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درباره نشا

مهندســین مشــاور نگیــن شــهر آینــده ﭘﺲ از دو دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪی در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻃﺮحﻫﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻼک و اراﺿﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران؛ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ روی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻈﺮ ،ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح و آنهــا ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮوژه؛ اﻣﺮوز ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻧﺸﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮا رﺷﺘﻪای ،در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺴﻂ داده و ﺑﻪ ﻣﺸﺎوری ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ اینگونــه ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

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
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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 نشا

حمیدرضا موسوی

شادی عزیزی

علی نقوی نمینی

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 ،

سوابق حرفه اى از  ١٣٨٠تاكنون
همبنيانگذار و عضو هيئت مديره
راهبر پروژههاى طراحی و برنامهریزی شهری
سوابق آموزشى از  ١٣٧٩تاكنون
استاديار گروه معمارى دانشگاه آزاد اسالمى تهران مركزى
سوابق تحصیلی
دكتراى معمارى از دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات١٣٨٥ ،

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 ،غرب و رودهن
سوابق تحصیلی
كارشناس ارشد معمارى از دانشگاه علم و صنعت ايران١٣٧٨ ،
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معمـــاری و معمـــاری داخلـــی
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بام لب

سال ساخت:
کارفرما:
مساحت زیربنا:
موقعیت:
وضعیت:

۱۳۹۹
مهندسین مشاور نگین شهر آینده
 ۷۰متر مربع
خیابان سهروردی شمالی ،تهران
ساخته شده

راهبر پروژه :
معمار طرح و ساخت:
معمار توسعه پایدار:
تیم ساخت:

حمیدرضا موسوی
نیلوفر قبادی
عسل مرادی
نیلوفــر قبــادی ،ســعید شــاملو ،عســل مــرادی،
هــادی آلداوود ،ســهیل ســرهنگیان
کیوان نورخواه ،پیمان توکلیان
محمدصالح عبدهللاپور

مشاور سازه:
مشاور تاسیسات:
راهبر ارائه و تولید محتوا:
عکاس:
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محمد ابراهیمی
استودیو نیمکت

معماری و معماری داخلی

پروژه باملب به مثابه آزمایشگاهی انعطاف پذیر و دائما درحال تغییر است.
باملــب بــرای خلــق ایدههــای متنــوع و بــدل شــدن بــه راهحلهــا یــا کســبوکارهایی
شــکل گرفتهاســت کــه ماموریتشــان توســعه خدمــات یــا محصوالتــی اســت کــه بــا
مســائل امــروز و آینــده شــه ر و شهرنشــینی گرهخوردهاســت تــا بتوانــد تجربههــای قابــل
تکثیــر خــود را بــا شــهر و ســاکنانش بــه اشــتراک بگــذارد.
ازجملــه ایــن مســائل میتــوان بــه مدیریــت و برنامهریــزی هوشــمندانه فضــا ،ســامت و
غــذا و بهرهمنــدی از انرژیهــای پایــدار اشــاره کــرد.
در ایــن روش هــر شــخص قــادر اســت بخشــی از فرآوردههــای مــورد نیــاز خــود را در
محیطــی ســالم و در دســترس پــرورش دهــد و خــود بــه خــود بــا بهرهبــرداری موثــر از
فضــای پیرامــون بخشــی از فرآینــد باززندهســازی و توســعه پایــدار شــهر خــود باشــد.
بــا تمرکــز بــر ایــن مســاله طراحــی و ســاخت گلخانــهای مناســب پژوهــش کشــاورزی
شــهری ،نخســتین ایــدهای بــود کــه برپیکــره باملــب قــرار گرفــت.
محورهای اصلی این پروژه عبارتند از:
•طراحی و ساخت سازهای سبک و متناسب با بستر زلزله خیز
•توسعه ایده کشاورزی شهری و ترکیب آن با معماری
•توســعه ایــده بهرهگیــری از آب خاکســتری ،انــرژی خورشــیدی و مــازاد انــرژی تولیــدی
ســاختمان اصلــی
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بام لب
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معماری و معماری داخلی
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بام لب
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معماری و معماری داخلی
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طبقه چهار ساختمان عمران آبشار اسپادانا

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت زیربنا:
موقعیت:
وضعیت:

1399
اداری
عمران آبشار اسپادانا
 ۱۴۰۰متر مربع
پادگان  ،۰۶پاسداران ،تهران
			
در حال ساخت

راهبر پروژه :
مدیر پروژه:
مدیر اجرا:
تیم طراحی:
سازه:
تاسیسات مکانیکی:
تاسیسات الکتریکی:
:BMS

حمیدرضا موسوی
میثم مولوی
یاسر کریمیان
امیر سلطانی ،نوید احمدی
امیر نقوی ،کیوان نورخواه
وهاب پوری ،فرزاد اخالقی
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محمد فاتحی

احسان حاجی بابایی

معماری و معماری داخلی

پــروژه طراحــی و بازســازی طبقــه چهار ســاختمان عمــران آبشــار اســپادانا واقع در پــادگان ۰۶
بــا هــدف اســتقرار بخشــی از کارکنــان نگیــن شــهر آینــده در ایــن ســاختمان مطــرح شــد.
از ایــن رو بســیاری از رویکردهــای طراحــی از جملــه :توجــه بــه انعطــاف پذیــری فضاهــا در
عملکــرد ،حفــظ هویــت بصــری برنــد در طراحــی داخلــی و طراحــی دکوراســیون و حفــظ
شــفافیت ؛ بــا پــروژه دفتــر مرکــزی نشــا مشــترک اســت.
ایــن ســاختمان قدیمــی و تاریخــی کــه بخشــی از بــاغ بــزرگ پــادگان  ۰۶اســت بعنــوان
خوابــگاه ســربازان مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت کــه در رونــد بازســازی طبقــه
چهــارم ایــن ســاختمان بعنــوان یــک فضــای اداری ،دســتخوش تغییــرات بزرگــی
شدهاســت.
از جملــه ایــن تغییــرات میتــوان بــه ایجــاد شــکافهایی در ســقف بــرای نورگیــری
و ایجــاد یــک نیمطبقــه بــا توجــه بــه ارتفــاع زیــاد ایــن طبقــه اشــاره کــرد .فضاهــای
متناســبی همچــون اتــاق ســاکت ،کــه بهدســت آمــده از تجــارب قبلــی در طراحــی داخلــی
دفتــر مرکــزی نشــا بودهاســت ،در ایــن نیــم طبقــه جانمایــی شــدهاند.
ـی همســو بــا
از ویژگــی هــای طراحــی ایــن پــروژه میتــوان بــه دقــت در جزییــات اجرایـ ِ
زیباییشناســی طــرح معمــاری داخلــی و توجــه بــه چشــماندازهای بــاغ پــادگان ۰۶
اشــاره کــرد.
ایــن پــروژه در حالــی طراحــی و اجــرا شــد کــه ســه طبقــه دیگــر ایــن ســاختمان مشــغول
فعالیــت بودهانــد.
13

طبقه چهار ساختمان عمران آبشار اسپادانا
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معماری و معماری داخلی
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طبقه چهار ساختمان عمران آبشار اسپادانا
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معماری و معماری داخلی

وضع موجود طبقه چهارم

توسعه فضا

سازه پیشنهادی برای طراحی نیمطبقه

تدقیق کدهای ارتفاعی؛ طراحی استاندارد نیمطبقه و عدم ایجاد سرگیری
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سالن آرایش و زیبایی امرالد

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت:
موقعیت:
وضعیت:

1398
تجاری
فرزانه سلطانی
 270مترمربع
الهیه ،تهران
ساخته شده

معمار مسئول:
تیم طراحی:

شادی عزیزی
عطیــه اکرمــی ،نیلوفــر قبــادی ،امیــر لــک پــور،
علــی ابهــری ،افســانه اســفندیاری ،شــکیبا
قنــادانزاده ،نویــد احمــدی ،رونــاک منفــرد،
درســاتوتونچیان ،امیرحســین حســین زاده،
پردیــس ســالور
فرهاد اشرفیان
وهاب پوری ،نازنین مهرپو
محمدحسن اتفاق

مدیر ساخت:
مشاور فنی:
عکاس:
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معماری و معماری داخلی

طراحــی داخلــی ســالن آرایــش و زیبایــی امرالــد بــر اســاس مطالع ـه رفتــار جامعــه هــدف
کاربــری آرایشــگاه بــا کارکنــان ایــن محیــط در بازههــای زمانــی مختلــف انجــام شــد.
نیازهــای کاربــر در ایــن محیــط عــاوه بــر خدمــات اصلــی ،شــامل فضایــی بــرای انتظــار و
تعامــل بــا دیگــر اســتفادهکنندگان اســت.
ارايــه خدمــات مختلــف در ایــن آرایشــگاه نیازمنــد طراحــی فضاهــای تفکیــک شــده بــا
زیرســاختهای منحصــر بــه فــرد ،در عیــن حفــظ یکپارچگــی و انســجام فضــا بــود.
بــا توجــه بــه محدودیتهــای پــان ،اســتفاده از دیوارهــای جدیــد بــرای تفکیــک خدمــات
و فضاهــای مختلــف از یکدیگــر ،گزین ـهی نامناســبی ارزیابــی شــد .از ایــن رو ،بــرای حفــظ
ارتبــاط فضایــی در عیــن جدایــی فضاهــای مختلــف از یکدیگــر ،از گرافیــک محیطــی
منحصــر بــه فــرد و طراحــی شــده بــرای ایــن مــکان بعنــوان عنصــر اصلــی طراحــی داخلــی
ـط تــوان معرفــی خالقانــه هــر بخــش را بــه مخاطــب داشــته باشــد.
اســتفاده شــد تــا محیـ ْ
درعینحــال ،در هــر بخــش ،از جزئیــات و الگوهایــی متناســب بــا کارکــرد مختــص بــه
آن بخــش استفادهشــده اســت تــا هــم آرامــش در حیــن کار را بــرای فــرد ارائــه دهنــده
خدمــات فراهــم شــود و هــم مشــتری بتوانــد خدمــات را بــا باالتریــن اســتانداردها
دریافــت کنــد.
19

سالن آرایش و زیبایی امرالد
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معماری و معماری داخلی
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دفتر مرکزی نگین شهر آینده

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت:
موقعیت:
وضعیت:

1397
اداری/ساختمان عمومی
نگینشهر آینده
 370متر مربع
سهروردی شمالی ،تهران
			
ساخته شده

معمار مسئول :
مدیر پروژه ساخت و ساز:
مدیر پروژه:
مدیر طراحی:
هماهنگ کننده و متخصص شبکه:
تیم طراحی:

علی نقوی نمینی ،حمیدرضا موسوی ،شادی عزیزی
عطیه اکرمی
حمیدرضا موسوی ،ماهان مهرورز
نیلوفر قبادی
سهیل دریاب
امیــر لــک پــور ،خورشــید مظاهــری ،نازنیــن مهرپــو،
معصومــه شــفیعی ،امیرحســین طالبیــان ،نویــد
احمــدی ،مینــا رحیمــی پــور ،شــیما ترمســی ،نیلوفــر
ســودمند

عکاس:

محمد حسن اتفاق

نورپردازی:
تاسیسات مکانیکی:
مهندس الکتریک:
تولید محتوا و گرافیک:

22

نازنین مهرپو
معصومه اصغرینژاد
شهاب حبیبی ،بابک ناصری
علــی ابهــری ،مرضیــه نــوذری ،الهــه مــرادی ،رونــاک
منفــرد ،امیرحســین طالبیــان ،یلــدا صیرفــی

معماری و معماری داخلی

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
آ نکــه کارفرمایــان معمارانــی بــا خواســتههای متنــوع بــوده وهمچنیــن 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
 370متــر مربــع در ســال  1397بــه اجــرا درآمــد .ویژگیهــای عملکــردی و کالبــدی مــورد
نظــر نشــا بهگون ـهای 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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معماری و معماری داخلی
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دفتر مرکزی نگین شهر آینده
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معماری و معماری داخلی
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دفتر مرکزی نگین شهر آینده
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معماری و معماری داخلی

WATCH MAN ROOM

STAIR CASE

FINANCE
BATH ROOM
RECEPTION

VOID

KITCHENETTE/WAITING AREA
CEO ROOM
DIRECTOR ROOM
BALCONY

STAIR CASE
MEETING ROOM

ATELIER
LIBRARY
KITCHENETTE/MEETING AREA

VOID
MATERIAL LIBRARY
MODEL MAKING AREA
BATH ROOM

BALCONY

STAIR CASE

KITCHEN
WORK STATION

PATIO
ELECTRONIC LAB

MULTI-FUNCTIONAL HALL

SILENT ROOM

IDEATION SPACE

BATH ROOM

STORAGE CLOSET

RECEPTION
ENTRANCE

BATH ROOM
SHOWER
SERVER ROOM
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دفتر مرکزی نگین شهر آینده

A Regular Working Day

Workshop Hours

Lunch Time

Panel Discussion

Exhibition

Gathering _Movie Night
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معماری و معماری داخلی

BEFORE CONSTRUCTION

AFTER CONSTRUCTION
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ویالی پرسهگرد  -قزوین

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت:
موقعیت:
وضعیت:

1397
مسکونی
علی اکبر کریمی
 1900متر مربع
هفتسنگان ،قزوین
			
ساخته شده

معمار مسئول:
مدیر پروژه:
طراح معماری:
تیم طراحی:

علی نقوی نمینی
نازنین مهرپو
میالد انصافیان ،امیر لک پور
شـیرین مشـیری ،خورشـید مظاهـری ،منصـور
نقـدی ،شـهداد بادیهنشـین ،عطیـه اکرمـی

معمار روشنایی:
زیرساخت:
مهندس مکانیک:
تاسیسات الکتریک:
مدیر اجرایی:
تولید محتوا و گرافیک:

نازنین مهرپو
امیر نقوی نمینی
رضا مهاجران
علی عاشوری
مصطفی شهیدی
علی ابهری ،مرضیه نوذری ،روناک منفرد ،الهه
مرادی ،يلدا صیرفی
فرشید نصرآبادی

عکاس:
32

معماری و معماری داخلی

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 ،بــه شــکل مســیری اســت کــه نقــش ســتون
فقــرات ســاختمان را ایفــا کــرده و مابقــی فضاهــا از آن منشــعب شــدهاند .
ـاط آن هســتند :حیــاط کوچــک ورودی کــه در
از عناصــر اصلــی ویــای پرس ـهگرد ،ســه حیـ ِ
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.
33

ویالی پرسهگرد  -قزوین
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معماری و معماری داخلی
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ویالی پرسهگرد  -قزوین
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معماری و معماری داخلی
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ویالی پرسهگرد  -قزوین
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معماری و معماری داخلی
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ویالی پرسهگرد  -قزوین

