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| درباره ما
مرکـــز مطالعـــات و تحقیقـــات شهرســـازی و معمـــاری
ایـــران در ســـال  1369بـــا شـــماره  4706بـــه ثبـــت رســـید.
فعالیـــت ایـــن مرکـز بـر اسـاس اســـاسنامه عبارت اسـت
از مطالعـــه ،تهیـــه ،مدیریـــت و نظـــارت طرحهــای:
توسعه کالبـدی ،آمایشــی ،توســعه و عمـران
طرحهای محلــــی شــــامل طرحهــــای جامــــع ،تفصیلـی
و طرحهـــای هــادی روســـتایی
مطالعــــه و تهیــــه ،مدیریــــت و نظــــارت طرحهــــای
معمــــاری ،طراحــــی شــــهری و مدیریـــت شـــهری
گردشـــــگری ،بافتها و ابنیه تاریخــــی و ســـاماندهی
و توانمندســـازی بافتهـــای فرســـوده و سـکونتگاههـــای
غیررســمی

| نمودار سازمانی
ایــن مرکــز تــاش دارد کــه باتوجــه بــه ســابقه فعالیــت
در حوزههــای پژوهشــی و آموزشــی و تمرکــز فعلــی بــر
فعالیتهــای حرفــهای و تخصصــی رفــع دوگانگــی
نظــر و عمــل را از طریــق فراینــد حــل مســئله پیگیــری
میکنــد .ایــن امــر از طریــق کاربردیســازی دانــش
نظــری در قالــب چارچوبهــای عملیاتــی و جمعبنــدی
نظــری کنشهــای حرفــهای در پیکــره دانــش نظــری
بومــی پیگیــری میشــود .همچنیــن مرکــز مطالعــات
و تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران تــاش دارد بــا
نــگاه پیشــرو بــه تحــوالت حوزههــای تخصصــی معمــاری
و شهرســازی ،در فعالیتهــای حرفــهای و فعالیتهــای
آموزشــی خــود در ارتقــای ســطح کیفــی جامعــه معمــاری
و شهرســازی ایفــای نقــش کنــد.

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﺴﺌﻮل اداری

ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﺣﺴﺎﺑﺪاری

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداری
ﻧﯿﺮوی ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﺸﺎورﯾﻦ

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل
ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل
ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎ
ﻣﺸﺎورﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺮای
ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری

ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺮای
ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی

ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل
ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ
ﻣﺸﺎورﯾﻦ

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزش

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻌﻤﺎری

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺰرﮒ ﻣﻘﯿﺎس و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای

ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

UARC

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ و اداری

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮی

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل
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ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ-ﻓﻨﯽ
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| صالحیت و فعالیتها
مرکـــز مطالعـــات و تحقیقـات شهرســـازی و معمـاری ایـران بـا
کســـب گواهینامـه صالحیـــت خدمـات مشـاورهای:
•پایـــه یـک در تخصـص مطالعـــات جغرافیایـی و برنامـهریـزی
فضایـی
•پایـــه دو در تخصـص مطالعـات شهرسـازی

دارای ظرفیـــت قابــل توجــهای اســت و میتوانــد در
تخصصـیتریـــن ســـطح بـــه یـــاری نهادهـــای مســـئول بیاید و
اندوختــهای غنـــی و پربـــار از اطالعـــات ،تجزیـــه و تحلیـــل هـا
و تجربیـــات را در اختیـــار مراجـــع تصمیمگیـــری و اجرایـی قـرار
دهـد.

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری دورﻩﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ذﯾﺮﺑﻂ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩﻫﺎ و دورﻩﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﺣﻀــﻮر ﻣ ٔﻮﺛــﺮ در ﻧﻈــﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾــﺰی ﮐﺸــﻮر از ﻃﺮﯾــﻖ ﺗﻬﯿــﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫــﺎی درازﻣــﺪت و ﻣﯿﺎنﻣــﺪت ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺗﻬﯿﻪ ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪﻩ در ﻣﺮﮐﺰ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺐ ،ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ

مرکــز مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران
در حــال حاضــر بــه واســطه مالکیــت 46درصــد آن توســط
مجموعــه شـــرکت ســـرمایهگذاری میــراث فرهنگــی و
گردشـــگری ایــران (ســـمگا) دارای پشـــتوانه مالــی مناســبی
بــرای فعالیتهــای خــود اســـت.
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مرکز مطالعات و
تحقیقات شهرسازی و
معماری ایران 1400 -
UARC
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معرفی هیئت مدیره و کارکنان
مرکز مطالعات و تحقیقات
شهرسازی و معماری ایران
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فریبرز دولت آبادی ،مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
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•فوق لیســانس معماری و شهرسازی  -دانشکده
هنرهای زیبا دانشــگاه تهران
•دکتری معمــــاری  -دانشــگاه ا ٓزاد اســالمی
واحــــد علــوم و تحقیقــات

سوابق شغلی
•معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی
و صنایعدســتی وگردشگری کشور
•مدیر عامل ســازمان همیاری شهرداریهای
استان تهران
•عضو هیات مدیــره ومدیر عامل مرکز مطالعات
وتحقیقات معماری وشهرســازی ایران (وزارت
مســکن وشهرسازی  -بنیاد مسکن انقالب
اسالمی)
•مدیرکل دفتر مدیریت توســعه شهری سازمان
شهرداريهای کشور
•معاون شهرســازی ومعماری شهرداری منطقه
 ۱۰تهران
•معــاون اداره کل برنامهریزی وطرحهای
شهرسازی شهرداری تهران
•مشــاور طراحی شهری و مسئول زیباسازی
شهرداری منطقه  ۱۰تهران

اسفندیار حیدریپور ،رئیس هیئت مدیره

| اعضا هیئت مدیره

تحصیالت

تحصیالت
•دکتری شهرســازی  -دانشگاه هنر اصفهان

سوابق شغلی
•مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شـــرکت سـرمایه
گـــذاری میـراث فرهنگـی و گردشگری ایران
(ســهامی عام) ۱۳۹۷ ،تا کنون
•مشــاور قائم مقام امور اجرایی مناطق ا ٓزاد تجاری -
صنعتی ویژه اقتصادی
•مدیر عامل منطقه ا ٓزاد قشــم
•مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دســتی و
گردشگری استان اصفهان،
•سرپرســت معاونت صنایع دستی کشور
•ريیس کارگروه تخصصی گردشــگری و میراث
فرهنگی
•مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دســتی و
گردشــگری استان چهار محال و بختیاری
•شهردار چادگان (اصفهان)
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محمد سعید ایزدی ،نایب رئیس هیئت مدیره

UARC

•دکتری معماری (مرمـــت شـهری)  -دانشـگاه
نیوکاسل،انگلسـتان

سوابق شغلی
•مدیر عامل شــرکت هنر و معماری ایوان
•عضو هیات مدیره شــرکت نوسازان شهر تهران
•معاون شهرســازی و معماری وزارت راه و
شهرســازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و
معماری
•مشــاور عالی سازمان زیباسازی شهرتهران
•عضو هیات مدیره اندیشــگاه بافت شهری
(سازمان نوسازی شهر تهران)
•مدیــرکل دفتر مطالعات کاربردی وامور
ترویجی ،شــرکت مادر تخصصی عمران و
بهسازی شهری ایران
•معاون شهرســازی و معماری مدیر کل دفتر
مطالعات و طراحی ،ســازمان عمران و بهسازی
شــهری وزارت مسکن و شهرسازی

محمد حسین اژدری ،عضو هیئت مدیره

12

تحصیالت

تحصیالت
•فــارغ التحصیــــل رشــته مهندســی عمران -
دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلی
•شــورای مرکزی جهاد دانشگاهی بیرجند
• مدیر جهادســازندگی شهرستان زابل
•قائم مقام جهاد ســازندگی سیستان و بلوچستان
•مدیرعامل ســازمان عمران سیستان
•معاون فنی و نظارت شــرکت مادر تخصصی
عمران و بهســازی شهری ایران (وزارت مسکن و
شهرسازی)
•عضو هیئت مدیره شــرکت مهندسی نوسازان
شهر تهران
•معاون اجرایی ســازمان نوسازی شهر تهران
•معاون شهرســازی و معماری سازمان نوسازی
شهر تهران
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| اعضا شورای علمی

محمدسعید ایزدی (دکتری معماری ،دانشگاه نیوکاسل انگلستان)
هائیده نصیری (کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران)
حمیده امکچی (دکتری جفرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس)
فریبرز دولتآبادی (دکتری معمــاری  -دانشــگاه ا ٓزاد اســالمی واحــد علــوم و تحقیقــات)
فرانک احمدی (کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس)
یونس تواناراد (کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه شیراز)
محمدرضا قاسمی (کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه شیراز)
ابراهیم زرگری مرندی (دکتری شهرسازی ،دانشگاه تهران)
مازیار عبائی (دکتری شهرسازی ،دانشگاه تهران)

| دپارتمان طرحهای شهری و منطقهای

ابراهیم زرگری مرندی ،مدیر دپارتمان (دکتری شهرسازی ،دانشگاه تهران)
حسین شاهکوهی ،کارشناس مسئول و دبیر (کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه بینالمللی قزوین)
فائزه همدانچی ،کارشناس فنی (کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی)
معین مالکی ،کارشناس فنی (کارشناسی علوم و مهندسی آب ،دانشگاه بیرجند)
معصومه مالیی توانی ،کارشناس فنی (کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه کردستان)
فرانک احمدی ،مدیر پروژه (کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس)
محمدرضا قاسمی ،مدیر پروژه (کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه شیراز)
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| دپارتمان طراحی شهری

