Company Profile

درباره نشا

مهندســین مشــاور نگیــن شــهر آینــده ﭘﺲ از دو دﻫﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪی در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻈﺮ ،ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﻌﻤﺎری
داﺧﻠﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح و ﭘﺮوژه؛ اﻣﺮوز ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در راﺳﺘﺎی
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮا رﺷﺘﻪای ،در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺷﻬﺮ و
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺪل
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ اینگونــه ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﻧﺸﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺴﺠﻢ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻈﺮ و
اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪای از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد،
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ،ﻣﺮﻣﺖ ﺑﺎﻓﺖ و ﺑﻨﺎ ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
و  ...درﺻﺪد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﻬﺮی ،ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮان ﺑﺰرگ و پیشــرو و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻼک و

اراﺿﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران؛ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﭘﯿﺶ روی آنهــا ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی
اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺴﻂ داده
و ﺑﻪ ﻣﺸﺎوری ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻃﺮح ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﮑﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺼﺪ
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺗﺮاز اول ﻋﻠﻮم توســعه ﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪای و ارزشآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﯿﻢ و ﺷﺒﮑﻪ
ﻧﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

هیئت مدیره

حمیدرضا موسوی
سوابق حرفه اى از  ١٣٨٠تاكنون
همبنيانگذار و رئيس هيئت مديره-راهبر پروژههاى مدیریت و توسعه

سوابق آموزشى از  ١٣٧٩تاكنون

-استاديار گروه معمارى دانشگاه آزاد اسالمى تهران مركزى

سوابق تحصیلی

-دكتراى معمارى از دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات١٣٨٥ ،

علــی نقــوی نمینــی
سوابق حرفه اى از  ١٣٨٠تاكنون
-همبنيانگذار و مدیرعامل

-راهبر پروژههای طراحی و پژوهش معماری

سوابق آموزشى از  ١٣٧٩تاكنون

-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدهای تهران مرکز ،تهران غرب و رودهن

سوابق تحصیلی

-كارشناس ارشد معمارى از دانشگاه علم و صنعت ايران١٣٧٨ ،

شادی عزیزی
سوابق حرفه اى از  ١٣٨٠تاكنون
-همبنيانگذار و عضو هيئت مديره

راهبر پروژههاى طراحی و برنامهریزی شهریسوابق آموزشى از  ١٣٧٩تاكنون

استاديار گروه معمارى دانشگاه آزاد اسالمى تهران مركزىسوابق تحصیلی

-دكتراى معمارى از دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات١٣٨٥ ،

2

چرا نشا

نشــا ،مرجعــی ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ،ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪای و ﭼﻨﺪ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ،از
ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻼن ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻈﺮ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﻌﻤﺎری
داﺧﻠﯽ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺴﺖ اســت .در
ایــن مجموعــه ،بــا ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روشﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ،همــواره ســعی بــر آن اســت تــا
راهﺣﻞﻫﺎیــی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺎ حاصــل شــوند.
تیــم نشــا متشــکل از بیــش از  ۱۱۰نفــر نیــروی متخصــص
در حوزههــای مختلــف (ماننــد معمــاری ،طراحــی و
برنامهریــزی شــهری ،اقتصــادی ،و اجتماعــی ،مدیریــت
پــروژه ،طراحــی ســازه و تاسیســات ســاختمان،
هوشمندســازی و مدلســازی اطالعــات ســاختمانی)
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توانایــی پاســخگویی بــه طیــف وســیعی از نیازهــای
یــک پــروژه را دارد و در ایــن راه ،بــا بهرهگیــری از
دانــش گســترده برآمــده از تخصصهــای مختلــف ،بــه
راهحلهایــی خالقانــه و نویــن دســت پیــدا میکنــد.
در نشــا ،همــکاری متخصصــان مجــرب و کارآزمــوده در
کنــار کارشناســان جــوان و پرتکاپــو باعــث شــده اســت
تــا تجــارب و درسآموختههــای موجــود بــا رویکردهــا
و فناوریهــای جدیــد پیونــد خــورده و بهینهتریــن
راهحلهــا حاصــل شــوند.

خدمات نشا

معماری و معماری داخلی

طرحهای توسعه فضاهای عمومی شهری

طرحهای راهبردی توسعه

مدیریت پروژه ،طرح و پورتفولیو
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خدمات نشا  -معماری و معماری داخلی
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آپارتمان - ۲۱۰مهرشهر

بــا افزایــش رونــد توســعه در ســاخت و ســازهای شــهری
و بــا تغییــر جریــان شخصیســازی بــه انبوهســازی،
یکــی از چالــش هــای مهــم در برنامهریــزی و طراحــی،
پاســخگویی بــه نیازهــای گوناگــون ســاکنین اســت.
آپارتمــان  ۲۱۰مهــر شــهر ،یکــی از ایــن نمونههــا اســت کــه
در طراحــی و اجــرای آن ،متخصصیــن نشــا بــا هــدف
تامیــن نیازهــای عمومــی خانــه ،نقــش معمــار را بــه
برنامهریــز شــهری تغییــر دادنــد .ایــن پــروژه کــه یکــی
از  ۴۵اثــر برگزیــده ایــران بــرای نمایــش در دو ســاالنه
معمــاری ونیــز در ســال ۲۱۰۶بــود ،مجموعــهای بــا 11
واحــد مســکونی بــه زیربنــای کل  ۲۵۰۰متــر مربــع اســت
کــه در زمینــی بــه مســاحت  ۱۰۰۰متــر مربــع در فــاز دوم
مهرشــهر کــرج بنــا شــده اســت .ســازه ایــن بنــا از نــوع
اســکلت بتنــی بــوده و در طراحــی راهپلــه و نورگیــری،
از معمــاری منحصــر بــه فــردی اســتفاده شــده اســت.