40

برخاستن بخشی از بنا ،پیوستن حیاط ورودی و حیاط محصور

شکلگیری شاکلههای اصلی ،ایجاد حیاط محصور

بنا ،پوست معماری در برگیرنده پرسهگردی

مسیرهای محتمل پرسهگردی در بنا و سایت

حذف بخشی از جبهه جنوبی و نفوذ حداکثری نور به
حیاط محصور

باز شدن کوچه برای اتصال حیاط محصور به
محوطه باغ خود آراسته

پیوستگی مسیر پرسه؛ شکلگیری شیب سقف و
پلکان موازی آن

ترکیببندی ،پاسخ به عملکرد

دسترسیهای گوناگون از حیاطها به یکدیگر و به اندامهای
مختلف ساختمان

باز شدن سقفها برای گذر هر چه بیشتر نور

تامین چشمانداز برای همه فضاهای بنا از طریق
گشودگی جبهه جنوبی به تراسهای سبز و باغ
خود آراسته

استقرار خاص بنا به منظور حفاظت بخشهای
مرکزی از وزش باد آزارنده

معماری و معماری داخلی
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دفتر مرکزی شرکت پایدار پیسازه PSCO -

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت:
موقعیت:
وضعیت:

1396
اداری/ساختمان عمومی
شرکت مهندسی پایدار پیسازه
 7000مترمربع
ولیعصر،تهران
ساخته شده

معمار مسئول:
مدیر پروژه:
طراح معماری:
تیم طراحی:

علی نقوی نمینی
حمیدرضا موسوی
عطیه اکرمی
میالدانصافیان ،امیر لکپور ،شیرین مشیری،
فرزانه مجتبوی ،خورشيد مظاهری ،محمدجواد
ناصری

نظارت ساخت و ساز:
گرافیک:

محمدتقی دیبایی ،حسام توسلی
مرضیه نوذری ،نهال کاشانی ،نیلوفر سودمند،
شیما ترمسی

عکاس:

فرشید نصرآبادی ،هامون مقدم
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معماری و معماری داخلی

دفتــر مرکــزی شــرکت پایــدار پــی ســازه ،واقــع در خیایــان ولیعصــر ،بــه ســفارش شــرکت
مهندســی پایــدار پیســازه در زمینــی بــه مســاحت  700متــر مربــع و در  9طبقــه اداری و
همکــف (شــامل البــی و غذاخــوری) و ســه طبقــه زیرزمیــن (بــا کاربــری پارکینــگ) در ســال
 1396طراحــی 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
شیش ـهای در ایــران اســت.
صــرف کار ،حوزههــای فراغــت و
در طراحــی داخلــی مجموعــه ،عــاوه بــر فضاهــای
ِ
تعامــل نیــز پراهمیــت 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
نهایــت شــفافیت طراحــی شــدهاند.
حوزههــای کاری بــا یکدیگــر ،مرزهــای فعالیتــی در
ِ
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دفتر مرکزی شرکت پایدار پیسازه PSCO -
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معماری و معماری داخلی
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دفتر مرکزی شرکت پایدار پیسازه PSCO -
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معماری و معماری داخلی
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PSCO - دفتر مرکزی شرکت پایدار پیسازه



Remove half of the first floor


Tehran as a garden



Control elements


Valiasr as the garden axis



Reflecting the city in the facade


City without a garden

Main elements of persian garden


Spreading green space

growth of green space from the walls
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معماری و معماری داخلی
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PSCO - دفتر مرکزی شرکت پایدار پیسازه
Office zone diagram

Project before design

Interactive zone

Office Zone

Remove walls

Secretary’s room
Staircase & Elevator

Wet spaces

Open space office plan

Management zone
50

معماری و معماری داخلی
Conference Room

Manager Room

Lobby movement axis

Lobby
Secretary

Wet spaces

Staircase & Elevator

Staircase & Elevator

Wet spaces

Dining Room
Office Zone
Lobby Diagram
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Management zone diagram

آپارتمان مسکونی  ۱۱۱مهرشهر

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت:
موقعیت:
وضعیت:

1396
مسکونی
گروه سپنتا
 2800مترمربع
مهرشهر،کرج
ساخته شده

معمار مسئول:
تیم طراحی:

علی نقوینمینی
امیر لک پور ،میالد انصافیان ،عطیه اکرمی،
شیرین مشیری ،خورشید مظاهری ،شهداد
بادیهنشین ،مسعود نقدی ،محمدجواد ناصری

معمار روشنایی:
مهندس عمران:
مهندس مکانیک:
مهندس الکتریک:
مدیر اجرایی:
سرپرست:
گرافیک:
عکاس:
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نازنین مهرپو
امیر نقوینمینی
محمد هللایاری
جاوید پرویزی
بهزاد منادیزاده
علی زندیه
مرضیه نوذری ،نهال کاشانی ،نیلوفر سودمند
فرشید نصرآبادی

معماری و معماری داخلی

آپارتمــان مســکونی  ،111مجموعـهای بــا  12واحــد مســکونی بــه زيــر بنــای  2880متــر مربــع در
 3طبقــه و در زمينــی بــه مســاحت  1800مترمربــع در فــاز اول مهرشــهر کــرج بنا شدهاســت.
ایــن پــروژه در ســال  1396بــه ســفارش گــروه ســپنتا طراحی 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 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 نــور و منظــر مســتقیم
شــمالی مجموعــه فراهــم ساختهاســت.
آپارتمــان
ِ
بــه طــور کلــی ،میتــوان آپارتمــان خیابــان  111را حاصــل تداخــل الیههــای ســبز بــا
محورهــای دیــد و نــور خورشــید دانســت.
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معماری و معماری داخلی
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آپارتمان مسکونی  ۱۱۱مهرشهر
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معماری و معماری داخلی
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آپارتمان  ۱۱۲مهرشهر

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت:
موقعیت:
وضعیت:

1395
مسکونی
گروه سپنتا
 2400مترمربع
مهرشهر،کرج
ساخته شده

معمار مسئول:
تیم طراحی:

علی نقوینمینی
امی ــر ل ــک پ ــور ،خورش ــید مظاه ــری ،س ــیاوش
قربانـــی ،ماهـــان مهـــرورز ،پویـــان بیـــزه،
شـــیرین مشـــیری

معمار روشنایی:
مهندس عمران:
مهندس مکانیک:
مهندس الکتریک:
مدیر اجرایی:
گرافیک:

نازنین مهرپو
آرش مهدوی
محمد هللایاری
جاوید پرویزی
بهزاد منادیزاده
نهال کاشانی ،سیاوش قربانی ،محمدجواد
ناصری
فرشید نصرآبادی

