18اتوبان تهران -قم
مساحت زمين پروژه 788 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح كاربري اراضي ،تأسيسات آب و فاضالب ،شبكه انتقال نيرو ،تحقيقات
زمينشناسي ،محيطزيست و فضاي سبز ،مطالعات سيويل و ترافيك
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه5363 :
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 .53طرح مجتمع گردشگري و تفريحي سد درودزن
كارفرما :شركت سرمايهگذاري اوج (ايرانگردي و جهانگردي)
محل احداث پروژه :استان فارس -شهرستان مرودشت
مساحت زمين پروژه88 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح راهبردي مجتمع جهانگردي درودزن
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه5361 :

 .51شهرك صنعتي آئينهورزان دماوند
كارفرما :شركت شهركهاي صنعتي تهران
هدف :انتقال صنايع و مشاغل مزاحم شهري از تهران به شهركهاي اطراف
محل احداث پروژه :دماوند
مساحت زمين پروژه588 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح كاربري اراضي ،طرح سيويل
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه5361 :

 .57كارخانه گندلهسازي اردكان
كارفرما :شركت معدني و صنعتي چادرملو
هدف :احداث كارخانه گندلهسازي اردكان به ظرفيت توليد ساليانه 3/1ميليون تن به منظور بهرهبرداري از
ذخاير سنگ آهن معادن چادرملو ،گل گهر ،چغارت ،سنگال و. ...
محل احداث پروژه :اردكان
مساحت زمين پروژه5888 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :برداشت وضع موجود ،تهيه طرح جامع ،تهيه نقشههاي مرحله اول و دوم
سايت خدماتي
آغاز پروژه5359 :
اتمام پروژه5368 :
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 .58مجموعه بندري درگهان (منطقه آزاد قشم)
كارفرما :مديريت امور بنادر منطقه آزاد قشم
هدف :فراهم آوردن بستري بهينه و سامان يافته براي ورود و فروش اقالم مصرفي داخلي به صورت عمده
و خرده در سطح جزيره قشم به صورتي استاندارد و طراحي شده كه هم براي سرمايهگذاران و هم ساكنان
و مسافران جزيره ،صورتي مطلوب ،عملكردي و متناسب داشته باشد.
محل احداث پروژه :جزيره قشم  -بندر درگهان
مساحت زمين پروژه87 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح كاربري اراضي
آغاز پروژه5355 :
اتمام پروژه5355 :

 .55شهرك صنعتي توال
كارفرما :سازمان منطقه آزاد قشم
محل احداث پروژه :منطقه آزاد قشم -شهرك صنعتي توال
مساحت زمين پروژه5888 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح آمادهسازي و نقشههاي تفصيلي
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5356 :

 .56شهرك صنعتي نظرآباد
كارفرما :شهرداري نظرآباد
هدف :باالبردن ظرفيت توليد اقتصادي كشور و ساماندهي درست تحرك جمعيت ،ناشي از استخدام نيروي
كار جهت جلوگيري از اختالل در فعاليتهاي اقتصادي
محل احداث پروژه :كرج  -نظرآباد
مساحت زمين پروژه 68 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح آمادهسازي و نقشههاي تفصيلي
آغاز پروژه5355 :
اتمام پروژه5358 :
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شهركهاي مسكوني
طرح شهرك مسكوني الماس كربال
كارفرما :شركت نبع زمزم
محل احداث پروژه :كربال -عراق
مساحت زمين پروژه 16 :هكتار
تعداد طبقات 8 :تا  3طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه :مهر 5398
اتمام پروژه :دي 5398

طرح شهرك مسكوني ويژه جمشيديه
كارفرما :بنيان مرصوص بهساز
محل احداث پروژه :تهران – خيابان اميدوار– جنوب پارك جمشيديه
مساحت زمين پروژه88 :هزار مترمربع
مساحت زيربنا 88 :هزارمترمربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مرحله اول و اخذ تاييديه از شهرداري و آتشنشاني
آغاز پروژه :مرداد 5398
اتمام پروژه :خرداد 5398

سايت خدماتي مجموعه پتروشيمي مكران
كارفرما :شركت توسعه نگين مكران
محل احداث پروژه :چابهار
مساحت زمين پروژه 35/7 :هكتار
تعداد طبقات 5 :و  8طبقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح اوليه
آغاز پروژه :بهمن 5398
اتمام پروژه :اسفند 5398

طرح شهرك مسكوني -تجاري چمن كرمانشاه (مجتمع عظيم كوثر)
كارفرما :شركت تعاوني مسكن كاركنان بنياد تعاون بسيج
محل احداث پروژه :كرمانشاه
مساحت زمين پروژه 5 :هكتار
مساحت زيربنا 5 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول و دوم
آغاز پروژه :بهمن5365
اتمام پروژه :مرداد 5369

صنعتيسازي احداث مسكن
كارفرما :شركت مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا)
خدمات انجامشده توسط مشاور :تهيه برنامه راهبردي ،تهيه برنامه صنعتيسازي مسكن امكانسنجي و
مكانيابي احداث واحدهاي توليدكننده سيستمهاي صنعتيسازي ساختمان
آغاز پروژه :بهمن5365
اتمام پروژه5369 :
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شهرك مسكوني -تفريحي اوپاتان (تعداد واحد مسكوني 5888 :واحد)
كارفرما :شركت پخش و پااليش وزارت نفت
محل احداث پروژه :آبادان
مساحت زمين پروژه 888 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح جامع
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه ،5365 :در سال  5391بازنگري شده است

دهكده توريستي دماوند
كارفرما :شركت توسعه و مهندسي مكان شهر
محل احداث پروژه :دماوند
مساحت زمين پروژه 38 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5361 :

سايت و ساختمانهاي مجموعه مسكوني در شهرك انديشه بروجرد
كارفرما :شركت سرمايهگذاري ،توسعه و عمران بروجرد
محل احداث پروژه :بروجرد
مساحت زمين پروژه588 :هزارمتر مربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه5361 :

مجموعه  5888واحد مسكوني شهر جديد هشتگرد
كارفرما :شركت عمران شهر جديد هشتگرد
محل احداث پروژه :شهر جديد هشتگرد
مساحت زمين پروژه 86 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات و تهيه نقشههاي فاز اول
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5358 :
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ساماندهي بافت فرسوده قديمي شهر ساوه
كارفرما :شهرداري ساوه
محل احداث پروژه :ساوه
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح ساماندهي
آغاز پروژه5353 :
اتمام پروژه5351 :

مجموعه مسكوني نادرشهر مشهد
كارفرما :بنياد مسكن انقالب اسالمي
محل احداث پروژه :مشهد  -نادرشهر
مساحت زمين پروژه58 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي مقدماتي
آغاز پروژه5353 :
اتمام پروژه5353 :

مجتمع مسكوني فاز ششم صدف كيش
كارفرما :شركت سرمايهگذاري مسكن
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه888 :هزارمتر مربع
مساحت زيربنا888 :هزارمتر مربع
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5353 :

 5388واحد مسكوني خانه معلم
كارفرما :شركت ساختماني معلم
هدف :در نظر گرفتن جوانب مختلف در طراحي مجموعههاي مسكوني
محل احداث پروژه :تهران -بزرگراه آيتا ...كاشاني
مساحت زمين پروژه 7 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات و طراحي فاز اول
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5358 :

مجتمع مسكوني  5888واحدي كيش (مسابقه)
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
هدف :ايجاد مجتمع اقامتي ـ وياليي به منظور اشاعهي گردشگري و جذب توريست
محل احداث پروژه :جزيره كيش
مساحت زمين پروژه 17 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5355 :
اتمام پروژه5358 :
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كمپها و دفاتر اسكان موقت
 .5كمپهاي مسكوني فاز  58نفت و گاز پارس –

EPC

كارفرما :كنسرسيوم نصر
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سايت شماره 5
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز دوم
آغاز پروژه :ارديبهشت 5365
اتمام پروژ :فاز  ،5شهريور  5368و فاز  ،8ارديبهشت 5369

 .8دفاتر موقت كاري و كمپهاي مسكوني فاز  58نفت و گاز پارس و تهيه بستههاي
مناقصات
كارفرما :شركت پتروپارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -سايت شماره 8
مساحت زمين پروژه 88 :و 55هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و تهيه مدارك EPC
آغاز پروژه :ارديبهشت 5368
اتمام پروژه :شهريور 5365

 .3كمپ اسكان موقت كاركنان دوران ساخت فازهاي 55و  56نفت و گاز پارس
كارفرما :شركت پيدكو
هدف :تامين مسكن موقت كاركنان دوران ساخت
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
مساحت زمين پروژه38 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم مجموعه شامل معماري ،شهرسازي ،تأسيسات
زيربنايي و سيويل
آغاز پروژه :تير 5367
اتمام پروژه :آذر 5367

 .1كمپ اسكان موقت كاركنان دوران ساخت فازهاي  9و  58نفت و گاز پارس
كارفرما :شركت راشستان
هدف :تامين مسكن موقت كاركنان دوران ساخت
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -سايت صنايع نيمهسنگين
مساحت زمين پروژه38 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم سايت :شامل شهرسازي ،تاسيسات زيربنايي و
سيويل
آغاز پروژه :تير 5361
اتمام پروژه5367 :
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.7

كمپ اسكان موقت كاركنان دوران ساخت فازهاي 8و  5و  6نفت و گاز پارس
كارفرما :شركت پيدكو
هدف :تأمين مسكن موقت كاركنان دوران ساخت
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
مساحت زمين پروژه17 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم مجموعه شامل :معماري ،شهرسازي ،تأسيسات
زيربنايي و سيويل
آغاز پروژه :تير 5361
اتمام پروژه :مهر 5361

.8

كمپ اسكان موقت كاركنان دوران ساخت فازهاي  1و  7نفت و گاز پارس
كارفرما :شركت تهران جنوب
هدف :تامين مسكن موقت كاركنان دوران ساخت
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -سايت اسكان موقت كارگري
مساحت زمين پروژه 6 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم ساختمانها و سايت شامل :معماري ،شهرسازي،
تأسيسات زيربنايي و سيويل
آغاز پروژه :تير 5361
اتمام پروژه :مهر 5361

 .5كمپ اسكان موقت الوان
كارفرما :شركت قطب پتروشيمي سپهر الوان وابسته به شركت انرژي سپهر
محل احداث پروژه :استان هرمزگان ،جزيره الوان
مساحت زمين پروژه58 :هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مكانيابي محل كمپ ،طراحي فاز يك معماري
آغاز پروژه :ارديبهشت 5398
اتمام پروژه :تير 5398
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تاسيسات زيربنايي ،آبرساني ،فاضالب ،ايستگاههاي تصفيهفاضالب ،آب
شيرينكن و كنترل سيالب
 .5مطالعات بازنگري طرح آمادهسازي سايت صنايع سنگين ارس به منظور استفاده بهينه
از امكانات موجود شركت آب منطقهاي استان آذربايجان شرقي و اعمال تغييرات مربوط
به واريانت خيابان 888
كارفرما :سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس
محل احداث پروژه :سايت صنايع سنگين ارس
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات خطوط انتقال و شبكه توزيع آب سايت  5188هكتاري صنايع
سنگين منطقه آزاد ارس
آغاز پروژه :آبان 5391
اتمام پروژه :در حال انجام

 .8شهرك پتروشيمي مكران :طرح اجرايي جمعآوري ،كنترل و هدايت سيالب
كارفرما :شركت توسعه نگين مكران
محل احداث پروژه :استان سيستان و بلوچستان -منطقه آزاد چابهار
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح اجرايي كانال خاكي هدايت و كنترل سيالب شهرك از باالدست
زمينهاي منطقه آزاد چابهار به طول 51كيلومتر و عرض متوسط 98متر
آغاز پروژه :تير 1392
اتمام پروژه :بهمن 5393

 .3مطالعات آبهاي سطحي قطب پتروشيمي سپهر الوان
كارفرما :قطب پتروشيمي سپهر الوان
محل احداث پروژه :جزيره الوان
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات طرح جامع
آغاز پروژه5395 :
اتمام پروژه5398 :

 .1طرح ساختار توسعه فاز اول منطقه آزاد ماكو
كارفرما :سازمان منطقه آزاد ماكو
محل احداث پروژه :ماكو -آذربايجانغربي
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات كنترل سيالب ،منابع آب ،طراحي شبكه توزيع آب ،جمعآوري
فاضالب ،آبياري فضاي سبز و شبكه آتشنشاني منطقه آزاد ماكو
آغاز پروژه :بهمن 5393
اتمام پروژه :آذر 5391

.7

ساختمانهاي غيرصنعتي پروژه پااليشگاه NGL3100
كارفرما :شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت
محل احداث پروژه :استان ايالم -چشمه خوش
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات طراحي تاسيسات زيربنايي (آب ،فاضالب و شبكه آبياري فضاي
سبز)
آغاز پروژه :مرداد 5395
اتمام پروژه :مهر 5398
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 .8مطالعات طرح كنترل سيالب و جمعآوري آبهاي سطحي سايت توسعه فرودگاه
بينالمللي سلفچگان
كارفرما :شركت ارم كيش
محل احداث پروژه :منطقه نمونه گردشگري بينالمللي طرالب
خدمات انجام شده توسط مشاور  :مطالعات پايه
آغاز پروژه5398 :
اتمام پروژه5398 :

 .5مطالعات طرح كنترل سيالب منطقه آزاد ارس
كارفرما :سازمان منطقه آزاد تجاري -صنعتي ارس
محل احداث پروژه :منطقه آزاد تجاري -صنعتي ارس
خدمات انجام شده توسط مشاور  :مطالعات پايه
آغاز پروژه5398 :
اتمام پروژه5398 :

 .6مطالعات پايه طرح جمعآوري آبهاي سطحي و كنترل سيالب ترمينال شماره 8
فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره)
كارفرما :وزارت راه و ترابري
محل احداث پروژه :فرودگاه بينالمللي امام
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات پايه
آغاز پروژه5369 :
اتمام پروژه5398 :

خميني(ره)

 .9مطالعات پايه طرح جمعآوري آبهاي سطحي و كنترل سيالب سايت شهر فرودگاهي
امام خميني(ره)
كارفرما :وزارت راه و ترابري
محل احداث پروژه :فرودگاه بينالمللي امام خميني
خدمات انجام شده توسط مشاور  :مطالعات پايه
آغاز پروژه5369 :
اتمام پروژه5398 :

 .58تاسيسات زيربنايي و محوطهسازي واحد اسيد ،نفت و گاز كارگاه مخلوط شيميايي شركت
ملي حفاري ايران
كارفرما :شركت ملي حفاري ايران
محل احداث پروژه :اهواز
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فازاول ،دوم و نظارت عاليه بر عمليات اجرايي
آغاز پروژه :اسفند 5365
اتمام پروژه :خرداد 5398

162

 .55طرح تاسيسات زيربنايي سايت آلومينيوم المهدي
كارفرما :شركت آلومينيوم المهدي
محل احداث پروژه :بندرعباس -سايت آلومينيوم المهدي
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :دي5368
اتمام پروژه :اسفند 5369

 .58مطالعات مرحله اول و دوم شبكه توزيع آب شهرهاي زهك و هيرمند
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
آغاز پروژه :بهمن 5369
اتمام پروژه :در حال انجام

 .53پروژههاي منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
محل احداث پروژه :بندرعباس  -منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي تاسيسات زيربنايي
آغاز پروژه :آذر 5368
اتمام پروژه5365 :

 .51آبرساني شهركهاي قشم
كارفرما :معاونت عمراني منطقه آزاد قشم
محل احداث پروژه :جزيره قشم
خدمات انجام شده توسط مشاور :نظارت عاليه و نظارت كارگاهي
آغاز پروژه :فروردين 5368
اتمام پروژه5368 :

 .57پروژههاي منطقه آزاد اروند
كارفرما :سازمان منطقه آزاد اروند
محل احداث پروژه :منطقه آزاد اروند  -آبادان
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي تاسيسات زيربنايي
آغاز پروژه :اسفند 5367
اتمام پروژه :متوقف شده 5365 -
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 .58مطالعات پايه منابع آب سايت شماره  8منطقه ويژهي اقتصادي انرژي پارس
(اقليم و خشكسالي ،هيدرولوژي آبهاي سطحي و زيرزميني ،خاكشناسي و
زمينشناسي)
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5365 :

 .55مطالعات تامين آب سايت شماره  8منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5365 :

 .56طرح زهكشي سطحي و زيرزميني محوطه فضاي سبز و جنگلكاري منطقهي ويژه
اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
كارفرما :منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس  -بندرعباس
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه :تير 5368

 .59طرح شبكه آبياري محوطه ساختمان اداري سروآباد مريوان
كارفرما :سازمان مسكن و شهرسازي كردستان
محل احداث پروژه :مريوان
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز دوم
آغاز پروژه :بهمن 5368
اتمام پروژه :اسفند 5365

 .88شبكه آب و فاضالب و آبياري فاز  58گازي پترو پارس
كارفرما :شركت پتروپارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -تمبك
خدمات انجام شده توسط مشاور :انجام خدمات به روش EPC
آغاز پروژه :تير 5368
اتمام پروژه :اسفند 5368

 .85طرح شبكه آبياري ميدان آزادي سايت شماره  5منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام  -ماهشهر
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه :دي 5368
اتمام پروژه :بهمن5365
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 .88مطالعات مقدماتي پايه منابع آب دشتهاي المرد ،دير و كوشكنار به منظور استقرار
صنايع انرژيبر (اقليم و خشكسالي ،هيدرولوژي آبهاي سطحي و زيرزميني،
خاكشناسي ،زمينشناسي)
كارفرما :وزرات صنايع و معادن
محل پروژه :استانهاي بوشهر ،فارس و هرمزگان
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :

 .83مطالعات كنترل سيالب حوزههاي باالدست سايت شماره  8منطقه ويژه اقتصادي انرژي
پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلوبه
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :

 .81مطالعات پايه منابع آب پروژه مكانيابي صنايع نوين در استان تهران
كارفرما :وزارت صنايع و معادن
محل احداث پروژه :استان تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :

 .87طرح شبكه آب و فاضالب شهرك صنعتي تفت8
كارفرما :شركت شهركهاي صنعتي استان يزد
محل احداث پروژه :يزد -تفت
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :آبان 5367
اتمام پروژه :اسفند5368

 .88مطالعات و طراحي مهندسي رودخانه و حفاظت ساحل جزيره شادي اهواز
كارفرما :سازمان آب و برق خوزستان
محل احداث پروژه :اهواز
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات و طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :
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 .85طرح مهار و هدايت سيالب منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
كارفرما :منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
محل پروژه :منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس -بندرعباس
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :

 .86شبكه آبياري پارك گلبرگ
كارفرما :سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :

 .89شبكه آبياري فضايسبز خيابانهاي سايت مياني منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و
فلزي خليجفارس
كارفرما :منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس -بندرعباس
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5366 :

 .38شبكه آبياري فضايسبز و جنگلكاري هتل و سايت جنوبي منطقه ويژه اقتصادي صنايع
معدني و فلزي خليجفارس
كارفرما :منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس -بندرعباس
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5366 :

 .35مطالعات پايه منابع آب چابهار
كارفرما :سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
محل احداث پروژه :چابهار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :

 .38مطالعات پايه منابع آب تفت
كارفرما :شركت شهركهاي صنعتي استان يزد
محل احداث پروژه :يزد
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات پايه
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :
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 .33مطالعات تفصيلي منابع آب دشت سلماس
كارفرما :شركت شهركهاي صنعتي آذربايجانغربي
محل احداث پروژه :سلماس
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :

 .31مطالعات پايه منابع آب ماكو (اقليم و خشكسالي ،هيدرولوژي آبهاي سطحي و
زيرزميني ،خاكشناسي ،زمينشناسي)
كارفرما :استانداري آذربايجانغربي
محل احداث پروژه :ماكو
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :

 .37مطالعات پايه منابع آب سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي  -ماهشهر
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :

 .38مطالعات پايه منابع آب شش استان جنوبي كشور بهمنظور استقرار صنايع انرژيبر
كارفرما :وزارت صنايع و معادن
محل احداث پروژه :استانهاي جنوبي كشور
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :

 .35شبكههاي آب و فاضالب شهرك صنعتي شمسآباد تهران
كارفرما :شركت شهركهاي صنعتي تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :

 .36مطالعات و طراحي عمليات تحكيم و تثبيت بستر سايت مجتمع مسكوني ،رفاهي بوستان
كارفرما :شركت توسعه مهندسي مكانشهر
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس – عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات و طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :

168

 .39شبكه آبياري ستاد ناجا
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژهي اقتصادي انرژي پارس
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :

 .18طرح مركز تحقيقات بهبود بهرهوري صنعت آب و فاضالب
كارفرما :معاونت آب و فاضالب وزارت نيرو
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور  :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :اسفند 5351
اتمام پروژه :آذر 5367

 .15سيستم جمعآوري و هدايت آبهاي سطحي اراضي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5363 :

 .18شبكه آبياري پارك بانوان يافتآباد
كارفرما :سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :

 .13طرح شبكه آب و فاضالب ساختمانهاي عمومي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
ماهشهر
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي -ماهشهر
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه5361 :

 .11طرح شبكههاي آب و فاضالب شهرك صنعتي آئينهورزان دماوند
كارفرما :شركت شهركهاي صنعتي تهران
محل احداث پروژه :دماوند
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5368 :
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 .17طرح آبياري و شبكه توزيع آب يادمان
كارفرما :شركت يادمان سازه
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه :آبان 5361
اتمام پروژه :اسفند5361

 .18طرح شبكه آب و فاضالب و آبياري توسعه ميدان گازي پارس جنوبي ،فاز  9و 58عسلويه
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :

 .15شبكه آبياري ترمينال بار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5368 :

 .16طراحي شبكه آبياري كمپ  1منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5368 :

 .19شبكه آبياري نهالستان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5368 :

 .78شبكه آبياري پرديس ورزشي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5368 :
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.75

مخزن بتني 5888متر مكعبي بلوار فرودگاه عسلويه
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5368 :

 .78مطالعات پايه منابع آب دهكده دانايي بوشهر (اقليم و خشكسالي ،هيدرولوژي آبهاي
سطحي و زيرزميني ،خاكشناسي ،زمينشناسي)
كارفرما :استانداري بوشهر
محل احداث پروژه :بوشهر
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول
آغاز پروژه :سال 5361
اتمام پروژه :سال 5367

 .73طرح استحصال زمين از دريا ،پتروشيمي خارگ
كارفرما :شركت پتروشيمي خارگ
محل احداث پروژه :خارگ
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :

 .71شبكه آبياري كمپ  3جديد
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشارو :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه5361 :

 .77شبكه آبياري سايت شيرينو
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه5361 :

 .78شبكه آبياري بازارچه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه5361 :
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 .75شبكه آبياري پارك ساحلي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه5361 :

 .76مخزن 5888مترمكعبي ،مسير ورود فاضالبها به مخزن ،مسير خروجي آب آبياري به
پارك ساحلي
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه5361 :

 .79شبكه آبياري پارك 38هكتاري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه5361 :

 .88شبكه آبياري پارك بانوان چيتگر
كارفرما :سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه5367 :

 .85طرح شبكه آبياري پشتيباني مركز  8منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه5367 :

 .88طرح شبكه توزيع آب و جمعآوري فاضالب كمپ ستادي منطقه ويژه اقتصادي انرژي
پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه5363 :
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 .83شبكه آبياري فاز  8شهرك صدف و شركت نفت فالت قاره
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش و شركت نفت فالت قاره
محل احداث پروژه :جزيره كيش
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه5361 :

.81

شبكه آبياري پارك ساحلي نايبند
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5368 :

 .87مطالعات پايه منابع آب منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5363 :

 .88شبكه آبياري فضاي سبز ساختمان اداري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5361 :

 .85طرح شبكه توزيع آب سايت مياني منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5363 :

 .86طرح آب شيرينكن منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به ظرفيت  8واحد
58هزارمتر مكعبي
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه 5365
اتمام پروژه5363 :
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 .89طرح شبكههاي آب و فاضالب كمپهاي مسكوني منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5368 :

 .58شبكه توزيع منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي -ماهشهر
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5363 :

 .55طرح ايستگاههاي پمپاژ شبكه جمعآوري و انتقال فاضالب شهرك سفين
كارفرما :سازمان منطقه آزاد كيش
محل احداث پروژه :جزيره كيش
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه :ارديبهشت 5368
اتمام پروژه :خرداد5365

 .58سيستم جمعآوري آبهاي سطحي و كنترل آبهاي تحتاالرضي شهرك شهروند
كارفرما :سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5359 :
اتمام پروژه5368 :

 .53طرح شبكه جمعآوري فاضالب سايت مياني منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  -عسلويه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه5368 :

 .51طرح رسوبگير و سازه اتصال كانالهاي پارك نمايشگاهي
كارفرما :شركت نهال و گلشهر
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه :بهمن 5358
اتمام پروژه :آبان5368
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 .57طرح تاسيسات زيربنايي كارخانه گندلهسازي اردكان
كارفرما :شركت معدني و صنعتي چادرملو
محل احداث پروژه :يزد
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5359 :
اتمام پروژه5365 :

 .58مهار آبهاي سطحي منطقه انبارهاي صنعتي منطقه آزاد قشم
كارفرما :سازمان منطقه آزاد قشم
محل احداث پروژه :بندر شهيد رجايي
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5356 :
اتمام پروژه5359 :

 .55طرح شبكه جمعآوري فاضالب سايت جنوبي منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و
فلزي خليجفارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
محل احداث پروژه :بندرعباس
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5356 :
اتمام پروژه5359 :

 .56طرح شبكه توزيع آب سايت جنوبي منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي
خليجفارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
محل احداث پروژه :بندرعباس
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5355 :
اتمام پروژه5359 :

 .59مسيل درگهان قشم
كارفرما :معاونت عمراني سازمان منطقه آزاد قشم
محل احداث پروژه :جزيره قشم
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5355 :
اتمام پروژه5356 :

 .68طرح شبكه جمعآوري فاضالب سايت شماره  5منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي -ماهشهر
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5355 :
اتمام پروژه5359 :
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 .65طرح تصفيهخانه فاضالب سايت شماره  5منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي -ماهشهر
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5355 :
اتمام پروژه5356 :

 .68طرح شبكه آب دوران ساخت سايت شماره  3منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي -ماهشهر
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5355 :
اتمام پروژه5359 :

 .63طرح شبكه آب دوران ساخت سايت شماره  1منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
محل احداث پروژه :منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي  -ماهشهر
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5355 :
اتمام پروژه5359 :

 .61طرح مهندسي آب پروژه پارك نمايشگاهي تهران
كارفرما :شركت نهال و گلشهر
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه :بهمن 5358
اتمام پروژه :خرداد5355

 .67ارائه خدمات جهت ساخت تجهيزات مهار و كارهاي لولهاي ،به منظور ساخت و
راهاندازي سد الستيكي بابلرود
كارفرما :وزارت نيرو -امور آب
محل احداث پروژه :بابلسر
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مشاوره و ساخت
آغاز پروژه :آبان 5357
اتمام پروژه :خرداد 5358

 .68دستگاه تصفيه فاضالب براي سرويسهاي بهداشتي جزيره قشم
كارفرما :سازمان منطقه آزاد قشم
محل احداث پروژه :جزيره قشم
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5355 :
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 .65تدوين سيستم خبره تحليل سياستهاي مديريت آب
كارفرما :دفتر طرح استانداردها و مهندسي آب كشور
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات مهندسي
آغاز پروژه :مرداد 5357
اتمام پروژه :مرداد5358

 .66شبكه توزيع آب و فضاي سبز پارك ونك
كارفرما :شهرداري منطقه  3تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول ،دوم و نظارت
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5355 :

 .69حفاظت در مقابل سيل و رسوب رود كارون در محدوده طرحهاي نيشكر
كارفرما :مهندسين مشاور پاپيال
محل احداث پروژه :اهواز
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات هيدروليك ،سيالب و رسوب رودخانه كارون
آغاز پروژه :مهر 5357
اتمام پروژه :فروردين 5358

 .98طرح تجهيز و نوسازي 5888هكتار از اراضي زير شبكه سفيدرود گيالن
كارفرما :سازمان كشاورزي استان گيالن
محل احداث پروژه :گيالن
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز دوم
آغاز پروژه :اسفند 5357
اتمام پروژه :شهريور 5358

 .95طرح شبكه جمعآوري ،تصفيه و دفع فاضالب شهرهاي استان سمنان
كارفرما :شركت آب و فاضالب استان سمنان
محل احداث پروژه :استان سمنان
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5351 :
اتمام پروژه5358 :

 .98طرح تهيه مدلهاي كامپيوتري سيستم هشداردهنده سيالب رودخانههاي اصلي
استان خوزستان
كارفرما :سازمان تحقيقات منابع آب
محل احداث پروژه :استان خوزستان
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه :مهر5351
اتمام پروژه :مهر 5357
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 .93سد و نيروگاه آبي گتوند عليا
كارفرما :شركت مشانير
محل احداث پروژه :گند شوشتر
خدمات انجام شده توسط مشاور :محاسبات رسوب و تخمين دبي رسوب ساليانه
آغاز پروژه :بهمن 5351
اتمام پروژه :مرداد 5357

 .91ارزيابي گزارشهاي پيشنويس استاندارد طرح استاندارد صنعت آبكشور
كارفرما :سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (برنامه و بودجه)
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :ارزيابي گزارشها
آغاز پروژه :آبان 5351
اتمام پروژه :دي 5357

 .97طرح توسعه كشاورزي اراضي واقع درغرب روستاي ايپك
كارفرما :شركت ايپك نيك صنعت
محل احداث پروژه :كرج
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه :مرداد 5357
اتمام پروژه :آذر 5358

 .98مطالعات توجيهي رسوب پروژه سد گدارلندر
كارفرما :شركت مشانير
محل احداث پروژه :مسجد سليمان
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول
آغاز پروژه5351 :
اتمام پروژه5357 :

 .95مطالعات بهينهسازي سيستم اندازهگيري و توزيع آب در شبكههاي مدرن آبياري
كارفرما :وزارت نيرو
محل احداث پروژه :گرمسار ،قزوين ،ورامين ،گيالن
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات فاز اول
آغاز پروژه5351 :
اتمام پروژه5357 :

 .96طرح كانال جمعآوري آبهاي سطحي منطقه يوسفآباد تهران به طول 3كيلومتر
كارفرما :سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران -يوسفآباد
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5351 :
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 .99اصالح سيستم آبرساني و ترميم پايههاي بتني چوكا
كارفرما :مجتمع صنايع چوب و كاغذ ايران (چوكا)
محل احداث پروژه :ساري – استان مازندران
خدمات انجام شده توسط مشاور :خدمات نقشهبرداري
آغاز پروژه :آذر 5351
اتمام پروژه :دي 5357

 .588طرح سيستم تصفيه و بازيافت پساب صنعتي كارخانجات نوشابهسازي
كارفرما :دفتر تبليغات حوزه علميه قم
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه :ارديبهشت 5351
اتمام پروژه :شهريور5357