ســاخت ایــن مجموعــه بــه ســفارش بخــش خصوصــی
در بهــار  ۱۳۹۳پایــان یافــت .در ایــن طــرح همچنیــن،
تنــوع الگوهــا و فضاهــای ســکونتی در پاســخ بــه تنــوع
اجتماعــی ســاکنین ،یکــی از مهمتریــن ایدههــای
توســعه طــرح و برنامــه پــروژه محســوب میشــود
تــا بــه ایــن ترتیــب بتوانــد گــروه بیشــتری از جامعــه
را مخاطــب قــرار داده و انطبــاق بهتــری بــا نیازهــای
گوناگــون ســاکنین بــه عمــل آورد.
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ویالی پرسهگرد  -قزوین

ترکیــب دو رفتــار ســکون و حرکــت در طراحــی
ســکونتگاههایی کــه مجهــز بــه فضــای بــاز و حیــاط
هســتند ،از ایدههــای خالقانــه در معمــاری بهشــمار
مــیرود و نیازمنــد تبحــر و تســلط در طراحــی اســت.
ویــای پرســهگرد بــا الهــام از ایــن ایــده در زمینــی بــه
مســاحت  1900مترمربــع در ســال  ۱۳۹۸در منطقــه
هفتســنگان قزویــن طراحــی و اجــرا شــده اســت .ایــده
اصلــی در ایــن پــروژه ،طراحــی یــک پرســهگاه خصوصــی ،به
شــکل مســیری اســت کــه نقــش ســتون فقــرات ســاختمان را
ایفــا کــرده و مابقــی فضاهــا از آن منشــعب شــدهاند .
ـاط آن هســتند:
از عناصــر اصلــی ویــای پرســهگرد ،ســه حیـ ِ
حیــاط کوچــک ورودی کــه در بــر گیرنــده فضایــی ســبز بــا
جریــان آب اســت کــه دور تــا دور خانــه میچرخــد ،حیــاط
دوم کــه فضایــی محصــور را شــکل میدهــد ،و حیــاط ســوم
کــه بزرگتــر از قبلیهــا بــوده و هندســهای طبیعیتــر دارد.
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معماری و معماری داخلی
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معماری و معماری داخلی
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دفتر مرکزی شرکت پایدار پی سازه

خیابــان ولیعصــر ،بــه عنــوان محــور ســبز کالنشــهر
تهــران ،میتوانــد عنصــری تاثیرگــذار در شــکلگیری
ایدههــای اولیــه طرحهــای ســاختمانی در محــدوده
ایــن خیابــان باشــد.
دفتــر مرکــزی شــرکت پایــدار پــی ســازه ،واقــع در خیایــان
ولیعصــر ،بــه ســفارش شــرکت مهندســی پایــدار
پیســازه در زمینــی بــه مســاحت  700متــر مربــع و در 9
طبقــه اداری و همکــف (شــامل البــی و غذاخــوری) و ســه
طبقــه زیرزمیــن (بــا کاربــری پارکینــگ) در ســال 1396
طراحــی و اجــرا شدهاســت.
در ایــن پــروژه ،اهمیــت ویــژهای بــه طراحــی نمــای
ســاختمان و انعــکاس عنصــر ســبز خیابــان در آن داده
شــده اســت کــه حاصــل آن بزرگتریــن نمــای اجــرا شــده
بــا اســتراکچر شیشــهای در ایــران اســت.
در طراحــی داخلــی مجموعــه ،عــاوه بــر فضاهــای
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ـرف کار ،حوزههــای فراغــت و تعامــل نیــز پراهمیــت
صـ ِ
در نظــر گرفتــه شــدهاند.
موضــوع شــفافیت در فضاهــای اداری ایــن پــروژه ،در
عیــن فراهــم ســاختن قلمروهــای مشــخص کاربــران،
یکــی دیگــر از ارکان مهــم طراحــی داخلــی آن بــه شــمار
میآیــد .جــدا شــدن محــور حرکتــی و فضاهــای کار
بــا تغییــر مصالــح در ســقف و کــف ،مــرز قلمروهــا را
تعریــف کــرده و بــا اســتفاده از یــک نظــام دسترســی
شــبکهای ،ارتبــاط و اتصــال بیــن حوزههــای مختلــف و
متنــوع کار و فراغــت تضمیــن شدهاســت.
بــه دلیــل نفــوذ نــور آفتــاب بــه اعمــاق فضاهــای
کار و همچنیــن ارتبــاط و تعامــل حوزههــای کاری
نهایــت شــفافیت
بــا یکدیگــر ،مرزهــای فعالیتــی در
ِ
طراحــی شــدهاند.
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دفتر مرکزی شرکت پایدار پی سازه
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تجهیز کارگاه کانتینری ایران مال

معمــاری کانتینــری یکــی از روشهــای نویــن طراحــی
اســت کــه بــه ســه نیــاز قابلیــت جابهجایــی ،ســرعت
طراحــی ،بهرهبــرداری و اســتفاده مجــدد از ســازه در
مکانــی دیگــر ،بــه طــور همزمــان پاســخ میدهــد.
تجهیــز کارگاه مجموعــه مرکــز تجاری-بینالمللــی ایــران

بــا انــگاره «معمــاری کانتینــری» بــا کاربــری اداری در
منطقــه  22شــهرداری تهــران ،در زمینــی بــه مســاحت
 ۶۰۰۰متــر مربــع در ســال  ۱۳۹۷طراحــی و اجــرا
شدهاســت .دســتآورد اصلــی ایــن پــروژه ،رفــع مســئله
تجهیــز کارگاه و ایجــاد امــکان کار یــا ســکونت در کارگاه
ســاختمانی ،بــا اســتفاده از طراحــی خالقانــه و انتخــاب
حرفــهای مصالــح اســت .ایــده طراحــی کانتینــری بــه
کار رفتــه در آن میتوانــد بــه الگویــی کارآمــد در حــل
یکــی از چالشهــای همیشــگی پروژههــای ســاختمانی
تبدیــل شــود.
15

ایــن پــروژه ،از زمــان طراحــی تــا پایــان دوره ســاخت و
آغــاز بهرهبــرداری ،کمتــر از  ۴مــاه بــه طــول انجامیــد
و بدیــن ترتیــب معضــل اصلــی توســعهگر در تامیــن
فضــای کار نزدیــک بــه  ۹۰۰نفــر نیــروی متخصــص را در
مــدت زمــان بســیار کوتاهــی پاســخ داد.

