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اراضی تأثیرگذار و سرمایه گذاران؛ برای حل خالقانه مسائل 
پیش روی آن هــا 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 
برای  اتکا  قابل  شریکی  و  مشتریان  برای  کیفیت  با  طرح 

گردد.   تبدیل  همکار  بینالمللی  شرکتهای 

مقصد  نخستین  که  است  آن  بر  نشا  حال  عین  در 
دانشآموختگان تراز اول علوم توســعه  شهر و بنا برای کسب 
تجربه و دانش حرفهای و ارزش آفرینی به همراه تیم و شبکه 

باشد. نشا 

دهه  دو  از  پس  آینــده  شــهر  نگیــن  مشــاور  مهندســین 
استراتژیک  طرحهای  حوزههای  در  جدی  فعالیت 
معماری  و  معماری  منظر،  و  شهری  طراحی  توسعه، 
داخلی و مدیریت طرح و پروژه؛ امروز بر آن است که با 
ارائه خدمات متنوع و در عین حال یکپارچه در راستای 
و  شهر  متنوع  مقیاسهای  در  رشتهای،  فرا  مسائل  حل 
بنا به مرجع و تکیهگاهی مناسب برای کارفرمایانی بدل 

هستند.  روبرو  مسائل  اینگونــه  با  که  گردد 

متخصصین  از  منسجم  تیم  یک  تشکیل  با  نشا  امروز 
و  منظر  و  شهری  طراحی  مهندسی،  و  معماری  طراحی 
اقتصاد،  نظیر  مختلف  علوم  خبرگان  از  شبکهای  ایجاد 
کسب و کار، مدیریت پروژه و ساخت، ترافیک و حمل و 
نقل، مرمت بافت و بنا، علوم اجتماعی و محیط زیست 
مدیریت  اولویت  نخستین  که  است  آن  درصدد   ... و 
شهری، توسعهگران بزرگ و پیشــرو و صاحبان امالک و 

درباره نشا
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هیئت مدیره

سوابق حرفه اى از ١٣٨٠ تاكنون
 -هم بنيانگذار و عضو هيئت مديره 

 -راهبر پروژه هاى طراحی و برنامه ریزی شهری 
سوابق آموزشى از ١٣٧٩ تاكنون

-استاديار گروه معمارى دانشگاه آزاد اسالمى تهران مركزى 
  سوابق تحصیلی

-دكتراى معمارى از دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات، ١٣٨٥

سوابق حرفه اى از ١٣٨٠ تاكنون
 -هم بنيانگذار و مدیرعامل

-راهبر پروژه های طراحی و پژوهش معماری 
سوابق آموزشى از ١٣٧٩ تاكنون

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

-كارشناس ارشد معمارى از دانشگاه علم و صنعت ايران، ١٣٧٨

نمینــی نقــوی  علــی 

سوابق حرفه اى از ١٣٨٠ تاكنون
 -هم بنيانگذار و رئيس هيئت مديره 
-راهبر پروژه هاى مدیریت و توسعه 
سوابق آموزشى از ١٣٧٩ تاكنون

-استاديار گروه معمارى دانشگاه آزاد اسالمى تهران مركزى
سوابق تحصیلی

 -دكتراى معمارى از دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات، ١٣٨٥

حمیدرضا موسوی

شادی عزیزی
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چرا نشا

نشــا، مرجعــی قابل اتکا برای حل و مدیریت خالقانه 
از  مقیاسی،  چند  و  رشتهای  چند  بعدی،  چند  مسائل 
طراحی  تا  کالن  شهری  توسعه  طرحهای  و  پروژهها 
معماری  و  معماری  عمومی،  فضاهای  منظر،  و  شهری 
در  اســت.  زیست  کیفیت  ارتقا  راستای  در  داخلی 
مسائل  حل  و  مدیریت  بر  تمرکز  بــا  مجموعــه،  ایــن 
فرآیندهای  و  روشها  از  بهره گیری  و  میان رشتهای 
نوین علمی و تخصصی، همــواره ســعی بــر آن اســت تــا 
ــوند. ــل ش ــی برآمده از بستر شهر و بنا حاص راه حلهای

 

تیــم نشــا متشــکل از بیــش از ۱۱۰ نفــر نیــروی متخصــص  
و  طراحــی  معمــاری،  )ماننــد  مختلــف  حوزه هــای  در 
ــت  ــی، مدیری ــادی، و اجتماع ــهری، اقتص ــزی ش برنامه ری
ســاختمان،  تاسیســات  و  ســازه  طراحــی  پــروژه، 
هوشمندســازی و مدل ســازی اطالعــات ســاختمانی( 

توانایــی پاســخگویی بــه طیــف وســیعی از نیازهــای 
از  بهره گیــری  بــا  راه،  ایــن  در  و  دارد  را  پــروژه  یــک 
دانــش گســترده برآمــده از تخصص هــای مختلــف، بــه 
راه حل هایــی خالقانــه و نویــن دســت پیــدا می کنــد. 
ــوده در  ــرب و کارآزم ــان مج ــکاری متخصص ــا، هم در نش
ــت  ــده اس ــث ش ــو باع ــوان و پرتکاپ ــان ج ــار کارشناس کن
ــا  ــا رویکرده ــود ب ــای موج ــارب و درس آموخته ه ــا تج ت
بهینه تریــن  و   خــورده  پیونــد  جدیــد  فناوری هــای  و 

راه حل  هــا حاصــل شــوند.
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خدمات نشا

معماری و معماری داخلی

طرح های راهبردی توسعه

طرح های توسعه فضاهای عمومی شهری

مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو
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خدمات نشا - معماری و معماری داخلی
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آپارتمان۲۱۰ - مهرشهر

ســاخت ایــن مجموعــه بــه ســفارش بخــش خصوصــی  
ــن،  ــرح همچنی ــن ط ــت. در ای ــان یاف ــار  ۱۳۹۳ پای در به
تنــوع الگوهــا و فضاهــای ســکونتی در پاســخ بــه تنــوع 
ایده هــای  مهمتریــن  از  یکــی  ســاکنین،  اجتماعــی 
می شــود  محســوب  پــروژه  برنامــه  و   طــرح  توســعه 
ــه  ــتری از جامع ــروه بیش ــد گ ــب بتوان ــن ترتی ــه ای ــا ب ت
را مخاطــب قــرار داده و انطبــاق بهتــری بــا نیازهــای 