 .585مطالعه سيستم آبرساني مجتمع چوكا
كارفرما :مجتمع صنايع چوب و كاغذ ايران (چوكا)
محل احداث پروژه :ساري – استان مازندران
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات
آغاز پروژه :اسفند 5353
اتمام پروژه :مرداد 5351

 .588طرح اصالح هندسي و جمعآوري آبهاي سطحي خيابان آجودانيه
كارفرما :شهرداري منطقه  5تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه5353 :
اتمام پروژه5351 :

 .583سيستم جمعآوري آبهاي سطحي و آبياري فضاي سبز محوطهسازي زمين شمالي
پارسخودرو
كارفرما :شركت پارس خودرو
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه5353 :
اتمام پروژه5351 :

 .581مطالعات و محاسبات هيدروليك و هيدرولوژي مسيل
كارفرما :شهرداري منطقه 8
محل احداث پروژه :رودبار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات و محاسبات هيدروليكي و رسوب مسيل
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5353 :
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 .587طرح شبكه جمعآوري آبهاي سطحي شهرستان ساوه
كارفرما :شهرداري ساوه
محل احداث پروژه :ساوه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي شبكه آبهاي سطحي
آغاز پروژه :اسفند 5358
اتمام پروژه :آبان 5353

 .588مطالعات هيدرولوژي و هيدروليك انبارهاي صنعتي قشم
كارفرما :سازمان منطقه آزاد قشم
محل احداث پروژه :جزيره قشم
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات هيدرولوژي و هيدروليك
آغاز پروژه :اسفند 5358
اتمام پروژه :شهريور 5353

 .585طرح شبكه فاضالب نمايشگاه دائمي كشاورزي
كارفرما :وزارت كشاورزي
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي شبكه فاضالب و برآورد هزينه
آغاز پروژه :شهريور 5358
اتمام پروژه :فروردين 5353

 .586مطالعات جمعآوري آبهاي سطحي و بهسازي كانال مجتمع تجاري شهر رودبار
كارفرما :آپارتمانشهر
محل احداث پروژه :رودبار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات هيدروليك فاز اول و دوم
آغاز پروژه :شهريور 5358
اتمام پروژه :آذر 5358

 .589طرح بهرهبرداري بهينه از سد سفيدرود
كارفرما :وزارت نيرو
محل احداث پروژه :گيالن
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه :تير 5358
اتمام پروژه :اسفند 5358

 .558طرح اتصال كانال يوسفآباد به كانال خيام
كارفرما :سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول
آغاز پروژه :تير 5358
اتمام پروژه :اسفند 5358
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 .555طرح سد الستيكي بابلرود در شهر بابلسر
كارفرما :وزارت نيرو -امورآب
محل احداث پروژه :بابلسر -مازندران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي فاز اول و سوم
آغاز پروژه5358 :
اتمام پروژه5358 :

 .558طرح جمعآوري آبهاي سطحي ،شبكه آبرساني و شبكه فاضالب شهرك صنعتي
نظرآباد
كارفرما :شهرداري نظرآباد
محل احداث پروژه :نظرآباد
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي شبكه آبهاي سطحي
آغاز پروژه :شهريور 5355
اتمام پروژه :آبان 5355

 .553مطالعات جمعآوري آبهاي كنترل سيالب منطقه ويژهي (المرد و پارسيان)
 .551مطالعات سيالب در رود كارون
 .557مطالعات و بارگذاري خط انتقال آب از زير دريا به جزيره هرمز
 .558طرح جداسازي پالژ ساحلي بندرانزلي (جداكنندههاي شناور)
 .555تهيه برنامه كامپيوتري بيالن آب
 .556طرح جمعآوري آبهاي سطحي و هيدروليك مسيل و خط انتقال ساوه
 .559مطالعات تكنولوژي تزريق بتون داخل سدها
 .588مطالعات آبگيري از دريا در جزيره كيش
 .585طرح خط انتقال آب به كارخانه آسفالتسازي شهرستان ساوه
 .588طرح پايه جهت جمعآوري فاضالب ديزين
 .583طرح آبياري فضاي سبز شهرك منجيل
 .581تهيه ضوابط طرحهاي آبياري
 .587مطالعات سد شميل و نيان
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آموزش
واحد آموزش بخش منابع انساني گروه بينالمللي رهشهر ،مجموعهاي است كه با هدف
ارتقاء سطح علمي و افزايش توان مهارتهاي شغلي كليه كاركنان گروه بينالمللي
رهشهر به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم (از طريق واگذاري به مراكز دولتي يا
غيردولتي) اقدام به برگزاري دورهها و برنامههاي مختلف آموزشي مينمايد.
بر اين اساس اهداف آموزشي بهطور كلي عبارتند از:
 .5ارتقاء سطح دانش و معلومات شغلي كاركنان به منظور بهبود ،كارايي و بهرهوري
 .8باال بردن مهارتها و تواناييهاي شغلي و حرفهاي
 .3تشكيل كارگروههاي آموزشي مختلف حسب مورد
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دورههاي آموزشي برگزار شده
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رديف

عنوان دوره

شرح دوره

تاريخ

5
8

زبان انگليسي
زبان فرانسه

آموزش مهارتهاي چهارگانه در سطوح مختلف
آموزش مهارتهاي چهارگانه در سطوح مختلف

از  5368تاكنون
مهر  5398تاكنون

3

ICDL

فراگيري مهارتهاي استفاده از برنامههاي رايانهاي

1

نرمافزار Power Point

تهيه نمايش اساليد و گزارشهاي چندرسانهاي

7

نرمافزارWord

تايپ و ويرايش متون و تهيه گزارشات

8

نرمافزار Excel

تهيه جداول و نمودارها

5

نرمافزار Front Page

6

نرمافزار Outlook

9

نرمافزار Access

طراحي صفحات وب
دريافت و ارسال نامههاي داخلي بوسيله سرور  exchangeو چك كردن
ايميلهاي داخلي با استفاده از اينترنت
تهيه و تشكيل بانكهاي اطالعاتي مانند دفترچه تلفن و آدرسها

58

نرمافزار 3DSMAX

تهيه انيميشن و ساخت اشياء سه بعدي

نرمافزارها

55

نرمافزار

58

نرمافزار

53

نرمافزار

ACAD

طراحي و ترسيم نقشههاي معماري و مهندسي

3D CAD

تهيه و طراحي و تبديل نقشههاي معماري با حجمهاي سهبعدي
طراحي و مدلسازي طرحهاي معماري
با سيستم BIM
طراحي سيويل ،هيدروليك
ميكس سريع صدا و تصوير با قابليتهاي منحصر بهفرد در تهيه خروجي
حتي براي ارسال فايل با ايميل
نرمافزار گرافيكي برداري است؛ هر چيزي
كه در محيط اين نرمافزار ايجاد نماييد نوعي شيء محسوب ميشود
ويرايش تصاوير و تهيه طراحي موارد گرافيكي چاپي يا غير چاپي مانند آرم،
سربرگ ،كارت ويزيت و بروشورهاي تبليغاتي و ...
تهيه و طراحي Objectهاي متحرك
در صفحات وب و طراحي تبليغات اينترنتي به صورت متن و يا شكل،
بهصورت حرفهاي در دو بخش مقدماتي كدنويسي

Revit Architecture

51

نرمافزار Auto Cad Land

57

نرمافزارMovie Maker

58

نرمافزار Corel Draw

55

نرمافزار Photo Shop

56

نرمافزار Flash
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تابستان 5361
تابستان 5365
زمستان 5355
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تابستان 5367
زمستان 5355
تابستان 5366
بهار 5367
تابستان 5365
تابستان 5368
بهار 5368
تابستان 1390
پاييز 5398
زمستان 5358
پاييز 5398
مرداد 5365
آذر 5365
تابستان 1392
مهر 5365
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پاييز 5367
پاييز 5368

19

نرمافزار
 Flashپيشرفته
(اسكريپتنويسي)

تهيه و طراحي Objectهاي متحرك
در صفحات وب و طراحي تبليغات اينترنتي به صورت متن و يا
شكل به صورت حرفهاي در دو بخش پيشرفته كدنويسي

زمستان 5368

88

برنامهنويسي HTML

زبان برنامه نويسي براي طراحي صفحات وب بصورت پيشرفته

زمستان 5359
تابستان 5368

85
88
83

سيستم عامل  Linuxمقدماتي
سيستم عامل DOS
مباني كامپيوتر

آشنايي با سيستم عامل
آشنايي سيستم عامل و استفاده از فرامين و دستورات
آشنايي با سختافزار

81

Windows

آشنايي با محيط سيستم عامل

87

نرم افزار HySys

شبيهسازي و طراحي تأسيسات پااليشگاهي

زمستان 5368
5357
5365 5357
5357
5365
بهمن 5368

88

نرم افزار

ASPN

شبيهسازي و طراحي تأسيسات پااليشگاهي

5368

مديريت سوئيچهاي شبكه Cicso

5361

B-JACK

85

Cisco

86

امنيت شبكه

آشنايي و بررسي استانداردهاي امنيت شبكه

5365

89
38
35
38
33
31
37
38
35

طراحي شبكه
شبكههاي كامپيوتري

آشنايي با چگونگي پيكربندي و تنظيمات شبكه
آشنايي مفاهيم مقدماتي سيستمهاي شبكههاي رايانهاي
مدل سازي سيستمهاي نرمافزاري
جستجوي پيشرفته در وب براي يافتن مطلب در كمترين زمان
محاسبات و تحليل شبكه هيدروليك خط لوله آب
شبيهسازي و طراحي تأسيسات پااليشگاهي
شبيهسازي و طراحي تأسيسات پااليشگاهي
شبيهسازي و طراحي تأسيسات پااليشگاهي
شبيهسازي و طراحي تأسيسات پااليشگاهي

مهر 5365
بهار 5366
تابستان 5361
زمستان 5368
زمستان 5368
زمستان 5368
زمستان 5368
زمستان 5368
زمستان 5368

شبيهسازي و طراحي تأسيسات پااليشگاهي

زمستان 5368

36

Rational Rose

جستجوي وب
نرم افزار شبكه و خط انتقال
نرمافزار Arc GIS
نرمافزار Water Games
نرمافزار Storm CAD
نرمافزار Sewer CAD
نرمافزار محاسبه و آناليز ضربه
قوچ Hammer

39

نرمافزار (آماري) People

18

نرمافزار

15

نرم افزار  G.I.Sمقدماتي

18

نرم افزار  G.I.Sپيشرفته

ASPN - PlUS

روشهاي پيشبيني جمعيت و عوامل موثر برآن
(باروري ،مرگ و مير و مهاجرت)
شبيهسازي و طراحي تأسيسات پااليشگاهي
دادهها و اطالعات  ،G.I.Sآَنايي با نرمافزارهاي  ،ESRIآشنايي با
سيستم تصوير و نحوه رفرنسكردن نقشهها ،رقومي نمودن
مديريت دادههاي اطالعاتي و  ،Data Baseتوابع تحليلي
 ،)... ,Extract ,Overlay( Tools Analysisآشنايي
تخصصي با نرم افزار  ،Info Arcساختار دادهها در
(GISرستري) ،درونيابي ،توابع ماژول ،Analyst Spatial
آشنايي با ماژول  ،Analysis D3كارتوگرافي و تهيه خروجي
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زمستان 5368
آذر 5368
تابستان 5365

پاييز 5365
زمستان 5398

13

نرمافزار Geotools

11

نرمافزار P3E

17

نرمافزار Primavera

رسم پروفيل طولي و عرضي ،محاسبه حجم عمليات خاكي
تهيه برنامه زمانبندي ،كنترل و مديريت هزينه
و منابع انساني و مديريت زمان ،محاسبه پيشرفت برنامهاي
تهيه برنامه زمانبندي ،كنترل و مديريت هزينه و منابع انساني
و مديريت زمان ،محاسبه پيشرفت برنامهاي

ارديبهشت 5365
5368
5368

18

نرمافزار MS Projrct

تهيه برنامه زمانبندي ،كنترل و مديريت هزينه و منابع انساني
و مديريت زمان ،محاسبه پيشرفت برنامهاي

بهار 5357
اسفند 5368
خرداد 5366

15

طراحي تابلوها و مدارهاي برق و
نرمافزار داك وين

آشنايي با نرمافزار محاسبات تأسيسات الكتريكي فشار ضعيف و توزيع

آذر 5368

16

برنامهريزي حمل و نقل

19

Project HSE Review

78

نرمافزار تانك

مباني برنامهريزي حمل و نقل شامل معرفي مدلهاي موجود ،مراحل چهارگانه
تحليل تقاضاي حمل و نقل ،بررسي مورد نمونه تهران
بررسي ايمني و سالمت و محيطزيست در پروژهها
آشنايي با نرمافزار تانك جهت طراحي مخازن و سيستمهاي تحت فشار و
مخازن اتمسفريك

75

كاربرد علمي مباحث اقليمي در
برنامهريزي و طراحي

آشنايي با نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان

78

تأمين آسايش حرارتي در
فضاهاي زيستي

73

مباني
QMS

71

مباني
خودارزيابي در قالب
ارزيابي محيطي
آشنايي با نظام مديريت امنيت
اطالعات

75

Comfar III

76

مباني مديريت ريسك پروژهها

79
88
85

مباني مديريت منابع انساني
منابع مديريت دارايي
مهندسي ارزش

88

مديريت دانش

83

بهينهكاوي )Benchmarking

81
87

طراحي هندسي
AIMSUN NG Geotools

88

چكيده نويسي

77
78

85
86
89

EFQM

EFQM

دوره كمكهاي اوليه ،مقدماتي و
پيشرفته
سرمميزي HSE-MS
مباني HSE-MS

لزوم برنامهريزي همساز با محيط ،نحوهي تامين آسايش حرارتي در فضاهاي
زيستي ،بررسي محيط طبيعي و مسائل و عوامل اثرگذار اقليمي ،معرفي
شاخصهاي آسايش حرارتي ،شيوههاي مختلف كنترل و استفاده از نور خورشيد،
تمرين عملي براي طراحي سايهبان
نهادينه شدن ديدگاه فرآيندگرايي و بهبود مستمر فرآيندها ،مشتري محوري،
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
آشنايي با اصول اوليه نظام EFQM

دي و آذر 5368
اسفند 5356
زمستان 5368
تير 5365

زمستان 5365

ارديبهشت 5365
آذر 5365

آشنايي با روشهاي خودارزيابي

آذر 5365

آشنايي با مباني نظام مديريت امنيت اطالعات

اسفند 5365

ارزيابي مجدد داراييها ،ارزشيابي بنگاههاي فعال اقتصادي ،ارزيابي سهام ،تهيه
گزارشات دورهاي عملكرد و ...
آموزش مباني برنامهريزي مديريت ريسك ،شناسايي ريسكها ،آناليز كمي و
كيفي ريسك ،تعيين اقدامات كنترلي ريسك ،پايش ادواري ريسك
مباحث مربوط به مباني مديريت منابع انساني
مباحث مربوط به انواع داراييها و مديريت آن
مباني مهندسي ارزش و پيادهسازي مهندسي ارزش در شهرداري تهران
مفاهيم مديريت دانش ،انواع دانش موجود در سازمان
و علل نياز به مديريت دانش
آشنايي با فرآيند مقايسه روشهاي كاري و تجاري
و معيارهاي عملكرد از جمله هزينه ،مدت چرخه،
بازدهي و كيفيت ،بهعنوان يك نوع محك
آشنايي با ضوابط و قوانين طراحي شهري با موضوع حمل و نقل و ترافيك
شبيهسازي ترافيك ،حمل و نقل
روش چكيدهنويسي
آموزش كمكهاي اوليه مقدماتي و پيشرفته
سرمميزي مديريت نظام بهداشت ،ايمني و محيط زيست
مباني مديريت نظام بهداشت ،ايمني و محيط زيست
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زمستان 5367
اسفند 5365
اسفند 5365
اسفند 5365
اسفند 5365
آذر 5365
اسفند 5365
آبان 5365
شهريور 5365
تابستان 5368
پاييز 5398
اسفند 5361
دي 5368
آذر 5361
شهريور 5361

58
55
58
53
51
57
58
55
56

 HSE-MSمقدماتي و پيشرفته
سرمميزي ISO 14001
مميزي ISO 14001
مميزي OHSAS 18001
دوره تئوري اطفاء حريق
آموزش اطفاء حريق
مباني مديريت بحران
پدافند غيرعامل
قوانين ملي و تعهدات بينالمللي
محيطزيست
گواهينامههاي IMS
مميزي ISO 9000

59
68
65

SharePoint

68
63
61
67
68
65

الزامات عمومي معماري
مصالح و فرآوردههاي ساختماني
جزئيات و عناصر معماري
آموزش نرمافزار رويت
آموزش Arc Gis
آموزش Exell

مديريت نظام بهداشت ،ايمني و محيطزيست بصورت مقدماتي و پيشرفته
سرمميزي استاندارد مديريت محيطزيست
مميزي استاندارد مديريت محيطزيست
مميزي استاندارد بهداشت حرفهاي
آموزش مباني اطفاء حريق
آموزش مباني اطفاء حريق
مباني تهيه سيستم مديريت بحران
مباني طراحي و بارگذاري ساختمانها با استفاده از پدافند غيرعامل

مهر 5365
آذر 5361
مهر 5361
آذر 5361
بهمن 5361
تير 5368
تير 5361
آبان 5368

ارائه مستندات مربوط به قوانين ملي و تعهدات بينالمللي

تير 5361

گواهينامه مديريت سيستم يكپارچه
مميزي استاندارد مديريت كيفيت
طراحي ،مديريت راهبردي و نگهداري پرتالهاي سازماني
نظام مهندسي
الزامات عمومي معماري
مصالح و فرآوردههاي ساختماني
جزئيات و عناصر معماري
-

ارديبهشت 5367
مرداد 5368
 5368تا 5366
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تابستان و پاييز 5366
تابستان و پاييز 5366
تابستان و پاييز 5366
تابستان  5398تاكنون
زمستان  5393بهار 5391
تابستان 5391

رديف

عنوان دوره

شرح دوره

5
8
3

شهرهاي هوشمند
لجستيك
باز طراحي خيابانهاي شهري
ارزيابي محيط انسان ساخت بر اساس
اصول TOD
سير تحول سياستگذاري و
برنامهريزي حملونقل
خصوصيسازي سيستم اتوبوسراني

بررسي حملونقل هوشمند ،لجستيك هوشمند و ...
مديريت زنجيره تامين و لجستيك حمل و نقل ،لجستيك گردشگري
الگوهاي بازطراحي خيابانها و تقاطعهاي درون شهري

4
5
6
7

OHSAS

8

HSE

9
10
11
12
13
14

QMS
EMS
Office

مديريت پروژه
EMMP
EMMS

معيارها ،زيرمعيارها و روش اندازهگيري اصول  TODدر مقياس محله
تحول انواع روشهاي برنامهريزي در حوزه حملونقل
تجارب و انواع روشهاي خصوصي سازي
نظام مديريت ايمني
پياده سازي نظام ايمني ،بهداشت و محيطزيست در پروژههاي عمراني
و ساختماني
نظام مديريت كيفيت سازماني
نظام مديريت محيط زيست
…Word,Excel,Visio,Power Point,
برنامهريزي مديريت و پايش زيستمحيطي
پيادهسازي سيستم مديريت و پايش زيستمحيطي
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سمينارهاي داخلي
گروه بينالمللي رهشهر با همكاري انجمن طراحان شهري ايران ،با اهداف:
 همسوسازي تجارب فضاي حرفهاي و جامعه دانشگاهي كشور ارتقاء دانش حرفهاي آشنايي با تجارب عملي و نظري در عرصه معماري و شهرسازي بسترسازي براي تجربه نقد علمي حمايت از پژوهشهاي مرتبطاقدام به برگزاري سلسله نشستهاي تخصصي با حضور متخصصين و انديشمندان
رشتههاي معماري ،شهرسازي و رشتههاي مرتبط مينمايد.
در اين راستا گروه بينالمللي رهشهر پذيراي ايدههاي پژوهشگران در زمينههاي
معماري ،شهرسازي ،برنامهريزي شهري و منطقهاي ،طراحي منظر ،مرمت شهري
و طراحي صنعتي در قالب جلسات ادواري است.
همچنين در راستاي حمايت از پژوهشگران ،به پژوهشهاي برگزيده ،بودجههايي
در جهت ادامهي پژوهش تا دستيابي به محصول نهايي و دستاوردهاي عملي
اختصاص مييابد.
 .5ششمين كنفرانس بينالمللي گرمايش ،سرمايش و تهويه مطبوع
پژوهشگر :دكتر غالمعلي نجفي
تاريخ :خرداد 5391
محل نشست :تهران

 .8چهارمين نشست همانديشي چشمانداز گلگهر
پژوهشگر :سيد محمد باقر كيايي
تاريخ 89 :و  38بهمن 5393
محل نشست :مشهد مقدس

 .3شاهنامه ،زندگي به روش ايراني و گردش ادبي
پژوهشگر :آقاي دكتر جنيدي و آقاي نورآقائي
تاريخ :مرداد 5398
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .1چهارمين همايش ساخت آزمايشگاه تونل باد
پژوهشگر :آقاي مهندس بهرام رضوي
تاريخ :ارديبهشت 5398
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر
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 .7سمينار باغ ايراني
پژوهشگر :خانم پرستو عشرتي -آقاي فريار جواهريان -آقاي اردشير سيروس -خانم نسيم صحرايينژاد-
آقاي محمود مطلبي
تاريخ :ارديبهشت 5398
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .8سمينار توريسم و آموزش
پژوهشگر :ژوانا هروث -مسيح شريف -هومن شاهواري -سولماز پروين
تاريخ :فروردين 5398
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .5برنامهريزي گردشگري براي توسعه پايدار
پژوهشگرMarcello Notarianni :

تاريخ :اسفند 5395
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .6سمينار تحليل رفتار متقابل ) (TAبا رويكرد رفتارهاي سازماني
پژوهشگر :آقاي فرزاد شكويي
تاريخ :بهمن 5395
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .9دومين همايش ساخت آزمايشگاه تونل باد
پژوهشگر :آقاي مهندس بهرام رضوي ملكي -آقاي مهدي برمكي -آقاي دكتر سيد تقي نائيني -آقاي مهندس
منوچهر احتشامي
تاريخ :دي 5395
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .58اولين همايش ساخت آزمايشگاه تونل باد
پژوهشگر :آقاي مهندس بهرام رضوي ملكي
تاريخ :آذر 5395
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .55سمينارهاي آشنايي با برگزاري دوره متخصص حرفهاي
پژوهشگر :آقاي مهندس شهاب
تاريخ :آذر 5395
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر
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 .58سلسله سمينارهاي تخصصي -حرفهاي معماري ( 3بررسي دهانههاي بلند)
پژوهشگر :آقاي مهندس ناصر اسدپور
تاريخ :شهريور 5395
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .53سلسله سمينارهاي تخصصي -حرفهاي معماري ( 8بررسي دهانههاي بلند)
پژوهشگر :آقاي دكتر فرهاد آزرمي
آقاي مهندس ناصر اسدپور
آقاي مهندس جالل اويسي
تاريخ :مرداد 5395
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .51سلسله سمينارهاي تخصصي -حرفهاي معماري ( 5بررسي دهانههاي بلند)
پژوهشگر :آقاي دكتر فرهاد آزرمي
آقاي مهندس ناصر اسدپور
تاريخ :مرداد 5395
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .57پاكت آبي محفلي براي معماران
پژوهشگر :آقاي دكترسيد منوچهر سيد مرتضوي (دانشگاه فني دارمشتات -آلمان)
تاريخ :اسفند 5398
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .58آشنايي با خطاهاي انساني و حوادث سازماني
پژوهشگر :خانم دژبانخان (كارشناسي ارشد مهندسي عوامل انساني)
تاريخ :اسفند 5398
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .55نور در معماري
پژوهشگر( Dr.WolfgangKlamann :از شركت آلماني) KlamannFlos GmbH
تاريخ :بهمن 5398
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .56نگاهي به آب و فناوري استفاده از آن در معماري ايراني
پژوهشگر :آقاي دكتر فرهاد آذرمي (مدرس دانشگاه شهيد بهشتي)
تاريخ :مرداد 5398
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر
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 .59جايگاه طاق و قالب در معماري ايران
پژوهشگر :آقاي دكتر فرهاد تهراني (دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي)
تاريخ :مرداد 5398
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .88توسعه  Spin-offشركتهاي زايشي
پژوهشگر :آقاي دكتر غالمعلي نجفي
تاريخ :تير 5398
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .85ارتباط متقابل طبيعت و معماري
پژوهشگر :خانم مهندس روناك فروزمنش (مدرس دانشگاه جامع)
تاريخ :خرداد 5398
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .88سازه فضايي
پژوهشگر( Dr.Jörg Schlaich :پروفسور از آلمان)
تاريخ :ارديبهشت 5398
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .83آشنايي با مفاهيم مديريت زنجيره تامين
پژوهشگر :آقاي دكتر سهيل داوري
تاريخ :آبان 5369
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .81معماري ايران فناوريهاي نوين و توليد صنعتي ساختمان
پژوهشگران :آقاي مهندس سيد محمد محيط
 آقاي دكتر شكرچي (مهندس عمران -دانشيار دانشكده فني دانشگاه تهران) آقاي مهندس عقيل (مهندس عمران -عضو ستاد انرژيهاي نو در رياست جمهوري) آقاي دكتر وفامهر (استاد دانشگاه علم و صنعت) آقاي مهندس رضا روحانيتاريخ :خرداد 5369
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر
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 .87ماه جهاني معماري منظر
پژوهشگر :آقاي مهندس محمد مطلبي (كارشناسي ارشد مهندسي طراحي محيطزيست از دانشگاه تهران
و كارشناس مهندسي فضاي سبز از تبريز -دبير انجمن)ISLAP
 آقاي مهندس خراسانيزاده (كارشناسي ارشد معماري و شهرسازي ،دانشگاه شهيد بهشتي مدرس دانشگاهشهيد بهشتي و رييس دپارتمان منظر مشاور امكو ايران)
 آقاي دكتر حميد ابراهيم آقاي مهندس مسعود احمدي (كارشناسي ارشد مديريت و آموزش محيطزيست؛ دانشگاه تهران و كارشناسمهندسي فضاي سبز دانشگاه تبريز)
 آقاي مهندس اسكندر مختاري (دكتراي پژوهش هنر؛ كارشناسي ارشد مرمت؛ كارشناس باستانشناسي) آقاي مهندس حامد كيخسروي (كارشناس مهندسي فضاي سبز دانشگاه تبريز ،رييس انجمن (ISLAP آقاي مهندس حسين الهيجي (كارشناسيارشد طراحي صنعتي از دانشگاه تهران)تاريخ :ارديبهشت 5369
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .88پاركينگ در كالنشهر تهران
پژوهشگر :آقاي دكتر تقيزاده( ،دكتراي برنامهريزي و حملونقل)
 آقاي مهندس شهيدي (كارشناسارشد برنامهريزي شهري و منطقهاي) آقاي دكتر شيران (دكتراي برنامهريزي و حملونقل) آقاي دكتر حبيبيان (دكتراي برنامهريزي و حملونقل) آقاي مهندس مقاره (كارشناسي ارشد برنامهريزي حملونقل)تاريخ :آذر 5366
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .85راهنماي طراحي شهري مقاوم در برابر زلزله -نمونه موردي ،شهر بم
پژوهشگر :سركار خانم مهندس سولماز حسينيون
كارشناسي ارشد معماري ،كارشناس ارشد طراحي شهري (دانشگاه شهيد بهشتي)؛ نفر اول كنكور سراسري
كارشناسي ارشد سال  5368در هر دو رشته طراحي شهري و برنامهريزي شهري؛ گواهينامه عكاسي با رتبه
عالي از انجمن سينماي جوان 5386
تاريخ :شهريور 5366
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .86آشنايي با نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان
پژوهشگر :سركار خانم دكتر منصوره طاهباز
دكتراي برنامهريزي حمل و نقل ،دكتراي معماري (دانشگاه شهيد بهشتي)
عضو هيات علمي (دانشگاه شهيد بهشتي)
تاريخ :مرداد 5366
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر
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 .89بررسي ساز و كار تجميع قطعات در فرآيند نوسازي بافتهاي شهري فرسوده
پژوهشگر :سركار خانم مهندس شمين گلرخ
دانشجوي دكتراي شهرسازي
كارشناس ارشد طراحي شهري (دانشگاه شهيد بهشتي)
تاريخ :مرداد 5366
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .38رابطه توده و فضا در بافتهاي مسكوني
پژوهشگر :سركار خانم مهندس مرواريد قاسمي
كارشناس ارشد معماري (دانشگاه شهيد بهشتي)
كارشناسي ارشد طراحي شهري (دانشگاه شهيد بهشتي)
تاريخ :تير 5366
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .35مديريت زمان در شهرهاي جديد
پژوهشگر :سركار خانم مهندس سحر قاسميان
كارشناسي ارشد معماري (دانشگاه تهران مركز)
كارشناس ارشد طراحي شهري (دانشگاه شهيد بهشتي)
تاريخ :تير 5366
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .38حفاظت كاتدي
پژوهشگر :آقاي مهندس مسعودي
كارشناسي ارشد شيمي و پتروشيمي (دانشگاه پليتكنيك) آقاي مهندس شين
مهندس برق (دانشگاه )Hangyang
Dr. kho

تاريخ :خرداد 5366
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .33طراحي شهري جنسيت  -محور
پژوهشگر :سركار خانم مهندس فرانك فرزانه
كارشناسي ارشد طراحي شهري (دانشگاه تربيت مدرس)
كارشناس معماري (دانشگاه شهيد بهشتي)
تاريخ :خرداد 5366
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر
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 .31طراحي شهرهاي بدون كربن
پژوهشگر :سركار خانم دكتر نسرين فقيه
دكترا معماري (دانشگاه معماري ونيز ايتاليا)
كارشناس ارشد طراحي محيط (دانشگاه ييل آمريكا)
كارشناس ارشد اتحاد اروپا در رشتههاي ميراث فرهنگي ،معماري زيستمحيطي ،ساختمانهاي موزه
عضو هيات موسس جايزه معماري آقاخان
برنده جايزه سال  8883در معماري سبز از فرانسه
تاريخ :ارديبهشت 5366
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .37ارزشيابي اقتصادي طرحها
پژوهشگر :آقاي دكتر توفيق
دكتراي جامعهشناسي  -دكتراي اقتصاد (دانشگاه فرانسه)
تاريخ :ارديبهشت 5366
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .38هنر عمومي و جايگاه آن در طراحي شهري
پژوهشگر :سركار خانم مهندس هدي كنعاني
كارشناسي ارشد طراحي شهري (دانشگاه شهيد بهشتي)
كارشناس معماري (دانشگاه شهيد بهشتي)
تاريخ :ارديبهشت 5366
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .35اصول و راهكارهاي طراحي در راستاي تحول و بلوغ فضاي شهري به مكان عمومي
مختلط عملكردي
پژوهشگر :سركار خانم مهندس ندا رضايي
كارشناسي ارشد طراحي شهري (دانشگاه شهيد بهشتي)
كارشناس معماري (دانشگاه تهران مركز)
تاريخ :فروردين 5366
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .36روشهاي پيشبيني و آيندهپژوهي
پژوهشگر :آقاي دكتر توفيق
دكتراي جامعهشناسي -دكتراي اقتصاد (دانشگاه فرانسه)
تاريخ :فروردين 5366
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر
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 .39مديريت منظر صوتي در شهر
پژوهشگر :سركار مهندس مريم شبيري
كارشناسي ارشد طراحي شهري (دانشگاه شهيد بهشتي)
كارشناسي ارشد معماري (دانشگاه علوم و تحقيقات)
كارشناس معماري (دانشگاه تهران مركز)
تاريخ :اسفند 5365
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .18آمايش سرزميني با بررسي تجربه فرانسه در آمايش سرزمين
پژوهشگر :آقاي دكتر توفيق
دكتراي جامعهشناسي  -دكتراي اقتصاد (دانشگاه فرانسه)
تاريخ :اسفند 5365
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .15بررسي نقش آب در طراحي فضاهاي شهري
پژوهشگر :سركار مهندس مهنوش شاهين راد
كارشناسي ارشد معماري (دانشگاه تربيت مدرس)
كارشناس معماري (دانشگاه شهيد بهشتي)
تاريخ :اسفند 5365
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر

