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من وقتی رد وضع كشور خودمان ن گاه می كنم ،می بینم یكی از چیزاهیی هك می تواند جلوی این
ش من
هم
بی عدالتی را هب كل طقی و اصولی سد كند ،ین كار تعاونی است .تعاون رد كشور ما
می تواند رسانگشت رگه گشایی باشد.

من
هب نظر من ،یكی از راه حلها و اساسی رتین و طقی رتین و بنیادی رتین كاراهیی هك می تواند
رد این كشور ربای استقرار عدالت انجام بگیرد« ،تعاون» است.

بخ
هم
ین تعاون می تواند كشور را ( صوص ارموز) از لحاظ اقتصادی هم نجات بدهد.

من با مسئوالن كشور ،باراه این را تكرار ركده ام و گفته ام هك نقطه ی بن بست شكنمان،
عبارت است از ایجاد اشتغال ،آن هم از منابع نو؛ و «تعاون» می تواند یك بازوی
قوی رد این راه باشد.
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مع
از بیاانت مقام ظمرهبری

فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* چشم انداز و رسالت وجودی
* اهداف و برنامه های اتحادیه
* معرفی تیم های تخصصی اتحادیه
تیم های فنی و مهندسی
 تیم های فنی و مدیریت اجرایی /کنترل پروژه تیم مشاور و طراح معماری تیم مشاور و طراح سازه تیم مشاور و طراح تاسیسات مکانیکال و الکتریکال تیم مشاور نظارت معماری ،سازه و تاسیسات آزمایشگاه بتن ،مصالح و ژئوتکنیکتیم تأمین منابع مالی  -شبکه کشوری
 دفاتر واحد مرکزی شبکه عاملیت کشوری معرفی امکانات سامانه آنالین سراسری پروژه های گذشته تامین منابع مالیتیم راه و راهسازی
تیم طراحی و بهره برداری پروژه ها
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www.etot.ir
چشم انداز
انداز اتحادیهی تعاونیهای عمرانی شهر تهران تبدیل شدن به مرجعی
چشم ِ
جهانی برای کمک به طراحی ،امکان سنجی ،خلق و معرفی فرصتهای
سرمایهگذاری ملکی در دنیاست که با ایجاد یک شبکه سراسری منحصر به فرد،
رویای داشتن سرمایه ملکی را برای هریک از افرادها در کل دنیا با هر میزان از
دارایی تحقق بخشد.

رسالت وجودی
رسالت وجودی اتحادیه آن است که به مفهوم سرمایهگذاری ملکی در دنیا
ِ
شکلی نو ببخشد و با ایجاد ارتباطی هماهنگ میان سازندگان ،سرمایهگذاران،
سرم ــای ــهداران (با ه ــر می ــزان از دارایــــی) و مشاوریـــن امـــال ک در تمــامی نـــواحـی
ّ
جغرافیایی ،متولی این اتفاق باشد .در این راستا از تمامی ظرفیتهای بالقوه و
بالفعل فعالینی که توانایی اثرگذاری کارآمد بر عرصهی ساختوساز و امال ک را
دارند ،اعم از تیمهای تحقیقات بازار ،تحلیلگران اقتصادی ،تیمهای برندینگ،
بازاریابی ،بهرهبرداری و راهاندازی و همچنین صنعت آی تی بهرهگیــری میشــود.
اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران در جهت اجرایی ساختن این مأموریت،
شبکهای را برای جهت دهی به سازندگان برای انتخاب ایدههای مناسب
عمرانی و موازی با آن ،جهت دهی خریداران برای انتخاب گزینههای مناسب
سرمایهگذاری ملکی طراحی کرده که از طریق آن ،مشاورین امال ک در سراسر
کشور بتوانند با عنوان عاملیتهای فروش این شبکه ،نقطهی اتصال این
زنجیرهی وسیع باشند .این شبکهی عظیم که در قالب یک پورتال کشوری
ّ
در دسترس قرار گرفته ،با اتکا بر دانش روز ،در آینده قادر خواهد بود درون خود
پروژههای سرمایهگذاری ملکی را طراحی ،تأمین و در نهایت به فروش برساند و
به عنوان مزیت برتر ،مرزهای جغرافیایی را برای انتخاب گزینه مناسب ساخت
ً
و ساز و همچنین سرمایهگذاری ملکی از میان بردارد .ضمنا با تکیه بر استفاده
از مدلهای خاص معرفی و فروش و استراتژیهایی که توسط اتحادیه تعریف
شدهاند ،قادر به گنجاندن سرمایههای خرد در مبحث سرمایهگذاری ملکی
باشد تا از آنها به عنوان تزریق منابع مالی برای سازندگان و به عنوان سرمایهی
ّ
ملکی مولد برای خریداران استفاده کند .خریداران ،سازندگان ،تأمینکنندگان و
عاملین فروشی که به عنوان  ۴رکن اصلی صنعت ساخت و ساز و امال ک شناخته
میشوند ،با کمک اتحادیه تعاونیهای عمرانی به عنوان هسته مرکزی ،همگی
ذینفع خواهند بود و در نهایت گامی برای به راه انداختن چرخهای اقتصاد
علیالخصوص صنعت مادر ساختمان کشور برداشته خواهد شد.
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 .1تالش در تغییر نگرشهای سنتی و اهتمام به ایجاد
بستری مناسب برای سازندگان ،جهت بهرهگیری از
مشاورههای مفید مبتنی بر دانش روز در زمینهی
شناسایی ،اجرا و کنترل فرآیندهای ساخت و ساز و در
نهایت برقراری حا کمیت منطق اقتصادی در تمامی
تصمیمگیریهای خرد و کالن به منظور کمک به
سازندگان برای نیل به سودآوری و بهرهوری باالتر.
 .2مشارکت و مشاوره در تصمیم سازی و تصمیمگیری
سازندگان با استفاده از تحلیلهای علمی در زمینهی
شرایط بازار ،رقبا ،نیازمندی ها و الویت بندی اجرای
پروژه ها.
 .3تنوع بخشی و توسعه سبد فعالیتهای سازندگان
و انبوهسازان و همچنین سبد سرمایهگذاری خریداران
با هر میزان از دارایی.
 .۴کمک به اج ــرای پ ــروژهه ــا در چارچـ ــوب برنامــهی
زمانبن ــدی اعالم شده و سطح کیفی مورد انتظار
از طریق بررسی و تحلیل پروژه ،محاسبه بهرهوری
(سرمایه ،نیروی کار ،مصالح و تجهیزات) ،محاسبهی
سود و دوره بازگشت سرمایه و سایر امکانسنجیهای
اقتصادی و اجرایی.
 .5مشاوره و همیــاری با سازن ــدگان در تهیــه و تأمین
مصال ــح ،تجهی ــزات و ماشینآالت کارآمد و به روز
عمرانی ،متناسب با نیاز پروژه ها و در نهایت افزایش
سود خالص با تأ کید بر کاهش بهای تمام شده.
 .6یاری سازندگان برای کاهش ضررها به همراه حفظ
سرمایه آنها از طریق شناسایی ،ارزیابی ،کنترل و
هدفگذاری مخاطرات برای کاهش ریسک حین
اجرای پروژهها.
 .7ترویج فرهن ــگ مشــارکت در ساخــت ،بین عام ــهی
مردم با هر میزان از دارایی به منظور افزایش بهرهوری و
مدیریتبهینهسازیهزینهها.

 .8امکان بخشی به سرمایهگذاری خرد در حوزهی
ملک و بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با تأ کید بر مدل
فروش سهامی.
 .9نگاه مدرن به برندسازی و بازاریابی ابنیه قبل از
اجرای پروژه ها.
 .10بهرهگی ــری از فرص ــتهای سرمایــهگـ ــذاری ملکی
مطلوب با برخورداری از قابلیتهای الزم در سطح
کشوری ،منطقهای و جهانی.
 .11سرآمدی و حضور مؤثر در بازار سرمایهگذاری در
بخش صنعت ساختمان کشور از طریق :
الف) جهت دهی صحیح به سازندگان برای انتخاب
صحیح کاربری پروژههای اجرایی.
ب) جهت دهی صحیح به خریداران برای انتخاب
صحیح فرصتهای سرمایهگذاری مطلوب.
 .12ورود به بازارهای بینالمللی باالخص ساخت و ساز
در کشورهای همجوار.
 .13کمک به سازنــــدگان برای بهکارگــیری راهکارها و
روشهای جدید در امور اجرایی مربوط به طرحهای
عمرانی و ساختمانی.
 .1۴تعامــل نزدیک و درک متقـــابل از سازنــدگان برای
هدایت فرآیندها جهت رسیدن به اهداف مورد نظر.
 .15همکاری با سازندگان در ارائه راهکارهای حقوقی
جهت رفع مشکالت قراردادی در زمینههای مختلف
پروژه به ویژه تأمین منابع مالی.
 .16ایجــاد تنـــوع جغرافیـــایــی در اجـــرای پروژههـــای
ساختمانی با حفظ تمرکز بر مزیتهای رقابتی موجود.

برنامهها
برنامهها
تأسیس بزرگترین و وسیعترین سازمان فروش جهان و معرفی پروژههای سرمایهگذاری ملکی بدون محدودیت جغرافیایی
.1
ُ
ُ
و منطقهای و اقدام به توجیه و جذب تمامی فعالین مربوطه برای ایجاد ساختار برد-برد میان روابط و همکاری متقابل  ۴رکن
 .1تأسیس بزرگترین و وسیعترین سازمان فروش جهان و معرفی پروژههای سرمایهگذاری ملکی بدون محدودیت جغرافیایی
جذبامال ک.
توجیه وساز و
ساخت و
صنعت
تمامی فعالین مربوطه برای ایجاد ساختار ُب ُ
رد-برد میان روابط و همکاری متقابل  ۴رکن
اقدام به
اصلیای و
و منطقه
برای سازندگان پروژههای سرمایهگذاری جهت معرفی و فروش عمومی.
تخصصی ک.
ویترینو ساز و امال
ایجاد ساخت
.2صنعت
اصلی
ساخت و ساز.
صنعت
ذیصالح
توانمند و
بالفعل
بالقوه و
ظرفیتهای
گیری از
ایجادبهره
.3 .2
عمومی.
معرفی ودرفروش
جهت
سرمایهگذاری
های
سازندگان پروژه
تمام برای
تخصصی
ویترین
ساز.
ساخت و
صالح در
توانمند و
ساختووبالفعل
های بالقوه
ظرفیت
کمکازبهتمام
بهرهگیری
تنوع در تأمین مالی پروژهها از طریق مشارکت و
ایجاد
صنعتطریق
جدید از
ذیهای
فعالیت
توسعهی
زمان
کاهش
.۴ .3
مالی پروژهها از طریق مشارکت و
تأمین
در
تنوع
ایجاد
طریق
از
جدید
های
فعالیت
ی
توسعه
و
ساخت
زمان
کاهش
به
کمک
 .۴پیش فروش و موازی با آن کاهش زمان فروش توسط گستردهترین شبکه عاملیتها.
عاملیت
ترین شبکه
توسط
فروش
کاهشبهزمان
آموزشموازی با
.5فروش و
پیش
ها.گیری از استعدادها و خالقیتها و توسعهی آ گاهیهای
بهره
مهارتها با
گستردهرشد
به منظور
شبکه
فعاالن
مستمر وآنمداوم
گیری از استعدادها و خالقیتها و توسعهی آ گاهیهای
بهره
با
ها
مهارت
رشد
منظور
به
شبکه
فعاالن
به
مداوم
و
مستمر
آموزش
 .5عمومی ،دانش فنی و ارتقاء سطح فناوری در حوزهی فعالیتها.
عمومی ،دانش فنی و ارتقاء سطح فناوری در حوزهی فعالیتها.
 .6بهرهگیری از ابزار قدرتمند تحلیل مانند ماتریس  SWOTبرای شناسایی نقاط ضعف ،نقاط قوت ،تهدیدها و فرصتهای
ضعف ،نقاط قوت ،تهدیدها و فرصتهای
 .6بهرهگیری از ابزار قدرتمند تحلیل مانند ماتریس  SWOTبرای شناسایی نقاط
راهکار ّ
مدنظر سازندگان و انتخاب بهترین گزینه برای اجرا.
بهترین
موجود هر پروژه به منظور کمک به تصمیمگیری برای انتخاب
ّ

موجود هر پروژه به منظور کمک به تصمیمگیری برای انتخاب بهترین راهکار مدنظر سازندگان و انتخاب بهترین گزینه برای اجرا.
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 .7استفاده از صنعت آیتی و همچنین تکنولوژی روز برای تسهیل شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ملکی از طریق

 .7استفاده از صنعت آیتی و همچنین تکنولوژی روز برای تسهیل شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ملکی از طریق
پورتال کشوری طراحی شده توسط اتحادیه.
پورتال کشوری طراحی شده توسط اتحادیه.
خریداران.
سازندگان و
برای
گذاری
سرمایه
بازدهی
نسبت
ایجاد
خریداران.
سازندگان و
گذاری برای
سرمایه
بازدهی
نسبت
باالترین
باالترینایجاد
مبادرت به
 .8مبادرت به .8
های
بازار و
تحقیقات
کنندگان،های
کنندگان ،تیم
هایتأمین
فروش،
سازندگان،های
سازندگان ،عاملیت
بین گروه
هدفمند
همکاری
 .9ایجاد تعامل و
های
تیمتیم
بازار و
تحقیقات
تیمهای
فروش ،تأمین
عاملیت
هدفمند بین گروه
همکاری
تعامل و
 .9ایجاد
پروژهها.
پیشبرد
جهت
عملیات
یکپارچگی
ایجاد
و
توانمندی
و
دانش
سطح
ارتقاء
راستای
در
اندازی،
راه
و
برندسازی
برندسازی و راهاندازی ،در راستای ارتقاء سطح دانش و توانمندی و ایجاد یکپارچگی عملیات جهت پیشبرد پروژهها.
بازرگانی.و بازرگانی.
پژوهشی ،صنعتی
علمی،مرا کز
مستقیم با
تعامل
.10
علمی،صنعتی و
پژوهشی،
مرا کز
مستقیم با
 .10تعامل
 .11شناسایی مشاورین توانمند در حوزههای متفاوت مربوطه و توسعهی همکاری با آنها.
 .11شناسایی مشاورین توانمند در حوزههای متفاوت مربوطه و توسعهی همکاری با آنها.
 .12برگزاری سمینارهای تخصصی به تفکیک زمینههای مختلف ،برای در میان گذاشتن جدیدترین دستاوردها با سایر اعضاء.
مربوطه.میان گذاشتن جدیدترین دستاوردها با سایر اعضاء.
هایبرای در
مختلف،
های
تفکیک
تخصصی به
سمینارهای
نمایشگاه
زمینهها و
گردهمآیی
فعال در
شرکت و حضور
 .12برگزاری .13
مربوطه.
های
نمایشگاه
گردهمآییها
فعال در
سازمانی از طریق آموزشهای هدفمند.
ی دانش
اشاعه
متخصصوو ارتقاء و
نیروهای
حضورجذب
 .13شرکت و .1۴
قانونی.
الزامات
استانداردها و
نیروهایرعایت کلیه
 .1۴جذب .15
سازمانی از طریق آموزشهای هدفمند.
دانش
اشاعهی
متخصصیو ارتقاء و
انبوه سازی به منظور بهینه کردن هزینهها و کاهش قیمت.
شیوه
ترویج
و
معرفی
به
گرایش
 .15رعایت کلیه.16
ی استانداردها و الزامات قانونی.
مربوطه.
متخصصین
مختلف به
های
بخش
برایدر
افزودهساز
ساخت و
فرآیندهای
 .17توزیع
خصوصی ،شهرداری ها  ،بانکها و ...از طریق تعریف،
دولتی،
نیمه
دولتی،
های
دستگاه
مازاد
امالک
ارزش
ایجاد
و
مشارکت
 .16گرایش به معرفی و ترویج شیوه انبوه سازی به منظور بهینه کردن هزینهها و کاهش قیمت.
طراحی ،اجرا و بهره برداری پروژه های متناسب با نیاز جامعه.
مربوطه.
مختلف به
های
بخش
ساخت و ساز
فرآیندهای
اقتصادی و تورم زا همچون بازارهای تهاتریt o t . i r.
متخصصینمخرب
حذف پدیده های
ساختمان و
صنعت
در در
نقدینگی
ایجاد گردش
 .17توزیع .18

www.e

www.etot.ir

8

9

معرفی تیم های تخصصی اتحادیه

تیم های فنی و مهندسی
تیم های فنی و مدیریت اجرایی /کنترل پروژه
مدیر پروژه :

به سرپرستی
مهندس محمد رضا رحمانی

مهندس محمد رضا رحمانی

کنترل پروژه  ،مسئول دفتر فنی  :مهندس امیر رضا عرب عامری
تیم مشاور وطراح معماری
دکتر مهدی شیبانی
		
مهندس شهراد فریفته
		
دکتر محمد حسین پور
		
سرکار خانم مهندس سیده زهرا میررضایی
		
تیم مشاور و طراح سازه
		

شرکت مهندسین مشاور طازند  -مهندس زندی

		

مهندس محسن معانی

		

شرکت مهندسین مشاور ماهر خاک

تیم مشاور و طراح تاسیسات مکانیکال و الکتریکال

آزمایشگاه بتن ،مصالح و ژئوتکنیک

تیم مشاور نظارت  /معماری ،سازه و تاسیسات
شرکت بلند مرتبه پیمان
		
شرکت بلند مرتبه کامران
		
شرکت راگا سمیر
		

تیم های
فنی و مهندسی

10

ENGINEERING
TECHNICAL TEAM

تیم فنی و مدیریت اجرایی  /کنترل پروژه
معرفی مدیران تیم فنی و اجرایی:
آقای مهندس محمدرضا رحمانی مدیر اجرایی پروژههای شرکت فوقلیسانس سازه پایه
یک نظارت ،محاسبه و اجرا  -شماره نظاممهندسی 12805 :

IMPLEMENTATION & PROJECT CONTROL

تیم اجرا و کنترل پروژه

سوابق اجرایی و مدیریتی :
)1

پروژه باغ ارغوان ( 1380تا  - ) 1387پيمانکار کل ساخت

متراژ زيربنا  116772 :مترمربع
)2

پروژه برج کالج ( 1385تا  - ) 1390مالک و سازنده

متراژ زيربنا  33063 :متر مربع
)3

پروژه الله (  1377الي  -)1379مدير پروژه

متراژ زير بنا  27000:مترمربع
)4

پروژه لوپ  1376( Dالي  -)1377اجراي اسکلت بتني

متراژ زيربنا  50000:مترمربع
)5

پروژه برج کالج  - )1394( 2مشارکت در ساخت

متراژ زیربنا  26241مترمربع

تیم اجرا و کنترل پروژه

& IMPLEMENTATION
PROJECT CONTROL TEAM
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پـروژه مسکوني  -تجاري  -ورزشي

کــالـج 1

کارفرما  -مديريت و اجرا :مهندس محمد رضا رحمانــي

دارای  128واحد مسکونی
 1500مترمربع تجاری

مساحت زمين  4200مترمربع و شامل يک برج  19طبقه مي باشد.
برج در قسمت شمالي زمين واقع شده و در قسمت جنوبي آن فضائي بالغ بر  1100مترمربع به فضاي
سبز و محوطه اختصاص دارد .قسمت شمالي برج شامل پارک و فضاي سبزي خواهد بود که در نقشه
جامع شهرداري تهران و نقشه منطقه کوي الله درج و تثبيت شده است .مساحت اين پارک بالغ بر
 2500مترمربع مي باشد که عالوه بر ايجاد منظره اي زيبا براي واحدهاي شمالي  ،باعث زيبائي در ديد
کلي برج و مجموعه خواهد شد.
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زمين برج در منطقه کوي الله واقع در شمال شرق تهران واقع شده است.

IMPLEMENTATION & PROJECT CONTROL

زير بنای کل  33000 :مترمربع

ساختمان برج :
داراي  19طبقه که شامل  4طبقه پارکينگ و انباري و مجموعه ورزشي در زير زمين  ،يک طبقه البي در
تراز  +1/20که خود شامل مجموعه تجاري نيز مي شود و در نهايت 15طبقه مسکوني بر روي البي مي باشد.
در قسمت شرقي زمين پروژه  ،خيابان  16متري واقع شده که مسير ورودي پارکينگ و ورود به البي نيز
از طريق اين خيابان تامين خواهد شد.
راه هاي تردد به طبقات از طريق  3دستگاه آسانسور و  2راه پله مرکزي طراحي شده است که از طبقه
 -4تا طبقه  +15قابل دسترسي مي باشند .همچنين جهت تسهيل در رفت و آمد و مستقل کردن مسير
تردد بين پارکينگ ها و البي  2 ،راه پله مجزا از البي به طبقات پارکينگ پيش بيني شده است.از تعداد
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 3دستگاه آسانسور يک دستگاه براي حمل بار و  2دستگاه ديگر نفر بر مي باشند.
اسکلت برج :
از نوع فلزي هسته مرکزي مي باشد که تمامي ستون ها و تير هاي آن بصورت ورق و اتصاالت آن بصورت
جوشهاي نفوذي طراحي شده است که اين نوع جوش باعث ايجاد اتصال يک پارچه بين قطعات و در
نتيجه استحکام و مقاومت باالتر در برابر زلزله و ساير عوامل ميشود که در نهايت کليه اين جوشها توسط
يک اکيپ کنترل جوش مسقر در کارگاه زير نظر شرکت مهندسين مشاور طازند از طريق  4نوع آزمايش
جوش شامل  MT – PT – UT , RTکنترل کيفي مي گردد .
يکي ديگر از بحث هاي بسيار مهم و اساسي در سازه  ،بحث سبک سازي و کاهش وزن تمام شده سازه
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مي باشد که خود اين امر تاثير بسيار زيادي درافزايش مقاومت سازه در برابر زلزله خواهد داشت .براي
رسيدن به اين منظور و کاهش بارهاي وارده بر سازه  ،کليه ديوار هاي بيروني و نما و حتي پارتيشن
بندي هاي داخلي از نوع  3D Panelو يا سيستمي مشابه مي باشد که عالوه بر داشتن استحکام باال
 ،داراي وزن مخصوص پائين و همچنين سرعت اجراي باالتري نسبت به تيغه چيني با سفال مي باشد.
تاسيسات مکانيکي و الکتريکي :
تاسيسات رگهاي حياطي ساختمان هستند و طراحي و اجراي تاسيسات  ،يکي از مهمترين و
حساسترين عمليات ساختماني به حساب مي آيند.

هزينه هاي بسيار باال و يا حتي در بعضي مواقع غير ممکن خواهد بود.
آشنائي با شرايط جوي و آب و هوائي منطقه و همچنين آشنائي با امکانات نوين و تکنولوژي روز
دنيا مباحثي هستند که ما در طراحي تاسيسات برج کالج مد نظر داشته ايم .
به همين دليل سيستم تاسيسات الکتريکي و مکانيکي برج کالج  ،سيستمي مدرن و با کارآئي
بسيار باال طراحي شده و ايجاد هر گونه مشکل و نارسائي را از بين برده و باعث ايجاد فضاهائي با
سرمايش و گرمايش مطبوع و همچنين تامين روشنائي مناسب شده است.
موتورخانه مجموعه در طبقات  -4پيش بيني شده که توسط رايزرهاي مرکزي به طبقات هدايت
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در پروژه  ،باعث بروز مشکالت بسيار فراوان خواهد شد که معموالً رفع اين مشکالت با صرف

IMPLEMENTATION & PROJECT CONTROL

طراحي و يا اجراي بدون مطالعه و غير کارشناسي تاسيسات عالوه بر تحميل هزينه هاي سنگين

و کنترل خواهد شد.سيستم موتورخانه با استفاده از آخرين تکنولوژي و با استفاده از چيلرهاي
مدرن هيتاچی طراحي شده  ،بطوريکه سرما و يا گرما با حداقل پرت و افت انرژي به طبقات و
در نهايت به واحدها هدايت خواهند شد.
واحـدهــا ی برج:
طراحي مناسب  ،حداقل فضاي پرت  ،دسترسي و مسيرمنطقي به فضاها ،داشتن نور کافي و مستقيم و
بسياري محاسن ديگر جزو الينفک طراحي واحدها در برج کالج بوده است.
پالن طبقات از طبقه  1الي  10بصورت تيپ و در هر طبقه  9واحد (  5واحد شمال و  4واحد در جنوب
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که هر کدام از آنها داراي راه پله و آسانسور مستقل مي باشند) مي باشد که اين تعداد واحد از طبقه 11
به باال و با عقب نشيني طبقات از سمت شرق  ،کاهش مي يابد .اين عقب نشيني ها که از طبقه  11شروع
مي شود و تا باال ترين طبقه (طبقه  15مسکوني) ادامه مي يابد باعث ايجاد تراس هائي با عرض  70/1و به
طول کل واحد در شرق شده که با قراردادن تعدادي گلداني ( ) Flower Boxبر روي هر تراس و با وجود
پنجره هاي قدي در واحد ها ،منظره اي بسيار زيبا و دلنشين را براي هر واحد به ارمغان خواهد آورد.
بطوريکه تقريباً اکثر واحد ها يک باغچه خصوصي در اختيار دارند که مالک مي تواند به سليقه خود آنرا
تزئين و آرايش کند .وجود پنجره هاي قدي در داخل واحدها عالوه بر دادن ديدي وسيع و کامل از مناظر
اطراف  ،باعث نورگيري بسيار عالي و يکنواخت و با کمترين سايه و نقاط تاريک در هر واحد خواهد شد.
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امکانات تفريحي  -ورزشي :
بنا داراي يک مجموعه ورزشي به متراژ  800مترمربع واقع در طبقه  -2مي باشد که داراي يک استخر،
سوناي بخار ،جکوزي  ،اتاق هاي دوش و سرويس هاي بهداشتي به تعداد مورد نياز  ،سالن ورودي و البي
مستقل و رختکن با فضاي کافي مي باشد که با توجه به سيستم تاسيساتي و حرارتي مدرن پيش بيني
شده  ،داراي درجه حرارت و تهويه هواي بسيار مطبوع و طبق استانداردهاي جهاني خواهد بود.
متراژ فضاها :
متراژ کل ساخت  33000مترمربع زير بنا مي باشد که از اين متراژ  20340مترمربع متراژ واحدها،
 14000متر مربع فضاي مشاعات 550 ،مترمربع فضاي تفريحي ورزشي 700 ،مترمربع فضاي تجاري و

تیم اجرا و کنترل پروژه
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 1100مترمربع محوطه سازي مي باشد.
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پـروژه مسکوني  -تجاري  -ورزشي
بــاغ ارغــوان

پيمانکار  ،مديريت و اجرا  :مهندس محمد رضا رحماني
کارفرما  :تعاوني مسکن دانشگاه شهيد بهشتي

دارای  502واحد مسکونی

تیم اجرا و کنترل پروژه
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زيربنای کل  116772 :مترمربع
پروژه باغ ارغوان :
ساخت و احداث پروژه باغ ارغوان واقع در شمال شرق تهران درسال  1380و با مديريت و پيمانکاري
مهندس محمدرضا رحماني آغاز گرديد و هم اکنون در حال تحويل مي باشد.مشخصات پروژه عبارتند از :
 )1کارفرما  :تعاوني مسکن دانشگاه شهيد بهشتي
 )2مديريت و پيمانکار  :مهندس محمدرضا رحماني
 )3مشاور معماري  :شرکت بينش و فن
 )4مشاور سازه  :شرکت طازند
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 )5مشاور تاسيسات  :مهندس محسن معاني
 )5مساحت زمين  50/000 :مترمربع – پس از اصالحي  28/000مترمربع
 )6تعداد بلوک هاي مسکوني  6 :بلوک
 )7تعداد واحدهاي مسکوني  502 :واحد و داراي  6پنت هاوس  600متري
 )8تعداد طبقات  :بلوک هاي  B2-A3-A2-A1شامل  18طبقه و بلوک هاي 		 B3-B1
شامل  13طبقه
 )9تعداد پارکينگ  540 :باب مجموعا  17900مترمربع
 )10راه پله و آسانسور  :به مساحت  14399مترمربع

 )14مجموعه فرهنگي  :شامل مدرسه به مساحت  6500مترمربع
 )15مجموعه ورزشي  :شامل  2استخر و سالن بدن سازي و  ...به مساحت  3000مترمربع
 )16پياده رو و دسترسي  :به مساحت  3817مترمربع
 )17تاسيسات شهري شامل آب  -برق  -گاز-تلفن و  ...به مساحت  1082مترمربع
 )18مجموعه تجاري  :به مساحت  1072مترمربع
 )19زير بناي کل  116772 :مترمربع
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 )13انباري و تاسيسات  6500 :مترمربع
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 )12زير بناي مفيد  74000 :مترمربع

ساير مشخصات پروژه :
ورودي تمامي بلوک ها داراي البي ورودي در طبقه همکف مي باشد که داراي سالن اجتماعات مي
باشد که البي تمامي بلوک ها منقش به هنر هنرمندان نامي کشور مي باشد.
سرمايش و گرمايش بلوکهاي  Aبا چيلر( )Yorkو فن کوئل و در بلوک هاي  Bبا شوفاژ و کولر مي باشد.
شيشه ها از نوع  2جداره بلژيکي و چهارچوب ها از نوع آلومينيم مي باشد.
نماي ساختمان از نوع پيش ساخته توسط شرکت  MKبتن مي باشد که مجري پروژه هاي مطرحي
مانند برج تهران  -تونل رسالت و  ....مي باشد.
سازه از نوع فلزي و سقف ها تيرچه بلوک مي باشد که تمامي جوشها توسط شرکت معتبر پرتوسنج تحت
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انواع آزمايشات  MT – PT – UT , RTقرار گرفته و تائيد شده مي باشد.
هر بلوک داراي  2آسانسور  OTISمي باشد و راهروي تمامي طبقات با سنگ گرانيت کار شده است.
نازک کاري واحدها :
يکي از نقاط برجسته و منحصر به فرد پروژه باغ ارغوان انتخاب مصالح نازک کاري توسط خود مالک
مي باشد که اين امر با ايجاد نمايشگاهي بالغ بر  500نوع کاشي – سراميک ميسر گرديد.
هر مالک نوع کاشي  -سراميک  -درب هاي اتاقي  -رنگ ديوارها و نوع قرنيز هاي مورد نظر خود را در
فرمهاي مربوطه وارد و سپس توسط پروژه جمع بندي گرديد و پس از خريد به واحد مربوطه انتقال و
سپس اجرا گرديد.
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تمامي موارد فوق الذکر از نوع درجه يک انتخاب شد که پس از تائيد کارشناسان فني پروژه و آزمايشات
الزم  ،دستور اجرا صادر مي گرديد.
شير آالت از کارخانه  KWCو لوازم بهداشتي از کارخانه چيني کرد تهيه و خريداري گرديد.
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پـروژه مسکوني  -تجاري
اللــه

مديريت و اجرا  :مهندس محمد رضا رحماني

زيربنا  27000 :مترمربع
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پروژه الله واقع در ميدان بزرگ دولت آباد و شامل  9بلوک  9طبقه و  276واحد مسکوني
مي باشد.
مساحت زمين  5000 :مترمربع
زير بناي مفيد  27000 :مترمربع
ساخت اين پروژه از تاريخ 1377/11شروع و درتاريخ  1379/12پايان يافت.
نوع سازه از نوع بتني و سقف ها تيرچه بلوک مي باشد.
طبقه همکف شامل مجموعه تجاري و طبقات باال مسکوني مي باشد.
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پـروژه مسکوني  -تجاري
لوپ D

مديريت و اجرا  :مهندس محمد رضا رحماني

پروژه لوپ  Dواقع در شهرري – ميدان معلم شامل  6بلوک  12طبقه و  1000واحد
مسکوني مي باشد.

نوع سازه از نوع بتني و سقف ها تيرچه بلوک مي باشد.
طبقه همکف شامل مجموعه تجاري و طبقات باال مسکوني مي باشد.
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ساخت اين پروژه از تاريخ 1376شروع و درتاريخ  1377پايان يافت.

IMPLEMENTATION & PROJECT CONTROL

زير بناي مفيد  50000 :مترمربع

پــروژهمسکـونـي
کــالج 2

زيربنا  26241 :مترمربع
تعداد واحد مسکونی 120 :
مديريت و اجرا  :مهندس محمد رضا رحماني در قالب مشارکت
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تیم اجرا و کنترل پروژه

کارفرما  :مشارکت با تعاونی مسکن سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و شرکت های وابسته

پروژه کالج  2واقع در انتهاي بزرگراه همت – بزرگراه خرازي
– مرواريد شهر – بلوک  S1در  31طبقه
مساحت زمين  1200 :مترمربع
زير بناي مفيد  15500 :مترمربع
زيربناي کل  26241 :مترمربع
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مرحله اجرا  :اتمام فونداسیون
برج کالج  2داراي  31طبقه که شامل  5طبقه پارکينگ  ،يک طبقه البي در همکف  ،و  25طبقه واحد
مسکوني مي باشد  .طبقات مسکوني شامل  2تيپ  4 ،واحدي و  6واحدي مي باشد .متراژ واحدها در
طبقات  6واحدي و  4واحدي بترتيب  101متري و  155متري مي باشد.نوع سازه از نوع فلزي و سقف
از نوع عرشه ميباشد.
هر واحد داراي پارکينگ و انباري مجزا در طبقات  1-تا  5-مي باشد.
طبقه همکف بصورت البي طراحي شده است که باعث بوجود آمدن يک ورودي لوکس براي مجموعه
خواهد شد .

سازه از نوع فوالدی همراه با هسته مرکزی بتنی می باشد که با آخرين متدهای روز دنيا توسط آقای
مهندس اميرپيمان زندی ( نويسنده کتابهای دانشگاهی رشته عمران و يکی از معتبرتين طراحان حال
حاضر کشور ) طراحی شده است.
نوع سازه از نوع فلزي و سقف از نوع عرشه ميباشد.
برج دارای  5طبقه در ترازهای منفی دارای پارکينگ و انباری می باشد.
سيستم گرمايش و سرمايش از سيستم مستقل پکيج و رادياتور و اسپيليت پيش بينی شده است.
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استفاده از مصالح درجه يک و استاندارد يکي از اولويت هاي ما در ساخت مجموعه برج کالج مي باشد .
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طبقات شامل  3دستگاه آسانسور که  2دستگاه مسافربر و يک دستگاه باربر است مي باشد
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مهندس اميررضا عرب عامری
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
پايه يک نظارت و پایه دو اجرا
شماره شهر سازی 10319555
بخشی از فعاليت ها و تجارب شخصی:
 - 1مجموعه  350واحدی الله  1و  2در ميدان بزرگ دولت آباد  -شهرری
سمت  :کنترل پروژه و امور مالی
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 - 2مجموعه  1100واحدی پروژه رازی در دولت آباد
سمت  :کنترل پروژه و امور مالی
 - 3مجموعه تجاری و مسکونی  1050واحدی ارکيده در دولت آباد
سمت  :کنترل پروژه و امور مالی
 - 4مجموعه  500واحدی برج های ارغوان تعاونی مسکن دانشگاه شهيد بهشتی
سمت  :کنترل پروژه  -امور قراردادها  -نظارت بر اجرا  -متره و برآورد  -تنظيم صورت وضعيت بصورت
وزنی (مترمربع زيربنا بر اساس درصد پيشرفت کار و ارائه به کارفرما )  -ارائه برنامه زمان بندی  -مديريت
تحويل واحدها به اعضاء  -مسئول دفتر فنی
 - 5مجموعه مسکونی  -تجاری  128واحدی برج کالج در انتهای بزرگراه ارتش  -کوی الله
سمت  :کنترل پروژه و نظارت و مديريت صورت وضعيت ها و برآوردها  -طراحی مجموعه ورزشی برج

31

 مسئول دفتر فنی - 6پروژه  320واحدی مسکن مهر پرند
سمت  :کنترل پروژه و نظارت و مديريت پروژه  -امور مالی و قراردادها  -مسئول دفتر فنی
 - 7پروژه  120واحدی مسکن مهر پرند
سمت  :کنترل پروژه و نظارت و مديريت پروژه  -امور مالی و قراردادها  --مسئول دفتر فنی
 - 8پروژه  890واحدی مسکن مهر پرند
سمت  :کنترل پروژه و نظارت و مديريت پروژه  -امور مالی و قراردادها  -ناظر  -مسئول دفتر فنی

 - 2تسلط بر برنامه های طراحی اتوکد و تری دی مکس
 - 3آشنايي با برنامه های safe , etabs
 - 4تسلط بر برنامه مايکروسافت پروجکت
 - 5تسلط بر ويندوز

 - ۱عضو هیئت مدیره شرکت مشاور مهندسی راگا سمیر دارای گرید  ۲نظام مهندسی
 - ۲عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی خانه سازان صفه دارای گرید  ۲انبوه سازی
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 - 1تسلط بر مجموعه برنامه های آفيس و برنامه نويسی در محيط اکسل
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مهارت های شخصی :

رزومه شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا
شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا (سهامی خاص) در سال  1388بهمنظور ف ّعالیت در بخش ساختمان
بخصوص مدیریت و اجرای پروژههای ساختمانی و تولید مصالح موردنیاز ،تأسیس گردیده است .با توجه
به سوابق مدیران خود در بخش طراحی و مدیریت اجرای پروژههای بزرگ ساختمانی و مشارکت
در اجرای پروژههای مسکونی ،اداری و تجاری در راستای صنعتی سازی ساختمان در زمینه اجرای
اسکلتهای بتنی به سیستم قالب تونلی ،به عملآورده و بهعنوان مشاور با شرکتهای سازنده تخصصی
این سیستم در  1020واحدی زنجان و  536واحدی پردیس ،همکاری داشته است .همچنین مشارکت
در تولید مصالح نوین ساختمانی از زمان ایجاد تاکنون قدمهای مؤثری را در این بخش داشته است که
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شامل :تولید پنجرههای  UPVCدر راستای رعایت استانداردهای صرفهجویی انرژی و اجرای سازههای
 LSFبرای سبکسازی ساختمانها بوده است .ضمناً این شرکت در اسفندماه سال  1388به عضویت
انجمن انبوهسازان مسکن پذیرفته شد.
معرفی مدیران شرکت:
آقای رضا کامرانی جویمند فوقلیسانس حسابداری متولد 1337
تجارب:
مدیریت شرکتها و پروژههای بزرگ ساختمانی ،مدیریت مالی و برآورد و همچنین نحوه تأمین نقدینگی
پروژههای ساختمانی با بیش از  35سال سابقه کاری که اهم آن به شرح ذیل میباشد:
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سوابق اجرایی و مدیریتی :
)1

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت بینالمللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به مدت 5

سال از اردیبهشت  1384تا خرداد 1387و از اردیبهشت  95تا تیر ماه  ،97این شرکت جزء بزرگترین
شرکتهای ساختمانی (سرمایهگذاری) ف ّعال در بورس تهران با ارزش بازار بالغ بر چهارصد هزار میلیارد
ريال میباشدکه در زمان مدیریت آقای کامرانی ،پروژه عظیم و ملّی برج  56طبقه تهران با 220/000
مترمربع بنا و  560واحد مسکونی تکمیل و به فروش رسید.
)2

نایبرئیس هیأت مدیره شرکت پیمانکاری  ASPبزرگترین شرکت پیمانکاری ایران و

پیمانکاری اصلی اجرای پروژه برج تهران

کرمان
)4

معاونت مالی و اداری شرکت سرمایهگذاری مسکن به مدت  7سال ،این شرکت نیز جزء

بزرگترین شرکتهای ساختمانی ف ّعال در بورس با تولید ساالنه  40000واحد مسکونی میباشد که
آقای کامرانی عضو کمیتههای بازرگانی ،خرید زمین و فروش واحدهای احداثی بودهاند و تأمین نقدینگی
و برآورد و توجیه اقتصادی پروژه با ایشان بوده است
)5
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مشارکت و همچنین مدیریت اجرایی در پروژههای بزرگ ساختمانی شامل:
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عرفان در منطقه  )22و همچنین بالغ بر  30000واحد اسکلت پیچ و مهرهای برای زلزلهزدگان بم و
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)3

رئیس هیأت مدیره شرکت پارس سازه ،سازنده اسکلتهای فلزی بلندمرتبه (ازجمله برجهای
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-1

اجرای برج سحر  72واحد مسکونی در خیابان مقدس اردبیلی ()1387

-2

اجرای پروژه  67واحدی خیابان میرداماد ()1381

-3

اجرای پروژه  104واحدی پردیس بومهن ()1383

-4

اجرای پروژه  140واحدی اشرفی اصفهانی ()1390

-5

اجرای پروژه  112واحدی پردیس بومهن ()1390

-6

اجرای پروژه  100واحدی برج آسمان ()1390

-7

اجرای پروژه  746واحدی آبشار منطقه 22

-8

پروژه  246واحدی پروژه پارک ( کن )

-9

و اجرای بسیاری از پروژههای دیگر در نقاط مختلف شهر تهران و خارج از تهران

مجتمع مسکونی  140واحدی باران واقع در خیابان اشرفی اصفهانی
سال 1390 - 1388

پروژه آسمان واقع درمنطقه  120( 22واحدی)
سال 1390 - 1388
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مدیریت اجرا سال های 1387 - 1384
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برج بین المللی تهران