آوا حسینی ،مدیر دپارتمان (کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه علم و صنعت)
ابراهیم زرگری مرندی ،مشاور (دکتری شهرسازی ،دانشگاه تهران)
مازیار عبائی ،کارشناس مسئول (دکتری شهرسازی ،دانشگاه تهران)
علی عارف ،کارشناس فنی (کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی)
الهه سیدعلی ،کارشناس فنی (کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه هنر تهران)
ریحانه زندیان ،کارشناس فنی (کارشناسی شهرسازی ،دانشگاه هنر تهران)
فریبا همتی ،کارشناس فنی (کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی)

| دپارتمان معماری

عارفه ترکمن ،مدیر دپارتمان (کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه آزاد تهران غرب)
سید سعید هاشمی ،مشاور (کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه علم و صنعت)
پویا نیکخواه ،کارشناس مسئول و دبیر (کارشناسی معماری ،دانشگاه آزاد تهران مرکز)
علیرضا نظرنیا ،کارشناس مسئول (دکتری معماری ،دانشگاه آزاد تهران غرب)
هدی پژهان ،کارشناس مسئول (کارشناسی ارشد معماری (مدیریت پروژه) ،دانشگاه شهید بهشتی)
معین مالکی ،کارشناس مسئول (کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه معماری و هنر پارس)
منوچهر فروتن ،مشاور (دکتری معماری ،دانشگاه آزاد علوم تحقیقات)
آرش احمدیان ،کارشناس فنی (کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه معماری و هنر پارس)
فاطمه استادباقر ،کارشناس فنی (کارشناسی ارشد معماری و طراحی شهری ،دانشگاه پلیتکنیک میالن)
فاطمه بهرامی ،کارشناس فنی (کارشناسی معماری طراحی داخلی ،دانشگاه سوره)
سپیده شاکرمی ،کارشناس فنی (کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه آزاد همدان)
مهسا نوبری ،کارشناس فنی (کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه معماری و هنر پارس)
مستانه توکلی ،کارشناس فنی (کارشناسی معماری ،دانشگاه علمی کاربردی)
ملینا رحیمی ،کارشناس فنی (کارشناسی معماری ،دانشگاه آزاد تهران جنوب)
محمد بهجت تبریزی ،مدیر پروژه (کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه شهید بهشتی)
پوریا بهرامی ،کارشناس فنی (کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه آزاد نجف آباد)
راضیه امید ،کارشناس فنی (کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه شهید بهشتی)
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| دپارتمان آموزش ،نشر و پژوهش

مازیار عبائی ،مدیر دپارتمان (دکتری شهرسازی ،دانشگاه تهران)
چیستا گودرزی ،همکار پژوهش (کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه تهران)
ریحانه زندیان ،همکار پژوهش (کارشناسی شهرسازی ،دانشگاه هنر تهران)

| همکاران حوزههای تخصصی

مهدی باوقار ،مشاور حمل و نقل و ترافیک (دکتری عمران ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی)
محمدرضا خالوحجی ،کارشناس مکانیک (کارشناسی ارشد مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت)
علی ع بلوری ،کارشناس سازه (کارشناسی ارشد سازه)
علی قائمی ،کارشناس برق (کارشناسی ارشد برق)
همایون روحانی ،کارشناس سیویل (کارشناسی سیویل)
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معرفی طرحها و مطالعات
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| معرفی طرحها و مطالعات انجامشــده
طرحﻫای ﺷﻬری و منﻄﻘﻪ ای
سال

نام کارفرما

رديف

عنوان طرح

۱۳۶۷

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲ﻃﺮح کالبدی ملى

۱۳۷۰

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۳مﻄالعﻪ ﺳيل در ﻃﺮحﻫای کالبدی مﻨﻄﻘﻪای

۱۳۷۳

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۴مﻄالعات ﻃﺮح کالبدی مﻨﻄﻘﻪ آذربايجان )ﺷامل اﺳﺘانﻫای آذربايجان ﺷﺮقى ،غﺮبى و اردبيل(

۱۳۷۳

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۵مﻄالعات ﻃﺮح کالبدی مﻨﻄﻘﻪ زاگﺮس )ﺷامل اﺳﺘانﻫای کﺮمانشاه ،لﺮﺳﺘان ،کﺮدﺳﺘان ،ﻫمدان و ايﻼم(

۱۳۷۵

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۱ﻃﺮح مﻨﻄﻘﻪای گيﻼن و مازندران

 ۶نﻘشﻪ رقومى بﺮای مجموعﻪ ﺷﻬﺮی اصفﻬان

۱۳۷۵

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۷مﺮﺣلﻪ دوم ﻃﺮح مجموعﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان

۱۳۷۵

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۸بﻪ روزآوری مﻄالعات ﻃﺮح کالبدی ملى

۱۳۷۷

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۹مﻄالعات نظام ﺣمل و نﻘل و ﺷبﮑﻪ جابﻬجايى در مجموعﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان

۱۳۷۷

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۱۰مﻄالعات امﮑانﺳﻨجى انﺘﻘال پايﺘخت
 ۱۱مﻄالعات ﻃﺮح کالبدی مﻨﻄﻘﻪ خوزﺳﺘان )ﺷامل اﺳﺘانﻫای خوزﺳﺘان و کﻬگيلويﻪ و بويﺮاﺣمد(
 ۱۲جايگاه ملى ﺷﻬﺮﻫای جديد در نظام ﺷبﮑﻪ ﺷﻬﺮی کشور و ﺳياﺳتﻫای ﺗوﺳعﻪ ﺷﻬﺮی

۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۸

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی
وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی
ﺷﺮکت عمﺮان ﺷﻬﺮﻫای جديد

 ۱۳مﻄالعات صﻨعت در مﺤدوده  120کيلومﺘﺮی ﺗﻬﺮان

 ۲۰ﻃﺮح ﺗعادلبخشى ﺗﻬﺮان

۱۳۸۲

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۱مﻄالعات پايﻪ )فﺮادﺳت( و ﺗوزيع جمعيت ﺗﺮاکﻢ مﺮاکﺰ کار و فعاليت در ﺗﻬﺮان

۱۳۸۳

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۲بﺮرﺳى عوامل ژئوﺗﮑﻨيﮑى و زميﻦﺷﻨاﺳى ﻃﺮح کالبدی خوزﺳﺘان )(۲

۱۳۸۳

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۳بﺮرﺳى عوامل ژئوﺗﮑﻨيﮑى لﺮزهای ﻃﺮح کالبدی خوزﺳﺘان )(۲

۱۳۸۳

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۴مﻄالعات ﻃﺮح کالبدی مﻨﻄﻘﻪ البﺮز جﻨوبى )ﺷمال اﺳﺘانﻫای مﺮکﺰی ،ﺗﻬﺮان ،ﺳمﻨان ،قﻢ ،زنجان و قﺰويﻦ(

۱۳۸۳

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۵مديﺮيت و راﻫبﺮی ﻃﺮح کالبدی مﻨﻄﻘﻪ فارس )ﺷامل اﺳﺘان فارس(

۱۳۸۳

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۶بﺮرﺳى عوامل ژئوﻫيدرولوژيﮑى و پﺘانﺴيل ﺳيل ﻃﺮح کالبدی خوزﺳﺘان )(۲

۱۳۸۳

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۷مﻄالعات ﻃﺮح کالبدی مﻨﻄﻘﻪ ﺳاﺣلى ﺷمال )ﺷامل اﺳﺘانﻫای گيﻼن ،مازندران و گلﺴﺘان(

۱۳۸۴

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۸مﻄالعات راﻫبﺮدی مﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس

۱۳۸۴

ﺳازمان مﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗجاری و صﻨعﺘى ارس

 ۲۹مﻄالعات اﺳﺘﺮاﺗﮋی مﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮخﺲ

۱۳۸۵

آﺳﺘان قدس رﺿوی-مﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮخﺲ

 ۳۰مﻄالعات ﻃﺮح کالبدی مﻨﻄﻘﻪ ﺳاﺣلى جﻨوب )ﺷامل اﺳﺘانﻫای ﻫﺮمﺰگان و بوﺷﻬﺮ(

۱۳۸۵

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۳۱ﺗﻬيﻪ ﻃﺮح ﺗدويﻦ ﺿوابط ﺗوﺳعﻪ کالبدی ﺳﮑونﺘگاهﻫای روﺳﺘايى مﻨﻄﻘﻪ فارس

۱۳۸۶

بﻨياد مﺴﮑﻦ انﻘﻼب اﺳﻼمى

 ۳۲ﺗجديدنظﺮ ﻃﺮح مجموعﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان

۱۳۸۷

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۳۳ﻃﺮح نيازﺳﻨجى و مﮑانيابى نﻘاط مﻨاﺳب بﺮای ايجاد ﺷﻬﺮکﻫا و ﺷﻬﺮﻫای جديد