 .18روش طبيعي افزايش توانايي نگهداري آب در خاك  -زئوپالنت
پژوهشگر :شركت بازرگاني پاريز با همكاري شركت  Zeoplantاروپا و گروه بينالمللي رهشهر
تاريخ :مهر 5365
محل نشست :دفتر مركزي گروه بينالمللي رهشهر
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برخي از سمينارهايي كه گروه بينالمللي رهشهر در آنها شركت كرده
است:
 سمينار همكاري اقتصادي ايران و كره جنوبي هفتمين نمايشگاه بينالمللي تجهيزات گردشگري و هتلداري نشست علمي تخصصي شهرسازي و آمايش سرزمين اولين اجالس بينالمللي معدن و صنايع معدني دومين كنفرانس نقش پژوهش و فناوريهاي نوين در مديريت مواد زائد صنعتنفت (بخش باالدستي) 58 ،و  55دي ماه  - 5393تهران
 ارايه مقاله در همايش حملونقل هوايي ايران ،آسيبشناسي و چالشها نشست تخصصي ساختمان و انرژي همايش ملي دانشآموختگان نانو در انجمن نانو فناوري حضور در همانديشي با عنوان توسعهي مطالعات شهري همايش چالشها و فرصتهاي شركتهاي ايراني در قراردادهاي نفت و گاز اولين همايش «ايران آينده» همايش روز جهاني معمار سمينار طبيعت و فرهنگ نهمين كنفرانس حملونقل و ترافيك ايران سمينار پيادهرو سازي نخستين همايش مديريت ايمني ،بهداشت و محيطزيست ) (HSEدر پروژههايعمراني
 -دومين همايش ملي مهندسي ايمني و

مديريت HSE

 سمينار نظام مديريت ايمني ،بهداشت و محيطزيست و اهميت آن در توسعهيپايدار
 -دومين همايش و نمايشگاه حفاظت اكولوژي دانشگاه شهيد بهشتي
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سمينارها و مقاالت بينالمللي
 .5ارايه مقاله در كنفرانس
پژوهشگر :خانم دكتر مريم كيايي
موضوع پژوهش:

the 1 st Europe- Iran forum

)(preparing post – sanction investment and trade

تاريخ 57 :اكتبر 8851
محل نشست :لندن

 .8ارايه مقاله در كنفرانس
Global Water Intelligence Summit

پژوهشگر :آقاي مهندس باقر كيائي
موضوع پژوهش

Energy-Intensive Industries

Water & Power Investment Opportunities

تاريخ :آپريل 8851
محل نشست :پاريس

 .3ارايه مقاله در كنفرانس
International Forum for High Potentials in Sustainable Development

پژوهشگر :خانم مهندس زينتي
موضوع پژوهش :طرح استحصال آب باران در پروژه شهر فرودگاهي
تاريخ8853 :
محل نشست :آلمان

 .1ارايه مقاله در كنفرانس
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

موضوع پژوهش :توليد همزمان آب و برق در قالب يك مجموعه بههم پيوسته به عنوان برترين راهكار جهت
تامين بهينه آب و برق در نواحي ساحلي خليجفارس
تاريخ :نوامبر 8889
محل نشست :دبي -امارات

 .7ارايه مقاله در همايش بينالمللي  HSEدرصنايع نفت و گاز
پژوهشگر :خانم مهندس فريبا دژبانخان
موضوع پژوهش :نرمافزاري براي تدوين طرح  HSEبه عنوان ابزاري براي مديريت  HSEپيمانكاران
تاريخ8889 :
محل نشست :مركز همايشهاي بينالمللي صدا و سيما
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 .8ارايه مقاله در كنفرانس
International Seminar on Foreign Investment

پژوهشگر :آقاي مهندس كيائي ،سيد محمد باقر
كارشناسي ارشد راه و ساختمان (دانشكده فني دانشگاه تهران)
موضوع پژوهش :فرصتهاي سرمايهگذاري در زمينه پروژههاي آب و برق در ايران
تاريخ :مي 8889
محل نشست :تهران -ايران

 .5ارايه مقاله دركنفرانس
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
كارشناسي ارشد راه و ساختمان (دانشكده فني دانشگاه تهران)
موضوع پژوهش :مشكالت بيولوژيك آب درياي خليجفارس ناشي از كشند قرمز ()Red tide
تاريخ :آوريل 8889
محل نشست :زوريخ -سوئيس

.6

ارايه مقاله در سمينار  IDAبرگزارشده در جزاير قناري اسپانيا ()Gran Canarias
تحت عنوان:
Desalination & Water Reuse
Desalination: Quenching a Thirst

پژوهشگر :آقاي مهندس كيائي ،سيد محمدباقر كارشناسي ارشد راه و ساختمان (دانشكده فني دانشگاه تهران)
موضوع پژوهش :روش انتخاب تكنولوژي مناسب براي سيستم آب شيرينكن (اسمزي -حرارتي)
تاريخ :اكتبر 8885
محل نشست :جزاير قناري -اسپانيا
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 .9ارائه مقاله در كنفرانس بينالمللي

)(GWI 2007
Global Water intelligence
Where do Water & Money meet together

تحت عنوان:
Water Desalination in Iran: Market Assessment and Funding

پژوهشگر :آقاي مهندس كيايي ،سيد محمد باقر
كارشناسي ارشد راه و ساختمان (دانشكده فني دانشگاه تهران)
موضوع پژوهش :اجراي پروژههاي آبشيرينكن ،ارزيابي بازار و روشهاي سرمايهگذاري
تاريخ :آوريل 8885
محل نشست :بارسلون -اسپانيا

 .58ارايه مقاله در اولين كنفرانس بينالمللي شيرينسازي آب در ايران با همكاري دانشگاه
تربيت مدرس IDA ،و وزارت نيرو
تحت عنوان:
Water Desalination in Iran, Market Assessment & Funding

پژوهشگر :آقاي مهندس كيايي ،سيد محمد باقر
كارشناسي ارشد راه و ساختمان (دانشكده فني دانشگاه تهران) در ايران
موضوع پژوهش :ارزيابي نياز آبي و شيرينسازي آب در ايران
تاريخ :دسامبر 8888
محل نشست :تهران – ايران

 .55ارايه مقاله در سمينار كشاورزي ،نمكزدايي آب
پژوهشگر :آقاي مهندس كيايي ،سيد محمد باقر
كارشناسي ارشد راه و ساختمان (دانشكده فني دانشگاه تهران)
موضوع پژوهش :نمكزدايي آبهاي لبشور با روشهاي اسمز معكوس ( )ROجهت گياهان مقاوم به شوري
محدود ( )Brackish waterو مديريت مصرف آب
تاريخ :سپتامبر 8888
محل نشست :تهران  -ايران

 .58ارايه سخنراني در سمينار آب ،فاضالب ،انرژي و مواد زائد (هيات تجاري -بازرگاني آلمان
در ايران)
تحت عنوان:
Technological dimensions of water supply in Iran-status, challenges and
solutions

پژوهشگر :آقاي مهندس كيايي ،سيد محمد باقر
كارشناسي ارشد راه و ساختمان (دانشكده فني دانشگاه تهران)
موضوع پژوهش :طيف فناوري در تامين آب ،وضع موجود و راهكار براي شيرينسازي آب دريا
تاريخ :نوامبر 8887
محل نشست :تهران -ايران
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 .53مقاله پيرامون افزايش تقاضاي آب در خاورميانه و ايران به دليل روند رو به رشد توليد
نفت و گاز در منطقه
تحت عنوان:
Development in Iran results in increasing water demands
منتشر شده در نشريه آلماني Wirtschafts Forum

پژوهشگر :آقاي مهندس كيايي ،سيد محمد باقر
كارشناسي ارشد راه و ساختمان (دانشكده فني دانشگاه تهران)
تاريخ :نوامبر 8887
محل نشست :برلين -آلمان

.51

مصاحبه با مجله Global Water Intelligence
تحت عنوان:
Oil and gas boom to drive Iranian desalt projects

پژوهشگر :آقاي مهندس كيايي ،سيد محمد باقر
كارشناسي ارشد راه و ساختمان (دانشكده فني دانشگاه تهران)
موضوع پژوهش :پروژههاي نفت و گاز به عنوان اهرم توسعه صنايع آبشيرينكن در ايران
تاريخ :جوالي 8887

 .57ارايه مقاله در كنگره
)Deutsche Meerwasser Entsalzung (DME

تحت عنوان:
Overview and Forecasts of Potable Water Demand in Iran and Challenging
Ways to Satisfy Such Demand

پژوهشگر :آقاي مهندس كيايي ،سيد محمد باقر
كارشناسي ارشد راه و ساختمان (دانشكده فني دانشگاه تهران)
موضوع پژوهش :راهكارهاي تامين نياز آبي و سيستمهاي اّب شيرينكن در ايران
تاريخ :ژوئن 8887
محل نشست :برلين -آلمان

 .58مقاله نظريه توسعه انرژي زمين گرمايي در ايران
پژوهشگر :آقاي مهندس كيايي ،سيد محمد باقر
كارشناسي ارشد راه و ساختمان (دانشكده فني دانشگاه تهران) و م.م .قمشهاي
موضوع پژوهش :توسعه انرژي زمين گرمايي در نواحي سهند ،سبالن و دماوند
تاريخ :سپتامبر 8881
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 .55ارايه مقالهاي در مجله آمريكايي) Middle East Energy (MEEمنت شر شده به عنوان
روجلدي
تحت عنوان:
Desalination: Tapping into the private sector

پژوهشگر :آقاي مهندس كيايي ،سيد محمد باقر
كارشناسي ارشد راه و ساختمان (دانشكده فني دانشگاه تهران)
موضوع پژوهش :نفوذ صنعت آب شيرين كن در بخش خصوصي ايران و پيشنهاد استفاده از منابع بخش
خصوصي در تامين مالي پروژههاي آب شيرينكن با روشهاي  BOTو  BOOبه عنوان جايگزين روشهاي
متداول EPC
تاريخ :سپتامبر 8881

 .56مقالهاي در كنفرانس

Middle East Electricity

تحت عنوان:
Heat Recovery Boiler in Desalination Service

پژوهشگر :آقاي مهندس كيايي ،سيد محمد باقر
كارشناسي ارشد راه و ساختمان (دانشكده فني دانشگاه تهران)
موضوع پژوهش :كاربرد بويلرهاي بازيافت حرارت در فرآيند نمكزدائي
محل نشست :دبي
تاريخ :فوريه 8888
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مطالعات گردشگري
واحد مطالعات گردشگري گروه بينالمللي رهشهر با هدف تامين بخشي از نيازهاي
مهندسي و كارشناسي طرحها و برنامههاي توسعهاي در بخش گردشگري از سال
 5363در ساختار سازماني تعريف و فرآيند تجهيز و تامين نيروي تخصصي آن آغاز
شد.
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در اين راستا ،دانشآموختگان جوان تربيت شده در دانشگاههاي معتبر كشور فراخوان
شدند و در تلفيق با تجارب استراتژيك ،گروه بينالمللي رهشهر در حوزهي برنامهريزي
و طراحي ،واحد سازماني كارآمد و اثربخش ،طرحريزي و تأسيس شد.
از آن زمان تاكنون اين واحد در ماموريتهاي محوله و طرحهاي توسعهي صنعت
گردشگري ،درخشان ظاهر شده و خدمات مهندسي متفاوتي در اين عرصه ارايه نموده
است.
مهمترين نقطهي قوت اين واحد در تلفيق بينش نرمافزاري ،اقتصادي و مديريتي با درك
واقعي از فضا و مكان با تحوالت كالن و چارچوبهاي حقوقي و قانوني جاري در كشور
بوده است كه منجر به طرحريزي برنامههاي منعطف و كارآمد ميگردد.
تحوالت اقتصادي كشور و سياستهاي كالن مبتني بر تالش در جهت رهايي اقتصاد
ملي از صادرات نفتي ،گروه بينالمللي رهشهر را بر آن داشت تا فراخور توان ،به اين عزم
ملي ياري رساند .يكي از مهمترين فعاليتهاي اقتصادي كه كشور را در جهت تحقق اين
هدف خطير ياري ميرساند ،صنعت گردشگري است.
واحد گردشگري گروه بينالمللي رهشهر از زمان تأسيس تاكنون توانسته است چندين
طرح توسعه در مقياسهاي گوناگون را با كيفيت مناسب به اتمام برساند.
مهمترين تجارب واحد گردشگري در اين زمينه عبارتند از:
 .5مطالعات طرح جامع گردشگري منطقه آزاد ماكو
كارفرما :سازمان منطقه آزاد ماكو
محل احداث پروژه :منطقه آزاد ماكو ،شهرستان ماكو -استان آذربايجان غربي
مساحت زمين پروژه 188 :هزار هكتار
خدمات انجام شده توسط مشاور :انجام خدمات مشاوره توريسم و اكوتوريسم ،طرح جامع گردشگري كل
منطقه آزاد ماكو
آغاز پروژه :خرداد 5391
اتمام پروژه :در حال انجام

 .8مطالعات گردشگري حمل و نقل و ترافيك پرديس پاك مشاغل (چهاردانگه)
عنوان پروژه :پرديس پاك مشاغل (چهاردانگه)
كارفرما :شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر
محل احداث پروژه :تهران

 .3مطالعات موزه جامع شهداي استان كرمانشاه
كارفرما :سازمان مسكن و شهرسازي استان كرمانشاه
محل احداث پروژه :كرمانشاه
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح جامع -طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :شهريور5368
اتمام پروژه :ارديبهشت 5365
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.1

طرح جامع و تفصيلي دهكدهي سالمت
كارفرما :بخش خصوصي
محل احداث پروژه :تهران – شهرستان دماوند
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح جامع
آغاز پروژه :شهريور 5368
اتمام پروژه :اسفند 5368

.7

مطالعات امكانسنجي ،طرح جامع و فاز يك و دو معماري دهكدهي المپيك ناهارخوران
گرگان
كارفرما :شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
محل احداث پروژه :استان تهران – شهرستان دماوند
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح جامع -طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :ارديبهشت 5368
اتمام پروژه :دي 5368

.8

مطالعات امكانسنجي و طرح جامع دهكدهي 538هكتاري تفريحي ـ ورزشي كياكاليه
كارفرما :شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
محل احداث پروژه :گيالن -شهرستان لنگرود
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح جامع -طراحي فاز اول
آغاز پروژه :ارديبهشت 5368
اتمام پروژه :شهريور 5368

.5

بازنگري طرح گردشگري منطقهي آزاد چابهار
كارفرما :سازمان ميراثفرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري كشور
محل احداث پروژه :منطقه آزاد چابهار
خدمات انجام شده توسط مشاور :طرح جامع (طرح راهبردي ـ ساختاري ـ عملياتي)
آغاز پروژه :فروردين 5367
اتمام پروژه :مهر 5367

.6

مطالعات احداث هتلهاي سهستاره و ساير تاسيسات گردشگري در استانهاي فارس،
بوشهر ،هرمزگان
كارفرما :شركت توسعهگردشگري ايران
محل احداث پروژه :استانهاي بوشهر ،هرمزگان ،فارس
خدمات انجام شده توسط مشاور :قابليتسنجي و مكانيابي
آغاز پروژه :ارديبهشت 5361
اتمام پروژه :تير5361

.9

مطالعات و طراحي مجتمع گردشگري و دهكده ساحلي سرخرود
كارفرما :شركت سرمايهگذاري ايرانگردي و جهانگردي
محل احداث پروژه :مازندران -سرخرود
خدمات انجام شده توسط مشاور :امكانسنجي و طراحي فاز اول و دوم
آغاز پروژه :فروردين 5363
اتمام پروژه :آذر 5363
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سيويل
مهندسي سيويل يكي از قديميترين شاخههاي حرفه مهندسي بعد از مهندسي نظامي
است .مهندسي سيويل شامل طراحي و ساخت پل ،تونل ،جاده ،ريل ،سد ،خطوط لوله
و ساختمان ميباشد؛ صنعت و اقتصاد حاصل مهندسي سيويل است .جامعه ما بدون
محصوالت مهندسي سيويل عملكردي ندارد.
مهندسي راه مربوط به اصالح ،طراحي و نگهداري راهها در هر اندازه و در هر موقعيتي
ميباشد.
بخش سيويل در سال  5355پايهگذاري شده است .در گروه سيويل پايه كار ما بر اساس
مهندسي عمران؛ و خطمشي ما اين است كه چند رشته علمي متفاوت را به صورت يك
فهم علمي دستهبندي شده در آورده و از موقعيتهاي محلي و قانوني ،پالن قابل فهمي
خلق كند كه به وسيله آن ،ديد كارفرما را به حقيقت برساند.
اطالعات ما از عوارض طبيعي زمين ،قوانين محيطي و جوي ،ويژگيهاي طرح،
توپوگرافي اجباري موجود سايت و استانداردها و ضوابط طراحي ،اين اجازه را به ما
ميدهد كه با مسئولين ذيربط همكاري نزديك داشته باشيم كه اين امر باعث پيشبيني
موانع و حل سريع آن ميشود.

316

شاخههاي فعاليت


تحليل توپوگرافي



مكانيابي سايت جهت ساخت



آمايش سايت ،سطحبندي اوليه و نهايي



برنامهريزي و طراحي هندسي بزرگراهها و جادهها



طراحي ريل



طراحي پايانه هواپيمايي



برنامهريزي تسهيالت عابر پياده و دوچرخه



گزارش طرح جامع



مهندسي هيدروليك و هيدرولوژي



طراحي كانال



مطالعات سيالب



طراحي ديوار حائل



طراحي روسازي راه



طراحي زهكش و سنگفرش



تحليل پايداري شيب
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پروژههاي عمده
 .5طراحي سيويل بلوار دلگشا (درگهان ـ منطقه آزاد قشم)
 .8نقشهبرداري سايت اسكله كاوه (منطقه آزاد قشم)
 .3تهيه نقشههاي وضعيت موجود سايت صنعتي توال و طراحي سيويل (منطقه آزاد قشم)
 .1طراحي سيويل جاده تراس (منطقه آزاد قشم)
 .7طراحي سيويل خور هلر و ميدان ورودي (هلر ـ منطقه آزاد قشم)
 .8طراحي سيويل اصالح مسير جاده الفت در مقابل اسكله كاوه (منطقه آزاد قشم)
 .5طراحي سيويل ميدان اسكله جديد درگهان (منطقه آزاد قشم)
 .6طراحي سيويل اصالح هندسي سهراهي ديرستان (منطقه آزاد قشم)
 .9طراحي سيويل اصالح هندسي سهراهي ورودي درگهان (منطقه آزاد قشم)
 .58طراحي سيويل بلوار آزادگان (منطقه آزاد قشم)
 .55طراحي سيويل بلوار معلم (منطقه آزاد قشم)
 .58طراحي سيويل سايت منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليجفارس (بندرعباس)
 .53طراحي سيويل سايت منطقه ويژه پتروشيمي (بندر ماهشهر)
 .51طراحي سيويل سايت كارخانه گندلهسازي اردكان
 .57تهيه نقشههاي وضع موجود سايت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه)
 .58تهيه نقشههاي وضع موجود سايت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (تمبك)
 .55تهيه نقشههاي وضع موجود ساختگاه سدهاي منطقه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه)
 .56تهيه نقشههاي وضع موجود سايت باشگاه صنعت نفت (پرك)
 .59طراحي نقشههاي سيويل شبكه معابر سايت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .88طراحي نقشههاي سيويل انبارها و تاسيسات بندري شهيدرجايي منطقه آزاد قشم
 .85طراحي نقشههاي سيويل باشگاه صنعت نفت پرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .88طراحي نقشههاي سيويل مجتمع رفاهي ،مسكوني ،كارگاهي ،ايستگاه تقويت فشارگاز
جزيره كيش
 .83طراحي نقشههاي سيويل سايت مسكوني  5888واحدي شهرك انديشه بروجرد
 .81طراحي نقشههاي سيويل سايت مسكوني پيمانكاران ايراني فاز  9و  58منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس
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 .87طراحي نقشههاي سيويل سايت مسكوني پيمانكاران ايراني فاز  8و  5و  6منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس
 .88طراحي نقشههاي سيويل سايت مسكوني پيمانكاران ايراني فاز  1و  7منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس
 .85سيويل سايت مسكوني پيمانكاران خارجي فاز  9و  58منطقه ويژه اقتصادي انرژي
پارس
 .86طراحي نقشههاي سيويل سايت مسكوني پيمانكاران خارجي فاز  8و  5و  6منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس
 .89تهيه نقشههاي وضع موجود سايت نماد شهري جزيره كيش
 .38طراحي نقشههاي سيويل سايت بازارچه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .35طراحي نقشههاي سيويل سايت شيرينو منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .38طراحي نقشههاي سيويل سايت پشتيباني مركز  8منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .33طراحي نقشههاي سيويل سايت كمپ مسكوني  1منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .31طراحي نقشههاي سيويل سايت انبارها ،منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .37طراحي نقشههاي سيويل سايت سالن امداد منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .38طراحي نقشههاي سيويل سايت سالن بادي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .35طراحي نقشههاي سيويل سايت كمپ مسكوني 8منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .36طراحي نقشههاي سيويل سايت نهالستان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .39طراحي نقشههاي سيويل سايت پل روگذر جاده اختر منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .18طراحي نقشههاي سيويل سايت پل زيرگذر جاده اختر منطقه ويژه اقتصادي انرژي
پارس
 .15طراحي نقشههاي سيويل سايت سايت ترمينال باد منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .18طراحي نقشههاي سيويل سايت پارك  588هكتاري نايبند منطقه ويژه اقتصادي انرژي
پارس
 .13طراحي نقشههاي سيويل سايت مجموعه مسكوني ،تفريحي و خدماتي فرودگاه منطقه
ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .11طراحي نقشههاي سيويل سايت پارك ساحلي سايت اداري منطقه ويژه اقتصادي انرژي
پارس
 .17طراحي نقشههاي سيويل سايت شهرك صنعتي آيينه ورزان
 .18طراحي نقشههاي سيويل سايت شهرك صنعتي شمسآباد
 .15طراحي نقشههاي سيويل پارك بانوان چيتگر

319

 .16طراحي نقشههاي سيويل بوستان مادر يافت آباد
 .19طراحي نقشههاي سيويل سايت مسكوني فاز  8شهرك صدف جزيره كيش
 .78طراحي نقشههاي گريدينگ سايت  PGTLمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .75طراحي نقشههاي سيويل سايت كمپ مسكوني مديريت عمليات عمومي جزيره خارگ
 .78طراحي نقشههاي سيويل سايت كمپ اداري مديريت عمليات عمومي جزيره خارگ
 .73طراحي نقشههاي سيويل سايت مجتمع مسكوني بوستان منطقه ويژه اقتصادي انرژي
پارس
 .71طراحي نقشههاي سيويل حصاركشي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ( 5عسلويه)
 .77طراحي نقشههاي سيويل حصاركشي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ( 8تمبك)
 .78طراحي نقشههاي سيويل حصاركشي منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس
(بندرعباس)
 .75طراحي نقشههاي سيويل و ترافيك تقاطع غير همسطح بزرگراههاي شهيد گمنام و
كردستان
 .76طراحي نقشههاي سيويل و ترافيك تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد گمنام
و خيابان كارگر شمالي
 .79طراحي نقشههاي سيويل سايت برج يادمان
 .88طراحي نقشههاي سيويل حصاركشي پتروشيمي مهاباد
 .85طراحي نقشههاي گريدينگ پتروشيمي مهاباد
 .88طراحي نقشههاي سيويل كمپ مسكوني جاجرم
 .83طراحي نقشههاي سيويل شهرك آهن مكان
 .81طرح جامع و تفصيلي سايت انرژي پارس
 .87طراحي سايت پتروشيمي ماهشهر
 .88طراحي سايت يادمان
 .85طراحي سيويل سايت بوستانو
 .86طراحي سيويل سايت منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس
 .89طراحي سيويل جزيره آب اهواز
 .58طراحي ايستگاه شلمچه
 .55نظارت عاليه پل جواديه
 .58طراحي سايت پارك چيتگر
 .53طراحي سايت بوستان مادر يافتآباد
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 .51طراحي سيويل سايت آيينهورزان
 .57طراحي سيويل سايت شمسآباد
 .58طراحي سايت كمپ اسكان موقت فاز 58
 .55سايت اداري ورزشي جديد POGC

 .56طرح جامع سايت صنايع سنگين ارس
 .59مطالعات سيويل فرودگاه امام
 .68طراحي سيويل نمايشگاه بينالمللي كرمانشاه
 .65طراحي سيويل فرودگاه ارس
 .68طراحي سيويل سايت صنايع سنگين منطقه آزاد ارس
 .63طراحي سيويل جاده پيراموني شمال صبا فوالد خليجفارس
 .61طراحي سيويل جاده پيراموني گشت و حراست منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي
خليجفارس
 .67طراحي ترمينال حجاج فرودگاه اردبيل
 .68طراحي سيويل فرودگاه شيراز
 .65طراحي سيويل سايت شمالي شيرينو
 .66طراحي سيويل سايت ساحلي POGC

 .69طرح تفصيلي فرودگاه امام خميني
 .98طراحي جامع و تفصيلي سيويل شهرك پتروشيمي مكران
 .95قطب پتروشيمي سپهر الوان
 .98طراحي سيويل برج ديدار
 .93طراحي سيويل ساختمانها ،تاسيسات صنعتي و اداري كارگاه مخلوط شيميايي شركت
ملي حفاري ايران
 .91ساختمانهاي غيرصنعتي پروژه NGL3100

 .97شهرك صنعتي شيميايي پرديس فناوران البرز
 .98طراحي سيويل سايت منطقه آزاد ماكو
 .95طراحي سيويل موقعيت توقفگاه و كندرو آزادراه تهران -قم
 .96محوطهسازي سايت مپناي كرج
 .99طراحي سيويل پارك پتروشيمي پارسيان
 .588مطالعات طرح جامع سايت فناوران البرز
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حمل و نقل و ترافيك
بخش «ترافيك» يكي از بخشهاي تخصصي گروه بينالمللي رهشهر است .اين گروه با
بكارگيري نيروهاي مجرب و فعال ،به صورت تخصصي به انجام پروژههاي مرتبط با
مهندسي ترافيك و برنامهريزي حملونقل و ارايه خدمات فني و مهندسي ميپردازد؛
بهرهمندي همزمان از تخصصهاي شهرسازي ،برنامهريزي شهري و سيويل باعث ايجاد
اين مزيت شده تا پروژههاي چند بعدي ( )Multi Diciplineبا رويكرد بسيار جامعي انجام
گيرد.
بخش تخصصي ترافيك عالوه بر در اختيار داشتن دانش فني و علمي در زمينههاي مختلف
و متداول حملونقل شهرها نظير مطالعات طراحي فرودگاه ،طرح جامع حملونقل ،مطالعات
ساماندهي ،مطالعات ايمنسازي و ،...داراي تواناييهاي منحصربهفردي نظير طراحي
سيستم حمل و نقل همگاني يكپارچه ( Integrated Public Transit Network

 ،)Designطراحي خيابانهاي شهري ،مطالعات سيستمهاي هوشمند حملونقل
( ،)Inteligent Transportation Systemمطالعات عارضهسنجي ترافيك ( Traffic

 )Impact Studyو طراحي پاركينگهاي محوطهاي و طبقاتي است كه اين شركت را
از ساير مشاوران متمايز نموده است .اخذ رتبه  ،5مابين كليه شركتهاي بزرگ مشاور در
زمينه حملونقل و ترافيك از سازمان حملونقل و ترافيك شهرداري تهران در سالهاي
5398تا  ،5393داشتن مجوز فعاليت از «وزارت كشور» جهت ارايه خدمات مشاوره در
حوزه حمل و نقل و ترافيك از ديگر مشخصههاي اين بخش ميباشد.
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توانمنديهاي بخش برنامهريزي حمل و نقل گروه بينالمللي رهشهر
 طراحي و ساماندهي سيستمهاي حملونقل همگاني يكپارچه مطالعات سيستمهاي حمل و نقل هوشمند -مطالعات و طراحي خطوط سريع

اتوبوسراني )(BRT

 مطالعات عارضهسنجي ترافيكي در توسعههاي شهري مطالعات طراحي فرودگاه مطالعات ساماندهي سيستم حمل و نقل و ترافيك شهرها شناخت چالشها و مشكالت حمل و نقل شهر مطالعات اصالح هندسي و ايمنسازي معابر و تقاطعها مطالعات و طراحي سيستمهاي حملونقل ريلي درونشهري مطالعات ايمنسازي درون شهري و برون شهري مطالعات پاركينگ و طراحي پاركينگهاي طبقاتي شبيهسازيهاي ترافيك -برگزاري دورههاي تخصصي حملونقل و نرمافزارهاي مرتبط
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 .5آسيبشناسي سياستهاي كالن پارك خودروها در حوزههاي شهرسازي و حمل و نقل و
ترافيك در كالن شهر تهران و ارائه راهبرد جايگزين با تاكيد بر برنامهريزي و مديريت
يكپارچه
كارفرما :مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :شناسايي مسائل و مشكالت موجود در زمينه پاركينگ در شهر تهران ،شناخت
روند اجرايي قوانين و ضوابط مرتبط ،نهادهاي تاثيرگذار ،شيوههاي مديريت موجود و انواع پاركينگ به تفكيك
مبدا ،مقصد و تبادلي ،ارائه راهكارهاي پيشنهادي و تدوين سياستهاي كالن پاركينگ در تهران
آغاز پروژه :خرداد 5391
اتمام پروژه :در حال انجام