تیم مشاور و طراح معماری
استاد مهدی شیبانی
سرپرست تیم معماری

سوابق فعالیت های دانشگاهی:
استاد دانشکده معماری و شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
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تیم مشاوره و طراحی معماری

(ملی سابق) از سال  1354تاکنون در گروه های معماری منظر و محیط و معماری
تدریس در دانشگاه های علم و صنعت ایران ،دانشگاه هنر اصفهان ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،دانشگاه یزد،
دانشگاه شیراز و دانشگاه گیالن

سوابق پروژه های شهرسازی :
 تهیه طرح جامع کاشان ،سال  1354تا  ،1356مشترکاً با دانشگاه ملی ایران تهیه طرح تفصیلی شهرکرد ،سال  ،1357مشترکاً با مهندسین مشاورتدبیر و طرح تهیه طرح هادی رودهن ،سال  1359تا  ،1360مشترکاً با دانشگاه شهید بهشتی تهیه طرح هادی فیروزکوه ،سال  1359تا  ،1360مشترکاً با دانشگاه شهید بهشتی تهیه طرح جامع زاهدان و ایرانشهر ،سال  ،1631مشترکاً با مهندسین مشاور زاب -تهیه طرح جامع شهر صنعتی البرز قزوین ،سال  1362تا  ،1363مشترکاً با مهندسین مشاور طرح و معادن

تیم معماری

ARCHITECTURE TEAM
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 تهیه طرح جامع آبدانان در استان ایالم ،سال  1363تا  ،1364مشترکاً با مهندسین مشاور طرح و معادن تهیه طرح جامع دره شهر در استان ایالم ،سال  1363تا  ،1364مشترکاً با مهندسین مشاور طرح و معادن تهیه طرح توسعه منطقه ای و مکانیابی حوزه بندر لنگه و دیر ،سال  1365تا  ،1366مشترکاً با دانشگاه شهید  -بهشتی تهیه طرح توسعه منطقه ای و مکانیابی بنادر صیادی ،سال  1365تا  ،1366مشترکاً با دانشگاه شهید بهشتی تهیه طرح جامع بندر جواد االئمه (سایت تأسیسات ساحلی بندر) ،سال  1365تا  ،1366مشترکاً با دانشگاه شهید بهشتی تهیه طرح جامع شهرک دیپلماتیک تهران ،سال 1368 تهیه طرح جامع دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران ،سال  ،1369مشترکاً با مهندسین مشاور امکو ایران تهیه طرح آماده سازی  122هکتاری دزفول ،سال  ،1369مشترکاً با مهندسین مشاور امکو ایران -تهیه طرح آماده سازی  110هکتاری نورآباد ممسنی ،سال  ،1371مشترکاً با مهندسین مشاور امکو ایران

 تهیه طرح جامع شهر جدید بینالود ( مشهد) ،سال  ،1371مشترکاً با مهندسین مشاور امکو ایران تهیه طرح آماده سازی  200هکتاری شهرجدید بینالود ( مشهد) ،مشترکاً با مهندسین مشاور امکو ایران تهیه طرح آماده سازی  300هکتاری شهر جدید پردیس ،سال  ،1376مشترکاً با مهندسین مشاور امکو ایران تهیه طرح آماده سازی اراضی شهرک صنعتی هلجرد کرج ،سال  ،1377مشترکاً با مهندسین مشاور امکو ایران تهیه طرح جامع لواسان ( تهران ) ،سال  ،1378مشترکاً با مهندسین مشاور امکو ایران تهیه طرح ساختاری و راهبردی قم ،سال  ،1381مشترکاً با مهندسین مشاور امکو ایران تهیه طرح آماده سازی اراضی  60هکتاری باغ محله مسکونی فاز صفر شهر جدید پرند ،سال 1381 -تهیه طرح آمده سازی میدان میوه و تره بار و خشکبار کرمانشاه ،سال 1381
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 -تهیه طرح آماده سازی  75هکتاری رودهن ،سال  ،1371مشترکاً با مهندسین مشاور امکو ایران

تیم مشاوره و طراحی معماری

 -تهیه طرح آماده سازی  297هکتاری بروجرد ،سال  ،1371مشترکاً با مهندسین مشاور امکو ایران

سوابق پروژه های معماری:
طراحی مجتمع مسکونی گود نشینان جنوب تهران مربوط به شهرداری تهران ،سال 1358
طراحی مجتمع مسکونی کارکنان پایگاه شکاری اصفهان ،سال  ،1359مشترکاً با مهندسین مشاور حد
طراحی ترمینال حجاج و ترمینال بار صادراتی فرودگاه مشهد ،سال  ،1366مشترکاً با مهندسین مشاور پارساز
طراحی ترمینال حجاج و ترمینال بار صادراتی فرودگاه تبریز ،سال  ،1366مشترکاً با مهندسین مشاور پارساز
-

طراحی مجتمع تجاری تهران در خیابان ناصر خسرو تهران ،سال 1367

-

طراحی کارخانه پوکه آمپول شرکت پارس آمپول ،سال  ، 1368مشترکاً با مهندسین مشاور امکو ایران

-

طراحی مرکز اداری و خدماتی شرکت آب منطقه ای استان سیستان بلوچستان در زاهدان ،سال  1368تا 1369

-

طراحی رستوران ها و کتابخانه و مرکز اداری دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران ،سال  ،1369مشترکاً
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با مهندسین مشاور امکو ایران
-

طراحی مجتمع اداری و تجاری برج سفید خیابان پاسداران تهران ،سال 1370

-

طراحی مرکز اداری و خدماتی شرکت آب برق منطقه ای اسان هرمزگان در بندر عباس ،سال 1371

تا  ،1372مشترکاً با مهندسین مشاور امکو ایران
-

طراحی پارک تفرجگاهی پرند به وسعت  51هکتار و نظارت بر ساخت ،سال  1380تا 1381

-

طراحی مجموعه مسکونی  90واحدی کارکنان بانک ملی ایران در شهر جدید پرند ،سال 1382

-

طراحی مجموعه مسکونی  62واحدی انجمن خبرنگاران زن در شهر جدید پرند ،سال 1382

-

طراحی مجموعه مسکونی  48واحدی کارکنان شرکت نفت در شهر جدید پرند ،سال 1382

-

طراحی مجموعه مسکونی  55واحدی کارکنان انستیتو پاستور ایران در شهر جدید پرند ،سال 1382

-

طراحی مجموعه مسکونی  220واحدی شرکت گرانیت پی محارم در شهر جدید پرند ،سال 1382

-

طراحی مجموعه مسکونی  52واحدی اساتید دانشگاه پیام نور در شهر جدید پرند ،سال 1382
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-

طراحی مجموعه مسکونی  500واحدی کارکنان دانشگاه آزاد در شهر جدید پرند ،سال 1382

-

طراحی و مدیریت ساخت مجموعه مسکونی  310واحدی کارکنان سازمان هواپیمایی کشور در شهر

جدید پرند ،سال  1384تا 1387
-

طراحی شهرک مسکونی  3900واحدی شرکت توسعه مسکن حمل و نقل هوایی در شهر جدید پرند،

سال  1388تا 1389
-

طراحی  700واحد ویال آپارتمان گروه صنعتی والفجر در  3برج  30طبقه در چالوس مازندران

سوابق علمی و پژوهشی:

-

مقاله برنامه ریزی مکانی ،نشریه صفه ،شماره  3و  ،4سال 1370

-

مقاله استقرار خوابگاه های دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،سمینار وزارت

بهداشت ،سال 1372
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-

مقاله توزیع پارک و فضای سبز شهری ،سمینار سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران ،سال 1378

-

طرح پژوهشی ساحتار سخت در معماری منظر ،دانشگاه شهید بهشتی ،سال  1379تا 1381

-

طرح پژوهشی ساختار نرم در معماری منظر ،دانشگاه شهید بهشتی ،سال  1380تا 1381

-

Tehran riverforonts rehabilitation ( Case study :Kan river) IFLA
Green culture in the city, Incheon ,S. Korea ,2009 APR

-

Greenway planning in the high populated cities (Case
47th IFLA world congress )study :Greenway structure of Tehran

ARCHITECTURE TEAM

-

 6مقاله در ارتباط با برنامه ریزی و توسعه و عمران سواحل جنوب ایران ،نشریه جهاد ،سال  1365و 1366

تیم مشاوره و طراحی معماری

-

مقاله شهر جدید ،مجله هنر و معماری ،شماره  33و  43سال 1355

Harmony and prosperity,Traditional inheritance and sustainable,2010
development ,Suzhou, China
-

Tehran urban development planning with a landscape ecology
Tehran), Journal of ,22 approach (Case study :Municipal district
2010.3 Landscape studies

عضویت و سمت در مجامع:
-

عضویت در هیأت داوران مسابقه برج  50طبقه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سال 1370

-

معاونت آموزشی دانشگاه معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ،سال  1375تا 1381

-

عضویت در هیأت داوران مسابقه مجموعه مسکونی  1000واحدی یافت آباد بنیاد مسکن انقالب

تیم مشاوره و طراحی معماری
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اسالمی ایران ،سال1381
-

عضویت در هیأت داوران مسابقه ساختمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی ( مشهد) ،سال 1382

-

مدیر گروه معماری و منظر و محیط دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ،در حال حاضر

تیم معماری
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مهندس شهراد فريفته
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به شماره عضويت  101017406 :در پايه 1
طراحی ،نظارت و اجرا
کارشناس حقيقی خدمات مشاوره به شماره  769مورخ  86/01/02در پايه يک گروه معماری و
شهرسازی از وزارت کشور و استانداری تهران
عضو انجمن مفاخر معماری ایران

مدیر عامل شرکت پدیده سامان مهر از تاسیس تا حال
مدیر عامل شرکت راگا سمیر از سال  91الی 95
تدریس در دانشکده هنر و معماری دانشگاه کاشان ( آموزش عالی) از سال  1381الی 90
تدریس در دانشکده معماری دانشگاه آزاد پرند سال 91

سابقه همکــاری با شرکت هــای مشــاور :
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.1

مهندسين مشاور مژدا و همکاران

.2

مهندسين مشاور ساخت چهار صفه

.3

مهندسين مشاور داهه

ARCHITECTURE TEAM

مدير عامل شرکت ساختمانی خانه سازان صفه از سال  88الی 90

تیم مشاوره و طراحی معماری

عضو جامعه انبوه سازان مسکن

.4

مهندسين مشاور پاتياو

.5

مهندسين مشاور بهساز بوم

.6

شرکت کارگزاری مهندسی مهام

بخشی از فعاليت های شخصی
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تیم مشاوره و طراحی معماری

			
مجموعه  350واحدی الله  1و  2شهرری

طراحی و نظارت

		
مجموعه تجاری و مسکونی  1100واحدی رازی شهرری

طراحی و نظارت

		
مجموعه تجاری و مسکونی  1050واحدی ارکيده شهرری

طراحی و نظارت

مجموعه  1000واحدی نرگس در پيشوای ورامين		

طراحی و نظارت

			
مجموعه  1000واحدی گلها در قرچک ورامین

طراحی و نظارت

		
مجموعه فوشگاه های نوکيا در شهرک غرب و برج ملت

طراحی داخلی و نظارت

				
مرکز مخابرات مرکزی ايران خودرو

طراحی و نظارت

مجموعه  500واحدی برج های ارغوان دانشگاه شهيد بهشتی

طراحی داخلی و نظارت

		
مجموعه تجاری و مسکونی  140واحدی برج کالج

طراحی فاز 1

		
مجموعه تجاری مسکونی  40واحدی سامان اقدسيه

طراحی و نظارت اجرا

				
پروژه  320واحدی مسکن مهر پرند

طراحی نظارت

				
پروژه  120واحدی مسکن مهر پرند

طراحی نظارت اجرا

				
مجموعه تجاری اداری شمیران سنتر

طراحی نظارت اجرا
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تیم مشاوره و طراحی معماری
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تیم مشاوره و طراحی معماری
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تیم مشاوره و طراحی معماری
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49

تیم مشاور و طراح سازه

شرکت مهندسین مشاور طازند

مهندسین مشاور طازند مجموعهای است پویا و دانشمحور که آماده است خدمات مهندسی با کیفیت
باال را در زمینههای تخصصی سیویل و سازه در اختیار کارفرمایان ،مشاوران و پیمانکاران متقاضی

گ اللی

این نوع خدمات در سطح داخلی و بینالمللی قرار دهد و در چارچوبهای شناخته شده یا ابتکاری با
مشاورین همکار ،پیمانکاران و سرمایهگذاران در انجام پروژهها مشارکت نماید .محور اصلی فعالیتهای
طازند طراحی مهندسی است ،لیکن برای اطمینان از صحت و کفایت اجرا ،کسب تجربه و بهبودبخشی
به طراحیها ،عالقمند به حضور در جریان نظارت و کنترل کیفیت اجرای طرحهای خود نیز میباشد.
شرکت مهندسین مشاور طازند امروز با بیش از دو دهه سابقه ارائه خدمات سطح اول در زمینه مهندسی
سازه ،پل و بناهای عمرانی ،نامی شناختهشده برای کارفرمایان ،پیمانکاران و مشاوران همکار جهت انجام
پروژههای ملی و بینالمللی میباشد.
تاکنون بیش از  400پروژه در زمینههای مختلف عمرانی شامل طراحی ،نظارت و مقاومسازی در طازند
به انجام رسیده و این در حالی است که کیفیت خدمات ارائه شده همواره در باالترین سطح و منطبق بر
بروزترین آییننامهها و دستورالعملهای طراحی بوده است.
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STEEL
& سازه
تیم
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مجموعهخدماتمهندسی
شرکت مهندسین مشاور طازند

* طراحی سازه های صنعتی

ساختمانیاللی
* طراحی و مقاوم سازی سازه های پل زبرگ
* طراحی و مقاوم سازی پل

* طراحی و مقاوم سازی سازه های ویژه

تصر پروژه :طراحی مرحله اول ،تهیه مدارک فنی و نقشه های اجرایی واخذ تاییدیه های الزم پل بزرگ
* مشاوره فنی و تخصصی

STEEL & CONCRETE STRUCTURE

* نظارت بر عملیات اجرا و پس از اجرا

تیم سازه های بتنی و فلزی

ستان خوزستان

* تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
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گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره شرکت طازند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تیم مشاوره و طراحی سازه
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گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره شرکت طازند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
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تیم مشاوره و طراحی سازه
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لوح های تقدیر

تیم مشاوره و طراحی سازه
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لوح های تقدیر
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تیم مشاوره و طراحی سازه
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لوح های تقدیر

تیم مشاوره و طراحی سازه
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لوح های تقدیر
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تیم مشاوره و طراحی سازه
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مقاالت علمی

تیم مشاوره و طراحی سازه
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مج
تمع مسکونی مروارید
شرح مختصر پروژه :طراحی مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان  30طبقه با زیربنای 32200
مترمربع واقع در شهر تهران ،منطقه  22شهرداری
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تیم مشاوره و طراحی سازه
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مجموهع هتل دیدا ر
شرح مختصر پروژه :طراحی ،نظارت عالیه و مقیم بر اجرای سازه ساختمان  32طبقه با زیربنای اولیه 143000
مترمربع واقع در شهر تهران ،اتوبان شهید حقانی روبروی پارک آب آتش

تیم مشاوره و طراحی سازه

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

60

مجموهع مسکونی ده زهار واحدی مسکن مهر هشتگرد
شرح مختصر پروژه :طراحی ساختمان های  11تیپ  3طبقه تا  7طبقه فلزی و بتنی و انجام خدمات نظارت عالیه و
مقیم بر عملیات اجرائی ساختمانها شامل  10هزار واحد با زیربنای  800هزار مترمربع واقع در شهر جدید هشتگرد

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

تیم مشاوره و طراحی سازه
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ساختمان نشاط
شرح مختصر پروژه :طراحی سازه و حفاظت گود (نیلینگ) و نظارت بر اجرای سازه ساختمان  9طبقه با زیربنای 3700
مترمربع واقع در شهر تهران ،خیابان زعفرانیه

تیم مشاوره و طراحی سازه
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مج
تمع مسکونی شهاب
شرح مختصر پروژه :خدمات مهندسی فاز اول و دوم طراحی سازه ،تهیه نقشه های اجرایی  6تیپ ساختمان  7الی 16
طبقه با زیربنای  37900مترمربع و نظارت بر عملیات اجرایی آن واقع در شهر تهران ،منطقه  22شهرداری
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تیم مشاوره و طراحی سازه
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ساختمان خیابان سوم ولنجک
شرح مختصر پروژه :مطالعات مرحله اول (طراحی و انتخاب سیستم سازای) و مرحله دوم (محاسبات ایستایی و تهیه
نقشههای اجرایی) سازه ساختمان  14طبقه مسکونی با زیر بنای  10000مترمربع ،واقع در شهرتهران ،خیابان ولنجک

تیم مشاوره و طراحی سازه
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ایست گاه راه آهن مشهد
شرح مختصر پروژه :طراحی ساختمان اداری راهآهن مشهد که در بعضی مناطق از پالن ارتفاع آن  3طبقه و در قسمتی
نیز  5طبقه میباشد که زیر بنای کل  5700مترمربع واقع در شهر مشهد
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تیم مشاوره و طراحی سازه
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هتل و مرکز تجاری رپوما
شرح مختصر پروژه :مطالعات پایش سالمت سازهای سیستم حفاظت گود و انجام طراحی سازه های فلزی و بتنی
ساختمان  26طبقه شمالی و  11طبقه جنوبی و نظارت عالیه بر عملیات اجرایی مجموعه هتل و مرکز تجاری پروما با
زیربنای  75000مترمربع واقع در شهر تهران ،خیابان شیراز شمالی

تیم مشاوره و طراحی سازه
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ایست گاه راهآهن مالری
شرح مختصر پروژه :مطالعات مرحله اول و دوم سازه ،طراحی سازه و تهیه نقشه های کارگاهی سازه ایستگاه راه آهن با
زیربنای  1200مترمربع واقع در شهرستان مالیر
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تیم مشاوره و طراحی سازه
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ساختمان اداری-تجاری ونک
شرح مختصر پروژه :مطالعات مرحله اول و مرحله دوم سازه ساختمان  20طبقه اداری-تجاری با زیربنای 42000
مترمربع واقع در شهر تهران،میدان ونک

تیم مشاوره و طراحی سازه
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ساختمان اداری-تجاری موسیوند
شرح مختصر پروژه :مطالعات مرحله اول و دوم سازه ساختمان  16طبقه اداری-تجاری با زیربنای 22000مترمربع واقع
در شهر تهران ،خیابان شریعتی

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

تیم مشاوره و طراحی سازه
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م
ربجهای ونک تک ( یلینیوم)
شرح مختصر پروژه :کنترل محاسبات و نقشه های سازه و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان  34طبقه میلینیوم با
زیربنای  123000مترمربع واقع در شهر تهران ،خیابان شیخ بهایی جنوبی

تیم مشاوره و طراحی سازه
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ربج کالج
شرح مختصر پروژه :کنترل طرح و محاسبات سازه و نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان  24طبقه مجتمع مسکونی
کالج با زیربنای  30000مترمربع واقع در شهر تهران ،شهرک الله

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

تیم مشاوره و طراحی سازه
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هتل اللیم
شرح مختصر پروژه :هدایت و کنترل طراحی سازه ساختمان  12طبقه هتل بزرگ اللیم با زیربنای  40000مترمربع واقع
بین ساری و نکا

تیم مشاوره و طراحی سازه
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مج
تمع تفریحی-ورزشی کشتیرانی
شرح مختصر پروژه :کنترل نقشههای کارگاهی ،نظارت عالیه و مقیم بر اجرای سازه فلزی ساختمان  6طبقه مجتمع
تفریحی-ورزشی کشتیرانی با زیر بنای حدود  17000مترمربع با کاربری ورزشی واقع در تهران ،لویزان
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تیم مشاوره و طراحی سازه
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باغ رپندگان تهران
شرح مختصر پروژه :ارائه خدمات مشاور در زمینه کنترل طرح سازه باغ پرندگان که توسط مشارکت مهندسان مشاور
دیبا و دفتر طراحی سازه ماسیمو مافیس طراحی شده که زیربنای  6هکتار و واقع در شهر تهران ،اتوبان شهید بابایی

تیم مشاوره و طراحی سازه
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ورزاگشه  75زهار نفری نقش جهان اصفهان
شرح مختصر پروژه :مطالعات بارگذاری ،تحلیل ،کنترل مقاطع ،اتصاالت و نقشه های اجرایی در ورزشگاه  75هزار
نفری نقش جهان واقع در شهر اصفهان

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

تیم مشاوره و طراحی سازه
75

رپوژه مسکونی امید
شرح مختصر پروژه :ارائه خدمات نظارت عالیه ،مقیم و کنترل مضاعف نقشه های ساختمان  12طبقه پروژه مسکونی
امید با زیربنای  15000مترمربع واقع در شهر تهران ،اتوبان شهید محالتی

تیم مشاوره و طراحی سازه
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ساختمان اداری شرکت سازه
شرح مختصر پروژه :ارائه طرح بهسازی لرزهای ،کنترل طرح سازهای و نظارت بر عملیات مقاوم سازی ساختمان 10
طبقه اداری فرشته با زیر بنای تقریبی  7500مترمربع واقع در شهر تهران ،خیابان فرشته
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تیم مشاوره و طراحی سازه
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ربج استاد شهریار
شرح مختصر پروژه :مطالعات آسیب پذیری لرزهای ساختمان اداری و تجاری استاد شهریار در  5بلوک شامل برج
مرکزی و ساختمان جانبی با زیربنای حدود  53000مترمربع واقع در شهر تهران ،شهرک غرب

تیم مشاوره و طراحی سازه
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ساختمان بانک ملی اریان
شرح مختصر پروژه :مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزهای ساختمان  9طبقه بانک ملی ایران با زیر بنای 4000
مترمربع واقع در شهر تهران ،میدان هفت تیر
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تیم مشاوره و طراحی سازه
79

ساختمان نصر2
شرح مختصر پروژه :مطالعات مرحله اول بهسازی لرزهای دو بلوک هشت طبقه ساختمان نصر  2با زیربنای20000
مترمربع واقع در شهر شیراز

تیم مشاوره و طراحی سازه
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ساختمان اداره کل ثبت استان تهران
شرح مختصر پروژه :طراحی بهسازی لرزهای و بازسازی معماری ،تاسیسات مکانیکی و برقی و نظارت عالیه و مقیم بر
اجرای ساختمان  10طبقه با زیربنای  6000مترمربع واقع در شهر تهران ،خیابان شریعتی نبش خیابان شهید مطهری
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تیم مشاوره و طراحی سازه
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ساختمان  14طبقه مرکزی اول (صبانفت)
شرح مختصری از پروژه :انجام مطالعات آسیب پذیری و تهیه طرح بهسازی لرزهای و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای
طرح بهسازی ساختمان  14طبقه مرکزی اول پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با زیربنای  19500مترمربع واقع در
شهر تهران ،خیابان استاد نجات اللهی

تیم مشاوره و طراحی سازه
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بازار موبایل اریان 2
شرح مختصر پروژه :انجام خدمات مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی بازار موبایل ایران 2
دارای  7طبقه اسکلت فلزی با زیربنای  25500متر مربع واقع در شهر تهران ،چهارراه یافت آباد شرقی
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تیم مشاوره و طراحی سازه
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ساختمان یاسمن
شرح مختصر پروژه :انجام خدمات مشاور در زمینه افزایش حداکثر  6طبقه بر روی ساختمان موجود  20طبقه با
زیربنای  41000مترمربع و مقاوم سازی ساختمان برای تحمل بارهای اضافه شده و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح
واقع در شهر تهران ،الهیه خیابان چناران

تیم مشاوره و طراحی سازه
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پاالاگشیه شهید تندگویان
شرح مختصر پروژه :انجام مطالعات آسیب پذیری و تهیه طرح بهسازی لرزهای سازههای برج خنک کننده بتنی
پاالیشگاه شمالی و جنوبی با ارتفاع  17متر و زیربنای  1800مترمربع واقع در شهر تهران ،نرسیده به باقرشهر
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تیم مشاوره و طراحی سازه
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ساختمان مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده اهی نفتی اریان
شرح مختصر پروژه :مطالعات و بررسی وضعیت سازه و تهیه طرح و نقشه های اجرایی به همراه محاسبات سازه و
فونداسیون ساختمان ستاد مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران دارای  20طبقه با زیربنای  41000مترمربع
واقع در شهر تهران ،خیابان ایرانشهر

تیم مشاوره و طراحی سازه
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ساختمان ستاد مرکزی قوه قضاهیی
شرح مختصر پروژه :انجام مطالعات مرحله اول و دوم بررسی لرزه ای و مقاوم سازی سازه ،معماری ،تاسیسات
برقی و مکانیکی پدافند غیرعامل و محیط زیست ساختمان  25طبقه با زیربنای  44000مترمربع واقع در شهر
تهران ،بلوار کشاورز
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کلینیک دندا نپزشکی کارکنان قوه قضائیه
شرح مختصر پروژه :انجام مطالعات ارزیابی و تهیه طرح بهسازی لرزهای ساختمان کلینیک دندانپزشکی کارکنان قوه
قضاییه و نظارت عالیه و مقیم بر عملیات اجرایی با سازه  6طبقه فلزی با زیربنای  2500متر مربع واقع در شهر تهران،
خیابان ویال

تیم مشاوره و طراحی سازه
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ساختمان سازمان امور اراضی کشور
شرح مختصر پروژه :مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزهای ساختمان  5طبقه سازمان امور اراضی
کشور با زیربنای  3150مترمربع واقع در شهر تهران ،بلوار کشاورز
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ساختمان مدا ر چاپی صما
شرح مختصر پروژه :مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزهای و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح برای مجموعه
 4سوله اداری و صنعتی صما (مدارچاپی صما) با چهار دهانه  25متری پیوسته با سقف سبک و یک سازه الحاقی یک
طبقه با سقف سنگین که در داخل سازه صنعتی قرار گرفته با زیربنای کل  3400مترمربع واقع در شهر تهران ،نوبنیاد

تیم مشاوره و طراحی سازه
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مج
تمع اداری-تجاری سهند
شرح مختصر پروژه :نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان  14طبقه مجتمع اداری-تجاری سهند با زیربنای 13000
مترمربع واقع در شهر تهران ،میرداماد خیابان نفت
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ساختمان شماره یک شرکت پست تهران
شرح مختصر پروژه :مطالعات و بررسی میزان آسیب پذیری و تهیه طرح مقاوم سازی و طراحی معماری،تاسیسات
مکانیکی و برقی ساختمان  4طبقه شرکت پست با زیربنای  2300مترمربع واقع در شهر تهران خیابان شریعتی پایین تر از
پل سیدخندان

تیم مشاوره و طراحی سازه
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ساختمان اهی کلیدی استان کرمان
شرح مختصر پروژه :مطالعات مرحله دوم بهسازی لرزهای ساختمان های کلیدی استان کرمان (ساختمان های اورژانس،
جراحی و مرکز آموزش بیمارستان باهنر ،ساختمان مرکزی آب و فاضالب ،ساختمان جدید فرمانداری و ساختمان انتقال
خون کرمان) با زیربنای کل 14673مترمربع واقع در شهر کرمان
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مجموهع آب گرم سرعین اریانیان
شرح مختصر پروژه :انجام خدمات مهندسی ارزیابی ،مرمت و بهسازی آسیبهای سازهای سالن مجموعه آب گرم
سرعین ایرانیان با زیربنای  2000مترمربع و ارتفاع  15متر واقع در شهر سرعین

تیم مشاوره و طراحی سازه

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

94

سازمان ارنژی اتمی (پارس ازیوتوپ)
شرح مختصر پروژه :مطالعات مراحل اول و دوم بهسازی لرزهای و بررسی و تقویت باربری قائم سازه ساختمان 2
طبقه تولید رادیو دارو (هاتسل) به ارتفاع  11متر با زیربنای  1000مترمربع واقع در شهر تهران ،خیابان کارگر شمالی
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هتل امکل
شرح مختصر پروژه :کنترل آسیب پذیری و طرح مقاوم سازی ساختمان  14طبقه موجود با توجه به تغییر کاربری از
مسکونی به هتل با زیربنای  7500مترمربع و طراحی ساختمان  10طبقه جنبی هتل که جهت تامین پارکینگ و توسعه
فضاها در ضلع جنوبی ساختمان با زیربنای  3810مترمربع واقع در شهر تهران ،بلوار شهید اشرفی اصفهانی

تیم مشاوره و طراحی سازه
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سازمان پیشگیری و مدرییت بحران شهر تهران
شرح مختصر پروژه :طرح بهسازی لرزهای ساختمان دو طبقه مرکزی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در دو بلوک
شرقی و غربی با زیربنای کل  3860مترمربع واقع در شهر تهران ،بزرگراه جالل آل احمد
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ساختمان اهی شرکت مخاربات کرمان
شرح مختصر پروژه :کنترل طرحهای بازسازی و مقاوم سازی ساختمان مرکز امامت ،ساختمان مرکز شهید اعتمادی بم،
ساختمان مرکز بروات و کنترل طرح نوسازی ساختمانهای اداری و فنی مرکز سوم بم و نظارت بر اجرای پنج ساختمان
مراکز مخابراتی بم و بروات واقع در استان کرمان

تیم مشاوره و طراحی سازه
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ساختمان شمالی پالسکو
شرح مختصر پروژه :ارزیابی سریع ساختمان شمالی پالسکو دارای  5طبقه با زیربنای تقریبی  16600متر مربع واقع در شهر
تهران ،چهار راه استانبول
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پلهای راه آهن بافق-زرین شهر
شرح مختصر پروژه :تقویت پلهای راه آهن بافق -زرین شهر (قطعات اول ،دوم و سوم) به منظور افزایش بار محوری از
 20تن به  25تن واقع در استان یزد

تیم مشاوره و طراحی سازه
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پل زبرگ رده ازیدخواست
شرح مختصر پروژه :طراحی پل بزرگ دره ایزدخواست (راهآهن اصفهان -شیراز) به طول  485متر با عرشه فلزی مرکب
و روش اجرای پیشرانی ،شامل  7دهانه 40-5 × 77-60متری و مجهز به دو میراگر ویسکوز در هر کوله به ظرفیت 100
تن واقع در استان فارس ،شهرستان آباده
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پل زبرگ اللی
شرح مختصر پروژه :طراحی مرحله اول ،تهیه مدارک فنی و نقشه های اجرایی واخذ تاییدیه های الزم پل بزرگ اللی
واقع در استان خوزستان

تیم مشاوره و طراحی سازه
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پلهای رده اوین(زبرگراه نیایش)
شرح مختصر پروژه :طرح پلها و ابنیه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه نیایش با دره اوین که پل اصلی به طول  480متر و
عرض  32متر و پلهای فرعی آن به طول  300متر و عرض  10متر با عرشه فلزی یکسره با تیرهای جعبهای مرکب به
وزن مجموع  5000تن واقع در شهر تهران ،اتوبان شهید چمران
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پل شیرین شهر
شرح مختصر پروژه :طراحی عرشه پل و یک جفت شاریو دارای ظرفیت  150تن به جهت افزایش ظرفیت تا  250تن و
افزایش عرض طبق مقطع عرضی پل ،طول پل  340مترو شامل سه دهانه  97-146-97متر با دو خط سواره رو و یک
خط راهآهن با عرشه بتنی پس تنیده با ارتفاع متغیر و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح واقع در شهرستان کارون ،شهر
جدید شیرین شهر

تیم مشاوره و طراحی سازه
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پل روگذر جاده بندر امام خمینی (ره)
شرح مختصر پروژه :پل روگذر جاده بندر امام خمینی(ره) به طول  445متر و دارای دو باند مجزای شرقی و غربی با
 6خط عبور شامل  14دهانه  24متری و یک دهانه  85متری در هر سمت (شرقی و غربی) با عرشه پل از نوع بتنی و
بصورت کامپوزیت با تیرهای طولی جعبهای فلزی واقع در استان خوزستان
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پل بینالود
شرح مختصر پروژه :تغییر تابلیه پل به طول  60متر با  3دهانه  20متری و عرض  30متر از بتنی به فوالدی ( عرشه
فلزی با تیرهای جعبهای مرکب) واقع در شهرستان بینالود (طرقبه شاندیز)

تیم مشاوره و طراحی سازه
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پلهای کیلومتر  60،58،50میاهن-تبرزی
شرح مختصر پروژه :ارائه خدمات مهندسی و کارگاهی جهت اجرای پلهای قطعه  ،3کیلومتر  58 ،50و  60راه آهن میانه
 بستان آباد  -تبریز با طول  570متر شامل  10دهانه  45 -8 × 60-45متری پایههای پل از نوع بتنی مسلح با مقطعجعبهای واقع در استان آذربایجان شرقی
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پل قوسی کیلومتر  135تقاطع راه آهن میاهن تبرزی
شرح مختصر پروژه :بازنگری طراحی پل راه آهن تقاطع میانه -تبریز با آزادراه تبریز-زنجان که پل قوسی سهمی شکل
فوالدی دارای سه دهانه که دهانه میانی  62متر و دهانههای مجاور  12متر بوده و در ضمن پل در پالن به صورت اریب
روی کولهها تکیه داده شده و دارای عرشه فلزی یکسره با تیرهای  Iشکل واقع در استان آذربایجان شرقی

تیم مشاوره و طراحی سازه
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پل راه آهن بافق -مشهد
شرح مختصر پروژه :پل راهآهن بافق  -مشهد به طول  208متر با  7دهانه  24متری در باتالق کویری شامل دهانههای
 20و  24متری با عرشه فلزی یکسره با تیرهای جعبهای مرکب واقع در استان ..............................
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پل کیلومتر  25+100محور جدید راهآهن فیروز کوه
شرح مختصر پروژه :کنترل نقشههای اجرایی پل کیلومتر  25+100محور جدید راهآهن فیروزکوه (به دلیل نقایص فنی و
اجرایی پل طراحی مجدد گردید) شامل یک دهانه به طول تقریباً 18متر با عرشه فلزی از نوع تیر جعبه فلزی مرکب واقع
در شهرستان فیروزکوه
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پل روگذرشهید شاطری
شرح مختصر پروژه :طراحی سیویل و سازه ،نظارت عالیه و کنترل کیفی جوش عرشه فوالدی پل روگذر شهید شاطری
به طول حدود  450متر با دهانه  66متر و دو نیم قوس با دهانه  24متر در طرفین آن واقع در شهر سمنان
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پل روگذرشهید محب شاهدین
شرح مختصر پروژه :انجام خدمات مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم و همچنین نظارت عالیه و مقیم بر اجرای پل
روگذرشهید محب شاهدین واقع در شهر سمنان
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پل کیله سفید
شرح مختصر پروژه :ارائه خدمات مهندسی کارگاهی جهت اجرای عرشه پل تک دهانه بطول  57متر شامل یک کانال U

شکل بتن آرمه که روی دو تیر جعبه فوالدی به ابعاد  2*4متر و به فاصله محور به محور حدود  3/40متر به روش
پیشرانی واقع در استان کرمانشاه ،روستای کیله سفید

STRUCTURAL DESIGNER TEAM
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تعمیر و نگهدا ری پلهای تهران
شرح مختصر پروژه :طراحی ،ترمیم ،مرمت و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای عملیات تعمیر و مرمت  15دستگاه پل
سوارهرو و انجام آزمایش لرزه سنجی و ارزیابی عمر عرشه پلهای فلزی واقع در شهر تهران

پل جاده قدیم کرج-رودخانه کن

یا دآوران

114

پل جاده مخصوص-آزادگان

پل حافظ-انقالب

تیم مشاوره و طراحی سازه

پل آزادگان –رودخانه کن

پل حافظ-طالقانی
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پل اتوبان حکیم -یادگار امام(ره)

پل حق شناس
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سوابق کلی
اره پرونده
1001

مشخصات پروژه
نام پروژه :پل سردشت
شرح پروژه :طرح سیویل و سازه پل جدید سردشت شامل فاز  1و  2به طول  160متر متشکل از  4دهانه  40متری مرکب بتنی و به
عرض  8/5متر
کارفرما :اداره کل فنی و مهندسی راهقدس
تاریخ شروع70/7/1 :
تاریخ خاتمه71/6/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1002

نام پروژه :آبگیری طرح نیشکر دانیال
شرح پروژه :طرح سیویل و سازه 4آبگیر طرح نیشکر دانیال شامل آبگیری از کارون و شاخههای فرعی آن به ظرفیت  2مترمکعب در
ثانیه
کارفرما :طرح نیشکر و صنایع جانبی
تاریخ شروع70/9/5 :
تاریخ خاتمه71/4/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

کارفرما :وزارت بازرگانی
تاریخ شروع70/10/5 :
تاریخ خاتمه71/4/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1004

نام پروژه :نصر 7
شرح پروژه :طرح سازهای مجموعه مسکونی تجاری در شهرکیرب با زیربنای  70.000مترمربع شامل  4ساختمان  15تا  18طبقه و
یک ساختمان تجاری  4طبقه با اسکلت فوالدی
کارفرما :بخش ساختمانی بنیاد مستضعفان و جانبازان
تاریخ شروع70/11/20 :
تاریخ خاتمه71/8/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1005

نام پروژه :راهنمای طراحی جزئیات و اتصاالت اسکلتهای فوالدی متداول
شرح پروژه :تهیه یک دفترچه راهنما شامل جزئیات تیپ و جداول محاسباتی برای اسکلتهای فوالدی متداول جهت سامان بخشیدن
به کارمحاسبات این نوع ساختمانها
کارفرما :دفترنظامات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی
تاریخ شروع71/1/5 :
تاریخ خاتمه72/2/1 :
مرحله اجرائی :چاپ شده است.