عکاس:
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معماری و معماری داخلی

روند پرشتاب توسعه و افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی در آپارتمانهای نوظهور
منطقه مهرشهر کرج یکی از مهمترین چالشهای طراحی در این منطقه است .در این
راستا ،ارتقای کیفیت فضای سکونتگاهی در آپارتمانهای با تراکم متوسط ،به عنوان
مهمترین مساله در طراحی پروژهآپارتمان مسکونی  112مهرشهر در نظر گرفتهشدهاست.
در این پروژه ،سعی شدهاست تا با مطالعه بستر طرح و مفهوم فضا در آن و ایجاد
تعادل بین توده و فضای ساختمان ،از یکسو کیفیت فضا در حوزههای عمومی و
حرایم خصوصی ارتقا یابد و از سوی دیگر با فراهم ساختن الگوها و ساختارهای متنوع
سکونتگاهی ،پاسخ بهتری به گوناگونی اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و نیازهای متغیر
ساکنین آن ارائه شود.
آپارتمان مسکونی  112مهرشهر ،مجموعهای با تعداد  18واحد مسکونی به زیربنای کل 4000
متر مربع است که در زمینی به مساحت  2400متر مربع در فاز اول مهرشهر بنا شدهاست.
ساخت این مجموعه از سال  1393آغاز شد و در سال  1395پایان یافت .طبقه همکف این
ساختمان به فضاهای عمومی شامل البی ورودی ،سالن چند منظوره ،پارکینگ ،سرایداری
و موتورخانه اختصاص دارد و در سه طبقه فوقانی ،واحدهای آپارتمانی مستقر شدهاند
که هر طبقه شامل  6واحد مستقل است.
طراحی پروژه آپارتمان مسکونی  ۱۱۲مهرشهر  ،با الگوهای سکونتگاهی و همسایگی
متنوعی مواجه بود که باعث میشد طراح اطالع دقیق و مشخصی از نیازهای ساکنین
آینده آن نداشته باشد .بدین ترتیب ،نقش معمار در این پروژه از طراح خانه برای یک
کارفرما با خواستههای مشخص ،به برنامهریز شهری تغییر پیدا کرده و مدل نهایی
همسایگی و سکونت از طالقی دو نقش طراحی و برنامهریزی حاصل شدند.
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Extrude (Generating Mass)

Sloping Roof (Municipality Building Rules)

Diverse Facade (Creating Permeable Front)

Garden Walls (Dominance Control)
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آپارتمان مسکونی  ۲۱۰مهرشهر

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت:
موقعیت:
وضعیت:

1393
مسکونی
آقای مهندس منادیزاده
 2500مترمربع
مهرشهر،کرج
ساخته شده

معمار مسئول:
تیم طراحی:

علی نقوینمینی
علــی نقــوی نمینــی ،نســترن اســماعیل بیگــی،
محمــد دیبایــی ،خورشــید مظاهــری ،ســهیل
آصــف

مهندس عمران:
مهندس مکانیک:
مهندس الکتریک:
شرکت ساختمانی:
مدیر اجرایی:
سرپرست:
گرافیک:

سهیل آصف
محمد هللایاری
محمد هللایاری
گروه سپنتا
بهزاد منادی زاده
علی زندیه
نهــال کاشــانی ،ســیاوش قربانــی ،محمدجــواد
ناصــری

عکاس:

هامون مقدم ،علی نقوینمینی
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معماری و معماری داخلی

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  210مهرشــهر ،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  45اثــر برگزیــده ایــران بــرای نمایــش در دو ســاالنه معمــاری ونیــز
در ســال  ۲0۱۵بــود ،مجموع ـهای بــا  11واحــد مســکونی بــه زیربنــای کل  2500متــر مربــع
اســت کــه در زمینــی بــه مســاحت  1000متــر 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  1393پایــان 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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آپارتمان مسکونی  204مهرشهر

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت زیربنا:
موقعیت:
وضعیت:

1394
مسکونی
بهزاد منادیزاده
 3000مترمربع
مهرشهر ،کرج
ساخته شده

معمار مسئول:
تیم طراحی:

علی نقوینمینی
امیــر لکپــور ،خورشــید مظاهــری ،ســیاوش
قربانــی ،محمدجــواد ناصــری ،مرضیــه مهرپــو

مهندسین سازه:
مهندس مکانیک:
مهندس الکتریک:
عکاس:

سهیل آصف ،محمدعلی معماریان
محمد هللایاری
جاوید پرویزی
فرشید نصرآبادی
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معماری و معماری داخلی

بــا توجــه بــه هویــت بــاغ شــهری منطقــه مهرشــهر کــرج و ســبک زندگــی ســاکنین
آن ،فضاهــای بــاز و تراسهــای ســبز نقــش مهمــی در ســاختار معمــاری بنــا و الگــوی
خانههــای ایــن منطقــه دارد.
ایــن ســاختار در آپارتمــان مســکونی  20۴مهرشــهر بــا طراحــی تراسهایــی هــم ارزش بــا
فضاهــای اصلــی خانــه اجــرا شدهاســت .تراسهــای ســبز بــه نحــوی در نظــام شــبکهای
خان ـ ه جــای گرفتهانــد کــه امــکان دسترســی و ارتبــاط آنهــا بــا دیگــر فضاهــای داخلــی
فراهــم باشــد.
ایــن مجموعـ ه بــا تعــداد  16واحــد مســکونی بــه زیربنــای کل  3000متــر مربــع و در زمینــی
بــه مســاحت  1000متــر مربــع در ســال  ۱۳۹۳در مهرشــهر کــرج بنــا شدهاســت.
معمــاری آپارتمانهــای ایــن مجموعــه بــا الهــام از نظــام فضایــی و ارتباطــی خانههــای
ایرانــی و بــر اســاس ســاختار شــبکهای شــکل گرفتهاســت .بــه ایــن ترتیــب ،عــاوه براینکــه
امــکان ارتبــاط فضایــی بیــن اجــزای خانــه فراهــم شــده اســت ،فضاهــا چنــد عملکــردی
شــده و قابلیــت ترکیــب ،تجمیــع و یــا تجزیــه و تفکیــک راخواهنــد داشــت.
یکــی دیگــر از ویژگیهــای ایــن پــروژه ،وجــود پتانســیلهای متغییــر دیــد و نــور در
ســاختمان اســت کــه موجــب میشــود در طبقــات ،گزینههــای متنوعــی بــرای چیدمــان
فضــای داخلــی آپارتمانهــا و تراسهــا در نظــر گرفتهشــود و ایــن امــر ،نمــای ایــن
مجموعــه را متنــوع ساختهاســت.
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آپارتمان مسکونی  ۲۱۳مهرشهر

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت زیربنا:
موقعیت:
وضعیت:

1393
مسکونی
بهزاد منادیزاده
 ۱۷۰۰مترمربع
مهرشهر ،کرج
ساخته شده

معمار مسئول:
تیم طراحی:

علی نقوینمینی
امیر لکپور ،میالد انصافیان ،عطیه اکرمی،
شیرین مشیری ،خورشید مظاهری،
شهداد بادیهنشین ، ،محمدجواد ناصری،
محمدعلی معماریان ،مسعود نقدی

معمار روشنایی:
مهندس سازه:
مهندس مکانیک:
مهندس الکتریک:
مدیر اجرایی:
عکاس:

مرضیه مهرپو
امیر نقوی
محمد هللایاری
جاوید پرویزی
بهزاد منادی زاده
فرشید نصرآبادی
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معماری و معماری داخلی

مهرشــهر کــرج بــه دلیــل اســتخوانبندی و قطعهبندیهــای از پیــش تعییــن شــده،
دارای الگــوی زندگــی منحصــر بــه فــردی اســت کــه از توســعههای ناگهانــی شــهری صدمــه
کمتــری دیدهاســت .امــا در ســالهای اخیــر افزایــش ارزش زمیــن ،ســودجویی و افزایــش
تراکــم جمعیتــی ،ایــن منطقــه را نیــز دســتخوش تغییراتــی کردهاســت.
در طراحــی آپارتمــان مســکونی  213مهرشــهر بــا تاکیــد بــر مولفههــای هویتــی و زیســتی
منطقــه ،معمــاری خانــه در نقطــه تقابــل و تداخــل الگوهــای پایــه ویالهــای مهرشــهر بــا
شــیوههای جدیــد و در حــال توســعه زندگــی امروزیــن حاصــل شــده اســت.
بهرهمنــدی از فضــای بــاز ،یکــی ازمهمتریــن ویژگیهــای خانههــای مهرشــهر اســت.
از ســوی دیگــر ،تراکــم جمعیتــی و ســاختمانی نســبت عکــس بــا قدرالســهم ســاکنین از
زمیــن و فضــای بــاز دارد .بــه ایــن ترتیــب تراسهــای مســکونی ،تنهــا فرصــت زندگــی در
فضــای بــاز خواهنــد بــود .در طراحــی ایــن مجموعــه ،تــراس بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
عناصــر آپارتمــان مــورد توجــه قــرار گرفتهاســت.
در پــروژه آپارتمــان مســکونی  ،213شــیوه کنتــرل نــور و منظــر بــا بــهکار گیــری خالقیــت در
فــرم معمــاری و عناصــر هندســی انجــام گرفتــه و از طریــق ایجــاد تنــوع فضایــی ،فردیــت
هــر آپارتمــان در عیــن تمامیــت و یکپارچگــی کلــی ،نســب بــه دیگــری متفاوت شدهاســت.
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طراحی سیمای زمین و جداره خیابان سی تیر