۱۳۸۸

ﺷﺮکت عمﺮان ﺷﻬﺮﻫای جديد

 ۳۴راﻫبﺮی و نظارت بﺮ مﻄالعات امﮑانﺳﻨجى ،مﮑانيابى و اﺣداث باغﺴﺘانﻫا در ﺳﻄح کشور

۱۳۸۹

بﻨياد مﺴﮑﻦ انﻘﻼب اﺳﻼمى

 ۳۵ﻃﺮح جامع ناﺣيﻪ بافق و ﻃبﺲ

۱۳۹۰

ﺳازمان مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی اﺳﺘان يﺰد

 ۳۶آمايش اﺳﺘان خوزﺳﺘان

۱۳۹۰

اﺳﺘانداری خوزﺳﺘان

ﺳاماندﻫى و پايش فعاليتﻫای موجود در اراﺿى واقع در ﺣﺮائﻢ ﺷﻬﺮﻫای غﺮب اﺳﺘان مازندران با ﺗاکيد بﺮ ﺣفظ مﻨابع
۳۷
ﻃبيعى

۱۳۹۳

معاونت ﺷﻬﺮﺳازی و معماری وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۳۸نظارت بﺮ مﻄالعات آمايش اﺳﺘان فارس

۱۳۹۳

اﺳﺘانداری فارس

۱۳۷۸

وزارت صﻨايع

 ۳۹مﻄالعات امﮑانﺳﻨجى اﺳﮑان جمعيت ﺗعاونى  33گانﻪ ﺗﻬﺮان

۱۳۹۴

ﺳازمان ملى زميﻦ و مﺴﮑﻦ

 ۱۴ﻃﺮاﺣى ﺣوزه نفوذ آزادراهﻫا در ﻃﺮحﻫای مﻨﻄﻘﻪای

۱۳۷۸

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۴۰آمايش اﺳﺘان ﭼﻬارمﺤال و بخﺘياری

۱۳۹۵

ﺳازمان بﺮنامﻪ و بودجﻪ اﺳﺘان ﭼﻬارمﺤال و بخﺘياری

 ۱۵مﻄالعات ﭼشﻢانداز اقﺘﺼادی-اجﺘماعى مﻨﻄﻘﻪ و ﺷبﮑﻪ روﺳﺘايى زاگﺮس

۱۳۷۹

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۴۱ﺳاماندﻫى فضايى عملﮑﺮدی ﺣوﺿﻪ آبﺮيﺰ ﺳد کﺮج ،ﻃالﻘان ،ﻻر و ماملو با رويﮑﺮد ﺣفاظت از آب و گﺮدﺷگﺮی )فاز (1

۱۳۹۷

معاونت ﺷﻬﺮﺳازی و معماری وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۱۶ﺗﻬيﻪ اﺳﻨاد پايﻪ پوﺷشى بﺮای کل کشور

۱۳۷۹

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۱۷اﺳﺘانداردﺳازی مﻄالعات ﻃﺮحﻫای کالبدی مﻨﻄﻘﻪای

۱۳۷۹

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۱۸مﻄالعات فﺮاگيﺮ مﻨاﻃق آزاد ﺗجاری و صﻨعﺘى

۱۳۸۱

مﻨاﻃق آزاد صﻨعﺘى و ﺗجاری کشور

 ۱۹ﻃﺮح جامع مﺴﮑﻦ اﺳﺘان مﺮکﺰی

۱۳۸۲

ﺳازمان مديﺮيت و بﺮنامﻪريﺰی اﺳﺘان مﺮکﺰی

 ۲۰ﻃﺮح ﺗعادلبخشى ﺗﻬﺮان

۱۳۸۲

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۱مﻄالعات پايﻪ )فﺮادﺳت( و ﺗوزيع جمعيت ﺗﺮاکﻢ مﺮاکﺰ کار و فعاليت در ﺗﻬﺮان

۱۳۸۳

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۲بﺮرﺳى عوامل ژئوﺗﮑﻨيﮑى و زميﻦﺷﻨاﺳى ﻃﺮح کالبدی خوزﺳﺘان )(۲

۱۳۸۳

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۳بﺮرﺳى عوامل ژئوﺗﮑﻨيﮑى لﺮزهای ﻃﺮح کالبدی خوزﺳﺘان )(۲

۱۳۸۳

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۴مﻄالعات ﻃﺮح کالبدی مﻨﻄﻘﻪ البﺮز جﻨوبى )ﺷمال اﺳﺘانﻫای مﺮکﺰی ،ﺗﻬﺮان ،ﺳمﻨان ،قﻢ ،زنجان و قﺰويﻦ(

۱۳۸۳

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۵مديﺮيت و راﻫبﺮی ﻃﺮح کالبدی مﻨﻄﻘﻪ فارس )ﺷامل اﺳﺘان فارس(

۱۳۸۳

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۶بﺮرﺳى عوامل ژئوﻫيدرولوژيﮑى و پﺘانﺴيل ﺳيل ﻃﺮح کالبدی خوزﺳﺘان )(۲

۱۳۸۳

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۷مﻄالعات ﻃﺮح کالبدی مﻨﻄﻘﻪ ﺳاﺣلى ﺷمال )ﺷامل اﺳﺘانﻫای گيﻼن ،مازندران و گلﺴﺘان(

۱۳۸۴

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۲۸مﻄالعات راﻫبﺮدی مﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس

۱۳۸۴

ﺳازمان مﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗجاری و صﻨعﺘى ارس

 ۲۹مﻄالعات اﺳﺘﺮاﺗﮋی مﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮخﺲ

۱۳۸۵

آﺳﺘان قدس رﺿوی-مﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮخﺲ

 ۳۰مﻄالعات ﻃﺮح کالبدی مﻨﻄﻘﻪ ﺳاﺣلى جﻨوب )ﺷامل اﺳﺘانﻫای ﻫﺮمﺰگان و بوﺷﻬﺮ(

۱۳۸۵

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

 ۳۱ﺗﻬيﻪ ﻃﺮح ﺗدويﻦ ﺿوابط ﺗوﺳعﻪ کالبدی ﺳﮑونﺘگاهﻫای روﺳﺘايى مﻨﻄﻘﻪ فارس

۱۳۸۶

بﻨياد مﺴﮑﻦ انﻘﻼب اﺳﻼمى

۱۳۸۷

وزارت مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی

۱۳۸۸

ﺷﺮکت عمﺮان ﺷﻬﺮﻫای جديد

۱۳۸۹

بﻨياد مﺴﮑﻦ انﻘﻼب اﺳﻼمى

۱۳۹۰

ﺳازمان مﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳازی اﺳﺘان يﺰد

 ۳۲ﺗجديدنظﺮ ﻃﺮح مجموعﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان

 ۳۳20ﻃﺮح نيازﺳﻨجى و مﮑانيابى نﻘاط مﻨاﺳب بﺮای ايجاد ﺷﻬﺮکﻫا و ﺷﻬﺮﻫای جديد

 ۳۴UARCراﻫبﺮی و نظارت بﺮ مﻄالعات امﮑانﺳﻨجى ،مﮑانيابى و اﺣداث باغﺴﺘانﻫا در ﺳﻄح کشور
 ۳۵ﻃﺮح جامع ناﺣيﻪ بافق و ﻃبﺲ

 ۴۲نظارت آمايش اﺳﺘان آذربايجان غﺮبى

۱۳۹۷

پارک علﻢ و فﻨاوری آذربايجان غﺮبى

 ۴۳ﻃﺮاﺣى ﺷﻬﺮی بلوار ﺗﮑاوران و بافت ﺗاريخى ﺷﻬﺮ بﻨدر انﺰلى

۱۳۹۷

اداره کل راه و ﺷﻬﺮﺳازی اﺳﺘان گيﻼن

 ۴۴ﺳاماندﻫى فضايى عملﮑﺮدی ﺣوﺿﻪ آبﺮيﺰ ﺳد کﺮج ،ﻃالﻘان ،ﻻر و ماملو با رويﮑﺮد ﺣفاظت از آب و گﺮدﺷگﺮی )فاز (2

۱۳۹۹

معاونت ﺷﻬﺮﺳازی و معماری وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳازی
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طرحهای ميان مقياس و طراحى شهری
سال

نام کارفرما

رديف

عنوان طرح

 ۱تهيه نقشه پايه رقومى برای مجموعه شهری شيراز

۱۳۷۵

وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

 ۲طرح ساماندهى منطقه حرم امام خمينى )شهر آﻓﺘاب(

۱۳۷۷

ضوابط مکانيابى و بلندمرتبهسازی و تکميل ضوابط طراحى و اجرا در
۳
شهرها براساس اولويت و ضرورت

پروژﻩ طرح مطالعاتى حفظ و احياء باﻓت تاريخى )ضوابط اخﺘصاصى شهر
۱۵
کرمانشاﻩ ،مرحله اول(