1006

نام پروژه :پلهای تقاطع شیخفضلاله نوری و کردستان
شرح پروژه :طرح سیویل و سازه  3پل و  200متر دیوار حائل تقاطع کردستان و شیخفضلاله نوری
کارفرما :سازمان مشاورفنی و مهندسی شهرتهران -شهرداری تهران
تاریخ شروع71/1/25 :
تاریخ خاتمه71/7/30 :
مرحله اجرائی :طرح هندسی تقاطع بعداً تغییرکرد

116
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شرح پروژه :طرح سازه ساختمانهای دو و سه طبقه شهرک ترابری کاروان واقع در شهریار ،شامل  6تیپ اصلی معماری

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

1003

نام پروژه :مجموعه مسکونی ترابری کاروان

سوابق کلی
شماره پرونده
1007

مشخصات پروژه
نام پروژه :سیلوهای گندم
شرح پروژه :طرح سازه سیلوهای  200تن گندم کارخانه آرد گلستان
کارفرما :کارخانه آرد گلستان
تاریخ شروع71/3/10 :
تاریخ خاتمه71/5/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1008

نام پروژه :آپارتمانهای نصر
شرح پروژه :کنترل محاسبات سازه چندین تیپ ساختمان  8طبقه بتنی در ارومیه
کارفرما :اداره هماهنگی شهرداریهای آذربایجان یربی
تاریخ شروع71/4/23 :
تاریخ خاتمه71/6/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1009

نام پروژه :تصفیهخانه پنجم آب تهران
شرح پروژه :طرح اولیه سازههای اصلی و ارائه نقشههای پیشنهادی که در برآورد کار برای شرکت در مناقصه تصفیهخانه پنجم مورد

تیم مشاوره و طراحی سازه
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استفاده قرار گیرد
کارفرما :آب منطقهای تهران

کنسرسیوم همکاری :بای واتر – گرگر  -ناموران
تاریخ شروع71/7/6 :
تاریخ خاتمه71/10/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1010

نام پروژه :منابع آب زیالشویی طبس
شرح پروژه :طراحی سازه مخازن آب زمینی  3600و  1000مترمکعبی برای طرح زیالشویی طبس
کارفرما :شرکت فوالد ایران
تاریخ شروع71/8/2 :
تاریخ خاتمه71/12/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1011

نام پروژه :ساختمان چناران
شرح پروژه :طرح و محاسبه سازه اسکلت فوالدی ساختمان مسکونی  15طبقه چناران در خیابان فرشته حدود  7000مترمربع
کارفرما :شرکت سامانپارک
تاریخ شروع71/9/7 :
تاریخ خاتمه72/1/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1012

نام پروژه :ناحیه  17کارخانه نورد و لوله اهواز
شرح پروژه :طراحی سازه و فونداسیونهای صنعتی ناحیه  17طرح توسعه نورد و لوله اهواز (واحد نورد) براساس نقشههای راهنمای
شرکت فورست آلپاین
کارفرما :نورد و لوله اهواز  /مهندسین مشاور تدبیر صنعت
تاریخ شروع71/10/1 :
تاریخ خاتمه72/2/8 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1013

مشخصات پروژه
نام پروژه :پلهای بزرگراه نیایش
شرح پروژه :طرح پلهاو ابنیه تقاطعهای ییرهمسطح بزرگراه نیایش با بزرگراههای چمران و کردستان و خیابانهای سئول و ولیعصر
شامل ارائه گزارش فاز  1و طراحی فاز  2پل تقاطع چمران و دره اوین (پل والیت) به طول  500متر از جعبه فوالدی مرکب با دال
بتنی با دهانه یکسره  40متر و حدود  600متر پل شیب راهها و حدود  1500متر دیوار حائل بتنی همچنین پل تقاطع سئول به طول
حدود  50متر با دهانه بتنی مرکب یکسره
کارفرما :سازمان فنی و مهندسی شهر تهران  /مهندسین مشاور گذرراه
تاریخ شروع71/2/20 :
تاریخ خاتمه74/6/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1014

نام پروژه :ساختمان البرز قزوین
شرح پروژه :طرح و محاسبه سازه ساختمان مجتمع فرهنگی البرز قزوین به مساحت  15000مترمربع در  15طبقه با اسکلت فوالدی
کارفرما :بنیاد فرهنگی البرز
تاریخ شروع72/1/25 :
تاریخ خاتمه72/7/1 :

کارفرما :نورد و لوله اهواز  /مشاور تدبیر صنعت
تاریخ شروع72/2/2 :
تاریخ خاتمه72/6/6 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1016

نام پروژه :فونداسیونهای تاسیسات دانشکده نساجی
شرح پروژه :طراحی فونداسیونها و سازههای مربوط به تاسیسات مکانیکی دانشکده نساجی دانشگاه پلیتکنیک
کارفرما :دفترفنی دانشگاه پلیتکنیک
تاریخ شروع72/2/20 :
تاریخ خاتمه72/6/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1017

نام پروژه :ساختمان بنفشه
شرح پروژه :طراحی و محاسبات اسکلت فوالدی و ساختمان مسکونی  16طبقه با حدود  8000مترمربع مساحت واقع در خیابان
فرشته منطقه الهیه تهران
کارفرما :شرکت سامان پارک
تاریخ شروع72/4/8 :
تاریخ خاتمه72/7/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1018

نام پروژه :کارخانه آجردز
شرح پروژه :طرح سازه فلزی سالن صنعتی به دهانه  28متر با جرثقیل  20تن
کارفرما :آجردز
تاریخ شروع72/4/10 :
تاریخ خاتمه72/6/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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1015

نام پروژه :ناحیه  16کارخانه نورد و لوله اهواز
شرح پروژه :طراحی سازه و فونداسیونهای صنعتی طرح توسعه نورد و لوله اهواز براساس نقشههای راهنمای شرکت سازنده
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مرحله اجرائی :اتمام کار

سوابق کلی
شماره پرونده
1019

مشخصات پروژه
نام پروژه :تلمبهخانه مسجدسلیمان
شرح پروژه :طرح سازه فلزی تلمبهخانه مسجدسلیمان برروی رود کرخه
کارفرما :آب و برق خوزستان
تاریخ شروع72/5/1 :
تاریخ خاتمه72/6/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1020

نام پروژه :اماکن اداری -انتشارات موسسه کیهان
شرح پروژه :طرح سازههای بتنی و فلزی مجموعه جدید روزنامه کیهان در سعادتآباد تهران شامل یک برج اداری  30طبقه به
مساحت  35000مترمربع ،چاپخانه به مساحت  10.000مترمربع ،ساختمان تحریریه به مساحت  25000مترمربع ،ساختمان طبقهبندی
و پست به مساحت  3.000مترمربع ،و چند ساختمان دیگر جمعاً به مساحت  50.000مترمربع
کارفرما :موسسه انتشاراتی کیهان
تاریخ شروع72/6/1 :
تاریخ خاتمه72/12/25 :
مرحله اجرائی :اجرای طرح متوقف شد

تیم مشاوره و طراحی سازه
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1021

نام پروژه :ساختمان سازمانی تیپ سپاه پاسداران
شرح پروژه :طرح سازه فلزی ساختمان مسکونی سه طبقه روی زیرزمین به مساحت  800مترمربع
کارفرما :شرکت لجیران
تاریخ شروع72/6/10 :
تاریخ خاتمه72/8/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1022

نام پروژه :دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی
شرح پروژه :طرح سازه بتنی دانشکده اقتصاد به دهانههای آزاد  9متر و سقف وافلاسلب و سه ساختمان با اختال

ارتفاع پایه در

تپههای حصارک (پونک) -مرکز آموزش و تحقیقات دانشگاه آزاد
کارفرما :دانشگاه آزاد – مهندسین مشاور ایران آمایش

تاریخ شروع72/7/7 :
تاریخ خاتمه73/1/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1023

نام پروژه :فونداسیون سکوهای واحد ذوب کوره FAFO1
شرح پروژه :طراحی فونداسیونها و سازههای صنعتی سنگین کارخانه فوالد آلیاژی یزد براساس نقشههای تکنولوژی شرکت دانیلی
کارفرما :شرکت فوالد آلیاژی یزد – مشاور اینکوتکنیک

تاریخ شروع72/7/30 :
تاریخ خاتمه73/2/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1024

نام پروژه :ساختمان نواب
شرح پروژه :طراحی و کنترل ساختمان مرکزی جهادسازندگی به مساحت  8000مترمربع در  14طبقه با طرح نقشه حفاظت گود
کارفرما :وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ شروع72/8/25 :
تاریخ خاتمه72/11/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1025

مشخصات پروژه
نام پروژه :شهرک علوم پزشکی کرمان
شرح پروژه :محاسبات سازهای و طراحی جزئیات سیستم ساختمانی دیوار و دال بتنی یکپارچه درجا برای اجرای  1000واحد
مسکونی در شهرک تعاونی پزشکان کرمان در دو تیپ  4و  5طبقه
کارفرما :تعاونی پزشکان کرمان – مرسل قالب

تاریخ شروع72/8/20 :
تاریخ خاتمه73/3/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1026

نام پروژه :استانداری کرمانشاه
شرح پروژه :محاسبات سازهای مجموعه ساختمانهای استانداری کرمانشاه شامل ساختمان استانداری ،آمفیتاتر ،سالن ورزش،
نمازخانه ،مهمانسرا و منازل استاندارد و معاونین کالً به مساحت  25000مترمربع با اسکلت فوالدی
کارفرما :دفترفنی استانداری کرمانشاه
تاریخ شروع72/10/12 :
تاریخ خاتمه74/6/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

کارفرما :آلومینیوم المهدی
تاریخ شروع72/10/15 :
تاریخ خاتمه72/12/25 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1028

نام پروژه :تفسیر آییننامه فوالد ایران
شرح پروژه :تهیه یک جلد تفسیر و راهنمای استفاده از آییننامه فوالد ایران به همراه فلوچارتها و برنامههای کامپیوتری و مثالهای
حل شده برای دستورات هربخش
کارفرما :دفترنظامات مهندسی -وزارت مسکن و شهرسازی
تاریخ شروع72/11/15 :
تاریخ خاتمه74/9/20 :
مرحله اجرائی :چاپ شده است

1029

نام پروژه :فونداسیون و سکوهای واحد ذوب کوره EAFO1
شرح پروژه :طرح فونداسیونها و سازههای صنعتی سنگین کارخانه فوالد آلیاژی یزد براساس نقشههای تکنولوژی شرکت دانیلی
کارفرما :فوالد آلیاژی یزد – مشاور اینکوتکنیک

تاریخ شروع72/12/2 :
تاریخ خاتمه73/4/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1030

نام پروژه :دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی
شرح پروژه :طرح فونداسیونها و سازههای صنعتی سنگین کارخانه فوالد آلیاژی یزد براساس نقشههای تکنولوژی شرکت دانیلی
کارفرما :شرکت فوالد آلیاژی یزد – مشاور اینکوتکنیک

تاریخ شروع72/12/25 :
تاریخ خاتمه73/7/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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شرح پروژه :طراحی فونداسیون ماشینآالت

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

1027

نام پروژه :فونداسیون تجهیزات آلومینیوم المهدی

سوابق کلی
شماره پرونده
1031

مشخصات پروژه
نام پروژه :ساختمان بخارست
شرح پروژه :طراحی و محاسبات اسکلت فوالدی ساختمان مسکونی  16طبقه با حدود  9000مترمربع مساحت ،واقع در خیابان
بخارست
کارفرما :شرکت سامان پارک
تاریخ شروع73/1/18 :
تاریخ خاتمه73/6/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1032

نام پروژه :برج  Aفوالد مبارکه

شرح پروژه :بررسی کارشناسی روی علل خرابی سازه فلزی برج  Aمربوط به خطوط نقاله اصلی کارخانه فوالد
کارفرما :صنایع فوالد ایران

تاریخ شروع73/2/20 :
تاریخ خاتمه73/7/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1033

نام پروژه :خوابگاه دانشجویان

تیم مشاوره و طراحی سازه

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

شرح پروژه :طراحی اسکلت فوالدی خوابگاه  14طبقه دانشجویان دانشگاه آزاد واقع درتپههای حصارک به مساحت  36000مترمربع
هر واحد خوابگاه

کارفرما :دانشگاه آزاد اسالمی – مشاور ایران آمایش

تاریخ شروع72/12/21 :
تاریخ خاتمه73/7/30 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1034

نام پروژه :برج بوگیر
شرح پروژه :طراحی اسکلت فلزی صنعتی برای نصب تجهیزات بوگیری روین در ترازهای مختلف آن
کارفرما :روین مارگارین
تاریخ شروع73/3/3 :
تاریخ خاتمه73/6/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1035

نام پروژه :آسمانه
شرح پروژه :طراحی اسکلت فلزی مجتمع  7طبقه تجاری اداری آسمانه درمنطقه کیانپارس شهر اهواز با تیرورق و اتصاالت پیچی در
 6000مترمربع
کارفرما :شرکت تولید مسکن خوزستان
تاریخ شروع73/2/10 :
تاریخ خاتمه73/8/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1036

نام پروژه :تصفیهخانه آب قم
شرح پروژه :طراحی سازه ساختمانهای فیلتر ماسهای و کالریفایرهای تصفیهخانه قم
کارفرما :آب منطقهای
تاریخ شروع73/5/1 :
تاریخ خاتمه73/8/18 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1037

مشخصات پروژه
نام پروژه :انبار پخش رازی
شرح پروژه :بررسی کارشناسی علل ترکخوردگی سقفهای بتنی انبار شرکت پخش رازی واقع در جاده مخصوص کرج کیلومتر 15
در چند مرحله
کارفرما :شرکت پخش رازی
تاریخ شروع73/5/15 :
تاریخ خاتمه73/12/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1038

نام پروژه :خوابگاه و آمفیتاتر اهواز
شرح پروژه :طراحی سازه فوالدی ساختمان آمفیتاتر و خوابگاههای دانشجویان دانشگاه آزاد در اهواز
کارفرما :دانشگاه آزاد واحد اهواز
تاریخ شروع73/5/28 :
تاریخ خاتمه74/2/12 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1039

نام پروژه :کابینهای الکتریکال

تاریخ شروع73/6/1 :
تاریخ خاتمه73/9/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1040

نام پروژه :کنترل سازههای جهادسازندگی
شرح پروژه :کنترل کار سازه مشاورین وزارت جهادسازندگی شامل  6مرکز آموزش و تحقیقات
کارفرما :وزارت جهاد سازندگی
تاریخ شروع73/7/3 :
تاریخ خاتمه73/12/25 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1041

نام پروژه :پلهای بزرگراه کردستان
شرح پروژه :مطالعات فاز  1و طراحی  4دستگاه پلهای تقاطعهای ییرهمسطح بزرگراه کردستان با خیابانهای مالصدرا ،خدامی،

آرارات و بزرگراه چمران شامل دوپل بتنی  Tمعکوس در تقاطعهای خدامی و آرارات با دو دهانه مورب  30متری و پلهای فلزی
مرکب مالصدرا و چمران به طولهای  80و  60متر به همراه دیوارهای حائل ،پلهها و بقیه ابنیه تقاطعها
کارفرما :سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران – مشاور ره پویان

تاریخ شروع73/7/5 :
تاریخ خاتمه75/7/25 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1042

نام پروژه :آبرسانی خفر
شرح پروژه :مطالعه و پیشنهاد چندگزینه سازهای برای شکل مقطع کانال بسته آبرسانی خفر در استان فارس به طول  16کیلومتر و
طراحی سازهای گزینه انتخابی
کارفرما :آب منطقهای فارس
تاریخ شروع73/8/18 :
تاریخ خاتمه73/9/30 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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کارفرما :فوالد آلیاژی یزد – شرکت اینکوتکنیک

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

شرح پروژه :طراحی سازه ساختمانهای صنعتی کابینهای الکتریکی واحد ذوب فوالد آلیاژی براساس طرح تکنولوژی شرکت دانیلی

سوابق کلی
شماره پرونده
1043

مشخصات پروژه
نام پروژه :پل گرگان
شرح پروژه :طراحی پل فوالدی مرکب به دهانه  36متر برروی رودخانه گرگان
کارفرما :آقای مهندس کیا
تاریخ شروع73/8/27 :
تاریخ خاتمه73/10/2 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1045

نام پروژه :تلمبه خانه کرمانشاه و پایانه سنندج
شرح پروژه :طراحی سیویل ،سازه و معماری ساختمانها و کل تجهیزات سایتهای تلمبهخانه کرمانشاه و پایانه سنندج و ابنیه الزم
برای عبور خط لوله از عوارض مسیر کرمانشاه سنندج
کارفرما :شرکت پخش فرآوردههای نفتی -مهندسان مشاور ناموران
تاریخ شروع73/8/30 :
تاریخ خاتمه75/8/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1046

نام پروژه :هتل چشماندازکیش
شرح پروژه :طراحی سازه و انجام تقویتهای الزم برای تبدیل یک اسکلت نیمساخته دوطبقه به یک ساختمان  5طبقه با اسکلت

STRUCTURAL DESIGNER TEAM
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فوالدی که بزرگترین هتل جزیره کیش خواهد شد.
کارفرما :سازمان عمران کیش
تاریخ شروع73/9/30 :
تاریخ خاتمه74/1/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار و بعدا به هتل داریوش تغییر نام یافت
1048

نام پروژه :دانشگاه ادبیات و حقوق
شرح پروژه :طرح سازه و محاسبه اسکلت بتنی دانشکدههای ادبیات و حقوق دانشگاه آزاد کرج در سایت دانشگاهی جدید
گوهردشت ،شامل ساختمان دانشکدهها ،ساختمانهای اداری و آمفیتاتر با زیربنای کل  25000مترمربع

کارفرما :دانشگاه آزاد کرج – مشاور ایران آمایش
تاریخ شروع74/2/5 :
تاریخ خاتمه75/8/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1049

نام پروژه :اسکله فوالد بندرامام خمینی
شرح پروژه :طرح سیویل سازه اسکله با بارگیری و تخلیه فوالد و سنگ آهن دربندرامام خمینی برای بارگیری کشتیهای ،ظرفیت تا
 60.000تن به طول  200متر
کارفرما :شرکت ملی فوالد ایران
تاریخ شروع74/2/20 :
تاریخ خاتمه74/9/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1050

نام پروژه :مجتمع فرهنگی جهادگران
شرح پروژه :کنترل سازه ساختمان فرهنگی چندمنظوره با مساحت  10.000مترمربع
کارفرما :معاونت رفاهی جهادسازندگی
تاریخ شروع74/3/10 :
تاریخ خاتمه74/6/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1052

مشخصات پروژه
نام پروژه :کابینهای الکتریکال
شرح پروژه :طراحی سازه ساختمانهای صنعتی کابینهای الکتریکی واحد ذوب فوالد آلیاژی براساس طرح تکنولوژی شرکت دانیلی
کارفرما :فوالد آلیاژی یزد – مشاور اینکوتکنیک

تاریخ شروع74/3/20 :
تاریخ خاتمه74/6/25 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1053

نام پروژه :آپارتمانهای موج
شرح پروژه :طراحی فاز  2معماری ،سازه ،تاسیسات مجموعه آپارتمانهای موج واقع در شهرک خانه دریا با اسکلت بتنی شامل 50
دستگاه آپارتمان با قابلیت تکرار طرح به تعداد زیاد در  3 ،2و  4طبقه واقع برپیلوت به مساحت  6000مترمربع
کارفرما :شرکت خانه
تاریخ شروع74/4/1 :
تاریخ خاتمه74/10/2 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1054

نام پروژه :کنترل کارهای مشاورین جهاد

کارفرما :معاونت پژوهش وزارت جهادسازندگی
تاریخ شروع74/5/5 :
تاریخ خاتمه1378/1/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1055

نام پروژه :پل کرخه
شرح پروژه :بررسی کارشناسی و کنترل محاسبات تابلیه و پایههای پل موقت به دهانه  30،60و  25متر برروی رودخانه کرخه برای
احداث سدکرخه که در حین بهرهبرداری دچار لرزش و تغییرشکل بیش از اندازه شده بود
کارفرما :شرکت آب و نیروی ایران -وزارت نیرو
تاریخ شروع74/5/15 :
تاریخ خاتمه74/7/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1056

نام پروژه :فوالد خراسان
شرح پروژه :طراحی سازههای فوالدی اسکلت اصلی و جرثقیلهای سنگین کارخانه به شکل خرپایی مطابق طرح اولیه شرکت دانیلی
کارفرما :شرکت ملی فوالد ایران – مشاور ایریتک

تاریخ شروع74/6/1 :
تاریخ خاتمه75/2/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1057

نام پروژه :مخازن روین
شرح پروژه :طراحی مخزن زمینی روین نباتی به ظرفیت  5000مترمکعب به قطر  30و ارتفاع  7متر و سقف شناژ
کارفرما :شرکت روین مارگارین
تاریخ شروع74/7/8 :
تاریخ خاتمه74/9/7 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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روشهای محاسبه ،کنترل سیستم های سازهای ،کنترل مدل های سازهای ،کنترل محاسبات و کنترل نقشههای اجرائی
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شرح پروژه :کنترل بخش سازه طرح مشاورین جهاد برای  15مرکز تحقیقات اموردام در سرتاسر ایران شامل یکنواختسازی

سوابق کلی
شماره پرونده
1058

مشخصات پروژه
نام پروژه :پلهای کلل
شرح پروژه :مطالعات فاز  1و طراحی فاز  ،2پنج پل شامل سه پل سواره و دو پل پیاده به دهانههای  15الی  18متر برروی کانال
زهکشی کلل در استان بوشهر

کارفرما :آب منطقهای فارس – مشاور توان آب
تاریخ شروع74/8/5 :
تاریخ خاتمه75/2/2 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1059

نام پروژه :فروشگاه رفاه پیروزی
شرح پروژه :طراحی فاز  2معماری ،سازه و تاسیسات فروشگاه رفاه واقع در میدان میوه و ترهبار پیروزی در  2500مترمربع شامل
سالن اصلی ،بخش اداری و زیرزمین
کارفرما :شرکت رفاه
تاریخ شروع74/10/20 :
تاریخ خاتمه75/10/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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1060

نام پروژه :ساختمان فرمانیه 2
شرح پروژه :طراحی سازه ساختمان مسکونی فرمانیه  2واقع خیابان مهماندوست در  8طبقه با زیربنای  6000مترمربع
کارفرما :شرکت خانه
تاریخ شروع74/1/25 :
تاریخ توقف74/6/6 :
مرحله اجرائی :کار متوقف شد

1061

نام پروژه :فروشگاه رفاه شهرکرد
شرح پروژه :مطالعات فاز  1و  2شامل معماری ،تاسیسات ،سازه
کارفرما :سازمان مرکزی فروشگاه رفاه
تاریخ شروع74/10/1 :
تاریخ خاتمه75/6/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1062

نام پروژه :گسترش ساختمان شماره  1بازرگانی
شرح پروژه :اضافه کردن  1طبقه به باالی ساختمان و کنترل کامل و مقاوم نمودن آن در مقابل زلزله
کارفرما :شرکت خدمات بازرگانی
تاریخ شروع75/2/1 :
تاریخ خاتمه75/7/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1063

نام پروژه :طراحی تکمیلی و کنترل سازههای فرودگاه امامخمینی
شرح پروژه :ساختمانهای ترمینال ،پارکینگ تونل تاسیسات و تمامی ساختمانهای جنبی فرودگاه امامخمینی
کارفرما :کنسرسیوم آباک
تاریخ شروع74/10/10 :
تاریخ خاتمه76/5/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1064

مشخصات پروژه
نام پروژه :مجاری زیرزمینی آب
شرح پروژه :تهیه نقشههای تیپ برای مجاری آببر زیرزمینی با هندسه دایره ،مستطیل ،مربع ،برای دفتر استاندارد وزارت نیرو
کارفرما :وزارت نیرو
تاریخ شروع75/6/1 :
تاریخ خاتمه76/12/21 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1065

نام پروژه :ساختمان زعفرانیه
شرح پروژه :ساختمان  8طبقه واقع در تهران
کارفرما :بخش خصوصی
تاریخ شروع75/2/1 :
تاریخ خاتمه75/5/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1066

نام پروژه :مدارس کرمان
شرح پروژه :مدارس آموزشی شهرک وزارت بهداری کرمان از دبستان تا پایان دبیرستان

مرحله اجرائی :اتمام کار
1067

نام پروژه :کنترل پل فوالد خوزستان برروی کارون
شرح پروژه :کنترل محاسبات و تایید نقشههای محاسباتی و اجرائی پل فوالد خوزستان از نوع قوسی با دهانه  120+220+120متر
تهیه شده توسط دفتر فنی شرکت صدرا
کارفرما :شرکت فوالد خوزستان
تاریخ شروع75/2/1 :
تاریخ خاتمه76/7/1 :
مرحله اجرائی :طرح پس از شروع به دالیل بودجهای متوقف شد

1068

نام پروژه :ساختمان موتورخانه ترمینال فرودگاه امامخمینی
شرح پروژه :ساختمان تاسیسات ترمینال اصلی فرودگاه امامخمینی
کارفرما :کنسرسیوم آباک
تاریخ شروع75/1/1 :
تاریخ خاتمه75/6/25 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1069

نام پروژه :کارهای تکمیلی ایستگاه K1J4

شرح پروژه :تکمیل ایستگاه  K1J4مترو شامل پله های برقی ،تونل های هوا...،
کارفرما :شرکت مترو – شرکت بندآب

تاریخ شروع75/7/1 :
تاریخ خاتمه76/7/7 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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تاریخ شروع75/1/1 :
تاریخ خاتمه75/7/1 :
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کارفرما :شرکت مرسل قالب

سوابق کلی
شماره پرونده
1070

مشخصات پروژه
نام پروژه :آپارتمانهای دلتا (شرکت خانه)
شرح پروژه :آپارتمانهای مسکونی دلتا  8طبقه واقع در شهرک خانهدریا
کارفرما :شرکت خانه
تاریخ شروع75/2/1 :
تاریخ خاتمه75/7/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1072

نام پروژه :کنترل برج نوآور
شرح پروژه :کنترل سازه برج  24طبقه نوآور در تهران
کارفرما :بنیاد شهید
تاریخ شروع75/3/2 :
تاریخ خاتمه75/7/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1073

نام پروژه :تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه شهیدبهشتی (بینش و فن)
شرح پروژه :احداث  120.000مترمربع ساختمانهای مسکونی در  16الی  18طبقه در ابتدای جاده لشکرک
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کارفرما :تعاونی مسکن دانشگاه شهیدبهشتی – مشاور بینش و فن
تاریخ شروع75/6/1 :
تاریخ خاتمه77/7/1 :

مرحله اجرائی :اتمام کار (بعدا طبقات دیگری به طرح ها اضافه شد)
1074

نام پروژه :بیمارستان تیپ (ولران)
شرح پروژه :کنترل اسکلت فوالدی بیمارستان تیپ شرکت قطعات فوالدی ایران
کارفرما :ولران
تاریخ شروع75/5/1 :
تاریخ خاتمه75/7/12 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1075

نام پروژه :ساختمان نواب (جهادسازندگی)
شرح پروژه :اضافه نمودن  4طبقه به ساختمان  16طبقه مرکزی وزارت جهاد و کنترل تمام سازه
کارفرما :وزارت جهادسازندگی – مهندسین مشاور بینش و فن

تاریخ شروع75/6/1 :
تاریخ خاتمه76/2/3 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1076

نام پروژه :کنترل ساختمان مقدس اردبیلی
شرح پروژه :کنترل محاسبات ساختمان  15طبقه
کارفرما :بخش خصوصی
تاریخ شروع75/6/1 :
تاریخ خاتمه75/9/8 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1077

مشخصات پروژه
نام پروژه :مخازن روین بندرعباس (وزارت بازرگانی)
شرح پروژه :مخازن  9000و  15000مترمکعب زمینی سازمان گسترش خدمات بازرگانی واقع دربندرشهیدرجائی بندرعباس
کارفرما :شرکت گسترش خدمات بازرگانی
تاریخ شروع75/7/1 :
تاریخ خاتمه75/12/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1078

نام پروژه :نظارت براجرای پل درهاوین (پل والیت)
شرح پروژه :نظارت برعملیات اجرائی پل دره اوین شامل  6000تن تابلیه فوالدی پایههای بتنی به ارتفاع  20متر توسط شرکت
صنعتپل و شایگان
کارفرما :شهرداری منطقه 2
تاریخ شروع75/7/1 :
تاریخ خاتمه78/8/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1079

نام پروژه :پل پائین دست سدکارون 3

تاریخ شروع75/8/1 :
تاریخ خاتمه75/11/20 :
مرحله اجرائی :طرح تغییر کرد
1080

نام پروژه :سالن فوالد خوزستان
شرح پروژه :طراحی سالن صنعتی به دهانه  40متر با جرثقیل برای فوالد خوزستان
کارفرما :شرکت فوالد خوزستان
تاریخ شروع75/9/20 :
تاریخ خاتمه76/2/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1081

نام پروژه :خانه بنیاد
شرح پروژه :کنترل ،به روزکردن و تقویت طرح ساختمانهای تجاری -خدماتی مجتمع خانه بنیاد واقع در میدان آرژانتین
کارفرما :بنیاد مستضعفان و جانبازان – شرکت خانه بنیاد

تاریخ شروع75/10/13 :
تاریخ خاتمه76/11/12 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1082

نام پروژه :سرریز سد اهر
شرح پروژه :طراحی سرریز سداهر
کارفرما :آب منطقهای آذربایجان
تاریخ شروع75/11/17 :
تاریخ خاتمه76/4/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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کارفرما :شرکت سابیر

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

شرح پروژه :طراحی ،انجام محاسبات و تهیه نقشههای اجرائی پل پاییندست سد کارون  3از نوع پایه مورب با دهانه مرکزی  75متر

سوابق کلی
شماره پرونده
1083

مشخصات پروژه
نام پروژه :کتاب دستی راهنمای طراحی سازههای فوالدی و بتنی
شرح پروژه :تهیه کتاب دستی طراحی سازه براساس آییننامههای ایران

کارفرما :طرح مطالعات زلزله تهران بزرگ -شهرداری تهران – انجمن ایرانی مهندسان محاسب

تاریخ شروع75/10/20 :
تاریخ خاتمه76/12/5 :
مرحله اجرائی :کتاب دستی طراحی سازههای فوالدی تحویل انجمن شده است
1084

نام پروژه :سفارت کره
شرح پروژه :طراحی سازه دو ساختمان سفارت کره و اقامتگاه سفیر کره در ونک و فرمانیه
کارفرما :سفارت کره جنوبی  /شرکت کیسون
تاریخ شروع75/12/15 :
تاریخ خاتمه76/2/2 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1085

نام پروژه :شهرک کوثر
شرح پروژه :کنترل محاسبات سازه  15بلوک ساختمانهای  18طبقه برای صنایع دفاع
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کارفرما :شرکت آتیساز
تاریخ شروع76/3/20 :
تاریخ خاتمه76/7/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1086

نام پروژه :کوثر 3
شرح پروژه :محاسبات سازه  2بلوک ساختمانهای  33طبقه
کارفرما :شرکت آتیساز
تاریخ شروع76/5/20 :
تاریخ خاتمه76/10/15 :

مرحله اجرائی :طرح بعدا" تغییر کرد
1087

نام پروژه :کارشناسی فروشگاه رفاه اصفهان
شرح پروژه :بازبینی طرح و مشکالت بوجود آمده در اثر اجرای مناسب فروشگاه رفاه اصفهان و ارائه طرح تقویت
کارفرما :شرکت رفاه اصفهان
تاریخ شروع76/4/3 :
تاریخ خاتمه76/10/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1088

نام پروژه :برج خنککن
شرح پروژه :کنترل برج خنککن بتنی نیروگاه اصفهان به ارتفاع  100متر
کارفرما :شرکت توانیر
تاریخ شروع76/4/27 :
تاریخ خاتمه76/7/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1089

مشخصات پروژه
نام پروژه :پل نیشکر
شرح پروژه :مطالعات مرحله اول ،برگزاری مسابقات طراحی و کنترل طرحهای ارائه شده
کارفرما :شرکت طرح توسعه نیشکر خوزستان
تاریخ شروع76/5/25 :
تاریخ خاتمه76/6/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1090

نام پروژه :سالن ذوب فوالد خوزستان
شرح پروژه :گسترش سالن ذوب فوالد خوزستان با ارتفاع  40متر و جرثقیلهای سنگین تا  270تن
کارفرما :شرکت فوالد خوزستان
تاریخ شروع76/5/20 :
تاریخ خاتمه77/10/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1091

نام پروژه :ساختمانهای جالل آل احمد
شرح پروژه :کنترل طرح بلوکهای  14طبقه بتنی و ساختمانهای جنبی با سیستم پانلی

مرحله اجرائی :اتمام کار
1092

نام پروژه :ساختمانهای مسکونی -جنرال مکانیک
شرح پروژه :طراحی سازه ساختمان  8طبقه در زعفرانیه
کارفرما :شرکت جنرال مکانیک
تاریخ شروع76/6/20 :
تاریخ خاتمه76/9/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار.

1093

نام پروژه :محاسبات فوالد میانه
شرح پروژه :طراحی سازههای طرح نورد فوالد میانه
کارفرما :شرکت فوالد آذربایجان -شرکت ماشینسازی اصفهان
تاریخ شروع76/6/1 :
تاریخ خاتمه76/9/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1094

نام پروژه :نظارت فوالد میانه
شرح پروژه :نظارت براجرای طرح فوالد میانه شامل ساختمانهای صنعتی ،اداری ،انتقال آب ،محوطهسازی
کارفرما :شرکت فوالد آذربایجان
تاریخ شروع76/7/1 :
تاریخ خاتمه79/9/20:
مرحله اجرائی :اتمام کار
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تاریخ شروع76/6/12 :
تاریخ خاتمه76/9/15 :

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

کارفرما :شرکت ساختمانی کیسون

سوابق کلی
شماره پرونده
1095

مشخصات پروژه
نام پروژه :مرسل قالب – کرمان 2
شرح پروژه :طراحی مجتمع مسکونی  5طبقه  1000واحدی از ساختمانهای پانلی بتنی
کارفرما :شرکت مرسلقالب
تاریخ شروع76/7/8 :
تاریخ خاتمه77/2/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1096

نام پروژه :کنترل طرح سازه جدید حرم مطهر حضرت امامخمینی (س)
شرح پروژه 15000 :مترمربع صحن حرم مطهر با پوشش خیمهای و گنبدی
کارفرما :شرکت مهندسین مشاور یادگارامام
تاریخ شروع76/8/1 :
تاریخ خاتمه77/2/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1097

نام پروژه :نظارت کوثر
شرح پروژه 14 :برج  18طبقه
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کارفرما :صنایع دفاع
تاریخ شروع76/11/15 :
تاریخ خاتمه78/9/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1098

نام پروژه :تانکفارم جدید سنندج
شرح پروژه :محوطهسازی ،عملیات سیویل وطراحی فونداسیون تانکفارم جدید سنندج
کارفرما :شرکت ناموران
تاریخ شروع77/2/1 :
تاریخ خاتمه77/7/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1099

نام پروژه :نظارت فرودگاه
شرح پروژه :نظارت عالیه برانجام عملیات ساختمانی ترمینال و ساختمانهای جنبی فرودگاه بینالمللی امامخمینی
کارفرما :وزارت راه -مجری طرح فرودگاه بینالمللی امامخمینی
تاریخ شروع77/1/20 :
تاریخ خاتمه82/2/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1100

نام پروژه :سالن ورزشی میانه
شرح پروژه :طراحی اسکلت سالن ورزشی فوالد میانه
کارفرما :شرکت فوالدآذربایجان
تاریخ شروع77/1/15 :
تاریخ خاتمه77/4/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1101

مشخصات پروژه
نام پروژه :آسانسور ساختمان وزارت راه
شرح پروژه :طراحی آسانسور ساختمان مرکزی وزارت راه
کارفرما :شرکت جنرالمکانیک
تاریخ شروع77/1/25 :
تاریخ خاتمه77/3/2 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1102

نام پروژه :سالن رنگ پارسخودرو
شرح پروژه :طراحی سوله صنعتی سالن رنگ پارسخودرو
کارفرما :شرکت ایرانآمایش
تاریخ شروع77/6/1 :
تاریخ خاتمه78/2/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1103

نام پروژه :تصفیهخانه فوالد میانه
شرح پروژه :اسکلت فلزی تصفیهخانه میانه

مرحله اجرائی :اتمام کار
1104

نام پروژه :طرح مصالی امامخمینی
شرح پروژه :طراحی سازه رواق شرقی مصالی امامخمینی تهران
کارفرما :موسسه ویژه شهیدرجایی
تاریخ شروع77/5/2 :
تاریخ خاتمه77/2/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1105

نام پروژه :کنترل برج خنک کن نیروگاه شهیدرجائی
شرح پروژه :کولینگتاور جدید نیروگاه
کارفرما :شرکت مپنا -شرکت نورهان صنایع
تاریخ شروع77/7/1 :
تاریخ خاتمه7/12/15:
مرحله اجرائی :اتمام کار

1106

نام پروژه :سالن اکسیژنسازی اهواز
شرح پروژه :اسکلت فلزی سالن اکسیژن صنایع فوالداهواز
کارفرما :شرکت فوالدخوزستان
تاریخ شروع77/8/1 :
تاریخ خاتمه77/10/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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تاریخ شروع77/5/3 :
تاریخ خاتمه78/10/9 :

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

کارفرما :شرکت فوالدآذربایجان

سوابق کلی
شماره پرونده
1107

مشخصات پروژه
نام پروژه :دودکش کارخانه ساوه جام
شرح پروژه :طراحی دودکش بتنی  88متری کارخانه شیشه ساوه جام
کارفرما :آقای مهندس آریننیا  /شرکت سازههای فردسهند
تاریخ شروع77/7/1 :
تاریخ خاتمه77/9/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1108

نام پروژه :پل ایوانک -یادگارامام
شرح پروژه :پل تقاطع ایوانک -یادگار
کارفرما :شهرداری منطقه 2
تاریخ شروع77/8/1 :
تاریخ خاتمه77/12/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1109

نام پروژه :پل عابرپیاده
شرح پروژه :پل عابرپیاده یادگارامام
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کارفرما :شهرداری منطقه 2
تاریخ شروع77/8/1 :
تاریخ خاتمه77/10/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1110

نام پروژه :نظارت پل شیرینشهر
شرح پروژه :پل به طول  340متر()90+160+90درچهل کیلومتری جنوب اهواز
کارفرما :شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
تاریخ شروع77/8/1 :
تاریخ خاتمه79/8/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1111

نام پروژه :فاز  -2چهارصد واحدی کرمان
شرح پروژه :ادامه طرح ساختمانهای مسکونی تعاونی پزشکان از نوع پانلی بتنی
کارفرما :شرکت مرسلقالب
تاریخ شروع78/2/2 :
تاریخ خاتمه78/6/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1112

نام پروژه :بازارچه شهرک افضلیپور
شرح پروژه :بخشهای خدماتی وتجاری ساختمانهای مسکونی تعاونی پزشکان درکرمان
کارفرما :شرکت مرسل قالب
تاریخ شروع78/2/30 :
تاریخ خاتمه77/6/11 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1113

مشخصات پروژه
نام پروژه :بازسازی هتل مشهد
شرح پروژه :بازسازی و تقویت ساختمان هتل  8طبقه مشهد
کارفرما :نیروی دریایی سپاه پاسداران
تاریخ شروع78/3/12 :
تاریخ خاتمه78/10/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1114
 -1114الف

نام پروژه :کارخانه کالچ رشت
شرح پروژه :اسکلت قوسی واقع درشهرصنعتی رشت به مساحت  4000مترمربع
کارفرما :آقای مهندس مقتدائی
تاریخ شروع78/3/5 :
تاریخ خاتمه77/8/25 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1114
 -1114ب

نام پروژه :پیستونسازی تبریز
شرح پروژه :گسترش کارخانه قبلی با اسکلت فلزی نمایان واقع در تبریز به مساحت  5000مترمربع

مرحله اجرائی :اتمام کار
1114
 -1114ج

نام پروژه :ساختمان اداری نیاوران
شرح پروژه :ساختمان  10طبقه با اسکلت فلزی در نیاوران تهران با مجموعه ورزشی در زیرزمین
کارفرما :آقای مهندس مقتدایی
تاریخ شروع78/3/15 :
تاریخ خاتمه78/10/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1114
 -1114د

نام پروژه :ساختمان اداری کمکفنر رشت
شرح پروژه :ساختمان اداری به مساحت  1500مترمربع در شهر صنعتی رشت با معماری ویژه
کارفرما :آقای مهندس مقتدائی
تاریخ شروع78/3/15 :
تاریخ خاتمه78/8/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1114
 -1114ه

نام پروژه :رستوران رشت
شرح پروژه :ساختمان رستوران به مساحت  3000مترمربع درشهرصنعتی رشت با سقف پوستهای فرمدار
کارفرما :آقای مهندس مقتدائی
تاریخ شروع78/3/20 :
تاریخ خاتمه78/207 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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تاریخ شروع78/3/10 :
تاریخ خاتمه78/10/15 :
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کارفرما :آقای مهندس مقتدائی

سوابق کلی
شماره پرونده
1114
 -1114و

مشخصات پروژه
نام پروژه :ویالی رشت
شرح پروژه :ویالی مسکونی در شهر رشت به مساحت  1000مترمربع
کارفرما :آقای مهندس مقتدائی
تاریخ شروع78/3/20 :
تاریخ خاتمه78/6/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1115

نام پروژه PTA :مجتمع پتروشیمی شهیدتندگویان

شرح پروژه :طراحی سازه واحدهای فرآوری  PTA-1و  CTA-1پتروشیمی شهیدتندگویان در بندرامام
کارفرما :مهندسان مشاور سازه
تاریخ شروع78/3/15 :
تاریخ خاتمه79/12/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1116

نام پروژه :ساختمان پزشکان در زاهدان
شرح پروژه :طراحی ساختمان  5طبقه با اسکلت فوالدی
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کارفرما :آقای سینائیپور
تاریخ شروع78/4/1 :
تاریخ خاتمه78/7/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1117

نام پروژه :شاریوی پل شیرینشهر
شرح پروژه :طراحی یک جفت شاریو دارای ظرفیت  150تن به جهت افزایش ظرفیت تا  250تن و افزایش عرض طبق مقطع عرضی
پل بزرگ شیرینشهر
کارفرما :شرکت مرسلقالب
تاریخ شروع78/4/21 :
تاریخ خاتمه78/7/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1118

نام پروژه :برج بیبو و برج وینترایز
شرح پروژه :طراحی سازه برج بیبو و سازه وینترایز
کارفرما :شرکت سهامی عام مارگارین
تاریخ شروع78/4/10 :
تاریخ خاتمه78/8/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1119

نام پروژه :ترمینال همدان
شرح پروژه :طرح فاز  1سازه ساختمان پایانه اتوبوسرانی بین شهری همدان شامل :پوشش اصلی به مساحت  8000مترمربع و
ساختمانهای اداری و خدماتی در زیر پوشش اصلی به مساحت  4000مترمربع
کارفرما :مهندسین مشاوربینشوفن
تاریخ شروع78/6/2 :
تاریخ خاتمه78/12/20 :
مرحله اجرائی :طرح متوقف و جایگزین شد
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سوابق کلی
شماره پرونده
1120

مشخصات پروژه
نام پروژه :مجتمع مسکونی شهاب شهر
شرح پروژه :طراحی سازه  4تیپ ساختمان  6طبقه مجتمع مسکونی شهاب با مساحت تقریبی  17000مترمربع
کارفرما :آقای مهندس نوروزی
تاریخ شروع78/6/21 :
تاریخ خاتمه78/10/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1121

نام پروژه :گسترش
شرح پروژه :طراحی سازه گسترش مجتمع نصر  7شامل  3ساختمان  16طبقه با مساحت تقریبی  35000مترمربع
کارفرما :واحد عمران شهرک قدس
تاریخ شروع78/8/15 :
تاریخ خاتمه79/1/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1122

نام پروژه :ساختمان آزمایشگاه اصلی طرح ذوب خاتونآباد (مس خاتونآباد)
شرح پروژه :ارائه کلیه خدمات مهندسی و تهیه کلیه نقشههای اجرایی معماری -سازه و تاسیسات ساختمان آزمایشگاه طرح ذوب

مرحله اجرائی :اتمام کار
1123

نام پروژه :خودسوله شرکت دژپاد
شرح پروژه :کنترل محاسبات ایستائی و فنی انبارمکانیزه شرکت ساپکودرکارخانجات ایرانخودرو
کارفرما :شرکت دژپاد
تاریخ شروع78/9/15 :
تاریخ خاتمه78/12/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1124