معماری و معماری داخلی
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دفتر مرکزی نگین شهر آینده

یکــی از چالشهــای طراحــان داخلــی فضاهایــی بــا تنــوع
کاربــردی و محدودیتهــای فضایــی اســت .در طراحــی
داخلــی دفتــر مرکــزی نشــا عــاوه بــر چالشهــای بیــان
شــده ،بــا توجــه بــه آنکــه کارفرمایــان معمارانــی بــا
خواســتههای متنــوع بــوده و همچنیــن هــدف اصلــی کــه
قــرار گیــری ســه فضــای کاربــردی متنــوع در یــک مــکان
بــود؛ طراحــی بــه خالقیــت و نــوآوری بیشــتری نیــاز داشــت.
ایــن پــروژه در یــک ســاختمان ســه طبقــه بــه مســاحت 370
متــر مربــع در ســال  1397بــه اجــرا درآمــد .ویژگیهــای
عملکــردی و کالبــدی مــورد نظــر نشــا بهگونــهای بــود کــه
طراحــان میبایســت خواســتههای ضــروری متعــدد را در
یــک پــروژه بــه سازشــی درخــور میرســاندند .در ایــن طــرح
فضاهــا بــه عملکردهــای متنــوع منعطــف بــوده ،طراحــی
ماهیــت اصیــل مصالــح را موردنظــر قــرار داده و نهایتــا
اینکــه همــه ایــن خواســتهها وجــه اقتصــادی معقولــی را
داشتهاســت.
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دفتر مرکزی نگین شهر آینده
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بازسازی آپارتمان مسکونی باغ فردوس

یکــی از مهمتریــن چالشهــای پیــشروی بازســازی
آپارتمانهــای مســکونی ،بــرآورده کــردن نیازهــای
کارفرمــا بــا توجــه بــه نقــاط اجبــار ســاختمان و تغییــرات
زیرساختیســت کــه باعــث ایجــاد محدودیــت در طراحــی
و اجــرا میشــود.
پــروژه بازســازی آپارتمــان مســکونی بــاغ فــردوس (طــرح
و ســاخت) بــا مســاحت  ۱۵۵مترمربــع نیــز بــا چنیــن
چالشــی مواجــه بود.طراحــی ایــن پــروژه ،بــا توجــه بــه
درخواســت کارفرمــا بــرای داشــتن فضایــی بــرای تماشــای
تلویزیــون ،مطالعــه و پذیرایــی از گــروه مهمانــان
کمجمعیــت و وجــود یــک تــراس بــا نورگیــر مناســب ،بــا
اولویــت بخشــیدن بــه فضایــی میانــی بهعنــوان نشــیمن
خصوصــی و ارتبــاط هرچــه بیشــتر آن بــا آشــپزخانه،
کتابخانــه و فضــای کار  ،انجــام شــده اســت.
در ایــن طراحــی ،ارتبــاط خطــی موجــود در پــان قبلــی به
21

یــک نظــام شــبکهای ارتقــا پیــدا کــرد و ارتباطــات جدیــدی
بیــن فضاهــای موجــود شــکل گرفــت.
از دیگــر نــکات حائــز اهمیــت ایــن پــروژه ،توجــه بــه
جزییــات در طراحــی ،انتخــاب مصالــح بــا توجــه بــه
مبلمــان موجــود کارفرمــا ،طراحــی نورپــردازی و تغییــر و
تصحیــح ارتباطــات و اتصــاالت فضــا اســت.
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آپارتمان  - ۱۱۱مهرشهر

حفــظ فضــای ســبز و احتــرام بــه محیــط زیســت همــواره
از مهمتریــن دغدغههــای طراحــی بــه ویــژه در
مناطــق بــا ارزش بــاالی زمیــن هســتند.
آپارتمــان مســکونی  ،111مجموعــهای بــا  12واحد مســکونی
بــه زيــر بنــای  2880متــر مربــع در  3طبقــه و در زمينــی
بــه مســاحت  1800مترمربــع در فــاز اول مهرشــهر کــرج
بنــا شدهاســت .ایــن پــروژه در ســال  1396بــه ســفارش
گــروه ســپنتا طراحــی شــد.
فضــای ســبز و بــاغ از عناصــر مهــم ســکونتگاههای
مهرشــهر بهشــمار میرونــد .در ایــن راســتا ،ایــده
طراحــی آپارتمــان مســکونی خیابــان  ،111بــر مبنــای
توســعه و حفــظ محــور ســبز و بازتولیــد الگــوی ســکونت
در مهرشــهر شــکل گرفــت.
مولفههــای فضاهــای مســکونی در مهرشــهر عبارتنــد
23

از :ارتبــاط مســتقیم خانــه بــا فضــای ســبز و توجــه بــه
زندگــی در فضــای بــاز و بــاغ ،اســتقالل فضایــی و حفــظ
حریــم واحدهــای مســکونی همجــوار ،تنــوع فضایــی در
خانــه ،تولیــد فضــای جمعــی بــه منظــور ایجــاد بســتر
تعامــات اجتماعــی ســاکنین و افزایــش حــس تعلــق
بــه مــکان.
یکــی دیگــر از عناصــر مهــم در طراحــی آپارتمــان
 ،۱۱۱اهمیــت بــه دیــد و نــور بودهاســت .چرخــش
آپارتمانهــای جنوبــی ،فرصــت خوبــی بــرای تامیــن
شــمالی مجموعــه
نــور و منظــر مســتقیم آپارتمــان
ِ
فراهــم ساختهاســت.
بــه طــور کلــی ،میتــوان آپارتمــان خیابــان  111را حاصــل
تداخــل الیههــای ســبز بــا محورهــای دیــد و نــور
خورشــید دانســت.
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خدمات نشا  -فضاهای عمومی شهری
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منظرآرایی محوطه بازار قديم شهر محالت

بــازار قدیــم شــهر محــات بــه عنــوان ســتون فقــرات بافــت
شــهری در هســته تاریخــی شــمال شــهر و در نزدیکــی
باغهــا و تفرجــگاه طبیعــی سرچشــمه قــراردارد .منظــر
آرایــی ایــن فضــا بــا مســاحتی برابــر بــا  ۳۵۰۰متــر مربع
بــه ســفارش شــهرداری محــات در ســال  1931طراحــی و
اجــرا شــده اســت.