ــل آورد. ــه عم ــاکنین ب ــون س گوناگ

بــا افزایــش رونــد توســعه در ســاخت و ســازهای شــهری 
انبوه ســازی،  بــه  شخصی ســازی  جریــان  تغییــر  بــا  و 
ــی،  ــزی و طراح ــم در برنامه ری ــای مه ــش ه ــی از چال یک
پاســخگویی بــه نیازهــای گوناگــون ســاکنین اســت. 
آپارتمــان ۲۱۰ مهــر شــهر، یکــی از ایــن نمونه هــا اســت کــه 
ــدف  ــا  ه ــا ب ــن نش ــرای آن، متخصصی ــی و اج در  طراح
ــه  ــار  را ب ــش معم ــه، نق ــی خان ــای عموم ــن نیازه تامی
ــی  ــه یک ــروژه ک ــن پ ــد. ای ــر دادن ــهری تغیی ــز ش برنامه ری
ــاالنه  ــش در دو س ــرای نمای ــران ب ــده ای ــر برگزی از ۴۵ اث
معمــاری ونیــز در ســال ۲۱۰۶ بــود، مجموعــه ای بــا ۱۱ 
واحــد مســکونی بــه زیربنــای کل ۲۵۰۰ متــر مربــع اســت 
کــه در زمینــی بــه مســاحت ۱۰۰۰ متــر مربــع در فــاز دوم 
ــوع  ــا از ن ــن بن ــازه ای ــت. س ــده اس ــا ش ــرج بن ــهر ک مهرش
ــری،  ــه و نورگی ــی راه پل ــوده و در طراح ــی ب ــکلت بتن اس
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــردی اس ــه ف ــر ب ــاری منحص از معم
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طراحــی  در  حرکــت  و  ســکون  رفتــار  دو  ترکیــب 
ــاط  ــاز و حی ــای ب ــه فض ــز ب ــه مجه ــکونت گاه هایی ک س
هســتند، از  ایده هــای خالقانــه در معمــاری به شــمار 
مــی رود و نیازمنــد تبحــر و تســلط در طراحــی اســت.                                 

بــه  زمینــی  در  ایــده  ایــن  از   الهــام  بــا  پرســه گرد  ویــای 
منطقــه  در   ۱۳۹۸ ســال  در  مترمربــع   ۱۹۰۰ مســاحت 
ــده  ــت.  ای ــده اس ــرا ش ــی و اج ــن طراح ــنگان قزوی هفت س
اصلــی در ایــن پــروژه، طراحــی یــک پرســه گاه خصوصــی، به 
شــکل مســیری اســت کــه نقــش ســتون فقــرات ســاختمان را 

ایفــا کــرده و مابقــی فضاهــا از آن منشــعب شــده اند .

از عناصــر اصلــی ویــالی پرســه گرد، ســه حیــاِط آن هســتند: 
ــا  ــبز ب ــی س ــده فضای ــر گیرن ــه در ب ــک ورودی ک ــاط کوچ حی
ــاط  ــد، حی ــه می چرخ ــا دور خان ــه دور ت ــت ک ــان آب اس جری
دوم کــه فضایــی محصــور را شــکل می دهــد، و حیــاط ســوم 

ــر دارد. ــه ای طبیعی ت ــوده و هندس ــا ب ــر از قبلی ه ــه بزرگت ک

ویالی پرسه گرد - قزوین
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 معماری و معماری داخلی



9

ویالی پرسه گرد - قزوین
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خیابــان ولیعصــر، بــه عنــوان محــور ســبز کالنشــهر 
تهــران، می توانــد عنصــری تاثیرگــذار در شــکل گیری 
ایده هــای اولیــه طرح هــای ســاختمانی در محــدوده 

ــد.  ــان باش ــن خیاب ای
ــان  ــع در خیای ــازه، واق ــی س ــدار پ ــرکت پای ــزی ش ــر مرک دفت
پایــدار  مهندســی  شــرکت  ســفارش  بــه  ولیعصــر، 
ــع و در ۹  ــر مرب ــاحت 7۰۰ مت ــه مس ــی ب ــازه در زمین پی س
طبقــه اداری و همکــف )شــامل البــی و غذاخــوری( و ســه 
ــال ۱۳۹۶  ــگ( در س ــری پارکین ــا کارب ــن )ب ــه زیرزمی طبق

طراحــی و  اجــرا شده اســت. 
در ایــن پــروژه، اهمیــت ویــژه ای بــه طراحــی نمــای 
ســاختمان و انعــکاس عنصــر ســبز خیابــان در آن داده 
شــده اســت کــه حاصــل آن بزرگتریــن نمــای اجــرا شــده 

ــت.  ــران اس ــه ای در ای ــتراکچر شیش ــا اس ب
بــر فضاهــای  در طراحــی داخلــی مجموعــه، عــالوه 

صــرِف کار، حوزه هــای فراغــت و تعامــل نیــز پراهمیــت 
در نظــر گرفتــه شــده اند. 

ــروژه، در  ــن پ ــای اداری ای ــفافیت در فضاه ــوع ش موض
ــران،  ــخص کارب ــای مش ــاختن قلمروه ــم س ــن فراه عی
یکــی دیگــر از ارکان مهــم طراحــی داخلــی آن بــه شــمار 
کار  فضاهــای  و  حرکتــی  محــور  شــدن  جــدا  می آیــد. 
بــا تغییــر مصالــح در ســقف و کــف، مــرز قلمروهــا را 
ــی  ــام دسترس ــک نظ ــتفاده از ی ــا اس ــرده و ب ــف ک تعری
ــف و  ــای مختل ــن حوزه ه ــال بی ــاط و اتص ــبکه ای، ارتب ش

متنــوع کار  و فراغــت تضمیــن شده اســت. 
اعمــاق فضاهــای  بــه  آفتــاب  نــور  دلیــل نفــوذ  بــه 
کاری  حوزه هــای  تعامــل  و  ارتبــاط  همچنیــن  و  کار 
بــا یکدیگــر، مرزهــای فعالیتــی در نهایــِت شــفافیت 

شــده اند. طراحــی 

دفتر مرکزی شرکت پایدار پی سازه
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دفتر مرکزی شرکت پایدار پی سازه



14

 معماری و معماری داخلی



15

ــی  ــن طراح ــای نوی ــی از روش ه ــری یک ــاری کانتین معم
ــرعت  ــی، س ــت جابه جای ــاز قابلی ــه نی ــه س ــه ب ــت ک اس
طراحــی، بهره بــرداری و اســتفاده مجــدد از ســازه در 
می دهــد.  پاســخ  همزمــان  طــور  بــه  دیگــر،  مکانــی 
تجهیــز کارگاه مجموعــه مرکــز تجاری-بین المللــی ایــران 
بــا انــگاره »معمــاری کانتینــری« بــا کاربــری اداری در 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــران، در زمین ــهرداری ته ــه ۲۲ ش منطق
اجــرا  و  طراحــی   ۱۳۹7 ســال  در  مربــع  متــر   ۶۰۰۰
شده اســت. دســت آورد اصلــی ایــن پــروژه، رفــع مســئله 
تجهیــز  کارگاه و ایجــاد امــکان کار یــا ســکونت در کارگاه 
ســاختمانی، بــا اســتفاده از طراحــی خالقانــه و انتخــاب 
ــه  ــری ب ــی کانتین ــده طراح ــت. ای ــح  اس ــه ای مصال حرف
ــل  ــد در ح ــی کارآم ــه الگوی ــد ب ــه در آن می توان کار رفت
ــاختمانی  ــای س ــگی پروژه ه ــای همیش ــی از چالش ه یک