۱۳۹۶

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣيﺮاث فﺮهنگى ﮐﺮﻣﺎﻧشﺎﻩ

 ۱۶طراحى باﻓت پيرامون حريم اثر تاريخى مرسوم به باغ خونى مشهد

۱۳۹۷

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣيﺮاث فﺮهنگى ﻣشﻬﺪ

 ۱۷تهيه طرح جامع شهر مريوان

۱۳۹۷

ادارﻩ راﻩ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن

خدمات مشاورﻩ تهيه برنامه جامع بازآﻓرينى مجموعه شهری تهران با
۱۸
تاکيد بر حوزﻩ جنوب شهر تهران

۱۳۹۷

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزآفﺮينى ﺷﻬﺮی ايﺮان

برنامه تدوين اقدام مشﺘرک امکانسنجى اجﺘماعى-اقﺘصادی جابهجايى
۱۹
سکونتﮔاﻩهای غيررسمى )ﭼابهار(

۱۳۹۷

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزآفﺮينى ﺷﻬﺮی ايﺮان

انجام خدمات تدوين مبانى برنامهريزی جامع و مديريت برﮔزاری مسابقه
۲۰
طراحى شهری حاشيه رودخانه زرجوب شهر رشت

۱۳۹۷

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزآفﺮينى ﺷﻬﺮی ايﺮان

وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

 ۲۱طرح مطالعاتى حفظ و احياء باﻓت تاريخى شهر کرمانشاﻩ

۱۳۹۷

ادارﻩ ﮐل ﻣيﺮاث فﺮهنگى ،صنﺎيعدﺳﺘى و گﺮدﺷگﺮی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧشﺎﻩ

۱۳۷۸

وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

 ۲۲طرح تجديد حيات باﻓت تاريخى خوسف

۱۳۹۷

ادارﻩ ﮐل ﻣيﺮاث فﺮهنگى ،صنﺎيعدﺳﺘى و گﺮدﺷگﺮی اﺳﺘﺎن خﺮاﺳﺎن جنﻮﺑى

 ۴طراحى شهر بم و تهيه اسناد پايه

۱۳۸۳

ﺳﺘﺎد ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺑﻢ

 ۲۳طراحى شهری بلوار ﮔردشگری و باﻓت مرکزی بندر انزلى

۱۳۹۸

ادارﻩ ﮐل راﻩ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن گيﻼن

 ۵تهيه شرح خدمات قراردادهای طراحى ﻓضای شهری

۱۳۸۳

وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

۱۳۹۹

گﺮوﻩ صنﻌﺘى ﺑﻬﻤﻦ

 ۶طراحى شهری خيابانهای شهر بم

۱۳۸۵

ﺑنيﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧقﻼب اﺳﻼﻣى

امکانسنجى و عارضهسنجى تراﻓيکى تغيير کاربری در اراضى باﻓکار-
۲۴
منطقه  16تهران

 ۷طرح توسعه راهبردی شهر انزلى

۱۳۸۶

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزی

طرح تدوين سند راهبردی محدودﻩ اسﻼمآباد )تهيه طرح مداخله رود درﻩ
۲۵
اوين-درکه(

۱۴۰۰

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

هدايت و راهبری امور مطالعاتى ،تحقيقاتى و برنامههای عملياتى سيما و
۸
منﻈر شهری

۱۳۹۰

ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان

 ۹مديريت محﺘوايى رويداد جسﺘار کيفى در برنامههای بازآﻓرينى شهری

۱۳۹۳

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزی

بررسى تغييرات کاربریها و انطباق آن با طرح جامع در پهنههای حريم و
۱۰
محدودﻩ شهر تهران

۱۳۹۴

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی وزارت راﻩ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

انجام خدماتمشاورﻩ بهمنﻈور خدمات مديريت طرحهای بازآﻓرينى،
۱۱
بهسازی و نوسازی باﻓتهای ﻓرسودﻩ و سکونﺘگاﻩهای غيررسمى

۱۳۹۴

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗخصصى ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮی ايﺮان

 ۱۲مطالعات و تهيه طرح ساماندهى منطقه مشاء

۱۳۹۵

ﺷﻬﺮداری دﻣﺎوﻧﺪ

ايجاد سايت موزﻩ سيراف-تدوين الگوی طراحى شهری مسيرهای
۱۳
ﮔردشگری

۱۳۹۵

ادارﻩ ﮐل ﻣيﺮاث فﺮهنگى ،صنﺎيع دﺳﺘى و گﺮدﺷگﺮی اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ

 ۱۴پروژﻩ مطالعه باﻓت تاريخى خوسف

۱۳۹۶

ادارﻩ ﮐل ﻣيﺮاث فﺮهنگى خﺮاﺳﺎن جنﻮﺑى

پروژﻩ طرح مطالعاتى حفظ و احياء باﻓت تاريخى )ضوابط اخﺘصاصى شهر
۱۵
کرمانشاﻩ ،مرحله اول(

۱۳۹۶

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣيﺮاث فﺮهنگى ﮐﺮﻣﺎﻧشﺎﻩ

 ۱۶طراحى باﻓت پيرامون حريم اثر تاريخى مرسوم به باغ خونى مشهد

۱۳۹۷

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣيﺮاث فﺮهنگى ﻣشﻬﺪ

 ۱۷تهيه طرح جامع شهر مريوان

۱۳۹۷

ادارﻩ راﻩ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن

خدمات مشاورﻩ تهيه برنامه جامع بازآﻓرينى مجموعه شهری تهران با
۱۸
تاکيد بر حوزﻩ جنوب شهر تهران

۱۳۹۷

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزآفﺮينى ﺷﻬﺮی ايﺮان

برنامه تدوين اقدام مشﺘرک امکانسنجى اجﺘماعى-اقﺘصادی جابهجايى
۱۹
سکونتﮔاﻩهای غيررسمى )ﭼابهار(

۱۳۹۷

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزآفﺮينى ﺷﻬﺮی ايﺮان

انجام خدمات تدوين مبانى برنامهريزی جامع و مديريت برﮔزاری مسابقه
۲۰22
طراحى شهری حاشيه رودخانه زرجوب شهر رشت

۱۳۹۷

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزآفﺮينى ﺷﻬﺮی ايﺮان

۱۳۹۷

ادارﻩ ﮐل ﻣيﺮاث فﺮهنگى ،صنﺎيعدﺳﺘى و گﺮدﺷگﺮی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧشﺎﻩ

UARC

 ۲۱طرح مطالعاتى حفظ و احياء باﻓت تاريخى شهر کرمانشاﻩ
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رديف

عنوان طرح

طرحهای معماری

سال

نام کارفرما

 ۱طراحى مجتمع مسکونى مهان سپهر کيش

۱۳۹۰

شرکت مهان سپهر کيش

 ۲طراحى بيت موسوی اردبيلى در تبريز

۱۳۹۲

مکتب اميرالمونين

 ۳برج اداری مرکزی مﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ

۱۳۹۳

سازمان مﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ

 ۴طراحى و اجرای احيا و توسعﻪ خانﻪ شريف در بيرجﻨد

۱۳۹۶

شرکت احيا کوير

طراحى ساختمان تجاری-اداری در مﻨﻄﻘﻪ شادآباد تهران بﻪ مساحت  45ﻫزار
۵
مترمربع )ﻓاز  1و (2

۱۳۹۶

شرکت ﺧانﻪ ﮔﺴتر

 ۶مجتمع تجاری سيگارچى )ﮔلوبﻨدک(

۱۳۹۶

شرکت ﺧانﻪ ﮔﺴتر

 ۷بازارچﻪ مرزی ماﻫىرود

۱۳۹۶

استانداری ﺧراسان جﻨوبى

 ۸طرح احيا و مرمت خانﻪ شريف

۱۳۹۷

شرکت احيا ميراث کوير

 ۹طراحى مجتمع مسکونى سيرجان

۱۳۹۷

شرکت تﻨديس تجارت باﺧتر

 ۱۰مﻨﻄﻘﻪ نمونﻪ ﮔردشگری بﻨد درﻩ

۱۳۹۸

شرکت پويش بيرجﻨد

 ۱۱مسابﻘﻪ مجتمع مسکونى ساحلى نﺸتارود

۱۳۹۸

مجمع پزشکان بﻪ نمايﻨدﮔى آﻗای مهﻨدس شريفى

 ۱۲طراحى مجتمع تجاری-اداری سيرجان

۱۳۹۸

شرکت ﮔروه سرمايﻪ ﮔذاری ميراث فرهﻨگى و ﮔردشگری
ايران )سمگا(

 ۱۳طراحى مجموعﻪ بين راﻫى باﻓت

۱۳۹۸

شرکت ﺧدماتى رفاهى پارس زيگورات بافت

 ۱۴طراحى داخلى ساختمان اداری ويرا-يوسفآباد

۱۳۹۸

شرکت ﮔروه سرمايﻪ ﮔذاری ميراث فرهﻨگى و ﮔردشگری
ايران )سمگا(

 ۱۵طراحى ساختمان مسکونى کوی ﻓراز

۱۳۹۸

شرکت نگين ﮔردشگری ايرانيان

 ۱۶طراحى ﻫتل باﻓت

۱۳۹۸

شرکت ستاره کوير بام

 ۱۷طراحى داخلى ﻫتل سيرجان

۱۳۹۹

شرکت توسﻌﻪ مجتمعهای ﺧدماتى رفاهى پارس زيگورات

 ۱۸طراحى برج تجاری-اداری وزرا

۱۳۹۹

شرکت الماس شهراد شرق

 ۱۹طراحى مجتمع تجاری-اداری حسن سيف

۱۴۰۰

شرکت عمران سرمايﻪ ﮔذاری
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ردﯾﻒ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰26
۳۱UARC
۳۲