حــذف موانــع و الحاقــات نامناســب ،همســطح
کــردن مســیر پیــاده دو ســوی محــور آب ،برقــراری
دسترســیهای عرضــی متعــدد در طــول بــازار  ،اصــاح
الگــوی حرکــت آب در میــان بــازار و ایجــاد کیفیتهــای
متفــاوت بصــری مســیر شــد.

در ایــن پــروژه بــرای احیــای قنــات قدیمــی و بهســازی
محوطــه بــاز بــازار ،بــا تعامــل مســتقیم بــا بازاریان شــهر
محــات ،از مشــارکت مردمــی در مراحــل برنامهریــزی،
طراحــی و ســاخت پــروژه اســتفاده شــد و همــکاری
کســبه در بهرهبــرداری و نگهــداری از آن تضمیــن شــد.
ایــده اصلــی منظرآرایــی بــازار قدیــم محــات ،تبدیــل
آن از یــک مســیر پیــاده تحــت ســیطره وســایل نقلیــه
بــاری بــه مســیر پیــادهای امــن و محــل فراغــت و
گردهمآییهــای اجتماعــی اســت .ایــن امــر از طریــق
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طرح احیا و ساماندهی رودخانههای دربند و دارآباد

گســترش نامــوزون شــهرها بــدون بهرهگيــری از
توانهــای محيــط طبيعــی ،تعــادل ميــان طبيعــت
و شــهر را مختــل کردهاســت .حــذف تدريجــی
رودخانههــا از بســتر شــهر و ايجــاد ســازههای بتنــی
مصنــوع بــه عنــوان جايگزيــن عناصــر طبيعــی
رودخانــه از نمودهــای ایــن عــدم تعــادل اســت.
اقدامــات و دخالتهــای ناهماهنــگ در طــول
ســاليان متمــادی و اثــرات مخــرب رويکــرد حــذف و
محدودســازی رودخانههــا و مجــاری آبــی در شــهرها ،از
ديربــاز باعــث بــروز مشــکالت جــدی بــرای شــهروندان و
مديريــت شــهری شدهاســت.
طــرح احیــا و ســاماندهی رودخانههــای دربنــد و دارآبــاد

از بطــن همیــن مســائل و مشــکالت و بــا هــدف تغییــر
رویکــرد حاکــم و احیــای اندامهــای طبیعــی شــهر
تهــران تعریــف شــد.
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ایــن طــرح بــه ســفارش ســازمان مشــاور فنــی و
مهندســی شــهر داری تهــران در محدودهای با مســاحت
 2300هکتــار واقــع در محــات دربنــد و دارآبــاد در ســال
 ۱۳۹۵انجــام شــده اســت.
در ایــن طــرح تــاش شــده تــا بــا تدویــن برنامــه
اســتراتژیک بازآفرینــی رودخانههــای دربنــد و دارآبــاد
و بافــت اطــراف بــا ارائــه ایدههــای خالقانــه بــه ایــن
چالــش شــهری پاســخ داده شــود.
بــا احیــای رودخانههــای شــهری ،ایــن منابــع طبیعــی
ارزشــمند میتواننــد نقــش موثــری در تعادلبخشــی
ميــان فضــای انسانســاخت شــهر و طبيعــت ایفــا
کننــد.

فضاهای عمومی شهری
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طراحی بوستان نهجالبالغه در روددره فرحزاد

مســیر روددره فرحــزاد یــک محــور طبیعــی شــمال
بــه جنــوب اســت کــه بــا طــول تقریبــی  10کیلومتــر
از شــمال دره فرحــزاد تــا میــدان صادقیــه امتــداد
مییابــد .در ســال  ،1392بــا توجــه بــه وجــود مشــکالت
محیطــی و اجتماعــی بافــت همپیونــد ایــن مســیر ،از
جملــه گسســت بافــت شــهری ،کمبــود فضاهــای بــاز
بــرای تعامــات اجتماعــی ،کیفیــت پاییــن آب ،کمبــود
فضایــی ســبز ،و ســاخت و ســاز در بســتر
ســاختار
ِ
رودخانــه ،طــرح جامــع روددره فرحــزاد و طراحــی بوســتان
نهجالبالغــه تدویــن شــد.
در طــرح جامــع روددره فرحــزاد ،بــرای اتصــال مناطــق
متروکــه در حــوزه ایــن روددره بــه شــهر،حوزههای
مشــخصی بــرای طراحــی تدویــن و ســکانسبندی
شــدند .ایــن حوزههــا عبارتنــد از :بوســتان نهجالبالغــه
(حدفاصــل بزرگــراه نیایــش و بلــوار ایوانــک) ،بوســتان
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ورزشــی (حدفاصــل بزرگــراه حکیــم و بلــوار مــرزداران) و
بوســتان فرهنــگ (حدفاصــل بلــوار مــرزداران و بزرگــراه
جــال آل احمــد).
بوســتان نهجالبالغــه در زمینــی بــه مســاحت 30
هکتــار  ،در ادامــه بافــت طبیعــی و ســبز متراکــم شــمال
تهــران واقــع شدهاســت .در طراحــی ایــن بوســتان ،بــه
عنــوان محــدوده گــذار از فضــای طبیعــی بــه فضــای
انسانســاخت ،چهــار منطقــه توســعه در نظــر گرفتــه
شــده اســت :توســعه شــرقی بــه مســاحت  10هکتــار
واقــع در حــد فاصــل بلــوار ایوانــک و موسســه تحقیقات
نیــرو ،توســعه غربــی (پــارک اســکیت) بــه مســاحت 4
هکتــار در انتهــای بلــوار همیــا ،بــاغ هنــر بــه مســاحت
 3هکتــار واقــع در حــد فاصــل توســعه غربــی و امــامزاده
عینعلــی و زینعلــی ،و در نهایــت پــارک صخرهنــوردی
بــه مســاحت  4هکتــار در جنــوب اتوبــان نیایــش.