ــود.    ــل ش تبدی

تجهیز کارگاه کانتینری ایران مال

ــاخت و  ــان دوره س ــا پای ــی ت ــان طراح ــروژه، از زم ــن پ ای
ــد  ــول انجامی ــه ط ــاه ب ــر از ۴ م ــرداری، کمت ــاز بهره ب آغ
ــن  ــعه گر در تامی ــی توس ــل اصل ــب معض ــن ترتی و بدی
فضــای کار نزدیــک بــه ۹۰۰ نفــر نیــروی متخصــص را در 

ــخ داد. ــی پاس ــیار کوتاه ــان بس ــدت زم م
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ــوع  ــا تن ــی ب ــی فضاهای ــان داخل ــای طراح ــی از چالش ه یک
کاربــردی و محدودیت هــای فضایــی اســت. در  طراحــی 
ــان  ــای بی ــر چالش ه ــالوه ب ــا ع ــزی نش ــر مرک ــی دفت داخل
بــا  معمارانــی  کارفرمایــان  آن کــه  بــه  توجــه  بــا  شــده، 
ــه  ــی ک ــدف اصل ــن ه ــوده و همچنی ــوع ب ــته های متن خواس
ــکان  ــک م ــوع در ی ــردی متن ــای کارب ــه فض ــری  س ــرار گی ق
بــود؛ طراحــی بــه خالقیــت و نــوآوری بیشــتری نیــاز داشــت. 
ایــن پــروژه در یــک ســاختمان ســه طبقــه بــه مســاحت ۳7۰ 
متــر  مربــع در ســال ۱۳۹7 بــه اجــرا درآمــد. ویژگی هــای 
ــه  ــود ک ــه ای ب ــا به گون ــر نش ــورد نظ ــدی م ــردی و کالب عملک
ــدد را در  ــروری متع ــته های ض ــت خواس ــان می بایس طراح
یــک پــروژه بــه سازشــی درخــور می رســاندند. در ایــن طــرح 
ــی  ــوده، طراح ــف ب ــوع منعط ــای متن ــه عملکرده ــا ب فضاه
ماهیــت اصیــل مصالــح را موردنظــر قــرار داده و نهایتــا 
اینکــه همــه ایــن خواســته ها وجــه اقتصــادی معقولــی را  

داشته اســت. 

دفتر مرکزی نگین شهر آینده
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دفتر مرکزی نگین شهر آینده
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بازسازی آپارتمان مسکونی باغ فردوس

بازســازی  پیــش روی  چالش هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
نیازهــای  کــردن  بــرآورده  مســکونی،  آپارتمان هــای 
کارفرمــا بــا توجــه بــه نقــاط اجبــار ســاختمان و تغییــرات 
زیرساختی ســت کــه باعــث ایجــاد محدودیــت در طراحــی 

می شــود.  اجــرا  و 

ــرح  ــردوس )ط ــاغ ف ــکونی ب ــان مس ــازی آپارتم ــروژه بازس پ
و ســاخت( بــا مســاحت ۱۵۵ مترمربــع نیــز بــا چنیــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــروژه، ب ــن پ ــی ای ــه بود.طراح ــی مواج چالش
درخواســت کارفرمــا بــرای داشــتن فضایــی بــرای تماشــای 
مهمانــان  گــروه  از  پذیرایــی  و  مطالعــه  تلویزیــون، 
ــا  ــب، ب ــر مناس ــا نورگی ــراس ب ــک ت ــود ی ــت و وج کم جمعی
اولویــت بخشــیدن بــه فضایــی میانــی به عنــوان نشــیمن 
آشــپزخانه،  بــا  آن  بیشــتر  هرچــه  ارتبــاط  و  خصوصــی 

ــت. ــده اس ــام ش ــای کار ، انج ــه و فض کتابخان

 در ایــن طراحــی، ارتبــاط خطــی موجــود در پــالن قبلــی به 

یــک نظــام شــبکه ای 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 
ــر و  ــردازی و تغیی ــی نورپ ــا، طراح ــود کارفرم ــان موج مبلم

تصحیــح ارتباطــات و اتصــاالت فضــا اســت.
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حفــظ فضــای ســبز و احتــرام بــه محیــط زیســت همــواره 
در  ویــژه  بــه  طراحــی  دغدغه هــای  مهم تریــن  از 

مناطــق بــا ارزش بــاالی زمیــن هســتند. 

آپارتمــان مســکونی ۱۱۱، مجموعــه ای بــا ۱۲ واحد مســکونی 
ــی  ــه و در زمين ــع در ۳ طبق ــر مرب ــای ۲۸۸۰ مت ــر بن ــه زی ب
بــه مســاحت ۱۸۰۰ مترمربــع در فــاز اول مهرشــهر کــرج 
بنــا شده اســت. ایــن پــروژه در ســال ۱۳۹۶ بــه ســفارش 

گــروه ســپنتا طراحــی شــد. 

از عناصــر مهــم ســکونتگاه های  فضــای ســبز و بــاغ 
ایــده  راســتا،  ایــن  در  می رونــد.  به شــمار  مهرشــهر  
طراحــی آپارتمــان مســکونی خیابــان ۱۱۱، بــر مبنــای 
توســعه و حفــظ محــور ســبز و بازتولیــد الگــوی ســکونت 

در مهرشــهر شــکل گرفــت. 

ــد  ــهر عبارتن ــکونی در مهرش ــای مس ــای فضاه مولفه ه

آپارتمان ۱۱۱ - مهرشهر

ــه  ــه ب ــبز و توج ــای س ــا فض ــه ب ــتقیم خان ــاط مس از: ارتب
زندگــی در فضــای بــاز و بــاغ، اســتقالل فضایــی و  حفــظ 
حریــم واحدهــای مســکونی همجــوار، تنــوع فضایــی در 
ــتر  ــاد بس ــور ایج ــه منظ ــی ب ــای جمع ــد فض ــه، تولی خان
ــق  ــس تعل ــش ح ــاکنین و افزای ــی س ــالت اجتماع تعام

بــه مــکان. 