ﻋﻨﻮان ﻃﺮح

ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ اﺳﺘﻬﻼک و ﺗﺨﺮﯾﺐ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺷﺘﻐﺎل و اﻧﺪازﻩ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻫﺪفﻫﺎ و ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ
راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﻧﻪ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
راﻫﻨﻤﺎی اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزادراﻩ ﺗﻬﺮان-ﺷﻤﺎل
ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای  ۶۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
آﻣﺌﺰش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪﻩ زﻟﺰﻟﻪ و راﻩﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻟﻐﺰش ﻻﯾﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ
دﺳﺘﺎورد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺸﻮر
اﺛﺮ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻟﺮزﻩای در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﻞﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺣﻮزﻩ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪای
ﻃﺮح ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﻮزﻩﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ ﺳﺪﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺣﺮاﺋﻢ آن در ﻃﺮحﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺣﻮزﻩﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی در ﻧﻈﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر
ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﻪروزآوری آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮی و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی
اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎﻩﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎ و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻩﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
ﺳﺎل

ﻧﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

۱۳۷۱
۱۳۷۱
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۴
۱۳۷۴
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۵
۱۳۷۵
۱۳۷۵
۱۳۷۵
۱۳۷۵
۱۳۷۵
۱۳۷۵
۱۳۷۷
۱۳۷۷
۱۳۷۷
۱۳۷۷
۱۳۷۷
۱۳۷۷
۱۳۷۷
۱۳۷۸

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری وزارت ﻣﺴﮑﻦ
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری وزارت ﻣﺴﮑﻦ
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

۱۳۷۸

وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

۱۳۷۸
۱۳۷۸
۱۳۷۸
۱۳۷۸
۱۳۷۸
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری وزارت ﻣﺴﮑﻦ
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶

اﺛﺮ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻟﺮزﻩای در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﻞﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺣﻮزﻩ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪای
ﻃﺮح ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﻮزﻩﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ ﺳﺪﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺣﺮاﺋﻢ آن در ﻃﺮحﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺣﻮزﻩﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی در ﻧﻈﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر
ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﻪروزآوری آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮی و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی
اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎﻩﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎ و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻩﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻃﺮح ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﺪد رﻗﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان و ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی ،ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ

 ۳۷ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ آﺑﺎدی

۱۳۷۷
۱۳۷۷
۱۳۷۷
۱۳۷۷
۱۳۷۷
۱۳۷۷
۱۳۷۸

وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری وزارت ﻣﺴﮑﻦ
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

۱۳۷۸

وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

۱۳۷۸
۱۳۷۸
۱۳۷۸
۱۳۷۸
۱۳۷۸
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۹
۱۳۹۴

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری وزارت ﻣﺴﮑﻦ
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎی ﮐﺸﻮر

 ۱۳۹۶ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری وزارت راﻩ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
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| معرفیپروژههای منتخب در ســیر زمانی
طراحی مجموعه بینراهی بافت
طراحی هتل بافت
طرح تدوین سند راهبردی محدوده اسالمآباد

طراحی داخلی هتل سیرجان

طراحی مجتمع
مسکونی سیرجان
طرح تجدید حیات بافت
تاریخی خوسف

۱۳۹۹
۱۴۰۰
طرح امکانسنجی و
عارضهسنجی ترافیکی تغییر
کاربری در اراضی بافکار

۱۳۹۵
۱۳۹۶

طرح جامع شهر مریوان

طراحی برج تجاری-اداری وزراء
مطالعات ساماندهی فضایی-عملکردی
حوضههای آبریز سدهای طالقان،
امیرکبیر ،الر ،لتیان و ماملو (فاز )۲

طرح آمایش استان
چهارمحال و بختیاری

۱۳۹۷
۱۳۹۸

مسابقه مجتمع مسکونی ساحلی نشتارود
طراحی داخلی ساختمان اداری ویرا

طراحی شهری بلوار
گردشگری و بافت
مرکزی بندر انزلی

طرح کالبدی ملی

ایجاد سایت موزه سیراف-
تدوین الگوی طراحی شهری
مسیرهای گردشگری

طرح مطالعاتی حفظ و احیاء
بافت تاریخی شهر کرمانشاه

۱۳۸۳
۱۳۹۰

۱۳۷۰
طرح کالبدی البرز جنوبی

طرح آمایش استان
خوزستان

طراحی مجموعه تجاری-اداری سیرجان
28
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| معرفی مکانی پروژههای منتخب
طرح کالبدی ملی
مسابقه مجتمع مسکونی ساحلی نشتارود
تنکابن -مازندران•طراحــی برج تجاری-اداری وزرا -تهران-
خیابان وزرا
•طراحی داخلی ســاختمان اداری ویرا-تهران-
خیابان یوسفآباد
•طرح تدوین ســند راهبردی محدوده
اسالمآباد -تهران -محدوده اسالمآباد
•طرحهای توجیهی شهرسازی
(امکانســنجی) ،منطقه  16 ،2 ،15و 18
تهران
•طرح توجیهی اراضی منطقه گردشــگری
زرندیه
•طرح توجیهی منطقه نمونه گردشــگری
سلمان
•طرح ساماندهی مشاء دماوند
•طراحی هتل بافت -شــهر کرمان
•طراحی داخلی هتل سیرجان
شهرسیرجان -کرمان•طراحــی مجموعه بینراهی باقت -کرمان
•طراحی مجموعه تجاری-اداری ســیرجان
شهرسیرجان -کرمان•طراحی مجتمع مســکونی سیرجان-
شهرسیرجان -کرمان

طراحی شهری بلوار گردشگری و بافت
مرکزی بندر انزلی

مازندران

آمایش استان خوزستان

زنجان
دماوند

طرح کالبدی البرز جنوبی شامل استانهای
مرکزی ،تهران ،سمنان ،قم ،زنجان و قزوین
مطالعات ساماندهی فضایی-عملکردی
حوضههای آبریز سدهای طالقان ،امیرکبیر،
الر ،لتیان و ماملو (فاز )۲
طرح تجدید حیات بافت تاریخی شهر
خوسف
آمایش استان چهارمحال و بختیاری

انزلی

تهران

سمنان

قزوین

کردستان

البرز
کرمانشاه

چهارمحال
و بختیاری

خوسف

خوزستان
کرمان

طرح مطالعاتی حفظ و احیاء بافت تاریخی
شهر کرمانشاه
ایجاد سایت موزه سیراف -تدوین الگوی
طراحی شهری مسیرهای گردشگری -شهر
سیراف

سیراف

طرح جامع شهر مریوان
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منتخب طرحهای دپارتمان
طرحهای شهری و منطقهای
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| مطالعــات ســاماندهی فضایی-عملکــردی حوضههــای آبریــز
ســدهای طالقــان ،امیرکبیــر ،الر ،لتیــان و ماملــو (فــاز )۲

کارفرمــا :معاونــت شهرســازی و معمــاری وزارت راه و
شهرســازی
مــکان :حوضههــای آبریــز ســدهای طالقــان ،امیرکبیــر،
الر ،لتیــان و ماملــو
سال1399 :
وضعیت :اتمام
در ســال  ،1397مطالعاتــی بــا عنــوان «گــزارش
تشــخیص» ،وضعیــت حوضههــای آبریــز طالقــان و
امیرکبیــر در اســتان البــرز و حوضههــای الر ،لتیــان و
ماملــو در اســتان تهــران ،توســط «مرکــز مطالعــات و
تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران» و بــه ســفارش
وزارت راه و شهرســازی ،تهیــه شــده بــود .قــرارداد «طــرح
ســاماندهی فضایی-فعالیتــی حوضههــای آبریــز ســدهای
پنجگانــه تامیــن آب شــرب تهــران» (بــا رویکــرد حفــظ
امنیــت منابــع آب شــرب و گردشــگری پایــدار) ،در ســال
 ،1399بــه دســتور بنــد  13مصوبــه «مقابلــه بــا آلودگــی
منابــع آب شــرب» (مصــوب  1394و اصالحــات )1398
شــورایعالی امنیــت ملــی و بــه کارفرمایــی «دفتــر
طرحریــزی شــهری و طرحهــای توســعه و عمــران» وزارت
راه و شهرســازی بــه ایــن مشــاور ابــاغ شــد.