فضاهای عمومی شهری
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طراحی سیمای زمین و جداره خیابان سی تیر

خیابــان ســی تیــر واقــع در شــهر تهــران ،از معــدود
محورهایــی اســت کــه بهواســطه اســتقرار در محــدوده
بافــت تاریخــی شــهر و بــه ســبب وجــود فعالیتهــای
مهــم گردشــگری و تفرجــی ،بــازه زمانــی فعالیتهــا
در آن متنــوع بــوده و درنتیجــه از ســرزندگی باالیــی
برخــوردار اســت .در طــرح راهبــردی پیــادهراه ســازی
حــوزه تاریخــی شــهر تهــران ،نحــوه اســتفاده از ایــن
خیابــان بــه تدریــج دگرگــون شــده و از خیابانــی بــا
عبــوری صــرف ،بــه خیابانــی عبوری-تفرجــی
عملکــرد
ِ
تغییــر ماهیــت داده اســت.
پــروژه طراحــی ســیمای زمیــن و تدویــن ضوابــط جــداره
خیابــان ســی تیــر در ســال  ۱۳۹۵بــه ســفارش شــهرداری

منطقــه  12تهــران ،در محــدودهای بــه مســاحت ۱۲۰۰۰
متــر مربــع تهیــه شــد .مهمتریــن هــدف ایــن طــرح
پیشبینــی الزاماتــی اســت کــه فرآینــد حضــور مــردم را
31

تســهیل کنــد .ایــن پــروژه در دو بخــش ســیمای زمیــن و
ســیمای جــداره و در ســه ســکانس فضایــی (بــا توجــه به
ویژگیهــای خیابــان) طراحــی شدهاســت .محــدوده
ســکانس اول فضایــی در برگیرنــده ابنیــه تاریخــی بــا
الگــوی کوشــکی اســت .ســکانسهای دوم و ســوم ،هــم
شــامل ســاختمانهایی میشــوند کــه الگــوی ترکیبــی
دارنــد و اغلــب در دوره پهلــوی دوم ســاخته شــدهاند
و هــم شــامل ســاختمانهایی بــا نمــای پوســتهای و
متعلــق بــه ساختوســازهای دوره اخیــر هســتند.
در طراحــی خیابــان ســی تیــر ،بــا در نظــر گرفتــن انــوع
مختلفــی از میــزان محصوریــت و اختــاط فعالیتهــا
در هــر یــک از ســکانسهای فضایــی ،و بهرهگیــری از
جزییــات نمــا ،مصالــح ،رنــگ و ترکیبــات بدنــه شــهری
بــا محیــط خیابــان ،رویکردهــای مختلفــی در طراحــی
جــداره و تدویــن ضوابــط ارائــه شــدهاند.

فضاهای عمومی شهری
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طراحی سیمای زمین و جداره خیابان پامنار

محلـه پامنـار در گذشـته ضمـن دارا بـودن ماهیتـی
مسـکونی ،بـه دليـل اهميـت سياسـی محل رفـت و آمد
تاجـران و بازرگانـان بودهاسـت و بـه هميـن دليـل،
کاروانسـراهای متعـددی در ايـن محلـه ايجـاد شـده
امـا بـه مـرور زمـان ايـن کاروانسـراها تخريـب و بـه
پاسـاژ تبديـل شدهاسـت .طـی دهههـای اخيـر محلـه
پامنـار از محلهـای قديمـی و سـکونتگاهی بـه محلـه
تجـاری و اقتصـادی تبديـل شـده اسـت .به مـوازات اين
اهميـت اقتصـادی روزافـزون ،با ايجـاد ترافيک سـنگين
و آلودگیهـای زيسـت محيطـی ،صوتـی ،آلودگـی هـوا و
پاييـن آمـدن امنيت برای سـکونت در ايـن منطقه ،افراد
سـاکن محلی بـه مـرور از محله پامنـار مهاجـرت کردند.
در ســال  1395پــروژه ای تحــت عنــوان طراحــی ســیمای
زمیــن و تدویــن ضوابــط جــداره خیابــان پامنــار بــه

ســفارش شــهرداری منطقــه  12تهــران ،در محــدودهای
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بــه مســاحت 1/2هکتــار ،بــه متخصصیــن نشــا ســپرده
شــد .هــدف اصلــی از انجــام ايــن مطالعــات فراهــم
کــردن مقدمــات دو خروجــی مهــم طــرح ،شــامل
کفســازی معبــر و طراحــی جــداره آن اســت .عــاوه
بــر ايــن ،از آنجــا کــه خيابــان پامنــار يکــی از مهمتريــن
محورهــای تاريخــی تهــران اســت ،بســيار اهميــت دارد
کــه مجمــوع مداخــات نــه از نظــر کالبــدی و نــه از نظــر
برنامــهای موجــب تحــوالت عمــده در ايــن خيابــان
نشــود.
در نتيجــه در طــرح اســتراتژیک ایــن خیابــان کــه بــه
کارفرمــا تحویــل دادهشــد ،مداخــات در ســه  ســطح
پيشــنهاد شــده اســت کــه عبارتنــد از :ارتقــا کيفيــت
وضــع موجــود ،نوســازی بــر مبنــای ضوابــط پيشــنهادی
طــرح تفصيلــی و نوســازی بــا در نظــر گرفتــن ظرفيــت
خيابــان پامنــار.

فضاهای عمومی شهری
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خدمات نشا  -طرحهای راهبردی توسعه
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بازآفرینی محدوده بافت مرکزی شهر بیجار

بافــت مرکــزی شــهر بیجــار بــه عنــوان بافــت تاریخــی
نیازمنــد بازآفرینــی در مطالعــات طــرح بازآفرینــی ایــن
شــهر شناســایی و معرفــی شــده اســت .در ایــن راســتا،

طــرح بازآفرینــی محــدوده بافــت مرکــزی شــهر بیجــار

بدیــن ترتیــب ،طــرح بازآفرینــی بافــت تاریخــی بیجــار،
بــا تاکیــد بــر باز-زندهســازی فضاهــای عمومــی در
ســاختارفضایی شــهر تدقیــق شــده اســت.