نام پروژه :تندآب (شوت) جمعآوری آبهای سطحی
شرح پروژه :طراحی کانال (شوت) باند شمالی و جنوبی انتهای بزرگراه آیتاله صدر در مجاورت پل چمران
کارفرما :سازمان مهندسی و عمران شهرتهران
تاریخ شروع78/9/7 :
تاریخ خاتمه78/10/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1125

نام پروژه :گسترش ساختمان اداری پتروشیمی بندرامامخمینی
شرح پروژه :تغییرات معماری و اضافهسازی  2طبقه به ساختمان  18طبقه پتروشیمی در خیابان شیخبهایی
کارفرما :شرکت سهامی پتروشیمی -مهندسان مشاور بینشوفن
تاریخ شروع78/10/25 :
تاریخ خاتمه79/2/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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تاریخ خاتمه78/12/25 :
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خاتونآباد به مساحت  4000مترمربع
کارفرما :شرکت ملی مس ایران -مهندسان مشاور نیپک

سوابق کلی
شماره پرونده
1126

مشخصات پروژه
نام پروژه :کنترل و تقویت سازه موزه حیاتوحش
شرح پروژه :تغییرات سازهای به منظور تبدیل ساختمان یک طبقه موجود به موزه حیاتوحش ایران
کارفرما :سازمان حفاظت محیط زیست -مجری موزه تاریخ طبیعی ایران
تاریخ شروع78/10/25 :
تاریخ خاتمه78/2/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1127

نام پروژه :سالن شمش فوالد خوزستان
شرح پروژه :طراحی سالن بارگیری شمش فوالدخوزستان
کارفرما :شرکت فوالدخوزستان
تاریخ شروع78/12/1 :
تاریخ خاتمه79/5/25 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1128

نام پروژه :سازمان تعاونی مسکن کارکنان برق
شرح پروژه :ساختمان  14طبقه مسکونی ،اسکلت فلزی با تیر ورق
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کارفرما :تعاونی مسکن کارکنان برق منطقهای تهران
تاریخ شروع78/12/1 :
تاریخ خاتمه79/4/6 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1129

نام پروژه :سایت فوالد میانه
شرح پروژه :طراحی سیویل سایت فوالدمیانه
کارفرما :شرکت فوالدآذربایجان
تاریخ شروع78/12/1 :
تاریخ خاتمه79/3/25 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1130

نام پروژه :کنترل محاسبات محیط زیست
شرح پروژه :کنترل نقشههای  150/000مترمربع سازه تهیه شده از طر

مشاوران مختلف در پارک پردیسان

کارفرما :سازمان محیط زیست
تاریخ شروع78/12/1 :
تاریخ خاتمه80/10/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1131

نام پروژه :ساختمان مرکزی راهآهن
شرح پروژه :طراحی سازهای ساختمان مرکزی راهآهن به مساحت تقریبی  45.000مترمربع در  20طبقه
کارفرما :مهندسین مشاور پارسگستره
تاریخ شروع79/3/1 :
تاریخ خاتمه79/10/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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شماره پرونده
1132

مشخصات پروژه
نام پروژه :مخازن سنگآهن سنگان
شرح پروژه :طراحی سازه مخازن  9000 ،200 ،700و  20000مترمکعب بتنی دفنی
کارفرما :مهندسین مشاورتوانآب
تاریخ شروع79/3/1 :
تاریخ خاتمه79/8/6 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1133

نام پروژه :مس سونگون
شرح پروژه :آبرسانی پروژه صنایع مس سونگون
کارفرما :مهندسین مشاور بندآب
تاریخ شروع79/4/1 :
تاریخ خاتمه79/12/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1135

نام پروژه :ساختمان اداری ساپکو
شرح پروژه :طراحی معماری ،سازه ،برق ساختمان  5طبقه 1 +طبقه جهت توسعه

مرحله اجرائی :اتمام کار
1136

نام پروژه :ساختمان دشت یار

شرح پروژه :ساختمان مسکونی  9طبقه با مساحت تقریبی  6300مترمربع واقع در خیابان الهیه – دشت یار
کارفرما :آقای مهندس حاجشفیعی
تاریخ شروع79/5/15 :
تاریخ خاتمه79/8/7 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1137

نام پروژه :برج های میلینیوم
شرح پروژه :نظارت بر ساخت برجهای  30طبقه با کاربری مسکونی -اداری و تجاری واقع در خیابان شیخبهایی تهران
کارفرما :شرکت آشیانه هلی کوپتر
تاریخ شروع79/6/20 :
تاریخ خاتمه84/2/1 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1138

نام پروژهPET-II :

شرح پروژه :طراحی سازه قسمت  -PET-IIپتروشیمی شهیدتندگویان شامل سازههای فوالدی پلی و SSP
کارفرما :مهندسین مشاورناموران
تاریخ شروع79/6/25 :
تاریخ خاتمه81/3/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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تاریخ خاتمه79/10/1 :
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کارفرما :ایرانخودروسازه

سوابق کلی
شماره پرونده
1139

مشخصات پروژه
نام پروژه :نوردفوالد خوزستان -اهواز
شرح پروژه :طراحی سالنهای کوره -نورد و انبار مخصول کارخانه نورد میلگرد فوالد خوزستان به دهانههای  24 ،32و  36متر با
مساحت بالغ بر  20.000مترمربع
کارفرما :شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی ایرانمانا
تاریخ شروع79/6/20 :
تاریخ خاتمه79/12/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1140

نام پروژه :نظارت روگذر راه آهن ورودی بندرامام خمینی
شرح پروژه :نظارت بر اجرای جاده به طول  8کیلومتر و پل بتنی به طول 3کیلومتر
کارفرما :سازمان بنادروکشتیرانی خوزستان
تاریخ شروع79/6/30 :
تاریخ خاتمه83/8/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1141

نام پروژه :سالن سواریسازی
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شرح پروژه :طراحی و نظارت بر اجرای توسعه سالن سواریسازی شرکت ایرانخودرو
کارفرما :شرکت ایرانخودروسازه
تاریخ شروع79/7/1 :
تاریخ خاتمه82/9/3 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1144

نام پروژه :نظارت شهابشهر
شرح پروژه :نظارت براجرای سازه ساختمانهای 7و 18-17طبقه تعاونی مسکن شهابشهر به مساحت  125.000مترمربع
کارفرما :تعاونی مسکن شهابشهر
تاریخ شروع79/8/20 :
تاریخ خاتمه85/2/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1145

نام پروژه :خانه بنیاد 1000 -واحدی قم
شرح پروژه :طراحی سایت و سازه واحدهای مسکونی مجتمع مسکونی استیجاری
کارفرما :خانه بنیاد
تاریخ شروع79/9/1 :
تاریخ خاتمه79/11/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1146

نام پروژه :بازسازی جاده سربندر
شرح پروژه :طراحی و نظارت بر تعریض و ترفیع و بازسازی جاده ارتباطی سربندربه بندرامام
کارفرما :سازمان بنادروکشتیرانی
تاریخ شروع79/8/15 :
تاریخ خاتمه84/4/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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شماره پرونده
1147

مشخصات پروژه
نام پروژه :سالن RD

شرح پروژه :طراحی و نظارت براجرای ساختمان RD
کارفرما :شرکت ایرانخودروسازه
تاریخ شروع79/7/15 :
تاریخ خاتمه82/6/3 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1148

نام پروژه :تصفیهخانه فجر

شرح پروژه :سازه مخازن – استخرها و فیلترهای تصفیهخانه صنعتی سایت پتروشیمی فجر
کارفرما :پتروشیمی بندرامام خمینی -شرکت مهابقدس
تاریخ شروع79/8/14 :
تاریخ خاتمه79/12/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1149

نام پروژه :ساختمان مرکزی بنادر وکشتیرانی
شرح پروژه :کنترل کیفی و نظارت برساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمان  18طبقه سازمان مرکزی بنادروکشتیرانی

مرحله اجرائی :اتمام کار
1150

نام پروژه :مقاومسازی ساختمان خانم فالح
شرح پروژه :مقاومسازی ساختمان بتن مسلح ساخته شده در مقابل زلزله
کارفرما :آقای مهندس کوشان
تاریخ شروع79/8/25 :
تاریخ خاتمه80/3/25 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1151

نام پروژه :کنترل تصفیهخانه پتروشیمی تندگویان
شرح پروژه :کنترل طراحی سازهای سازهها و مخازن تصفیهخانه
کارفرما :شرکت نورهان صنایع
تاریخ شروع79/9/15 :
تاریخ خاتمه79/12/16 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1152

نام پروژه( BHS :سیستم انتقال بار مسافر)

شرح پروژه :طراحی سازه نگهدارنده سیستم انتقال بار مسافر -فرودگاه امامخمینی(ره) – در همکاری با شرکت واندرلند
کارفرما :مجری طرح فرودگاه بینالمللی امامخمینی(ره) – شرکت آتک

تاریخ شروع79/11/1 :
تاریخ خاتمه80/2/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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تاریخ شروع79/9/1 :
تاریخ خاتمه81/5/12 :
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کارفرما :سازمان بنادروکشتیرانی

سوابق کلی
شماره پرونده
1153

مشخصات پروژه
نام پروژه :ساختمان  5طبقه شرکت نفت در اهواز
شرح پروژه :مطالبه آسیب پذیری و مقاومسازی ساختمانهای اداری مناطق نفتخیز جنوب
کارفرما :شرکت سازه -مناطق نفتخیز جنوب
تاریخ شروع79/11/10 :
تاریخ خاتمه79/12/29 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1154

نام پروژه :پتروشیمی تندگویان

شرح پروژه :طراحی  3واحد سازه بتنی اصلی پتروشیمی مربوط جهت سرویس به واحدهای پلی  F,G,Hدر سایت پتروشیمی
شهیدتندگویان
کارفرما :شرکت ناموران
تاریخ شروع80/1/25 :
تاریخ خاتمه80/6/5:
مرحله اجرائی :اتمام کار

1155

نام پروژه :کنترل مخازن یک میلیون بشکه وزارت نفت
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شرح پروژه :طرح مخازن استراتژیک ذخیره نفت خام
کارفرما :شرکت بهینسامان سرزمین
تاریخ شروع79/11/29 :
تاریخ خاتمه80/2/2 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1156

نام پروژه :ساختمان کروبی
شرح پروژه :طراحی برج  20طبقه زعفرانیه
کارفرما :آقای مهندس کروبی
تاریخ شروع79/12/10 :
تاریخ خاتمه80/7/10:
مرحله اجرائی :اتمام کار

1157

نام پروژه HDPE :پتروشیمی مارون و جم

شرح پروژه :طراحی تمام سازههای صنعتی و ییرصنعتی واحدهای  HDPEدر دو سایت متفاوت شامل سیلوی  5000تنی ،پلی،
اکستروژن و ...براساس طرح پایه شرکت UDEH
کارفرما :شرکت سازه
تاریخ شروع80/1/1 :
تاریخ خاتمه82/5/6 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1158

نام پروژه :کمپرسورخانه نور
شرح پروژه :طراحی فونداسیونهای ایستگاه کمپرسور گاز نور
کارفرما :شرکت ناموران
تاریخ شروع80/1/25 :
تاریخ خاتمه80/3/25 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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1159

مشخصات پروژه
نام پروژه :بلوک  20اکباتان
شرح پروژه :طراحی یک بلوک از فاز  2شهرک اکباتان با اسکلت فوالدی
کارفرما :تعاونی مسکن سپاه پاسداران
تاریخ شروع80/2/1 :
تاریخ خاتمه80/8/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1160

نام پروژه :نظارت بر اجرای محوطه های کانتینری بندرچندمنظوره بندرعباس
شرح پروژه :نظارت برعملیات اجرائی محوطه داخلی بندرشهیدرجائی
کارفرما :سازمان بنادروکشتیرانی هرمزگان
تاریخ شروع80/4/1 :
تاریخ خاتمه82/6/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1161

نام پروژه :سایت گراولریزی بندرامام
شرح پروژه :طراحی سیویل سایت گراولریزی و نظارت بر اجرای عملیات

مرحله اجرائی :اتمام کار
1162

نام پروژه :سالن تزئینات 206
شرح پروژه :طراحی تغییرکاربری و بلندکردن درجای سقف  40.000مترمربع سالن قدیمی و نظارت براجرای کار
کارفرما :شرکت ایرانخودروسازه
تاریخ شروع80/3/15 :
تاریخ خاتمه81/5/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1163

نام پروژه :مجتمع طالبآباد
شرح پروژه :طراحی سازههای یک مجموعه تفریحی شامل سالن ورزش ،ویال و ویال آپارتمان
کارفرما :آقای ایروانی
تاریخ شروع80/3/28 :
تاریخ خاتمه :متوقف شد
مرحله اجرائی :اتمام کار

1164

نام پروژه :منزل مسکونی
شرح پروژه :طراحی ساختمان  8طبقه اسکلت فوالدی
کارفرما :مهندس نجیمی
تاریخ شروع80/5/1 :
تاریخ خاتمه80/8/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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تاریخ شروع80/5/1 :
تاریخ خاتمه83/6/1 :

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

کارفرما :سازمان بنادروکشتیرانی

سوابق کلی
شماره پرونده
1165

مشخصات پروژه
نام پروژه :پل دریاچه ارومیه
شرح پروژه :مشارکت در کنسرسیوم و طراحی فاز  1پل دریاچه ارومیه برای شرکت درمناقصه
کارفرما :قرارگاه خاتماالنبیاو
تاریخ شروع80/5/15 :
تاریخ خاتمه80/6/10 :
مرحله اجرائی :دوم در مناقصه

1166

نام پروژه :پل ایوانک
شرح پروژه :طراحی پله به دهانه  40متر در یرب تهران
کارفرما :شهرداری تهران
تاریخ شروع80/5/18 :
تاریخ خاتمه80/7/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1167

نام پروژه :ساختمان الوندآسایش
شرح پروژه :نظارت براجرای ساختمان  18طبقه با اصالحات و اضافه سازی فضاها
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کارفرما :شهرداری منطقه 2
تاریخ شروع80/5/20 :
تاریخ خاتمه84/2/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1168

نام پروژه :ساختمان مسکونی اختیاریه
شرح پروژه :ساختمان مسکونی  6طبقه به مساحت زیربنای  6000مترمربع
کارفرما :آقای مهندس حاجشفیعی
تاریخ شروع80/7/1 :
تاریخ خاتمه80/10/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1169

نام پروژه :پل بندرعباس
شرح پروژه :نظارت براجرای پل آبنما
کارفرما :سازمان بنادروکشتیرانی استان هرمزگان
تاریخ شروع80/10/1 :
تاریخ خاتمه82/12/8 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1171

نام پروژه :محاسبات بلوکهای  Aو  Bشهابشهر
شرح پروژه :محاسبات سازهای  4برج  17و  18طبقه به مساحت زیربنای  55.000مترمربع
کارفرما :تعاونی مسکن شهابشهر
تاریخ شروع80/9/15 :
تاریخ خاتمه80/12/15 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1172

مشخصات پروژه
نام پروژه :نظارت عالیه شهابشهر
شرح پروژه :نظارت عالیه براجرای سازه حدود  86000مترمربع پروژه مسکونی در همکاری با مهندسان مشاور نوی (نظارت عالیه
معماری و تاسیسات)
کارفرما :تعاونی مسکن شهابشهر
تاریخ شروع80/10/1 :
تاریخ خاتمه85/4/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1173

نام پروژه :آزمایشگاه و اتاق کنترل پتروشیمی مارون
شرح پروژه :طراحی سازه بتنی آزمایشگاه اصلی و ساختمان کنترل ضدانفجار پتروشیمی مارون
کارفرما :مهندسان مشاورسازه
تاریخ شروع80/10/1 :
تاریخ خاتمه81/3/2 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1174

نام پروژه :پل راهآهن بافق مشهد

تاریخ خاتمه81/2/18 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1176

نام پروژه :سقفهای آتیساز
شرح پروژه :طرح تبدیل سقفهای برجهای مسکونی  30طبقه آتیساز از تیرچه بلوک به دال بتنی
کارفرما :شرکت خانهبنیاد
تاریخ شروع80/10/15 :
تاریخ خاتمه80/12/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1177

نام پروژه :برج بیرنگ بهشهر
شرح پروژه :سازه فلزی ساختمان صنعتی برای کارخانه تصفیه روین
کارفرما :گروه صنعتی بهشهر
تاریخ شروع80/12/12 :
تاریخ خاتمه81/3/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1178

نام پروژه :پروژه صد
شرح پروژه :ساختمان  13طبقه مسکونی در منطقه پاسداران
کارفرما :ستاد رفاهی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
تاریخ شروع80/10/25 :
تاریخ خاتمه81/3/12 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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کارفرما :شرکت SDM

تاریخ شروع80/10/15 :

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

شرح پروژه :پل راهآهن با  7دهانه  24متری در باتالق کویری

سوابق کلی
شماره پرونده
1179

مشخصات پروژه
نام پروژه :بیرنگ مارگارین
شرح پروژه :سازه فلزی ساختمان صنعتی برای کارخانه تصفیه روین
کارفرما :کارخانه روین مارگارین
تاریخ شروع80/12/2 :
تاریخ خاتمه81/1/3 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1180

نام پروژه :ساختمان کیانپارس
شرح پروژه :ساختمان  5طبقه اداری در منطقه کیانپارس اهواز
کارفرما :مهندسان مشاورسازه
تاریخ شروع80/11/1 :
تاریخ خاتمه80/12/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1181

نام پروژه :طرح مصلی بزرگ امامخمینی (ره) تهران
شرح پروژه :طرح سازه رواق یربی
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کارفرما :مصلی بزرگ امامخمینی (ره)
تاریخ شروع80/12/18 :
تاریخ خاتمه81/5/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1182

نام پروژه :قطارهای مسافری رجا
شرح پروژه :طراحی تکیهگاههای تابلوی سر درساختمان ایستگاه اصلی راهآهن تهران به ابعاد  5*18متر
کارفرما :شرکت قطارهای مسافری رجا
تاریخ شروع80/12/7 :
تاریخ خاتمه80/12/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1183

نام پروژه :پردیسان قم
شرح پروژه :طراحی سازههای بتنی  4طبقه برای مجتمع  360واحدی مسکونی
کارفرما :شرکت خانهبنیاد
تاریخ شروع80/12/20 :
تاریخ خاتمه81/2/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1184

نام پروژه :ساختمان الهیه (نوسا)
شرح پروژه :ساختمان  18طبقه مسکونی در خیابان الهیه
کارفرما :گروه مشارکت ساختمانی الهیه
تاریخ شروع81/7/14 :
تاریخ خاتمه81/12/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1185

مشخصات پروژه
نام پروژه :اسکله  120.000تنی بندرامامخمینی
شرح پروژه :بازنگری طراحی اسکله  120.000تنی و بهسازی سازه ای آن
کارفرما :سازمان بنادروکشتیرانی خوزستان
تاریخ شروع81/4/2 :
تاریخ خاتمه81/10/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1186

نام پروژه :محوطه انبار CFS

شرح پروژه :طراحی مرحله اول و دوم سیویل و بهینهسازی کانالهای تخلیه آب باران محوطه انبار CFS
کارفرما :سازمان بنادروکشتیرانی استان هرمزگان
تاریخ شروع81/4/26 :
تاریخ خاتمه81/7/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1187

نام پروژه :تصفیهخانه فاضالب شهرک رجائی
شرح پروژه :نظارت عالیه و مقیم احداث تصفیهخانه فاضالب شهرک شهیدرجائی

مرحله اجرائی :اتمام کار
1188

نام پروژه :محوطهسازی بندرخرمشهر
شرح پروژه :طرح و نظارت محوطهسازی محدوده  4انبار و  5انبار محوطه اسکله و محوطه هانگار بندرخرمشهر
کارفرما :سازمان بندروکشتیرانی خرمشهر
تاریخ شروع81/5/29 :
تاریخ خاتمه81/10/25:
مرحله اجرایی :اتمام کار

1189

نام پروژه :محوطهسازی بندرامامخمینی
شرح پروژه :طراحی و نظارت برتعمیرات محوطههای بندرامامخمینی
کارفرما :سازمان بنادروکشتیرانی استان خوزستان
تاریخ شروع81/8/19 :
تاریخ خاتمه84/5/4 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1190

نام پروژه :پل روگذر راهآهن پتروشیمی
شرح پروژه :خدمات مطالعات مرحله اول و دوم ورودیهای سایت  4و  5به شبکه راههای بندرامامخمینی
کارفرما :سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
تاریخ شروع81/6/18 :
تاریخ خاتمه81/10/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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تاریخ شروع81/4/11 :
تاریخ خاتمه83/10/10 :

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

کارفرما :سازمان بنادروکشتیرانی استان هرمزگان

سوابق کلی
شماره پرونده
1191

مشخصات پروژه
نام پروژه :شاریوی پل گتوند
شرح پروژه :طراحی شاریوی  200تنی پل گتوند
کارفرما :شرکت مرسلقالب
تاریخ شروع81/5/14 :
تاریخ خاتمه81/7/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1192

نام پروژه :پل روگذر شهیدرجائی
شرح پروژه :طراحی و ارائه خدمات نظارت پل بندرشهیدرجائی به دهانه  24متر
کارفرما :سازمان بنادروکشتیرانی هرمزگان
تاریخ شروع81/9/25 :
تاریخ خاتمه83/10/10 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1193

نام پروژه :اسکله عسلویه

شرح پروژه :کنترل سازه اسکله  Other Chemicalبندر عسلویه
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کارفرما :مشاورساحل
تاریخ شروع81/6/17 :
تاریخ خاتمه81/9/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1194

نام پروژه :پارک طبیعت پردیسان
شرح پروژه :کنترل سازهای دریاچه شمالی پارک پردیسان
کارفرما :سازمان محیط زیست
تاریخ شروع81/5/23 :
تاریخ خاتمه81/8/3 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1195

نام پروژه :پله فرار ساختمان راهآهن رجاو
شرح پروژه :طراحی سازه و معماری و نظارت برنصب پله اضطراری
کارفرما :شرکت قطارهای مسافری رجاو
تاریخ شروع81/6/21 :
تاریخ خاتمه81/11/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1196

نام پروژه :تعاونی مسکن شهید بهشتی
شرح پروژه :اضافه سازی  2طبقه به ساختمانهای  16طبقه موجود
کارفرما :شرکت تعاونی مسکن شهیدبهشتی
تاریخ شروع81/7/17 :
تاریخ خاتمه82/2/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

147

سوابق کلی
شماره پرونده
1197

مشخصات پروژه
نام پروژه :ساختمان پژوهشگاه شرکت نفت
شرح پروژه :طراحی سازه ساختمان پژوهشگاه شرکت نفت
کارفرما :شرکت مهندسین مشاور پارسگستره
تاریخ شروع81/8/5 :
تاریخ خاتمه81/12/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1198

نام پروژه :ورزشگاه توحید
شرح پروژه :طراحی تکمیلی و نظارت براجرای ورزشگاه شامل سالنهای ورزشی ،استخرشنا و....
کارفرما :شهرداری منطقه 2
تاریخ شروع82/5/1 :
تاریخ خاتمه85/2/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1199

نام پروژه :ساختمان تجاری – اداری شهرک قدس
شرح پروژه :طراحی سازه ساختمان تجاری -اداری در  6طبقه با زیربنای  5000مترمربع

مرحله اجرائی :اتمام کار
1200

نام پروژه :مجموعه شالیزار وزارت علوم
شرح پروژه :طراحی سازه  5بلوک آپارتمانی در  16-14طبقه در نمک آبرود
کارفرما :ستاد رفاهی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری
تاریخ شروع82/1/1 :
تاریخ خاتمه82/9/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1201

نام پروژه :کشت و صنعت شمال
شرح پروژه :بهسازی زمین و احداث انبارهای یالت و مخازن روین دربندرامام خمینی
کارفرما :شرکت کشت و صنعت شمال
تاریخ شروع82/3/1 :
تاریخ خاتمه84/6/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1202

نام پروژه :اراضی پشتیبانی بندرامام
شرح پروژه :طرح آمادهسازی و تقسیمبندی اراضی بندرامامخمینی با همکاری شرکت شیبراههبندر
کارفرما :بنادروکشتیرانی استان خوزستان – اداره بندرامام خمینی

تاریخ شروع83/2/10 :
تاریخ خاتمه83/5/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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تاریخ شروع81/5/1 :
تاریخ خاتمه82/8/1 :

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

کارفرما :شرکت خانهبنیاد

سوابق کلی
شماره پرونده
1203

مشخصات پروژه
نام پروژه :ساختمان مرکزی جهاد کشاورزی اردبیل
شرح پروژه :کنترل طرح سازه ساختمان مرکزی جهاد کشاورزی اردبیل طراحی شده توسط شرکت توسعه و عمران
کارفرما :وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ شروع82/7/1 :
تاریخ خاتمه82/10/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1204

نام پروژه :ساختمان تجاری – مسکونی اهواز
شرح پروژه :طرح سازه ساختمان  5طبقه به مساحت  3500مترمربع درشهراهواز
کارفرما :آقای مهندس رستمی
تاریخ شروع83/3/1 :
تاریخ خاتمه82/9/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1205

نام پروژه :سازه پوششی صنایع فوالد بندرامام
شرح پروژه :شرکت در مسابقه طراحی سازه پوششی به دهانه  100متر و زیربنای  60.000مترمربع و ارائه  3طرح مختلف با
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شرکتهای پیمانکاری اس.دی.ام ،عمرانفالت ،و ماشینسازی اصفهان
تاریخ شروع82/5/1 :
تاریخ خاتمه82/7/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1207

نام پروژه :کارخانجات روینکشی کلهر کرمانشاه
شرح پروژه :طراحی محوطه شامل  120.000مترمربع انبار و  10.000مترمکعب مخزن دربندرامام خمینی
کارفرما :کارخانه روینکشی کلهر کرمانشاه
تاریخ شروع82/15/1 :
تاریخ خاتمه82/10/12 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1208

نام پروژه :شهابشهر
شرح پروژه :طراحی سازههای محوطه شامل کانالها ،تونلها و موتورخانه مجتمع شهابشهر
کارفرما :تعاونی مسکن شهاب شهر
تاریخ شروع82/4/2 :
تاریخ خاتمه82/10/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1209

نام پروژه :انبار هانگار بندرامام
شرح پروژه :طراحی و نظارت براجرای سوله به دهانه  60متر و مساحت  10.000مترمربع
کارفرما :سازمان بنادر و کشتیرانی
تاریخ شروع81/10/1 :
تاریخ خاتمه83/10/2 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1211

مشخصات پروژه
نام پروژه :انبارشمش میانه
شرح پروژه :طراحی و نظارت براجرای تقویت پی نشست کرده در اثر اضافهبار به روش میکروپایل
کارفرما :شرکت فوالد آذربایجان
تاریخ شروع82/7/1 :
تاریخ خاتمه83/2/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1212

نام پروژه :پروژه علمالهدی (سالن صنعتی)
شرح پروژه :طراحی معماری ،سازه و تاسیسات سالن صنعتی برای مونتاژ تجهیزات الکترونیک
کارفرما :سازمان صنایع دفاع
تاریخ شروع82/6/1 :
تاریخ خاتمه82/10/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1213

نام پروژه :ساختمان اداری صنام
شرح پروژه :طراحی معماری ،سازه و تاسیسات ساختمان اداری به مساحت  3000مترمربع

مرحله اجرائی :اتمام کار
1214

نام پروژه :محوطهسازی چهارانبارو هانگار  1و  2بندرخرمشهر
شرح پروژه :طراحی و نظارت براحداث انبارهای روباز جهت دپوی کانتینرها
کارفرما :اداره کل بندروکشتیرانی خرمشهر
تاریخ شروع82/4/1 :
تاریخ خاتمه86/6/2 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1215

نام پروژه :احداث دوباب انبارخرمشهر
شرح پروژه :طراحی و نظارت براحداث دوباب انبار سرپوشیده به مساحت  15.000مترمربع
کارفرما :اداره کل بندروکشتیرانی خرمشهر
تاریخ شروع82/4/1 :
تاریخ خاتمه86/6/2 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1216

نام پروژه :اسکلههای  2تا  7بندرخرمشهر
شرح پروژه :مطالعات بازسازی اسکلههای چوبی بندرخرمشهر و اسکله خانیان
کارفرما :اداره کل بنادروکشتیرانی خرمشهر
تاریخ شروع82/4/10 :
تاریخ خاتمه82/11/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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تاریخ شروع82/5/1 :
تاریخ خاتمه83/2/5 :

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

کارفرما :شرکت صنام

سوابق کلی
شماره پرونده
1217

مشخصات پروژه
نام پروژه :پروژه چناران
شرح پروژه :طراحی سازه  5بلوک آپارتمانی  7طبقه در خیابان فرشته
کارفرما :شرکت سرمایهگذاری مسکن – مهندسان مشاور راحمینژاد

تاریخ شروع82/8/1 :
تاریخ خاتمه83/3/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1218

نام پروژه :ترمینال کانتینری بندرخرمشهر
شرح پروژه :مطالعاتاحداث ترمینال کانتینری جهت توسعه ظرفیت انبارکانتینرها
کارفرما :اداره کل بندروکشتیرانی خرمشهر
تاریخ شروع82/8/15 :
تاریخ خاتمه82/12/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1219

نام پروژه :خط آهن نیشکر
شرح پروژه :مطالعات فاز  2راهآهن داخلی شرکت توسعه نیشکر و طراحی

تیم مشاوره و طراحی سازه

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

ایستگاههای مربوط به واحدهای صنعتی و نظارت بر اجرای آن
کارفرما :شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
تاریخ شروع82/10/1 :
تاریخ خاتمه84/8/18 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1220

نام پروژه :نظارت کیفی ساختمان خبرگزاری جمهوری اسالمی
شرح پروژه :کنترل کیفی و نظارت برساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمان خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران در اراضی عباس آباد
کارفرما :خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران
تاریخ شروع82/8/1 :
تاریخ خاتمه84/9/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1221

نام پروژه :مقاومسازی ساختمانهای مرکزی اول و عملیات پخش شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
شرح پروژه :بررسی آسیبپذیری و ارائه طرح بهسازی لرزهای ساختمانهای مرکزی و عملیات پخش شرکت پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی به مساحت  25.000مترمربع
کارفرما :شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت
تاریخ شروع82/8/1 :
تاریخ خاتمه83/3/30 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1222

نام پروژه :پل ترکمنچای
شرح پروژه :طراحی پل درهای دو خطه راهآهن میانه تبریز به طول  400متر
کارفرما :شرکت اس.دی.ام
تاریخ شروع82/9/12 :
تاریخ خاتمه83/3/1 :
مرحله اجرائی:بعداً تغییر یافت
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سوابق کلی
شماره پرونده
1223

مشخصات پروژه
نام پروژه :ساختمان ورزشی باغ اریوان
شرح پروژه :طراحی سازه ساختمان ورزشی و استخر به مساحت  3000مترمربع
کارفرما :تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه شهیدبهشتی
تاریخ شروع82/10/5 :
تاریخ خاتمه83/2/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1224

نام پروژه :مجتمع فرحزاد
شرح پروژه :طراحی و نظارت  4بلوک آپارتمانی  15-14طبقه در فرحزاد تهران به مساحت  40.000مترمربع
کارفرما :ستاد رفاهی وزارت علوم
تاریخ شروع82/6/1 :
تاریخ خاتمه85/7/2 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1225

نام پروژه :نظارت علمالهدی
شرح پروژه :نظارت عالیه و مقیم براجرای طرح سالن صنعتی و محوطه اطرا

مرحله اجرائی :اتمام کار
1226

نام پروژه :منابع هوایی
شرح پروژه :طراحی منابع هوایی فلزی به ظرفیتهای  100الی  500مترمکعب
کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی تهران
تاریخ شروع82/7/3 :
تاریخ خاتمه82/9/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1227

نام پروژه :کارخانه جدید میمه
شرح پروژه :طراحی محوطه ساختمانها و تاسیسات کارخانه جدید روینکشی
کارفرما :شرکت روین کلهر کرمانشاه
تاریخ شروع82/10/3 :
تاریخ خاتمه83/1/30 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1228

نام پروژه :سدکارون 3
شرح پروژه :کنترل روسازه پل اول و دوم سد کارون 3
کارفرما :شرکت آب نیرو (توسعه منابع آب ایران)
تاریخ شروع82/10/1 :
تاریخ خاتمه83/2/5 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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تاریخ شروع82/10/1 :
تاریخ خاتمه84/10/7 :

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

کارفرما :سازمان صنایع دفاع

سوابق کلی
شماره پرونده
1229

مشخصات پروژه
نام پروژه :انبار ترانزیت ذخیره یالت ودانههای روینی و آهنآالت
شرح پروژه :طراحی و نظارت بر اجرای انبارهای روباز و سرپوشیده و ساختمانهای جنبی در اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی
کارفرما :شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بینالمللی برادران مجدپور
تاریخ شروع82/10/15 :
تاریخ خاتمه8/6/5/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1230

نام پروژه :جایگاه تماشاچیان
شرح پروژه :طراحی جایگاه تماشاچیان ورزشگاه در شهر اهواز
کارفرما :شرکت صنایع فوالد اهواز به نمایندگی آقای مهندس رستمی
تاریخ شروع82/10/1 :
تاریخ خاتمه83/1/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1231

نام پروژه :بهشهر  4و 5
شرح پروژه :طراحی فاز  2سازه و شالوده برجهای بهشهر  4و 5

تیم مشاوره و طراحی سازه

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

کارفرما :شرکت صنعتی بهشهر (سهامی عام)
تاریخ شروع82/12/25:
تاریخ خاتمه83/2/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1233

نام پروژه :طراحی تابلیه پل بینالود
شرح پروژه :تغییر تابلیه پل  3دهانه  20متری به عرض  30متر از بتنی به فوالدی
کارفرما :شرکت اس.دی.ام
تاریخ شروع82/7/10 :
تاریخ خاتمه82/12/25 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1234

نام پروژه :الیروبی پشت ساختمان اداری خرمشهر
شرح پروژه :نظارت بر الیروبی به حجم حدودی  30.000مترمکعب
کارفرما :اداره کل بنادروکشتیرانی خرمشهر
تاریخ شروع82/12/1 :
تاریخ خاتمه83/2/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1235

نام پروژه :ایستگاه مترو قلهک

شرح پروژه :طراحی سازه ایستگاه مترو واقع در تقاطع قلهک شریعتی – ادامه خط  1در همکاری با مشاور طرح پرهون
کارفرما :شرکت مترو تهران – مشاور پژوهش (مدیرطرح)

تاریخ شروع82/12/15 :
تاریخ خاتمه84/11/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1236

مشخصات پروژه
نام پروژه :ساختمان صد

– تعاونی شرکت واحد

شرح پروژه :ساختمان  24طبقه در منطقه  22شهرداری تهران
کارفرما :تعاونی شرکت واحد منطقه 6
تاریخ شروع83/1/15 :
تاریخ خاتمه83/10/12 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1237

نام پروژه :ایستگاه تلهمتری (کیسون)
شرح پروژه :کنترل محاسبات سازه و طراحی مجدد ساختمان تلهمتری
کارفرما :شرکت کیسون
تاریخ شروع :بهمن 82
تاریخ خاتمه :اسفند 82
مرحله اجرائی :اتمام کار

1238

نام پروژه :المپتصویر عالمآرا
شرح پروژه :کنترل محاسبات سالن تولید المپ تصویر شرکت عالمآرا

مرحله اجرائی :اتمام کار
1239

نام پروژه :همکاری با شرکت C.C.L
شرح پروژه :کنترل محاسبات ساختمانهای با سقفهای پس کشیده پروژه مرایه
کارفرما :نماینده شرکت  C.C.Lدر ایران

تاریخ شروع82/12/1 :
تاریخ خاتمه83/5/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1240

نام پروژه :ترمیم و بازسازی باراندازهای شنی و لکهگیری آسفالت محوطههای بندرامام
شرح پروژه :مطالعات و نظارت بر ترمیم باراندازهای موجود شنی و ترمیم آسفالت محوطههای موجود
کارفرما :اداره کل بنادروکشتیرانی خوزستان
تاریخ شروع82/12/1 :
تاریخ خاتمه83/10/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1241

نام پروژه :ساختمان تجاری در شهرستان گنبد کاووس
شرح پروژه :طرح سازهای ساختمان تجاری و رستوران واقع در شهرستان گنبد کاووس
کارفرما :شهرداری گنبد کاووس
تاریخ شروع83/3/1 :
تاریخ خاتمه83/7/15 :
مرحله اجرائی:اتمام کار
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تاریخ شروع83/2/1 :
تاریخ خاتمه83/5/25 :

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

کارفرما :شرکت عالمآرا

سوابق کلی
شماره پرونده
1242

مشخصات پروژه
نام پروژه :ساختمانهای مسکونی خانهبنیاد (اسالمشهر)
شرح پروژه :طرح اصالح نواقص اجرایی نظارت بر اجرای طرح تقویت اسکلت های فاز  2پروژه اسالمشهر
کارفرما :شرکت خانه بنیاد
تاریخ شروع83/4/14 :
تاریخ خاتمه84/11/7 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1243

نام پروژه :ایستگاه راهآهن مالیر
شرح پروژه :طرح سازهای ساختمان ایستگاه اسکلت فلزی قوسی

کارفرما :معاونت ساخت و توسعه راهآهن – مهندسان مشاور بینش و فن

تاریخ شروع83/4/1 :
تاریخ خاتمه83/8/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1244

نام پروژه :پروژه پردیس (علمالهدی)
شرح پروژه :چندبلوک از مجتمع مسکونی مربوط به خانههای سازمانی کارکنان 5 -بلوک  4طبقه بتنی

تیم مشاوره و طراحی سازه

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

کارفرما :صنایع هوا و فضا
تاریخ شروع :اردیبهشت 83
تاریخ خاتمه :تیر -مرداد 83
مرحله اجرائی :اتمام کار
1245

نام پروژه :نظارت سالنهای یذاخوری و سرویسهای بهداشتی بندرشهیدرجائی
شرح پروژه :شش واحد سالن یذاخوری و سرویسهای بهداشتی
کارفرما :اداره کل بنادروکشتیرانی استان هرمزگان
تاریخ شروع83/5/1 :
تاریخ خاتمه83/12/18 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1246

نام پروژه :کوهسار چالوس
شرح پروژه :مجتمع مسکونی شامل مجموعاً  3بلوک مجزای اسکلت فلزی با هسته بتنی به مساحت  85000مترمربع و ساختمانهای

جنبی شامل استخر – مخزن آب

کارفرما :شرکت سرمایه گذاری مسکن مهندسین مشاور راحمینژاد
تاریخ شروع :مرداد 1383
تاریخ خاتمه :آذر 1385
مرحله اجرائی :اتمام کار
1247

نام پروژه :پروژه بهسازی و ترمیم اسکله شماره  4آبادان
شرح پروژه :اسکله به طول  80متر و عرض  6/5متر در بندرآبادان
کارفرما :اداره کل بنادروکشتیرانی استان خوزستان
تاریخ شروع :مهرماه 83
تاریخ خاتمه :دی ماه 1383
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1248

مشخصات پروژه
نام پروژه :ساختمان اداری فوالد خوزستان
شرح پروژه :ساختمان بتنی  8طبقه در شهر اهواز بخشهای جنبی
کارفرما :شرکت ملی فوالد خوزستان – آقای مهندس مقتدایی

تاریخ شروع :شهریور 82
تاریخ خاتمه :اسفند 82
مرحله اجرائی :اتمام کار
1249

نام پروژه :بندرسجافی
شرح پروژه :احداث انبارسرپوشیده و راه دسترسی انبار و اجرای دیوار محوطه بندر تجاری سجافی
کارفرما :اداره کل بنادروکشتیرانی استان خوزستان
تاریخ شروع83/5/1 :
تاریخ خاتمه84/7/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1250

نام پروژه :مقاومسازی شرکت نفت (ساختمانهای مرکزی دوم و چهارم)
شرح پروژه :مطالعات آسیبپذیری و ارائه طرح مقاومسازی لرزهای  2ساختمان  14و  12طبقه به مساحت مجموع  35.000مترمربع

مرحله اجرائی :اتمام کار
1252

نام پروژه :سالن چندمنظوره اهواز
شرح پروژه :ساختمان صنعتی واقع در ورزشگاه شهر اهواز با کاربری ورزشی
کارفرما :شرکت ملی فوالد خوزستان
تاریخ شروع :شهریور 83
تاریخ خاتمه :مهر 83
مرحله اجرائی :اتمام کار

1253

نام پروژه :شهرک لتمان کن
شرح پروژه :ساخت چهاربرج هشت طبقه در شهرک لتمان کن
کارفرما :مشاور لتمان کن
تاریخ شروع83/8/1 :
تاریخ خاتمه :متوقف شد
مرحله اجرائی :متوقف شد

1254

نام پروژه :سردر ورودی دانشگاه عالی دفاع ملی
شرح پروژه :سردرورودی ،ساختمان نگهبانی و دیوارهای جانبی دانشگاه عالی دفاع ملی
کارفرما :موسسه ویژه شهیدرجائی
تاریخ شروع :مهر 83
تاریخ خاتمه :آبان 83
مرحله اجرائی :اتمام کار
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تاریخ شروع83/7/1 :
تاریخ خاتمه81/4/1 :