 .8ساماندهي و منظرآرايي مسير آزادراه تهران قم حد فاصل عوارضي تا فرودگاه امام خميني(ره)
كارفرما :سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي وزارت راه و شهرسازي
محل احداث پروژه :اتوبان تهران قم
خدمات انجام شده توسط مشاور :بررسي وضع موجود آزادراه ،بررسي تقاضاي فرودگاه امام ،بررسي ايمني و تردد
عابر پياده و توقفگاههاي حاشيه آزادراه ،بررسي موانع صلب و خطرات حاشيه آزادراه ،تابلوهاي پيام متغيير و
تابلوهاي تبليغاتي ،بررسي ايمني ورودي و خروجيهاي آزادراه ،انتخاب نوع و جانمايي حفاظ طولي آزادراه ،جانمايي
و اصالح عاليم آزادراه
آغاز پروژه :آبان 5393
اتمام پروژه :در حال انجام

 .3امكانسنجي جابجايي ايستگاه عوارضي آزادراه تهران – قم
كارفرما :سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي وزارت راه و شهرسازي
محل احداث پروژه :اتوبان تهران قم
خدمات انجام شده توسط مشاور :بررسي اسناد فرادست جادهاي ،ريلي و هوايي در محدوده آزادراه تهران-قم،
بررسي حجم ترافيك آزادراه ،شبيهسازي وضعيت موجود عوارضي ،شناسايي موقعيت و مشخصات آتي مراكز عمده
جذب سفر در محدوده مورد مطالعه ،شناسايي سيستمهاي حمل ونقل در افق طرح ،تحليل وضعيت آتي عوارضي،
تعيين و ارزيابي گزينههاي جانمايي عوارضي و انتخاب گزينه برتر
آغاز پروژه :اردبيهشت 5391
اتمام پروژه :تير 5391
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 .1مطالعات حمل و نقل و ترافيك طراحي فضاهاي زير سطحي ميدان دوم صادقيه
كارفرما :سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :بررسي تجارب جهاني مرتبط ،آماربرداري ترافيكي از محدوده مورد مطالعه ،تحليل
ترافيكي گزينههاي پيشنهادي و بررسي امكانپذيري آنها و انتخاب گزينه برتر از ديدگاه حملونقل و شهرسازي
آغاز پروژه5393 :
اتمام پروژه :در حال انجام

 .7مطالعات اقتصادي بندر كاسپين
كارفرما :سازمان منطقه آزاد بندرانزلي
محل احداث پروژه :استان گيالن – شهرستان بندرانزلي
خدمات انجام شده توسط مشاور :پيشبيني روند مبادله دريايي كاال در آينده ،تعيين سهم بنادر شمالي ايران از
حمل و نقل دريايي در وضع موجود و آينده ،تعيين ظرفيت فعاليتهاي بندري در فازهاي مختلف توسعه ،تدوين
استراتژي توسعه بندر ،بررسي و پيشبيني درآمدها و هزينههاي حاصل از فعاليتهاي بندري در فازهاي مختلف،
تهيه صورت جريان نقدي ورودي و خروجي پروژه ،تعيين دوره بازگشت سرمايهگذاري ،برآورد شاخصهاي مالي
ـ اقتصادي و تحليل اقتصادي احداث بندر
آغاز پروژه :شهريور 5393
اتمام پروژه :مرداد 5391

 .8مطالعات حمل و نقل و ترافيك طرح جامع منطقه آزاد انزلي
كارفرما :سازمان منطقه آزاد بندرانزلي
محل احداث پروژه :بندرانزلي
خدمات انجام شده توسط مشاور :جمعآوري اطالعات و مطالعه شبكههاي حملونقل محدوده مطالعات حملونقل
منطقه آزاد انزلي ،شناخت وضع موجود شبكه راه و ترابري (جادهاي ،هوايي ،ريلي و دريايي) ،بررسي اقدامات و
مصوبات در دست اجرا و آتي شبكههاي حمل و نقل ،عارضهسنجي ترافيكي احداث منطقه آزاد در منطقه ،ارائه
ضوابط طراحي معابر و تقاطعها بر اساس آييننامههاي داخلي و خارجي
آغاز پروژه :شهريور 5393
اتمام پروژه :ابان 5391

 .5مطالعات حمل و نقل و ترافيك طرح تفصيلي و آمادهسازي منطقه آزاد ماكو
كارفرما :سازمان منطقه آزاد ماكو
محل احداث پروژه :ماكو
خدمات انجام شده توسط مشاور :بررسي شبكه راههاي موجود ،پايانه مرزي بازرگان و ترانزيت كاال و مسافر در
مرز بازرگان .شناخت وضعيت آتي سيستم حملونقل محدوده ،برآورد تقاضاي حمل ونقل ،تعيين ساختار و سلسله
مراتب عملكردي شبكه معابر داخلي ،شبيهسازي جريان وسايل نقليه
آغاز پروژه :شهريور 5393
اتمام پروژه :در حال انجام

 .6مطالعات حمل و نقل و ترافيك طراحي يكپارچه محور انقالب در انطباق با سند راهبردي –
ساختاري شهر تهران
كارفرما :معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :تدوين اهداف ،راهبردها و سياستهاي نظام حركت و دسترسي ،تحليل كيفي
شبكه حركت و دسترسي ،تحليل ترافيكي گزينههاي پيشنهادي ،تعيين الگوي كلي شبكه حركت و دسترسي،
ضوابط حركت و دسترسي و بررسي تحققپذيري و اجرا
آغاز پروژه5393 :
اتمام پروژه :در حال انجام
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 .9مطالعات حملونقل و ترافيك طراحي يكپارچه محور وليعصر در انطباق با سند راهبردي –
ساختاري شهر تهران
كارفرما :معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :تدوين اهداف ،راهبردها و سياستهاي نظام حركت و دسترسي ،تحليل كيفي
شبكه حركت و دسترسي ،تحليل ترافيكي گزينههاي پيشنهادي ،تعيين الگوي كلي شبكه حركت و دسترسي،
ضوابط حركت و دسترسي و بررسي تحققپذيري و اجرا
آغاز پروژه5393 :
اتمام پروژه :در حال انجام

 .58مطالعات حملونقل و ترافيك طرح جامع شهرك صنعتي شيميايي پرديس فناوران البرز
كارفرما :شركت پرديس فناوران البرز
محل احداث پروژه :استان زنجان
خدمات انجام شده توسط مشاور :شناخت و بررسي سيستمهاي حملونقل و دسترسيهاي پيرامون زمين در وضع
موجود ،شناخت و بررسي طرحهاي توسعه و گسترشهاي آتي سيستمهاي حملونقل محدوده ،تعيين نقاط قوت
و ضعف و فرصتها و تهديدهاي محدوده از ديدگاه حملونقل ،برآورد ميزان تقاضاي سفر كاربريهاي شهرك،
برآورد حجم وسايل نقليه ،تعيين سطح سرويس آزدراه در حال حاضر و افق طرح ،تعيين سلسله مراتب و عرض
شبكه داخلي سايت ،شبيهسازي جريان ترافيك محدوده مورد مطالعه با استفاده از نرمافزار
آغاز پروژه5393 :
اتمام پروژه5391 :

 .55مطالعات حملونقل و ترافيك پروژه بررسي كاركردهاي آتي اراضي شركت فراوردههاي
ساختماني (فراسا)
كارفرما :شركت فرآوردههاي ساختماني (فراسا)
محل احداث پروژه :استان البرز
خدمات انجام شده توسط مشاور :تعيين جايگاه محدوده از منظر حملونقل ،شناخت و بررسي سيستمهاي
حملونقل و دسترسيهاي پيرامون زمين در وضع موجود ،شناخت و بررسي طرحهاي توسعه و گسترشهاي آتي
سيستمهاي حملونقل محدوده ،تعيين نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدهاي محدوده از ديدگاه حمل و نقل
آغاز پروژه5393 :
اتمام پروژه :شهريور5391

 .58طرح اجرايي گره غيرهمسطح ورودي شهرك پتروشيمي مكران
كارفرما :شركت توسعه نگين مكران
محل احداث پروژه :استان سيستان و بلوچستان -منطقه آزاد چابهار
خدمات انجام شده توسط مشاور :برآورد تقاضا و برآورد توليد و جذب سفر ،توزيع سفر و برآورد سهم وسايل نقليه،
ارائه سناريوهاي مختلف براي ساختار گره ،شبيهسازي و تحليل گزينههاي مختلف ،تعيين فرم نهايي گره،
شبيهسازي خروج اضطراري از سايت ،پيشنهاد تكنولوژيهاي روز دنيا براي دروازههاي كنترلي سايت
آغاز پروژه5393 :
اتمام پروژه5393 :
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 .53مطالعات حمل و نقل و ترافيك پرديس پاك مشاغل (چهاردانگه)
كارفرما :شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :بررسي ساختار شبكه ارتباطي بين شهري ،منطقهاي و ملي ،سنجش وضعيت
شبكه حملونقل جادهاي پيراموني از نظر ظرفيت ،برنامه توسعه و شناخت فرصتها و تهديدها ،شناسايي
وروديهاي بالقوه مجموعه در ارتباط با شبكه حمل و نقل پيراموني ،بررسي ميزان و كيفيت تسهيالت الزم براي
دسترسي سريع و آسان به محدوده مطالعه ،بررسي و ارائه پيشنهادات در زمينه دسترسي به محدوده با استفاده از
سيستم حمل و نقل همگاني ،بررسي و ارائه پيشنهادات در زمينه شبكه دسترسي حمل و نقل شخصي
آغاز پروژه5398 :
اتمام پروژه5393 :

 .51مطالعات پاركينگ همگاني يكپارچه هوشمند در نقاط تعويض وسيله نقليه سفر و
پاركسوارهاي شهر تهران و مكانيابي فني -تخصصي آنها برمبناي مديريت تقاضاي
ترافيك
كارفرما :مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :مكانيابي نقاط تعويض وسيله نقليه سفر و پاركسوارها ،شناسايي و اولويتبندي
محدودههاي مستعد تبادلي ـ انتقالي ( ،)5:58888انتخاب و تعيين 88اولويت اول نقاط تبادلي ـ انتقالي عمده در
شهر تهران براي توسعه تسهيالت پاركسوارها در مقياس طرح تفصيلي ( ،)5:8888برآورد تقاضاي استفاده از
پاركسوار ،اولويت بندي قطعات زمين براي ساخت ،ارائه دياگرام دسترسي به پاركسوار (تعيين وروديهاي
پاركسوار و نحوه دسترسي از شبكه اطراف پارك سوار به آنها) ،بررسي انواع روشها و تكنيكهاي هوشمندسازي
اين پاركينگها ،بررسي انواع روشهاي يكپارچهسازي پاركسوارها ،برآورد هزينه احداث پروژههاي 88گانه (برآورد
قيمت زمينه ،برآورد اوليه هزينههاي ساخت ابنيه) ،ارائه برنامه زماني و مالي ،ارائه راهنمايطراحي و مديريت
پاركسوارها ،ارائه دستورالعمل يكپارچهسازي عملكرد در پاركسوارها ،ارائه دستورالعمل هوشمندسازي در
پاركسوارها ،ارائه راهنماي مديريت هوشمند پاركسوارها ،ارائه راهنماي برآورد تقاضاي سفر به پاركسوارها
آغاز پروژه5395 :
اتمام پروژه5398 :

 .57مطالعات حملونقل ،شبكههاي ارتباطي و دسترسيها طرح جامع و تفصيلي شهرك
پتروشيمي مكران
كارفرما :شركت توسعه نگين مكران
محل احداث پروژه :چابهار
خدمات انجام شده توسط مشاور :مطالعات تفصيلي برآورد تقاضاي سفر ،تعيين ميزان توليد و جذب سفر كاربريهاي
شهرك پتروشيمي مكران شامل توليد و جذب بار و پرسنل ،توزيع سفرها ،توزيع سكونت و بار ،تعيين سهم وسيله
نقليه در سفر هاي شهرك ،برآورد مجموع تردد وسايل نقليه ،تحليل شبكه معابر خارجي شامل بررسي سطح
سرويس در وضع موجود و افق طرح ،تعيين سلسله مراتب شبكه معابر داخلي ،تعيين عرض مقاطع معابر داخلي
سايت ،تحليل مسئله دسترسي به سايت ،شبيهسازي جريان ترافيك در محدوده ،ارزيابي گزينههاي پيشنهادي و
انتخاب گزينه برتر ،تحليل ظرفيت و سطح سرويس تقاطعها ،ارائه پيشنهادات مديريتي براي بهبود عملكرد
سيستمهاي حملونقل داخلي
آغاز پروژه5395 :
اتمام پروژه5398 :
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 .58مطالعات عارضهسنجي ترافيكي برجهاي كار و زندگي ديدار
كارفرما :شركت نوسازي اراضي عباسآباد
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي ،تعيين محلهاي مناسب
دسترسي سواره و پياده به مجموعه ،شبيه سازي جريان ترافيك در وضع موجود و آتي
آغاز پروژه5395 :
اتمام پروژه5398 :

 .55مطالعات طراحي مدل تعيين نرخ سفرسازي فعاليتهاي مختلف زميني در تهران
)(trip generation
كارفرما :مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :طبقهبندي وكدگذاري كاربريهاي شهري ،ارائه روش برداشت اطالعات براي
كاربريهاي خرد به تفكيك متغيرهاي مستقل و وابسته ،برنامهريزي فرآيند برداشت ميداني ،ساخت و تحليل مدل
رگرسيون خطي بر اساس متغيرهاي مستقل برداشت شده براي هر كاربري (نفر ـ سفر و وسيله ـ سفر) ،استخراج
خروجيهاي استاندارد  ITEبراي كاربريهاي مختلف برداشت شده شامل (نرخ سفرسازي متوسط ،حداقل و حداكثر
نرخ مشاهده شده ،تعداد نمونهها و انحراف معيار) ،مدل تقاضاي پاركينگ كاربريها ،تهيه برنامه زماني 7ساله
براي پوشش كمبودهاي اصلي و برآورد بودجه مورد نياز ،تهيه دستورالعمل مطالعات عارضهسنجي ترافيك ،تهيه
دستورالعمل برداشت اطالعات تقاضاي سفر از كاربريهاي شهري ،تهيه دستورالعمل بهنگامسازي پايگاه اطالعات
توصيفي سفرسازي كاربريها ،پيشنهاد شاخصها و معيارها و مباني نظام اخذ عوارض در قبال خدمات ارائه شده
ناشي از سفرسازي كاربري هاي كالنشهر تهران ،برگزاري سمينار و انتشار مقاله و نشريه با هدف آموزش استفاده
از محصول مطالعه براي جامعه هدف
آغاز پروژه5398 :
اتمام پروژه5398 :

 .56مطالعات ترافيك و برنامهريزي حمل و نقل طرح تفصيلي شهر فرودگاهي امام

خميني(ره)

كارفرما :وزارت راه و شهرسازي
محل احداث پروژه :تهران -شهر فرودگاهي امام خميني(ره)
خدمات انجام شده توسط مشاور :طراحي معابر و دسترسيهاي شبكه شهر فرودگاهي ،تعيين سلسله مراتب
عملكردي معابر ،تعيين الگوي دسترسي در دروازههاي شهر فرودگاهي و هريك از پهنههاي كاربري ،شبيهسازي
جريان ترافيك ،تعيين الگوي حركت در تقاطعهاي اصلي ،ارايه دستورالعمل طراحي شبكه داخلي كاربريها ،برآورد
تقاضاي پاركينگ مورد نياز شهر در پهنههاي مختلف
آغاز پروژه5398 :
اتمام پروژه5395 :

 .59مطالعات حملونقل و ترافيك طراحي و نظارت ترمينال مسافري شماره  8فرودگاه بينالمللي
امام خميني(ره)
كارفرما :وزارت راه و شهرسازي
محل احداث پروژه :تهران -شهر فرودگاهي امام خميني(ره)
خدمات انجام شده توسط مشاور :برآورد تسهيالت مورد نياز و تعيين سطح سرويس بخشهاي مختلف ترمينال
شماره  8فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره) ،تهيه برنامه فيزيكي بر اساس دستورالعملهاي  ،ADRM9نشريه
 ،595شبيهسازي گزينههاي مختلف پالن ترمينال در نرمافزار  ،CAST TERMINALتعيين گزينه برتر در جريان
حركت مسافران در ترمينال
آغاز پروژه5398 :
اتمام پروژه5395 :
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 .88مطالعات امكانسنجي جابهجايي ترمينال مسافري شماره دو و سه فرودگاه بينالمللي امام
خميني(ره)
كارفرما :وزارت راه و شهرسازي
محل احداث پروژه :تهران -شهر فرودگاهي امام خميني(ره)
خدمات انجام شده توسط مشاور :بهبود وضعيت دسترسيهاي سواره و پياده ،ارائه گزينههاي مختلف جانمايي
ترمينالهاي  8و  ،3شبيهسازي گزينهها ،ارزيابي و اولويتبندي گزينهها
آغاز پروژه5398 :
اتمام پروژه5398 :

 .85مطالعات شبيهسازي جريان حركت مسافران در ترمينال زيارتي فرودگاه بينالمللي امام
خميني(ره)
كارفرما :وزارت راه و شهرسازي
محل احداث پروژه :تهران -شهر فرودگاهي امام خميني(ره)
خدمات انجام شده توسط مشاور :برنامهريزي براي برداشت اطالعات سفرهاي حج در فرودگاه مهرآباد تهران و
سفرهاي عتبات عاليات در ترمينال شماره  5فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره) ،شبيهسازي جريان مسافران در
ترمينال زيارتي فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره) ،تعيين مسايل و مشكالت پالن معماري
آغاز پروژه5398 :
اتمام پروژه5398 :

 .88مطالعات ترافيك و برنامهريزي حمل و نقل طرح جامع شهر فرودگاهي امام

خميني(ره)

كارفرما :وزارت راه و شهرسازي
محل احداث پروژه :تهران -شهر فرودگاهي امام خميني(ره)
خدمات انجام شده توسط مشاور :شناخت و تحليل شبكه حملونقل جادهاي ،هوايي ،ريلي ،برآورد تقاضاي شهر
فرودگاهي ،ارائه سناريوهاي كاهش حجم ترافيك ناشي از كاربريهاي شهر فرودگاهي
آغاز پروژه5369 :
اتمام پروژه5398 :

 .83مطالعات ساماندهي حملونقل و ترافيك شهر مراغه
كارفرما :شهرداري مراغه
محل احداث پروژه :مراغه
خدمات انجام شده توسط مشاور :شناخت مشكالت در حوزه بافت مركزي شهر ،سيستم حملونقل همگاني،
وضعيت ايمني از طريق برداشت اطالعات ميداني ،تحليل و ارائه پيشنهادات در حوزه حملونقل همگاني و بافت
مركزي و بهبود وضعيت ايمني
آغاز پروژه5369 :
اتمام پروژه5395 :
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 .81مطالعات ترافيك پروژه گردش بازار ياس وردآورد
كارفرما :بنياد تعاون ناجا
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي ،تعيين محلهاي مناسب
دسترسي سواره و پياده به مجموعه ،شبيهسازي جريان ترافيك در وضع موجود و آتي
آغاز پروژه5369 :
اتمام پروژه5369 :

 .87مطالعات ساماندهي و مكانيابي و تدوين ضوابط و مقررات طراحي و توسعه پاركينگهاي
عمومي و طبقاتي
كارفرما :مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :تبيين رويكرد و مستندسازي مطالعات باالدستي و مرتبط با پاركينگهاي عمومي
شهر تهران ،شناسايي محدودههاي نيازمند پاركينگ عمومي موجود در مقياس  ،5:58888تدوين دستورالعمل
مطالعه ساماندهي پاركينگ ،تدوين برنامه تامين پاركينگ در آينده ،تدوين ضوابط و مقررات طراحي و توسعه
پاركينگهاي طبقاتي
آغاز پروژه5366 :
اتمام پروژه5369 :

 .88مطالعات ترافيك و برنامهريزي حملونقل طرح جامع  Tank Farmشهر آبادان
كارفرما :شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
محل احداث پروژه :آبادان
خدمات انجام شده توسط مشاور :برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي ،تعيين محلهاي مناسب
دسترسي سواره و پياده به مجموعه ،شبيهسازي جريان ترافيك در وضع موجود و آتي
آغاز پروژه5366 :
اتمام پروژه5369 :

 .85مطالعات ترافيك و برنامهريزي حملونقل طرح تفصيلي شهرسازي صنايع انرژيبر
كارفرما :وزارت صنايع
محل احداث پروژه :محدوده المرد و پارسيان
خدمات انجام شده توسط مشاور :برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي ،تعيين محلهاي مناسب
دسترسي به مجموعه ،شبيه سازي جريان ترافيك در وضع موجود و آتي
آغاز پروژه5365 :
اتمام پروژه5365 :
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 .86مطالعات ترافيك و برنامهريزي حملونقل طرح جامع شهرسازي منطقه آزاد اروند
كارفرما :سازمان منطقه آزاد اروند
محل احداث پروژه :استان خوزستان -منطقه آزاد اروند
خدمات انجام شده توسط مشاور :برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي ،تعيين محلهاي مناسب
دسترسي به مجموعه ،برآورد تقاضاي بار
آغاز پروژه5368 :
اتمام پروژه5365 :
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 .89مطالعات ترافيك و برنامهريزي حمل و نقل طرح جامع شهرسازي  Blue Cityكشور عمان
كارفرما :شركت بلوسيتي
محل احداث پروژه :شمال غربي مسقط در كشور عمان
خدمات انجام شده توسط مشاور :برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي ،تعيين محلهاي مناسب
دسترسي سواره و پياده به مجموعه ،شبيهسازي جريان ترافيك در وضع آتي
آغاز پروژه5367 :
اتمام پروژه5368 :

 .38مطالعات عارضهسنجي ترافيك مجموعه برج يادمان
كارفرما :شركت يادمان سازه
محل احداث پروژه :تهران
خدمات انجام شده توسط مشاور :برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي ،تعيين محلهاي مناسب
دسترسي به مجموعه ،شبيه سازي جريان ترافيك در وضع موجود و آتي
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :

 .35مطالعات ترافيك و برنامهريزي حملونقل طرح جامع شهرسازي منطقه ويژه انرژي پارس
(سايت )8
كارفرما :شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
محل احداث پروژه :منطقه ويژه پارس
خدمات انجام شده توسط مشاور :برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي ،تعيين محلهاي مناسب
دسترسي به مجموعه ،شبيهسازي جريان ترافيك در وضع موجود و آتي
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :

 .38مطالعات ترافيك و برنامهريزي حملونقل طرح جامع شهرسازي منطقه ويژه صنايع معدني
و فلزي خليجفارس
كارفرما :سازمان منطقه ويژه اقتصادي معادن و فلزات
محل احداث پروژه :بندرعباس
خدمات انجام شده توسط مشاور :برآورد تقاضاي سفر مجموعه بر اساس برنامه فيزيكي ،تعيين محلهاي مناسب
دسترسي به مجموعه ،شبيهسازي جريان ترافيك در وضع موجود و آتي
آغاز پروژه5361 :
اتمام پروژه5367 :
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گروه رايانه شهر
همزمان با آغاز به كار گروه بينالمللي رهشهر ،گروه «خدمات كامپيوتر شهر» با هدف
سرويسدهي رايانهاي به اين سازمان ايجاد گرديد تا كليهي نيازهاي فناوري اطالعات
مجموعه ،اعم از طراحي ،راهاندازي و راهبري زيرساختهاي ارتباطي ،سختافزاري و
نرمافزاري را با باالترين سرعت و به بهترين كيفيت پاسخگو باشد.

333

شاخههاي فعاليت
-

طراحي ،راهاندازي و نگهداري شبكه و زيرساختهاي ارتباطي

-

مشاوره طراحي ،اجرا و پيادهسازي ايجاد مراكز داده

-

ارايه و اجراي راهكارهاي ذخيرهسازي و حفظ اطالعات

-

مشاوره ،آموزش و پيادهسازي پروژههاي مجازيسازي

-

سيستم مديريت امنيت اطالعات  /ISMSامنيت اطالعات

-

تامين پهناي باند اينترنتي مورد نياز

-

تامين ،ارتقاء و نگهداري سختافزار و تجهيزات جانبي

-

تامين ،نصب ،راهاندازي و سفارشيسازي نرمافزارهاي عمومي

-

طراحي ،توليد ،پيادهسازي و نگهداري نرمافزارهاي تخصصي

-

طراحي وبسايت و نرمافزارهاي تحت وب

-

طراحي ،پيادهسازي و گسترش سيستم اتوماسيون اداري

-

خدمات پشتيباني

طراحي ،نصب ،راهاندازي ،گسترش و نگهداري زيرساخت ارتباطي
زيرساخت ارتباطي گروه بينالمللي رهشهر ،توسط همكاران گروه خدمات كامپيوتر شهر
پس از طراحي و تعيين تجهيزات  Passiveو  Activeاز بين معتبرترين برندهاي روز
دنيا ايجاد شده و كليه فعاليتهاي مرتبط شامل نصب ،راهاندازي ،راهبري و توسعه ،به
همراه عيبيابي و رفع عيوب احتمالي آن نيز توسط كارشناسان اين گروه انجام ميگيرد.
اين زيرساخت با استفاده از روشهاي مجازيسازي جهت داشتن زيرساخت منغطف و
قابل توسعه ،بهينهسازي در مصرف و كاهش هزينههاي خزيد سختافزاري را منجر
ميشود .سرويسهاي شبكهاي نظير  ،Emai/serverسيستمهاي يكپارچهي
اشتراكگذاري فايل ،سرويسهاي يكپارچهي مديريت اطالعات ،سرويسهاي مستند
كه توسط همكاران گروه خدمات كامپيوتر براي داشتن زيرساختي بر پايهي فناوري
اطالعات ارايه شده است.
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عالوه بر موارد فوق حفظ يكپارچگي ،محرمانگي و امنيت اطالعات ،ارايه كنترلها و
روشهاي منطبق بر استانداردهاي  ،ISO 27001,27002سختافزارهاو نرمافزارهاي
برقراري امنيت شبكه ،مواردي هستند كه همكاران بخش كامپيوتر شبكه در گروه
بينالمللي رهشهر از وظايف اصلي خود دانسته و جهت داشتن زيرساخت امن ،اين
وظايف را انجام ميدهند.
تامين پهناي باند مورد نياز
از آنجا كه ارتباط بين دفاتر اقماري گروه بينالمللي رهشهر ،شركاي تجاري،
كارفرمايان ،پيمانكاران و همچنين دسترسي همكاران خارج از شركت به شبكه داخلي
توسط اينترنت صورت ميپذيرد ،از اينرو برقراري دسترسي دايم ،امن و با سرعت باالي
اينترنتي از وظايف گروه خدمات كامپيوتر شهر به شمار ميآيد.
تامين ،ارتقا و نگهداري سختافزار و تجهيزات جانبي
خدمات كامپيوتر شهر با هدف تجهيز بخشهاي مختلف به جديدترين فناوري روز ،نياز
سختافزاري بخشها را براساس ميزان ،اهميت ،ماهيت فعاليتها و حجم اطالعات،
شناسايي كرده و چنانچه تجهيزات مورد نياز در بازار داخلي موجود نباشد ،از مراكز توزيع
در كشورهاي همسايه و يا اروپا تهيه ميكند.
تأمين ،نصب ،راهاندازي و سفارشيسازي نرمافزارهاي عمومي براساس
نيازها و استانداردهاي تعريفشده سازماني
براساس اعالم نياز بخشهاي مختلف به نگارش خاصي از نرمافزارهاي عمومي و
تخصصي ،گروه خدمات كامپيوتر شهر به منظور حصول اطمينان از عدم بروز مشكل
براي رايانهها يا شبكه ،اقدام به تامين و تست نگارش مورد نظر نموده و چنانچه امكانات
نگارش يا نرمافزار جديد موجب سهولت (فعاليت) كاربران گردد ،اقدام به ارتقاي
نگارشهاي قبلي مينمايد .همچنين نرمافزارهاي سفارشي مورد نياز اين گروه بينالمللي
(مانند نرمافزارهاي اتوماسيون ،دبيرخانه و )...همگي توسط اين مجموعه تهيه شده و با
شناسايي نيازهاي جديد مجموعه ،طراحي ،برنامهنويسي و توسعه آنها توسط همكاران
برنامهنويس صورت ميپذيرد.
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طراحي ،توليد ،پيادهسازي ،راهاندازي و نگهداري نرمافزارهاي تخصصي
بيش از 578نرمافزار ،توسط كارشناسان اين بخش طراحي و تهيه شده است كه ليست
اهم آنها در ذيل آمده است.
طراحي وبسايت و نرمافزارهاي تحت وب
نرمافزارهاي اختصاصي مورد نياز گروه بينالمللي رهشهر در پي اعالم نياز و با تعامل
بين كارشناسان حرفهاي در بخشهاي مرتبط و كار گروههاي برنامهنويسي ،طراحيشده
و پس از گذراندن مراحل برنامهنويسي و تست بهعنوان ابزار تخصصي مورد استفاده قرار
ميگيرد .وبسايتهاي مورد نياز بخشها و شركتهاي زيرمجموعه گروه بينالمللي
ره شهر نيز پس از اعالم نيازها ،توسط كارشناسان خدمات كامپيوتر شهر طراحي و پس
از تاييد نهايي در دسترس قرار ميگيرد.
طراحي ،پيادهسازي و گسترش سيستم اتوماسيون اداري
 سامانه برگه ساعات و حقوق و دستمزد سامانه درخواست خدمات سامانه مديريت قراردادها سامانه پرونده پرسنلي سامانه كارتخوان سامانه مرخصي ،ماموريت سامانه پروندههاي پزشكي خالصه مذاكرات سامانه كتابخانه الكترونيكي سامانه مكاتبات و دبيرخانه سامانه پيگيري امور كنترل پروژه 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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ساير سرويسهاي پشتيباني
 انجام سرويسهاي دورهاي در زمانهاي برنامهريزي شده شامل اقدامات نرمافزاريو سختافزاري سيستمها ،از قبيل سرورها ،ايستگاههاي كاري و لپتاپهاي موجود
 انجام سرويسهاي دورهاي تجهيزات جانبي مانند پرينترها ،اسكنرها ،دوربينهايديجيتال و ويدئو پروژكتورها جهت رساندن اختالالت فني به حداقل
 انتقال فايل به /از شبكه داخلي به دليل عدم دسترسي كارشناسان به درايوهاي نوريو پورتهاي  ،USBبراي جلوگيري از ويروسي شدن سيستمها و در جهت نگهداري
از مالكيت و امنيت اطالعات
 پرينت رنگي تا قطع  A3روي انواع كاغذ ،پالت سياه و سفيد و رنگي با كاغذهايمختلف تا حداكثر 98سانتيمتر عرض و  3/88متر طول
 اسكن عكسها ،تصاوير و نقشهها تكثير CDهاي نشريات تهيه شده توسط گروه بينالمللي رهشهر تهيه نسخههاي پشتيبان از اطالعات براساس برنامهريزي انجامشده در مقاطع روزانه،هفتگي ،ماهيانه
 سرويس ،نگهداري و پشتيباني سيستمهاي ارتباطي و مخابراتي -بررسي و رفع اشكاالت سيستمهاي صوتي -تصويري و دوربينهاي مداربسته
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پروژههاي انجامشده خدمات كامپيوتر شهر
 نصب و راهاندازي زيرساخت شبكه كابلي و بيسيم دفتر مركزي گروه بينالملليرهشهر
 نصب و راهاندازي زيرساخت شبكه كابلي و بيسيم دانشگاه علمي ـ كاربرديكوييكبيلد
 راهاندازي زيرساخت شبكه بيسيم دفتر مركزي شركت پاريز قشم طراحي بستر زيرساخت شبكه كابلي و تدوين گزارش فاز 5و  ،8ساختمان مركزيبانك گردشگري
 راهاندازي زيرساخت شبكه كابلي دفتر عسلويه شركت معماران رهشهر-