بــه ســفارش اداره عمــران و بهســازی شــهری اســتان
کردســتان و شــرکت مــادر تخصصــی عمــران و بهســازی
شــهری ایــران در ســال  ۱۳۹۵تهیــه شــد.

محــدوده مرکــزی شــهر بیجــار بــا توجــه بــه مســائل
و معضــات موجــود در ابعــاد مختلــف اجتماعــی،
اقتصــادی ،کالبــدی و زیســت محیطــی از یــک ســو ،و
برخــورداری از ظرفیتهــا و پتانســیلهای توســعه
ماننــد پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی و تعــدد زمینهــای
بــاز و رهــا شــده از ســوی دیگــر ،گزینــه مســتعدی بــرای
توســعه بــا بــرد وســیع در مقیــاس شــهر اســت.
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بازآفرینی محدوده بافت مرکزی شهر بیجار
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طرحهای راهبردی توسعه
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پیادهراهسازی محدوده حوزه تاریخی شهر تهران

در دهههــای گذشــته ،كنتــرل حرکــت وســايل نقليــه
موتــوری در بافــت شــهر و احــداث محورهــا و مســیرهای
مخصــوص پيــاده بــه عنــوان راهکارهایــی برای تشــویق
حضــور مــردم در فضاهــای شــهری ،توجــه زیــادی بــه
خــود جلــب کردهانــد.
اهمیــت ایــن راهکارهــا باعــث شــده تــا طــرح ایجــاد
پیــادهراه محــدوده حــوزه تاریخــی ،بهعنــوان یکــی
از طرحهــای موضعــی دارای الویــت در ســند طــرح
جامــع شــهر تهــران در نظــر گرفتــه شــود.
در ســال  ،۱۳۹۰طــرح ایجــاد پیــاده راه محــدوده حــوزه
تاریخــی شــهر تهــران ،بــا هــدف کاهــش بــار ترافیــک
ســواره شــخصی و ایجــاد محورهــای پیــاده ،دوچرخــه
وحمــل و نقــل عمومــی در محــدوده حصــار صفــوی،
در محــدوده ای بــه وســعت  697هکتــار و بــه ســفارش
شــهرداری تهــران تدویــن شــد.
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ایــن طــرح در دو حــوزه راهبــردی و بالفصــل انجــام
شــده اســت:
حــوزه راهبــردی (حصــار ناصــری تهــران قدیــم) از نظــر
تقســیمات شــهری ،بــر منطقــه  12و بخشــی از منطقــه 11
شــهر تهــران منطبــق اســت و در محــدوده خيابــان هــای
انقــاب از شــمال ،کارگــر از غــرب17 ،شــهريور از شــرق و
شــوش از جنــوب قــرار دارد .حــوزه بالفصــل از شــمال بــه
خيابــان جمهــوری ،از شــرق بــه خیابــان ری ،ازجنــوب بــه
خيابــان مولــوی و از غــرب بــه خيابــان وحــدت اســامی
محــدود مــی شــود.
از نتایــج ایــن طــرح راهبــردی در محــدوده حصــار
ناصــری و صفــوی میتــوان بــه میتــوان بــه غلبــه محــور
پیــاده بــه ســواره ،و تجهیــز پیادهروهــا بــه مبلمانهــای
شــهری متناســب بــا نیــاز همــه شــهروندان اشــاره کــرد.

طرحهای راهبردی توسعه

محدوده و محلهها

خرده فروشها

راستههای بازار

ردهبندی راستههای تجاری

پراکندگی راستهها

گذرها و آثار تاریخی

شعاع دسترسی به مترو
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طرح ساماندهی و توسعه اراضی بوستان والیت

بوســتان والیــت و اراضــی بالفصــل آن شــامل
محدودهای بــه مســــاحت تقریبــی  221هکتــار اســت.
ایــــن محدوده بخشــی از قطعــــه زمــــین حــدودا 291
هکتــــاری در شــــمال منطقــــه  19شــــهر تهــــران اســت
کــــه در گذشــته بــــه پـــــادگان قلعــهمرغــــی و پیــش از
آن نیــــز بــه فرودگاهــــی بــا همیــن نــــام اختصــاص
داشــت.
در ســال  ،۱۳۹۰طــــرح ســــاماندهی و توســعه اراضــــی
بوســتان والیــت ،بهعنــوان فــــاز دوم طــــرح توســــعه

محــــدوده پــادگان قلعهمرغــی بــه ســفارش شــهرداری
تهــران تدویــن شــد .ایــن طــرح جامــع ســهبعدی،
بــا هــدف ایجــــاد پیونــــد بــــا بافــــت اطــــراف ،شــامل
مطالعــات گرایشــات توســعه ،مطالعــات برنامــه
راهبــردی و طراحــی شــهری ،و مطالعــات و طراحــی
ســازمان توســعه اراضــی اســت.
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بــر اســاس نتایــج مطالعــات ایــن پــروژه ،توســعه اراضی
قلعــه مرغــی بــا هــدف ایجــاد مرکزی بــرای کنــش طبقه
خــاق در حــوزه علمــی ،فرهنگــی و آموزشــی و پذیرایــی
رویدادهــای بــزرگ مقیــاس؛ میتوانــد توســعه تهــران و
بخــش جنوبــی آن را بــه همــراه داشتهباشــد.

طرحهای راهبردی توسعه

P

P
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طرح بازآفرینی پادگان ۰۶

بــا گســترش شــهرها و شهرنشــینی ،پادگانهــا و اراضــی
نظامــی کــه روزگاری در خــارج از محــدوده شــهرها
بودهانــد نــه تنهــا رفتهرفتــه در داخــل شــهرها قــرار
گرفتهانــد بلکــه امــروز همنشــین ســکونتگاهها و
مراکــز مهــم شــهر هســتند.

غیــره بــرای پــرورش گروههــای خــاق بــدل خواهــد
شــد .نشــا برنامــه ریــزی توســعه اراضــی بــا حفــظ
ارزشهــای طبیعــی و تاریخــی و  ،...تهیــه طرحهــای
توســعه ابنیــه و فضاهــای بــاز ایــن مجموعــه را بــر
عهــده دارد.