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

کارفرما :شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

سوابق کلی
شماره پرونده
1255

مشخصات پروژه
نام پروژه :ساختمان سازمانی ظفر
شرح پروژه :مطالعات آسیبپذیری و ارائه طرح مقاومسازی ساختمان مسکونی سازمانی
کارفرما :شرکت ملی نفت – شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت

تاریخ شروع83/6/1 :
تاریخ خاتمه83/10/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1256

نام پروژه :ساختمان خیابان ظفر
شرح پروژه :کنترل طرح ساختمان  26طبقه با قاب خمشی فوالدی
کارفرما :شرکت نوسا
تاریخ شروع1383/12/1 :
تاریخ خاتمه1384/2/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1257

نام پروژه :پلهای راه آهن میانه تبریز (قطعه )2
شرح پروژه :ارائه طرح جایگزین سازه برای پل کیلومتر  38به طول  340متر
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کارفرما :شرکت کانیوو
تاریخ شروع84/7/1 :
تاریخ خاتمه85/1/17 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1259

نام پروژه :پل های راه آهن میانه تبریز (قطعه )4

شرح پروژه :ارائه طرح جایگزین سازه برای پلهای کیلومتر  58،52و 60به طولهای  360 – 320و  500متر
کارفرما :شرکت ساختمانی ویسا
تاریخ شروع84/5/11 :
تاریخ خاتمه84/10/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1260

نام پروژه :سالن ایستگاه راه آهن کرمانشاه

شرح پروژه :طراحی سازه ایستگاه راه آهن کرمانشاه – قوسی به دهانه  60متر
کارفرما :طرح توسعه راه آهن – مهندسان مشاور بینش و فن

تاریخ شروع84/4/1 :
تاریخ خاتمه84/12/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1261

نام پروژه :بانک کشاورزی
شرح پروژه :ارزیابی سریع لرزه ای شعب بانک کشاورزی استان گلستان
کارفرما :اداره ساختمان بانک کشاورزی
تاریخ شروع84/4/20 :
تاریخ خاتمه :متوقف شد
مرحله اجرائی :متوقف شد
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سوابق کلی
شماره پرونده
1262

مشخصات پروژه
نام پروژه :سالن همایشهای مجتمع امیرکبیر
شرح پروژه :طراحی و تهیه نقشه های اجرائی سازه سالن همایش های هتل امیرکبیر اراک  4000مترمربع اسکلت فلزی
کارفرما :مهندسین مشاور راحمی نژاد
تاریخ شروع84/4/28 :
تاریخ خاتمه85/2/1 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1263

نام پروژه :ساختمان کیمیای شمال
شرح پروژه :طراحی اسکلت فوالدی و تهیه نقشه های اجرائی ساختمان گنجی در ایزده نور ( 9طبقه)
کارفرما :مهندسین مشاور راحمی نژاد
تاریخ شروع84/5/30 :
تاریخ خاتمه84/8/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1264

نام پروژه :ساختمان بوفه دانشگاه آزاد اسالمی
شرح پروژه :طراحی و تهیه نقشه های اجرای ساختمان بوفه و قرنطینه دانشگاه آزاد اسالمی

مرحله اجرائی :اتمام کار
1265

نام پروژه :مجتمع مسکونی اروند
شرح پروژه :کنترل طرح سازه و نظارت مقیم و عالیه بر اجرای برج مسکونی اروند در شهرک شهید محالتی
کارفرما :شرکت ایران اطلس مهندسین مشاور بنکوه سازان (مدیریت طرح)
تاریخ شروع84/10/15 :
تاریخ خاتمه86/3/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1266

نام پروژه :سازه فلزی پیش گرمکن کارخانه سیمان دلیجان
شرح پروژه :بازنگری طرح و تهیه نقشه های اجرائی ساخت و نصب سازه فلزی پیش گرمکن سیمان دلیجان
کارفرما :شرکت نسران
تاریخ شروع84/8/18 :
تاریخ خاتمه85/2/12 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1267

نام پروژه :ایستگاه  T1مترو

شرح پروژه :ایستگاه مترو ( T1شریعتی -میرداماد)
کارفرما :مهندسین مشاورفرآیندمعماری
تاریخ شروع84/8/24 :
تاریخ خاتمه84/12/12 :
مرحله اجرائی :طرح تغییر کرد
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تاریخ شروع84/9/15 :
تاریخ خاتمه84/12/10 :
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کارفرما :دانشگاه آزاد واحد جنوب – آقای مهندس خالقیان

سوابق کلی
شماره پرونده
1268

مشخصات پروژه
نام پروژه :مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و سازمان تعاون روستایی
شرح پروژه :کنترل طرحهای سازه مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
کارفرما :وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ شروع84/8/1 :
تاریخ خاتمه85/2/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1269

نام پروژه :ساختمان آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی
شرح پروژه :طراحی و تهیه نقشه های اجرای ساختمان آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب تهران
کارفرما :دانشگاه آزاد واحد جنوب – آقای مهندس خالقیان

تاریخ شروع84/10/18 :
تاریخ خاتمه85/2/2 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
1270

نام پروژه :برجهای بهاران اراک
شرح پروژه :طراحی اسکلت فوالدی با هسته بتنی مسلح ،محاسبات ایستایی وتهیه نقشه های اجرائی سازه در شهر اراک با مساحت
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تقریبی  57000مترمربع در دو بلوک  18طبقه
کارفرما :مهندسین مشاور راحمی نژاد
تاریخ شروع84/11/1 :
تاریخ خاتمه85/5/1 :
مرحله اجرائی:اتمام کار
1271

نام پروژه :ایستگاه شماره  5خط یک راه آهن شهری تبریز
شرح پروژه :مطالعات تکمیلی مرحله اول و طراحی سازه ،ایستگاه شماره  5خط یک راه آهن شهری تبریز با زیربنای تقریبی 5000
مترمربع

کارفرما :مهندسین مشاور عرصه – ره طرح (مدیریت طرح)

تاریخ شروع84/11/23 :
تاریخ خاتمه86/1/30 :
مرحله اجرائی:اتمام کار
1272

نام پروژه :ساختمان مهد 1 -

شرح پروژه :مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای ساختمان مهد –  1در شهر تهران با زیر بنایی به مساحت تقریبی  3000مترمربع
کارفرما :وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (مجری طرح مقاوم سازی اماکن نیروهای مسلح )
تاریخ شروع84/12/8 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرائی :متوقف شد

1273

نام پروژه :آزمایش BRBF
شرح پروژه :طراحی کف قوی قاب مقاوم و تجهیزات آزمایش مهاربندهای کمانش تاب
کارفرما :دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ شروع84/10/2 :
تاریخ خاتمه85/2/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1274

مشخصات پروژه
نام پروژه :بازنگری طرح ساختمان اداری فرشته
شرح پروژه :کنترل طرح سازهای ساختمان اداری فرشته با زیر بنایی به مساحت تقریبی  7000مترمربع و ارائه طرحهای بهسازی
کارفرما :مهندسین مشاور سازه
تاریخ شروع84/12/27 :
تاریخ خاتمه85/4/16 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1275

نام پروژه :کنترل مجتمع مسکونی بروجرد
شرح پروژه :طراحی اسکلت بتنی ساختمان  11طبقه در شهرک اندیشه بروجرد
کارفرما :شرکت سرمایه گذاری عمران بروجرد
تاریخ شروع85/2/18 :
تاریخ خاتمه85/6/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1276

نام پروژه :متل آقای گنجی
شرح پروژه :طراحی اسکلت بتنی متل  5طبقه با زیرزمین در منطقه ساحلی نور به مساحت  6000مترمربع

مرحله اجرائی :اتمام کار
1277

نام پروژه :گسترش ساختمان مرکزی دوم خطوط لوله و مخابرات نفت
شرح پروژه :مقاوم سازی ساختمان مرکزی دوم شرکت پخش پاالیش نفت جهت افزایش  2طبقه بر روی ساختمان  13طبقه اسکلت
فلزی موجود
کارفرما :شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
تاریخ شروع85/2/26 :
تاریخ خاتمه85/5/30 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1278

نام پروژه :ساختمان گلپاد
شرح پروژه :طراحی اسکلت فلزی ساختمان مسکونی  18طبقه در الهیه خیابان گلپاد
کارفرما :مهندسین مشاور راحمی نژاد
تاریخ شروع85/4/10 :
تاریخ خاتمه86/9/16 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1279

نام پروژه :ساختمان میزان
شرح پروژه :طراحی اسکلت فوالدی  8طبقه با دیوار برشی بتنی در تهران
کارفرما :مهندسین مشاور راحمی نژاد
تاریخ شروع85/4/1 :
تاریخ خاتمه85/3/20:
مرحله اجرائی :اتمام کار
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تاریخ شروع84/12/27 :
تاریخ خاتمه85/12/15 :
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کارفرما :مهندسین مشاور راحمی نژاد

سوابق کلی
شماره پرونده
1280

مشخصات پروژه
نام پروژه :پل بزرگ ایزدخواست
شرح پروژه :طراحی پل بزرگ دره ایزدخواست (راه آهن اصفهان شیراز)با عرشه فلزی مرکب و روش اجرای پیشرانی ،مجهز به
میراگرهای انژی 7دهانه به طول  485متر ،دهانههای  40-5*77-60متری
کارفرما :شرکت اس .دی .ام
تاریخ شروع86/3/30 :
تاریخ خاتمه86/8/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1281

نام پروژه :ساختمان نصر 2
شرح پروژه :مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای ساختمان نصر 2
کارفرما :وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تاریخ شروع85/3/23 :
تاریخ خاتمه86/1/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1282

نام پروژه :ساختمان های نصر  3-1و 3-2
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شرح پروژه :مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای ساختمان های نصر  3-1و نصر 3-2
کارفرما :وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح
تاریخ شروع85/3/23 :
تاریخ خاتمه85/8/23 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
1283

نام پروژه :ساختمان اداره بانک ملی
شرح پروژه :مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزهای ساختمان اداره بانک ملی ایران
کارفرما :بانک ملی ایران
تاریخ شروع85/3/9 :
تاریخ خاتمه85/9/10 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1284

نام پروژه :ایستگاه راه آهن مشهد
شرح پروژه :طراحی اسکلت فوالدی ساختمان اداری  5طبقه ایستگاه راه آهن مشهد به مساحت  5700مترمربع
کارفرما :شرکت عرصه -اداره ساختمان راه اهن
تاریخ شروع85/5/10 :
تاریخ خاتمه85/5/30 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1285

نام پروژه :هتل کوثر

شرح پروژه :کنترل ساخت اسکلت فلزی و آزمونهای ییر مخرب جوش ()NDT
کارفرما :آقای دکتر پاشا
تاریخ شروع85/4/1 :
تاریخ خاتمه85/7/12 :
مرحله اجرائی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1286

مشخصات پروژه
نام پروژه :ایستگاه راه آهن مالیر (تکمیلی)
شرح پروژه :تهیه نقشههای کارگاهی و طرح روش ساخت سازه فوالدی ایستگاه راه آهن مالیر
کارفرما :شرکت پی چینه
تاریخ شروع85/5/19 :
تاریخ خاتمه85/7/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1288

نام پروژه :پل آزاد راه قزوین رشت
شرح پروژه :طراحی تابلیه پل مرکب با تیرهای فوالدی مورب و دال بتنی درجا به طول  40متر
کارفرما :شرکت اس .دی .ام
تاریخ شروع85/6/12 :
تاریخ خاتمه86/2/15 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1289

نام پروژه :پلهای راه آهن شمال – جنوب عربستان
شرح پروژه :ارائه خدمات دفتر فنی به پیمانکار جهت شرکت در مناقصه بین المللی جهت احداث  200دهانه پل در راه آهن شمال

مرحله اجرائی :اتمام کار
1290

نام پروژه :مجتمع آموزشی فرهنگی راه آهن
شرح پروژه :طراحی اسکلت بتنی مجتمع آموزشی فرهنگی راه آهن در شهرک اکباتان به مساحت  12100مترمربع
کارفرما :شرکت عرصه -اداره ساختمانی راه آهن
تاریخ شروع85/5/20 :
تاریخ خاتمه86/1/20 :
مرحله اجرائی :اتمام کار

1291-1

نام پروژه :مجتمع مسکونی پارسیان گستر شمال
شرح پروژه :محاسبات فنی سازه پارکینگ یک طبقه مجتمع مسکونی پارسیان گستر شمال واقع درمحمودآباد مازندران بامساحت
تقریبی  4200مترمربع
کارفرما :شرکت بعد تکنیک
تاریخ شروع85/7/24 :
تاریخ خاتمه85/10/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1291-2

نام پروژه :مجتمع مسکونی پارسیان گسترشمال

شرح پروژه :محاسبات فنی سازه بلوک  Dمجتمع مسکونی  17طبقه پارسیان گسترشمال واقع در محمود آباد مازندران با مساحت
تقریبی  12200مترمربع
کارفرما :شرکت بعد تکنیک
تاریخ شروع85/9/15 :
تاریخ خاتمه86/1/30 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
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تاریخ شروع85/6/15 :
تاریخ خاتمه85/7/20 :
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جنوب عربستان
کارفرما :شرکت ارسا ساختمان

سوابق کلی
شماره پرونده
3-1291

مشخصات پروژه
نام پروژه :مجتمع مسکونی پارسیان گستر شمال

شرح پروژه :محاسبات فنی سازه بلوک  Aمجتمع مسکونی  16طبقه پارسیان گستر شمال واقع در محمودآباد مازندران بامساحت
تقریبی  9900مترمربع
کارفرما :شرکت بعد تکنیک
تاریخ شروع85/10/5 :
تاریخ خاتمه86/1/25 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1293

نام پروژه :پل اللی
شرح پروژه :طراحی مرحله اول پل بزرگ اللی
کارفرما :شرکت بلند پایه
تاریخ شروع85/8/1 :
تاریخ خاتمه86/2/15 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1294

نام پروژه :ایستگاه متروی اصفهان
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شرح پروژه :مطالعات مرحله اول و دوم طراحی سازه دو ایستگاه قطار شهری اصفهان با زیربنای  4500مترمربع برای هر ایستگاه
نام کارفرما :مهندسین مشاور عرصه
تاریخ شروع86 /1/10:

تاریخ خاتمه86/4/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
1295

نام پروژه :مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزهای  14باب مدرسه درمناطق ورامین -قرچک – پیشوا -جوادآباد

شرح پروژه :مطالعات مراحل اول و دوم بهسازی لرزهای  14باب مدرسه جمعا" شامل 23واحد ساختمان به مساحت تقریبی 29184
مترمربع واقع درمناطق ورامین ،قرچک  ،پیشوا و جوادآباد
کارفرما :اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
تاریخ شروع85/9/18 :
تاریخ خاتمه86/1/25 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1296

نام پروژه :برج استاد شهریار
شرح پروژه :مطالعات آسیب پذیری لرزهای ساختمان اداری و تجاری  16طبقه بتنی به مساحت  53000مترمربع واقع در
شهرک قدس
نام کارفرما :شرکت تهران تارک
تاریخ شروع85/10/15 :
تاریخ خاتمه86/2/15 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1297

نام پروژه :برج کالج
شرح پروژه :طراحی سازه و کنترل کیفیت عملیات جوشکاری اسکلت  24طبقه به مساحت  35000مترمربع واقع در سوهانک
کارفرما :آقای مهندس رحمانی
تاریخ شروع85/11/5 :
تاریخ خاتمه86/6/10 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1299

مشخصات پروژه
نام پروژه :مقاوم سازی ساختمانهای مخابراتی بم و بروات
شرح پروژه :کنترل طرح های بازسازی و مقاوم سازی ساختمان مرکز امامت ،ساختمان مرکز شهید اعتمادی بم ،ساختمان مرکز
بروات و کنترل طرح نوسازی ساختمانهای اداری و فنی مرکز سوم بم و نظارت بر اجرای پنج ساختمان مراکز مخابراتی بم و بروات
کارفرما :شرکت مخابرات استان کرمان
تاریخ شروع86/2/20 :
تاریخ خاتمه87/3/15 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

-1300الف

نام پروژه :راه آهن بافق  -زرین شهر( قطعه اول )
شرح پروژه :تقویت پلهای بافق  -زرین شهر به منظور افزایش بارمحوری از  20تن به  25تن و مطالعات آسیب پذیری و بهسازی و

مرمت آسیب های موضعی به روش  ، EPCشامل  427قطعه پل و ابنیه فنی با سطح زیر بنای  10266مترمربع عرشه پل راه آهن
کارفرما :شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
تاریخ شروع86/4/4 :
تاریخ خاتمه89/5/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

مرمت آسیب های موضعی به روش  ، EPCشامل  417قطعه پل و ابنیه فنی با سطح زیر بنای  8226مترمربع عرشه پل راه آهن
کارفرما  :شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
تاریخ شروع86/4/4 :
تاریخ خاتمه89/5/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
-1300ج

نام پروژه :راه آهن بافق زرین شهر ( قطعه سوم )
شرح پروژه :تقویت پلهای بافق  -زرین شهر به منظور افزایش بارمحوری از  20تن به  25تن و مطالعات آسیب پذیری و بهسازی و

مرمت آسیب های موضعی به روش  ، EPCشامل  446قطعه پل با سطح زیر بنای  7639مترمربع عرشه پل راه آهن
کارفرما  :شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
تاریخ شروع86/4/4 :
تاریخ خاتمه89/5/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
1301

نام پروژه :مجتمع مسکونی مهسان بلوک A1

شرح پروژه :خدمات مهندسی مرحله اول و دوم سازه بلوک  A1با زیر بنای  11000مترمربع و  12طبقه واقع در منطقه  22تهران
نام کارفرما :تعاونی مسکن دانشگاه شاهد
تاریخ شروع86/2/15 :
تاریخ خاتمه86/7 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1302

نام پروژه :مجتمع مسکونی مهسان بلوک A2

شرح پروژه :خدمات مهندسی مرحله اول و دوم سازه بلوک  A2با زیربنای  24000مترمربع و  13طبقه واقع درمنطقه  22تهران
نام کارفرما :تعاونی مسکن مهسان
تاریخ شروع86 /2/16 :
تاریخ خاتمه86/6/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
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شرح پروژه :تقویت پلهای بافق  -زرین شهر به منظور افزایش بارمحوری از  20تن به  25تن و مطالعات آسیب پذیری و بهسازی و
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-1300ب

نام پروژه :راه آهن بافق زرین شهر ( قطعه دوم )

سوابق کلی
شماره پرونده
1305

مشخصات پروژه
نام پروژه :طرح مقاومسازی برج استاد شهریار
شرح پروژه :ارائه طرح بهسازی لرزهای ساختمان تجاری اداری استاد شهریار به مساحت  53000مترمربع در شهرک یرب ( 16طبقه
اسکلت بتنی)
نام کارفرما :شرکت تهران تارک
تاریخ شروع86/2/23 :
تاریخ خاتمه86/8/25 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1306

نام پروژه :مطالعات مراحل اول و دوم بهسازی لرزهای ساختمان تابعه وزارت جهاد کشاورزی
شرح پروژه :مطالعات کامل مراحل اول و دوم آسیب پذیری لرزهای سازه براساس ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای
موجود
نام کارفرما :وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ شروع86 /4/5 :
تاریخ خاتمه86/11/10 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
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1307

نام پروژه :مجتمع مسکونی بابلسر
شرح پروژه :مطالعه مرحله اول (طراحی و انتخابی سیستم سازهای) و مرحله دوم (محاسبات ایستایی و تهیه نقشههای اجرایی) سازه
مجتمع مسکونی بابلسر در سه برج  23طبقه با زیر بنای تقریبی  60.000مترمربع
نام کارفرما :دکتر محمد هاشمی(وزارت مسکن و شهر سازی)
تاریخ شروع86/6/10 :
تاریخ خاتمه86/10/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1308

نام پروژه :مجتمع مسکونی شهاب شهر

شرح پروژه :تجدید محاسبات بلوک  B1مجتمع مسکونی شهاب شهر واقع در منطقه  22تهران برای احداث  2طبقه اضافی برروی
سازه موجود
نام کارفرما :تعاونی مسکن شهاب شهر
تاریخ شروع86/5/21 :

تاریخ خاتمه86/7/12 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
1309

نام پروژه :ساختمانهای بهاران اراک
شرح پروژه :کنترل نقشههای کارگاهی اسکلت فلزی برجهای پروژه بهاران اراک به وزن تقریبی  4000تن
نام کارفرما :مهندسین مشاور راحمی نژاد
تاریخ شروع86 /7/15 :
تاریخ خاتمه87/7/10 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1310

نام پروژه :مجتمع سیمان تهران
شرح پروژه :ارائه خدمات مهندسی کنترل و طراحی سیستمهای سازهای درمجتمع سیمان تهران
نام کارفرما :جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت
تاریخ شروع86/8/5 :
تاریخ خاتمه86/11/15 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1311

مشخصات پروژه
نام پروژه :ساختمان اداری شرکت سازه
شرح پروژه :نظارت در بر عملیات اجرائی ساختمان  10طبقه خیابان فرشته با متراژ تقریبی  7500مترمربع
نام کارفرما :آقای مهندس سهیل بنی سلیمان شیبانی(شرکت سازه)
تاریخ شروع86/9/20 :
تاریخ خاتمه87/9/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1312

نام پروژه :نگهداری پلهای تهران
شرح پروژه :طراحی و نظارت بر مرمت و نگهداری 15پلهای فلزی و بتنی شهر تهران
نام کارفرما :سازمان مهندسی شهرداری تهران
تاریخ شروع87/4 :
تاریخ خاتمه89/6 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1313

نام پروژه :مطالعات مراحل اول و دوم بهسازی لرزهای ساختمانهای مدارس استان تهران
شرح پروژه :انجام مطالعات مراحل اول و دوم بهسازی لرزهای  14باب مدرسه در مناطق تهران -ورامین -پیشوا -جوادآباد و فشافویه

مرحله اجرایی :اتمام کار
1314

نام پروژه :تقاطع شیخ فضل اهلل نوری و محمد علی جناح
شرح پروژه :طراحی مرحله اول و دوم تقاطع ییر همسطح بزرگراههای شیخ فضل اهلل نوری و محمد علی جناح شامل سیویل و سازه
با حدود  25000مترمربع سطح پلهای تقاطع در انواع کابلی ،پیش تنیده و بتنی مسلح
نام کارفرما :شرکت زیر ساخت گستر قائم /سازمان مهندسی شهرداری تهران
تاریخ شروع86/12 :
تاریخ خاتمه87/5 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1316

نام پروژه :ایستگاه متروی D3-L7

شرح پروژه :طراحی سازه و روش اجرای ایستگاه مترو در تقاطع خطوط D3-L7
نام کارفرما :مهندسین مشاور فرآیند معماری
تاریخ شروع87/2 :
تاریخ خاتمه87/5 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1318-1

نام پروژه :نظارت بر مقاوم سازی مدارس استان تهران
شرح پروژه :نظارت بر اجرای طرح مقاومسازی مدرسه حاج رضا مهران واقع در شهرستان پیشوا در سه طبقه مصالح بنایی
نام کارفرما :اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
تاریخ شروع87/4 :
تاریخ خاتمه88/3 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
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(در استان تهران) به همراه ضمائم مربوطه
نام کارفرما :اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

سوابق کلی
شماره پرونده
2-1318

مشخصات پروژه
نام پروژه :نظارت بر مقاوم سازی مدارس استان تهران
شرح پروژه :نظارت بر اجرای طرح مقاوم سازی مدرسه شهید فرقانی قرچک واقع در شهرستان قرچک ورامین در  2طبقه مصالح
بنایی
نام کارفرما :اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
تاریخ شروع87/3 :
تاریخ خاتمه87/12 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1320

نام پروژه :اکریلونیتریل
شرح پروژه :انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی سیویل،سازه ،معماری و تاسیسات پروژه اکریلونیتریل اعم از ساختمانهای اداری،
پشتیبانی،آزمایشگاه ها و سازههای فرآیندی در منطقه ویژه پتروشیمی
نام کارفرما :شرکت شیمیائی الیا
تاریخ شروع87/10/16 :

تاریخ خاتمه89/2/20 :

مرحله اجرایی :اتمام کار
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1322

نام پروژه :پردیس دانشگاه تهران
شرح پروژه :نظارت بر بازسازی و مرمت دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
نام کارفرما :پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
تاریخ شروع87/5/7 :
تاریخ خاتمه87/8/10 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1323

نام پروژه :شهرک بایستان
شرح پروژه :طراحی مرحله اول و دوم سازه ساختمانهای شهرک مسکونی بایستان واقع در شهریار تهران ،شامل ساختمانهای 6و10
طبقه و کاربرد روشهای نوین برای انبوه سازی
نام کارفرما :آقای مهندس نوروزی
تاریخ شروع87/2 :
تاریخ خاتمه87/7 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1324

نام پروژه :مجموعه تجاری بینالمللی بروجرد

شرح پروژه :طراحی مرحله اول و دوم سازه  4طبقه بلوک  Aواقع در بروجرد به زیربنای  22000مترمربع
نام کارفرما :مهندسین مشاور راحمی نژاد
تاریخ شروع87/6 :
تاریخ خاتمه87/9 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1325

نام پروژه :مجتمع تجاری -تفریحی پروما
شرح پروژه :انجام خدمات مهندسی طراحی و نظارت عالیه بر اجرای فونداسیون ،دیوار حائل و سیستم باربر ثقلی و جانبی ساختمان
 26طبقه شمالی و  11طبقه جنوبی هتل و مرکز تجاری پروما واقع در شهر تهران به زیربنای  75000مترمربع
نام کارفرما :گروه پارس پروما
تاریخ شروع87/11/27 :
تاریخ خاتمه89/10/1 :
مرحله اجرایی :توقف کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1326

مشخصات پروژه
نام پروژه :کلینیک دندانپزشکی کارکنان قوه قضائیه
شرح پروژه :بهسازی لرزه ای ساختمان کلینیک دندانپزشکی کارکنان قوه قضائیه با سازه  6طبقه فلزی به مساحت  2500مترمربع واقع
در شهر تهران
نام کارفرما :قوه قضائیه
تاریخ شروع89/3/1 :

تاریخ خاتمه89/7/10 :

مرحله اجرایی :اتمام کار
1332

نام پروژه :ساختمان ستاد مدیریت بحران
شرح پروژه :تهیه طرح بهسازی لرزهای مرحله دوم ساختمان مرکزی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
نام کارفرما :سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
تاریخ شروع88/8/12 :
تاریخ خاتمه89/3/15 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1336

نام پروژه :ساختمان مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

نام کارفرما :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
تاریخ شروع88/9/1 :
تاریخ خاتمه89/2/25 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
1339

نام پروژه :مقاوم سازی ساختمان صا ایران
شرح پروژه :مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزهای ساختمان دو طبقه مدار چاپی صما
نام کارفرما :شرکت صنایع الکترونیک ایران
تاریخ شروع88/11/3 :
تاریخ خاتمه91/4/15 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1340

نام پروژه :نقشه پروما
شرح پروژه :تهیه نقشههای اجرائی کارگاهی اسکلت فلزی  27طبقه مجتمع تجاری و تفریحی پروما با مساحت حدود 75000
مترمربع
نام کارفرما :گروه پارس پروما
تاریخ شروع88/12/16 :
تاریخ خاتمه89/2/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1341

نام پروژه :مسکن مهر هشتگرد
شرح پروژه :خدمات نظارت عالیه ،مقیم و نظام مهندسی بر عملیات اجرائی مجموعه مسکونی  10000واحدی مسکن مهر هشتگرد
نام کارفرما :شرکت هسا
تاریخ شروع89/1/26 :
تاریخ خاتمه93/12/10 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
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مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای طرح
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شرح پروژه :مطالعات و بررسی وضعیت سازه و تهیه طرح و نقشه های اجرائی به همراه محاسبات سازه و فونداسیون ساختمان ستاد

سوابق کلی
شماره پرونده
1345

مشخصات پروژه
نام پروژه :نظارت صا ایران
شرح پروژه :نظارت کارگاهی ،عالیه و کنترل مضاعف نقشههای پروژه مسکونی امید ساختمان  9طبقه به مساحت  15000مترمربع
نام کارفرما :شرکت تعاونی مسکن شهید بهشتی
تاریخ شروع89/5/31 :
تاریخ خاتمه91/10/15 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1346

نام پروژه :دانشگاه آزاد (سازمان انتشارات)
شرح پروژه :طراحی و نظارت بر اجرای پروژه فونداسیون ماشین چاپ روزنامه و دال متکی بر زمین کف سالن به متراژ  900مترمربع
و ساختمان  2طبقه تاسیسات واقع در کهریزک تهران
نام کارفرما :دانشگاه آزاد اسالمی
تاریخ شروع89/5/18 :
تاریخ خاتمه91/3/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1348

نام پروژه :مقاوم سازی ساختمانهای مهم شهر کرمان
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شرح پروژه :مطالعات مرحله دوم بهسازی لرزهای ساختمانهای کلیدی استان کرمان شامل :ساختمان فرمانداری ،ساختمان مرکزی
انتقال خون ،ساختمانهای اورژانس ،جراحی و آموزش بیمارستان شهید باهنر ،ساختمان مرکزی شرکت آب و فاضالب
نام کارفرما :استانداری کرمان
تاریخ شروع89/2/1 :
تاریخ خاتمه89/7/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
1349

نام پروژه :پایش پروما
شرح پروژه :مطالعات پایش سالمت سازهای سیستم حفاظت گود هتل پروما
نام کارفرما :شرکت پارس پروما
تاریخ شروع89/5/23 :
تاریخ خاتمه89/10/15 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1350

نام پروژه :مجموعه ورزشی کشتیرانی
شرح پروژه :طراحی سازه و تاسیسات مجموعه ورزشی کشتیرانی به زیر بنای  20000مترمربع در لویزان
نام کارفرما :شرکت راحمی نژاد

تاریخ شروع 89/7/29 :

تاریخ خاتمه8912//25 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
1351

نام پروژه :مقاوم سازی هتل کمال
شرح پروژه :طراحی مقاوم سازی سازه موجود  17طبقه در بلوار اشرفی اصفهانی
نام کارفرما :آقای حصارکی
تاریخ شروع89/5 :
تاریخ خاتمه89/9 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1352

مشخصات پروژه
نام پروژه :مهندسی کارگاهی پلهای کیلومتر  58 ،50و  60میانه تبریز

شرح پروژه :ارائه خدمات مهندسی و کارگاهی جهت اجرای پلهای قطعه  3کیلومتر  50و  58و  60راه آهن میانه – بستان آباد -
تبریز
نام کارفرما :شرکت ساختمانی ویسا
تاریخ شروع89/8/1 :
تاریخ خاتمه92/3/26 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1353

نام پروژه :ساختمان موزه دفاع مقدس
شرح پروژه :ارزیابی و بهسازی ساختمان موزه دفاع مقدس یزد
نام کارفرما :استانداری یزد
تاریخ شروع89 :
تاریخ خاتمه90/10 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1354

نام پروژه :طراحی پل معلم سمنان

تاریخ شروع89/9/15 :
تاریخ خاتمه90/4/25 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
1355

نام پروژه :طراحی پل نهضت شهر سمنان
شرح پروژه :نظارت عالیه بر اجرای پل روگذر نهضت شهر سمنان
نام کارفرما :سازمان عمران شهرداری سمنان
تاریخ شروع90/6/1 :
تاریخ خاتمه90/11/15 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1356

نام پروژه :نظارت ساختمان شهران
شرح پروژه :نظارت بر اجرای ساختمان  8طبقه
نام کارفرما :آقای هومن اعظمیان
تاریخ شروع90/2/11 :
تاریخ خاتمه91/4/20 :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1357

نام پروژه :طراحی و نظارت ساختمان زعفرانیه
شرح پروژه :طراحی و نظارت بر اجرای سازه ساختمان نشاط
نام کارفرما :دکتر سعید یغمایی
تاریخ شروع90/3/11 :
تاریخ خاتمه91/12/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
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نام کارفرما :سازمان عمران شهرداری سمنان
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شرح پروژه :مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم پل روگذر معلم شهر سمنان

سوابق کلی
شماره پرونده
1358

مشخصات پروژه
نام پروژه :بهسازی لرزهای مجموعه سولههای اداری و صنعتی صما
شرح پروژه :نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای طرح بهسازی لرزهای مجموعه  4سوله اداری و صنعتی صما
نام کارفرما :صنایع الکترونیک ایران
تاریخ شروع90/3/24 :
تاریخ خاتمه90/7/15 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1359

نام پروژه :هتل شهمیرزاد
شرح پروژه :مطالعات مرحله اول و دوم سازه ساختمان  7طبقه هتل شهمیرزاد
نام کارفرما :آقای مهندس بایبان
تاریخ شروع90/6/1 :
تاریخ خاتمه90/10/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1360

نام پروژه :نظارت ساختمان صندوق بازنشستگی
شرح پروژه :بازنگری و به روزرسانی بهسازی لرزهای ساختمان  14طبقه مرکزی اول پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران

تیم مشاوره و طراحی سازه

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

نام کارفرما :شرکت مهندسی و ساختمان صبا نفت
تاریخ شروع90/5/2 :

تاریخ خاتمه93/4/10:
مرحله اجرایی :اتمام کار
1361

نام پروژه :کنترل جوش پلهای شهرداری سمنان
شرح پروژه :کنترل جوش سازههای فلزی پلهای روگذر معلم و نهضت شهر سمنان
نام کارفرما :سازمان عمران شهرداری سمنان
تاریخ شروع90/6/1 :
تاریخ خاتمه91/8/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1363

نام پروژه :مجتمع تجاری مشهد
شرح پروژه :بازبینی طراحی و محاسبات سازه ساختمان تجاری و اداری  36طبقه
نام کارفرما :شرکت مهندسان مشاور نقش محیط
تاریخ شروع90/7/24 :
تاریخ خاتمه90/11/15 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1364

نام پروژه :پاالیشگاه شهید تندگویان
شرح پروژه :خدمات مشاوره مهندسی و بهسازی لرزهای مرحله اول و دوم سازه برجهای خنککننده شرکت پخش فرآوردههای
نفتی ایران
نام کارفرما :شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
تاریخ شروع90/8/28 :
تاریخ خاتمه91/1/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1365

مشخصات پروژه
نام پروژه :شرکت دیپلمات (ساختمان  14طبقه خیابان سوم)
شرح پروژه :مطالعات مرحله اول و دوم سازه ساختمان  14طبقه مسکونی خیابان  3ولنجک
نام کارفرما :شرکت دیپلمات
تاریخ شروع90/10/7 :
تاریخ خاتمه91/5/20:
مرحله اجرایی :اتمام کار

1366

نام پروژه :شرکت سداد پل  25+100فیروزکوه
شرح پروژه :کنترل محاسبات و تکمیل طراحی پل کیلومتر  25+100فیروزکوه
نام کارفرما :شرکت سداد
تاریخ شروع90/10/23 :
تاریخ خاتمه91/5/1 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1367

نام پروژه :شرکت دیپلمات (ساختمان  14طبقه خیابان یازدهم)
شرح پروژه :مطالعات مرحله اول و دوم سازه ساختمان  14طبقه مسکونی خیابان  11ولنجک

تاریخ خاتمه91/3/30 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
1368

نام پروژه :تعاونی مسکن منطقه  3آموزش و پرورش
شرح پروژه :کنترل جوش
نام کارفرما :تعاونی مسکن منطقه  3آموزش و پرورش
تاریخ شروع91/1/15 :
تاریخ خاتمه92/6/25 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1369

نام پروژه :ساختمان صاشیراز
شرح پروژه :خدمات مدیریت طرح بهسازی لرزهای ساختمان  13طبقه صنایع الکترونیک شیراز
نام کارفرما :صنایع الکترونیک ایران (صاایران)
تاریخ شروع90/12/25 :
تاریخ خاتمه91/6/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1370

نام پروژه :ساختمان سرو طازند
شرح پروژه :تخریب و نوسازی ساختمان دفتر مرکزی شرکت طازند
نام کارفرما :شرکت مهندسین مشاور طازند -آقای مهندس زندی
تاریخ شروع90/12/1 :
تاریخ خاتمه92/10/10 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
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نام کارفرما :شرکت دیپلمات

سوابق کلی
شماره پرونده
1371

مشخصات پروژه
نام پروژه :مترو تهران (ایستگاه شهرری)
شرح پروژه :خدمات مشاوره احداث ساختمان راهبری در مجاورت ایستگاه مترو شهرری
نام کارفرما :شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه
تاریخ شروع91/1/23 :
تاریخ خاتمه92/2/20:
مرحله اجرایی :اتمام کار

1372

نام پروژه :نظارت مجتمع تفریحی کشتیرانی
شرح پروژه :خدمات نظارت عالیه و مقیم بر اجرای اسکلت فلزی ساختمان ورزشی کشتیرانی
نام کارفرما :موسسه خدمات رفاهی-کشتیرانی
تاریخ شروع91/6/13 :
تاریخ خاتمه93/5/25 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1373

نام پروژه :طرح کنترل سازه باغ پرندگان (فرآیند معماری)
شرح پروژه :انجام خدمات مهندسی-کنترل طرح سازه باغ پرندگان تهران
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نام کارفرما :مهندسین مشاور فرآیند معماری -سازمان مهندسی شهرداری تهران
تاریخ شروع91/6/14 :
تاریخ خاتمه91/10/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
1374

نام پروژه :مهندسی کارگاهی پلهای کیلومتر  40میانه تبریز

شرح پروژه :ارائه خدمات مهندسی و کارگاهی جهت اجرای پلهای قطعه  3کیلومتر  40راه آهن میانه – بستان آباد  -تبریز
نام کارفرما :شرکت ساختمانی کانیو
تاریخ شروع91/6/1 :
تاریخ خاتمه92/7/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1375

نام پروژه :طراحی سازه مجتمع تجاری اراک (راحمی نژاد)
شرح پروژه :انجام خدمات مهندسی طراحی سازه مجتمع تجاری اراک
نام کارفرما :مهندسین مشاور راحمینژاد
تاریخ شروع91/6/30 :
تاریخ خاتمه92/1/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1376

نام پروژه :مقاومسازی ساختمان مرکزی بانک گردشگری
شرح پروژه :کنترل بهسازی لرزهای ساختمان  18طبقه ساختمان مرکزی بانک گردشگری سعادتآباد
نام کارفرما :بانک گردشگری
تاریخ شروع91/5/5 :
تاریخ خاتمه-:
مرحله اجرایی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1377

مشخصات پروژه
نام پروژه :مقاومسازی دانشگاه علوم دریایی چابهار
شرح پروژه :کنترل بهسازی لرزهای ساختمان دانشکده مهندسی دریا
نام کارفرما :دانشگاه علوم دریایی چابهار
تاریخ شروع91/8/6 :
تاریخ خاتمه92/2/20:
مرحله اجرایی :اتمام کار

1378

نام پروژه :کنترل محاسبات و نظارت بر جابجایی شل کوره کارخانه فوالد ویان
شرح پروژه :روشهای مختلف پیشنهادی برای جابجایی شل کوره کارگاه ذوب کارخانه با وزن تقریبی  130تن
نام کارفرما :فوالد ویان
تاریخ شروع91/9/7 :
تاریخ خاتمه92/1/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1379

نام پروژه :ارائه خدمات عامل چهارم جهت تاسیسات برقی و مکانیکی
شرح پروژه :ارائه خدمات مشاوره و مدیریت بر فعالیت پیمانکاران تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای آموزشی ،اداری ،پذیرایی

مرحله اجرایی :اتمام کار
1380

نام پروژه :انجام خدمات مهندسی بلوکهای  6طبقه  Aو  Bطرح  520واحدی سایت یادگار شهر جدید هشتگرد
شرح پروژه :ارایه خدمات در زمینه مطالعات مرحله اول (طراحی و انتخاب سیستم سازهای) و مرحله دوم (محاسبات ایستایی و تهیه
نقشههای اجرایی) سازه ساختمان  6طبقه مسکونی
نام کارفرما :مجری طرح  520واحدی سایت یادگار شهر جدید هشتگرد
تاریخ شروع91/11/26 :
تاریخ خاتمه92/4/10 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1381

نام پروژه :طراحی و نظارت عالیه تقاطع ییر همسطح کنار گذر جنوبی سمنان با راه روستای خیرآباد
شرح پروژه :انجام خدمات مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم ابنیه سویل و سازه محدوده تقاطع ییر همسطح کنار گذر جنوبی
سمنان با راه روستای خیرآباد و نظارت عالیه بر اجرای طرح
نام کارفرما :سازمان عمران شهرداری سمنان
تاریخ شروع92/2/25 :
تاریخ خاتمه92/6/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1382

نام پروژه :مهندسی کارگاهی پل کیلومتر  39آزادراه اندیمشک-زال
شرح پروژه :ارائه خدمات مهندسی و کارگاهی جهت اجرای پل کیلومتر  39آزادراه اندیمشک-زال
نام کارفرما :کارخانه صنعتی نیکزاد
تاریخ شروع92/4/12 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :اتمام کار
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و محوطهسازی سایت شیان
نام کارفرما :موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