راهاندازي سيستمها و شبكه فرودگاه سلفچگان

-

راهاندازي سيستمها و شبكه دفتر كرمانشاه رهشهر

 راهاندازي سيستمها و شبكه دفتر سايت پارسيان عسلويه راهاندازي سيستمها و شبكه دفتر سايت انبوهسازان عسلويه راهاندازي سيستمها و شبكه موسسه خيريه ارمغان ايرانيان راهاندازي سيستمها و شبكه شركت آباد فلز پارس راهاندازي سيستمها و شبكه دفتر ماكو رهشهر راهاندازي سيستمهاي كامپيوتري  -تصويري در مركز آموزش علمي -كاربردي فراهم آوردن سرويسهاي زيرساختي شبكه ،گروه بينالمللي رهشهر فراهم آوردن سرويسهاي زيرساختي شبكه ،شركت ساختمان سازان صنعت ارتقا زيرساخت سوييچينگ دفتر مركزي شركت معماران رهشهر-

انتقال بستر سرويسدهي خدمات شبكه گروه بينالمللي رهشهر بر روي بستر virtual

 هاستينگ و استقرار سرورهاي شبكه مشتريان خدمات كامپيوتر شهر در مركز دادهاين شركت
 تامين و پشتيباني سيستمهاي رايانهاي دفتر گروه بينالمللي رهشهر تامين و پشتيباني سيستمهاي رايانهاي دفتر كارگاه ساختمان بانك گردشگري تامين و پشتيباني سيستمهاي رايانهاي دفتر عسلويه شركت معماران رهشهر ايجاد رويهها و كنترلها منطبق بر استانداردهاي  ISO 27001 , 27002در سيستمهايISMS

گروه بينالمللي رهشهر

 -طراحي سايت دانشگاه علمي  -كاربردي كوئيك بيلد

337

 طراحي سايت شركت كوئيكبيلد طراحي سايت گروه بينالمللي رهشهر-

طراحي سايت گروه كارا

-

طراحي سايت باقرشهر

-

طراحي سايت مجانب

-

طراحي سايت شركت زرينساز ايران

-

طراحي وبسايت شركت رهپردا
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نرمافزارهاي تهيه شده در گروه بينالمللي رهشهر
بيش از  151نرمافزار توسط كارشناسان تهيه شده است كه اهم آنها
به شرح زير است:
 نرمافزار شبيهساز محاورهاي ـ گرافيكي شبكههاي برق صنعتي نرمافزار شبيهساز محاورهاي ـ گرافيكي ديناميك سيستمهاي -نرمافزار شبيهساز محاورهاي ـ گرافيكي سيستمهاي

قدرت DYNSIM

قدرت PSSIM

 نرمافزار محاورهاي پخش بار اقتصادي بين نيروگاههاي -نرمافزار آموزشي جغرافيايي

INDSIM

حرارتي PSOPF

ايران GIP

 نرمافزار ( Water Balanceبيالن آب) نرمافزار متره تاسيسات الكتريكي نرمافزار محاسبات روشنايي نرمافزار محاسبهي بار برودت نرمافزار ترسيم دياگرام موتورخانه نرمافزار ترسيم كانالهاي هوا نرمافزار ترسيم لولههاي فاضالب -نرمافزار انتخاب ادوات تاسيساتي

-

نرمافزار ""DESIGN Ver. 5.8

اين نرمافزار براي محاسبه و طراحي قسمتهاي مختلف سازه بتني و فلزي بكار ميرود،
درحالي كه نرمافزارهاي رايج تحليل و طراحي مانند SAP :يا  ETABSفاقد اين امتياز
ميباشند .بخشي از محاسبات و طراحي (برمبناي مقررات ملي ساختمان) كه توسط اين
نرمافزار انجام ميگيرد ،به شرح زير ميباشد:
 محاسبات و طراحي انواع مختلف شالوده با استفاده از خروجي نرمافزار  SAPياETABS

 محاسبات و طراحي انواع تيرهاي باربر از قبيل تير النه زنبوري و تير با مقطع مركببتن و فوالد به همراه برشگيرهاي مربوط به آن
 -محاسبات و طراحي اشكال مختلف ستون
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 محاسبات و طراحي صفحه پاي ستون با قابليت آرايش سختكنندهها در قسمتهايمختلف صفحه و با استفاده از خروجي نرمافزار  SAPيا ETABS

 محاسبات و طراحي انواع اتصاالت بين اعضاي مختلف سازه بارگذاري براساس مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و آييننامه طرح ساختمانهادر مقابل زلزله (استاندارد )8688
 محاسبه مشخصات استاتيكي مقاطع مختلف -محاسبه ديوار حائل در حالت طره و متصل به سازه
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شركت سام رهشهر
با افزايش توجه زيستمحيطي در جامعه ايران ،بخش محيطزيست گروه بينالمللي
رهشهر ،فعاليت خود را بهعنوان بخشي مستقل از سال  5361آغاز كرده است .پس از
8سال فعاليت و گسترش كار ،بخش محيطزيست نام خود را به بخش  HSEتغيير داد و
فعاليتهاي خود را در زمينههاي بهداشت حرفهاي و سالمت نيز گسترش داد .پس از
آن در سال  5369بخش  HSEبه يك شركت مستقل (زير مجموعه هلدينگ گروه
بينالمللي رهشهر) با نام شركت «سام رهشهر» تبديل شد.
«سام مخفف سالمت ،ايمني و محيطزيست است».
اين شركت هماكنون با بهرهگيري از كادر تخصصي مجرب و همكاري بيش از
38كارشناس متخصص تماموقت و  58كارشناس پارهوقت با تخصصهاي مختلف در
زمينههاي خدمات محيطزيست ،ايمني و سالمت ،تاكنون خدمات مشاورهاي فني
گوناگوني را به طيف وسيعي از مشتريان در بخشهاي دولتي و خصوصي و حتي
شركتهاي چندمليتي ارايه نموده و با به خدمت گرفتن پيشرفتهترين فنآوريها و دانش
روز دنيا ،همواره در طرحهاي توسعهاي ملي در رده تصميمسازيهاي كالن مديريتي و
برنامهريزي اجرايي ايفاي نقش كرده است.
پيشرفت همگام با دانش روز و فنآوري پيشرفته محيطزيست ،تقويت توان و ظرفيت
منابع انساني همگام با ارتقا سختافزاري و تجهيز امكانات و بهرهگيري از پايگاه
دادههاي محيطزيستي منسجم ،از اصول اساسي و راهبردهاي اتخاذ شده اين شركت
براي حضور در بازارهاي ملي ـ منطقهاي و بينالمللي در ميان مجامع علمي و پژوهشي
به عنوان يك شركت ايراني ،پيشرو ميباشد.
شركت سام رهشهر در سال  5391پس از بررسي و ارزيابي عملكرد  58ساله خود توسط
موسسه آموزشي و پژوهشي اتاق بازرگاني صنايع ،معادن و كشاورزي ايران ،حايز دريافت
رتبه درجه  1برند پايدار ايران شده است.
 زيرگروههاي شركت سام رهشهر
شركت «سام رهشهر» از زمان آغاز به كار ،با هدف تحقق توسعه پايدار و با ايجاد زير
مجموعههاي متفاوت و همچنين همكاري نزديك با بخش  GISاقدام به انجام
فعاليتهاي پيشبيني شده در خطمشي داخلي و گروه بينالمللي رهشهر نموده است.
زيرگروههاي شركت «سام رهشهر» در ذيل آورده شده است.
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 محيطزيست
 مهندسي محيطزيست (كنترل و كاهش آلودگيهاي محيطزيست و)... مطالعات پايه محيطزيست طرح/برنامهريزي و مديريت محيطزيست ايمني
 گردشگري
 سالمت و بهداشت حرفهاي
 بخش انرژي
 بخش ژئوتكنيك
 خدمات شركت سام رهشهر
فعاليتهاي اين شركت را ميتوان به  7گروه عمده زير تقسيم كرد:
 محيطزيست

 مديريت و برنامهريزي زيستمحيطي
-

ارزيابي اثرات شامل  ESHIA ،CEA ،SEA ،EIAو...

-

تعيين وضعيت محيطزيست SOER

-

 EMMPو EMMS

-

اكوتوريسم

-

آمايش و مكانيابيهاي زيستمحيطي

-

طرح/برنامهريزي مناطق  1گانه

-

ارزيابي چرخه عمر

 مطالعات پايه زيستمحيطي

-

مطالعات محيطزيست فيزيكي

-

مطالعات محيطزيست انساني

-

مطالعات محيطزيست بيولوژيكي

-

مطالعات محيط دريايي

-

مخاطرات طبيعي
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 مهندسي محيطزيست

 طراحي سيستم كنترل آلودگي هوا طراحي سيستم تصفيه آب و فاضالب مديريت پسماند مدلسازي آاليندههاي زيستمحيطي بخش ايمني
 مديريت بحران
 پدافند غيرعامل
HSE- MS 

 پيادهسازي نظام نظارت بر حسن اجراي نظام پايش و مانيتورينگ مديريت ريسك
 بخش انرژي
 پايش و ارتقا بهرهوري
 مشاوره و طراحي
 مديريت انرژي

 بخش صنعت بخش ساختمان بخش گردشگري

 توريسم
 اكوتوريسم
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 بخش سالمت و بهداشت حرفهاي

 بهداشت محيط
 بهداشت حرفهاي
 بخش ژئوتكنيك
 شناسايي زيرسطحي
 مطالعات سازههاي ژئوتكنيكي
 ژئوالكتريك
 سايزميك
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 امكانات و تجهيزات نرمافزاري و سختافزاري
استفاده از بسترهاي نرمافزاري و مدلسازي شرايط محيطي ،خصوصاً در مطالعات
طرحهاي توسعه صنعتي ،همواره جايگاه خاصي در مطالعات و بررسيهاي ارجاع شده
به شركت «سام رهشهر» داشته است .تمامي همكاران اين شركت ضمن تسلط به
مباني و اصول سيستمهاي اطالعات جغرافيايي  ،GISدر زمينههاي تخصصي خود از
نرمافزارهاي مربوطه بهرهبرداري مينمايند .استقرار بيش از  38دستگاه رايانه در دفتر
مركزي اين شركت و  6دستگاه رايانه دستي در برداشتهاي ميداني ،تجهيز كليه
تيمهاي زميني به دستگاه موقعيتياب جهاني و دستگاههاي ثبت آنالين شرايط جوي،
گواه بر اين ادعا است.
شركت «سام رهشهر» داراي يك تيم تخصصي مطالعات دريايي با تجهيزات كامل
شامل :غواصي ،نمونهبرداري و مستندسازي دريايي و ،...ميباشد.
عالوه بر تجهيزات دريايي ،شركت «سام رهشهر» داراي تجهيزات پايش آاليندههاي
زيستمحيطي ،تجهيزات مطالعات سايزميك و ژئوالكتريك و بيش از  87نرمافزار
تخصصي در زمينههاي مختلف ميباشد.
بهرهگيري و تشريك مساعي با ساير مهندسين مشاور داخلي و بينالمللي همواره
در برنامههاي توسعه اين شركت قرار داشته است ،بهطوري كه در حال حاضر
تفاهمنامههاي مشتركي را با  3شركت بينالمللي و  58شركت داخلي در زمينههاي
تخصصي مختلف امضا نموده است.
 پايگاه داده و اطالعات
اطالعات و دادهها به عنوان ركن اصلي مطالعات محيطي نقش پررنگي در افزايش
توان تحليل و آناليز مطالعات محيطزيست ايفا مينمايد .بههمين دليل بانك دادههاي
اطالعات جغرافيايي 5شركت «سام رهشهر» با صرف زمان و هزينه هنگفتي تجهيز
و به صورت پويا در حال توسعه و تكميل است .بهطوري كه كليه دادههاي موجود
كشوري براساس دستهبندي و ساختار دادههاي استاندارد بينالمللي ساماندهي گرديده
و بهطور دورهاي بههنگام ميگردند .كليه كارشناسان و همكاران گروه بينالمللي
رهشهر دادههاي جمعآوري شده خود را به اين پايگاه ارسال نموده تا در مطالعات آتي
مورد بهرهبرداري قرار گيرند.

1- Geo-Data Bank
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 سوابق شاخص مطالعاتي
از زمان تاسيس بخش محيطزيست در سال  5361تا تبديل اين بخش به شركت سام
رهشهر ،اين شركت بيش از  78پروژه با مقياس و موضوعهاي مختلف را مديريت نموده
است .از اين پروژهها ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 همكاري با سازمان حفاظت محيطزيست جهت تهيه آييننامه ارزيابي اثراتزيستمحيطي ،طرحها و پروژههاي بزرگ توليدي ،خدماتي و عمراني
 -گزارش ملي تعيين وضعيت محيطزيست

ايران)8(SOER

 بارگذاري صنايع انرژيبر در منطقه آزاد جاسك مطالعات جامع زيست محيطي (مطالعات پايه ،ارزيابي توان اكولوژيك ،ارزيابي توانزيست محيطي و مطالعات آلودگيهاي زيستمحيطي) منطقه آزاد انزلي
 مطالعات جامع زيستمحيطي (مطالعات پايه ،ارزيابي اثرات زيستمحيطي ،پايش ومانيتورينگ ،طرح جامع پسماند EMMS ،و  )EMMPمجتمع امور صنفي توليدي
تهران در سايت چهاردانگه
 طرح جامع ،تفصيلي و طرح آمادهسازي شهرك صنعتي شيميايي پرديس فنآورانالبرز
 مطالعات مكانيابي مجتمع پتروشيمي فجر كرمان مطالعات ارزيابي راهبردي اثرات زيست محيطي فاز اول منطقه آزاد ماكو طرح جامع گردشگري منطقه آزاد ماكو طرح جامع منطقه ازاد ماكو مطالعات مكانيابي ،مطالعات پايه ،پايشهاي زيستمحيطي و مطالعات طرح جامعپسماند مجتمع پتروشيمي مكران
 مطالعات مكانيابي ،مطالعات پايه ،مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي ،تهيهطرحهاي جامع ،تفصيلي و آمادهسازي قطب پتروشيمي سپهر الوان ،بندر جامع الوان
و پااليشگاه گاز الوان
 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و مطالعات پايه طرح جامع فضاي سبز گلگهرسيرجان

2-State of Environment Reporting
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 مطالعات مكانيابي و مطالعات جامع زيستمحيطي راهبردي مناطق ويژه اقتصاديكازرون و نيريز
 مطالعات زيستمحيطي طراحي دهكده اكولوژيك شواي -واي (بزرگترين قبيلهسرخپوستان كانادا)
 مدلسازي آلودگي هواي سايت  ،8منطقه ويژهي اقتصادي انرژيپارس مطالعات مكانيابي زيستمحيطي و ارزيابي اثرات زيستمحيطي پااليشگاه گاز وگاز مايع  3588چشمه خوش دهلران
 ارزيابي اثرات زيستمحيطي بندر ،خط لوله و تسمه نقاله پااليشگاههاي نفت سنگينو فوق سنگين هرمز و ميعانات گازي ستاره خليجفارس
 مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرح استقرار صنايع انرژيبر در سواحل جنوبيكشور منطقهي ساحلي پارسيان
 مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرح استقرار صنايع انرژيبر در سواحل جنوبيكشور ،دشت المرد
 مطالعات و ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرح جامع توسعه منطقه ويژهي صنايعمعدني و فلزي خليجفارس
 مطالعات جامع زيستمحيطي (مطالعات پايه ،ارزيابي اثرات زيستمحيطي ،پايش ومانيتورينگ ،طرح جامع پسماند،

EMMS

و  )EMMPشهر فرودگاهي فرودگاه

بينالمللي امام خميني(ره)
 مطالعات پايه و ارزيابي اثرات زيستمحيطي ترمينال شماره  ،8فرودگاه بينالملليامام خميني(ره)
 مطالعات پايه و ارزيابي اثرات زيستمحيطي شهر فرودگاهي فرودگاه بينالملليسلفچگان قم
 مطالعات پايه ،ارزيابي توان ،ظرفيت برد و ارزيابي اثرات زيستمحيطي منطقه نمونهگردشگري طرالب قم
 مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي ،اجتماعي ،سالمت و همچنين مشاور مادرزيستمحيطي طرح توسعه پادگان و فرودگاه قلعهمرغي تهران
 مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي كارخانه آلومينيوم خاورآذين مطالعات جامع زيستمحيطي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -سايت 5 مطالعات زيستمحيطي منطقه ويژه اقتصاديانرژي پارس -سايت 8 -مطالعات زيستمحيطي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -سايت 3
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 طرح جامع و مديريت پايش زيستمحيطي منطقه ويژهي اقتصادي پتروشيميماهشهر
 مطالعات زيستمحيطي و مكانيابي استقرار مناطق ويژه صنايع انرژيبر مطالعات زيستمحيطي طرح راهبردي و كاربري اراضي منطقه آزاد اروند امكانسنجي و مكانيابي زيستمحيطي استقرار صنايع نوين در جوار قطبهايعلمي و صنعتي استان تهران
 پيادهسازي نظام  HSE-MSو نظارت عاليه  HSEبراي ساختمان مركزي بانكگردشگري براي دوران ساخت و ساز
 نظارت بر حسن انجام ضوابط و مقررات  HSEبراي بيمارستان و مركز آموزشي رويانتهران براي دوران ساخت و ساز
 مطالعات پدافند غير عامل و ايمني شهرك صنعتي -شيميايي پرديس فناوران البرز پيادهسازي نظام  HSE-MSدر ساختمان مركزي گروه بينالمللي رهشهر با ارتفاع 6طبقه براي دوران بهرهبرداري
 مطالعات  HSEو پدافند غيرعامل قطب پتروشيمي سپهر الوان ،پااليشگاه الوان،بندر خدماتي و خطوط انتقال محصول به سرزمين اصلي
 تدوين نظامنامه و طرح  HSEدوران ساخت و ساز  International Cityفاز دوم،دبي امارات عربي متحده
 تهيه و تدوين طرح ارزيابي  HSEپيمانكاران طرح ايجاد مناطق ويژه استقرار صنايعانرژيبر در سواحل جنوبي كشور -سايتهاي المرد و پارسيان
 -پيادهسازي اصول و معيارهاي

HSE

و همچنين نظارت بر حسن انجام ضوابط و

مقررات  HSEبهسازي پيادهراه خيابان شريعتي
 -پيادهسازي اصول و معيارهاي

HSE

و همچنين نظارت بر حسن انجام ضوابط و

مقررات  HSEبهسازي پيادهراه خ انقالب و خيابان آزادي
 -پيادهسازي نظام

HSE

و بازرسيهاي دورهاي سايتهاي تحت نظارت منطقه آزاد

اروند
 مطالعات تمهيدات حفاظتي (امنيتي) ،ايمني و پدافند غيرعامل در منطقهي ويژهاقتصادي انرژي پارس -سايت 8
 مطالعات شناخت وضع موجود شرايط ايمني ،سالمت و پدافند غيرعامل شهرفرودگاهي ،فرودگاه بينالمللي امام

خميني(ره)
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 طراحي نظام  HSEكمپ مسكوني فاز  58سايت  ،8منطقه ويژه اقتصادي انرژيپارس
 تدوين مجموعه قوانين و مقررات بهداشت ،ايمني و محيطزيست ( )HSEنمايشگاهبينالمللي كرمانشاه
 -مطالعات

HSE

طراحي انبارهاي مجتمع پتروشيمي آريا ساسول -منطقه ويژه

اقتصادي انرژي پارس ،سايت 5
 تهيه و تدوين طرح ايمني ،بهداشت و محيطزيست ( )HSE planكانالعربي اماراتمتحده عربي
 جانمايي و طراحي ايستگاههاي آتشنشاني ،كلينيك و ،...در طرح ايجاد دهكدهيدانايي خليجفارس -بوشهر
 تعيين مسيرهاي خروج اضطراري برگههاي اطالعات كيتهاي كمكهاي اوليه وعالئم ايمني پروژه ساختمانهاي غير صنعتي  NGL3100دهلران
 مطالعات آتشنشاني متمركز خارج از تاسيسات صنعتي منطقه ويژه اقتصادي انرژيپارس -سايت 8
 طرح جامع و مطالعات محيط طبيعي منطقه ويژه اقتصادي سلماس و ارزيابي اثراتزيستمحيطي شهرك صنعتي سلماس
 مطالعات زيستمحيطي طرح جامع منطقه آزاد ماكو (شامل ارزيابي اثراتزيستمحيطي مقدماتي ،مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرحها و پروژههاي
پيآيند)
 -مطالعات زيستمحيطي جنبهها و اثرات احداث شهرك

Blue City

و بازنگري و

تكميل مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي (عمان)
 مطالعات جامع زيستمحيطي و گردشگري منطقه آزاد چابهار مطالعات زيستمحيطي مجموعه برج ميالد تهران مطالعات زيستمحيطي بهسازي مسيرهاي پيادهراه شهري (تهران) خيابان انقالب،خيابان آزادي ،خيابان شريعتي

329

 سوابق مطالعات و تجربيات پيشين گروه بينالمللي رهشهر در زمينه
مطالعات زيستمحيطي
 ارزيابي اثرات زيستمحيطي آلودگيهاي نفتي بر ساحل بندرعباس ارزيابي اثرات زيستمحيطي حوادث دريايي (نشت كشتيها ،انتشار نفت و)... ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرح توسعه فاز  1و طرح مديريت زيستمحيطيشهرك صنعتي شمسآباد
 ارزيابي اثرات زيستمحيطي كارخانه گندلهسازي اردكان ارزيابي اثرات زيستمحيطي صدمات وارد شده به نواحي ساحلي شهر بوشهر بهشعاع 58كيلومتري در اثر جنگ تحميلي
 ارزيابي اثرات زيستمحيطي توسعه شهري بندرعباس ارزيابي اثرات زيستمحيطي امواج بر رسوبات ساحلي بازنگري و ارزشيابي گزارش ارزيابي اثرات زيستمحيطي توسعه شهري برجزيرهي قشم
 بازنگري و ارزشيابي گزارش ارزيابي اثرات زيستمحيطي كارخانه پارچه شاخص بازنگري و ارزشيابي گزارش ارزيابي اثرات زيستمحيطي سازهها و سكوهايدريايي
 بررسي كيفي و كمي آب و فاضالب تهران بررسي تئوريهاي رايج در استقرار شهركهاي مسكوني و صنعتي و تاثيراتزيستمحيطي آنها
 برنامههاي كاربردي و نظري براي طرح جامع فضاي سبز صنايع آالينده ،و نقشفضاي سبز در كاهش آلودگي هوا
 بازنگري مدلهاي موجود پايش و كنترلهاي زيستمحيطي ،اصالح برخي مدلهابا مالحظات خاص كشور ايران
 ارزيابي كشاورزي و وضعيت زيستمحيطي استان هرمزگان طرح جامع جمعآوري و بازيافت زباله در جزيره قشم طرح مقدماتي استفاده از فاضالب شهري منجيل در آبياري فضاي سبز طراحي بهينه تامين آب مورد نياز كارخانه گلوكز ايران از پساب طراحي مقدماتي سيستم جمعآوري و بازيافت زباله شهري منجيل مطالعات كمي و كيفي منابع آب استان تهران طراحي سيستم بازيافت پساب كارخانه سيمان صوفيان -طراحي ايستگاه پمپاژ فاضالب جزيره كيش
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ژئواينفورماتيك
بخش ژئواينفورماتيك به عنوان يكي از اركان گروه بينالمللي رهشهر در سال  5361به
منظور تحليل و پردازش اطالعات مكان محور تشكيل گرديد .اين بخش با تلفيق
كارشناسان حوزههاي فناوري اطالعات و سيستمهاي اطالعات مكاني فعاليت خود را
توسعه داده است .در سال  5398به موازات خدماترساني به ساير بخشهاي گروه
بينالمللي رهشهر زيرساخت اطالعات مكاني گروه بينالمللي رهشهر ()Rah-Shahr SDI
به منظور بهرهبرداري و به اشتراكگذاري اطالعات مكان محور ،راهاندازي گرديد.
برگزاري دورههاي تخصصي  GISبراي تمامي بخشهاي تخصصي و فني و ايجاد
 SDIباعث گرديده است كه كليه فعاليتهاي مرتبط با اطالعات مكاني گروه بينالمللي
رهشهر در قالب اين سيستم اطالعاتي مديريت گردد .در حال حاضر كليه مطالعات آمايش،
برنامهريزي ،شهرسازي ،طرحهاي جامع و تفصيلي كاربري اراضي ،محيطزيست و
گردشگري توسط كارشناسان بخشها در قالب پايگاه دادههاي مكاني انجام و در پايان
توسط بخش ژئواينفورماتيك پايش و كنترل ميگردند.
مدلسازي و تحليل اطالعات مكان محور ،طراحي و پيادهسازي سيستمهاي هوشمند
مبتني بر اطالعات مكاني ،رويكرد نوين در حوزه تصميمسازي و تصميمگيري محسوب
ميشود كه اين موضوع با طراحي و پيادهسازي سامانه  GeoBIدر گروه بينالمللي رهشهر
محقق شده است.
هماكنون با توجه به گسترش فعاليتها از سطح بخش به شركتهاي تخصصي در سطح
گروه بينالمللي رهشهر ،ارائه خدمات مرتبط با اطالعات مكاني از طريق «شركت ماهر
(مديريت اطالعات هوشمند رهشهر)» به عنوان يكي از شركتهاي تابعه و زيرمجموعه
رهشهر ارائه ميگردد.
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اهم فعاليتهاي بخش ژئواينفورماتيك
 طراحي و پيادهسازي پايگاه داده مكاني منطقه ويژه استقرار صنايع انرژيبر كوشكنار طراحي و پيادهسازي پايگاه داده مكاني منطقه ويژه استقرار صنايع انرژيبر المرد طراحي و پيادهسازي پايگاه داده مكاني منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -سايت 8 طراحي و پيادهسازي پايگاه داده مكاني منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -سايت 3 طراحي و پيادهسازي پايگاه داده مكاني منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام طراحي و پيادهسازي پايگاه داده مكاني منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليجفارس طراحي و پيادهسازي پايگاه داده مكاني منطقه آزاد تجاري صنعتي اروند طراحي و پيادهسازي زيرساخت اطالعات مكاني منطقه آزاد تجاري صنعتي اروند طراحي و پيادهسازي سيستم اطالعات مكاني مبتني بر وب منطقه آزاد تجاري صنعتياروند
 طراحي و پيادهسازي پايگاه داده مكاني منطقه آزاد تجاري صنعتي ماكو طراحي و پيادهسازي پايگاه داده مكاني منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار طراحي و پيادهسازي پايگاه داده مكاني منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي طراحي و پيادهسازي پايگاه داده مكاني زيرساختهاي نفت و گاز كشور طراحي و پيادهسازي پايگاه داده مكاني شهر فرودگاهي امام-

خميني(ره)

طراحي و پيادهسازي سيستم اطالعات مكاني مبتني بر وب شهر فرودگاهي امام خميني(ره)

 طراحي و پيادهسازي سيستم تصميمگيري چند معياره فضايي دشتهاي جنوبي مناسباستقرار صنعتي
 مدلسازي رفتار انتشار آاليندههاي هوا در سايتهاي صنعتي منطقه ويژه اقتصادي انرژيپارس
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خدمات قابل ارائه بخش ژئواينفورماتيك
با توجه به اينكه «شركت ماهر» ،شركت تخصصي گروه بينالمللي رهشهر در حوزه
پردازش اطالعات مكان محور ميباشد .بخش ژئواينفورماتيك به عنوان يكي از
بخشهاي شركت ماهر ،توانمند در ارائه خدمات زير ميباشد:

-

طراحي و پيادهسازي پايگاه داده مكاني ()Geo-DataBase

-

طراحي و پيادهسازي سيستمهاي پشتيبان تصميم مبتني بر اطالعات مكاني (Geo-
)DSS

 مدلسازي سيستمهاي اقتصادي -اجتماعي مبتني بر مدل تفكر سيستم دايناميك()System Dynamic Modeling