آپارتمــان  طراحــی  در  مهــم  عناصــر  از  دیگــر  یکــی 
چرخــش  بوده اســت.  نــور  و  دیــد  بــه  اهمیــت   ،۱۱۱
ــن  ــرای تامی ــی ب ــت خوب ــی، فرص ــای جنوب آپارتمان ه
مجموعــه  شــمالِی  آپارتمــان  مســتقیم  منظــر  و  نــور 

ساخته اســت.  فراهــم 

بــه طــور کلــی، می تــوان آپارتمــان خیابــان ۱۱۱ را حاصــل 
نــور  و  دیــد  محورهــای  بــا  ســبز  الیه هــای  تداخــل 

خورشــید دانســت. 
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بــازار قدیــم شــهر محــات بــه عنــوان ســتون فقــرات بافــت 
ــی  ــهر و در نزدیک ــمال ش ــی ش ــته تاریخ ــهری در هس ش
باغ هــا و تفرجــگاه طبیعــی سرچشــمه قــراردارد. منظــر 
آرایــی ایــن فضــا بــا مســاحتی برابــر بــا ۳۵۰۰  متــر مربع 
بــه ســفارش شــهرداری محــالت در ســال ۱۹۳۱ طراحــی و 

اجــرا شــده اســت.

ــازی  ــی و بهس ــات قدیم ــای قن ــرای احی ــروژه ب ــن پ در ای
محوطــه بــاز بــازار، بــا تعامــل مســتقیم بــا بازاریان شــهر 
ــزی،  ــل برنامه ری ــی در مراح ــارکت مردم ــالت، از مش مح
طراحــی و ســاخت پــروژه اســتفاده شــد و همــکاری 
ــد. ــن ش ــداری از آن تضمی ــرداری و نگه ــبه در بهره ب کس

ــل  ــالت، تبدی ــم مح ــازار قدی ــی ب ــی منظرآرای ــده اصل  ای
ــه  ــایل نقلی ــیطره وس ــت س ــاده تح ــیر پی ــک مس آن از ی
و  فراغــت  محــل  و  امــن  پیــاده ای  مســیر  بــه  بــاری 
ــق  ــر از طری ــن ام ــت. ای ــی اس ــای اجتماع گردهم آیی ه

همســطح  نامناســب،  الحاقــات  و  موانــع  حــذف 
برقــراری  آب،  محــور  ســوی  دو  پیــاده  مســیر  کــردن 
دسترســی های عرضــی متعــدد در طــول بــازار ، اصــالح 
الگــوی حرکــت آب در میــان بــازار و ایجــاد کیفیت هــای 

ــد.  ــیر ش ــری مس ــاوت بص متف

منظرآرایی محوطه بازار قديم شهر محالت  
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از  بهره گيــری  بــدون  شــهرها  نامــوزون  گســترش 
طبيعــت  ميــان  تعــادل  طبيعــی،  محيــط  توان هــای 
تدریجــی  حــذف  کرده اســت.  مختــل  را  شــهر  و 
رودخانه هــا از بســتر شــهر و ايجــاد ســازه های بتنــی 
طبيعــی  عناصــر  جايگزیــن  عنــوان  بــه  مصنــوع 

اســت. تعــادل  عــدم  ایــن  نمودهــای  از  رودخانــه 

طــول  در  ناهماهنــگ  دخالت هــای  و  اقدامــات   
ســاليان متمــادی و اثــرات مخــرب رويکــرد حــذف و 
ــهرها، از  ــی در ش ــاری آب ــا و مج ــازی رودخانه ه محدودس
ديربــاز باعــث بــروز مشــکالت جــدی بــرای شــهروندان و 

شده اســت.  شــهری  مديریــت 

ــاد  ــد و دارآب ــای دربن ــاماندهی رودخانه ه ــا و س ــرح احی ط
از بطــن همیــن مســائل و مشــکالت و بــا هــدف تغییــر 
شــهر  طبیعــی  اندام هــای  احیــای  و  حاکــم  رویکــرد 

ــد.  ــف ش ــران تعری ته

و  فنــی  مشــاور  ســازمان  ســفارش  بــه  طــرح  ایــن 
مهندســی شــهر داری تهــران در محدوده ای با مســاحت 
۲۳۰۰ هکتــار واقــع در محــالت دربنــد و دارآبــاد در ســال 

ــت.  ــده اس ــام ش ۱۳۹۵ انج

در ایــن طــرح تــالش شــده تــا بــا تدویــن برنامــه 
ــاد  ــد و دارآب ــای دربن ــی رودخانه ه ــتراتژیک بازآفرین اس
ــن  ــه ای ــه ب ــای خالقان ــه ایده ه ــا ارائ ــراف ب ــت اط و باف

چالــش شــهری پاســخ داده شــود.

ــی  ــع طبیع ــن مناب ــهری، ای ــای ش ــای رودخانه  ه ــا احی  ب
ارزشــمند می تواننــد نقــش موثــری در تعادل بخشــی 
ایفــا  طبيعــت  و  شــهر  انسان ســاخت  فضــای  ميــان 

ــد. کنن

طرح احیا و ساماندهی رودخانه های دربند و دارآباد
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طراحی بوستان نهج البالغه در رود دره فرحزاد 

شــمال  طبیعــی  محــور  یــک  فرحــزاد  رود دره  مســیر 
بــه جنــوب اســت کــه بــا طــول تقریبــی ۱۰ کیلومتــر 
امتــداد  صادقیــه  میــدان  تــا  فرحــزاد  دره  شــمال  از 
می یابــد. در ســال ۱۳۹۲، بــا توجــه بــه وجــود مشــکالت 
ــیر، از  ــن مس ــد ای ــت همپیون ــی باف ــی و اجتماع محیط
ــاز  ــای ب ــود فضاه ــهری، کمب ــت ش ــت باف ــه گسس جمل
ــود  ــن آب، کمب ــت پایی ــی، کیفی ــالت اجتماع ــرای تعام ب
بســتر  در  ســاز  و  ســاخت  و  ســبز،  فضایــِی  ســاختار 
رودخانــه، طــرح جامــع روددره فرحــزاد و طراحــی بوســتان 

شــد.  تدویــن  نهج الباغــه 

در طــرح جامــع روددره فرحــزاد، بــرای اتصــال مناطــق 
شــهر،حوزه های  بــه  رود دره  ایــن  حــوزه  در  متروکــه 
ســکانس بندی  و  تدویــن  طراحــی  بــرای  مشــخصی 
شــدند. ایــن حوزه هــا عبارتنــد از: بوســتان نهج البالغــه 
)حدفاصــل بزرگــراه نیایــش و بلــوار ایوانــک(، بوســتان 

ورزشــی )حدفاصــل  بزرگــراه حکیــم و بلــوار مــرزداران( و 
بوســتان فرهنــگ )حدفاصــل بلــوار مــرزداران و بزرگــراه 