نزدیــک بــه نیــم قــرن اســت کــه مقــرر شــده عملکــرد
پــادگان و کاربریهــای غیرســتادی نظامــی بــه خــارج از
شــهر نقــل مــکان نمایــد و ایــن اراضــی بــه کاربریهــای
مــورد نیــاز شــهر اختصــاص یابــد .

در فرآینــد بازآفرینــی ایــن پــادگان ،برجســتهترین
متخصصــان و مشــاوران محیــط زیســت ،مرمــت،
مطالعــات اقتصــاد و مدیریــت کســب و کار و  ...در کنــار
مهندســین مشــاور نگیــن شــهر آینــده خواهنــد بــود.

پــادگان  06نیــروی زمینــی ارتــش بــه مســاحت 49/5
هکتــار حدفاصــل خیابانهــای پاســداران ،مغــان،
گلســتان دهــم و بزرگــراه صیــاد شــیرازی کــه روزگاری
بخشــی از بــاغ تاریخــی ســلطنت آبــاد بــوده و از دوران
پهلــوی اول بــه عملکــرد نظامــی اختصــاص داده
شــدهبود ،بــه مرکــزی آموزشــی ،فرهنگــی ،ورزشــی و
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خدمات نشا  -مدیریت پروژه ،طرح و پورتفولیو
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چالشهــای فــراروی کارفرمایــان در جامعــه حرفــهای در مدیریــت پروژههــا از یــک ســو و چگالــی و تنــوع نیروهــای
تخصصــی از ســوی دیگــر ،نشــا را بــر آن داشــت تــا پــس از یــک دهــه و نیــم تجربــه بــه مقولــه مدیریــت پــروژه ،مدیریــت طــرح
و مدیریــت پورتفولیــو بــرای کمــک بــه توســعهگران حــوزه بافــت و بنــا ورود پیــدا کنــد.
سرفصلهای کلی خدمات این دپارتمان به شرح زیر است :
 -۱طرحریزی و پیادهسازی سیستمها و فرآیندهای مدیریت پروژه ،طرح و پورتفولیو در :
 -1-1استودیوها و شرکتهای برنامهریزی و طراحی حوزه معماری و شهرسازی
 -۲-۱مجریان و پیمانکاران صنعت ساختمان
 -۲مدیریت طرح در محدوده کلیه اختیارات قابل واگذاری کارفرمایان در پروژه های زیر:
 -۱-۲برنامهریزی و طراحی شهری پروژههای پیچیده و چندنظامی
 -2-2طراحی و اجرای پروژههای پیچیده ،تخصصی و بزرگ مقیاس صنعت ساختمان
 -۳نظــارت قبــل ،حیــن و پــس از اجــرای عملیــات ســاخت در چهارچــوب ضوابــط و مقــررات ســازمان برنامــه و بودجــه
کشــور و دانــش مدیریــت پــروژه
 -۴طراحی اجرایی و مهندسی پروژه های تکنیکی در صنعت ساختمان
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مدیریت طرح نمای هتل ایران مال

پــروژه هتــل ایــران مــال بــه مســاحت تقریبــی 85000
متــر مربــع بخشــی از مجموعــه چنــد منظــوره ایــران مــال
محســوب مــی شــود .نمــای هتــل بــه مســاحت تقریبــی
 75000مترمربــع متشــکل از ســه سیســتم (کرتیــن
وال و ســرامیک ،اســپایدر و پنجرههــای اســایدنگ و
پوشــشهای فلــزی کامپوزیــت) بــه ارتفــاع تقریبــی 100
متــر اســت .در ایــن پــروژه بــرای جلوگیــری از اثــرت قابــل
توجــه بــاد و زلزلــه ،از طــرح نمــای پیچیــده ،جزییــات
خــاص ،سیســتم هــا و متریــال هــای متنــوع و ارتفــاع
زیــاد اســتفاده شــده اســت .وجــود پیمانــکاران طــرح
و ســاخت متعــدد از عمــده دالیــل لــزوم وجــود مدیــر
طــرح بــرای نظــارت و مدیریــت کلیــه مراحــل طــرح و
ســاخت نمــا بــه نمایندگــی از کارفرمــا اســت .خدمــات
مدیریــت طــرح نمــای هتــل از ابتــدای طراحــی تــا پایــان
اجــرا ( 1396تــا  )1398بــر عهــده شــرکت نشــا قــرار
داشــت .ســرفصل هــای کاری خدمــات مدیریــت طــرح
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نمــا در ایــن پــروژه عبــارت بودنــد از :تهیــه اســناد ارزیابــی
و انتخــاب پیمانــکار طــرح و ســاخت و اجــرای نمــا،
کنتــرل ســازه پوســته نمــا ،کنتــرل معمــاری پوســته نمــا،
کنتــرل مضاعــف اســناد طــرح و اجــرا در حــوزه مهندســی
نمــا و راهبــری اجرایــی پــروژه.
ایـن پـروژه یکـی از پیچیدهتریـن و بزرگتریـن پروژههای
نمای صنعتی اجرا شـده در کشـور محسـوب میشـود.

مدیریت پروژه ،طرح و پورتفولیو
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مدیریت مهندسی طرح توسعه غربی ایران مال

طــرح توســعه غربــی ایــران مــال ،تحــت عنــوان «مرکــز
مالــی و بازرگانــی بیــن المللــی ایــران مــال»  ،در ضلــع
غربــی ایــران مــال بــه صــورت یــک مجموعــه چنــد
منظــوره واقــع شــده اســت کــه بــه عنــوان بــازار بــزرگ
ایــران شــناخته مــی شــود.
ایــن پــروژه شــامل یــک بــرج اداری ،یــک مرکــز تجــاری
و فرهنگی،ورزشــی و جهانگــردی و پارکینــگ اســت.
زیرســاخت قابــل توجــه پــروژه و اســتاندارد بــاالی
طراحــی ،ســاخت و پیچیدگــی پــروژه بــه دلیــل تنــوع در
رشــته هــای طراحــی درگیــر و مدیریــت کارآمــد مشــاوران
و پیمانــکاران داخلــی و بیــن المللــی نیــاز بــه همراهــی
یــک تیــم تخصصــی بــه عنــوان مدیــر طراحــی راکنــار
کارفرمــای طــرح ایجــاد کــرد .از ایــن رو ،شــرکت یمــام
ســازه بــه عنــوان پیمانــکار طراحــی و ســاخت ،از ســال
 1395مدیریــت طراحــی پــروژه را بــه نشــا واگــذار کــرد.
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نشــا در ایــن پــروژه مدیریــت کلیــه خدمــات طراحــی از
جملــه طراحــی معمــاری ،ســازه ،تاسیســات مکانیــک و
بــرق ،طراحــی حریــق و دود ،هوشمندســازی ،مدیریــت
پســماند و غیــره را بــه عهــده دارد.