طالقان
الر

UARC

لتیان

کرج

Political-Administrative Divisions

ماملو

Political-Administrative Divisions in Laar Basin

Political-Administrative Divisions in Taleghan Basin
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تراکم راه (کیلومتر بر کیلومترمربع)

بیشترین سهم صنایع و معادن در ماملو

Political-Administrative Divisions in Karaj Basin

Political-Administrative Divisions in Mamlu Basin
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ایــن مطالعــات بــا رویکــردی «راهبردی-مشــارکتی» ،بــا
تدویــن روششناســی نویــن  DPSIRفضایی-مکانــی و بــا تاکیــد
بــر ایجــاد ســنتزی ســازنده میــان ســه بُعــد «حفــظ امنیــت
آب شــرب»« ،گردشــگری پایــدار» و توجــه بــه «زندگــی و
معیشــت جامعــه محلــی» طراحــی و انجــام شــده اســت .از
نقــاط قــوت ایــن مطالعــات ،عــاوه بــر روششناســی نویــن
طراحــی شــده بــرای آن ،توجــه ویــژه بــه موضــوع تحققپذیــری
طــرح (از طریــق تعریــف ســاختار مدیریــت یکپارچــه
حوضههــای آبریــز و ارائــه راهبردهــای مدیریــت تعــارض و
در نهایــت تعییــن پاســخهای راهبــردی در ســطوح ملــی،
منطقــهای و ســطح حوضههــای آبریــز ســدهای پنجگانــه
مــورد مطالعــه) بــوده اســت.
طــرح مذکــور در حوضههــای آبریــز «طالقــان» و
«امیرکبیــر» در ســال  1399بــه تصویــب شــورایعالی
شهرســازی و معمــاری ایــران رســیده و طــرح حوضــه آبریــز ســه
ســد باقــی مانــده نیــز در انتظــار برگــزاری جلســات تصویــب
اســت.
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| طرح توســعه و عمران (جامع) شهر مریوان
کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
مکان :شهر مریوان
سال1397 :
وضعیت :در حال انجام

سازمان فضایی وضع موجود شهر مریوان

38

UARC

تهیــه طــرح توســعه و عمــران (جامــع) شــهر مریــوان
پیــرو قــرارداد منعقــد میــان اداره کل راه و شهرســازی
اســتان کردســتان بهعنــوان کارفرمــا و مرکــز
مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران
و پــس از برگــزاری جلســه معارفــه توســط کارفرمــای
محتــرم میــان مشــاور طــرح جامــع و شــهرداری مریــوان
در شــهریور مــاه  1397آغــاز شــده اســت.
در ابتــدای کار و بــا آغــاز طــرح ،مشــاور بــه منظــور
تهیــه بانــک اطالعاتــی جامــع و شــناخت هرچهبهتــر
شــهر مریــوان و پیرامــون آن ،اقــدام بــه برداشــت
زمینــی اطالعــات کالبــدی و بهروزرســانی نقشــههای
پایــه شــهر مریــوان در یــک فراینــد  ۶ماهــه و بــا
بهرهگیــری از نیروهــای محلــی کــرد.
شــهر مریــوان بــه عنــوان مرکــز سیاســی -اداری
شهرســتان مریــوان ،از جایــگاه خدماترســانی بــه
کل محــدوده شهرســتان برخــوردار اســت و بــه
واســطه موقعیــت مــرزی و واقــع شــدن در فاصلــه
 20کیلومتــری بــا بازاچــه مــرزی باشــماق ،واجــد
ظرفیتهــای اقتصــادی و داد و ســتد کاالســت.

همچنیــن ویژگیهــای طبیعــی و
جغرافیایــی خــاص محــدودهای کــه
شــهر مریــوان در آن واقــع شــده
اســت و وجــود دریاچــه زریــوار در
غــرب آن بــه عنــوان مهمتریــن
تــاالب طبيعــی اســتان كردســتان و
بزرگتریــن دریاچــه آب شــيرین ایــران،
ظرفیتهــای ویــژه گردشــگری را
بــرای شــهر ایجــاد کــرده اســت.
اهداف اصلی توسعه شهر مریوان به
شرح زیر تدوین شدهاند:
•دســتیابی به نقش و جایگاه تعریف
شــده برای شهر در اسناد فرادست
•اتکای نظام درآمدی شــهر بر منابع
پایدار
•بهرهمندی از اکوسیســتم طبیعی
پایدار در شــهر و پیرامون آن
•برخورداری از ساختار کالبدی
سامانیافته
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| طرح ساماندهی مشاء دماوند
کارفرما :شهرداری دماوند
مکان :محدوده مشاء در شمال شهر دماوند
سال1395-1400 :
وضعیت :در دست انجام

ایــن طــرح همچنیــن وظایــف یــک طــرح تفصیلــی شــهری
را نیــز عهــده دار بــوده اســت و همزمــان بــرای کاربــری هــا و
شــبکه معابــر منطقــه تهیــه شــده اســت.

منطقــه دشــت مشــاء از نظــر جغرافیایــی در
شــرق اســتان تهــران و بیــن جــاده فیروزکــوه و هــراز
قــرار دارد ،ایــن منطقــه از نظــر مدیریتــی دچــار
دوگانگیهایــی بــوده اســت ،گاهــی در حــوزه
مدیریــت شــهرداری دماونــد و گاهــی فرمانــداری
بــوده اســت .بــا توجــه بــه تکالیــف شــهرداری
دماونــد در ارائــه خدمــات بــه ایــن منطقــه و نظــارت
بــر ســاخت و ســازها از زمــان تصویــب طــرح هــادی
در دهــه  ، 80بــدون الحــاق محــدوده بــه شــهر در
طــرح جامــع ،موضــوع الحــاق آن بــه شــهر دماونــد
مطــرح بــوده اســت .طــرح ســاماندهی منطقــه
مشــاء پیــرو یکــی از مصوبــات شــورایعالی شهرســازی
و معمــاری ایــران در ســال  1395بــه مرکــز مطالعــات
واگــذار شــد کــه هــدف آن بــه روز رســانی ممیــزی
امــاک ،تدقیــق محــدوده و الحــاق منطقــه بــه
محــدوده شــهر دماونــد بــوده اســت.
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| تهیــه طــرح توجیهــی اراضــی منطقــه نمونــه گردشــگری ســلمان
(ســیبلند ) -فیروزکــوه
کارفرمــا :شــرکت ســرمایهگذاری گردشــگری عقیــق
پارســیان
مــکان :كيلومتــر  ٩٥جــاده تهــران فيروزكــوه ،نبــش
روســتاي أميــن آبــاد ،منطقــه نمونــه بیــن المللــی ســيب
لنــد
سال1400-1401 :
وضعیت :در دست انجام

ســايت منطقــه نمونــه گردشــگری ســلمان
(ســیبلند) بــا  230هکتــار مســاحت در غــرب شهرســتان
فیروزکــوه ،در مــرز شهرســتان دماونــد و در  100کیلومتــری
شمالشــرقی تهــران قــرار دارد .آب و هــوای مطلــوب
شهرســتانهای فیروزکــوه و دماونــد ،قرارگیــری آنهــا در
مســیر مواصالتــي اســتانهای همجــوار (تهــران ،مازنــدران،
ســمنان) ،وجــود جاذبههــای گردشــگری و خــواص
معدنــي چشــمههای موجــود در منطقــه ،زمینــه را بــرای
ورود گردشــگران بــه ايــن منطقــه فراهــم کــرده اســت
و بــه طورکلــی ويژگيهــای بســتری طبیعــی موجــب
شــده اســت تــا شهرســتانهای فیروزکــوه و دماونــد را بــه
مقاصــد گردشــگری تبديــل شــود .بســتری کــه مجموعــه
ســیبلند در آن جــای گرفتــه از جنــوب بــه آزادراه تهــران-
فیروزکــوه و از شــمال و شــرق و غــرب بــه دامنههــای
بكــر و دســت نخــورده و دریاچــه ســد نمــرود منتهــی
میشــود کــه دارای ارزشهــای طبیعــي و توانهــای
بالقــوه و بالفعــل گردشــگری و پتانســیلهای الزم جهــت
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برنامهریــزی فضایــی اســت .گردشــگران بســیاری طــی ســال
وارد ایــن منطقــه میشــوند کــه بــه دلیــل کمبــود تســهیالت
کافــی ،بیتوجهــی بــه بســتر طبیعــي در منظــر موجــود ،نبــود
عرصــه تفرجــی ســاماندهی شــده و فقــدان امکانــات خدماتــی،
بهداشــتی و درمانــی ،اقامتــی و تفریحــی در محــدوده آنهــا
را بــا مشــکالتی روبــه رو کــرده اســت کــه احــداث مجموعــه
ســیبلند و ســاماندهی عرصههــای طبیعــی پیرامــون آن ،تــا
حــدی شــرایط را بــرای حضــور گردشــگران تســهیل خواهــد
کــرد.