ــد(.  ــالل آل احم ج

 ۳۰ مســاحت  بــه  زمینــی  در  نهج البالغــه  بوســتان 
هکتــار ، در ادامــه بافــت طبیعــی و ســبز متراکــم شــمال 
ــه  ــتان، ب ــن بوس ــی ای ــت. در طراح ــع شده اس ــران واق ته
عنــوان محــدوده گــذار از فضــای طبیعــی بــه فضــای 
ــه  ــر گرفت ــعه در نظ ــه توس ــار منطق ــاخت، چه انسان س
شــده اســت: توســعه شــرقی بــه مســاحت ۱۰ هکتــار 
واقــع در حــد فاصــل بلــوار ایوانــک و موسســه تحقیقات 
ــاحت ۴  ــه مس ــکیت( ب ــارک اس ــی )پ ــعه غرب ــرو، توس نی
هکتــار در انتهــای بلــوار همیــال، بــاغ هنــر بــه مســاحت 
۳ هکتــار واقــع در حــد فاصــل توســعه غربــی و امــام زاده 
عینعلــی و زینعلــی، و در نهایــت پــارک صخره نــوردی 

ــش. ــان نیای ــوب اتوب ــار در جن ــاحت ۴ هکت ــه مس ب
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خیابــان ســی تیــر  واقــع در شــهر تهــران، از معــدود 
ــدوده  ــتقرار در مح ــطه اس ــه به واس ــت ک ــی اس محورهای
ــای  ــود فعالیت ه ــبب وج ــه س ــهر و ب ــی ش ــت تاریخ باف
مهــم گردشــگری و تفرجــی، بــازه زمانــی فعالیت هــا 
باالیــی  ســرزندگی  از  درنتیجــه  و  بــوده  متنــوع  آن  در 
برخــوردار اســت. در طــرح راهبــردی پیــاده راه ســازی 
حــوزه تاریخــی شــهر تهــران، نحــوه اســتفاده از ایــن 
خیابــان بــه تدریــج دگرگــون شــده و از خیابانــی بــا 
ــی  ــی عبوری-تفرج ــه خیابان ــرف، ب ــورِی ص ــرد عب عملک

تغییــر ماهیــت داده اســت. 

پــروژه طراحــی ســیمای زمیــن و تدویــن ضوابــط جــداره 
خیابــان ســی تیــر در ســال ۱۳۹۵ بــه ســفارش شــهرداری 
ــاحت ۱۲۰۰۰  ــه مس ــدوده ای ب ــران، در مح ــه ۱۲ ته منطق
متــر مربــع تهیــه شــد. مهمتریــن هــدف ایــن طــرح 
پیش بینــی الزاماتــی اســت کــه فرآینــد حضــور مــردم را 

تســهیل کنــد. ایــن پــروژه در دو بخــش ســیمای زمیــن و 
ســیمای جــداره و در ســه ســکانس فضایــی )بــا توجــه به 
ویژگی هــای خیابــان( طراحــی شده اســت. محــدوده 
ــا  ــی ب ــه تاریخ ــده ابنی ــی در برگیرن ــکانس اول فضای س
الگــوی کوشــکی اســت. ســکانس های دوم و ســوم، هــم 
ــی  ــوی ترکیب ــه الگ ــوند ک ــاختمان هایی می ش ــامل س ش
ــده اند  ــاخته ش ــوی دوم س ــب در دوره پهل ــد و اغل دارن
و هــم شــامل ســاختمان هایی بــا نمــای پوســته ای و 

ــتند.  ــر هس ــازهای دوره اخی ــه ساخت و س ــق ب متعل

در طراحــی خیابــان ســی تیــر، بــا در نظــر گرفتــن انــوع 
مختلفــی از میــزان محصوریــت و اختــالط فعالیت هــا 
در هــر یــک از ســکانس های فضایــی، و بهره گیــری از 
ــهری  ــه ش ــات بدن ــگ و ترکیب ــح، رن ــا، مصال ــات نم جزیی
ــی  ــی در طراح ــای مختلف ــان، رویکرده ــط خیاب ــا محی ب

ــده اند.  ــه ش ــط ارائ ــن ضواب ــداره و تدوی ج

طراحی سیمای زمین و جداره خیابان سی تیر
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طراحی سیمای زمین و جداره خیابان پامنار

ماهیتـی  بـودن  دارا  ضمـن  گذشـته  در  پامنـار  محلـه 
مسـکونی،  بـه دليـل اهميـت سياسـی محل رفـت و آمد 
دليـل،  هميـن  بـه  و  بوده اسـت  بازرگانـان  و  تاجـران 
شـده  ايجـاد  محلـه  ايـن  در  متعـددی  کاروانسـراهای 
بـه  و  تخریـب  کاروانسـراها  ايـن  زمـان  مـرور  بـه  امـا 
محلـه  اخيـر  دهه هـای  طـی  شده اسـت.  تبديـل  پاسـاژ 
پامنـار از محل هـای قديمـی و سـکونت گاهی بـه محلـه 
تجـاری و اقتصـادی تبديـل شـده اسـت.  به مـوازات اين 
اهميـت اقتصـادی روزافـزون، با ايجـاد ترافيک سـنگين 
و آلودگی هـای زیسـت محيطـی، صوتـی، آلودگـی هـوا و 
پايیـن آمـدن امنيت برای سـکونت در ايـن منطقه، افراد 
سـاکن محلی بـه مـرور از محله پامنـار مهاجـرت کردند. 

ــوان طراحــی ســیمای  ــت عن ــروژه ای تح ــال ۱۳۹۵ پ در س
بــه  پامنــار   خیابــان  جــداره  ضوابــط  تدویــن  و  زمیــن 
ــدوده ای  ــران، در مح ــه ۱۲ ته ــهرداری منطق ــفارش ش س

ــپرده  ــا س ــن نش ــه متخصصی ــار، ب ــاحت۱/۲ هکت ــه مس ب
شــد. هــدف اصلــی از انجــام ايــن مطالعــات فراهــم 
شــامل  طــرح،  مهــم  خروجــی  دو  مقدمــات  کــردن 
کف ســازی معبــر و طراحــی جــداره آن اســت. عــالوه 
ــن  ــی از مهم تری ــار يک ــان پامن ــه خياب ــا ک ــن، از آنج ــر اي ب
ــت دارد  ــيار اهمي ــت، بس ــران اس ــی ته ــای تاریخ محوره
کــه مجمــوع مداخــالت نــه از نظــر کالبــدی و نــه از نظــر 
برنامــه ای موجــب تحــوالت عمــده در ايــن خيابــان 

ــود.  نش

ــه  ــه ب ــان ک ــن خیاب ــتراتژیک ای ــرح اس ــه در ط در نتيج
ــطح  ــه  س ــالت در س ــد، مداخ ــل داده ش ــا تحوی کارفرم
پیشــنهاد شــده اســت کــه عبارتنــد از:  ارتقــا کيفيــت 
وضــع موجــود، نوســازی بــر مبنــای ضوابــط پیشــنهادی 
طــرح تفصيلــی و نوســازی بــا در نظــر گرفتــن ظرفيــت 