-

طراحي و پياده سيستم اطالعات مكاني مبتني بر وب ()WebGIS

-

طراحي و پيادهسازي زيرساخت اطالعات مكاني (Spatial DataInfrastructure-
)SDI

 طراحي و پيادهسازي سيستمهاي هوشمند تحليل اطالعات مبتني بر اطالعاتمكاني ()Geo-BI
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واحد نظارت عاليه ،امور رسيدگي و پيمانها
واحد نظارت و امور رسيدگي و پيمانهاي گروه بينالمللي رهشهر با استفاده از دانش
سرمايهگذاري ،امور قراردادها و مديريت طرح ،پروژههاي رهشهر را به عهده دارد كه
براي به ثمررساندن آنها از تجارب افراد متخصص و مجرب در اين زمينه استفاده
كرده است.
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واحد نظارت عاليه ،امور رسيدگي و پيمانهاي گروه بينالمللي رهشهر ،در بخشهاي ذيل
اقدام به فعاليت تخصصي خود مينمايد:
 .5پروژه طراحي و احداث پل جديد جواديه
 .8پروژه روشنايي محوطه پل جواديه
 .3پروژه روشنايي و نورپردازي عرشه و قوس پل جواديه
 .1مديريت و نظارت بر امور پيمانها
 .7تهيه و كنترل نهايي اسناد پيشنهادي قراردادهاي خدمات مهندسي مشاور
 .8تهيه و كنترل نهايي قراردادهاي مربوط به ارايه خدمات مهندسي مشاور
 .5كنترل نهايي صورتوضعيتهاي موقت و قطعي كاركرد
 .6كنترل نهايي قيمتهاي جديد ،بررسي و ميزان تاخيرات مجاز و غيرمجاز پيمانها
 .9تهيه و كنترل نهايي حقالزحمههاي خدمات مهندسي
 .58انجام برآورد مقادير عملياتي مطابق با طرحهاي معماري ،سازه و سيويل
 .55كنترل نهايي برآوردهاي مقادير عمليات تاسيسات مكانيكي و برق
 .58نظارت عالي بر حسن انجام عمليات پروژههاي اجرايي
 .53هماهنگي با مديران پروژهها در خصوص مسايل حقوقي و قراردادي پروژهها
 .51تهيه آگهي فراخوان و مناقصه جهت درج در روزنامههاي كثيراالنتشار
 .57پيگيري بخشنامههاي منتشرشده توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
رياست جمهوري
 .58تهيه و فروش اسناد ارزيابي مناقصه
 .55شركت در مناقصات و تهيهي جداول تجزيه بهاي پيشنهاددهندگان
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عمده فعاليتهاي انجام شده در اين واحد:
سازمان منطقه ويژهي اقتصادي انرژي پارس
 .5احداث بخشي از ساختمانها و محوطه خدماتي و پشتيباني سايتهاي اداري و
ستادي
 .8احداث كمپ ستادي شماره 8
 .3جادهها و تحكيم اراضي ـ بخش سوم
 .1حصاركشي اراضي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .7عمليات اجرايي محوطه كمپ ستادي  8و محوطه  VIPفروش ،نصب و اجراي
تجهيزات آمفيتئاتر منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .8احداث شبكه انتقال نيرو به پست ساختمان اداري و سايت ستادي
 .5تعمير و بازسازي توربين
 .6شبكه انتقال نيرو به ساختمانهاي كمپ ستادي 8
 .9عمليات نگهداري تاسيسات برقي و مكانيكي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .58كابلكشي و تامين برق برجهاي 38متري روشنايي
 .55روشنايي جاده بوشهر ـ بندرعباس حدفاصل پتروشيمي تا جاده اختر
 .58عمليات اجرايي تثبيت بستر و اليههاي خاكريز 588هكتار از اراضي منطقه
 .53تحكيم و تثبيت بستر  888هكتار از اراضي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .51جنگلكاري در منطقه عمومي پارسجنوبي
 .57كاشت و نگهداري جنگلكاري 678هكتاري و بلوار و ميادين فرودگاه
 .58بيابانزدايي اراضي شنزار بردخون ـ بوشهر
 .55نهالستان و خزانه حرا و توليد گل و گياه
 .56عمليات سيويل جادههاي دسترسي نخلتقي ـ عسلويه و سپاه به جاده بندرعباس ـ
بوشهر و بلوار اصلي ورودي به منطقه (جادههاي  5و .)8
 .59احداث پروژه پارك ساحلي ،ساختمانهاي نمازخانه ،مدارس شماره  ،8اورژانس
و آتشنشاني
 .88احداث  6واحد بازارچه ،مركز مخابرات و  1واحد تلفنخانه و محوطهسازي بازارچه
 .85احداث بخشي از پارك 588هكتاري خليج نايبند
 .88احداث سايت پرديس ورزشي ،محوطهسازي و احداث ساختمانهاي سالن
چندمنظوره و استخر سرپوشيده
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 .83محوطهسازي و احداث ساختمانهاي پشتيباني ترمينال بار منطقه ويژه اقتصادي
انرژي پارس
 .81پروژه بهينهسازي ساختمان جديد سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در
خيابان خشايار تهران
 .87تكميل عمليات اجرايي ساختمانهاي اداري ،مسجد ،بانك ،درمانگاه و محوطهسازي
 .88محوطهسازي و احداث ساختمانهاي جنبي سايت خدماتي شيرينو
 .85اجراي فنس تكميلي سايت شماره  5و 8
 .86انجام آزمايش راديوگرافي ،مافوق صوت ،مايعات نافذ و بازرسي فني حين ساخت
اسكلت فلزي در محل كارخانه ركن سوله
 .89احداث ساختمان ترمينال فرودگاه بينالمللي خليجفارس
 .38احداث ساختمان دبيرستان  58كالسه چاهمبارك
 .35احداث ساختمان دبيرستان  58كالسه  818نفره نخلتقي
 .38احداث ساختمان دبيرستان  58كالسه كنگان
 .33احداث ساختمان دبيرستان  58كالسه گوده كنگان
 .31احداث ساختمان دبيرستان  9كالسه گوده كنگان
 .37احداث ساختمان دبيرستان  58كالسه عسلويه
 .38تهيه ،حمل ،كاشت و نگهداري نخيالت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .35نگهداري از  5568نفر نخل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .36احداث و نگهداري فضاي سبز كمپ ستادي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .39كاشت و نگهداري فضاي سبز در محوطه بازارچه و سايت شماره  5منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس
 .18تكميل ساختمانهاي سايت خدمات پشتيباني مركز  ،8محوطهسازي و احداث
ساختمانهاي باشگاه ورزشي و رستوران
 .15احداث چادر امداد و چادر دوقلو
 .18تكميل كمپ مسكوني شماره  1و محوطهسازي اطراف انبارها
 .13احداث ساختمانها و محوطهسازي خدمات نقليه و گمرك منطقهي ويژه اقتصادي
انرژي پارس
 .11تكميل عمليات فنسكشي محوطه ساختمان نقليه
 .17محوطهسازي و احداث حصاركشي و پاركينگهاي ساختمانهاي نقليه
 .18تحكيم بستر  188هكتار از اراضي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
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 .15احداث ساختمان نيروي انتظامي و تكميل عمليات سيويل نهالستان
 .16خريد ،حمل و نصب چمن مصنوعي استاديوم پرديس ورزشي
 .19تكميل سايت پرديس ورزشي
 .78آبياري فضاي سبز پرديس ورزشي
 .75مركز اورژانس و كلينيك جراحي پارس
 .78فضاي سبز سايت شمال پرديس ورزشي
 .73روشنايي بلوارهاي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .71احداث خط انتقال  88كيلوولت فرودگاه
 .77خريد ،حمل و نصب تابلوهاي راهنماي فرودگاه بينالمللي خليجفارس
 .78خريد ،حمل و نصب تسمه نقالههاي فرودگاه بينالمللي خليجفارس
 .75خريد ،حمل و نصب صندليها و كانترهاي ترمينال فرودگاه بينالمللي خليجفارس
 .76طراحي و اجراي خط انتقال  88كيلوولت  8مداره به طول تقريبي  7كيلومتر
 .79احداث خط انتقال آب و شبكه توزيع آبرساني
 .88احداث بخشي از پستهاي 33كيلوولت به 1كيلوولت
 .85نگهداري فضاي سبز 78هكتاري ايست بازرسي شيرينو ،دوطرف جاده كمربندي،
خيابان اختر شمالي و يك حلقه چاه
 .88احداث منبع ذخيره آب
 .83طرح و احداث  1واحد ساختمانهاي VIP

 .81تهيه و كاشت نهال حرا در خليج نايبند
 .87جادهها و تحكيم اراضي
 .88جاده كمربندي سايت ( 8تمبك)
 .85پل روگذر و رمپهاي تقاطع جاده اختر و جاده ترافيكي
 .86فروش و نصب تلويزيونهاي ( PDPسيستم ديجيتالي اطالعرساني پرواز) ترمينال
مسافربري فرودگاه
 .89اجراي عمليات محوطهسازي و احداث ساختمان اداري حراست صنعت نفت
 .58احداث ساختمان مخابرات منطقه
 .55احداث منبع بتني 5888مترمكعبي و جاده سرويس سايت پشتيباني فرودگاه
بينالمللي خليجفارس
 .58اجراي سيستم آبياري قطعات و نخيالت در محوطه 78هكتاري
 .53احداث فضاي سبز سايت پرديس ورزشي
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 .51عمليات نگهداري فضاي سبز در سطحي حدود 538هكتار شامل فضاي سبز جاده
كنگان -بندرعباس از ميدان پتروشيمي تا اينترچينج شرقي و جاده كمربندي
 .57عمليات نگهداري فضاي سبز در سطحي حدود  88هكتار
 .58پروژه محوطهسازي ساختمانهاي عمومي پتروشيمي سايت يك
 .55مديريت بر طرح ،اجرا و نظارت بر تأمين تجهيزات داخلي فرودگاه بينالمللي
خليجفارس
 .56محوطهسازي سايت باشگاه صنعت نفت پرك
 .59ساختمان اتاقك راهنما (ورودي ساختمان اداري)
 .68ساختمانهاي بندر خدماتي پارس
 .65چهار واحد ساختمان كتابخانه مدارس استان بوشهر
 .68پل زيرگذر تقاطع جاده اختر و جاده پيراموني
 .63احداث پستهاي برق 88كيلوولت به 8/1كيلوولت
 .61احداث فاز يك كمپهايمسكوني شماره  5و  8فازهاي  9و  58نفت و گاز پارس
 .67پروژه نمايشگاه دايمي صنعت نفت
 .68نگهداري فضاي سبز محوطه ساختمان اداري ،پارك 38هكتاري ،كمپهاي
مسكوني ،جادهها و بلوارها ،نگهداري چاهها و جابهجايي 788اصله درخت كهنسال
منطقه پارس
 .65توليد نهال در منطقه ويژه انرژي پارس
 .66احداث  58واحد سرويس بهداشتي عمومي  6چشمه
 .69احداث ساختمان تجاري و سوپرماركت در منطقه
 سازمان منطقه ويژهي اقتصادي پتروشيمي
زيرسازي قسمتي از جادههاي دسترسي سايت 7
تحكيم بستر قسمتي از بلوكهاي سايت شماره 5
احداث قطعه اول جاده دسترسي در غرب سايتهاي 8و3و1
تسطيح سطوح رگالژ و زيرسازي پروژه اسكان موقت كارگران سايت شماره 7
خريد خاك نباتي
احداث جاده دسترسي فلرها سايت شماره 1
اجراي خاكريزي تعريضي جاده حد شرقي
تحكيم بستر بلوكهاي  7و  51سايت شماره  5و لجنبرداري و خاكريزي كانال
تلخاب
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تحكيم بستر سايت شماره 5
زيرسازي و تحكيم جادههاي دسترسي و محوطههاي منطقه
احداث خيابانهاي سايت شماره 5
محوطهسازي اطراف آمفيتاتر سايت شماره 5
تحكيم بستر محل احداث تصفيهخانه فاضالب سايت 5
تعريض قطعه دوم جاده پيراموني حد غربي
تحكيم بستر زمين محل نصب تيرهاي برق در سايت  1به سايت 5
تامين روشنايي در جاده خورزنگي و اجراي كارهاي متفرقه برقي
اجراي خط انتقال برق فشارقوي 33كيلوولت از ايستگاه سادلمي به سايت 1
زيرسازي و تحكيم جادههاي دسترسي
تحكيم اراضي سايت شماره 5
آسفالت بلكبيس سايت شماره 5
احداث ميدان ورودي به سايت شماره  8و تحكيم بستر پمپ بنزين و مجتمع خدمات
رفاهي
احداث كارگاههاي كوچك سايت شماره 5
احداث جاده پيراموني سايت شماره 3
تحكيم بستر بخشي از اراضي سايت شماره 3
احداث كارگاههاي كوچك سايت شماره 3
فروش قطعات بتني پيشساخته جهت ديوار محوطه جاده حدغربي ،كارگاه اسكله و
اسكان موقت
نصب قطعات بتني پيشساخته جهت ديوار محوطه جاده حد غربي ،كارگاه اسكله
و اسكان موقت
تحكيم بستر جادههاي دسترسي
عمليات خاكي سايت شماره 5
احداث بخشي از خيابانهاي سايت شماره 3
خريد ،حمل ،كاشت و نگهداري قسمتي از فضاي سبز سايت شماره 5
خاكبرداري و خريد مصالح خاكي و سنگي
عمليات كاشت و داشت فضاي سبز سايت جنوبي و نوار غربي
خاكبرداري و خاكريزي رفوژهاي بخشي از خيابانهاي سايت شماره 5
آسفالت بيندر خيابانهاي سايت شماره 5
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تهيه و نصب جداول بتني خيابانهاي سايت شماره 5
احداث كانال جمعآوري و هدايت تلخاب سايت شماره 5
ترميم و تكميل پروژه آمفيتئاتر
احداث كانالهاي مسير حد غربي
شبكه توزيع آب و برق موقت از سايت شماره 8
تعريض قطعه سوم جاده پيراموني حد شرقي
حمل خاك از حد شرقي منطقه ويژه به زبانههاي خورها و قسمتهاي پست حد
شرقي
عمليات ابنيه سولههاي تيپ شماره 5
احداث شبكه مخابرات بين سايت شمالي و جنوبي
فونداسيون سولههاي تيپ سايت شماره 5
نگهداري فضاي سبز سايت شماره 5
خريد ،حمل ،كاشت و نگهداري فضاي سبز سايت شماره 5
انجام عمليات خاكي آمادهسازي فضاي سبز و گونههاي گياهي
نگهداري فضاي سبز و گونههاي گياهي
عمليات تهيه و نصب ديوار محوطه قطعات پيشساخته
كابلكشي موقت تلفن سايت شماره 5
آسفالت خيابانهاي سايتهاي شماره  1 ،3 ،5و بخشي از جادههاي دسترسي
تحكيم بستر قسمتي از قطعات سايت شماره 7
شبكه توزيع آب سايت شماره 5
باقيمانده عمليات ابنيه و تاسيسات ساختمانهاي اسكان موقت سايت 7
فرش كف و نصب در و پنجره ساختمانهاي اسكان موقت سايت 7
جمعآوري و دفع فاضالب ساختمانهاي اسكان موقت سايت 7
عمليات پيادهروسازي محوطه اسكان موقت سايت 7
زيرسازي قسمتي ازجادههاي دسترسي
اجراي فضاي سبز در اراضي 888هكتارجنوبي منطقه
عمليات تكميلي احداث شبكههاي برق ،روشنايي و پستهاي منطقه
احداث شبكه مخابرات دوران ساخت سايت شماره 3
احداث شبكه  33KVو روشنايي سايت شماره 1
خط انتقال برق فشار متوسط
اجراي كارهاي برقي كارگاههاي كوچك سايت 5
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عمليات تاسيسات الكتريكي غرفههاي تجاري صنعتي
احداث ديوار جلوي محوطه كارگاههاي كوچك سايت 5
اجراي كارهاي تاسيساتي كارگاههاي كوچك سايت شماره 5
بتنريزي محوطه ساختمانهاي اسكان موقت سايت شماره 7
تكميلكانال هدايت تلخاب سايت شماره 5
احداث ساختمانهاي اسكان موقت كارگران سايت شماره 7
احداث كانالهاي زهكش محيطي و مياني منطقه جنوبي
احداث مركز تحقيقات پتروشيمي
احداث خوابگاه دانشجويان و كارآموزان
احداث ساختمان مركز آموزش
احداث مجموعه خدماتي رفاهي منطقه
خريد كولرگازي جدا از هم ساختمان خوابگاه
سولههاي جنبي مركز اموزش پتروشيمي (اجراي يوتيليتي و نصب و راهاندازي
تجهيزات پست برق)
ساختمان پست برق  7ترانسه و دو دستگاه منبع آب نيمه مدفون 188مترمكعبي
خوابگاه كارآموزان
محوطهسازي خوابگاه كارآموزان پتروشيمي
پست برق و ساختمان نگهباني مركز تحقيقات پتروشيمي
خريد پكيج يونيتهاي تهويه مطبوع خوابگاه كارآموزان ،كارگاههاي مركزي منطقه
و مركز پژوهش و فناوري
خريد پكيج يونيتهاي تهويه مطبوع ساختمان مركز آموزش
هركوليت كف سولههاي پروژه مركز آموزش فني و تخصصي پتروشيمي
ساخت نرده و گريل مركز آموزش منطقهي ويژهي اقتصادي پتروشيمي
 منطقهي ويژه اقتصادي معدني و فلزي خليجفارس
 .5تكميل عمليات تاسيساتي هتل
 .8تكميل عمليات ابنيه هتل
 .3اجراي بلوار شرق فوالد هرمزگان
 .1شبكه آبرساني و فاضالب و آتشنشاني سايت جنوبي
 .7شبكه معابر ارتباطي سايت جنوبي
 .8احداث فنس پيراموني منطقه ويژه در محدوده سايتهاي جنوبي و مياني
 .5احداث پل ارتباطي سايت جنوبي و مياني (پل وحدت)
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 .6احداث بلوار شمالي پل ارتباطي سايتهاي مياني و جنوبي
 .9احداث بلوار اتصال سايت مياني و ميدان تالش (بلوار باكري)
 .58احداث بلوار ورودي اصلي منطقه
 .55احداث بلوار شمال مجتمع فوالد كاوه
 .58احداث ديوار انبار مواد اوليه فوالد مباركه
 .53احداث بلوار شمال نيروگاه گازي واقع در سايت مياني
 .51احداث  58دستگاه برجك نگهباني و كمپ كارگري
 .57احداث ساختمان مانيتورينگ و طراحي ،نصب و راهاندازي و آموزش سيستم حفاظت
الكتريكي منطقه ويژه
 .58احداث و نگهداري فضاي سبز محوطه هتل منطقه
 .55حصاركشي با ديوار سيماني ،لوله ،توري گالوانيزه و ديواره و فونداسيون پيشساخته
(بخش اول)
 .56حصاركشي با ديوار بتني پيشساخته با توري ،لوله گالوانيزه و تكميل ديوار بتني
موجود با توري و لوله گالوانيزه (بخش دوم)
 .59حصاركشي با توري ،لولهگذاري و ديوار بتني پيشساخته (بخش سوم)
 .88اجراي عمليات محوطهسازي ساختمان هتل منطقهي ويژه
 .85ساماندهي سايت جنوبي منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليجفارس
 .88جاده موقت جهت دسترسي به ايستگاه راهآهن
 .83نگهداري فضاي سبز در سطحي حدود  8/7هكتار در سايت جنوبي
 .81احداث ساختمان اسكان كاركنان در سايت شمالي
 .87احداث جاده دسترسي به سايت توسعه
 .88احداث جادههاي دسترسي به سايت  888هكتاري
 .85احداث ساختمان آتشنشاني سايت جنوبي – در دست ساخت
 .86احداث ساختمان كلينيك سايت جنوبي – در دست ساخت
 سازمان منطقه آزاد كيش
 .5احداث سالن چندمنظوره ورزشهاي غير توپي
 .8گسترش ساختمان اسكواش
 .3محوطهسازي آرامگاه جزيره كيش
 .1محوطهسازي غسالخانه جزيره كيش
 .7احداث سه باب زمين تنيس در مجموعه ورزشي المپيك كيش
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 .8احداث ساختمان رختكن و فنس زمين فوتبال شماره  8جزيره كيش
 .5احداث غسالخانه جزيره كيش
 .6عمليات برقرساني شهرك المپيك كيش
 .9تهيه و نصب تجهيزات پست برق فاز  3شهرك صدف
 .58برقرساني فاز  1شهرك صدف
 .55نيرورساني به منطقه آتشنشاني جزيره كيش
 .58احداث خط دومداره پايگاه هوايي جزيره كيش
 .53موزه و نماد شهري جزيره كيش (
 .51نيرورساني به شهرك ميرمهنا فاز 8
 .57ساختمانهاي خدماتي رفاهي فالت قاره
 .58تاسيسات زيربنايي فاز  Aو  Cشهرك ميرمهنا
 سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
 .5بازسازي محوطه و تعميرات ساختمان بنياد جانبازان خيابان ولنجك
 .8احداث بوستان بانوان يافتآباد
 .3احداث بوستان بانوان چيتگر
 .1احداث بوستان مادر قائم
 .7احداث بوستان گلبرگ
 )38( .8واحد ساختمانهاي سرويس بهداشتي عمومي
 مجري طرح مس سونگون
 .5ساختمانهاي نيمه صنعتي مس سونگون
 بانك توسعه صادرات ايران
 .5ساختمان مركزي بانك توسعه صادرات ايران
 صبا نفت
 .5طرح بهينهسازي ساختمان جديد مديريت اكتشاف
 وزارت جهاد كشاورزي
 .5مركز توسعه منابع انساني هراز
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 سازمان منطقه آزاد قشم
 .5تهيه ،حمل و نصب پكيج كامل بوستر پمپ دور متغيير در پروژه شبكه آبرساني و
روشنايي معابر شهرك صنعتي توال
 .8عمليات تهيه و حمل لولههاي پلياتيلن پروژه شبكه آبرساني و روشنايي معابر
شهرك صنعتي توال
 شركت پتروشيمي خارگ
 .5طراحي ،خريد و اجراي خط لوله گاز نيروگاه جزيره خارگ
 .8استحصال زمين خارگ
 .3احداث مخازن متانول

 مديريت عمليات عمومي خارگ
 .5احداث سالن چند منظوره فرودگاه خارگ
 .8احداث نوار سبز ساحلي در جزيره خارگ
 .3ساختمانهاي پيشساخته مسكوني اداري و محوطهسازي خارگ
 .1خريد و تجهيز ساختمانهاي پيشساخته كمپ جزيره خارگ و محوطهسازي
 .7خريد و تجهيز كمپ اسكان موقت جزيره خارگ
 .8كاشت و نگهداري  7588اصله نهال در سطحي حدود 57هكتار در جزيره خارگ
 .5كاشت و نگهداري  8888اصله نهال در سطحي حدود 57هكتار در جزيره خارگ
 شركت پتروشيمي مبين
 .5طرح خطوط انتقال 88كيلوولت از ميدان بيضي تا انتهاي سايت
 .8طرح خطوط انتقال 88كيلوولت از نيروگاه پتروشيمي تا آبشيرينكنهاي منطقه
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 شركت يادمان سازه
 .5عمليات باقيمانده ساختمان مركز بينالمللي جشنوارهها و همايشهاي تهران
 .8طراحي ،مهندسي ،تامين كاال و تجهيزات ،ساختمان و نصب بصورت توام
بخشي از موتورخانه مركزي ويژه مركز همايشها و برج ميالد

 شركت سنگ آهن گلگهر سيرجان
 .5احداث مجموعه ورزشي مجتمع سنگ آهن گلگهر
 .8احداث سالن اجتماعات مجتمع سنگ آهن گلگهر
 سازمان منطقه آزاد اروند
 .5احداث ساختمانهاي  CIPو  VIPفرودگاه بينالمللي آبادان
 .8احداث دروازه ورودي شلمچه
 .3ايجاد و نگهداري فضاي سبز ،راهآهن خرمشهر
 .1ساختمان اداري سايت صنعتي خرمشهر
 .7رنگآميزي جداول و ديوارهاي فرودگاه آبادان
 .8احداث ساختمان نمايشگاه دايمي منطقه صنعتي اروند
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 .5اجراي عمليات شبكه روستايي جاده حراستي كنار فنس و شبكه انتقال  33KVمنطقه
صنعتي اروند
 .6احداث ساختمان مركز همايشهاي منطقه آزاد اروند
 شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 .5احداث  8سالن ورزشي در استان مركزي
 .8احداث استخر سرپوشيده جهرم
 .3احداث 53سالن ورزشي در استان فارس
 .1احداث زمين بيسبال كرج و فضاهاي جنبي
 .7احداث سالن چند منظوره شاوور شوش
 .8احداث سالن چند منظوره صفيآباد دزفول
 .5احداث سالن چند منظوره انديكا مسجد سليمان
 .6احداث سالن تيراندازي اروميه
 .9احداث سالن تنيس روي ميز و خانه كشتي شيراز
 .58احداث هفت سالن ورزشي در استان آذربايجانغربي
 .55احداث سالن  1788نفري اهواز
 .58احداث استاديوم 7هزارنفري خوي و محوطهسازي سالن ورزشي قره ضياءالدين
 .53احداث استخر انقالب شيراز
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انرژي
گروه بينالمللي رهشهر از ابتداي تاسيس شركت ،يك بخش تخصصي براي مطالعات و
خدمات مهندسي پروژههاي انرژي ،شامل انرژيهاي تجديدپذير و همچنين پروژههاي
نيروگاهي خطوط انتقال و توزيع برق را ايجاد نمود.
انرژيهاي تجديدپذير از اولويتهاي مورد نظر در اين بخش است؛ و در اين زمينه
مطالعاتي در مورد نيروگاه بادي ،انرژي زمينگرمايي و خورشيدي انجام داده است.
همچنين نشرياتي در زمينهي ساير انرژيهاي تجديدپذير مانند استفاده از انرژي امواج
دريا ،استفاده از گرماي زمين  Heat pumpو انرژي حاصل از زيستتوده (بيوماس)
منتشر كرده است.
شركت «پرسوشهرنور» يكي از شركتهايي است كه به منظور استفاده از انرژيهاي
تجديدپذير توسط گروه بينالمللي رهشهر تاسيس شده و ساخت اولين آبگرمكنهاي
خورشيدي هم از سوابق اين شركت ميباشد.
عالوه بر آن ،مسالهي صرفهجويي در مصرف انرژي يكي از آرمانهاي اين شركت بوده
و بدينلحاظ در تاسيس انجمن انرژي كشور ) (Escoبهعنوان هيات موسس و هيات
مديره ،فعاليت بارزي داشته است و جلسات مزبور به صورت مستمر در محل اين شركت
برگزار ميشود.
استفاده از گرماي پسماند نيروگاهها و توليد همزمان برق و بخار نيز از مواردي
است كه در اين شركت مورد اهتمام زياد است و مقاالت ارايه شده داخلي ،بينالمللي،
سخنرانيها و مصاحبهها با نشريات خارجي در مورد ضرورت توليد همزمان برق و بخار
بيانگر توجه خاص رهشهر به مقولهي استفاده هر چه بهينهتر از منابع انرژي است.
برخي از پروژههاي مطالعاتي و اجرايي مرتبط به انرژي كه توسط تعدادي از
كارشناسان و مديران اين مهندسين مشاور و مشاورين سازمانهاي ديگر صورت پذيرفته
است به شرح زير ميباشد:
 نيروگاههاي بادي بينالود ،نيروگاه بادي منجيل ،اطلسباد كشور ،نيروگاه زمينگرماييسبالن
 بويلر بازيافت نيروگاه گازي جزيرهي كيش به منظور استفاده از گرماي پسماندنيروگاه براي توليد آب شيرين
 پروژههاي برقابي ،سد و نيروگاههاي بزرگ ،نظير سد و نيروگاه مسجد سليمان،نيروگاه زيرزميني و سد شهيد عباسپور ،نيروگاه تلمبه ذخيرهاي سياه بيشه،
 خط انتقال گاز به ارمنستان (كاچاران) برخي از پروژههاي خارج از كشور مانند نيروگاه گامبيا ،نيروگاه اولكاريا و خط انتقالگاز اسكاتلند ) (Muffatدر همكاري با شركت انگليسي مرتس مك ليلن
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همچنين در زمينهي انتقال و توزيع نيرو ،خدمات مهندسي مختلفي صورت گرفته،
از جمله:

 .5طرح جامع برق منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
 .8طرح جامع برق انبارهاي منطقه آزاد قشم در بندر شهيدرجايي
 .3طرح جامع برق منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرماهشهر
 .1طرح جامع برق گندلهسازي اردكان
 .7طرح جامع برق منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .8طراحي طرح جامع برق و مخابرات منطقه ويژه اقتصادي سلماس آذربايجانغربي
 .5طرح جامع برق منطقه آزاد كيش
 .6محاسبه و طراحي شبكه برقرساني ،روشنايي ،مخابرات ،اعالم حريق ،و ،...پروژه
نفت فالت قاره در جزيره كيش
 .9بررسي و طراحي شبكه برق منطقه آزاد ماكو -آذربايجانغربي
 .58انجام محاسبات و طراحي شبكههاي برق در جزيره قشم
 .55طرح خط انتقال برق  88كيلوولت پتروشيمي مبين
 .58طرح جامع برق برج ميالد و ساختمانهاي جانبي با مساحت تقريبي 118هزار
مترمربع
برخي از پروژههاي مشاورهاي انجام شده مرتبط با انرژي

 .5مشاور مادر ،مشاور طرح كاربري اراضي و طرح تفصيلي ،منطقه ويژه اقتصادي
انرژي پارس (سايت  5عسلويه)
 .8مشاور طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (سايت  -8تمبك)
 .3مشاور طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (سايت  -3اختر)
 .1مشاور طرح جامع ،تفصيلي و آمادهسازي منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و
فلزي خليجفارس (معادن و فلزات -بندرعباس)
 .7مشاور مادر ،طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (ماهشهر)
 .8مشاور امكانسنجي توسعه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (ماهشهر)
 .5مشاور طرح مكانيابي صنايع انرژيبر در نوار ساحلي خليجفارس
 .6مشاور طرح جامع و تفصيلي منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژيبر (المرد پارسيان)
 .9مشاور طرح جامع و تفصيلي مجتمعهاي پتروشيمي چابهار (مكران)
.58

شاور مادر طرح توسعه صنايع مياندستي ميدان گازي الوان و قطب پتروشيمي
الوان
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 .55طراحي پارك انرژيهاي نو در كيش
 .58طراحي پارك انرژيهاي نو در پارك نمايشگاهي تهران
 .53طرح جامع و تفصيلي منطقه انرژيهاي تجديدپذير شهر فرودگاهي فرودگاه
بينالمللي امام خميني(ره)
 .51طرح جامع و تفصيلي توليد برق از انرژي خورشيدي در شهر فرودگاهي فرودگاه
بينالمللي امام خميني(ره)
 .57مدلسازي آلودگي هواي سايت  8منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .58مشاور زيستمحيطي و مشاور مكانيابي پااليشگاه گاز و گاز مايع  3588چشمه
خوش دهلران
 .55مشاور زيستمحيطي طرح احداث بندر  6پستي ،خط لوله و تسمه نقاله طرح توسعه
پااليشگاه بندرعباس ،پااليشگاههاي نفت سنگين و فوق سنگين هرمز و ميعانات
گازي ستاره خليجفارس
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صنعت
صنايع نوين تمام جنبههاي زندگي ما را تحتتأثير قرار ميدهند .تنها ،سازمانهايي كه
به استقبال تغييرات محتمل آينده ميروند و خود را براي كنار آمدن با آنها آماده ميكنند،
بقا خواهند يافت .با اين حال ،بايد آگاه باشيم كه يك چيز هيچوقت تغيير نخواهد كرد و
آن انسان ،نيازها ،آرزوها و بلند پروازيهايش است .در واقع ،اين درخواست و ميل به
تغيير ،هميشه وجود خواهد داشت .بنابراين ،بقاي ما به شناخت اين دو مسئله در آينده
بستگي خواهد داشت:
 تغيير ثباتجديدترين ،تخصصيترين وآيندهنگرترين بخش كه براي توسعه صنايعنوين ميتوانست
وجود داشته باشد؛ از ارديبهشت ماه 5368در گروه بينالمللي رهشهر راهاندازي گرديده
است .بخش صنايع نوين قصد دارد بسياري از حوزههاي اين صنايع را مانند تكنولوژي
فراگير ( ،)Ubiquitousفناوري اطالعات ،تكنولوژي ربوتيك ،نانوتكنولوژي ،تكنولوژي
هيدروژن و تكنولوژي اروژل ( )Aero gelرا تحت پوشش خود قرار دهد.
البته بنا به هدف و خطمشي كاري گروه بينالمللي رهشهر كه در زمينهي صنعت
ساختماني ميباشد و نيز همسويي با اهداف آن ،اين بخش قصد دارد كه تمركز و فعاليت
اصلي خود را بر محوريت تكنولوژي فراگير ( (Ubiquitousو نيز نانو تكنولوژي قرار دهد؛
چرا كه از اين دو حوزه تكنولوژي امروزه بطور وسيع و رو به رشدي در صنعت ساختماني
استفاده ميشود ،خصوصا از تكنولوژي فراگير.
تكنولوژي فراگير ( (Ubiquitousدر امر كنترل و ارتباطات براي ساخت خانهها،
ساختمانها و شهرهاي هوشمند استفاده ميشود؛ ضمن اينكه نانوتكنولوژي نيز در زمينه
مواد و مصالح سازههاي ساختماني كاربرد بسياري دارد .بنابراين ،بهدليل گستردگي كار و
نيز دوربودن نسبي ساير حوزههاي فناوري گفتهشده با صنعت ساختماني ،حوزههاي اصلي
بخش صنايع نوين ،تكنولوژي فراگير ( (Ubiquitousو نانو تكنولوژي خواهد بود و در
ساير حوزهها تنها به مطالعه ،تحقيق و توسعه خواهد پرداخت.
چشمانداز روشن ما معرفي «گروه بينالمللي رهشهر» به بازارهاي جهاني بهعنوان گروهي
معتبر و پيشرو ميباشد.