سوابق کلی
شماره پرونده
1383

مشخصات پروژه
نام پروژه :انجام خدمات مهندسی ارزیابی ،مرمت و بهسازی های سازهای سالن مجموعه آب گرم سرعین ایرانیان
شرح پروژه :استفاده کارفرما از خدمات مشاور برای ترمیم ،تعویض یا نوسازی اجزای اسکلت فوالدی
نام کارفرما :شرکت سرعین ایرانیان
تاریخ شروع92/3/5 :
تاریخ خاتمه92/8/10 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1384

نام پروژه :خدمات بهسازی لرزای و افزایش  3طبقه به ساختمان یاسمن و نظارت بر اجرای طرح
شرح پروژه :بررسی وضع موجود سازه  20طبقه ساختمان یاسمن واقع در منطقه الهیه تهران و انجام مطالعات بهسازی لرزهای و ارائه
طرح تقویت سازه برای افزایش  3طبقه بروی  20طبقه موجود
نام کارفرما :آقای مهندس کاظم توابی
تاریخ شروع92/3/21 :
تاریخ خاتمه93/2/30 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1385

نام پروژه :انجام خدمات مهندسی ساختمان  15طبقه شامل سه زیر زمین خیابان فرحزادی
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شرح پروژه :ارائه خدمات مشاور در زمینه مطالعات مرحله اول طراحی و انتخاب سیستم سازهای و مرحله دوم محاسابات ایساتایی و
تهیه نقشههای اجرایی
نام کارفرما :شرکت دیپلمات
تاریخ شروع92/7/14 :
تاریخ خاتمه93/1/25 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
1386

نام پروژه :انجام خدمات مهندسی ساختمان  20طبقه تجاری اداری فاران بلوار ارتش
شرح پروژه :ارائه خدمات مشاور در زمینه مطالعات مرحله اول (طراحی و انتخاب سیستم سازهای فلزی،بتنی و ترجیحا ترکیبی) و
مرحله دوم (محاسبات ایستایی و تهیه نقشههای اجرایی)
نام کارفرما :شرکت پدیده سامانمهر
تاریخ شروع92/10/21 :
تاریخ خاتمه93/2/15 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1390

نام پروژه :انجام خدمات مهندسی ساختمان  9طبقه مسکن مهر هشتگرد
شرح پروژه :ارائه خدمات مشاور در زمینه مطالعات مرحله اول (طراحی و انتخاب سیستم سازهای) و مرحله دوم (محاسبات ایستایی
و تهیه نقشههای اجرایی)
نام کارفرما :شرکت آیقار
تاریخ شروع92/10/21 :

تاریخ خاتمه93/2/10 :

مرحله اجرایی :اتمام کار
1391

نام پروژه :نظارت عالیه و کارگاهی پروژه مجتمع اداری-تجاری سهند
شرح پروژه :اعمال نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه
نام کارفرما :شرکت عمران و معماری دانشگاه تهران
تاریخ شروع92/11/6 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :در حال اجرا
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سوابق کلی
شماره پرونده
1392

مشخصات پروژه
نام پروژه :خدمات مشاوره مطالعات طراحی بهسازی و نظارت ساختمان اداری ثبت اسناد و امالک تهران
شرح پروژه :انجام مطالعات ارزیابی و تهیه طرح بهسازی لرزهای ،طراحی معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی و تهیه برآورد کامل و
انجام کلیه خدمات مشاور تا پایان فاز دوم ساختمان اداره کل ثبت استان تهران
نام کارفرما :سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
تاریخ شروع92/11/29 :
تاریخ خاتمه93/3/10 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1394

نام پروژه :طراحی مجتمع مسکونی مروارید

شرح پروژه :ارائه خدمات مهندسی مرحله اول و مرحله دوم و خدمات مکمل برای دو برج  30طبقه مشابه و قرینه هم  F7و  F8در
پروژه مسکونی مروارید
نام کارفرما :شرکت آ.س.پ (سهامی عام)
تاریخ شروع93/2/16 :
تاریخ خاتمه93/9/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

نام کارفرما :شرکت توسعه و عمران هم اندیشان دیدار
تاریخ شروع93/3/18 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا
1396

نام پروژه :طراحی پل عابر پیاده شهر کرد چهار محال بختیاری
شرح پروژه :ارائه خدمات مشاور در زمینه مطالعات مرحله اول (طراحی و انتخاب سیستم سازهای) و مرحله دوم (محاسبات ایستایی
و تهیه نقشههای اجرایی) پل قوسی به دهانه  250متر
نام کارفرما :شرکت ماشین سازی اصفهان
تاریخ شروع93/5/18 :
تاریخ خاتمه93/6/10 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1397

نام پروژه :مهندسی کارگاهی پل سد تالوار
شرح پروژه :بررسی طرح ،تهیه نقشههای کارگاهی ساخت و نصب
نام کارفرما :گروه صنعتی نیکزاد
تاریخ شروع93/5/14 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :اتمام کار

1398

نام پروژه :انجام خدمات مهندسی ساختمان  20طبقه اداری میدان ونک
شرح پروژه :ارائه خدمات مشاور در زمینه مطالعات مرحله اول و طراحی های مرحله دوم سازه
نام کارفرما :شرکت فوالد ویان
تاریخ شروع93/8/1 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :در حال اجرا
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شرح پروژه :عملیات اجرای سازه مجموعه هتل دیدار با  32طبقه و زیر بنای اولیه حدود  143000مترمربع
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1395

نام پروژه :طراحی ،نظارت عالیه و مقیم بر اجرای سازه مجموعه هتل دیدار

سوابق کلی
شماره پرونده
1399

مشخصات پروژه
نام پروژه :انجام خدمات مهندسی ساختمان  16طبقه تجاری اداری موسیوند خیابان شریعتی
شرح پروژه :ارائه خدمات مشاور در زمینه مطالعات مرحله اول و طراحی های مرحله دوم سازه
نام کارفرما :شرکت فوالد ویان
تاریخ شروع93/8/1 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1400

نام پروژه :کنترل طرح هتل اللیم
شرح پروژه :هدایت و کنترل طراحی سازه هتل بزرگ اللیم بین ساری و نکا
نام کارفرما :شرکت توسعه پردیس اللیم (هواپیمایی ماهان)
تاریخ شروع93/11/12 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :اتمام کار

1401

نام پروژه :انجام خدمات مهندسی ساختمان  31طبقه
شرح پروژه :انجام خدمات مهندسی و طراحی مرحله اول و دوم ساختمان  31طبقه واقع در مرواریدشهر
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نام کارفرما :آقای مهندس رحمانی
تاریخ شروع94/3/24 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :در حال اجرا
1402

نام پروژه :خدمات مهندسی کارگاهی پل کیله سفید
شرح پروژه :اجرای خدمات مهندسی کارگاهی جهت اجرای عرشه پل کیله سفید به روش پیشرانی
نام کارفرما :کارخانه صنعتی سپیدان
تاریخ شروع94/3/26 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی اتمام کار

1403

نام پروژه :انجام خدمات نظارت بلوک های  F7و F8

شرح پروژه :نظارت مقیم و عالیه بر ساخت بلوک های  F7و  F8مروارید شهر
نام کارفرما :شرکت آ.اس.پ
تاریخ شروع94/7/6 :
تاریخ خاتمه-:
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1404

نام پروژه :انجام خدمات مهندسی مرکز تجارت جهانی کیش
شرح پروژه :ارائه خدمات طراحی مرحله اول و دوم سازه ساختمان  17طبقه هماهنگ با طرح معماری مرکز تجارت جهانی کیش
نام کارفرما :شرکت مشاور اثر
تاریخ شروع94/4/1 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :اتمام کار
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سوابق کلی
شماره پرونده
1405

مشخصات پروژه
نام پروژه :خدمات مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزهای و مقاوم سازی بازار موبایل ایران 2
شرح پروژه :انجام خدمات مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزهای و مقاوم سازی بازار موبایل ایران  2دارای  7طبقه اسکلت
فلزی به مساحت تقریبی 25500مترمربع واقع درتهران ،چهارراه یافت آباد شرقی
نام کارفرما :گروه سرمایه گذاری تات
تاریخ شروع94/07/01 :
تاریخ خاتمه95/2/10 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1406

نام پروژه :مقاوم سازی استادیوم  75000نفری نقش جهان اصفهان
شرح پروژه :مطالعات بارگذاری ،تحلیل ،کنترل مقاطع ،اتصاالت و نقشههای اجرایی در ورزشگاه  75000نفری نقش جهان اصفهان
نام کارفرما :شرکت مهندسان مشاور فرآیند معماری
تاریخ شروع95/04/05 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :اتمام کار

1407

نام پروژه :نقشههای کارگاهی پل آزاد راه رودبار منجیل-رودبار

تناژ  900تن)
نام کارفرما :مهندس نیکزاد
تاریخ شروع95/02/01 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :در حال اجرا
1408

نام پروژه :مقاوم سازی ساختمان صدرای شیراز
شرح پروژه:ارزیابی آسیب پذیری لرزهای و بهسازی لرزهای ساختمان اداری سه طبقه بتنی با زیر بنای تقریبی  850مترمربع واقع در
صدرا شهر شیراز
نام کارفرما :شرکت پست جمهوری اسالمی ایران
تاریخ شروع95/03/25 :
تاریخ خاتمه95/5/20 :
مرحله اجرایی :اتمام کار

1409

نام پروژه :مقاوم سازی ساختمان ستادی شماره یک پست جمهوری اسالمی ایران
شرح پروژه :مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزهای ،بهسازی لرزهای ساختمان و طراحی مجدد معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی
ساختمان  4طبقه اداری با اسکلت فلزی و زیربنای تقریبی  2500مترمربع
نام کارفرما :شرکت پست جمهوری اسالمی ایران
تاریخ شروع95/05/13 :
تاریخ خاتمه95/8/15 :
مرحله اجرایی :اتمام کار
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( پل  4دهانه قوسی به طول  125/6متر کیلومتر  0+141به تناژ  450تن و پل سه دهانه قوسی به طول  122/75متر کیلومتر  0+445به
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شرح پروژه :تهیه نقشههای اجرایی و ساخت پلهای مسیر آزادراه منجیل-رودبار

سوابق کلی
شماره پرونده
1410

مشخصات پروژه
نام پروژه :مقاوم سازی کانتینرهای مرکز داده های ایرانسل
شرح پروژه :مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزهای کانتینرهای مخابراتی و مرکز داده های سایت سوئیچ شرق ایرانسل
نام کارفرما :شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
تاریخ شروع95/5/6 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :اتمام کار

1411

نام پروژه :مقاوم سازی سازه پایپ رکهای سایت پتروشیمی جم-عسلویه
شرح پروژه :مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزهای ،بهسازی لرزهای سازه پایپ رک سایت پتروشیمی جم-عسلویه
نام کارفرما :شرکت جندی شاپور
تاریخ شروع95/07/01 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1412

نام پروژه :طراحی پل قوسی تقاطع راه آهن میانه تبریز
شرح پروژه :بازنگری طراح پل راهآهن تقاطع میانه تبریز با آزادراه تبریز-زنجان میباشد که توسط شرکت راهآهن تهیه شده است.
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این پل قوسی سهمی شکل فوالدی ،سه دهانه که دهانه میانی  62متر و دهانههای مجاور  12متری میباشد .در ضمن پل در پالن به
صورت اریب روی کولهها تکیه داده شده است.
نام کارفرما :شرکت پارس پل
تاریخ شروع95/07/01 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :اتمام کار
1413

نام پروژه :ساختمان تجاری و اداری خیابان شریعتی
شرح پروژه :مطالعات مرحله اول و دوم سازه ساختمان  17طبقه تجاری و اداری خیابان شریعتی
نام کارفرما :مهندس حاجی شفیعی
تاریخ شروع95/10/1 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1414

نام پروژه :مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان تولید دارو هاتسل تهران و ساختمان سیکلوترون کرج
شرح پروژه :انجام مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزهای و انجام خدمات جنبی جهت افزایش ظرفیت هاتسل ساختمان
تولید دارو ساختمان سیکلوترون واقع در سازمان انرژی اتمی تهران و کرج
نام کارفرما :شرکت پارس ایزوتوپ
تاریخ شروع95/11/24 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1415

نام پروژه :پژوهشکده معتمد
شرح پروژه :ارزیابی تطبیق موارد اجرا شده با طرح مقاوم سازی ارائه شده برای ساختمان در دست احداث و رفع یا جبران عدم
انطباق های احتمالی در اجرا جهت حصول به اهدا

طراحی

نام کارفرما :جهاد کشاورزی
تاریخ شروع96/2/25 :
تاریخ خاتمه:
مرحله اجرایی :در حال اجرا
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سوابق کاری کلی
شماره پرونده
1416

مشخصات پروژه
نام پروژه :اکریلونیتریل
شرح پروژه :انجام خدمات طراحی تاسیسات برقی ساختمان های ییرصنعتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر
نام کارفرما :جهاد کشاورزی
تاریخ شروع96/2/25 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1417

نام پروژه :مقاوم سازی ساختمان ستاد مرکزی قوه قضاییه
شرح پروژه :انجام مطالع ات و بررسی لرزه ای و مقاوم سازی سازه ،معماری ،تاسیسات برقی و مکانیکی ،پدافند ییر عامل و محیط
زیست و انجام برآورد ریالی و تهیه اسناد مناقصه
نام کارفرما :قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران
تاریخ شروع96/8 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1418

نام پروژه :خوابگاه دانشجویی قوه قضاییه

تاریخ شروع96/06 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا
1419

نام پروژه :پارکینگ مکانیزه پروژه ایران زیتون ساری
شرح پروژه :طراحی و کنترل اجرای سازه ،تهیه نقشه های اجرایی و کارگاهی پارکینگ مکانیزه واقع در زمینی به مساحت  50متر
مربع با مساحت  1100متر مربع با کاربری پارکینگ مکانیزه
نام کارفرما :الگوریتم هوشمند زیتون
تاریخ شروع96/06 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1420

نام پروژه :نظارت پست
شرح پروژه :ارائه خدمات نظارت بر اجرای طرح مقاوم سازی لرزه ای سازه و بهسازی معماری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان
ستادی شماره  1شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران
نام کارفرما :شرکت پست جمهوری اسالمی ایران
تاریخ شروع96/08 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا
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تهیه و ارائه گزارش
نام کارفرما :قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران
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شرح پروژه :انجام بررسی فنی و تهیه گزارش توجیهی وضعیت موجود ساختمان تخریب شده و بررسی فنی علت و دامنه تخریب و

سوابق کاری کلی
شماره پرونده
1422

مشخصات پروژه
نام پروژه :ساختمان شمالی پالسکو
شرح پروژه :انجام مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای و تحلیل آسیب پذیری ساختمان  5طبقه شمالی پالسکو واقع در تهران چهار
راه استانبول به مساحت  18000متر
نام کارفرما :شرکت رامان ( وابسته به بنیاد مستضعفان )
تاریخ شروع96/09 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1423

نام پروژه :بازطراحی عرشه پل باسمنج
شرح پروژه :بازطراحی عرشه پل باسمنج توسط مشاور به طول حدود یک کی لومتر در مسیر راه آهن دو خط میانه تبریز به منظور
بهبود جزئیات اجرایی و فراهم آوری امکان نصب آن به وسیله پیشرانی
نام کارفرما :شرکت بتن سازه
تاریخ شروع96/10/16 :
تاریخ خاتمه- :
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مرحله اجرایی :در حال اجرا
1424

نام پروژه :سازه پارچه ای قلهک
شرح پروژه :تهیه نق شه های معماری و سازه و همچنین ساخت و برپایی سازه کششی پارچه ای به همراه تمام قطعات و ملحقات
فلزی و فونداسیون بر اساس نقشه های اولیه
نام کارفرما :آقای سید فرشید نوربخش
تاریخ شروع96/10/10 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1425

نام پروژه :مقاوم سازی ساختمان های قوه قضاییه کرمانشاه
شرح پروژه :انجام مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ،انجام برآورد ریالی و تهیه اسناد مناقصه  3ساختمان
دادگستری استان کرمانشاه شامل :دادگستری سرپل ذهاب ،دادگستری ثالث باباجانی و دادگستری گیالن یرب.
نام کارفرما :دادگستری کل استان کرمانشاه
تاریخ شروع96/12/15 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1426

نام پروژه :تهیه راهنمای جزئیات لرزه ای در سازه های فوالدی
شرح پروژه :تهیه و تالیف یک جلد راهنمای جزئیات لرزه ای در سازه های فوالدی
نام کارفرما :سازمان ملی زمین و مسکن
تاریخ شروع97/03/21 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا
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سوابق کاری کلی
شماره پرونده
1427

مشخصات پروژه
نام پروژه :خدمات مدیریت طرح برای مطالعات مقاوم سازی لرزه ای
شرح پروژه :انجام خدمات مدیریت طرح و نظارت بر عملکرد مشاوران منتخب جهت مطالعات مرحله اول و دوم و بررسی و تایید
گزا رش های ارزیابی و تحلیل کیفی و کمی مربوط به تاسیسات
نام کارفرما :شرکت انتقال گاز ایران (منطقه  8عملیات انتقال گاز)
تاریخ شروع97/03/21 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1428

نام پروژه :ساختمان زبرجد
شرح پروژه :انجام خدمات کیفی آسیب پذیری و ارائه طرح مقاوم سازی ساختمان زبرجد
نام کارفرما :سرکار خانم زبرجد
تاریخ شروع97/06/06 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

تاریخ شروع97/11/08 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا
1430

نام پروژه :پروژه نگین جنت آباد
شرح پروژه :انجام خدمات مشاوره و طراحی قسمت دوم مرحله اول و دوم نقشه ها سازه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
نام کارفرما :شرکت ساختمانی معلم
تاریخ شروع97/10/10 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1431

نام پروژه :ساختمان مدیریت شرکت مهندسی طرح و پاالیش
شرح پروژه :انجام مطالعات و خدمات مهندسی پایه بهسازی لرزه ای ساختمان مدیریت شرکت مهندسی طرح و پاالیش
نام کارفرما :شرکت مهندسی طرح و پاالش
تاریخ شروع97/10/20 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا
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نام کارفرما :شرکت آ.س.پ
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1429

نام پروژه :مجتمع ایستگاهی الوند
شرح پروژه :ارائه خدمات مهندسی (طراحی ،نظارت عالیه و مقیم) مجتمع ایستگاهی الوند

سوابق کاری کلی
شماره پرونده
1432

مشخصات پروژه
نام پروژه :ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن
شرح پروژه :کنترل طرح و نظارت بر اجرای طرح بهسازی لرزه ای سازه ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن
نام کارفرما :شرکت آتیه سازان صنعت و معدن
تاریخ شروع98/03/18 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1433

نام پروژه :پل سهند
شرح پروژه :باز طراحی عرشه پل کیلومتر  3+490بزرگراه سهند
نام کارفرما :شرکت احداث ،نگهداری و بهره برداری آزادراه تبریز-اندیشه سهند
تاریخ شروع98/03/25 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1434

نام پروژه :هتل دیدار
شرح پروژه :انجام خدمات طراحی سازه  .کنترل حفاظت گود پروژه هتل دیدار
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نام کارفرما :شرکت توسعه و مران هم اندیشان دیدار
تاریخ شروع98/04/25 :
/تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا
1435

نام پروژه :ساختمان داناک شاهین
شرح پروژه :کنترل طرح سازه ساختمان داناک شاهین
نام کارفرما :گروه فنی و مهندسی داناک
تاریخ شروع98/05/01 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1436

نام پروژه :ساختمان شعبه مرکزی مشهد بانک ملی ایران
شرح پروژه :انجام مطالعات و طراحی بازسازی اساسی و مرمت و خدمات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه ای و انجام عملیات
خدمات جنبی در ساختمان شعبه مرکزی مشهد ،بانک ملی ایران

نام کارفرما :اداره کل مهندسی و امالک بانک ملی ایران – شرکت پوینده نقش
تاریخ شروع98/06/05 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا
1437

نام پروژه :بلوک های  Eو  Fشهرک شهاب شهر
شرح پروژه :انجام خدمات مهندسی سازه پروژه
نام کارفرما :شرکت تعاونی مسکن شهاب شهر
تاریخ شروع98/04/22 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا
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سوابق کاری کلی
شماره پرونده
1438

مشخصات پروژه
نام پروژه :هتل آسمان شیراز
شرح پروژه :انجام خدمات مطالعات و ارائه طرح پایدارسازی اولیه و مقاوم سازی ساختمان  22طبقه هتل آسمان شیراز
نام کارفرما :آقای مهندس حمید سجادیان
تاریخ شروع98/06/11 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

1439

نام پروژه :بیمارستان دی
شرح پروژه :استفاده کارفرما از خدمات مشاور در زمینه طراحی سازه و مهندسی کارگاهی ساختمان طرح توسعه بیمارستان دی با
زیربنای تقریبی  17000متر مربع ،واقع در شهر تهران.
نام کارفرما :مهندسین مشاور راحمی نژاد
تاریخ شروع98/07/10 :
تاریخ خاتمه- :
مرحله اجرایی :در حال اجرا

تیم مشاوره و طراحی سازه

STRUCTURAL DESIGNER TEAM

184

185

تیم مشاور و طراح تاسیسات

(الکتریکال و مکانیکال)

سرپرست مهندس محسن معانی

نام خانوادگی :معانی

			

		
نام :محسن

			

فارغ التحصیل از دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران

دوره هاي تخصصی:
_ کارآموزي در نیروگاه سیکل ترکیبی منتظر قائم کرج
جهت طراحی سیستم هاي حرارت مرکزي و تهویه مطبوع
_ تسلط کامل در استفاده از نرم افزار PAH 5.4
_ تسلط کامل در استفاده از نرم افزار AUTOCAD
جهت طراحی شبکه هاي جمع آوري و انتقال فاضالب  _ SEWERتسلط کامل در استفاده از نرم افزار

تیم مشاور و طراح تاسیسات
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جهت طراحی شبکه هاي آبرسانی  BRANCHو  _ LOOPتسلط کامل در استفاده از نرم افزار
 گذراندن دوره نگهداري و بهره برداري از توربین هاي گازيعضویت در جوامع مهندسی:
 عضو کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران عضو انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران عضو سازمان نظام مهندســی استان تهران (داراي گواهی اشتغال پایه ارشد تاسیسات درطراحی،نظارت و اجرا)
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  - psiداراي گواهی طراحی و نظارت بر لوله کشی گاز بافشار (شبکه هاي گاز خانگی )(گازرسانی به صنایع)  2 psiو  - psiداراي گواهی طراحی و نظارت بر لوله کشی گاز بافشار60
 داراي گواهی صالحیت کنترل مضاعف نقشه هاي مرحله دوم پروژه ها ازسازمان نظام مهندسی استان تهران داراي گواهی کارشناسی رسمی ماده  72از سازمان نظام مهندسی استان تهران مدیر عامل ورییس هیئت مدیره مهندسین مشاور کاهنگان تدبیر(سهامی خاص) عضو هیئت مدیره وخزانه دار انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران (دوره چهارم) -مدرس دوره هاي کوتاه مدت مهندسی در انجمن
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سوابق کاري:
موسسه :مهندسین مشاور نیرو 1372-1357
سمت :کارشناس طراحی تاسیسات مکانیکی نیروگاه ها
پاره اي از فعالیت ها:
 طراحی و محاسبه سیستم آبرسانی بهداشتی و صنعتی نیروگاه ها سیکل ترکیبی نیشابور طراحی و محاسبه شبکه جمع آوري و انتقال فاضالب بهداشتی نیروگاه ها سیکل ترکیبی نیشابور طراحی و محاسبه شبکه جمع آوري و انتقال فاضالب بهداشتی نیروگاه ها سیکل ترکیبی آذربایجان -طراحی و محاسبه تصفیه خانه فاضالب بهداشتی نیروگاه ها سیکل ترکیبی آذربایجان

 محاسبه و طراحی تاسیسات مکانیکی کجتمع هاي مسکونی کارمندان توانیر واقع در نیشابور 1376نام موسسه :مهندسین مشاور صنایع دفاعی (مشاصد) 1374-
سمت :کارشناس طراحی تاسیسات مکانیکی (همکاري به صورت تمام وقت)
 طراحی و محاسبه سیستم آبرسانی بهداشتی و صنعتی مجتمع صنایع تانک سازي دورود طراحی و محاسبه شبکه جمع آوري و انتقال فاضالب بهداشتی و صنعتی مجتمع صنایع تانک سازي دورود -طراحی و محاسبه سیستم اطفاء حریق کارخانجات تانک سازي دورود
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 -تهیه دستورالعمل و مقررات طراحی هیدرولیکی و حرارتی لوله کشی در نیروگاه هاي کشور
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( روش لجن فعال و هوادهی عمقی به وسیله هواي فشرده)

 طراحی و محاسبه شبکه و مرکز تامین هواي فشرده کارخانجات نفربرسازي شهید کالهدوز بهمساحت  33000متر مربع
 - -NPطراحی و محاسبه سیستم لوله کشی بخار گرمایش و پروسس ساخت صنعتی 110
شامل دستگاه هاي پمپاژ کندانس بخار (طول شبکه حدود  4000متر)
 -NPطراحی و محاسبه سیستم لوله کشی آب گرم گرمایش و پروسس ساخت صنعتی 110
(طول شبکه حدود  4000متر)
 -تهیه مطالعات مقدماتی (فاز  )1تاسیسات زیر بنایی ساخت صنعتی امام محمد غزالی (پروژه نیشکر
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خوزستان) به مساحت تقریبی  220هکتار مشتمل بر آبرسانی ،اطفاء حریق ،جمع آوري و انتقال
فاضالب هاي بهداشتی و صنعتی کارخانجات تولید شکر ،کاغذ ،نئوپان ،خوراك دام و  ...می باشد.

 1381نام موسسه :مهندسین مشاور صنایع دفاعی (مشاصد)  -از سال 1376
سمت:سرپرستی بخش تاسیسات مکانیکی (همکاري بصورت تمام وقت)
پاره اي از فعالیت ها:
 طراحی و محاسبه تاسیسات مکانیکی موتورخانه مرکزي مجتمع صنعتی شهید کاهدوز به ظرفیت 16000و  7000000 MBHشامل چهار دستگاه دیگ آبگرم فوالدي به ظرفیت هریک BTU/HR

 6000و سایر تجهیزات جنبی جهت کارخانجات نفربرسازي به مساحت  MBHیک دستگاه به ظرفیت
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 33000متر مربع  ،ماشینکاري به مساحت  0005مترمربع ،جوشکاري به مساحت  4500مترمربع.
 نظارت بر اجراي تاسیسات مکانیکی پروژه کارخانجات نفربرسازي شهید کالهدوز به عنوان سرپرستدستگاه نظارت و ناظر عالیه.
مدارك فاز اول و تهیه محاسبات و نقشه هاي اجرایی مربوط به (_ )Design& Review
طراحی و بازنگري
در موارد ذیل NP :خط تولید باروت دو پایه و سه پایه پروژه
*Process hot air , process exhaust & ventilation

*Fire sprinkler system
شامل محاسبات و نقشه هاي اجرایی  -NPطراحی اتاق هاي شرایط دمایی پروژه 110
 -طراحی تاسیسات مکانیکی کارخانجات تولید اسید سیتریک جوین

از سال  1381تا 1387
نام کارفرما :تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه شهید بهشتی
سمت :مشاور ،طراح و ناظر عالی پروژه  502واحدي باغ ارغوان
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*Water supply & drainage
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*Process steam & hot water supply

 طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی شش بلوك  14الی  19طبقه در سه تیپ با سیستم چیلر جذبیآب داغ و منابع انبساط بسته .
 ناظر عالی تاسیسات پروژه فوق الذکر(دستگاه نظارت)از سال  1388تا کنون
 نام موسسه :مهندسین مشاور کاهنگان تدبیرسمت :مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره
طراحی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی وگازرسانی و آبرسانی و .....ساختمان ها وسایت هاي صنعتی.
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بخشی از فعالیت هاي دیگر
 طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان هاي اداري شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران بهمساحت  2500مترمربع (موتورخانه مرکزي در محوطه)
 طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان هاي اداري شرکت صنایع آذرآب به مساحت  8000مترمربع(موتورخانه مرکزي  ،چیلر و هواساز)
 طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان هاي اداري شرکت رنگ سحر به مساحت  2500متر مربع(موتورخانه مرکزي  ،چیلر و فن کویل)
کنترل طرح تاسیسات مکانیکی بیمارستان صارم(سال )1375 -اجراي بخشی از تاسیسات مکانیکی بیمارستان صارم
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 طراحی و اجراي تاسیسات مکانیکی کارخانه ساخت تکسون کفش به مساحت  1500متر مربع و سرمایشکمپرسورخانه هواي فشرده و لوله کشی هاي مربوطه واقع در سمنان
 طراحی تاسیسات مکانیکی کارخانه فرش مهستان به مساحت تقریبی  10000متر مربع شاملسیستم هاي بخار جهت پروسس و مبدل حرارتی جهت سیستم گرمایش عمومی(سال )1376
 طراحی تاسیسات مکانیکی کارخانه گاز کنترل پارس واقع در شهر صنعتی البرز به مساحت تقریبی 9500متر مربع (سال )1377
 نصب و راه اندازي تاسیسات مکانیکی کارخانه گاز کنترل پارس واقع در شهر صنعتی البرز شاملموتورخانه  ،کمپرسورخانه ،شبکه هاي لوله کشی ،نصب دستگاه هاي ایرواشر و تاسیسات وابسته

 طراحی و نظارت بر اجراي تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ایستگاه هاي پمپاژ مجتمع مسکونی شقایقواقع در میدان دولت آباد ،بلوار شهرزاد (  12بلوك  35واحدي)
 طراحی و نظارت بر اجراي تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ایستگاه هاي پمپاژ مجتمع مسکونی اللهواقع در میدان دولت آباد ،بلوار شهرزاد (  9بلوك  24تا  35واحدي)
 طراحی تاسیسات مکانیکی ایستگاه هاي پمپاژ برج هاي مسکونی پروژه رازي(  1000واحدي)(بلوك هاي  5و  9و  10و  13طبقه)
 -طراحی تاسیسات مکانیکی ایستگاه هاي پمپاژ برج هاي مسکونی ارکیده(  1000واحدي)
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 16بلوك  28واحدي) )
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 -طراحی و نظارت بر اجراي تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ایستگاه هاي پمپاژ مجتمع مسکونی فاز 3

(بلوك هاي  5و  9و  10و  13و  15طبقه)
 طراحی تاسیسات مکانیکی برج هاي مسکونی گلستان (بلوك هاي  14طبقه) واقع در تهران طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان میرداماد(  4000متر مربع) طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان جمالزاده طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان خیابان آفریقا ،خیابان سعیدي با زیربناي  1800متر(سیستم چیلر  -فن کویل)
 طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان اداري میرداماد با زیر بناي  3000متر (فن کویل) -طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه باغ ارغوان وابسته به تعاونی مسکن دانشگاه شهید بهشتی
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شامل شش بلوك ساختمان  14الی  19طبقه و  502واحد آپارتمان  100الی  200متري و سیستم فن
کویل با چیلر جذبی آب داغ و موتورخانه هاي مستقل و طراحی محوطه مجتمع ( )1382
 طراحی تاسیسات مکانیکی استخر ،سونا و جکوزي واقع در دروس -خیابان حمید چیذري -نبش بن بستپروانه پالك  58و  60پروژه  25واحدي آقاي خوش نژاد(  10000متر مربع)
 طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه  40واحدي ارشیا واقع در بلوار فردوس طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه  40واحدي یاس طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه مرکز استاندارد دفاعی (  8000متر مربع)(سیستم چیلر وهوارسان)
کارفرما:سازمان صنایع دفاع
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 طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه  24طبقه برج کالج واقع در سوهانک  -کوي الله به مساحت 35000متر مربع(.سیستم چیلر و فن کویل)
 طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه  10واحدي کوي فراز(شهرك غرب) طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه  4000واحدي پرندواقع در شهر جدیدپرند شامل  7تیپبلند مرتبه با سیستم چیلر و فن کویل
کارفرما :تعاونی مسکن انبوه سازان حمل و نقل هوایی شیده
 طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه مجتمع خدماتی وتجاري دانشجو واقع در رودهن جنبدانشگاه آزاد رودهن با سیستم فن کویل و ایرواشر (مشاعات پاساژ)

کارفرما :حاج عباس اکبري نویسی
 طراحی تأسیسات مکانیکی (اتاقهاي تمیز) کارخانه الهام طب تولید کننده لوازم یکبار مصرف پزشکیسیستم :چیلر -هوارسان با فیلترهاي کیسه اي و هپا و فن کویل کانالی
 طراحی تأسیسات مکانیکی (اتاق هاي تمیز) کارخانه ایالم سرنگ تولید کننده سرنگ هاي یکبار مصرفسیستم :پکیج یونیت با فیلترهاي تصفیه هوا و فیلتر هپا
 طراحی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه  480واحدي نگارستانکارفرما :تعاونی انبوه سازي عمران ظفرکار

194

تیم مشاور و طراح تاسیسات

 -طراحی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان  19واحدي گل نرگس  4500مترمربع(شهرك غرب)

HVAC DESIGNER TEAM

کار فرما :شرکت داتیس تجارت عرش

سیستم :پکیج و کولر
 طراحی تأسیسات مکانیکی(موتورخانه) پروژه  1100واحدي تعاونی مسکن کارکنان هواپیمایی کشوري نظارت عالی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان  19واحدي گل نرگس  4500مترمربع(شهرك غرب) کارفرما :آقاي اکبري
 اجراي تأسیسات مکانیکی(اتاق هاي تمیز) وموتورخانه مرکزي وهوارسان هاي کارخانه الهام طب تولیدکننده لوازم یکبار مصرف پزشکی
سیستم :چیلر -هوارسان با فیلترهاي کیسه اي و هپا و فن کویل کانالی
(شرکت کاهنگان تدبیر)

HVAC DESIGNER TEAM
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 اجراي تأسیسات مکانیکی والکتریکی موتورخانه هاي پروژه  1100واحدي تعاونی مسکن کارکنان سازمانهواپیمایی کشوري واقع در شهرجدید پرند (سال )1391
 طراحی مجدد و بهینه سازي طرح تأسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه  2270واحدي آسمان  22بلوكبرجهاي  25طبقه واقع در انتهاي اتوبان شهید همت درتیپ هاي A,B,Cتهران
کارفرما :شرکت تعاونی انبوه سازي عمران ظفرکار
(مشاور :شرکت کاهنگان تدبیر)
 طراحی واجراي تاسیسات مکانیکی و الکتریکی برج کالج (  1387تا  1391راه اندازي وتعمیر نگهداري)پروژه  42طبقه برج کالج واقع در سوهانک  -کوي الله به مساحت  35000متر مربع (.چیلر تراکمی )
کارفرما:آقاي مهندس رحمانی
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 اجراي تاسیسات مکانیکی و الکتریکی موتورخانه ومجموعه ورزشی و استخر وسوناپروژه  24طبقه برج کالج (  19طبقه اجرا شده) واقع در سوهانک  -کوي الله به مساحت  35000متر
مربع (.چیلر تراکمی )
 نظارت عالی ومقیم براجراي تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان ومحوطهپروژه  24طبقه برج کالج واقع در سوهانک  -کوي الله به مساحت  35000متر مربع (.چیلر تراکمی )
 طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی برج کادوسپروژه  25طبقه برج کادوس واقع در میدان المپیک -خیابان کوهک به مساحت  25000متر مربع.
( سیستم چیلر تراکمی وفن کویل ) کارفرما :شرکت ظفران

( سیستم چیلر تراکمی وفن کویل )
کارفرما :تعاونی مسکن کارکنان الکترونیک ومخابرات سپاه
 بازسازي وتعمیرات تاسیسات اتاقهاي عمل بیمارستان گلپایگان (خیریه)کارفرما :شبکه بهداشت
 طراحی واجراي تاسیسات مکانیکی و الکتریکی برج کالجپروژه  24طبقه برج کالج واقع در سوهانک  -کوي الله به مساحت  35000متر مربع (.چیلر تراکمی )
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پروژه  25طبقه واقع در تهران -انتهاي اتوبان همت  -جنب پروژه آسمان به مساحت  27000متر مربع.
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 -طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی برج مسکونی مخابرات

کارفرما:آقاي مهندس رحمانی
 اجراي تاسیسات مکانیکی و الکتریکی موتورخانه ومجموعه ورزشی و استخر وسوناپروژه  24طبقه برج کالج واقع در سوهانک -کوي الله به مساحت  35000متر مربع (.چیلر تراکمی )
 نظارت عالی ومقیم براجراي تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان ومحوطهپروژه  24طبقه برج کالج واقع در سوهانک  -کوي الله به مساحت  35000متر مربع (.چیلر تراکمی )
 35000متر مربع(.سیستم چیلر و فن کویل)
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پروژه تعاونی مسکن ایزدیار
کارفرما:شرکت تعاونی مسکن ایزدیار
 طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی برجهاي ایزدیار (سال  1393تا )1395مشتمل بر سه بلوك  27طبقه واقع در همت غرب-بلوارکاشان جنوب -نبش میدان موج به مساحت
 68000متر مربع (.سیتم موتورخانه مرکزي درمحوطه چیلر تراکمی وفن کویل)
امورنظارت عالی ومقیم ٌ(از  1395تا کنون)
 مدیریت نظارت عالی ومقیم(دستگاه نظارت مقیم) بر اجراي تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانواجراي موتورخانه مرکزي (درحال اتمام) ومجموعه ورزشی.
 -تهیه طرح سیویل محوطه ونظارت عالی ومقیم براجراي تاسیسات مکانیکی و الکتریکی محوطه پروژه.
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 -نماینده فنی کارفرما درامورتامین انشعابات آب ،گاز،برق ومخابرات(درحال اتمام)
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BUILDING FACILITIES TEAM
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مهندسین مشاور نظارت معماری ،سازه و تاسیسات
شرکت بلند پایه پیمان
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سمیر راگا سمیر
راگامشاور
مهندسین
مهندسین مشاور
مهندسین مشاور  ،مجموعه ای از کارشناسان و متخصصین با تجربه هستند که جهت انجام خدمات مشاوره به عنوان یکی
از سه رکن کارفرما  ،مشاور و پیمانکار با فراهم آوردن امکانات الزم در به ثمر رسیدن اهداف دولتها نقش کلیدی ایفا می
کنند  .این شرکت که به همت تعدادی از مهندسین مجرب تاسیس گردیده  ،جهت ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات  ،توسعه
فعالیت  ،زیر مجموعه های مرتبط با تعدادی از همکاران و مهندسین برتر رشته های معماری  ،شهرسازی  ،عمران،
برق،تاسیسات مکانیکی  ،مدیریت پروژه از دانشگاههای معتبر دولتی و گروه های اجرایی تلفیق شده است .
گروه متخصصان راگا سمیر توانایی هدایت پروژه را از شروع فاز صفر تا تکمیل پروژه دارا می باشد و در این راستا با
تاکید بر فواید کار گروهی با هدف مشخص و برنامه و استراتزی های معین گام بر می دارد .

CONSULTING ENGINEER COMPANY
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زمینه فعالیت و توانایی های این مجموعه به اختصار در ذیل شرح داده شده است :
 پیگیری و گرفتن مجوز های الزم در شهرداری مناطق مختلف تهران و شهرستان ها .
 طراحی فاز صفر مطالعات جغرافیایی  ،توجیح اقتصادی پروژه و طراحی مفهومی
 طراحی فاز یک معماری بر اساس مطالعات صورت گرفته
 طراحی فاز  2معماری  ،محاسبات و تاسیسات مکانیکی و برق بر اساس آخرین ضوابط و مقررات ملی ساختمان
و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .
 تامین سهمیه های طراحی  ،نظارت و مجری حقوقی و حقیقی
 نظارت عالیه و نظارت بر حسن برنامه کار پیمانکار (نظارت فاز .)3

شرح خدمات:
به طور کلی خدمات مهندسین مشاور به موجب شرایط قراردادی که با طرح یا طرح های موضوع قرارداد منعقد
می گردد  ،در سه مرحله ذیل انجام می گیرد :
مرحله اول  :مطالعات مقدماتی
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مرحله دوم  :تهیه طرح و نقشه های اجرایی
مرحله سوم  :تامین سهمیه های طراحی و نظارت و انجام نظارت بر اجرای طرح

مرحله اول – مطالعات مقدماتی:
مطالعات مقدماتی در مورد هر طرح اصوال شامل دو قسمت اساسی می باشد :
الف  :شناسایی و بررسی اولیه در رابطه با طرح مورد نظر
ب :تهیه و ارائه طرح های مقدماتی .
در این رابطه مهندسین مشاور نتیجه مطالعات و بررسی های هر بخش را بدون هیچ گونه محدودیت خاصی که شامل
اقدامات ذیل خواهد بود بطور مجزا و کامل گزارش می نماید .