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت:
موقعیت:
وضعیت:

1395
فضای عمومی
شهرداری منطقه  12تهران
1.2هکتار
تهران
ساخته شده

مدیر پروژه:
مدیر طراحی:
تیم طراحی:

شادی عزیزی ،علی نقوی نمینی
امیر لکپور ،آرزو خامسی
فرناز فرشاد ،شیرین مشیری ،مرجان شجاعی،
شادناز عزیزی ،عطیه اکرمی ،نیلوفر احمری،
شیوا اشرفی
امیر لکپور
علیرضا قاضیزاده
رضا حبیب
مهسا میرصمدی
امیر لکپور
نیلوفـــر ســـودمند ،نهـــال کاشـــانی ،معصومـــه
حســـینزاده
میثم جلیلی

طراحی تکنیکی:
تاسیسات مکانیکی:
تاسیسات الکتریکی:
کنترل پروژه:
نظارت ساخت:
گرافیک:
عکاس:
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طرحهای توسعه فضاهای عمومی شهری

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،
ـوری
نحــوه اســتفاده از ایــن خیابــان بــه تدریــج دگرگــون شــده و از خیابانــی بــا عملکــرد عبـ ِ
صــرف ،بــه خیابانــی عبوری-تفرجــی 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  ۱۲۰۰۰متــر مربــع تهیــه
شــد .مهمتریــن هــدف ایــن طــرح پیشبینــی 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 بــه 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.
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طرحهای توسعه فضاهای عمومی شهری
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Public Space

Historic Building

Public Buildings
Green Area

Landuse
Residential
Commercial

Office
Mixed Use
Educational

Hospital
Industrial
Religious

30 TiR StreetSt.
Si-e-Tir

٣٠ Tir Street

طراحی سیمای زمین و جداره خیابان سی تیر

Immediate Area

30 TiR StreetSt.
Si-e-Tir

Enqelab Street

Performance Duration

Landmark

Accessibility

Immediate Area

Full Time
Part Time
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طرحهای توسعه فضاهای عمومی شهری

Cubic Stone

Granite Stone

Granite Stone

Bedding Sand

Cement & Sand Mortar

Cement & Sand

Wire Mesh

Wire Mesh

Wire Mesh

Concrete

Concrete

Concrete

Macadam Base

Macadam Base

Macadam Base

Subsoil

Subsoil

Subsoil

Cubic Stone
Green Space
Cubic Stone
Axed Stone

Cubic Stone
Axed Stone
Green Space
Axed Stone
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طراحی سیمای زمین و جداره خیابان پامنار

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت:
موقعیت:
وضعیت:

1395
فضای عمومی
شهرداری منطقه  12تهران
1.2هکتار
تهران
ساخته شده

مدیر پروژه:
مدیر طراحی:
تیم طراحی:

شادی عزیزی ،علی نقوی نمینی
امیر لکپور ،محمدمهدی زنجانیان
نیلوفــر احمــری  ،شــیرین مشــیری ،عطیــه
اکرمــی ،مرجــان شــجاعی ،شــادناز عزیــزی ،زهــرا
فتحــی  ،شــیوا اشــرفی
امیر لکپور
هانی یزدی
علیرضا قاضیزاده
رضا حبیب
مهسا میرصمدی
امیر لکپور
نیلوفــر ســودمند ،نهــال کاشــانی ،معصومــه
حســینزاده
میثم جلیلی

طراحی تکنیکی:
مهندس عمران:
تاسیسات مکانیکی:
تاسیسات الکتریکی:
کنترل پروژه:
نظارت ساخت:
گرافیک:
عکاس:
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طرحهای توسعه فضاهای عمومی شهری

محلــه پامنــار در گذشــته ضمــن دارا بــودن ماهیتــی مســکونی ،بــه دليــل اهميــت سياســی
محــل رفــت و آمــد تاجــران و بازرگانــان بودهاســت و بــه هميــن دليــل ،کاروانســراهای
متعــددی در ايــن محلــه ايجــاد شــده امــا بــه مــرور زمــان ايــن کاروانســراها تخريــب و
بــه پاســاژ تبديــل شدهاســت .طــی دهههــای اخيــر محلــه پامنــار از محلهــای قديمــی
و ســکونتگاهی بــه محلــه تجــاری و اقتصــادی تبديــل شــده اســت .بــه مــوازات ايــن
اهميــت اقتصــادی روزافــزون ،بــا ايجــاد ترافيــک ســنگين و آلودگیهــای زيســت محيطــی،
صوتــی ،آلودگــی هــوا و پاييــن آمــدن امنيــت بــرای ســکونت در ايــن منطقــه ،افــراد ســاکن
محلــی بــه مــرور از محلــه پامنــار مهاجــرت کردنــد.
در ســال  1395پــروژه ای تحــت عنــوان طراحــی ســیمای زمیــن و تدویــن ضوابــط جــداره
خیابــان پامنــار بــه ســفارش شــهرداری منطقــه  12تهــران ،در محــدودهای بــه مســاحت1/2
هکتــار ،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
برنام ـهای 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.
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Public / Private Space

Accessibility

89

Office

Workshop

Public

Storage

Mixed Use

Under construction

Full Time

Public-Private

Commercial

Religious

Part Time

Private

Performance Duration

Land-use

طرح احیا و ساماندهی رودخانههای دربند و دارآباد

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت:
موقعیت:
وضعیت:

1395
برنامه استراتژی
شهرداری تهران
 2300هکتار
دربند ،تهران
ساخته شده

مدیر پروژه:
مدیر اجرایی:
مطالعات زیست محیطی:
مطالعات شهری:
مطالعات اجتماعی:
مهندسی رودخانه:
:GIS
ایدهپرداز:
گرافیک:
عکاسی:

حمیدرضا موسوی
مجتبی صفدرنژاد
شادناز عزیزی
فرناز فزشاد ،محمدمهدی زنجانیان ،آرزو خامسی
مرجان شجاعی
هاشمی
مرجان شجاعی ،نگار احمری ،یلدا صیرفی
محمدمهدی زنجانیان
معصومه حسینزاده
میثم جلیلی
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طرحهای توسعه فضاهای عمومی شهری

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.
ایــن طــرح به ســفارش ســازمان مشــاور فنی و مهندســی شــهر داری تهــران در محــدودهای
بــا 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.
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طرح احیا و ساماندهی رودخانههای دربند و دارآباد

92

طرحهای توسعه فضاهای عمومی شهری

93

طرح احیا و ساماندهی رودخانههای دربند و دارآباد

94

طرحهای توسعه فضاهای عمومی شهری

95

طرح جامع روددره فرحزاد و طراحی بوستان نهجالبالغه

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت:
موقعیت:
وضعیت:

1393
فضای عمومی
شهرداری منطقه  2تهران
 12.5هکتار
فرحزاد ،تهران
ساخته شده

مدیر پروژه:
مدیر طراحی:
تیم طراحی:

حمیدرضا موسوی ،شادی عزیزی
محمدمهدی زنجانیان
حســام توســلی ،میــاد حیــدری ،فرنــاز فرشــاد،
آرزو خامســی ،شــیرین مشــیری ،پویــان
بیــزه ،ســایه فریدهرانــی ،مرجــان خانــزاده،
محمدعلــی معماریــان
عباس فتوحی  ،حسام توسلی  ،میالد حیدری
مصطفی افالطونی  ،هانی یزدی
محمدرضا علیزاده  ،مهرنوش صادقی پور
نیما واحدی
رضا حبیب
مهسا میرصمدی
عبــاس بختیــاری ،غالمرضــا شــیرازدانی ،علــی
خوانســاری
میثم جلیلی

طراحی تکنیکی:
مهندس عمران:
ژئوتکنیک:
تاسیسات مکانیکی:
تاسیسات الکتریکی:
کنترل پروژه:
نظارت ساخت:
عکاس:
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طرحهای توسعه فضاهای عمومی شهری

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 ،1392
بــا توجــه بــه وجــود مشــکالت محیطــی و اجتماعــی بافــت همپیونــد ایــن مســیر ،از جملــه
گسســت بافــت شــهری ،کمبــود فضاهــای بــاز بــرای تعامــات اجتماعــی ،کیفیــت پاییــن
ـی ســبز ،و ســاخت و ســاز در بســتر رودخانــه ،طــرح جامــع روددره
آب ،کمبــود ســاختار فضایـ ِ
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
ورزشــی (حدفاصــل بزرگــراه حکیــم و بلــوار مــرزداران) و بوســتان فرهنــگ (حدفاصــل
بلــوار مــرزداران و بزرگــراه جــال آل احمــد).
بوســتان نهجالبالغــه در زمینــی بــه مســاحت  30هکتــار  ،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 تحقیقــات نیــرو ،توســعه غربــی (پــارک اســکیت) بــه مســاحت  4هکتــار 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.
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طرح جامع روددره فرحزاد و طراحی بوستان نهجالبالغه
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طرحهای توسعه فضاهای عمومی شهری
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طرح جامع روددره فرحزاد و طراحی بوستان نهجالبالغه
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طرحهای توسعه فضاهای عمومی شهری

101

طرح احیا مسیلهای منطقه ۳؛ غیاثوند ،نیل و زرگنده

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت:
موقعیت:
وضعیت:

1390
برنامه استراتژی
شهرداری تهران
 400هکتار
تهران
پایان یافته

مدیر پروژه:
مدیر طراحی:
مدیر فنی:
هماهنگکننده پروژه:
مطالعات شهری:

شادی عزیزی
علی نقوی نمینی
شادناز عزیزی
مرجان شجاعی
شــادناز عزیــزی  ،مهــدی پورپیكــری  ،مجتبــی
صفدرنــژاد  ،مــژده مهــدوی  ،احمــد خوشــدل
محمد عاملی
تیام شریفی ،مژده مهدوی ،نسترن اسماعیل
بیگی ،فرشاد کازرونی ،محمدتقی دیبایی ،مهدی
پورپیکری  ،سمیه اسماعیلی
معصومه حسینزاده

مطالعات اجتماعی:
تیم طراحی:

گرافیک:
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طرحهای توسعه فضاهای عمومی شهری

بــا رونــد توســعه روز افــزون تهــران ،مســيل هايــی کــه از عناصــر حیاتــی در اســتخوانبندی
و حیــات شــهر تهــران محســوب می-شــدند ،بــه تهدیــدی محیطــی تبدیــل شــدهاند .اقدام
مدیریــت شــهری در مقابلــه بــا ایــن تهدیــد ،قــرار دادن ایــن مســیل هــا درون دیوارهــای
بتنــی بــود کــه باعــث شــد ایــن عناصــر بــه مــرور زمــان از ســیمای شــهر تهــران محو شــوند.
بــا مســجل شــدن نقــش ایــن مســیلها در افزایــش کیفیــت فضاهــای شــهری اطــراف
خــود ،مطالعــات و تهیــه طــرح احیــای مســیل هــای منطقــه  3شــهرداری تهــران (غیاثونــد،
زرگنــده ،نیــل) بــه عنــوان ســند باالدســت بــرای پهنــه هــای مجــاور مســیل ،بــا اســتراتژی
تامیــن فضاهــای تفرجــی و گردشــگری در حاشــیه مســیلها تهیــه شــد.
هــدف از اجــرای ایــن پــروژه ،ضمــن حفــظ حیــات مســیل هــای منطقــه  3شــهرداری
تهــران ،احیــای شــکل و عملکــرد طبیعــی رودخانههــای شــهری ،هــم پیونــدی بافــت
شــهری و مســیلها ،و پــر رنــگ نمــودن نقــش مســيل هــا در ســازمان فضايــی ایــن
منطقــه اســت .از ویژگــی هــای مهــم ایــن طــرح مــی تــوان بــه ســهولت حرکــت و دسترســی
پیــاده در عیــن بهبــود کیفیــت اکولوژیکــی جریــان آب اشــاره کــرد.
بــر اســاس ایــن طــرح ،مســیل غیاثونــد بــا نقــش محــور ســبز فعــال محلــی ،مســیل زرگنده
بــه عنــوان محــور تفرجــی پیــاده پشــتیبان خیابــان شــریعتی ،و مســیل نیــل بــا عملکــرد
محــور ســبز مرتبطکننــده عناصــر فرهنگــی -ورزشــی ،مســیرهای ســبز منطقــه  3را شــکل
میدهنــد کــه بــا مجموعــهای متنــوع از پارکهــا ،مســیرهای پیــاده ،فضاهــای شــهری و
فعالیتهــای خدماتــی ،محورهــای جــذاب پیــادهروی را بــرای ســاکنین فراهــم مــی کننــد.
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 نیل و زرگنده،؛ غیاثوند۳ طرح احیا مسیلهای منطقه
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طرحهای توسعه فضاهای عمومی شهری

105

طرحهای راهبردی توسعه
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107

بازآفرینی محدوده بافت مرکزی شهر بیجار

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
موقعیت:
وضعیت:

1398
فضای عمومی
شهرداری منطقه  12تهران
بیجار ،کردستان
پایان یافته

مدیر پروژه:
مدیر فنی:
تیم مطالعات شهری:
تیم تسهیلگری:
تیم تهیه طرح جامع سه بعدی:

حمیدرضا موسوی
فرناز فرشاد
الناز ناصری ،آرزو خامسی ،سایه فرید طهرانی
شادناز عزیزی ،مرجان شجاعی
محمدمهــدی زنجانیــان ،محمدجــواد ناصــری،
ســتاره صدقــی ،رضاعامریــان
بابک آقابابازاده
نگار احمری ،یلدا صیرفی
نــگار احمــری ،یلــدا صیرفی،نگیــن توکلیــان ،طنــاز
ز نگنه
فردیــن عبــدی ،زیبــا جبرئیلــی ،فاطمــه محمــد
ویســی ،فاطمــه ،میرزایــی ،احمــد کتابــی ،زهــرا
آرامــی ،مهــران هللا مرادی.،نگیــن قائمــی ،کیمیــا
بهرامــی و شــادی لــک