مدیریت پروژه ،طرح و پورتفولیو
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خدمات مشاوره مدیریت سبد پروژههای ارتش

منازل مسکونی  ۹۶واحدی  -رشت

بنیــاد تعــاون ارتــش جمهــوری اســامی ایــران بــه
عنــوان یکــی از بزرگتریــن توســعهگران شــهرکها و
مجموعههــای مســکونی و خدمــات پشــتیبان آن در
کشــور شــناخته میشــود کــه بــه صــورت همزمــان
پروژههــا و طرحهــای متعــددی را در ســطح کشــور در
دســت طراحــی و اجــرا دارد.
نشــا از ســال  1388خدمــات مختلفــی را در زمینــه تهیــه
طرحهــای تفصیلــی ویــژه ،طراحــی شــهری اراضــی،
طراحــی معمــاری و منظــر ،ابنیــه مســکونی و خدماتــی،
نظــارت عالیــه و کارگاهــی بــر انــواع عملیاتهــای
اجرایــی بــه بتاجــا ارائــه کردهاســت.
در ســال  1398بتاجــا و شــرکت عمــران آبشــار اســپادانا
وابســته بــه بتاجــا بــه منظــور طرحریــزی و پیادهســازی
سیســتمها و فرآیندهــای مدیریــت پــروژه و طــرح،
در یــک نظــام هماهنــگ اقــدام بــه تعریــف پــروژهای
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تحــت عنــوان تعالــی مدیریــت ســبد پروژههــا و طرحهــا

نمودنــد.

دپارتمــان مدیریــت طــرح و مهندســی نشــا بــه
عنــوان مشــاور امیــن کارفرمــا مســئولیت طرحریــزی
و پیادهســازی ایــن نظــام را در چهارچــوب دانــش
مدیریــت پــروژه و اســتانداردهای آن برعهــده دارد.

مدیریت پروژه ،طرح و پورتفولیو

مجتمع مسکونی اطلس کشوری  -اصفهان

پروژه اقامتی ،آموزشی پیامبر اعظم  -قم

مجموعه شهری چیتگر  -تهران
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مسابقات و جوایز
 رتبــه اول ،ســاختمان تجــاری  -اداری حســن ســیف ،مرکــزمطالعــات و تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران ،تهــران۱۳۹۹ ،
 رتبه دوم ،موزه علوم تهران ،تهران ،دانشگاه تهران و معاونتعمرانی شهرداری تهران1399 ،
 رتبــه دوم ،ویــای پرســهگرد ،مجلــه معمــاری و ســاختمان،قزویــن۱۳۹۸ ،
 رتب ــه دوم جای ــزه معمار،بازس ــازی دفت ــر مرک ــزی ش ــرکت نش ــا والبراتـــوار نـــوآوری شـــهر آینـــده  ،تهـــران ،ســـازمان نوســـازی شـــهر
تهـــران۱۳۹۸ ،
 رتبه دوم ،بازآفرینی محور شهری؛ طراحی فضای فوقانی تونل راهآهن تهران ـ تبریز ،تهران۱۳۹۸ ،
 رتبـــه اول ،طراحـــی حاشـــیه رودخانـــه زرجـــوب شـــهر رشـــت(حدفاصـــل پـــل بوســـار تـــا پـــل زرجـــوب) ،گیـــان ،شـــرکت
بازآفرینـــی شـــهری ایـــران۱۳۹۸ ،
 رتبه دوم ،طراحی ساختمان مرکزی شرکت اویک ،تهران ،شرکتمهندسی و ساختمان صنایع نفت ۱۳۹۷ ،
 رتبه اول ،غرفه شرکت یمام سازه ،تهران ،نمایشگاه برترینهایصنعت ساخت در مرکز نمایشگاهی ایران مال۱۳۹۷ ،
 رتبـــه دوم ،گـــروه مســـکونی (آپارتمـــان  111مهرشـــهر) ،کـــرج،جایـــزه معمـــار۱۳۹۶ ،
 رتبه اول ،طراحی پایانه های فیاض بخش و امام خمینی ،تهران،شهرداری منطقه  12تهران۱۳۹۴ ،
 رتبه اول جایزه معمار ،طراحی فضای عمومی بازار شهر محالت،شهرداری محالت۱۳۹۱ ،
 رتبه دوم ،طراحی معماری فاز ششم شهرک مسکونی زینالدین،قم ،سازمان مسکن و شهرداری استان قم۱۳۸۷ ،
 رتبه اول ،طراحی ترمینال حجاج فرودگاه بین المللی امامخمینی ،تهران ،فرودگاه بین المللی امام خمینی۱۳۸۵ ،
 رتبــه اول ،طراحــی مجموعــه مســکونی ســارینای جزیــره کیــش،هرمــزگان۱۳۸۳ ،
 رتبه دوم ،طراحی مجتمع اداری طالقانی کرج۱۳۸۳ ، رتبه اول ،طراحی مجتمع سینمایی شریعتی ،تهران۱۳۸۳ ، رتبه دوم ،طراحی المان و سردر ورودی شهر جدید بهارستان،تهران ،شرکت عمران شهر جدید بهارستان۱۳۸۲ ،
 -رتبه اول ،طراحی پارک هفت چنار ،تهران ،شهرداری تهران۱۳۸۰ ،

فضای فوقانی تونل راه آهن تهران ـ تبریز

حاشیه رودخانه زرجوب رشت
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مسابقات و جوایز

موزه علوم تهران
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تماس با ما

۰۲۱-۸۸۷۴۱۰۵۲
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