الف – شناسایی و بررسی های اولیه در رابطه با طرح مورد نظر :
 -1مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و دریافت اطالعات الزم از خواسته ها و نیازهای طرح .
 -2بازدید از محل کسب اطالعات الزم از موقعیت زمین مورد نظر

 -5بررسی محل های مناسب با توجه به امکانات زمین جهت احداث بناها و تاسیسات مورد نظر .
 -6مشخص نمودن فضاها و سطوح الزم  ،مقیاسها و روابط بین قسمت های مختلف و اجزای تشکیل دهنده طرح با
توجه به عملکردهای مناسب آن .
 -7تهیه و تنظیم نقشه های شماتیک اولیه گویای ایده های کلی طرح مورد نظر می باشد .
 -8تهیه یک براورد اولیه از هزینه اجرای طرح با در نظر گرفتن موقعیت طبیعی و جغرافیایی زمین و دسترسیها و
امکانات
ب -تهیه طرح مقدماتی:

 -1بررسی راه حلهای مختلف و مشخص نمودن بهترین راه حل .
 -2بررسی کامل و جامع در رابطه با استفاده از نوع مصالح ساختمانی و پیش بینی تاسیسات ساختمان
 -3بررسی روشهای مختلف اجرای ساختمان و پیش بینی روش مناسبی که با توجه به نوع ساختمان از نظر هزینه ،
مدت اجرای کار و محل اجرا مورد توجه قرار داده شود .
 -4مهندسین مشاور در ارائه طرح مقدماتی خود باید مراحل زیر را طی کنند :
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 -4تحقیق و بررسی های درباره مصالح در محل الزم و لوازم و تجهیزات  ،تاسیسات  ،نیروی انسانی و هم چنین
پیشبینی های الزم جهت مصالح اصلی و تاسیسات ساختمان که با توجه به احتیاجات طرح مورد استفاده قرار گرفت .
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 -3مطالعه و بررسی های الزم در مورد حال و آینده طرح

الف :اطالعات درباره احتیاجات کنونی و داشتن توجیه اقتصادی – اجرایی
ب :مشخصات اصلی و ضروری اجرای طرح و تهیه و تنظیم صورت برآورد هزینه مربوطه با توجه به موضوع
قرارداد
ج :نقشه های مربوط به طرح مقدماتی
د :گزارش های ضمیمه مانند نتایج مصالح ساختمانی  ،جنس خاک  ،سطح آب زیرزمینی و ...
ه :مشخص نمودن تقریبی زمان الزم جهت مراحل مختلف اجرای پروژه
مرحله دوم – تهیه طرح و نقشه های اجرایی:

 -1شروع مرحله تهیه نقشه اجرایی .
 -2ارائه جزئیات طرح نهایی با توجه به مندرجات قرارداد .
 -3خدمات و وظایف مهندسین مشاور شامل :

CONSULTING ENGINEER COMPANY
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الف :بررسی کامل و جامع درباره مصالح مصرفی .
ب :انجام محاسبات فنی
ج :تهیه مشخصات فنی و عمومی
د :تهیه نقشه های تفصیلی
 -4مهندسین مشاور در محل ها نقشه های توپوگرافی با مقیاس مناسب تهیه می کنند .
 -5مطالعات جانبی مانند ژئوتکنیکی و غیره .
 -6ارائه طرح نهایی در یک سیستم متریک با زبان فارسی
مرحله سوم – نظارت بر اجرای پروژه:
 -1تولید برگه های طراحی و نظارت های چهارگانه و همچنین نظارت محلی اجرای کلیه طرحها را نیز بر عهده
دارد واین نظارت توسط نظارت مقیم کارگاهها انجام خواهد شد .
 -2اظهار نظر در مورد دعاوی احتمالی کارفرما و ادارات ذیربط
 -3تهیه گزارش نهایی طرح از کل پروژه
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کادر مدیریتی
نام و نام خانوادگی
بیژن برخورداری
میثم پاشا زانوسی
میثم آریش
امیررضا عرب عامری

میزان تحصیالت
کارشناس ارشد عمران مدیریت ساخت
کارشناس ارشد عمران مدیریت ساخت
کارشناس ارشد سازه
کارشناس عمران

سمت
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
رئیس و عضو هیئت مدیره
مدیر گروه سازه و سیویل
مدیر گروه کنترل پروژه

گروه طراحی معماری
حسین صباغ

میزان تحصیالت

نام و نام خانوادگی

گروه طراحی سازه

نام و نام خانوادگی
سید علیرضا واقفی
امیررضا عرب عامری

میزان تحصیالت
کارشناس ارشد عمران
کارشناس عمران

گروه برق و مکانیک
نام و نام خانوادگی
آزاده توکلی
محمدرضا ارجمند
محمد علی غفاری
هرسل کاهن
محمدرضا رسولی
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میزان تحصیالت
کارشناسی مکانیک ( حرارت و سیاالت)
کارشناسی مکانیک
کارشناس مکانیک
کارشناس برق
کارشناس برق

مهندسین مشاور

گروه کنترل پروژه

CONSULTING ENGINEER COMPANY

میثم آریش
فاطمه دستوریان
مجید دقیق
محسن قجری پور
زهرا صدیقی

نام و نام خانوادگی

کارشناس
کارشناس
کارشناس
کارشناس
کارشناس

میزان تحصیالت
ارشد عمران –سازه
ارشد عمران – زلزله
ارشد عمران – سازه
عمران
ارشد عمران – زلزله

نگاهی به آمار تخصص مهندسین

مهندسین معماری
26%

مهندسین عمران
27%

مهندسین تاسیسات
34%

مهندسین کنترل
پروژه
13%

CONSULTING ENGINEER COMPANY

مهندسین مشاور

پروژه های مجموعه

کارفرما

ردیف

عنوان پروژه

1

طراحی نما هتل  3ستاره به متراژ  3113مترمربع واقع در
نوشهر(زانوس)
طراحی نمای ویالی مسکونی
طراحی نما و محوطه ویالی مسکونی به متراژ  818مترمربع واقع در
دماوند
طراحی ویالی مسکونی به متراز  543مترمربع واقع در ایزد شهر

مراحل مطالعات
فاز1

فاز2

فاز3

گروه معماری
2
3
4
5

طراحی نما و بازسازی واحد تجاری واقع در خیابان شریعتی

●
جناب آقای مردانی
جناب آقای انصاری

●

●

●

●

جناب آقای دکتر فرهی
جناب آقای انصاری

●

●

●
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گروه عمران
6
7
8
9
01
00
01
01
01
01

08
09
11
10
11
11
11
11
16
17
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جناب آقای مسلط

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

سرکارخانم فاطمه طایی
جناب آقای گلکاری
جناب آقای امیرحسین ازگلی
TojiOsyia LLC

جناب آقای فرجی
اداره نظام مهندسی ملک شهر
کرمان

بنیاد مستضعفان

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

مهندسین مشاور

07

ساختمان ویالیی زیبادشت
طراحی ساختمان مسکونی  15طبقه اسکلت بتنی با دیوار برشی به
متراژ 13333مترمربع واقع در منطقه  1تهران
طراحی ساختمان مسکونی  7طبقه اسکلت بتنی با دیوار برشی به
متراژ  2633مترمربع واقع در منطقه  1تهران
طراحی مجتمع مسکونی مینیاتور 24 ،طبقه ،اسکلت بتنی با دیوار
برشی به متراژ  33333مترمربع واقع در منطقه  1تهران
طراحی سوله کارخانه تولید مواد شوینده با سقف خرپایی واقع در
تاجیکستان
طراحی سازه فلزی مجتمع تجاری  4طبقه به متراژ  1533مترمربع
واقع در منطقه  12تهران
طراحی مجتمع مسکونی  11طبقه به متراژ  5333مترمربع واقع در
منطقه  1تهران
طراحی سازه ای کارخانه شیمی مولدان واقع در شهر قم
طراحی مجموعه توریستی به متراژ  43333مترمربع واقع در شهر
کرمان
طراحی سازه ای مجموعه اورمام به متراژ  8333مترمربع واقع در
بیجار
طراحی سازه ای برج  23طبقه سیستانیکا به متراژ  16333متر مربع
واقع در تهران
طراحی سازه ای برج  11طبقه ازگل به متراژ  16333مترمربع
طراحی سازه ای برج های مسکونی  15طبقه مجموعه نگین به متراژ
 13333مترمربع واقع در لواسان
طراحی برج های مسکونی  12طبقه مجموعه متل قو به متراژ
 12333مترمربع
طراحی سازه ای ساختمان  13طبقه اختیاریه به متراژ  6333مترمربع
واقع در تهران
طراحی سازه ای ساختمان های مسکونی  8طبقه مجموعه ورامین به
متراژ  82333مترمربع واقع در ورامین
طراحی سازه ای سالن بسکتبال  4طبقه مجموعه ورزشی بنیاد به
متراژ  8333مترمربع با سیستم کمپوزیت (فوالد-بین) واقع در تهران
طراحی مجدد سازه ای برج مسکونی  18طبقه کوهستان به متراژ
 7533مترمربع واقع در تهران

جناب آقای مجتبی علیمردانی

●

●

CONSULTING ENGINEER COMPANY

06

نظارت مجتمع تجاری -اداری  17طبقه شمیران سنتر به متراژ
36333مترمربع واقع در بلوار ارتش -تهران
نظارت پروژه قائم به متراژ  156333متر مربع واقع در انتهای اتوبان
همت
مدیریت پیمان پروژه مهستان به متراژ 72333متر مربع واقع در
منطقه 22
طراحی مجتمع ویالیی شهرک نارون

●

18

طراحی و نظارت  1533واحد مسکن مهر به متراژ 225333
مترمربع واقع در شهر جدید پردیس

●

●

●

گروه کنترل پروژه

CONSULTING ENGINEER COMPANY
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19

تهیه مبانی طراحی ایستگاه های مترو بر اساس کد بین المللی N.F.P.A

11

تهیه گزارش توجیه مالی (اقتصاد مهندسی) کارخانه فوالد شمال

10

تهیه گزارش توجیه مالی (اقتصاد مهندسی) و مطالعات پایه اقتصاد
شهری پروژه عظیم میدان سوم اصفهان (خیریه همدانیان ،بافت ناز)

11

تهیه گزارش توجیه مالی (اقتصاد مهندسی) و مطالعات پایه در تعریف
آورده های طرفین مشارک در برج های سایت شهید کشوری

11

تهیه گزارش توجیه مالی (اقتصاد مهندسی) پروژه عظیم بازار مبل در
منطقه رهنان اصفهان (خیریه همدانیان)

11

تهیه گزارش توجیه مالی (اقتصاد مهندسی) پروژه عظیم تجاری،
اداری ،خدماتی و تفریحی سایت شهید کشوری (معادل نیم میلیون متر
مربع)

11

تهیه جداول مقایسه ای فنی و اقتصادی دیوارهای داخلی و پیرامونی،
امتیازبندی ،اعمال ضریب وزنی و نتیجه گیری

16

تهیه جداول مقایسه ای فنی و اقتصادی سیستم های سقف مورد تایید
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

17

تهیه مبانی طرحی و متلایر مورد مصرف در نماسازی ساختمان سازی
انبوه و مزایا و معایب پنجره های  U.P.V.Cو آلومنیومی

18

تهیه گزارش اصول مدیریت ساخت و ساز ،تعریف شرح وظایف و
ارتباطات عوامل کلیدی کارگاه های بزرگ

19

تهیه چک لیست های معماری ساختمان های بلند ،ژئوتکنیک ،سازه
های نگهبان و محاسبات ایستایی

11

تهیه مبانی و چارت سازمانی پیشنهادی سازمان قطار شهری و
پروزهای بزرگ  2333واحد مسکونی فوالدشهر و تهیه شرح وظایف
تفضیلی مدیریت طرح (عامل چهارم)

10

آسنایی به کلیه ضوابط مقررات ملی ساختمان و استاندارد ها و رعایت
الویت آنها در طراحی ،اجرا ،نظارت و آشنایی به وظایف و جایگاه
های کارفرما ،مشاوران ،مجریان و سازندگان

243

11

هماهنگی بین عوامل درگیر در پروژه ها و مستند سازی ،روان سازی،
کنترل کیفی ،زمانی و مالی

گروه برق و مکانیک

11

پروژه اداری خاک چینی و منفرد

16

پروژه مسکونی سلحشور

17

پروژه تجاری لطیفیان

18

پروژه تفریحی خانه دریا

19

پروژه تجاری مسکونی قشم

11

پروژه تاالر زاهدان

10

پروژه بانک میبد

11

پروژه کارخانه رنگ ظهوری

11

پروژه المپیا مال پژوهش

مهندسین مشاور

11

پروژه پارک پردیسان

CONSULTING ENGINEER COMPANY

244

11

پروزه مسکونی ولنجک

مجتمع مسکونی  042واحدی یاس 1

CONSULTING ENGINEER COMPANY

مهندسین مشاور

کارفرما :تعاونی مسکن یاس

موقعیت سایت :تهران  -دارآباد

متراژ 00333 :متر مربع
تاریخ شروع0030 :

قرارداد :فاز یک و دو طراحی ،خدمات نظارت کارگاهی و عالیه

این مجتمع شامل  01بلوک  13واحدی می باشد که محوطه سازی و جانمایی این بلوک ها بر اساس
استانداردهای روز دنیا و مقررات ملی و شهرسازی می باشد

سازه این مجموعه به صورت اسکلت بتنی می باشد و کامالً منطبق بر استانداردها و مقررات ملی
ساختمان طراحی شده است

هر بلوک در این مجموعه مشتمل بر  7طبقه بوده که دو طبقه آن پارکینگ و  5طبقه مسکونی می باشد

که هر طبقه شامل  4واحد مسکونی است.

245
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مهندسین مشاور
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پروژه کمپلکس امین

CONSULTING ENGINEER COMPANY

مهندسین مشاور

این پروژه در زمینی به مساحت حدود  1111متر
مربع و با زیربنای  71111متر مربع و در 11
طبقه با اسکلت بتنی ساخته می شود .این مجتمع
به عنوان بزرگترین برج قم با کاربری هتل،
تجاری ،خدماتی و  ...نیاز شهروندان و زائران را
برطرف می کند.
پروژه در  11طبقه اجرا می شود که شش طبقه
آن در تراز منفی بوده و جهت احداث آن نیاز به
خاکبرداری به عمق  17متر به میزان بیش از
 011111مترمکعب است .جهت پایدارسازی
جداره ها و رمپ از سیستم ترکیبی شمع درجا و
نیلینگ استفاده شده وتغییرمکان آنها بطور
مستمر توسط گروه نظارت و کارشناسان فنی
مورد ارزیابی قرار می گیرد .جهت جهت اجرای
سازه با تقسیم ان به هفت پارت ،هسته مرکزی
خاکبررداری شده و سازه آن تا تراز همکف اجرا
می گردد و پس از خاکبرداری رمپ و پایدارسازی
خاک مجاور ،قسمت های باقی مانده احداث و به
سازه اصلی الحاق می گردد .در تمامی مراحل
عملیات اجرایی ،ناظرین و کارشناسان فنی پروژه
ضمن کنترل ساخت با ایجاد هماهنگی بین عملیات
ساخت ،کنترل و اجرا ،تضمین کننده انجام دقیق
قطعات می باشند.

کارفرما :بخش خصوصی

موقعیت سایت :قم – بلوار امین
متراژ 75333 :متر مربع
تاریخ شروع0030 :
قرارداد :نظارت

247

248

مهندسین مشاور
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مجتمع تجاری – اداری 11طبقه شمیران سنتر:
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مهندسین مشاور
کارفرما :حاج مرتضی نعمتی و شرکا

موقعیت سایت :تهران – بلوار ارتش

متراژ10333 :مترمربع
تاریخ شروع0031 :

قرارداد :نظارت مجتمع تجاری – اداری 07طبقه شمیران سنتر

249

250

مهندسین مشاور
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پروژه مهستان:

CONSULTING ENGINEER COMPANY

مهندسین مشاور
کارفرما :تعاونی مسکن کارکنان اداره کل اخبار خارجی

موقعیت سایت :منطقه 11

متراژ 71333 :متر مربع
تاریخ شروع0035:

قرارداد:مدیریت پیمان

251

 1022واحد مسکن مهر :

مهندسین مشاور

CONSULTING ENGINEER COMPANY

کارفرما :مسکن مهر

موقعیت سایت :شهر جدید پردیس

متراژ115333 :مترمربع
تاریخ شروع0030 :

قرارداد :طراحی و نظارت  0533واحد مسکن مهر

252

پروژه  10222متری مرزداران:

CONSULTING ENGINEER COMPANY

مهندسین مشاور
کارفرما :آقای اسماعیل علیدوستی

موقعیت سایت :تهران –شهرک ژاندارمری
متراژ00333 :مترمربع
تاریخ شروع0035 :

قرارداد :طراحی و نظارت مجتمع مسکونی

253

مهندسین مشاور

CONSULTING ENGINEER COMPANY

:پروژه کاج آبادی

254

پروژه قائم:

CONSULTING ENGINEER COMPANY
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کارفرما :تعاونی مسکن یاس

موقعیت سایت :تهران – ناتهای اتوبان همت
متراژ 050333 :متر مربع
تاریخ شروع0030:

قرارداد:خدمات نظارت کارگاهی و عالیه

255

مهندسین مشاور
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:پروژه ساعی

256

CONSULTING ENGINEER COMPANY

مهندسین مشاور
موقعیت سایت :تهران ،خیابان وزرا

متراژ7005 :مترمربع
تاریخ شروع39 :

قرارداد :طراحی ،نظارت و اجرا

257

پروژه تجاری – اداری شهرک غرب

مهندسین مشاور

CONSULTING ENGINEER COMPANY

کارفرما :بخش خصوصی

موقعیت سایت :تهران ،خیابان زرافشان
کاربری :تجاری -اداری

متراژ10333 :مترمربع

258
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پروژه شمشک

259

مهندسین مشاور
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کارفرما :بخش خصوصی

موقعیت سایت :تهران ،شمشک
کاربری :مسکونی

متراژ05333 :مترمربع

260

هتل  0ستاره نوشهر ( زانوس)

CONSULTING ENGINEER COMPANY

مهندسین مشاور
موقعیت سایت :شهر نوشهر (زانوس)
متراژ 0033 :مترمربع

قرارداد :طراحی فاز  0و نما هتل  0ستاره

CONSULTING ENGINEER COMPANY

مهندسین مشاور

کارفرما:

261

ویالی مسکونی

مهندسین مشاور

CONSULTING ENGINEER COMPANY

کارفرما :جناب آقای انصاری

موقعیت سایت :دماوند

آقایمربع
 909متر
مردانی
متراژ:جناب
کارفرما:

مسکونیویال مسکونی
نمای و محوطه
فاز و1 0و  1نما
طراحی
قرارداد:
فاز 0
طراحی
قرارداد:

262
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کارفرما :جناب آقای دکتر فرهی

موقعیت سایت :ایزدشهر
متراژ 543 :متر مربع

قرارداد :طراحی ویال مسکونی

263

مهندسین مشاور
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کارفرما :جناب آقای انصاری

موقعیت سایت:تهران  -شریعتی

قرارداد :طراحی فاز  0و  1نما و بازسازی واحد تجاری

264
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کارفرما :جناب آقای مجتبی علیمردانی

موقعیت سایت :شهرک نارون
تاریخ شروع0031 :

قرارداد :طراحی و ارائه نقشه های اجرایی

265

مهندسین مشاور

CONSULTING ENGINEER COMPANY

کارفرما :جناب آقای مسلط

موقعیت سایت :زیبا دشت
تاریخ شروع0031 :
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آزمایشگاههایتخصصیژئوتکنیک،
آزمایشاتمقاومتمصالح

شرکت مهندسین مشاور ماهر خاک

مطالعات ژئو تکنیک
مطالعات تحلیل خطر زلزله
آزمایشگاه های مستقر

تجهیزات حفاری

پایدار سازی گود

تجهیزات ژئوفیزیک

مقاوم سازی سازه
جوش

تجهیزاتآزمایشگاهی
تجهیزات صحرایی
تجهیزات جوش

تیم آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح

STRENGTH OF
MATERIALS LABORATORY

267

مهندسین مشاور ماهر خاک عم ً
ال فعالیت خود را از اوایل سال  1380آغاز کرده است .در حال حاضر این
شرکت اعالم میدارد که با سالها تجربه کاری متخصصین و کارشناسان مجرب خود در زمینه مهندسی
خاک و پی شامل مطالعات ژئوتکنیک (حفاری ،انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی) ،مطالعات
ژئوفیزیک ،مقاوم سازی ،پایدارسازی دیواره گود (نیلینگ ،انکراژ و  )...کنترل کیفیت مصالح (خاک ،بتن،
جوش و آسفالت) آماده انجام خدمات مشاوره ای و اجرایی بر طبق استانداردهای جهانی (,BS ,ASTM
 )...می باشد تا بتواند در مسیر رشد و توسعه میهن عزیزمان سهمی هر چند کوچک را ایفا نماید .الزم

تهران در سال  1386به ثبت رسیده و در حال حاضر دارای پایه دو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور در زمینه ژئوتکنیک  ،آزمایشات مقاومت مصالح و پروانه اشتغال به کار خدمات فنی و آزمایشگاهی
پایه یک از وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.

عضو حقوقی انجمن بتن ایران

268

آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح

انجام می شود .مهندسین مشاور ماهر خاک با شماره ثبت  311142در اداره ثبت و مالکیت صنعتی

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

به ذکر است که کلیه آزمایشات و مطالعات به صورت مستقیم توسط تجهیزات و متخصصان این شرکت
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مطالعاتژئوتکنيک
-پروژه هتل اوتانا کیش  -شرکت سپنتا گشت کیش –  -1396کیش-پروژه ساختمان راهبران پایانه شهید کالهدوز -شرکت مهندسین مشاور رهشهر -1396 -تهران-پروژه چیتگر  -شرکت اندیشمندان مسکن ساز آرشام  - 1396تهران-پروژه ایران زمین  -جناب آقای مهندس ترکمان  -1396تهران--پروژه جردن -شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب  - 1396تهران

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY
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-پروژه مجتمع اداری ،تجاری فرمانیه -جناب آقای مهندس صالحیان  -1396تهران-پروژه مجیدیه -جناب آقای حاتمی  -1396تهران-پروژه مجتمع وزرشی شهرداری بومهن -شرکت بهداد خشت  -1396 -بومهن-پروژه سمنان  -شرکت انرژی سازه آبان  - 1396سمنان-پروژه سعادت آباد -جناب آقای مهندس نادری  -1396تهران-پروژه تقاطع غیر همسطح خوارزمی  -گروه مهندسین مشاور ره آزما  -1396کرج-پروژه گیالوند  -سرکار خانم یزدان بخش  -1396گیالوند-پروژه امانیه  -شرکت دیپلمات اسدی  -1396 -تهران--پروژه ساختمان هتل رستوران جناب آقای مهندس اکبری  -1396ساوه
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-پروژه ساختمان مسکونی خیابان دماوند  -جناب آقای جاللیان  -1396 -تهران-پروژه ساختمان مسکونی توانیر  -جناب آقای مهندس بیدرنگ  -1396 -تهران-پروژه گیل باتری  -شرکت ویان عتیق -1396 -شهرک صنعتی لوشان-پروژه ساختمان مسکونی یاخچی آباد  -جناب آقای نورانی  -1396 -تهران-پارکینگ طبقاتی دانشگاه الزهرا-دانشگاه الزهرا-1395-تهران-پروژه شهرک  2000واحدی بهمن-شرکت اندیشمندان مسکن ساز آرشام-1395-تهران-پروژه بیمارستان  64تخته خوابی-شرکت نوید زر شیمی-1395-ماهشهر--پروژه کارگاه ساخت-شرکت نوید زر شیمی-1395-ماهشهر

-پروژه - 5kشرکت ساختمانی ارزش آفرینان هوشمند-1395-جزیره کیش-فرهنگسرای مرکزی کیش-سرمایه گذاری توسعه کیش-1394-کیش-پالژ بانوان کیش-سرمایه گذاری توسعه کیش-1394-کیش-مجتمع اداری تجاری صدر-شرکت نمادسازه جنوب-1394-تهران-مجتمع پایدار بام-شرکت پایدار بام-1394-تهران-خوابگاه دانشگاه الزهرا-دانشگاه الزهرا-1394-تهران--ساختمان اداری خیابان گاندی-مپنا-1394-تهران
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--پروژه مجتمع بندر کاسپین-سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی-1395-بندر انزلی

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

--پروژه معدن و سد باطله-شرکت زرکاوان ارسباران-1395-تبریز

-درمانگاه واقع در صفادشت-مجتمع مسکونی اورند-1394-صفادشت-ساختمان اداری قیطریه-شرکت ناموران-1394-تهران-تقاطع غیر همسطح ولیعصر-مهندسین مشاور سهند ترانشه-1394-مهرشهر کرج-مجتمع اداری ،مسکونی و رفاهی منطقه عملیاتی پارسیان-شرکت ملی نفت ایران-1394-المرد-مجتمع مسکونی  2320واحدی البرز-شرکت خانه سازی رزمندگان-1394-تهران-سالن کنسرت آوای خلیج فارس-سازمان منطقه آزاد کیش-1394-کیش-پروژه مجتمع نگین ایران زمین-مبین سازه پارند-1393-تهران--هتل  5ستاره کیش-مجتمع صنعتی رفسنجان-1393-جزیره کیش
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-سوله صنعتی صفا دشت-اورند پالستیک-1393-کرج-مجتمع مسکونی تاپ هیل-1393---فشم-پروژه مجتمع اداری ،تجاری و مسکونی نور-مبین سازه پارند-1393-تهران-مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک پروژه واوان-شرکت واوان-1392-کیش-مطالعات ژئوتکنیک پروژه ترنج-شرکت یکتا نگین کیش-1392-کیش-مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک پروژه اطلس نیاوران-شرکت باغ فردوس ایرانیان-1392-تهران-مطالعات زئوتکنیک و ژئوفیزیک پروژه تاالر سبز-شرکت برج آوران-1391-تهران--مطالعات زئوتکنیک پروژه هتل خلیج فارس-جناب آقای لواسانی-1391-تهران
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-مطالعات ژئوتکنیک پروژه استادیوم  5000نفری دورود-شرکت توسعه و نگه داری اماکن ورزشیکشور-1391-دورود
-مطالعات ژئوتکنیک مجموعه ورزشی المپیک -شرکت رهشهر-1391-کیش-مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک پروژه فاز  3توسعه تغلیظ مس سرچشمه در محل جدید -کاهنرباتناوب-1391-مس سرچشمه
-مطالعات ژئوتکنیک تقاطع غیر همسطح هلستان نوشهر -شهرداری نوشهر-1391-نوشهر-مطالعات ژئوتکنیک زیرگذر میدان -شهرداری ساری-1391-ساری--مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک پروژه چیت سازی-گروه ساختمانی بهمن و شرکت بافکار-1391-تهران

-مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک پروژه جمشیدیه-شرکت رهشهر-1391-تهران-مطالعات ژئوتکنیک پروژه توسعه تلغیظ مجتمع مس سرچشمه کرمان-شرکت کاهنربا -تناوب--1390کرمان
-مطالعات ژئوتکنیک پروژه مجتمع مسکونی مهر ابریشم -کیان مهر کرج-شرکت ابنیه طراحان مارگون--1390کیان مهر کرج
--مطالعات ژئوتکنیک پروژه یاس -2عمران ظفر کار-1390-تهران
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--مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک هتل خلیج فارس-مهندس لواسانی-1391-تهران

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

--مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک بانک گردشگری-بانک گردشگری-1391-تهران

-مطالعات ژئوتکنیک پروژه کانال محمدیه-آب و فاضالب جنوب غرب تهران-1390-تهران-مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک پروژه مجتمع مسکونی شهید خرازی-عمران ظفر کار-1390-تهران-مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان اداری مپنا-پارس گستره-1390-تهران-مطالعات ژئوتکنیک پروژه هایپر مارکت کیش-شرکت دیپلمات-1390-کیش-مطالعات ژئوتکنیک پروژه هتل صد دروازه-شرکت بین المللی صد دروازه-1390-دامغان-مطالعات ژئوتکنیک پروژه شهید خدامی-ایرانیان اطلس-1390-تهران-مطالعات ژئوتکنیک پروژه الریسای کیش-شرکت الریسای کیش-1390-کیش--مطالعات ژتوتکنیک پروژه سیلیکون متال بروجرد -شرکت سبک سازان لوشان-1389-بروجرد
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-مطالعات ژئوتکنیک و لرزه شناسی پروژه مجتمع  2000واحدی شهید هاشمی نژاد-شرکت عمرانظفر کار-1389-تهران
-مطالعات ژئوتکنیک پروژه کارخانه اکتوورکو-شرکت اکتوورکو-1389-کرج-مطالعات ژئوتکنیک و لرزه شناسی پارکینگ طبقاتی نازی آباد-جناب آقای فوالد زاده-1389-تهران-مطالعات ژئوتکنیک و لرزه شناسی پروژه هتل اسپیناس-جناب آقای مهندس لواسانی-1389-تهران-مطالعات ژئوتکنیک و لرزه شناسی پروژه مسکونی دهکده المپیک-شرکت عمران ظفرکار-1389-تهران-مطالعات ژئوتکنیک و لرزه شناسی پروژه ساختمان گروه صنعتی صفا-گروه صنعتی صفا-1389-تهران-مطالعات ژئوتکنیک پروژه شهر صنعتی پرند-شرکت دژپاد-1389-پرند--مطالعات ژئوتکنیک پروژه احــداث فونداسیــون مخازن پتروشیـــمی فجــــر-شرکت اکسیر
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صنعت-1389-بندرماهشهر
-مطالعات ژئوتکنیک پروژه پارک مینیاتور-سازمان عمران مناطق شهرداری-1389-تهران-مطالعات ژئوتکنیک پروژه  20000هزار واحدی پرند-آب و فاضالب جنوب غرب تهران-1389-تهران-مطالعات ژئوتکنیک پروژه  2620واحدی البرز-شرکت بتن البرز-1388-تهران-مطالعات ژئوتکنیک و لرزه شناسی پروژه  2000واحدی جنوب همت-شرکت عمران ظفر کار-1388-تهران-مطالعات ژئونکنیک مدرسه آلمانی ها-شرکت کانور-1387-تهران-مطالعات ژئونکنیک مدرسه میثاق-مهندس شیرازیان-1387-تهران--مطالعات مکانیک خاک ساختمان ساختمان هوا و فضا واقع در دانشگاه شریف-مؤسسه رجائی-1387-تهران

-مطـالعـات ژئـوتکنیک پلهای تهران(آبعلی ،کریمخان و افسریه)-شهرداری تهران-1387-تهران-مطالعات ژئوتکنیک مخزن ده هزار متر مکعبی رضی آباد-شرکت آب فاضالب جنوب غربی استانتهران-1387-اسالمشهر
-مطالعات ژئوتکنیک شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی-شرکت مهندسی ساخت و تاسیساتدریایی-1387-تهران
-مطالعات ژئوتکنیک مجتمع تجاری هاتف اصفهانی-مجتمع تجاری هاتف اصفهانی-1387-اصفهان--مطالعات ژئوتکنیک مجتمع  16هکتاری مهر الیگودرز-مجتمع  16هکتاری مهر الیگودرز-1387-
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پل-1387-تهران

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

--مطالعات مکانیک خاک و مهندسی پی پروژه پل روستای وشتان فیروز کوه-مهندسین مشاور آراد ره

مطالعات ژئوتکنیک قطعه کیش -36CVآقایان غفورنیا وشرکاء-1387-کیش
-مطالعات ژئوتکنیک مخزن آب شرب خلیج فارس سینا-شرکت آب وفاضالب جنوبغربی استان تهران--1387اسالمشهر
--مطالعات ژئوتکنیک برجهای مسکونی واوان اسالمشهر-تعاونی مسکن خبرنگاران-1387-اسالمشهر
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مطالعات ژئوتکنیک
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مطالعات تحليل خطر زلزله
-پروژه شهرک  2000واحدی بهمن-شرکت اندیشمندان مسکن ساز آرشام-1395-تهران-فرهنگسرای مرکزی کیش-شرکت سرمایه و توسعه کیش-1394-کیش-فرهنگسرای پالژ بانوان-شرکت سرمایه و توسعه کیش-1394-کیش-مجتمع تجاری صدر-شرکت نماد سازه جنوب-1394-تهران--ساختمان مسکونی /اداری بام سروستان-شرکت پایدار بام-1394-تهران

-مجتمع مسکونی تاپ هیل-1393--فشم-پروژه مجتمع نگین ایران زمین-مبین سازه پارند-1393-تهران-هتل  5ستاره-تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان-1393-کیش-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه مجتمع مسکونی جمشیدیه-بنیاد مرصوص-1392-تهران-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه مجتمع تجاری تفریحی اداری بیمه ملت کیش-بانک ملت-1392-تهران-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه بافکار-گروه صنعتی بافکار-1392-تهران--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه مجتمع مسکونی میر مهنا-1392--تهران
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-1393تهران

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاهپروژه مجتمع اداری ،تجاری و مسکونی نور-مبین سازه پارند-

-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه گل ولیعصر-شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت-1392تهران-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه مجتمع تجاری-اداری اطلس نیاوران-ایرانیان اطلس-1392-تهران-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه ساختمان موسسه مالی و اعتباری عسگریه-موسسه مالی و اعتباریعسگریه-1392-تهران
-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه مجتمع مسکونی شهید خرازی-عمران ظفر کار-1391-تهران-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پارکینک طبقاتی صنیع-بانک صادرات-1391-تهران--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه سازمان مرکزی بانک گردشگری-شرکت ره شهر-1391-تهران
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-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه ساختمان اداری-تجاری-مسکونی چهل ستون-بانک ملت-1391-تهران-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه ساختمان اداری -تجاری پروژه سبز-شرکت ره شهر-1391-تهران-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه جناب تبریزچی-جناب آقای تبریزچی-1390-تهران-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه یاس -2عمران ظفر کار-1390-تهران-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه شهید خدامی-ایرانیان اطلس-1390-شیراز-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه ساختمان اداری مپنا-پارس گستره-1390-تهران-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه مسکونی میرداماد آقای علوی -آقای علوی-1390-تهران--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه مجتمع تجاری دنیای نور-مجتمع تجاری دنیای نور-1389-تهران
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مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه مجتمع مسکونی شهید هاشمی نژاد-شرکت عمران ظفرکار-1389-تهران
-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه مجتمع مسکونی دهکده المپیک-شرکت عمران ظفرکار-1389-تهران-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه ساختمان گروه صنعتی صفا-گروه صنعتی صفا-1389-تهران-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه هتل اسپیناس-جناب آقای مهندس لواسانی-1389-تهران-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه هتل آپارتمان واقع در آجودانیه-شرکت تعاونی مسکن شماره  2موسسهتحقیقات مراتع و جنگلها-1388-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه ساختمان مسکونی واقع در نیاوران-جناب آقای مهندس صبوری-

-مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه ساختمان مسکونی زعفرانیه-جناب اقای مهندس مقیمی-1388-تهران--مطالعات لرزه خیزی مجتمع مسکونی دشتیار-مهندس ملول-1387-تهران
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آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح

--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه مجتمع مسکونی شهید باقری-شرکت عمران ظفرکار-1388-تهران

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

-1388تهران

آزمايشگاه هاي مستقر
کنترل کیفیت خاک و بتن پروژه باغستان کرج  -مهندسین مشاور سهند ترانشه -1396 -مهرشهرکنترل کیفیت خاک و بتن و آسفالت پروژه شهرک پتروشیمی مکران  -شرکت پترو عمران مکران  1394الیتاکنون  -چابهار
کنترل کیفیت خاک و بتن و آسفالت پروژه شهرداری منطقه  8تهران  -شهرداری منطقه  8تهران  1391الیتاکنون -تهران
-کنترل کیفیت خاک و آسفالت پروژه مامونیه  -شرکت کشت و صنعت فدک  -1396 -ساوه

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح

کنترل کیفیت خاک و بتن و آسفالت پروژه شهرداری منطقه  8تهران-شهرداری منطقه  8تهران-1391-تهران ارائه طرح و نظارت بر اجرای بتن سبک-شرکت ذوب آهن پاسارگاد-1390-جاده جهرمارائه طرح بتن پالستیک-شرکت ملی ساختمان-1390-مشکین شهراستقرار ازمایشگاه محلی پروژه فرو سیلیس همدان -شرکت کاهنربا-فرارون-1390-همدان -مالیراستقرار ازمایشگاه محلی پروژه مسکن مهر بهشهر -شرکت پرشین بنا-1390-بهشهراستقرار آزمایشگاه محلی در شرکت سیمان فیروزکوه-شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه-1390-فیروزکوهکنترل کیفیت خاک و بتن و آسفالت پروژه استادیوم  15000نفری ارومیه-شرکت توسعه و نگه داری اماکنورزشی کشور-1390-ارومیه
-استقرار آزمایشگاه محلی مجتمع اداری برزیل-شرکت مهندسی سروش دریا پی-1389-تهران -ونک

289

استقرار آزمایشگاه محلی در شرکت سیمان فیروزکوه-شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه -1389-فیروزکوهاستقرار آزمایشگاه محلی ایستگاه تقویت فشار گاز جهرم-شرکت پایندان -1389-جهرماستقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکونی  2500واحدی مهر خورشید هشتم(ع)-شرکت بلوک بتن شرق--1389ورامین
استقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت آالنه گستر نوید-1389-کیانمهر کرجاستقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت پرهام پارینا-1389-کیانمهر کرجاستقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت هرم عمران آذر-1389-کیانمهر کرج-استقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت آتیه سازان پایتخت-1389-کیانمهر کرج

استقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت کیسان تجارت نیما سازه گستر-1389-کیانمهر کرج
استقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت پارس رسزمین ماهان-1389-کیانمهر کرجاستقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت سهند ساران پویا-1389-کیانمهر کرجاستقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت داوه-1389-کیانمهر کرجاستقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر-شهرک ابریشم -شرکت پی بیم-1389-کیانمهر کرج-استقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر-شهرک ابریشم -شرکت زه آب گلستان-1389-کیانمهر کرج
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آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح

-استقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر -شهرک ابریشم-شرکت آسا تدبیر ابریشم -1389-2کیانمهر کرج

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

-استقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت پاد پی پاسارگاد-1389-کیانمهر کرج

استقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر-شهرک ابریشم -شرکت ابنیه طراحان مارگون--1389کیانمهر کرج
استقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر -شهرک ابریشم -شرکت تیسفون-1389-کیانمهر کرجاستقرار ازمایشگاه محلی مجتمع مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت پارت سازه قشم و التسال--1389کیانمهر کرج
استقرار آزمایشگاه محلی در پارکینگ طبقاتی شمشک-مهندسین مشاور آتاوا-1388-شمشکاستقرار آزمایشگاه محلی مجتمع مسکونی سپند-مجتمع سپند -1388-تهران -نیاوران-کنترل کیفیت مخزن رودان-شرکت آب فاضالب جنوب شرقی استان تهران-1388-تهران  -رودان

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح

کنترل کیفیت روح افزاء دماوند-شرکت آب فاضالب جنوب شرقی استان تهران-1388-تهران  -دماوندکنترل کیفیت مخزن ساران-شرکت آب فاضالب جنوب شرقی استان تهران-1388-تهران  -سارانکنترل کیفیت مخزن گیالوند شهرک محک-شرکت آب فاضالب جنوب شرقی استان تهران-1388-تهرانکنترل کیفیت مخزن آبسرد-شرکت آب فاضالب جنوب شرقی استان تهران-1388-تهران  -آبسردکنترل کیفیت مخزن فیروزکوه-شرکت آب فاضالب جنوب شرقی استان تهران-1388-تهران -فیروزکوهکنترل کیفیت مخزن میگون-شرکت آب فاضالب جنوب شرقی استان تهران-1388-تهران  -میگوناستقرار آزمایشگاه محلی تزریق دوغاب(نیلینگ) و کنترل کیفی بتن پروژه مجتمع تجاری مریم-شرکت پایابکوثر و تدبیر سازه-1388-تهران
-استقرار آزمایشگاه محلی کنترل کیفیت عملیات بتنی و جوش برجهای مسکونی طاووس-برج های مسکونی
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طاووس-1388-منطقه آزاد انزلی
استقرار آزمایشگاه محلی تزریق دوغاب(نیلینگ) و کنترل کیفی بتن پروژه مجتمع تجاری مریم-شرکت پایابکوثر و تدبیر سازه-1388-تهران
انجام آزمایش و کنترل اجرای شاتکریت-شرکت سپر سنگ-1388-تونل غیاثوند تهراناستقرار آزمایشگاه محلی در شرکت سیمان فیروزکوه-شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه-1387-فیروزکوهکنترل کیفیت عملیات بتنی مخزن چهار دانگه-شرکت آب فاضالب جنوب غربی استان تهران--1387اسالمشهر
-کنترل کیفیت عملیات بتنی مخزن نصیرآباد-شرکت آب فاضالب جنوب غربی استان تهران-