ــار.  ــان پامن خياب
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ــی  ــت تاریخ ــوان باف ــه عن ــار ب ــهر بیج ــزی ش ــت مرک باف
نیازمنــد بازآفرینــی در مطالعــات طــرح بازآفرینــی ایــن 
ــتا،  ــن راس ــت. در ای ــده اس ــی ش ــایی و معرف ــهر شناس ش
بیجــار  شــهر  مرکــزی  بافــت  محــدوده  بازآفرینــی  طــرح 
بــه ســفارش اداره عمــران و بهســازی شــهری اســتان 
کردســتان و شــرکت مــادر تخصصــی عمــران و بهســازی 

ــد. ــه ش ــال ۱۳۹۵ تهی ــران در س ــهری ای ش

ــائل  ــه مس ــه ب ــا توج ــار ب ــهر بیج ــزی ش ــدوده مرک مح
اجتماعــی،  مختلــف  ابعــاد  در  موجــود  معضــالت  و 
اقتصــادی، کالبــدی و زیســت محیطــی از یــک ســو، و 
توســعه  پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  از  برخــورداری 
ماننــد پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی و تعــدد زمین هــای 
بــاز و رهــا شــده از ســوی دیگــر، گزینــه مســتعدی بــرای 

ــت. ــهر اس ــاس ش ــیع در مقی ــرد وس ــا ب ــعه ب توس

بدیــن ترتیــب، طــرح بازآفرینــی بافــت تاریخــی بیجــار، 
در  عمومــی  فضاهــای  باز-زنده ســازی  بــر  تاکیــد  بــا 

ــت. ــده اس ــق ش ــهر تدقی ــاختارفضایی ش س

بازآفرینی محدوده بافت مرکزی شهر بیجار 
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پیاده راه سازی محدوده حوزه تاریخی شهر تهران

در دهه هــای گذشــته، كنتــرل حرکــت وســايل نقليــه 
موتــوری در بافــت شــهر و احــداث محورهــا و مســیرهای 
مخصــوص پیــاده بــه عنــوان راهکارهایــی برای تشــویق 
ــه  ــادی ب ــه زی ــهری، توج ــای ش ــردم در فضاه ــور م حض

ــد.  ــب کرده ان ــود جل خ

ــاد  ــرح ایج ــا ط ــده ت ــث ش ــا باع ــن راهکاره ــت ای اهمی
یکــی  به عنــوان  تاریخــی،  حــوزه  محــدوده  پیــاده راه 
از طرح هــای موضعــی دارای الویــت در ســند طــرح 

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــران در نظ ــهر ته ــع  ش جام

در ســال ۱۳۹۰، طــرح 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، 
ــفارش  ــه س ــار  و ب ــعت ۶۹7 هکت ــه وس ــدوده ای  ب در مح

ــد.  ــن ش ــران تدوی ــهرداری ته ش

ایــن طــرح در دو حــوزه راهبــردی و بالفصــل انجــام 
شــده اســت: 

ــر  ــم( از نظ ــران قدی ــری ته ــار ناص ــردی )حص ــوزه راهب ح
ــه ۱۱  ــی از منطق ــه ۱۲ و بخش ــر منطق ــهری، ب ــیمات ش تقس
شــهر تهــران منطبــق اســت و در محــدوده خيابــان هــای 
ــرق و  ــهریور از ش ــرب، ۱7ش ــر از غ ــمال، کارگ ــالب از ش انق
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 اســالمی 

محــدود مــی شــود.

حصــار  محــدوده  در  راهبــردی  طــرح  ایــن  نتایــج  از 
ناصــری و صفــوی  می تــوان بــه می تــوان بــه غلبــه محــور 
ــای  ــه مبلمان ه ــا ب ــز پیاده روه ــواره، و تجهی ــه س ــاده ب پی
ــرد. ــاره ک ــهروندان اش ــه ش ــاز هم ــا نی ــب ب ــهری متناس ش
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محدوده و محله ها

خرده فروش ها

راسته های بازار

رده بندی راسته های تجاری

پراکندگی راسته ها

گذرها و آثار تاریخی

شعاع دسترسی به مترو



41

طرح ساماندهی و توسعه اراضی بوستان والیت 

شــامل  آن  بالفصــل  اراضــی  و  والیــت  بوســتان 
محدوده ای بــه مســــاحت تقریبــی ۲۲۱ هکتــار اســت. 
ایــــن محدوده بخشــی از قطعــــه زمــــین حــدودا ۲۹۱ 
هکتــــاری در شــــمال منطقــــه ۱۹ شــــهر تهــــران اســت 
کــــه در گذشــته بــــه پـــــادگان قلعــه مرغــــی و پیــش از 
آن نیــــز بــه فرودگاهــــی بــا همیــن نــــام اختصــاص 

داشــت. 

طــــرح ســــاماندهی و توســعه اراضــــی  در ســال ۱۳۹۰، 
ــعه  ــرح توســ ــاز دوم طــ ــوان فــ ــت، به عن ــتان والی بوس
محــــدوده پــادگان قلعه مرغــی بــه ســفارش شــهرداری 
تهــران تدویــن شــد. ایــن طــرح جامــع ســه بعدی، 
بــا هــدف ایجــــاد پیونــــد بــــا بافــــت اطــــراف، شــامل 
برنامــه  مطالعــات  توســعه،  گرایشــات  مطالعــات 
راهبــردی و طراحــی شــهری، و مطالعــات و طراحــی 

ســازمان توســعه اراضــی اســت. 

بــر اســاس نتایــج مطالعــات ایــن پــروژه، توســعه اراضی 
قلعــه مرغــی بــا هــدف ایجــاد مرکزی بــرای کنــش طبقه 
خــالق در حــوزه علمــی، فرهنگــی  و آموزشــی و پذیرایــی 
رویدادهــای بــزرگ مقیــاس؛ می توانــد توســعه تهــران و 

بخــش جنوبــی آن را بــه همــراه داشته باشــد.
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طرح بازآفرینی پادگان ۰۶

بــا گســترش شــهرها و شهرنشــینی، پادگان هــا و اراضــی 
شــهرها  محــدوده  از  خــارج  در  روزگاری  کــه  نظامــی 
بوده انــد نــه تنهــا رفته رفتــه در داخــل شــهرها قــرار 
و  ســکونت گاه ها  هم نشــین  امــروز  بلکــه  گرفته انــد 

ــتند.  ــهر هس ــم ش ــز مه مراک

ــرد  ــده عملک ــرر ش ــه مق ــت ک ــرن اس ــم ق ــه نی ــک ب نزدی
پــادگان و کاربری هــای غیرســتادی نظامــی بــه خــارج از 
شــهر نقــل مــکان نمایــد و ایــن اراضــی بــه کاربری هــای 

مــورد نیــاز شــهر اختصــاص یابــد . 