طــرح جامــع ایــن منطقــه
نمونــه گردشــگری ،عملکردهــای
متنــوع گردشــگری و پشــتیبان را
در ایــن ســایت پیشــبینی نمــوده
اســت کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد
از :ســایت ورزشهــای زمســتانی
و پیســت اســکی ،تلهکابیــن
(کــه در حــال حاضــر فــاز  1آن
افتتــاح شــده اســت) ،دهکــده
ســامت و خدمــات بینالمللــی
ســامت ،هتــل درمانــی 100
اتاقــی ،ســایت باغــات ســامت و
گیاهــان بومــی و دارویــی ،مجتمــع
فضاهــای اقامتــی ،هتــل آپارتمــان،
هتــل ســاحلی (رو بــه دریاچــه)،
مرکــز خریــد ،ســالن اجتماعــات،
کافیشــاپ  .رســتورانها و
 ...و عملکردهــای مدیریــت و
نگهــداری مجموعــه.
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در حــال حاضــر ،طــرح بــه تاییــد
اســتانداری و نهادهــای اســتانی
دیگــر ماننــد اداره کل محیــط
زیســت اســتان تهــران رســیده و
برنامهریــزی جلســات کمیتــه 2
فنــی شــورایعالی شهرســازی و
معمــاری ایــران از ســوی وزارت راه و
شهرســازی در حــال انجــام اســت.
ایــن طــرح بــا همــکاری دو دپارتمــان
طراحــی شــهری و طرحهــای شــهری
و منطقــهای مرکــز مطالعــات و
تحقیقــات شهرســازی و معمــاری
ایــران انجــام شــده اســت.
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| معرفــی و تحلیــل ویژگــی شــهرک نمونــه گردشــگری زرندیــه بــرای
ارائــه بــه شــورایعالی شهرســازی و معمــاری ایــران
کارفرمــا :شــرکت توســعه ســاحان ســرزمین ایرانیــان
(ســهامی خــاص)
مکان ۳۵ :کیلومتری جنوب غربی تهران
سال1399-1400 :
وضعیت :در دست انجام

شــهرک نمونــه گردشــگری زرندیــه (ســرزمین ایرانیــان)
کــه در  ۳۵کیلومتــری جنــوب غربــی تهــران قــرار گرفتــه
اســت ،بــا وســعتی برابــر  ۱۴۰۰هکتــار ،دربرگیرنــده
فعالیتهــای متنــوع همچــون مجموعههــای ورزشــی،
تفریحــی ،گردشــگری ،مراکــز خریــد و دهکدههــای
اقامتــی اســت .شــاخص بــودن هــر یــک از کاربریهــا در
منطقــه و ارائــه خدمــات متمایــز ،اســتاندارد و بــا کیفیــت
کــه تجربــه و ســبک نوینــی از زندگــی را بــه همــه ایرانیــان
نویــد میدهــد ،بــه عنــوان رســالت اصلــی ایــن مجموعــه
در نظــر گرفتــه شــده اســت .گــزارش تهیه شــده براســاس
موضــوع قــرارداد بــرای ارائــه بــه شــواریعالی شهرســازی و
معمــاری ایــران در  ۶فصــل تهیــه و تدویــن شــده اســت.
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در فصــل اول؛ بــه معرفــی اجمالــی شــهرک نمونــه
گردشــگری زرندیــه (ســرزمین ایرانیــان) پرداختــه شــده
و ســعی گردیــده تــا چشــمانداز ،اهــداف ،راهبردهــا و
سیاس ـتهای تعریــف شــده بــرای مجموعــه و ویژگیهــای
موجــود ســایت کــه آن را بــه صــورت بالقــوه بــه یــک
مقصــد بــا ارزش تبدیــل میکنــد ،مــورد مطالعــه قــرار
گیــرد .در فصــل دوم؛ ضــرورت ایجــاد مجموعههــای
گردشــگری ایــن چنیــن از دیــدگاه اســناد چشــماندازی،
سیاســتی ،برنامــهای و آمایشــی کشــور و نقشــی کــه
میتوانــد در توســعه اقتصــادی کشــور ایفــا نمایــد
بررســی شــده اســت .در فصــل ســوم؛ امکانــات قانونــی
موجــود جهــت حمایــت از مجموعههــای گردشــگری
و فرصتهــای ســایت کــه قابلیــت بالفعــل شــدن را
دارا و قــادر بــه پاســخگویی نیازهــای توســعه گردشــگری
هســتند ،تحلیــل گردیــده اســت.
فصــل چهــارم شــامل مبانــی نظــری توســعههای
گردشــگری بــزرگ مقیــاس و الزامــات مگاپروژههــا بــرای
همســویی بــا اهــداف توســعه پایــدار اســت .از ایــن رو
نمونههــای مــوردی مشــابه و تــا حــدودی موفــق بررســی
شــده تــا شــاخصهای و ملزومــات پایــداری در ابعــاد
اقتصــادی ،اجتماعــی ،قانونــی و زیســتمحیطی بــه
عنــوان ابــزاری بــرای ارزیابــی پروژههــا تدویــن گــردد .در
فصــل پنجــم ویژگیهــای طــرح ارائــه شــده در نظامــات
مختلــف ســازمان فضایــی ،کاربــری ،عملکــرد ،تراکــم و
جمعیــت ،فازبنــدی اجــرا و بهرهبــرداری و نحــوه واگــذاری

معرفــی شــده اســت .ایــن موضــوع کــه چیدمــان فضایــی
عملکردهــا بــه چــه نحــوی اســت و ارتبــاط بیــن پهنههــا
بــه چــه صورتــی پیشبینــی شــده اســت؛ و اینکــه بــرای
کاربریهــا و عملکردهــا چــه ســطوحی در نظــر گرفتــه شــده
اســت و آیــا از نظــر کمــی و کیفــی بــا گروههــای جمعیتــی
مخاطــب مجموعــه تناســب دارد از جملــه ســواالتی اســت
کــه ســعی شــده در ایــن فصــل بــه آن پاســخ داده شــود .در

نهایــت در فصــل ششــم ،در نظامهــای تعریــف شــده طــرح،
ارتباطــات سلســلهوار میــان ضرورتهــا ،امکانــات و الزامــات
و ویژگیهــای منتــج از هــر یــک بررســی شــده و ســپس اثــرات
ایــن ویژگیهــا در نظامهــای کیفیــت محیطــی و فضایــی،
جمعیتپذیــری و جــذب جامعــه مخاطــب ،تنــوع خدمــات و
فعالیتهــا ،ســطوح و ســرانه کاربریهــا و نظــام اقتصــادی
شــهرک نمونــه گردشــگری زرندیــه ارائــه شــده اســت.
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| طرح آمایش اســتان چهارمحال و بختیاری
کارفرمــا :ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان چهارمحــال و
بختیــاری
مکان :استان چهارمحال و بختیاری
سال1395 :
وضعیت :اتمام

تهيــه طــرح آمايــش اســتان چهارمحــال و بختيــاری در
شــهريور  1395طــی قــراردادی بــا ســازمان مديريــت و برنامــه
ريــزی اســتان بــه مرکــز مطالعــات و تحقيقــات شهرســازی و
معمــاری ايــران واگــذار شــد .در اجــرای ايــن قــراداد ســعی
شــد تــا تمــام اســتانداردهای کمــی و کيفــی راهنمــای انجــام
شــرح خدمــات ابالغــی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور
رعايــت شــود .در  1395/7/16مشــاور بــه دســتگاه هــای
اجرايــی اســتان معرفــی شــد و تــا آذر  1397بيــش از  60جلســه
تخصصــی ،کارگروههــای آمايــش و نظارتــی در اســتان
برگــزار شــد :مشــاور بــا مجمــوع حضــور حــدود  400نفــر روز
کارشــناس در اســتان ( غيــر از حضــور نماينــده و راه انــدازی
دفتــر محلــی) توانســت بــه صــورت فشــرده در کمتــر از 24
مــاه طــرح را تهيــه و در مراجــع اســتان مصــوب کنــد .

Zoning of Activities

ايــن طــرح نقطــه عطفــی در تبييــن ماموريــت هــای
ملــی اســتان بــود و توانســت جهتگيــری توســعه اســتان
را بــر اســاس ظرفيتهــای درونــی آن و اصــول درونزايــی
و بروننگــری تغييــر دهــد .در تهيــه طــرح از تخصــص
 25نفــر از همــکاران مرکــز اســتفاده شــده اســت و تجربــه
گرانبهایــی بــرای آينــده بــه يــادگار مانــده اســت.

Digital Elevation Model
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| طرح آمایش استان خوزستان
کارفرما :استانداری خوزستان
مکان :استان خوزستان
سال1390 :
وضعیت :اتمام
Cultivation Fields

Deprivation of Validity of Government Documents
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Population Density

مطالعــات آمايــش اســتان خوزســتان بــر اســاس شــرح
خدمــات مــرداد مــاه  1390دفتــر امــور آمايــش و توســعه
منطقـهای معاونــت نظــارت راهبــردی رياســت جمهــوری و
راهنمــای تهيــه آن ،از نيمــه دوم ســال  1390بــا کارفرمايــی
معاونــت برنامهريــزی اســتانداری خوزســتان ،توســط مركــز
مطالعــات و تحقيقــات شهرســازی و معمــاری ايــران،
بــه عنــوان مجــری ،آغــاز شــد و در تاريــخ  1394/2/1بــه
تأييــد كارگــروه آمايــش ،محيــط زيســت و توســعه پايــدار
اســتان و در جلســه مــورخ  1394/2/16بــه تصويــب شــورای
برنامهريــزی و توســعه اســتان رســيد.
بــه طــور كلــی مطالعــات آمايــش اســتان طبــق شــرح
خدمــات يــاد شــده از دو بخــش تشــكيل میشــود :بخــش
نخســت كــه فصلهــای يكــم تــا پنجــم ايــن مطالعــات را
دربــر دارد بــه بررســی و تحليــل وضــع موجــود میپــردازد
و بــا تحليــل نقــاط قــوت و ضعــف و تهديــد و فرصــت
ناظــر بــر وضــع موجــود ،پايــان میپذيــرد .بخــش دوم كــه
فصلهــای ششــم تــا هشــتم را شــامل میشــود نــگاه
بــه آينــده دارد و براســاس تحليــل اهــداف ،چشــمانداز و
ســناريوهای توســعه بــه طراحــی و تدويــن برنامــه آمايــش
اســتان و نظــام مديريــت آن میپــردازد.
نتايــج ايــن مطالعــات در يــازده جلــد گــزارش ،شــامل
پنــج جلــد گــزارش مســتقل موضوعــی (گزارشهــای
پشــتيبان) و شــش جلــد گــزارش بــر حســب فصلهــای
شــرح خدمــات ،تهيــه و تحويــل داده شــده اســت.
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| مجموعــه طرحهای کالبدی منطقهای
کارفرما :وزارت مسکن و شهرسازی
مکان :حوزههای مختلف منطقهای کشور
سال :شروع از سال  1373تا 1368
وضعیت :اتمام

بــرای انجــامدادن مطالعــات طــرح کالبــدی منطقــه البــرز
جنوبــی حســب مــورد از نقش ـههایی بــا مقیــاس  1:250000تــا
 1:20000اســتفاده شــده اســت.