-1387اسالمشهر
کنترل کیفیت عملیات بتنی مخزن عبدل آباد-شرکت آب فاضالب جنوب غربی استان تهران--1387اسالمشهر
کنترل کیفیت عملیات بتنی مخزن کهریزک-شرکت آب فاضالب جنوب غربی استان تهران--1387کهریزک
کنترل کیفیت عملیات بتنی مخزنده هزار متر مکعبی رضی آباد-شرکت آب فاضالب جنوب غربیاستان تهران -1387-اسالمشهر
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آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح

-کنترل کیفیت عملیات بتنی مخزن باقر شهر-شرکت آب فاضالب جنوب غربی استان تهران-

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

-1387رباط کریم

کنترل کیفیت مخزن آب  2000متر مکعبی رودهن-شرکت آب فاضالب جنوب شرقی استانتهران -1387-تهران  -رودهن
کنترل کیفیت مخزن آب جیالرد نو-شرکت آب فاضالب جنوب شرقی استان تهران-1387-تهران -جیالرد نو
مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مخزن ده هزار متر خلیج فارس و سینا-شرکت آب فاضالبجنوب غربی استان تهران-1387-تهران -بزرگراه خلیج فارس

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح
293

پايدار سازي گود
-تجاری اداری باران -دیپلمات -1393-1394-تهران-مجتمع مسکونی فروغ کامرانیه-شخص حقیقی -1393-1394-تهران-ساختمان مسکونی-شخص حقیقی-1392-تهران سعادت آباد-پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهر آباد -شرکت آذر سیماب-1391-تهران--ساختمان مسکونی -شخص حقیقی -1391-تهران -اقدسیه
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آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح

--ساختمان مسکونی -شخص حقیقی-1390-فشم

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

--مجتمع مسکونی دهکده المپیک -شرکت تعاونی مسکن کارکنان -1391-تهران

مقاوم سازي سازه
آزمایش تست میکروپایل-شرکت بهسنج بتن پارس -1391-محمود آبادآزمایشات سه محوری پروژه سد بهمنشیر-شرکت ژیان -1391-عسلویهارائه تحکیم بستر-شرکت پرشین بنا-1390-بهشهرارائه تحکیم بستر-شرکت امیر ابوذر الوند-1390-بندر امام خمینیآزمایش تست میکروپایل-شرکت ژیان-1390-خرمشهر-مطالعات مقاوم سازي بانك تجارت شعبه ميدان امام خميني تهران-بانك تجارت-1388-تهران

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح

مطالعات مقاوم سازي بانك تجارت مركزي اصفهان-بانك تجارت-1388-اصفهانمطالعات مقاوم سازي مجتمع تجاري دنياي نور-مجتمع تجاري دنياي نور-1388-تهرانمقـاوم سازی پـل سـواره رو تـهران جاده آبعلی  -بابائی-شهرداری تهران-1387-تهرانمقـاوم سازی پـل سـواره رو تـهران جاده بعثت  -افسریه-شهرداری تهران-1387-تهرانمقـاوم سازی پـل سـواره رو تـهران جاده بعثت  -فدائیان اسالم-شهرداری تهران-1387-تهرانمقـاوم سازی پـل سـواره رو تـهران جاده صنیع خانی-شهرداری تهران-1387-تهرانمقـاوم سازی پـل سـواره رو تـهران جاده حقانی-شهرداری تهران-1387-تهرانآزمایشات خدمات جنبی مقاوم سازی مدارس تهران و حومه-اداره کل نوسازی مدارس استانتهران-1387-تهران و حومه
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مطالعات ژئوتکنیک چهار دستگاه پل راه آهن آذربایجان غربی-وزارت راه و ترابری راه آهن جمهوریاسالمی ایران-1387-تهران
ساختمان بانک سامان شعبه پاسداران-اداره ساختمان بانک سامان-1387-تهرانمقاوم سازی  25باب مدرسه در استان مازندران-مهندسین مشاور پی خاک سنگ-1386-مازندرانمقاوم سازی  10باب مدرسه در استان بوشهر-مهندسین مشاور کوبان کاوش جنوب-1386-بوشهرمقاوم سازی  36باب مدرسه در استان اصفهان-مهندسین مشاور پی خاک سنگ-1386-بوشهر-مقاوم سازی مدرسه  10کالس عسلویه-مهندسین مشاور کوبان کاوش جنوب-1385-بوشهر

آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY
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جوش
کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه خط  1و  3و 4مترو  -شرکت راه آهن شهری تهران و حومه  1394-الی -1396تهران
عملیات جوش پروژه پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) -شرکت انرژی سازه آبان  - 6931 -تهرانکنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت آسا تدبیر ابریشم -89-91-2کیانمهر کرجکنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت کیسان تجارت نیما سازهگستر-89-91-کیانمهر کرج

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح

کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت پارس سرزمین ماهان--89-91کیانمهر کرج
کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت سهند ساران پویا-89-91-کیانمهر کرجکنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت داوه-89-91-کیانمهر کرجکنترل کیفیت عملیات جوش سازه اسکلت فلزی ساختمان مسکونی-جناب آقای نجفی-1389-تهرانکنترل کیفیت عملیات جوش خط لوله آب  46اینچ شهر زیبا شرکت جهاد تحقیقات اب انرژی -1389-تهرانکنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسجد علی اکبر آرژانتین-جناب اقای لشکری-1389-تهرانکنترل کیفیت عملیات جوش پروژه ساختمان مسکونی-پاسگاه نعمت آباد-جناب آقای صادق پور-1389-تهران-کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه  2000واحدی ماندگار شهر جدید هشتگرد-شرکت انرژی سازه آبان-
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 -1389هشتگرد
کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت آتیه سازان پایتخت-1389-کیانمهر کرجکنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسکن مهر -شهرک ابریشم-شرکت پاد پی پاسارگاد-1389-کیانمهر کرجکنترل کیفیت عملیات جوش عسجدی -جناب آقای فرشچی و شرکا-1388-تهرانکنترل کیفیت عملیات جوش برج های مسکونی طاووس -جناب آقای خسرو پناه-1388-رشتکنترل کیفیت عملیات جوش اسکلت ساختمان اداری -شرکت البرز-1387-تهران-کنترل کیفیت عملیات جوش اسکلت فلزی دبستان البرز -سازمان نوسازی مدارس-1387-تهران

آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY
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تیم راه و راهسازی
شرکت صنعت آسفالت کاسپین بهار

شرکت صنعت آسفالت کاسپین بهار (سهامی خاص) با بهره گیری از یک کارخانه آسفالت  021تنی در منطقه
تهراندشت استان البرز و همچنین دارا بودن ماشین آالت راه سازی و در اختیار داشتن شرکت های راه زیر
مجموعه به نام های :
-1شرکت سروستان راه تهران (مسئولیت محدود)
-2شرکت انبیه و راه آبادانی فردای سبالن (مسئولیت محدود)
-3شرکت تدبیر عمران رهام ( مسئولیت محدود)
-4شرکت تارا هیرسا ( مسئولیت محدود )
عضوی از هلدینگ بزرگ اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران می باشد که وظیفه طراحی و ساخت راهها،
جاده ها و معابر عمومی و خصوصی پروژه های اتحادیه را بعهده دارد.
این شرکت در سایت شهرداری تهران و جزوء کارخانه های مورد تائید تهیه آسفالت برای شهر تهران می باشد.
خالصه عملکرد این شرکت و پروژه های انجام شده توسط شرکت های زیر مجموعه و همینطور لیست ماشین
آالت راه سازی بدین شرح می باشد.

تیم راه و راهسازی

ROADS AND ROAD
CONSTRUCTION
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ماشین آالت و دستگاه های شرکت کاسپین بهار:
یک دستگاه کارخانه  120تنی
یک دستگاه ویتگن
دو دستگاه فینیشر
سه دستگاه قلطک آهنی
سه دستگاه قلطک پالستیکی

سه دستگاه گریدر
دو دستگاه کامیون کمپرسی  20تنی
سه دستگاه کامیون کمپرسی  10تنی
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دو عدد قیرپاش اتومات
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تیم طراحی و بهره برداری پروژه ها
شرکت مال مارک ترکیه  -دینا

درباره شرکت مال مارک:

پس از  20ساا ت ربه امالک و مسااالتال  MallMark ،ریم ه ی حهف ای در این زمین ر ساایس شاا ا اساا .
خ م

این مبموع

رهریب در زمین ه ی م یهی مهاکز خهی  ،لیزینگ  ،روساااپ پهووا و ک نسااا

 ،م یه ی

دارایی و م یهی م لی در رهکی و منطق می ش و خود را یش از یک شهک مش ور می دان .

درباره شرکت مال مارک:

شهک م ت م رک دین نم ین گی این شهک رهکی ای در ایهان می ش .

برخی از فعالیت های شرکت مال مارک دینا در ایران که به صورت م ستقیم و یا م شاور در

شرکت کارفرما صورت پذیرفته است:

 )https://bamlandmall.irتیم های حرفه ای در زمینه های طراحی
 MALLMARKبا
پس از  20سال تجربه امالک و مستغالت،
(
 پهووا م لنکانسپت ،طراحی معماری و مدیریت مراکز خرید و ...تاسیس شده است.
برند مال مارک از برند های برتر این حوزه در منطقه بوده و شرکت دینا نمایندگی مال مارک را از ترکیه به
صورت انحصاری در ایران گرفته است .دیدگاه مدیران این مجموعه بر اینست که از مرحله طراحی تا پس از اتمام
می) داند.
-content/uploads/در کنار مشتری
2019/08یک مشاور
بیش از
خود را
یعنی بهره برداری با مشتری خواهد بود و
https://bamlandmall.ir/wp
/ddds.png
(
گهوا مهن سی م در شهح اه اف خود های طهاحی و س خ

سهزمین م رلفیق شهه فههنگ ،شهه سالمالی و شهه

موساایقی را ه ف گهفال ود .مپم ری زیب ی ایهانی ملن ک مههون خالقی مپم ران خوشذوق سااهک ر خ نم مهیم
یوساافی و جن ب آق ی مهرض ای ادیب ودا ،همزم ن

خ م گهفالن امک ن

م رن های رس ای ن

اسااال ن ارده ی

ینالمللی نش نی از فههنگ پهآوازا و پهس ق ایهان زمین در خود دارد .موقپی ی ی ینظیه این مهکز رب ری رفهیحی

خدمات و سرویس های این مجموعه:
امکان سنجی و پیشنهاد کانسپت مناسب
طراحی کانسپت
مدیریت مراکز خرید
لیزینگ
توسعه پروژه و کانسپت
مدیریت دارایی و مدیریت مالی

تیم طراحی کانسپت و بهره برداری
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مارک)https://bamlandmall.ir:
مال (
شرکت م لن
درباره پهووا
پس از  20ساا ت ربه امالک و مسااالتال  MallMark ،ریم ه ی حهف ای در این زمین ر ساایس شاا ا اساا .
خ م

این مبموع

رهریب در زمین ه ی م یهی مهاکز خهی  ،لیزینگ  ،روساااپ پهووا و ک نسااا

 ،م یهی

دارایی و م یهی م لی در رهکی و منطق می ش و خود را یش از یک شهک مش ور می دان .
شهک م ت م رک دین نم ین گی این شهک رهکی ای در ایهان می ش .

برخی از فعالیت های شرکت مال مارک دینا در ایران که به صورت م ستقیم و یا م شاور در

شرکت کارفرما صورت پذیرفته است:
لند م لن
-بامپهووا

()https://bamlandmall.ir

موساایقی را ه ف گهفال ود .مپم ری زیب ی ایهانی ملن ک مههون خالقی مپم ران خوشذوق سااهک ر خ نم مهیم
یوساافی و جن ب آق ی مهرض ای ادیب ودا ،همزم ن

خ م گهفالن امک ن

م رن های رس ای ن

اسااال ن ارده ی

مهکز ربسالرمالیی ورفهیحشهه
فههنگ ،شهه
دارد.ن م
هانیزموینس خدر خودسهزمی
پهآوازا وخودپهسهاقی اطیهاح
فههنگ اه اف
گهواالمللمهنی سنش نییمازدر شهح
ی
شههنظیه این
موقپیرلفییقی ی
ین

ون شک آن را
هواداراناهکرن ر خرسالنمی رامهیم
خوشذوق سا
ان
ر
مپم
ی
خالق
مههون
ک
لن
م
ی
ن
ا
ه
یا
ی
ب
ی
ز
ی
ر
مپم
.
د
و
ال
ف
گه
ف
موس ایقی را ه
هکال ری شه ای خلیج ف رس ک  ۱20هکال ر مبموع رفهیحی اح ط ش ا ،موقپی ملن

شهه سالمالی ت س خال ا س  .همبواری پ رک جنگلی  ۹۵0هکال ری چیالگه و دری چ ۱۳0

سوی خود جذب خواه کهد .نزدیک شش کی
مبهز های رس ای ن اس اال ن ارده ی
همزم نلوماله خمسیهم زیبگهفی پیالن داامک نروی،م رن
یوساافی و جن ب آق ی مهرض ای ادیب ودا،

سی سالم رصفی هوای طبیپی

جنگل و دری چ  ،م سیه دوچهخ سواری در کن ر ق یقرانی و م هیگیهی و سوارک ری

را سالی ملن را

سهزمین

نظیره یاس انلن س
گهفالنیچه
اهپوش ا
ی آمف
کهدا اس ا
یرننارسا
مهکزایربنمری رفهیحی
خودیدااردو .درموقپینظه ی ی
رأرههروان ززموینسادر
پهسیق ای
طهاح و
فههنگ .پهآوازا
لمللاالیینش نتی از

ر زارهین

رکنولووی روز ص ا و ر صویه دنی در کن ر ف ض ه ی ز زیب یی ک های اجهای هن م ه ی فههنگیهنهی پیش ینی ش ا
فهاره از شهه موسیقی ملن را

شهه هنه ت کهدا اس .

 -مهکز خهی آرن ()https://www.instagram.com/arenshoppingcenter
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2019/08های طهاحی و س خ
/ddds.pngاه اف خود
گهوا مهن سی( م در شهح
)https://bamlandmall.ir/wp-content/uploads/
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CONCEPT DESIGN & OPERATE TEAM

()https://bamlandmall.ir/wp-content/uploads/2019/08/ddds.png

هکال ری شه ای خلیج ف رس ک

 ۱20هکال ر مبموع رفهیحی اح ط ش ا ،موقپی

سوی خود جذب خواه کهد .نزدیک

ملن هواداران رن رسالی را

شش کیلوماله مسیه زیب ی پی دا روی ،مبهز

سی سالم رصفی هوای طبیپی

جنگل و دری چ  ،م سیه دوچهخ سواری در کن ر ق یقرانی و م هیگیهی و سوارک ری

را سالی ملن را

سهزمین

رن رسااالی ت کهدا اس ا  .طهاحی آمفی رأره رو ز و سااهپوش ای ا و در نظه گهفالن چه ر س ا لن س اینم

ر زارهین

رکنولووی روز ص ا و ر صویه دنی در کن ر ف ض ه ی ز زیب یی ک های اجهای هن م ه ی فههنگیهنهی پیش ینی ش ا
فهاره از شهه موسیقی ملن را

شهه هنه ت کهدا اس .

)https://www.instagram.com/arenshoppingcenter
مرکز آرن (
 مهکز خهیخرید آرن
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این مهکز خهی واقع در شاااههک هب ،لوار فهحزادی ،لوار دادم ن ،خ ی ن فخ رمق م ،نبش ح فظی می شااا و
مشخص

آن

شهح زیه اس :

مس ح کل ۱۵00ماله مه ع
مس ح رب ری  4000ماله مه ع
رپ اد واح ه ی رب ری 74
رپ اد طبق

رب ری ۵
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-

برج آناهید
هج آن هی

شهه زی سهپوشی ا کشور،رسالوران و فودکور ،رهاس دی  ۳60درج در رههان ،س لن ورزشی م رن دی جنگل
ه ی سهخ ح ص ر ،س لن رئ ره و گ لهی ،هالل  4سال را ،مهکز رخ ص صی و یک رچ ک الی خ نگی
مه ع ،ه ی هم رک منحصه

مالهاو  6000ماله

فهد

هج آن هی دارای  4طبق پ رکینگ  ۱ ،طبق

شگ ا ورزشی ( نس زی و فیالنس  ،ورزش ه ی گهوهی  ،سون جکوزی

و م س و)  6 ،طبق هالل  4سال را و  8طبق واح رب ری (ر سالوران ایهانی و ین المللی ،هن ه ی لوکس ،فود کور و
فض ی لکنی ،فهوشگ ا ه ی هن شهه زی) و  ۱8طبق خش اداری.
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مه ع شااا مل  ۳7طبق  ،در سااا راا رههان رس  ،ا ال ای ج دا دم ون واقع شااا ا اسااا .امک ن

این هج :زرگالهین
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هج رب ری  ،رفهیحی ،اداری آن هی لن رهین هج شاااهق رههان و دومین هج لن رههان

مالهاو  ۱2۵000هزار ماله

سوه نک
مبالمع پالرینیوم
سوهانک
پالتینیوم
مجتمع

CONCEPT DESIGN & OPERATE TEAM
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مبالمع پالرینیوم در زمینی

م س ح ح ود  ۵000مالهمه ع اح اث گهدی ا ا س  .مک ن ی ی گ سالهداای ک روسط

ریم مالخصصین گهوا ش ر انب م ش
ارو ن

روج

امک ن دسالهسی

شهی نه ی اصلی شهه رههان همچون ارو ن ص ر،

یی ،ارو ن ام م علی ،ارو ن ص ای د ش ایهازی و مهاکز مهم اداری ،رب ری شااهه رههان منبه

انالخ ب خی ن

سااوه نک جه اجهای پهووا گهدی .از موارد مهم دیگه ک در مک نی ی پهووا مورد روج قهار گهف  ،شاایب طبیپی
خی ن سوه نک ا س ک در دامن اررف ع

شم لی شهه رههان قهار گهفال و عث پی ایش من ظه کم نظیهی چون

چشم ان از رشال کوا ه ی البهز و گسالها رههان پهن ور در رم می طبق

این هج حالی طبق

اولی ش ا اس .
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 ری ا سناله -ری ا سناله

تیدا سنتر
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مبالمع رب ری و رفهیحی ری ا سناله واقع در خی ن پ س اران می ش ک هنوز

هها هداری نهسی ا.

CONCEPT DESIGN & OPERATE TEAM

مبالمع رب ری و رفهیحی ری ا سناله واقع در خی ن پ س اران می ش ک هنوز

هها هداری نهسی ا.

مال ()http://parsmicakish.com/fa
میک م ت
-میکا
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س خ مبموع رب ری رفهیحی میک م ت در زمینی

مس ح  ۳و نیم هکال ر و 202هزار مالهمه ع زیه ن در کیش،

لوار فهدو سی ،می ان آ ش ر آ ز ش ا ا س  .این مبموع در هف طبق ش مل دو طبق پ رکینگ م سقف ظهفی
یش از  ۱000خودرو و پنج طب ق

ک ر هی ر ب ری و رفهیحی

ر پ اد رقهیبی  700واح ر ب ری و  ۵ورودی در

خش ه ی مخاللف طهاحی ش ا ا س  .ح ود  ۱۵000مالهمه ع از م س ح کل زیه ن ی مبموع  ،ف ض ه ی رفهیحی و
ح ود  70000مالهمه ع ف ض ی مفی رب ری خواه ود .همچنین ۹8000مالهمه ع از ف ض ی مبموع های مک ن ه ی
عمومی طهاحی گهدی ا اس .
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تیم تامین منابع مالی -شبکهکشوری
امکانات اتحادیه جهت پیشبرد اهداف خود
 دفاتر واحد مرکزی شبکه عاملیت کشوری معرفی امکانات سامانه آنالین سراسری پروژه های گذشته تامین منابع مالی شدهINVESTOR SUPPLY & COUNTRY NETWORK

تامین منابع مالی  -شبکه کشوری

دفتر مرکزی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران متشکل از قریب  160پرسنل در فضایی حدودا 1350
متر مربع ساختمان اداری که شامل  6واحد به مساحت تقریبی700متر مربع جهت استقرار مشاورین
حضوری واقع در بلوار اشرفی اصفهانی 2 ،واحد به مساحت 230متر مربع جهت استقرار مشاورین
حضوری واقع در سعادت آباد 1 ،واحد جهت استقرار مشاورین حضوری واقع در میدان ساحل  -چیتگر و
2واحد به مساحت  360متر مربع جهت استقرار پرسنل مشاورین تلفنی ( )CALL CENTERمی باشد
که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می نمایند.
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تخ
ص
س
معرفی رفصتهایرسماهی گذاری ص ما ت

312

313

INVESTOR SUPPLY & COUNTRY NETWORK

 شبکه کشوری- تامین منابع مالی

کش
شبکهعاملیتاهی وری

در سال  1389با هدف توسعه ،از میان بیش از 100هزار فعال صنفی دارای مجوز حوزه ملک،
اقدام به انتخاب ،گزینش و عقد قرارداد با  800عاملیت در سراسر کشور نمودیم تا همانند بازوهای
جذب در شبکه ای کشوری اقدام به معرفی و عضوگیری پروژه ها نه تنها در تهران بلکه در تمام
ایران و منطقه بنماییم.
شایان ذکر است که با تکیه بر دانش روز ،ارتباط دفتر مرکزی اتحادیه ،با عاملیت کشوری خود بواسطه
سامانه آنالین بوده و پروژه ها و فرصتهای سرمایه گذاری به صورت سراسری ارائه می گردند.

تامین منابع مالی  -شبکه کشوری
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دفتر اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران با تکیه بر این شبکه سراسری و حرفه ای ،اقدام
به عقد قراردادهای عظیم ملکی در حوزه های مسکونی ،اداری و تجاری می نماید و با توجه به
پتانسیل شبکه خود ،نه تنها تامین منابع مالی را برای صاحبان پروژه درکمترین زمان انجام میدهد
بلکه موجب پویایی شبکه گردیده و مهم تر از آن ،باعث رونق و چرخه اقتصادی حوزه های عمرانی
و ساخت و ساز کشور عزیزمان می گردد.

سوابقپذیرهنویسیپروژههادرگذشته

مجتمع دریاچه
پروژه مسکونی  120واحدی

INVESTOR SUPPLY & COUNTRY NETWORK

تامین منابع مالی  -شبکه کشوری

بلوار شهید جوزانی شرقی منطقه 22
 21طبقه مسکونی
کارفرما :شرکت تعاونی عمران گستر همت
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پروژه مسکونی فجر
منطقه  22تهران 150 -واحد مسکونی

تامین منابع مالی  -شبکه کشوری
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مجتمع برج باغ نفس
پروژه مسکونی  70واحدی

INVESTOR SUPPLY & COUNTRY NETWORK

تامین منابع مالی  -شبکه کشوری

گرمدره کرج
2برج  8طبقه مسکونی
کارفرما :شرکت تعاونی عمران گستر همت
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بازار تخصصی طال و جواهر غرب تهران
شهر طال (فاز اول)
بیش از 2500متر مربع تجاری

First Phase
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تامین منابع مالی  -شبکه کشوری

1 GOLD CITY

INVESTOR SUPPLY & COUNTRY NETWORK

در سه طبقه تجاری با استاندارد های بازار تخصصی
ضلع شمال دریاچه چیتگر
کارفرما :شرکت تعاونی عمران گستر همت

2 GOLD CITY
Second Phase

بازار تخصصی طال و جواهر غرب تهران
شهر طال (فاز دوم)
بیش از 3000متر مربع تجاری

INVESTOR SUPPLY & COUNTRY NETWORK
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بازار تخصصی طال و جواهر غرب تهران
شهر طال (فاز سوم)
بیش از 2700متر مربع تجاری

320

تامین منابع مالی  -شبکه کشوری

Third Phase

INVESTOR SUPPLY & COUNTRY NETWORK

3 GOLD CITY

پروژه مسکونی کالج2
کوهک 220 -واحد مسکونی

INVESTOR SUPPLY & COUNTRY NETWORK
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 شبکه کشوری- تامین منابع مالی

INVESTOR SUPPLY & COUNTRY NETWORK

RIVERCITY
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ساماهن آنالین ربای معرفی رفصتهای رسماهی گذاری

پورتال شبکه عاملیت های کشوری اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران
INVESTOR SUPPLY & COUNTRY NETWORK
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پورتال شبکه عاملیتهای کشوری با هدف رونق بخشیدن به کسب و کار حوزه صنعت ساخت و ساز طراجی شده است.
این پورتال به عنوان اولین شبکه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ملکی و همچنین پل ارتباطی بین تولیدکنندگان،
خدمات دهندگان صنعت ساخت و ساز با سازندگان و خریداران طراحی شده است.
یکی از محورهای اصلی ایجاد این شبکه (پورتال) ارائه و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ملکی در حال ساخت و ساخته
شده ارزان قیمت در سراسر ایران می باشد.
با توجه به شرایط افزایش مبلغ خرید ملک در سراسر ایران خرید و سرمایه گذاری ملکی برای بسیاری از مردم تبدیل به
یک رویا شده است ولی این شبکه شرایطی را فراهم نموده که تمامی مردم می توانند در پروژه ها و فرصت های سرمایه
گذاری با میزان سرمایه خود و حتی سرمایه های خورد (  10یا  20میلیون تومان به باال ) هم بتوانند به میزان سرمایه
خود در پروژه های ملکی و انبوه سازی در سراسر ایران سرمایه گذاری نموده و از بازار سودآور ملکی منفعت ببرند و از
تورم ملکی جا نمانند .
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معرفی بخش های شبکه ( پورتال)
این شبکه ( پورتال) از دو بخش سرویسها و خدمات تشکیل شده است که بخش سرویسها به مانند یک مثلث طراحی
شده است که هر ضلع این مثلث ذینفعان این شبکه می باشند .این ذینفعان به ترتیب :
.1

خریداران

.2

سازندگان

.3

عاملین شبکه ( کارگزاران فروش) می باشند.

)1

خریداران :

در این شبکه (پورتال) امکان مشاهده کلیه پروژه ها و فرصتهای سرمایه گذاری در بخش دیوار پروژه ها میسر شده است

عالوه بر موارد فوق خریداران امکان انتخاب بلوک های سرمایه گذاری از مبالغ  10میلیون به باال را در یک پروژه یا چندین
پروژه را به صورت تک بلوک تا ترکیبی را خواهند داشت.
یکی دیگر از سرویسهای ارائه شده ویژه خریداران سامانه مزایده و فروش فوری پروژه های خریداری شده یا بلوک های
سرمایه گذاری می باشد که در این سرویس مالکین امکان فروش و واگذاری پروژه ها یا بلوکهای خریداری شده خود را به
باالترین پیشنهاد ثبت شده در شبکه را خواهد داشت.
از دیگر مواردی که در صفحه شخصی خریداران پیش بینی شده است مشاهده نرخ روزانه و سود حاصله از سرمایه گذاری
و بلوکهای خریداری شده به صورت روزانه می باشد و همچنین امکان رصد و مشاهده پیشرفت پروژه خریداری شده به
صورت تصویری برای خریداران و سرمایه گذاران پیش بینی شده است .خریدران در صفحه شخصی خود امکان مشاهده
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هایی که در سراسر کشور وجود دارد نیز فراهم شده است.

INVESTOR SUPPLY & COUNTRY NETWORK

در این شبکه امکان مشاهده  ،بررسی و انتخاب پروژه ها و نیز انتخاب کارگزار جهت مشاوره سرمایه گذاری و خرید پروژه

گزارش پرداخت ها ،اقساط باقیمانده  ،اطالعیه ها و غیره را خواهند داشت و همچنین امکان ارسال تیکت به عامل
(کارگزار) ،ناظر فروش ،مشاور و سرپرست و مدیران پورتال را خواهند داشت.
در بخش تابلوی پروژه ها ،پروژه هایی که جهت مشاهده خریداران به نمایش گذاشته شده است به صورت کامال انحصاری
و پایین تر از نرخ موجود در منطقه لحاظ گردیده است.

 -2سازندگان
در این شبکه امکانی برای تمامی سازندگان ایجاد شده است که پروژه های در حال ساخت یا ساخته شده خود را بتوانند
به اتحادیه معرفی و در صورت توافق به معرض دید خریداران در دیوار پروژه ها بگذارند .سازندگان با عضویت در این شبکه
تمامی پروژه خود را به صورت انحصاری با اتحادیه تعامل نموده و نگرانی جذب سرمایه برای ساخت یا فروش پروژه را

INVESTOR SUPPLY & COUNTRY NETWORK
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نخواهند داشت.
در این شبکه امکانات گزارش گیری لحظه ای از میزان واگذاری ها و پرداخت خریداران تعبیه شده است .همچنین برای
دسترسی بهتر سازندگان بخش جستجو و مشاهده خدمات دهندگان ،تولید کنندگان یا ملزومات حوزه ساخت و ساز پیش
بینی شده است که دسترسی سریع به این بخش را فراهم می سازد.

-3عاملین شبکه (کارگزاران)
شبکه پورتال عاملیت های کشوری اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران از ابتدای  1397شروع به جذب عاملین فعال در
حوزه ملک نموده است که با ارسال فراخوان به تمامی مشاورین امالک دارای مجوز در سراسر کشور این امر میسر شدکه
پس از بررسی کارشناسی درخواستهای ارسالی در تهایت به  800عامل فعال و دارای مجوز که مدارک کامل را ارائه نموده
اند مجوز عاملیت و کارگزاری این شبکه داده شده است که حریدار با مراجغه به عاملین امکان مشاوره و خرید از پروژه
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های این شبکه را دارند.
از امکانات جانبی و را یگان که برای عاملین در این شبکه فراهم شده است سامانه مدیریت امالک خود می باشد که در این
سامانه امکان نگهداری و جستجوی فایلهای امالک خود جهت استفاده مشاورین خود را خواهند داشت و نیاز به خرید یک
سامانه دیگر برای مدیریت امالک خود را ندارند و این نیاز در این شبکه مرتفع شده است و در این سامانه امکان اشتراک
فایل با سایر امالک نیز جهت همکاری نیز ایجاد شده است.
در این شبکه  ،عامل نقش کارگزار رسمی به عنوان نماینده مشاور و فروشنده این شبکه می باشـد و برای تمامی عاملین
بخش گزارشات ،قراردادها ،پورسانت ها،گزارش مشاوره و فروش مشاوران ،بخش نظارت بر مشاوران ،گزارشات مکاتبات و
ارسال ها به دفتر مرکزی و بالعکس ،تیکت ها و  ...پیش بینی شده است.
از امکانات عمومی که برای تمامی کاربران پیش بینی شده است اطالع رسانی از اخبار لحظه ای حوزه مسکن می باشد که

بخش سرویس ها در شبکه جهت باالبردن خدمات حوزه ملکی ایجاد شده است که این سرویس ها به شرح ذیل می باشد:
سرویس سازمانی
یکی از سرویس های اختصاصی پیش بینی شده در شبکه عاملیت های کشوری سرویس سازمانی می باشد.
در این بخش سازمان ها ،نهادها ،تعاونی ها و شرکت ها که قصد ساخت و ساز یا خرید اختصاصی برای پرسنل یا
اعضای سازمانی خود را دارند پیش بینی شده است در این بخش امکانات اختصاصی و مستقل اعم از کنترل ،نظارت
یا رهگیری مالی یا فروش داشته باشند  .سازمان ها می توانند با عقد قرارداد از این امکان به صورت اختصاصی و
شخصی استفاده نمایند.
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بخش سرویس ها

INVESTOR SUPPLY & COUNTRY NETWORK

تیم تخصصی خبری این مسئولیت را بر عهده دارند.

سرویس خدمات دهندگان حوزه ساخت و ساز
در این بخش امکان ثبت ،جستجو و معرفی خدمات دهندگان  ،تولیدکنندگان و فروشندگان حوزه ساخت و ساز فراهم
شده است که خدمات دهنده  ،تولید کننده یا سرویس دهنده می توانند در این بهش از یک صفحه اختصاصی جهت
معرفی خدمات  ،محصوالت یا سرویسهای خود به انبوه سازان و سازندگان بهره مند گردند.
در آخر اینکه ما تالش نموده ایم در فاز اول این شبکه نیازهای اولیه حوزه صنعت ساخت و ساز از معرفی فرصت های
سرمایه گذاری  ،پروژه های ارزان  ،معرفی سازندگان  ،تعاونی ها تا خدمات دهندگان دفاتر امالک دارای مجوز و هر آنچه
که باعث آرامش حوزه امالک گردد را در یک شبکه دور هم جمع نموده ایم تا خریداران با خیال آسوده نسبت به خرید
و سرمایه گذاری ملکی گام بردارند .
مسلما ما به پیشرفت و ارتقا این شبکه با تیم تخصصی و اتاق فکری مستمر جهت گسترش و ارتقا این شبکه گام بر

INVESTOR SUPPLY & COUNTRY NETWORK
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خواهیم داشت و پشتوانه ادامه راه ما حمایت تمام ایرانیان است.ما به خود می بالیم که تجربه ای جدید را در حوزه ملک
برای شما عزیزان ایجاد نموده ایم که این تجربه باعث سود آوری شما خواهد شد.

ساماهن آنالین ربایمعرفی رفصتهایرسماهی گذاری
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 .1دف ــاع از مناف ــع اعضــاء شبک ــه (عاملی ــتهای فــروش،
خریداران ،سازندگان ،تأمینکنندگان) و تعالی جایگاه آنها
ارزشها
سطح ملی با جلب اعتماد و رضایت ذینفعان و توسعه
در
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ـ
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کمی و کیفی شبکه و ارائهی خدمات
ّ
ها
آلودگیآن
تعالیازجایگاه
کنندگان) و
تأمین
سازندگان،
های
پیشگیری
زیست و
محیط
خریداران،د به حفظ
 .2تعه
توسعه
نفعان و
رضایت ذی
اعتماد و
اهداف برای
تعیین
ک ،هوا و
جلبآب ،خا
ملی باآلودگی
سطحشامل
در بارز،
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کمی و کیفی شبکه و ارائهی خدمات مناسب.
ّ .2
تعهد به حفظ محیطزیست و پیشگیری از آلودگیهای
بارز ،شامل آلودگی آب ،خا ک ،هوا و تعیین اهداف برای

جنبههای زیست محیطی در حین اجرای پروژهها و کمک
به رعایت قوانین و مقررات کاربردی در این زمینه.
 .3رعایت اخالق حرفهای و پایبندی به ّ
تعهدات.
استفادهکمک
پروژهها و
اجرای
رضایتحین
محیطی در
.۴جنبه
شبکه با
فعالین
زیستبرآوردن
هایجهت
تالش در
ّ
زمینه.
اهدافاین
کاربردی در
رعایت
شده.
تعیین
مقررات اجرای
قوانینووخالق در
های نوین
ازبهروش
ّ
پایبندی وبه تعه
اخالق وحرفه
دات .نظام
ارزشهای
ای ومنافع ملی
تعالی
رعایتو ارتقاء
 .3.5حفظ
رضایت فعالین شبکه با استفاده
برآوردن
جهت
تالش در
.۴
ایران.
اسالمی
جمهوری
مقدس

ّ
از روشهای نوین و خالق در اجرای اهداف تعیین شده.
 .5حفظ و ارتقاء و تعالی منافع ملی و ارزشهای نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران.

بیان ساده
با توجه به چالشهای شناساییشده موجود در حوزهی تخصصی امال ک
سادهسرمایهگذاری ملکی ،دریافتیم که امروزه سه دسته از افراد با
مسکن و
وبیان
مشکالتی دست به گریبانند:
کاهش
پیشگیری از
شدهبر موج
شناساییشدن
دنبال سوار
چالش به
خریدارانی که
با ّاول
امال ک
تخصصی
تورم وحوزهی
موجود در
های
توجه به
اینکه
سهغافل از
امروزهکنند؛
دریافتیمامالکهکی می
اقدام به خرید
نقدی
داراییهای
وارزش
افراد با
دسته از
خودملکی،
گذاری
سرمایه
مسکن و
ً
گریبانند :گاهانه بهجای سود بردن متضرر هم شدهاند.
های غلط و نا آ
انتخاب
بعضا با
دست به
مشکالتی
ّّ
اقدام به
دوم سازندگانی که با تحمل تمامی فشارهای اقتصادی موجود
کاهش
اول خریدارانی که به دنبال سوار شدن بر موج تورم و پیشگیری از ً
هایی که
کنند؛
برایبهکشور
های خاص
پروژههای
نهایتااینکه
غافل از
پروژهکنند؛
کی می
میامال
خرید
مفیداقدام
نقدیوخود
ساختدارایی
ارزش
ً
موجب باال رفتن سطح کیفی صنعت ساخت و ساز کشور میشود .اما
بعضا با انتخابهای غلط و نا آ گاهانه بهجای سود بردن متضرر هم شدهاند.
ّمتأسفانه به دالیلی از قبیل نبودن سازمانی تخصصی و علمی برای مشاورهی
دوم سازندگانی که با تحمل تمامی فشارهای اقتصادی موجود اقدام به
صحیح مبتنی بر امکانسنجی و نیازسنجیهای حرفهای جهت راهنمایی ً
ساخت پروژههای خاص و مفید برای کشور میکنند؛ پروژههایی که نهایتا
ایشان در انتخاب بهترین گزینههای ساخت و ساز ،موقعیت خاص جغرافیایی
شود .اما
موجب باال رفتن سطح کیفی صنعت ساخت و ساز کشور می
فعالیتشان ،ضعف در اطالعرسانی عمومی و یا شاید نداشتن بازوهای قوی
مشاورهی
علمی بابرای
تخصصی
نبودن
به دالیلی
مشکالت
سرمایهو و سود
سازمانیاصل
خود اعم از
قبیلمالی
بازگردانیاز منابع
متأسفانهامر
فروش در
امکانسنجی و نیازسنجیهای حرفهای جهت راهنمایی
بر
مبتنی
صحیح
بسیاری مواجه میشوند.
ّ
جغرافیایی
جبرخاص
موقعیت
ساخت
هایگزینه
بهترین
ایشان در
جغرافیایی و
ساز ،دلیل
کوکه به
هایی امال
مشاوره
انتخاب حوزه
متخصصین
سوم
همگیقوی
بازوهای
شایدبهنداشتن
عمومی و
رسانی
ضعف در
فعالیتشان،
مشتریان،
براییامعرفی
های ناب
اطالعپروژه
نداشتن
در دست
متأثر از آن
خود اعم از اصل سرمایه و سود با مشکالت
منابع
بازگردانی
فروش
مالیبرند.
سر می
رکود به
سایهدریامرسنگین
زیر

بسیاری مواجه میشوند.
ّ
سوم متخصصین حوزههای مشاورهی امال ک که به دلیل جبر جغرافیایی و
متأثر از آن در دست نداشتن پروژههای ناب برای معرفی به مشتریان ،همگی
زیر سایهی سنگین رکود به سر میبرند.

etot.ir
در یک سرمایهگذاری ملکی مولد ،عاقالنه و مبتنی بر دانش روز میتوان
عالوه بر ایجاد ارزشافزودهی مناسب برای خریدار ،موجبات برگرداندن رونق
اقتصادی به صنعت ساخت و ساز ،ایجاد فرصتهای شغلی ّ
متعدد و خارج
کردن بازار مسکن از رکود را فراهم نمود .ما اینجاییم تا به خلق مناسب و
معرفی شایسته این نوع از سرمایهگذاری ملکی کمک کنیم.

در یک سرمایهگذاری ملکی مولد ،عاقالنه و مبتنی بر دانش روز میتوان
عالوه بر ایجاد ارزشافزودهی مناسب برای خریدار ،موجبات برگرداندن رونق
اقتصادی به صنعت ساخت و ساز ،ایجاد فرصتهای شغلی ّ
متعدد و خارج
کردن بازار مسکن از رکود را فراهم نمود .ما اینجاییم تا به خلق مناسب و
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تعاونی یکی از اشکال همیاری درعصر جدید است .تعاونی ها که دراغلب
کشورها توسط اقشارمختلف و با هدف های گوناگون فعالیت خود را
آغاز نموده اند  ،سعی کرده اند خود را با شیوه های نوین سازمان های
اقتصادی تطبیق داده و درصدد رفع مسائل و مشکالت اعضای خود
برآیند.
تعاونی در قالب سازمانی شکل می گیرد که از افراد تشکیل می شود و
گرایش به همگرایی درسطوح مختلف را دارد.
تعاونی اجتماع اختیاری افرادی است که به منظور تامین نیازها و اهداف
مشترک اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اجتماعی و
فرهنگی خود از طریق اداره و نظارت دموکراتیک موسسه ای با مالکیت
مشاع با همدیگر توافق نموده اند .تعاونی ها برای ارزش های خودیاری،
مسئولیت پذیری ،دموکراسی ،برابری ،انصاف اتحاد استوارند .اعضاء طبق
راه و رسم موسسان تعاونی خود را به ارزش های اخالقی ،صداقت،آزادی،
مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران معتقد می باشند.
اصول حاکم بر تعاونی ها دستورالعمـل هایی است که طبــق آنها
تعاونی ها تحقق ارزش ها را عملی می سازند .اصول حاکم بر تعاونی ها
شامل دستورالعمل های الهام بخش جهت تعیین هدف های تعاونی و
راه های رسیدن به آنها می باشد.
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