پــادگان ۰6 نیــروی زمینــی ارتــش بــه مســاحت ۴۹/۵ 
مغــان،  پاســداران،  خیابان هــای  حدفاصــل  هکتــار 
ــه روزگاری  ــیرازی ک ــاد ش ــراه صی ــم و بزرگ ــتان ده گلس
ــوده و از دوران  ــاد ب ــلطنت آب ــی س ــاغ تاریخ ــی از ب بخش
داده  اختصــاص  نظامــی  عملکــرد  بــه  اول  پهلــوی 
بــه مرکــزی آموزشــی، فرهنگــی، ورزشــی و  شــده بود، 

غیــره بــرای پــرورش گروه هــای خــالق بــدل خواهــد 
حفــظ  بــا  اراضــی  توســعه  ریــزی  برنامــه  نشــا  شــد. 
...، تهیــه طرح هــای  ارزش هــای طبیعــی و تاریخــی و 
بــر  را  ایــن مجموعــه  بــاز  ابنیــه و فضاهــای  توســعه 

دارد.  عهــده 

برجســته ترین  پــادگان،  ایــن  بازآفرینــی  فرآینــد  در 
مرمــت،  زیســت،  محیــط  مشــاوران  و  متخصصــان 
مطالعــات اقتصــاد و مدیریــت کســب و کار و ... در کنــار  
ــود. ــد ب ــده خواهن ــهر آین ــن ش ــاور نگی ــین مش مهندس
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خدمات نشا - مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو  



ــای  ــوع نیروه ــی و تن ــو و چگال ــا از یــک س ــه حرفــه ای در مدیریــت پروژه ه چالش هــای فــراروی کارفرمایــان در جامع
تخصصــی از ســوی دیگــر، نشــا را بــر آن داشــت تــا پــس از یــک دهــه و نیــم تجربــه بــه مقولــه مدیریــت پــروژه، مدیریــت طــرح 

ــد. ــدا کن ــا ورود پی ــت و بن ــوزه باف ــعه گران ح ــه توس ــک ب ــرای کم و مدیریــت پورتفولیــو ب

سرفصل های کلی خدمات این دپارتمان به شرح زیر است :

۱- طرح ریزی و پیاده سازی سیستم ها و فرآیندهای مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو در :

۱-۱- استودیوها و شرکتهای برنامه ریزی و طراحی حوزه معماری و شهرسازی 

۱-۲- مجریان و پیمانکاران صنعت ساختمان

۲- مدیریت طرح در محدوده کلیه اختیارات قابل واگذاری کارفرمایان در پروژه های زیر:

۲-۱- برنامه ریزی و طراحی شهری پروژه های پیچیده و چندنظامی

۲-۲- طراحی و اجرای پروژه های پیچیده، تخصصی و بزرگ مقیاس صنعت ساختمان 

ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــررات س ــط و مق ــوب ضواب ــاخت در چهارچ ــات س ــرای عملی ــس از اج ــن و پ ــل، حی ــارت قب ۳- نظ
ــروژه  ــت پ ــش مدیری ــور و دان کش

۴- طراحی اجرایی و مهندسی پروژه های تکنیکی در صنعت ساختمان

46
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ــی ۸۵۰۰۰  ــاحت تقریب ــه مس ــال ب ــران م ــل ای ــروژه هت پ
متــر مربــع بخشــی از مجموعــه چنــد منظــوره ایــران مــال 
محســوب مــی شــود. نمــای هتــل بــه مســاحت تقریبــی 
)کرتیــن  سیســتم  ســه  از  متشــکل  مترمربــع   7۵۰۰۰
و  اســالیدنگ  پنجره هــای  و  اســپایدر  ســرامیک،  و  وال 
ــی ۱۰۰  ــاع تقریب ــه ارتف ــت( ب ــزی کامپوزی ــش های فل پوش
متــر  اســت. در ایــن پــروژه بــرای جلوگیــری از اثــرت قابــل 
ــات  ــده، جزیی ــای پیچی ــرح نم ــه، از ط ــاد و زلزل ــه ب توج
ــاع  ــوع و ارتف ــای متن ــال ه ــا و متری ــتم ه ــاص، سیس خ
ــرح  ــکاران ط ــود پیمان ــت. وج ــده اس ــتفاده ش ــاد اس زی
ــر  ــود مدی ــزوم وج ــل ل ــده دالی ــدد از عم ــاخت متع و س
ــرح و  ــل ط ــه مراح ــت کلی ــارت و مدیری ــرای نظ ــرح ب ط
ــات  ــت. خدم ــا اس ــی از کارفرم ــه نمایندگ ــا ب ــاخت نم س
ــان  ــا پای ــی ت ــدای طراح ــل از ابت ــای هت ــرح نم ــت ط مدیری
اجــرا )۱۳۹۶ تــا ۱۳۹۸( بــر عهــده شــرکت نشــا قــرار 
ــرح  ــت ط ــات مدیری ــای کاری خدم ــرفصل ه ــت. س داش

نمــا در ایــن پــروژه عبــارت بودنــد از: تهیــه اســناد ارزیابــی 
نمــا،  اجــرای  و  ســاخت  و  طــرح  پیمانــکار  انتخــاب  و 
ــا،  ــته نم ــاری پوس ــرل معم ــا، کنت ــته نم ــازه پوس ــرل س کنت
کنتــرل مضاعــف اســناد طــرح و اجــرا در حــوزه مهندســی 

ــروژه. ــی پ ــری اجرای ــا و راهب نم

ایـن پـروژه یکـی از پیچیده تریـن و بزرگ تریـن پروژه های 
نمای صنعتی اجرا شـده در کشـور محسـوب می شـود.

مدیریت طرح نمای هتل ایران مال
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طــرح توســعه غربــی ایــران مــال، تحــت عنــوان »مرکــز 
مالــی و بازرگانــی بیــن المللــی ایــران مــال« ، در ضلــع 
چنــد  مجموعــه  یــک  صــورت  بــه  مــال  ایــران  غربــی 
منظــوره واقــع شــده اســت کــه بــه عنــوان بــازار بــزرگ 

ایــران شــناخته مــی شــود.