361

اهداف بلند مدت
 توسعه صنايع نوين ،در دو مرحله رهشهر و در سطح كشور بهدست آوردن شخصيت حقوقي مستقل در رهشهر تبديل شدن به يك شركت پيشرفته و پيشرو در زمينهي صنايع نوين در كشورشرح مختصر خدمات
 مشاوره ،معرفي ،مطالعه و تحقيق در زمينهي صنايع نوين مانند نانوتكنولوژي،تكنولوژي فراگير ( ،(Ubiquitousبيوتكنولوژي ،فناوري اطالعات و. ...
 توسعه كسب و كار در زمينههاي تكنولوژي فراگير ( (Ubiquitousو نانوتكنولوژي درگروه بينالمللي رهشهر
بهعالوه ،توسعه پروژه

CINCNE

كه در زمينهي توليد مبلمان ميباشد نيز از ديگر

فعاليتهاي مربوط به بخش صنايع نوين ميباشد.
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آمايش
آمايش سرزمين ،ابزار مديريت كالن سرزمين است و با هدف ايجاد هماهنگي و تعادل
در بهرهبرداري از منابع در يك منطقه يا كشور بهكار گرفته ميشود .حفظ منافع بين
نسلي و محيطزيست از اصول پايه در برنامهريزي آمايش سرزمين است.
همچنين در اين شيوه از برنامهريزي ،حفظ منافع اجتماعي و عمومي بر منافع و
عملكردهاي فردي در بهرهبرداري از سرزمين ارجح شمرده ميشود .به همين دليل
آمايش سرزمين را «مديريت فضا» نيز ناميدهاند.
در برنامهريزي آمايش ،ايجاد تعامل ميان سه عنصر انسان ،فضا و فعاليت ،هدف اصلي
است .به عبارت ديگر ميتوان گفت :برنامهريزي آمايش ،راهكار حفظ منابع بين نسلها
و پايداري توسعه است .اهميت روزافزون آمايش در برنامهريزيهاي توسعه ،سبب شده
است كه قبل از هر نوع برنامهريزي ملي و بخشي ،مبنا قراردادن اسناد آمايش شرط
ضروري موفقيت برنامهها قلمداد شود.
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زمينههاي مطالعات در برنامههاي آمايش شامل عناوين زير است:
-

مطالعات پايه (آب ،خاك ،جنگل و مرتع)

-

مطالعات زيستمحيطي

-

شناخت زيربناها

-

مطالعات جمعيتي

-

مطالعه بخشهاي اقتصادي (صنعت و معدن ،كشاورزي و خدمات)

-

مطالعات اجتماعي و مشاركت

گروه بينالمللي رهشهر با توجه به نيازهاي مطالعاتي در پروژههاي بزرگ ملي ،با هدف
انجام مطالعات آمايشي و هدايت طرحهاي اجرايي در همسويي با مصوبات اسناد فرادست
كشور ،مطالعات خود را به صورت متمركز در بخش آمايش ،از سال  5368شروع كرده
است.
بخش آمايش ،با در نظر گرفتن ديدگاههاي توسعه ملي ،مطالعاتي را در زمينهي شناسايي
توانهاي منطقهاي انجام و با تحليل اطالعات ،محورهاي توسعه مناطق
را تعيين و بر اساس آن پروژههاي جديد را معرفي ميكند .از جمله اين موارد ميتوان به
طرحهاي توسعهي نوار ساحلي جنوب كشور اشاره كرد كه در اين مناطق با توجه به
منابع ،توان زيستمحيطي ،مزيتهاي نسبي منطقه و ظرفيت جمعيتپذيري آن،
مكانيابي براي استقرار صنايع انرژيبر انجام و سايتهاي اين صنايع در مناطق پارسيان،
المرد ،بندرآفتاب ،بندر خمير ،منطقه ويژه صنعتي -معدني خليجفارس ،ميناب ،جاسك و
چابهار در نظر گرفته شده است.
همچنين در اين مطالعات توان توسعه جزاير خليجفارس براي استقرار فعاليتهاي
مختلف و همپيوندي فعاليتهاي اين جزاير با مناطق ساحلي و پسكرانه ،مورد توجه
قرار گرفته است .مطالعه براي توسعه مناطق مرزي با هدف افزايش فعاليتهاي توليدي
و اشتغال و ارتقاي توان اقتصادي و اجتماعي مناطق مزبور ،نيز از جمله فعاليتهاي
انجام شده در اين بخش است.
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گروه بينالمللي رهشهر ،اصول برنامهريزي آمايش سرزمين را بهعنوان بستر مطالعات
منطقهاي و موضوعي مبنا قرار ميدهد و در تمام طرحهاي در دست انجام خود اين
فرآيند را رعايت كرده است .از جمله مطالعاتي كه بر پايه اصول آمايش انجام شده و يا
در دست انجام است ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
-

مطالعات مكانيابي و تهيه طرح جامع مجتمع پتروشيمي چابهار (.)5395-5391

-

مطالعات بازنگري طرح جامع مناطق ويژه صنايع انرژيبر در سايتهاي پارسيان و
المرد (.)5393-91

-

مطالعات بازار صنايع انرژيبر (.)5393-91

-

مطالعات مكانيابي و تهيه طرح مقدماتي توسعه منطقه جاسك (.)5393-91

-

مطالعات طرح توسعه منطقه آزاد انزلي (.)5393-91

-

مطالعات طرح توسعه منطقه آزاد اروند (.)5391

 مطالعات تعيين گزينه مناسب عملكردي اراضي سايت فراسا (.)5391-

مطالعات طرحهاي جامع و تفصيلي شهر فرودگاهي فرودگاه امام خميني (-5391
.)5398

-

مطالعات طرح جامع توسعه منطقه آزاد تجاري -صنعتي ماكو(.)5393

-

مطالعات مقدماتي طرح توسعه جزيره الوان (.)5398

-

مطالعات مقدماتي طرح توسعه جزيره هندورابي (.)5398

-

مطالعات مقدماتي طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي سرخس (.)5395

-

مطالعات ظرفيت و عملكرد بنادر ايران و مكانيابي بندر مواد معدني فله خليجفارس
(.)5398

-

مطالعات پايه و مكانيابي منطقه آزاد تجاري -صنعتي ماكو (.)5361

-

مطالعات طرح توسعه منطقه ويژه صنايع معدني -فلزي خليجفارس (.)5361- 67

-

مطالعات طرح جامع و طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر(.)5367

-

مطالعات پايه و مكانيابي دهكده دانايي خليجفارس در استان بوشهر (.)5367

-

مطالعات راهبردي ،مكانيابي ،طرح جامع و طرح تفصيلي منطقه آزاد اروند
(.)5368 -65

-

مطالعات پايه و مكانيابي استقرار مناطق ويژه صنايع انرژيبر در سواحل جنوبي ايران
(.)5368

-

مطالعات جامع و تفصيلي طرح استقرار مناطق ويژه صنايع انرژيبر در سواحل جنوبي
ايران (سايتهاي پارسيان و المرد).)5368 -66( -
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-

مطالعات طرح توسعه مناطق ويژه استقرار صنايع انرژيبر در سواحل غربي بندرلنگه
(سايت آفتاب) و ميناب ،جاسك و چابهار (.)5369

-

مطالعات طرح توسعه حوزه گازي پارس شمالي (.)5369

-

مطالعات آمايشي نوار ساحلي جنوب كشور (خرمشهر -گواتر) .)5369( -

-

سايت 588هكتاري انبارهاي منطقه ويژه شهيد رجايي (.)5366

-

تدوين استراتژي و تعيين راهكارهاي معيشت جايگزين براي روستاهاي پايلوت
زاگرس مركزي (.)5366

-

سازمان و مديريت توسعه منطقه صنعتي غرب بندرعباس (.)5366-69

-

مطالعات طرح توسعه جزاير ايراني خليجفارس (.)5366

-

مطالعات پايه و مكانيابي طرح ايجاد منطقه ،ويژهي استقرار صنايع مبتنيبر
فناوريهاي برتر در استان تهران (اسفند  5367الي ارديبهشت .)5365

-

مطالعات عمومي مسكن -تدوين برنامه اجرايي صنعتيسازي احداث مسكن -طرح
388هزار واحد مسكوني
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طرحهاي عمده كه در بخش آمايش گروه بينالمللي رهشهر انجام
شدهاند:
 .5منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو
كارفرما :استانداري آذربايجانغربي
محل احداث پروژه :شهرستان ماكو
مساحت محدوده شهرستان 1337 :كيلومترمربع (محدوده اجراي پروژه پس از بررسيهاي الزم
مكانيابي و تعيين خواهد شد).
خدمات انجام شده توسط مشاور :بازديد ميداني و گردآوري اطالعات از مراكز ذيربط در استان،
تهيه گزارشات شناخت پايه شامل :اقليم ،محيطزيست ،جمعيت ،اقتصاد ،حوزه نفوذ ،پيشينه
تاريخي ،ژئوپوليتيك منطقه ،حمل و نقل ،ترانزيت ،تأسيسات زيربنايي و مطالعات اقتصادي
اجتماعي در  3سطح شامل:
ـ مطالعات اقتصادي ـ اجتماعي كشورهاي همجوار در قسمت شمالي و شمالغربي كشور
ـ مطالعات اقتصادي ـ اجتماعي استانهاي آذربايجانغربي و شرقي ،اردبيل و زنجان
ـ مطالعات اقتصادي ـ اجتماعي شهرستانهاي جلفا ،خوي ،مرند و سلماس
آغاز پروژه :آبان 5361
اتمام پروژه :مرداد 5367
اهداف:

 تبديل فعالترين مرز زميني ايران (بازرگان) ،به دروازهاي جهت توسعه تعامالت تجاري،صنعتي ،فرهنگي و سياسي با جهان
 تبديل منطقه به يك محيط امن سياسي ،با استفاده از قوانين بينالمللي جاري در مناطقآزاد ،و جلوگيري از اثرات تخريبي بازيهاي سياسي ـ اقتصادي در جهان
 تبديل منطقه به محلي براي ايجاد رقابت سرمايهگذاري در زمينههاي مختلف تجاري،فرهنگي ،علمي و ...
 تبديل منطقه به مأمني جهت صادرات و واردات كشور كه عالوه بر پشتيباني مرزهاي آبيجنوبي ،بتواند در مواقع ضروري ،همچون دوران جنگ تحميلي بهراحتي نيازهاي كشور را
تأمين نمايد.
 استفاده از توان و ظرفيتهاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي وسيعي كه بعد از استقاللكشورهاي مشتركالمنافع ( )CISدر منطقه جريان يافته است.
 ايجاد امكان ارتباط و دسترسي به بازارهاي كشورهاي عضو اكو ،با حدود 388ميليون جمعيت آمادهسازي بسترهاي سرمايهگذاري با هدف جذب سرمايههاي كشورهايي نظير چين كهميتواند با استفاده از تكنولوژي باال و قيمت ارزان ،موجب ايجاد رقابت در سرمايهگذاري بين
كشورهاي اروپايي CIS ،و تركيه گردد.
 تبديل منطقه به بزرگترين و مناسبترين پل ارتباطي ،بين كشورهاي شرق ،شمالشرق وشرق دور (هند ،چين و  ،)...با اروپا يا به عبارتي احياي جادهي ابريشم
 تبديل منطقه به مركز نگهداري ،تبديل و صدور مواد نفتي و گازي آمادهسازي شرايط اقتصادي و سياسي براي تبديل منطقه به مركز تجارت خاورميانه هم افزايي ساختارهاي اقتصادي و علمي كشور و كشورهاي آسياي ميانه از طريق ايجادمراكز علمي ،پژوهشي و تبادل استاد ،دانشجو و انتقال دانش فناوري
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 .8دهكده دانايي و پارك علم و فناوري خليجفارس
عنوان پروژه :پارك فناوري و دهكده دانايي بوشهر
كارفرما :استانداري استان بوشهر
محل احداث پروژه :شهرستان بوشهر
مساحت زمين پروژه 818 :هكتار (588هكتار جهت پارك فناوري و  718هكتار جهت دهكده
دانايي)
خدمات انجام شده توسط مشاور :تهيه طرح جامع
آغاز پروژه :مرداد 5361
اتمام پروژه5367 :
اهداف:

 توسعه منابع انساني در زمينههاي مختلف علوم و تكنولوژي با بهرهگيري از مراكزدانشگاهي و علمي پيشبيني شده در پارك ،ايجاد ارتباط با مراكز معتبر علمي در
سطح داخلي و بينالمللي
 ايجاد ارتباط كارآمد بين صنايع مطلوب با سرمايهگذاران داخلي ،خارجي ،مراكزدانشگاهي و تحقيقاتي
 كاهش زمان در فرآيند تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي فراهمكردن بستري براي توسعه دانايي محور استفاده بهينه از توانهاي بالقوه منطقه ،جهت پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي ـاجتماعي
 ايجاد ارتباط بين صنايع ،مؤسسات دولتي ،دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي تشويق به ايجاد شركتهاي كوچك متكي بر فناوريهاي پيشرفته كاهش هزينههاي تحقيقاتي و توليد فناوري افزايش ثروت از طريق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت در ميان شركتهاي حاضردر پارك
 ارتقاء علمي و فناوري منطقه با استفاده بهينه از ظرفيت دانشگاهها ،صنايع وواحدهاي فناوري
 به حركت انداختن جريان دانش و فناوري در ميان دانشگاهها و مؤسسات فناوري،تحقيق و توسعه
 جذب سرمايهگذاريها و تسهيل تبادالت بينالمللي سهيم شدن در بازار منطقه از طريق پوشش دادن نيازهاي فني آنها به ويژه طراحيو توليد نرمافزار و انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه در زمينه نفت و گاز ،پتروشيمي
و پليمر
 تمركز ويژه در توليد نرمافزار و فعاليتهاي تحقيق و توسعه در زمينههايكشتيسازي ،كشتيراني ،بندر ،تخليه و بارگيري
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 .3طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (پارس)3
كارفرما :شركت ملي نفت ايران
محل احداث پروژه :استان هرمزگان ،محدودهي بنادر مقام و نخيلو (چيرويه)
مساحت زمين پروژه 38 :هزار هكتار با در نظر گرفتن نيازهاي توسعه آتي منطقه
خدمات انجام شده توسط مشاور :بازديد ميداني و جمعآوري اطالعات مورد نياز از مراكز ذيربط
در منطقه ،انجام مطالعات و تهيه گزارشات پايه ،شناخت در زمينههاي :جغرافياي طبيعي ،تاريخي،
فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و تاسيسات زيربنايي ،تهيه طرحهاي پيشنهادي
آغاز پروژه5363 :
اتمام پروژه :متوقف شده 5361 -
اهداف:

 اجراي بخشي از اهداف سند چشمانداز  88ساله كشور اجراي بخشي از مصوبههاي هيات دولت در طرح توسعه منطقه ويژه اقتصاديانرژيپارس
 توسعه طرحهاي صنعتي در زمينه توليد و تبديل گاز طبيعي از مخزن گازي پارسجنوبي
 افزايش ضريب برداشت از ميدان و دستيابي به توسعه مورد نظر ،خصوصا درقياس با كشور قطر كه با كشور ايران در اين حوزه گازي مشترك است.
 ايجاد ارزشافزوده از طريق فرآوري گاز طبيعي موجود در منطقه و صدورمحصوالت فرآوري شده به جاي گاز طبيعي
 ايجاد زمينهي مناسب جهت توسعه صنايع انرژي بر مانند نيروگاهها و صنايع غيرفوالدي
 استفاده از مزيتهاي بيشمار ساحل خليجفارس در صدور محصوالت توليد شده ايجاد پايگاه توسعه صنعتي ـ تجاري مؤثر ،در موقعيت فعلي اقتصادي استان،استانهاي همجوار و سطوح ملي -منطقهاي و بينالمللي
 ارتقا سطوح اجتماعي ،خدمات اجتماعي ،فرهنگي ،بهداشتي ،آموزشي ،خدماتزيربنايي و غيره در منطقه ،استان و كشور
 دستيابي به بازارهاي محصوالت پتروشيمي در كشورهاي عربي حوزهيخليجفارس ،خاورميانه ،آسيا ،اروپا و آمريكا
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سيستمهاي پشتيباني )(DSS

بخش سيستمهاي پشتيباني با هدف اصلي كنترل و توسعه سيستمهاي مديريت يكپارچه،
براساس فناوري اطالعات و ارتباطات از مهرماه سال  5355در گروه بينالمللي رهشهر
بنيان شده و با پيشرفت تكنولوژي و توسعه شركت و با درنظر گرفتن دانش روز دنيا به
فعاليت خود ادامه داده است .مسئوليت اين بخش ارايه خدمات الكترونيكي مديريتي به
بخشهاي زير مجموعهي گروه بينالمللي رهشهر و همچنين مشتريان خارجي
(كارفرمايان) ميباشد.
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سيستمهاي موجود در اين بخش شامل موارد زير ميشوند:
 .1سيستم مديريت اطالعات
 كنترل و بهبود مستمر مديريت و سيستمهاي اتوماسيون اداري ،بر اساس تكنولوژياطالعات و ارتباطات
 تجزيه ،تحليل ،پيادهسازي و كنترل نرمافزار مربوط به سيستم اتوماسيون اداري آموزش و انتقال روالهاي رسمي ،الزامات و سيستمهاي اتوماسيون براي همكاران ارايه گزارشهاي اطالعات مديريت به مديران براي تجزيه ،تحليل و نتيجهگيريدر مورد مسايل ،با توجه به وضعيت موجود سيستم
 تعريف ،تجزيه و تحليل ،طراحي و اجراي سيستم مديريت اطالعات كنترل كيفيت سيستمهاي الكترونيكي كه توسط گروه بينالمللي رهشهر توليد شده،قبل از استفاده و حصول اطمينان از رفع تمامي نواقص
 .3سيستم مديريت كيفيت
 شناسايي فرآيندها جهت اثربخشي عملكرد سازمان و مديريت و كنترل ورودي وخروجي آن فرايندها به وسيله پايش و اندازهگيري مستمر آنها
 كنترل مستمر بر فرآيندهاي سازمان جهت اطمينان از اجراي آنها حصول اطمينان از آگاهي كاركنان نسبت به الزامات مشتري و جلب رضايت آنها درتمامي سازمان به وسيله سنجش و ارزيابي نيازهاي مشتري
 مستندسازي و كنترل تمامي مدارك سيستم مديريت كيفيت كه شامل نظامنامه،خطمشي ،روشهاي اجرايي ،و مستندات مورد نياز سازمان براي حصول اطمينان از
موثر بودن طرحريزي ،اجراء و كنترل فرآيندهاي آن
 برنامهريزي جهت اجراي مميزي و پيگيري اقدامات اصالحي و پيشگيرانه برنامهريزي و تشكيل جلسات بازنگري مديريت. تعيين روشهايي جهت پايش و اندازهگيري محصول شركت شناسايي اهداف كيفي سازمان ،شركتها و بخشها و همچنين پايش و اندازهگيريآنها در زمانهاي پيشبيني شده
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 .2پرتالهاي سازماني
 طراحي و ايجاد پرتالها راهبري پرتالهاي سازماني و برگزاري دورههاي آموزشي و ايجاد دسترسي برايكاربران
 بارگذاري اطالعات در پرتال مربوط به پروژهها ،بخشها ،شركتها و … .4سيستم مديريت دانش
 توسعه و راهبري اطالعات چرخه دانش ،براساس سيستم مديريت دانش آمادهسازي كارآمدترين و جديدترين منابع اطالعات براي دسترسي به مناسبتريناطالعات
 بهبود فرايند اجراي كارها ،كاهش زمان و هزينه آنها كشف داناييهاي فردي و تبديل آن به يك موضوع اطالعاتي .5سيستم اطالعات اداري
 مستندات

 جمعآوري ،نگهداري اسناد ،مدارك ،نقشهها و مستنداتسازي سازماني به صورتمديريت شده
 دسترسي سريع به مستندات دبيرخانه

 ورودي و خروجي اتوماتيك در جريان مكاتبات و نظارت بر روشهاي عملكردگروه در دبيرخانه
 برنامهريزي و دستهبندي اسناد و مدارك رسمي امور منشيگري و ارتباطات

 مديريت ارتباطات درونسازماني و برونسازماني جمعآوري و تكميل كليه اطالعات سازمانهاي مرتبط با گروه بينالمللي رهشهربه منظور بهبود ارتباطات سيستم الكترونيكي
 .6سيستم كتابخانه
 جمعآوري و ذخيره اطالعات كتاب ،كاتالوگ و. ... -دسترسي سريع به اطالعات

373

معماري منظر
واحد طراحي منظر گروه بينالمللي رهشهر با استفاده از دانش طراحي ،معماري ،معماري
منظر و آگاهي داشتن از ويژگيهاي اصلي عناصر تشكيلدهنده منظر و فضاي سبز و
تلفيق مناسب آنها ،برنامهريزي و طراحي پروژههاي طراحي منظر و برنامهريزي فضاهاي
باز و سبز ،گروه بينالمللي رهشهر را برعهده دارد؛ كه در جهت دستيابي به اهداف ارايه
شده در هر پروژه از تجارب افراد متخصص و مجرب در اين زمينه استفاده كرده است.
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بهطور كلي فرآيند برنامهريزي و طراحي پروژهها در اين واحد به  3بخش اصلي تقسيم
ميگردد.
با توجه به مطالعه ،برنامهريزي ،و تدوين اهداف كالن در پروژههايي با محوريت:
 .5طراحي منظر  .8موضوع پروژه  .3نيازهاي كارفرما  .1بررسي اهداف اوليه
واحد معماري منظر با بهرهگيري از تخصصهاي متناسب با هر پروژه و برگزاري جلسات
اوليه ،اقدام به مطالعه و بررسي نيازهاي مرتبط با طرح نموده و با تدوين راهبردهاي
كالن ،در نهايت به ارايه راهكارهاي اوليه در اين زمينه ميپردازد.
-

طراحي و تهيه نقشههاي اجرايي
عملكرد اين واحد در قبال پروژههاي اجرايي ،شامل تهيه نقشههاي مرحله اول
و دوم پس از تصويب نهايي كارفرما در هر بخش به تفكيك ارايه آنها به بخش فني
دفتر مركزي و در نهايت ارايه به دستگاه نظارت جهت انجام برآورد هزينهي اجراي
پروژه است .پس از اين مراحل نقشههاي تهيه شده به همراه برآورد انجامشده پس از
انجام مناقصه و شناسايي پيمانكار طرح به آنان تحويل داده ميشود.

-

نظارت و كنترل پروژههاي در حال اجرا
عملكرد اين واحد در مرحله اجراي هر يك از پروژهها ايجاد هماهنگي ميان بخشهاي
دخيل در هر پروژه نظير :تاسيسات ،مكانيك ،فضاي سبز و آبياري و برگزاري جلسات
مختلف با كارفرما ،پيمانكار و دستگاه نظارت مركزي و مقيم در جهت تسريع و حسن
انجام كار ميباشد.
ليست برخي از پروژههاي انجام گرفته در اين بخش عبارتند از:
 پارك بانوان يافتآباد پارك بانوان چيتگر باشگاه تفريحي -آموزشي قايقراني خارگ پروپوزال طرح جامع دهكده گردشگري گرمسار پروپوزال طرح جامع منطقه بيوتكنولوژي قشم طراحي ميدان آزادي ماهشهر موزه تنوع زيستي و آكواريوم بوشهر برنامهريزي و طراحي ساحل شمالي قشم طرح جامع دهكده دانايي پارس -طرح جامع و تفصيلي شهرك پتروشيمي مكران

374

 طراحي محوطه هتل صدف منطقه پارس-

طرح جامع منظر شهر فرودگاهي فرودگاه امام

خميني(ره)

 طرح جامع منطقه آزاد اروندمستندسازي و ارايهي كار
با توجه به اهميت مستندات و مستندسازي در انجام كليه پروژههاي اجرايي ،خصوصا
در شركتهاي مهندسين مشاور؛ گروه بينالمللي رهشهر نيز از اين مهم بيبهره نمانده
است و در سال  ،5351اقدام به تأسيس و ايجاد واحدي تحتعنوان «مستندسازي و

ارايهي كار» نموده است.
اين بخش در راستاي اهداف واالي گروه بينالمللي رهشهر فعاليت خود را آغاز نموده و
مسئوليت تهيه و مستندسازي و طراحي شيتهاي معماري 3 ،بعديسازي ،تهيه و
ساخت انيميشن ،تهيه كليهي دموها ،تصويربرداري ،تهيه تصاوير و عكسهاي پانوراما،
عكسبرداري هوايي ،تهيه بستههاي نرمافزاري (تورهاي مجازي) ،ساخت دموهاي
حقيقت مجازي سازگار با سيستم عامل اندرويد و ويندوز ،تهيه و طراحي وبسايت،
حفظ و نگهداري از مستندات تهيه شده در اين واحد براي پروژههاي محوله به گروه
بينالمللي رهشهر را عهدهدار است.
برخي از تواناييهاي اين بخش عبارت است از:
-

تهيه انواع پانوراما با قابليت نمايش از طريق نرمافزارهاي رايانهاي

-

ارايه انواع كنترلر روي برنامههاي نمايشگر پانوراما

-

ارايه خدمات عكس ديجيتال

-

ارايه خدمات بازسازي سهبعدي

-

ارايه خدمات حجمسازي سهبعدي

-

تهيه انيميشن و صداگذاري

-

طراحي و تهيه تيزرهاي تبليغاتي

-

طراحي و تهيه بيلبوردهاي تبليغاتي
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ويژگيهاي عمده بخش
-

ارايه خدمات همسطح با باالترين استانداردهاي جهاني

-

بهرهگيري از دانش روز دنيا در زمينههاي نرمافزاري و سختافزاري

-

بكارگيري كارشناسان مجرب

-

بكارگيري از اطالعات روز دنيا و تبادلنظر با متخصصان تراز اول دنيا در زمينه
مستندسازي پروژههاي بينالمللي

-

ارتباط متقابل نزديك با كارفرمايان در طول مدت انجام پروژهها بهمنظور افزايش
رضايتمندي كارفرمايان

برخي از كارشناسان بخش
-

محمود آذرخش سه بعدي ساز ،طراح و گرافيست (كارشناس گرافيك)

-

سپهر سلطانيه سه بعدي ساز ،طراح و گرافيست (كارشناس نرمافزار)

-

سيد علي كيايي سه بعدي ساز ،طراح و گرافيست (كارشناس ارشد معماري)

-

محسن حقنژاد ،طراح و انيميشنساز (كارشناس معماري)
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عمده پروژههاي انجام شده در اين بخش عبارتند از:
پانوراما
 مركز اسناد و كتابخانه ملي ايران فاز 5 مركز اسناد و كتابخانه ملي ايران فاز ( 8طبقات) مركز همايشهاي بينالمللي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد مجموعه فرهنگي برج آزادي مهمانسراي عالي معين مشهد برج مسكوني كامرانيه تهران مجموعه تاريخي تخت جمشيد مجموعه تاريخي پاسارگاد مجموعه تاريخي آتشكده فيروزآباد پروژهي نرمافزار چندرسانهاي معرفي خودرو تندر 98 تهيه پانوراماي داخلي از خودروي رانا -تهيه پانوراماي داخلي از خودروي سورن

ELX

 تهيه تور مجازي موزه خودروهاي ايران خودرو تهيه تور مجازي گروه بينالمللي رهشهر تهيه تور بهسازي حاشيه رودخانه كارون تهيه تور احداث پل معلق جواديه تهيه تور مجازي هتل استقالل تهران تهيه عكسهاي پانوراما از داخل ساختمان مركزي گروه بينالمللي رهشهر تهيه عكسهاي پانوراما از بهسازي حاشيه كارون -تهيه عكسهاي پانوراما از بزرگراه تهران ـ قم

وبسايت
 گروه بينالمللي رهشهر شركت معماري رهشهر شركت كوئيكبيلد اينترنشنال دانشكده كوئيكبيلد گروه بينالمللي رهشهر -شركت مشاور معماري آژند بنا
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دموها
 -توسعه حرمين شريفين

كاظمين(ع)

 دموي آشنايي با گروه بينالمللي رهشهر و خالصه پروژههاي انجام شده و در حالانجام
 دموي آشنايي با شركت مهندسين مشاور معماري رهشهر و خالصه پروژههاي انجامشده و در حال انجام
 دموي آشنايي با پروژه وردآورد دموي آشنايي با پروژه امالقوين دموي آشنايي با پروژه مركز تجاري باكو دموي آشنايي با پروژه جزيره هندورابي دموي آشنايي با شركت پتروشهر و تعدادي از پروژههاي انجامشده و درحال انجام دموي آشنايي با پروژه پل جواديه دموي آشنايي با پروژه مجموعه ورزشي تفريحي پرك دموي آشنايي با پروژه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سايت 5 دموي آشنايي با پروژه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سايت 8 دموي آشنايي با پروژه منطقه ويژه اقتصادي انرژيپارس – سايت صنايع انرژيبر دموي آشنايي با پروژه منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس دموي آشنايي با پروژه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام– ماهشهر دموي آشنايي با پروژه منطقه ويژه آزاد چابهار دموي آشنايي با پروژه منطقه ويژه اقتصادي ارس دموي آشنايي با پروژه توسعه فرودگاه بينالمللي خليجفارس در عسلويه دموي آشنايي با پروژه ويالهاي سنتي و مدرن شيخ زائد دموي آشنايي با پروژه مركز تجاري ياسمال – باكو دموي آشنايي با هتل هيلتون– باكو دموي آشنايي با پروژه پارك ساحلي زعبيل – امارات عربي متحده دموي آشنايي با پروژه مركز خريد بنتون دموي آشنايي با پروژه موزه شهداي كرمانشاه دموي آشنايي با پروژه هتل  7ستاره صدف (خليج نايبند) دموي آشنايي بايك نمونه فعاليت انجامشده توسط شركت كوئيكبيلد اينترنشنال دموي آشنايي با پروژه بلوسيتي در امارات عربي متحده -دموي معرفي شهر فرودگاهي فرودگاه امام
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خميني(ره)

 انيميشن شهر فرودگاهي انيميشن شركت ملي حفاري ايران انيميشن  Expo 2015ميالن -انيميشن داخلي مجموعه هنري آواي خليج فارس