مطالعات ترافیک:
:GIS
گرافیک:
تیم برداشت میدانی:

108

طرحهای راهبردی توسعه

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 بازآفرینی
محــدوده بافــت مرکــزی شــهر بیجــار 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.
بدیــن ترتیــب ،طــرح بازآفرینــی بافــت تاریخــی بیجــار ،بــا تاکیــد بــر باز-زندهســازی
فضاهــای عمومــی در ســاختارفضایی شــهر تدقیــق شــده اســت.
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بازآفرینی محدوده بافت مرکزی شهر بیجار

پهنه اداری
پهنه تجاری
پهنه سبز
پهنه مختلط
پهنه مسکونی
محدوده شهر

110

رودخانه
کانون فعالیتی با هویت تفریحی
محور مجهز شهری کانون فعالیتی با هویت میراثی-تاریخی
محور مواصالتی
کارخانه
مرکز شهر
شهرک صنعتی بیجار
مرکز ناحیه
زمین کشاورزی
مرکز محله

طرحهای راهبردی توسعه

فعالیتهای اقتصادی

سرمایههای طبیعی

سرمایههای اجتماعی  -سمنها

اتصال به سازمان فضایی
111

بازآفرینی محدوده بافت مرکزی شهر بیجار

112

طرحهای راهبردی توسعه

113

بازآفرینی محدوده بافت مرکزی شهر بیجار

114

طرحهای راهبردی توسعه

115

طرح ساماندهی و توسعه اراضی بوستان والیت

سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت:
موقعیت:
وضعیت:

1394
استراتژی شهری
شهرداری تهران
 291هکتار
تهران
ساخته شده

مدیر پروژه:
مدیر فنی:

شادی عزیزی
فرناز فرشاد

مطالعات شهری:

شــادناز عزیــزی  ،مهــدی پورپیكــری  ،مجتبــی
صفدرنــژاد  ،مــژده مهــدوی  ،احمــد خوشــدل
محمد عاملی
نیلوفر سودمند ،معصومه حسینزاده
میثم جلیلی

مطالعات اجتماعی:
گرافیک:
عکاس:
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طرحهای راهبردی توسعه

بوســتان والیــت و اراضــی بالفصــل آن شــامل محــدودهای بــــه مســــاحت تقریبــــی 221
هکتــار اســت .ایــن محدوده بخشــی از قطعــه زمــــین حــدودا  291هکتــاری در شــمال
منطقــــه  19شــــهر تهــران اســت کــــه در گذشته بــه پـــــادگان قلعــهمرغــی و پیش از آن
نیــــز بــه فرودگاهــی بــا همیــــن نــام 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 سـهبعدی ،بــا هــدف ایجــــاد پیونــــد بــــا بافــــت اطــــراف ،شــامل
مطالعــات گرایشــات توســعه ،مطالعــات برنامــه راهبــردی و طراحــی شــهری ،و مطالعات
و طراحــی ســازمان توســعه اراضــی اســت.
بــر اســاس نتایــج مطالعــات ایــن پــروژه ،توســعه اراضــی قلعــه مرغــی بــا هــدف ایجــاد
مرکــزی بــرای کنــش طبقــه خــاق در حــوزه علمــی ،فرهنگــی و آموزشــی و پذیرایــی
رویدادهــای بــزرگ مقیــاس؛ میتوانــد توســعه تهــران و بخــش جنوبــی آن را بــه همــراه
داشتهباشــد.
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•انحراف معابر  15تا  30درجه با جهت باد غالب
•اتصال به تمام ورودی ها

•تجميع گرههای حركتی بر مبنای شعاع دسترسی پياده

•مسيرهای عمودی ،حفظ كريدور ديد به منظر شمال

•تعريف شبكه جديد مطابق با جهت باندهای پرواز و
محدوده آسايش اقليمی برای قطعهبندی زمين

•جهت شرقی-غربی ،جهت باد
•جهت شمالی-جنوبی ،باند پرواز

•استفاده از تناسبات باغ ايرانی در قطعهبندی زمين

فرآیند طراحی
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سال ساخت:
نوع:
کارفرما:
مساحت:
موقعیت:
وضعیت:

1389
فضای عمومی
شهرداری تهران
 697هکتار
تهران
ساخته شده

مدیر پروژه:
مطالعات شهری:

شادی عزیزی
شــادناز عزیــزی  ،مهــدی پورپیكــری  ،مجتبــی
صفدرنــژاد  ،مــژده مهــدوی  ،احمــد خوشــدل
محمد عاملی
نیلوفر سودمند ،معصومه حسینزاده
میثم جلیلی

مطالعات اجتماعی:
گرافیک:
عکاس:
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در دهههــای گذشــته ،كنتــرل حرکــت وســايل نقليــه موتــوری در بافــت شــهر و احــداث
محورهــا و مســیرهای مخصــوص پيــاده بــه عنــوان راهکارهایــی بــرای 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 عمومی در
محــدوده حصــار صفــوی ،در محــدوده ای بــه وســعت  697هکتــار و بــه ســفارش شــهرداری
تهــران تدویــن شــد.
این طرح در دو حوزه راهبردی و بالفصل انجام شده است:
حــوزه راهبــردی (حصــار ناصــری تهــران قدیــم) از نظــر تقســیمات شــهری ،بــر منطقــه 12
و بخشــی از منطقــه  11شــهر 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.
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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
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Cross Sections of Naser Khosro St. (from Sa’di to Emam Khomeini Sq.)
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Cross Sections of Panzdah-e-Khordad St. (from Sirous intersection to Pamenar)
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بــا گذشــت بیــش از دو دهــه از آغــاز بــه کار نشــا و کســب تجربــه در پروژههــای متنــوع (از طراحــی
تــک بنــا گرفتــه تــا برنامهریــزی توســعه و طراحــی محدودههــای بزرگــی از شــهر) و گــرد هــم آمــدن
متخصصیــن باتجربــه برنامهریــزی ،طراحــی و مهندســی ،ایــن فرصــت فراهــم آمــد تــا بــه یکــی از
نیازهــای ضــروری حــوزه توســعه بافــت و بنــا پاســخ داده شــود .در ایــن حــوزه ،بهویــژه در مواجهــه
بــا پروژههــای پیچیــده ،تخصصــی ،چندنظامــی و نوآورانــه ،شــکاف بزرگــی میــان کارفرمایــان و
تامینکننــدگان خدمــات و کاال (مشــاوران و پیمانــکاران) وجــود دارد .کارفرمایــان معمــوال زمــان
و دانــش الزم را بــرای هدایــت مشــاوران و پیمانــکاران در چارچــوب زمــان و هزینــه مــورد انتظــار بــا
حفــظ کیفیــت و اســتانداردهای الزم ندارنــد.
چالشهــای فــراروی کارفرمایــان در جامعــه حرفـهای در مدیریــت پروژههــا از یــک ســو و چگالــی
و تنــوع نیروهــای تخصصــی از ســوی دیگــر ،نشــا را بــر آن داشــت تــا بــه مقولــه مدیریــت پــروژه،
مدیریــت طــرح و مدیریــت پورتفولیــو بــرای کمــک بــه توســعهگران حــوزه بافــت و بنــا ورود پیــدا
کنــد.
امــروز دپارتمــان مدیریــت طــرح و مهندســی نشــا متشــکل از متخصصانــی در حوزههــای معماری،
طراحــی ســازه ،تاسیســات مکانیکــی و برقــی ،برنامهریــزی و کنتــرل پــروژه ،مدیریــت پــروژه،
مدیریــت ســاخت ،هوشمندســازی ســاختمان ( ،)BMSمدیریــت ریســک ،مدلســازی اطالعــات
ســاختمانی ( )BIMو بــا بهرهگیــری از دانــش مدیریــت پــروژه و طرحریــزی و پیادهســازی
سیســتمها و فرآیندهــا در چارچــوب اســتاندارد پیکــره دانــش مدیریــت پــروژه ( ،)PMBOKبــه