ــاری  ــز تج ــک مرک ــرج اداری، ی ــک ب ــامل ی ــروژه ش ــن پ  ای
اســت.  پارکینــگ  و  جهانگــردی  و  فرهنگی،ورزشــی  و 
بــاالی  اســتاندارد  و  پــروژه  توجــه  قابــل  زیرســاخت 
ــوع در  ــل تن ــه دلی ــروژه ب ــی پ ــاخت و پیچیدگ ــی، س طراح
رشــته هــای طراحــی درگیــر و مدیریــت کارآمــد مشــاوران 
ــی  ــه همراه ــاز ب ــی نی ــن الملل ــی و بی ــکاران داخل و پیمان
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 
ــرد. ــذار ک ــا واگ ــه نش ــروژه را ب ــی پ ــت طراح ۱۳۹۵ مدیری

مدیریت مهندسی طرح توسعه غربی ایران مال

ــی از  ــات طراح ــه خدم ــت کلی ــروژه مدیری ــن پ ــا در  ای  نش
جملــه طراحــی معمــاری، ســازه، تاسیســات مکانیــک و 
بــرق، طراحــی حریــق و دود، هوشمندســازی، مدیریــت 

پســماند  و غیــره را بــه عهــده دارد.
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خدمات مشاوره مدیریت سبد پروژه های ارتش

بــه  ایــران  اســالمی  جمهــوری  ارتــش  تعــاون  بنیــاد 
و  شــهرک ها  توســعه گران  بزرگتریــن  از  یکــی  عنــوان 
در  آن  پشــتیبان  خدمــات  و  مســکونی  مجموعه هــای 
همزمــان  صــورت  بــه  کــه  می شــود  شــناخته  کشــور 
پروژه هــا و طرحهــای متعــددی را در ســطح کشــور در 

دســت طراحــی و اجــرا دارد. 

نشــا از ســال ۱۳۸۸ خدمــات مختلفــی را در زمینــه تهیــه 
طرح هــای تفصیلــی ویــژه، طراحــی شــهری اراضــی، 
طراحــی معمــاری و منظــر، ابنیــه مســکونی و خدماتــی، 
عملیات هــای  انــواع  بــر  کارگاهــی  و  عالیــه  نظــارت 

ــت. ــه کرده اس ــا ارائ ــه بتاج ــی ب اجرای

در ســال ۱۳۹۸ بتاجــا و شــرکت عمــران آبشــار اســپادانا 
وابســته بــه بتاجــا بــه منظــور طرح ریــزی و پیاده ســازی 
طــرح،  و  پــروژه  مدیریــت  فرآیندهــای  و  سیســتم ها 
ــروژه ای  ــف پ ــه تعری ــدام ب ــگ اق ــام هماهن ــک نظ در ی

ــا  ــا و طرح ه ــبد پروژه ه ــت س ــی مدیری ــوان تعال ــت عن تح
ــد.  نمودن

بــه  نشــا  مهندســی  و  طــرح  مدیریــت  دپارتمــان 
ــزی  ــئولیت طرح ری ــا مس ــن کارفرم ــاور امی ــوان مش عن
دانــش  چهارچــوب  در  را  نظــام  ایــن  پیاده ســازی  و 
دارد. برعهــده  آن  اســتانداردهای  و  پــروژه  مدیریــت 

منازل مسکونی ۹۶ واحدی - رشت
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مجموعه شهری چیتگر - تهران

پروژه اقامتی، آموزشی پیامبر اعظم - قممجتمع مسکونی اطلس کشوری - اصفهان
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مرکــز  ســیف،  حســن  اداری   - تجــاری  ســاختمان  اول،  رتبــه   -
مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران،  تهــران، ۱۳۹۹
معاونت  و  تهران  دانشگاه  تهران،  تهران،  علوم  موزه  دوم،  رتبه   -

عمرانی شهرداری تهران، ۱۳۹۹
ســاختمان،   و  معمــاری  مجلــه  پرســه گرد،  ویــای  دوم،  رتبــه   -

۱۳۹۸ قزویــن، 
ـــا و  ـــرکت نش ـــزی ش ـــر مرک ـــازی دفت ـــزه معمار،بازس ـــه دوم جای - رتب
البراتـــوار نـــوآوری شـــهر آینـــده ، تهـــران، ســـازمان نوســـازی شـــهر 

تهـــران،  ۱۳۹۸
- رتبه دوم، بازآفرینی محور شهری؛ طراحی فضای فوقانی تونل راه 

آهن تهران ـ تبریز، تهران، ۱۳۹۸
- رتبـــه اول، طراحـــی حاشـــیه رودخانـــه زرجـــوب شـــهر رشـــت 
)حدفاصـــل پـــل بوســـار تـــا پـــل زرجـــوب(، گیـــالن، شـــرکت 

۱۳۹۸ ایـــران،  شـــهری  بازآفرینـــی 
ساختمان مرکزی شرکت اویک، تهران، شرکت  - رتبه دوم، طراحی 

مهندسی و ساختمان صنایع نفت ، ۱۳۹7
غرفه شرکت یمام سازه، تهران، نمایشگاه برترین های  - رتبه اول، 

صنعت ساخت در مرکز نمایشگاهی ایران مال، ۱۳۹7
- رتبـــه دوم، گـــروه مســـکونی )آپارتمـــان ۱۱۱ مهرشـــهر(، کـــرج، 

جایـــزه معمـــار، ۱۳۹۶
- رتبه اول، طراحی پایانه های فیاض بخش و امام خمینی، تهران، 

شهرداری منطقه ۱۲ تهران، ۱۳۹۴
فضای عمومی بازار شهر محات،  - رتبه اول جایزه معمار، طراحی 

شهرداری محالت، ۱۳۹۱
- رتبه دوم، طراحی معماری فاز ششم شهرک مسکونی زین الدین، 

قم، سازمان مسکن و شهرداری استان قم، ۱۳۸7
امام  المللی  بین  فرودگاه  حجاج  ترمینال  طراحی  اول،  رتبه   -

خمینی، تهران، فرودگاه بین المللی امام خمینی، ۱۳۸۵
ــش،  ــره کی ــارینای جزی ــکونی س ــه مس ــی مجموع ــه اول، طراح - رتب

ــزگان، ۱۳۸۳ هرم
- رتبه دوم، طراحی مجتمع اداری طالقانی کرج، ۱۳۸۳

- رتبه اول،  طراحی مجتمع سینمایی شریعتی، تهران، ۱۳۸۳
بهارستان،  جدید  شهر  ورودی  سردر  و  المان  طراحی  دوم،  رتبه   -

تهران، شرکت عمران شهر جدید بهارستان، ۱۳۸۲
- رتبه اول، طراحی پارک هفت چنار، تهران، شهرداری تهران،  ۱۳۸۰

فضای فوقانی تونل راه آهن تهران ـ تبریز

حاشیه رودخانه زرجوب رشت
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موزه علوم تهران





خیابـــان  شـــمالی،  ســـهروردی  خیابـــان  تهـــران، 
افشـــار جـــوان، پـــالک ۴۳، کـــد پســـتی:  ۱۵۵۱۸۱۹۴۹۹
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