شيتبنديهاي معماري
 طرح دانشگاه زابل طرح سالن همايش دانشگاه رازي طرح فرهنگسراي پارك هنگام كيش طرح نمايشگاه بينالمللي كرمانشاه طرح مجتمع تجاري تفريحي آبسرد هتل  1ستاره ايران ايرتور مشهد طرح مقدماتي برجهاي كار و زندگي ديدار طرح ساختمان مركزي شهرداري دزفول طرح مجتمع تجاري تيسا كيش طرح باغ بازار سبزوار طرح توسعه حرمين كاظمين – عراق (بغداد) هتل خليج نايبند – منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ساختمان مركزي (هدكوارتر) صنعت نفت – تهران مركز تجاري باكو – باكو مركز تجاري ياسمال – باكو مجتمع مسكوني صباشهر – منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مجتمع مسكوني آتي سنتر شيراز– شيراز شهرك مسكوني تانك فارم – كرمانشاه موزه شهداي كرمانشاه – كرمانشاه توسعه فرودگاه بينالمللي خليجفارس– منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه) مدرسه غواصي امالقوين– امارت عربي متحده -ويالهاي مسكوني عمان
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 مركز خريد بنتون -تهران مجموعه فرهنگي -تفريحي پرك – منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مجموعه تفريحي سرخرود – مازندران هتل السبق  -عربستان (مدينه) مجموعه تفريحي ناهارخوران گرگان – گرگان مجتمع تجاري ياس وردآورد – تهران توسعه و بازسازي هتل شايان – جزيره كيش المان شهري كيش– جزيره كيش-

پارك ساحلي زعبيل– امارات عربي متحده

-

پل جواديه – تهران

-

ويالي سنتي و مدرن شيخ زائد – امارت عربي متحده

-

هتل هيلتون – باكو

-

بانك تجاري ايران و اروپا – جزيره كيش

-

طرح مسابقه اكسپو

-

مركز تجاري شايان– جزيره كيش

-

مسابقه طراحي چند عملكردي جي

-

مسابقه طراحي مفهومي برج الله

-

مسابقه طراحي پاويون ايران در  Expo 2015ميالن

-

مسابقه طراحي سبزه ميدان زنجان

381

تهيه و طراحي سهبعدي معماري
 .5طرح توسعه حرم كاظمين ـ عراق (بغداد)
 .8هتل خليج نايبند ـ منطقه ويژهي اقتصادي انرژي پارس
 .3ساختمان مركزي (هدكوارتر) صنعت نفت تهران
 .1مركز تجاري باكو ـ باكو
 .7مجتمع مسكوني صباشهر ،منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .8مجتمع مسكوني آتي سنتر شيراز ـ شيراز
 .5شهرك مسكوني تانك فارم ـ كرمانشاه
 .6موزه شهداي كرمانشاه ـ كرمانشاه
 .9توسعه فرودگاه بينالمللي خليجفارس ـ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .58مدرسه غواصي امالقوين ـ امارت عربي متحده
 .55ويالهاي مسكوني عمان
 .58مركز خريد بنتون
 .53مجموعه فرهنگي ـ تفريحي پرك ـ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 .51مجموعه تفريحي سرخرود ـ مازندران
 .57هتل السبق ـ مدينه عربستان
 .58مجموعه تفريحي ناهارخوران گرگان ـ گرگان
 .55مجتمع تجاري ياس وردآورد ـ تهران
 .56توسعه و بازسازي هتل شايان ـ جزيره كيش
 .59المان شهري ـ جزيره كيش
 .88پارك ساحلي زعبيل ـ امارات عربي متحده
 .85پل جواديه ـ تهران
 .88ويالي سنتي و مدرن شيخ زائد ـ امارت عربي متحده
 .83هتل هيلتون ـ باكو
 .81بانك تجاري ايران و اروپا ـ جزيره كيش
 .87مركز تجاري شايان ـ جزيره كيش
 .88مركز خريد ياس وردآورد
 .85طرح توسعه فرودگاه بينالمللي امام

خميني(ره)

 .86ترمينال  V-VIPفرودگاه بينالمللي امام

خميني(ره)

 .89ترمينال حجاج فرودگاه بينالمللي امام خميني
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 .38طرح توسعه ترمينال فرودگاه شيراز
 .35حجم سازه ترمينال فرودگاه بينالمللي امام

خميني(ره)

 .38نماي ساختمان شهرداري منطقه 53
 .33مسابقه اسكله سهيلي قشم
 .31مسابقه باغ بازار سبزوار
 .37نماي داخلي بانك پاسارگاد ،شعبه سرو
 .38نماي داخلي و خارجي ترمينال زيارتي فرودگاه اردبيل
 .35حجم فرهنگسراي آواي كيش
 .36مسابقه طراحي پاويون ايران در  Expo 2015ميالن
 .39مسابقه طراحي سبزه ميدان زنجان
 .18مسابقه طراحي چند عملكردي جي
 .15مسابقه طراحي مفهومي برج الله
 .18ساختمان تجاري ـ اداري الهيه
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382

384

385

386

ماكت
مجموعه فعاليتهاي بخش ماكتسازي گروه بينالمللي رهشهر شامل ساخت ماكتهاي
شهرسازي ،توپوگرافي ،معماري ،جزئيات اجرايي ،نمادهاي ويژه ،و كارهاي جنبي
ماكتسازي شامل ساخت المان چاپ سيلك روي  CDو ،...همچنين آموزش ماكتسازي
به دانشجويان و كارآموزان ميباشد.

387

نمونه فعاليتها و ماكتهاي انجام شده در بخش ماكت
 .5اكسپو  8857ميالن
 .8سايت پتروشيمي چابهار 5
 .3سايت پتروشيمي چابهار 8
 .1منطقه آزاد چابهار 3
 .7پل جواديه تهران
 .8مجتمع تجاري اداري جي
 .5مجتمع مسكوني زمرد
 .6مركز تجاري قشم
 .9زمرد قشم
 .58شهروند صدر
 .55شهروند پروين
 .58شهروند فجر
 .53شهروند فتح
 .51ساختمان آكواريوم كيش
.57

مسجدالرضا(ع)

 .58وزارت كشاورزي
 .55مجتمع مسكوني نوشهر
 .56هتل بينالمللي عمان
 .59شهر صنعتي هشتگرد
 .88ساختمان وزارت كشاورزي
 .85مركز خريد و سايت منطقه ويژه اقتصادي معدني و فلزي خليجفارس
 .88اسكله كاوه
 .83ساختمان مشاور فني شهرداري
 .81شهروند ارم
 .87مجموعه ماكتهاي جاجرم (سايتها و سوئيتها و )...
 .88تامين اجتماعي آمل
 .85استانداري تهران
 .86هتل سرور
 .89مجموعه پارك گفتگو
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 .38دانشگاه چوكا
 .35مصلي گلپايگان
 .38كانون پرورش فكري كودكان كيش
 .33باغ بهشت كيش و سالنهاي چند منظوره ورزشگاهي كيش
 .31مسكوني شارجه (دبي)
 .37ساختمان صدف كيش و مجموعه اقامتي /تجاري /نمايشگاهي هتلهاي صدف
 .38اطلس كيش
 .35مجموعه هتل آتيساز شيراز
 .36گل يخ شمشك
 .39كوئيك بيلد 5
 .18كوئيك بيلد 8
 .15آتي سنتر ،مسجد سجاد
 .18ساختمان هدكوارتر صنعت نقت ايران
 .13نماد شهري جزيره كيش
 .11مجموعه شهرك بوستان شهر
 .17توپوگرافي و مسكوني جمشيديه
 .18پمپ بنزين تهران
 .15مسجد صالحي
 .16مركز خريد معادن و فلزات
 .19سينما آزادي
 .78ساختمان ايران خودرو
 .75مسجد آيتاهلل فومني
 .78ساختمان  VIPفرودگاه بين المللي امام

خميني(ره)

 .73فرهنگسراي آواي خليجفارس
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گرافيك
بخش گرافيك گروه بينالمللي رهشهر در سال  ،5351بهطور رسمي تأسيس گرديد و
مهمترين هدف تشكيل اين بخش بهرهگيري هنر گرافيك از هنرهاي تجسمي ميباشد
كه داراي كاربردهاي متنوع و گستردهاي است.

391

عمده فعاليتهاي بخش گرافيك
 طراحي آرم و لوگو طراحي اوراق اداري طراحي بروشور ،كاتالوگ و فولدر طراحي پوستر طراحي تابلوهاي شهري و بيلبورد صفحهآرايي و لياوت كتاب ،مجله و گزارشات طراحي روي جلد  ،CDكتاب و گزارشات طراحي آگهي تبلغياتي طراحي انواع كارت راندو و  Presentكردن نقشههاي معماري و شهرسازي -طراحي دموي تبليغاتي و دموي خالصه گزارشات

391

مطالعات ،تحقيقات و توسعه
بخش تحقيق و توسعه ،همزمان با آغاز بهكار گروه بينالمللي رهشهر فعاليت خود
را آغاز كرده و در جهت تحقق هدف و وظايف خود تاكنون تعداد  153نشريه فني با
عناوين مختلف و تعدادي كتاب و نشريهي تخصصي منتشر كرده است.

393

اهداف
 گسترش و تعالي فرهنگ تحقيق و توسعه ،بسط اطالعات به منظور توسعه منابع انساني،افزايش نوآوري ،كارآفريني و تقويت آيندهنگري در گروه بينالمللي رهشهر
 انجام تحقيق به معناي «جستجوي علمي» و توسعه به «معناي بهرهبرداري» از نتايجتحقيقات در جهت اعتالي گروه بينالمللي رهشهر ،كاركنان ،گروههاي ذينفع كليدي
گروه بينالمللي رهشهر و جامعه
 كمك به اشاعهي تفكر و كاركرد تحقيق و توسعه ميان آحاد كاركنان ،بخشها وشركتهاي وابسته به مجموعه
 علمي ساختن نتايج و پيشنهادات تحقيقاتي برخاسته از درون سيستم رهشهر و سازمانهاو موسسات ديگر و بهرهبرداري از آنها در جهت تغيير وضعيت ،اصالح و بهبود
سيستمها و كاربردها
راهبرد
انجام تحقيق و بررسي در يك حوزه موضوعي يا جغرافيايي؛ بررسي عوامل و عناصر
مرتبط با وضعيت موجود يك موضوع و /يا منطقه مورد بررسي
وظايف
پيشبيني روندها و تغييرات آتي ،كشف و تعيين مسايل ،ارزيابي كاركردها و بررسي
مسايل از ديدگاه تجاري ،تعيين مكانيزمهاي مناسب ،ارايه راهحلها ،دستيابي به
يافتهها و فناوريهاي جديد ،پيشنهاد سيستمها و راهكارهاي اصالحي ،ارايه نتايج
تحقيقات و مطالعات به صورتي كه بتواند بهطور مستقيم توسط همكاران ،شركتها و
بخشهاي مختلف گروه بينالمللي رهشهر يا به سفارش واحدها و موسسات ديگر انجام
گيرد؛ انتشار مطالب علمي جديد ،تاليف و /يا ترجمه شده ،در جهت اعتالي دانش
كاركنان و توسعهي فرهنگ مناسب؛ خريداري دستاوردها ،نتايج تحقيقات افراد و
واحدهاي شركت كه به دليل شرايط خاص فعال قابل اجرا نيستند.
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نشريات
 .5ويژن  :8888حركت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي (بهار )5397
 .8پايداري در مديريت پروژه (آذر .)5391
 .3مشاركت عمومي– خصوصي در توسعه زيرساختها

PPP(Public Private

)( Partnershipتابستان )5391

.1
.7
.8
.5

بام سبز در طراحي منظر پايدار – بخش دوم (زمستان .)5393
بام سبز در طراحي منظر پايدار– بخش سوم (زمستان .)5393
بام سبز در طراحي منظر پايدار (پاييز .)5393
نظام رگوالتوري– نظام تنظيم ،حفظ منافع و مصالح ملي (دولت ،توليدكننده،
عرضهكننده و مصرفكننده) (تابستان.)5393

 .6نگاهي به معماري ديجيتال و نقش ربات در ساخت و ساز و معماري (بهار .)5393
 .9كشورهاي مستقل همسود – نگاهي به دگرگونيهاي جغرافياي سياسي /اقتصادي
منطقه (بهار .)5393
 .58نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه (بخش سوم-زمستان .)5398
 .55چالش فرآوري ايران در عرصه انرژي و توسعه بهرهبرداري از منابع نفت و گاز شيل
(پائيز .)5398
 .58نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه( ،بخش دوم  -پائيز .)5398
 .53نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه (بخش اول -تابستان .)5398
 .51بام سبز گامي بلند در جهت توسعه پايدار (بهار .)5398
 .57نقش دالر آمريكا در اقتصاد جهاني ،گنجهاي پنهان  38تريليون دالري آسيا (زمستان
.)5395
 .58سير تحول برنامهريزي اقتصاد فضايي (پاييز .)5395
 .55خطاهاي انساني؟ حوادث سازماني! (پاييز .)5395
 .56شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه صنايعدستي (تابستان .)5395
 .59معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست – (بخش سوم -تابستان .)5395
 .88معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست– بخش دوم (بهار .)1391
 .85معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست (بهار .)1391
 .88شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه ورزش ملي و بينالمللي (شهر ورزشي)
(پائيز .)5398
 .83روند خصوصيسازي فرودگاهها در جهان (پاييز .)5398
 .81نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان (انرژي باد در معماري)
(تابستان .)5398
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 .87توسعه صنايع نوين ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور – شهر فرودگاهي
بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين (تابستان .)5398
 .88شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت ،چشمانداز تجارت جهاني ،چالشها و فرصتهاي
ايران (تابستان .)5398
 .85نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان (نور روز در معماري)
(تابستان .)5398
 .86ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت ،ناتواني ،اختالل
و معلوليت در بخش زميني فرودگاه (بهار .)5398
 .89شهر فرودگاهي بستر توسعهي گردشگري ،گامي بلند در جهت توسعه پايدار اقتصاد
كشور (بهار .)5398
 .38نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان (بهار .)5398
 .35بازار مسافر هوايي بينالمللي گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي (زمستان .)5369
 .38مديريت حمل بار ،گامي بلند در جهت توسعهي اقتصادي كشور (زمستان .)5369
 .33نانوفناوري در معماري (زمستان .)5369
 .31اصالح الگوي استقرار جمعيت ،گامي به سوي توسعه پايدار (پائيز .)5369
 .37فتوولتاييك تلفيقي ،انرژي در كالبد معماري (تابستان .)5369
 .38اكو هتل ،حركتي جهاني به سوي گردشگري پايدار (تابستان .)5369
 .35بيوگاز ،ثروتي نهفته در پسماندها (بهار .)5369
 .36اصالح الگوي مصرف ،مديريت هوشمند خوردگي ،حفظ ثروت ملي (بهار .)5369
 .39صنعتيسازي ساختمان ،گامي بلند براي تامين مسكن مردم (زمستان .)5366
 .18شرق ايران ،خواستگاه توسعه ترانزيت منطقهاي (پائيز .)5366
 .15بندر خشك (پائيز .)5366
 .18از شهر فرودگاهي تا منطقه فرودگاهي – بخش دوم (پائيز .)5366
 .13از شهر فرودگاهي تا منطقه فرودگاهي (تابستان .)5366
 .11نانو فناوري ايمن (تابستان .)5366
 .17حمل و نقل همگاني (بهار .)5366
 .18بحران جهاني و چشمانداز آينده (بهار .)5366
 .15روند توسعه در خليجفارس و درياي عمان (بخش هفتم) (بهار .)5366
 .16سامانههاي گرمايش شهري (.)5365
 .19بام سبز (پائيز .)5365
 .78روند توسعه در خليجفارس (بخش ششم) (پائيز .)5365
 .75روند توسعه در خليجفارس (بخش پنجم) (تابستان .)5365
 .78سوپر جاذبها (راهي براي گسترش فضاي سبز و مقابله با كمبود آب (تابستان .)5365
 .73ايران – ترانزيت (بهار .)5365
 .71خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليجفارس ـ جلد چهارم (دي .)5368
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 .77انرژي زمين گرمايي (مزايا و كاربردها( (پائيز .)5368
 .78انرژي آفتاب در معماري (پائيز .)5368
 .75خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليجفارس ـ جلد سوم (تابستان .)5368
 .76خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليجفارس ـ جلد دوم (تابستان .)5368
 .79خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليجفارس (بهار .)5368
 .88متدولوژي مكانيابي صنايع (تابستان .)5368
 .85رهنمونهايي براي توسعه (زمستان .)5367
 .88آشنايي با فرآوريهاي گازي  LPG ،CNGو ( LNGزمستان .)5367
 .83آشنايي مقدماتي با ارزيابي محيطزيست (پاييز .)5367
 .81صنايع انرژيبر ـ نظريهها و ديدگاهها (تابستان .)5367
 .87مديريت پروژه ـ متدلوژيهاي كنترل پروژه (تابستان .)5367
 .88مديريت پروژه ـ دفتر مديريت پروژه (بخش اول تابستان .)5367
 .85فنآوري اطالعات ـ پايتخت الكترونيكي تجلي عدالت اجتماعي (بخش هجدهم:
تابستان .)1385
 .86مديريت پروژه ـ استانداردهاي مديريت پروژه (بخش سوم ـ فروردين .)5367
 .89مهندسي ارزش ـ بخش اول :اصول ،مباني و فرآيندها (زمستان .)5361
 .58مديريت پروژه ـ استانداردهاي مديريت پروژه (بخش دوم ـ زمستان .)5361
 .55فناوري اطالعات ـ بخش هفدهم :مديريت ارتباط با مشتريان (پاييز .)5361
 .58فناوري اطالعات ـ بخش شانزدهم :توسعه فنآوري اطالعات در روستاها (عدالت
اجتماعي) (پاييز .)5361
 .53مديريت پروژه ـ استانداردهاي مديريت پروژه (بخش اول ـ تابستان )5361
 .51چين ،دومين مصرفكننده انرژي در جهان (تابستان .)5361
 .57برگزاري مناقصههاي دولتي (تصويب شده ( )5363تابستان .)5361
 .58فناوري اطالعات ـ بخش پانزدهم :حقيقت مجازي (تابستان .)5361
 .55فناوري اطالعات ـ بخش چهاردهم :انتخابات الكترونيكي (زمستان .)5363
 .56فناوري اطالعات ـ بخش سيزدهم :دموكراسي الكترونيكي (زمستان .)5363
 .59فناوري اطالعات ـ بخش دوازدهم :مديريت پروندههاي الكترونيكي (زمستان .)5363
 .68فناوري اطالعات ـ بخش يازدهم :دانشگاه الكترونيكي (پاييز .)5363
 .65فناوري اطالعات ـ بخش دهم :سيستمهاي اطالعات مديريتي ساختمان (تابستان
.)5363
 .68فناوري اطالعات ـ بخش نهم :دانشگاه الكترونيكي (بهار .)5363
 .63فناوري اطالعات ـ بخش هشتم :آموزش الكترونيكي (بهار .)5363
 .61فناوري اطالعات ـ بخش هفتم :شهرداري الكترونيكي (زمستان )5368
 .67فناوري اطالعات ـ بخش ششم :بازاريابي الكترونيكي (پائيز .)5368
 .68منظرسازي ـ جنگلهاي مانگرو (حرا) :بخش اول ـ كليات (پائيز .)5368
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 .65فناوري اطالعات ـ بخش پنجم :دولت الكترونيكي (تابستان .)5368
 .66ساختمانهاي سبز و پايدار «شناخت و لزوم ساختمانهاي سبز و پايدار»
(تابستان .)5368
 .69فناوري اطالعات ـ بخش چهارم :تجارت الكترونيكي «امنيت و تجارت بيسيم»
(تابستان .)5368
 .98فناوري اطالعات ـ بخش سوم :تجارت الكترونيكي (بهار .)5368
 .95فناوري اطالعات ـ بخش دوم :مديريت فناوري اطالعات (زمستان .)5365
 .98منظرسازي ـ جلد چهارم :چمن (روشهاي تكثير و كاشت و نگهداري) (زمستان .)5365
 .93فناوري اطالعات ـ بخش اول :مفاهيم كلي (پاييز .)5365
 .91شهر سالم ـ توسعه (كالنشهر تهران) (تابستان .)5365
 .97تنظيم شرايط محيطي ـ بخش دوم :سيستمهاي كنترل محيط ـ جلد سوم:
سيستم جامع محيطي (تابستان .)5365
 .98منظرسازي ـ راهبردهاي تكميلي آراستن مناظر (بهار .)5365
 .95تنظيم شرايط محيطي ـ سيستمهاي كنترل محيط (توليد و كنترل حرارت) (زمستان
.)5368
 .96تنظيم شرايط محيطي ـ بخش دوم :سيستمهاي كنترل محيط جلد اول :توليد
و كنترل نور و صدا (زمستان .)5368
 .99منظرسازي ـ جلد دوم :آبياري و نگهداري منظر (زمستان .)5368
 .588منظرسازي ـ جلد اول :طراحي كاشت منظر (زمستان .)5368
 .585تنظيم شرايط محيطي ـ بخش اول :استانداردهاي عملكرد حسي ـ محيطهاي صوتي
و حرارتي (پاييز .)5368
 .588تنظيم شرايط محيطي ـ بخش اول :استاندارداهاي عملكرد حسي ـ جلد اول :محيط
روشنايي (پاييز .)5368
 .583فضاي سبز ـ مناطق صنعتي ـ پاركهاي صنعتي (تابستان .)5368
 .581فضاي باز اداري ـ استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري (زمستان .)5359
 .587شهرك ترافيكي كودكان (زمستان .)5359
 .588فضاي باز اداري ـ مديريت تجهيزات و طراحي داخلي (پائيز .)5359
 .585پارك انرژيهاي نو (تابستان .)5359
 .586پژوهش در تاريخچه ،مفهوم و سير تحول شهرسازي و شهرسالم در فرهنگ ايران و
اسالم (زمستان .)5356
 .589هدايت منابع مالي و فني غيردولتي جهت اجراي طرحهاي عمراني (زمستان .)5356
 .558دانستههايي در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جهان (پائيز .)5356
 .555فهرست مطابقهاي عمليات اجرايي جهت تسهيل در امر نظارت (پائيز .)5356
 .558اقتصاد گردشگري جلد دوم (فصول سوم و چهارم).
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 .553نگرشهايي نوين به طراحي فضاي باز اداري (تابستان .)5355
 .551اقتصاد گردشگري (جلد اول) (زمستان .)5358
 .557استفاده از ژئوگريد در راهها و باند فرودگاهها (بهار .)5358
 .558بهينهسازي آموزش عالي ـ نگاهي كوتاه بر كاركرد نظام آموزشي ايران و جهان
(زمستان .)5357
 .555حفاظت سواحل دريا و رودخانهها ـ معرفي روشهاي سنتي و پيشرفته (زمستان
.)5357
 .556شهرما كجاست؟ (زمستان .)5351
 .559شهر سالم ـ بازيافت زباله و مصالح ساختماني و نقش آن در حفظ خاك و پاكسازي
محيط (پائيز .)5351
 .588شهر سالم ـ معماري و پرورش فكري كودكان و نوجوانان (تابستان .)5351
 .585صرفهجويي انرژي در ساختمانهاي مسكوني (بهار .)5351
 .588شهر سالم ـ صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و سياست
(در ايران و جهان) (بهار .)5351
 .583بازيافت آب ـ «تصفيه پساب صنايع لبني» (بهار .)5351
 .581سيستمهاي مديريت بار و مديريت انرژي در شبكههاي انرژي الكتريكي (زمستان
.)5353
 .587شهر سالم ـ انبوهسازي (انبوه سازان اسكان) (زمستان .)5353
 .588مراكز درماني و بيمارستانهاي آينده (پائيز .)5353
 .585بازيافت آب در صنايع نساجي (پائيز .)5353
 .586نسل چهارم نيروگاهها (پائيز .)5353
 .589شهرسالم ـ اصول طراحي براي افراد داراي كهولت ،ناتواني ،اختالل و معلولي
(تابستان .)5353
 .538شهر سالم ـ كاربرد سيستمهاي فتوولتائيك از ميليوات تا مگاوات (تابستان .)5353
 .535شهر سالم با آمورتون (تابستان .)5353
 .538طراحي مركز خريد ـ جلد اول :مطالعات مقدماتي جهت طراحي مراكز خريد (تابستان
.)5353
 .533انرژي خورشيدي (بهار .)5353
 .531اصول طراحي ساختمانهاي اداري و بانكها (بهار .)5353
 .537انرژي باد (بهار .)5353
 .538پاركينگهاي مكانيكي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك (بهار .)5353
 .535انرژي درياها (زمستان .)5358
 .536اتوماسيون و بهينهسازي در سيستمهاي توزيع الكتريكي (زمستان .)5358

398

.539
.518
.515
.518
.513
.511
.517
.518
.515
.516
.519
.578
.575
.578

نكاتي در مورد طراحي ساختمانهاي بتوني پيشساخته پيشتنيده در مناطق زلزلهخيز
(پائيز .)5358
بناهاي چوبي (كندهاي) در ايران و تجربيات كشورهاي ديگر (پائيز .)5358
بازيافت آب در صنايع شن و ماسهشويي (پائيز .)5358
نگاهي كوتاه بر طراحي فضاي سبز ـ «تجربيات كشورهاي مختلف» (تابستان
.)5358
مطالعات اقتصادي جهت احداث مراكز خريد (تابستان .)5358
رونديابي و مديريت سيالب (بهار .)5358
تحول سبز در معماري (بهار .)5358
مهار آب با آب (بهار .)5358
مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز (بهار .)5358
طرح اسكان سريع (زمستان .)5355
جمعآوري و دفع زباله و مسايل ناشي از آن (زمستان .)5355
محافظت در مقابل زلزله (زمستان .)5355
پاركينگ مراكز تجاري (پائيز .)5355
كاربرد جديد شيشه در نماي ساختمان (تابستان .)5355
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نشريات تخصصي منتشر شده
 .5آينده مشاغل :راهبرد اشتغال ،مهارتها و نيروي كار براي انقالب صنعتي چهارم
(شهريور )5397
 .8اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ (نشريه تخصصي شماره  5بخش انرژي) ،بهار
.5353
 .3تحقيقي در مورد شركتهاي بزرگ (نشريه تخصصي شماره  5بخش تحقيق و
مطالعات) ،زمستان .5358
 .1تحليل منطقهاي سيالب در حوضههاي شمالي تهران (نشريه تخصصي شماره 8
بخش عمران آب) ،زمستان .5358
 .7انتخاب محل و نوع سد براساس شريط ژئومورفولوژي و ژئولوژي (نشريه تخصصي
شماره  5بخش عمران آب( ،زمستان .5358

211

تأليف ،ترجمه و تحقيق
كتب
 .5ترجمه «پروژههاي مشاركت عمومي-خصوصي در زيرساخت (يك راهنماي ضروري
براي سياستگذاران)» (خرداد .)5397
 .8ترجمه «كوپوالي برونلسكي ،گذشته و حال يك شاهكار معماري» (اسفند .)5391
 .3ترجمه «نمكزدايي و تصفيه آب پيشرفته (آب شيرينكن)» (اسفند.)5391
 .1ترجمه «شكل اندازه و رنگ درختان در طراحي منظر» (بهار .)5393
 .7ترجمه «طراحي ،برنامهريزي و ساخت هتلها» (زمستان )5398
 .8ترجمه«هفت قانون طراحي شهري پايدار» (پاييز .)5398
 .5ترجمه شهرهاي فرودگاهي جهان (.)5395
 .6ترجمه مواد هوشمند و فناوري نانو (كاربرد در معماري و طراحي داخلي) (پائيز.)5398
 .9ترجمه چهل حديث (پائيز .)5398
 .58ترجمه منظرسازي پايدار براي همه (پائيز . )5398
 .55ترجمه شهرهاي فرودگاهي قرن ( 21تابستان .)5398
 .58تاليف كتاب آموزش نرمافزار . )5369( Revit Architecture 2009
 .53تاليف آشنايي با راهكار مديريت پروژه جامع (بهار .)5369
 .51ترجمه درختان در منظر شهري (.)5369
 .57ترجمه نانو فناوري براي همه (.)5365
 .58ترجمه با گياهان آب را تصفيه كنيم (.)5368
 HSE .55در سفر
 .56ترجمه «چگونه هواي پاكيزه بكاريم»
 .59ترجمه «تنظيم شرائط محيطي»
 .88تدوين كتاب راهنماي برنامهريزي سه بعدي .)5368( OpenGL
 .85ترجمه «برنامهريزي و طراحي هتل» ( )5358توسط سازمان مديريت و برنامهريزي
(برنامه و بودجه سابق) چاپ و توزيع شد.
 .88تدوين كتاب «خودآموز اتوكد )5353 ( »58
 .83ترجمه «سازههاي آبي» ( )5353
 .81ترجمه «سازه پاركينگهاي طبقاتي» (.)5358
 .87صرفهجويي در انرژي ( 88جلد).
 .88استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامهريزي
(برنامه و بودجه سابق) ( 87جلد).
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كتابها و نشريههاي در دست تاليف و ترجمه
 رگوالتوري عملكرد تسهيالت عمومي :قانون ساختار بازار ،قيمتگذاري و حوزه
قضايي (كتاب).
 دورنماي كسب و كار جهاني در فاصله سالهاي  8858تا ( 8888نشريه)
اهميت آب در تامين غذا ،فناوريهاي نوين مديريت منابع آب :امنيت غذايي و كاهش
فقر (نشريه).
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دفاتر
گروه بينالمللي رهشهر
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 آدرس دفتر مركزي
تهران ـ ميدان ونك ـ بزرگراه شهيد حقاني ـ بعد از چهارراه جهان كودك ـ خيابان
.3 عالمه دكتر سيد جعفر شهيدي ـ كوچه هوشيار ـ شماره
5756578153 :كدپستي
68558888 – 68553888 – 68558558 :تلفن
66663686 :فكس
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
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 دفاتر استانها
:آبادان
)(منطقه آزاد اروند
8 9588599587 :تلفن
E-mail: Arvand_office@ rahshahr.com

:اروميه
09513156868 :تلفن
81153881953
E-mail: Orumieh_office@ rahshahr.com

:اهواز
88531188168 :تلفن
89586858618
E-mail: Ahwaz_office@ rahshahr.com

:ارس
)(منطقه آزاد ارس
89513535738 :تلفن
E-mail: Aras_office@ rahshahr.com

:بندرعباس
)(منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليجفارس
85833798858 :تلفن
E-mail: Bandarabbas_office@ rahshahr.com

:قشم
) صنعتي قشم-(منطقه آزاد تجاري
85837885835 :تلفن
E-mail: Qeshm_office@ rahshahr.com
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كيش:
(منطقه آزاد تجاري  -صنعتي كيش)
تلفن89315895786 :
E-mail: kish @ rahshahr.com

عسلويه:
(منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس)
تلفن07737367694 :
E-mail: Asaluye_office@ rahshahr.com

ماكو:
(منطقه آزاد ماكو)
تلفن81131813556 :
89515838158
E-mail: Maku_office@ rahshahr.com
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