نمایندگــی از کارفرمایــان هدایــت پروژههــای طراحــی و اجرایــی ،از برنامهریــزی توســعه زمیــن
تــا بهرهبــرداری ســاختمان ،را بــر عهــده دارنــد.
ایــن دپارتمــان عــاوه بــر ارائــه خدمــات بــه توســعهگران ،بــازوی قابــل اتکایــی بــرای ســایر
دپارتمانهــای شــرکت در برنامهریــزی و طراحــی پروژههــای در دســت انجــام اســت.
ســرفصلهای کلــی خدمــات ایــن دپارتمــان بــه شــرح زیــر اســت :
• طرحریزی و پیادهسازی سیستمها و فرآیندهای مدیریت پروژه ،طرح و پورتفولیو در :
استودیوها و شرکتهای برنامهریزی و طراحی حوزه معماری و شهرسازی
مجریان و پیمانکاران صنعت ساختمان
• مدیریت طرح در محدوده کلیه اختیارات قابل واگذاری کارفرمایان در پروژههای زیر:
برنامهریزی و طراحی شهری پروژههای پیچیده و چندنظامی
طراحی و اجرای پروژههای پیچیده ،تخصصی و بزرگ مقیاس صنعت ساختمان
• نظــارت قبــل ،حیــن و پــس از اجــرای عملیــات ســاخت در چارچــوب ضوابــط و مقــررات ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور و دانــش مدیریــت پــروژه
• طراحی اجرایی و مهندسی پروژههای تکنیکی در صنعت ساختمان
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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  1388تاکنــون خدمــات 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 تحــت عنــوان تعالــی مدیریــت ســبد پروژههــا
و طرحهــا نمودنــد.
دپارتمان مدیریت طرح و مهندسی نشا به عنوان مشاور امین کارفرما مسئولیت
طرحریزی و پیادهسازی این نظام را در چهارچوب دانش مدیریت پروژه و استانداردهای
آن برعهده دارد.
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 رتبه اول ،ساختمان تجاری  -اداری حسن سیف،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران،تهران۱۳۹۹ ،
 -رتبه دوم ،موزه علوم تهران ،تهران ،دانشگاه تهران و معاونت عمرانی شهرداری تهران1399 ،

 منتخب سومین رقابت معماری نکسا ،گروه نکسا ،تهران۱۳۹۹ ، -رتبه دوم ،ویالی پرسهگرد ،قزوین ،مجله معماری و ساختمان۱۳۹۸ ،

 رتبه دوم جایزه معمار،بازسازی دفتر مرکزی شرکت نشا و البراتوار نوآوری شهر آینده  ،تهران،سازمان نوسازی شهر تهران۱۳۹۸ ،
 رتبه دوم ،بازآفرینی محور شهری؛ طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران ـ تبریز ،تهران۱۳۹۸ ، رتبه اول ،طراحی حاشیه رودخانه زرجوب شهر رشت (حدفاصل پل بوسار تا پل زرجوب) ،گیالن ،شرکتبازآفرینی شهری ایران۱۳۹۸ ،
 رتبه دوم ،طراحی ساختمان مرکزی اویک ،شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت تهران۱۳۹۷ ، رتبه اول ،غرفه شرکت یمام سازه ،تهران ،نمایشگاه برترینهای صنعت ساخت در مرکز نمایشگاهیایران مال۱۳۹۷ ،
 رتبه دوم ،گروه مسکونی (آپارتمان  111مهرشهر) ،کرج ،جایزه معمار۱۳۹۶ ، رتبه سوم ،روندهای شهرسازی تاثیرگذار بر کره زمین ،نقد شهرسازی عصر حاضر در قالبطراحی اطالعات ،ARCH+ JOURNAL ،آلمان۱۳۹۴ ،
 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 ، منتخب مسابقه تحقیقاتی  -طراحی پروژه مسکونی مهرشهر کرج ،مجتمع خانه رزمنده ،کرج۱۳۹۰ ، رتبه دوم ،طراحی معماری فاز ششم شهرک مسکونی زینالدین ،قم ،سازمان مسکن و شهرداریاستان قم۱۳۸۷ ،
 رتبـــه اول ،طراحـــی ترمینـــال حجـــاج فـــرودگاه بینالمللـــی امـــام خمینـــی ،تهران ،فـــرودگاهبینالمللـــی امـــام خمینـــی۱۳۸۵ ،
 رتبه اول ،طراحی مجموعه مسکونی سارینای جزیره کیش ،هرمزگان۱۳۸۳ ، 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 جدیدبهارستان۱۳۸۲ ،
 -رتبه اول ،طراحی پارک هفت چنار ،تهران ،شهرداری تهران۱۳۸۰ ،
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مسابقات و جوایز
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مسابقه ساختمان تجاری  -اداری حسن سیف
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مسابقه ساختمان تجاری  -اداری حسن سیف
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مسابقه طراحی موزه علوم تهران
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مسابقه طراحی موزه علوم تهران
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مسابقه ساختمان مسکونی نکسا
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مسابقه ساختمان مسکونی نکسا

147

مسابقه طراحی حاشیه رودخانه زرجوب رشت
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مسابقه طراحی حاشیه رودخانه زرجوب رشت
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مسابقه طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران ـ تبریز
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مسابقه طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران ـ تبریز

151

مسابقه طراحی ساختمان مرکزی شرکت اویک OIEC -
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مسابقه طراحی ساختمان مرکزی شرکت اویک OIEC -
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مسابقه روندهای شهرسازی تاثیرگذار بر کره زمین
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مسابقه روندهای شهرسازی تاثیرگذار بر کره زمین
2

Activity Nodes

3

Waterfront with Open and
Green Priority

4
Strategies

Transition from Necessary
Activities to Optional Activities

5

Strong Link between City and Waterfront

Natural Intact River

SOFT

Garden Water Supply System

Strong Link to Surrounding Nature

LANDSCAPE

1

Ground water Recharge Sections

- Located on the outskirts of the city
- Tourist’s Informal destination

Natural River

Canalization of the river for Flood Prevention
- Urban fabric and nature division
- Acquisition of river boundary
- Construction on the river bed

Garden Terraces

SOFT

Groundwater

LANDSCAPE

HARD

Pond (Distributor)
(Distributor)

LANDSCAPE

Canalized River
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Necessary Activities added to adjacent Canalized Rivers
- Urban fabric and nature division
- Acquisition of river boundary
- Construction on the river bed

Service Spaces
Canalized River

Optional Activities added adjacent to Canalized Rivers
- Continuation of urban fabric and nature division
- Adding optional activities
- Attracting more diverse target groups

Skate Park

Canalized River

Green Accessibility as well as Optional Activities added adjacent to Canalized Rivers
- Continuation of urban fabric and nature division
- Adding optional activities
- Attracting more diverse target groups

Green & soft Spaces
Skate Park
Canalized River

مسابقه تحقیقاتی طراحی شهرک مسکونی مهرشهر
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مسابقه تحقیقاتی طراحی شهرک مسکونی مهرشهر
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۰۲۱-۸۸۷۴۱۰۵۲
۰۲۱-۸۸۷۴۱۰۵۴

www.nesha.co
info@nesha.co
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neginshahrayandeh
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