مطالعــات طرحهــای کالبــدی منطقــهای ،بهعنــوان
دومیــن ســطح از ســطوح طرحهــای کالبــدی (ملــی،
منطقــهای ،محلــی) ،از ســال  1373همزمــان بــا مطالعــات
طــرح کالبــدی ملــی ،آغــاز شــده اســت .ایــن مطالعــات
هماننــد ســایر ســطوح مطالعــات طرحهــای کالبــدی ،ســه
هــدف اصلــی زیــر را درپــی میگیــرد:
تعییــن «تناســب زمینهــا» بــرای توســعه ســکونتگاهها و
فعالیتهــای صنعتــی
تعییــن سلســله مراتــب و شــبکه ســکونتگاهها و
ســطحبندی خدمــات
تعیین کاربریهای مجاز سرزمین سراسر منطقه

بــرای تهیــه طــرح کالبــدی منطقــه البــرز جنوبــی بیــش
از  20گــروه مطالعاتــی تحــت مدیریــت واحــد ،اجــرای
مطالعــات گوناگــون طــرح را بــه شــرح زیــر ،عهــدهدار
بود هانــد:
•توپوگرافی
•ژئوتکنیک ،آبهــای زیرزمینی و ژئوتکنیک لرزهای
•پهنهبندی خطر نســبی سیل
•اقلیم ،سکونت و آسایش
•کاربری و پوشش اراضی
•خاک و کشاورزی
•منابع آب
•محیطزیست
•جمعیت
•شبکه شهرها و خدمات
•نابرابریها و محرومیتزدایی
•صنعیت و معدن
•شبکه ترابری
•شبکه مخابرات و پست
•شبکه انرژی
•آثار تاریخی و پرارزش
•جهانگردی و ایرانگردی
•سیستم اطالعات جغرافیایی
•چشمانداز اقتصادی
•تهیــه طرح کالبدی منطقه

Rural Population Density

The Ridges of the Southern Alborz Region

Access to a Variety of Transportation Systems

Optimal Landuse

Time Distance from Tehran
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| طرح کالبدی ملی
کارفرما :وزارت مسکن و شهرسازی
مکان :کشور ایران
سال1370 :
وضعیت :اتمام

طـــرح کالبــدی ملــی ايــران بــا هــدف کلــی برنامهريــزی
توســـعه پايــدار ســـکونتگاهها و مديريــت خردمندانــه
ســرزمين (فضــا) و جهــت پاســخگويی بــه مســايل ذيــل،
در ســال  1369از ســوی معاونــت شهرســازی و معمــاری
وزارت مســکن و شهرســازی ،تعريــف شــده اســت:
 1بررســی تناســب زمينهــا بــرای گســترش آينــدهشــهرهای کنونــی و ايجــاد شــهرهای جديــد.
 2پيشــنهاد شــبکه شــهري آينــده کشــور و تعييــنچگونگــی اســتقرار و سلســله مراتــب شــهرها بــه
منظــور تســهيل مديريــت ســرزمين.
 3منطقهبنــدي سراســر ايــران ،تعييــن کاربریهــایمطلــوب و پيشــنهاد چارچــوب کلــی مقــررات ســاخت
و ســاز در کاربریهــای مجــاز.

طــرح کالبــدی ملــی در تاريــخ  1375/12/25بــه تصويــب
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ايــران رســيد.
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منتخب طرحهای دپارتمان
طراحی شهری
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| طرح تدوین ســند راهبردی محدوده اسالمآباد

رودخانه درکه
رودخانه دربند
منطقه 2
منطقه 3
رودخانه فرحزاد

محدوده اسالمآباد

مجتمع مسکونی باغ بهشت
مجتمع مسکونی آتیساز

Aerial Image of the Scope of the intervention Area & the Distribution Status of the Built, Green & Open Spaces

کارفرما :سازمان نوسازی شهر تهران
مکان :منطقه  2تهران ،محدوده اسالمآباد
سال1400-1399 :
وضعیت :در دست انجام

محــدوده اســام آبــاد تهــران در گســتره ای  130هکتــاری
بــه مــوازات بزرگــراه شــهید چمــران بــه عنــوان یکــی از
عرصه-هــای اکولوژیــک شــهر تهــران و بــا مجموع ـهای از
مناقشــات حقوقــی ،زیســت محیطــی و اجرایــی و طراحانــه
در ســال  1398از ســوی ســازمان نوســازی شــهر تهــران بــه
عنــوان یــک پــروژه طراحــی شــهری میــان مقیــاس مطــرح
شــد.

ایــده مطــرح شــده «حیــاط تهــران» طراحــی ایــن
محــدوده را از طریــق پیونــد بــا ســایر عرصههــای شــبکه
اکولوژیــک شــهر و پذیــرش نقشهایــی متنــوع در عیــن
حفــظ نقــش قلمــرو عمومــی بــه عنــوان یــک عرصــه
عمومــی بــرای شــهر تهــران مــد نظــر قــرار داده اســت.
«حیــاط تهــران» میتوانــد متضمــن حیــات اکولوژیــک
شــهر تهــران ،و بــه عنــوان یــک حیــاط ،پیونــد دهنــده
بســیاری از فضاهــای عمومــی ،نیمهعمومــی و موزاییکــی
فرهنگــی از اقــوام و همســایگان و ســاکنان باشــد.
حیــاط تهــران در چشــم انــداز پیــش روی خــود ،ضمــن
احتــرام بــه حــق ســرپناه ســاکنین بــا حفــظ و ارتقــاء
الگوهــای متناســب ســکونتی موجــود در خــود ،بــه عنــوان
یــک قلمــرو عمومــی شــهری خوشــنام و پــرآوازه در تعامــل
فضایــی و عملکــردی بــا شــهر قــرار مــی گیــرد .محورهــای
پیــاده آن بــرای تفــرج و ورزش مــورد توجــه خواهــد بــود
و ویژگیهــای اقلیمــی آن بــه محیــط زیســت شــهری
تهــران کمــک میکنــد ،بــا فعالیتهــای فرامنطقــهای
و معطــوف بــه گردشــگری شــهری ،ضامــن ایجــاد
اشــتغال پایــدار بخصــوص بــرای ســاکنان و اقتصــادی
کــردن نگهــداری باغــات و عرصههــای تحــت مالکیــت
خصوصــی اســت.

محیط مصنوع (فضاهای
ساختهشده)

محیط طبیعی (فضاهای سبز و باز)
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Suggested Focal Points & Pedestrian Network
Pedestrian Network
Lake
Tourism, Recreational & Commercial Center
The Connecting Bridge

Public Space
Green Zone

Residential
Historical Fabric
Contemporary Residential Area

Corridors & Linear Elements
River

Significant Elements of the Intervention Area

Highway & River Protection Buffer

Available Drive Way
Suggested Drive Way

Mass & Space

Figure-Ground Map
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| طــرح توجیهــی شهرســازی (امکانســنجی) ،تغییــر کاربــری اراضــی
بافــکار در منطقــه  16تهــران
کارفرما :سازمان نوسازی شهر تهران
مکان :منطقه  16تهران
سال1400-1399 :
وضعیت :در دست انجام

64

UARC

اراضــی بافــکار در منطقــه  16تهــران شــامل دو قطعــه
زمیــن در شــمال جنــوب اتوبــان بعثــت اســت کــه مطابــق
پهنهبنــدی طــرح تفصیلــی ذیــل پهنــه  S222قــرار گرفتــه
اســت .بــا توجــه بــه مختصــات زمیــن و تمرکــز شــدید
پهنــه هــای خدماتــی در محــدوده پــروژه و امــکان فقــل
شــدن ترافیکــی محــدوده ایــده بهــره بــرداری مســکونی از
اراضــی مطــرح شــده اســت
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طــرح در مجموعــه کاربــری ســبز ،خدماتــی و مســکونی
ارائــه شــده اســت.
ســاختار بخــش خدماتــی ســاختاری محــوری اســت کــه
در دو ســوی یــک پــارک بــزرگ ســازمان یافتــه اســت،
و ســاختار بخــش مســکونی ســیمتریکال اســت کــه
برجهــای مســکونی حــول یــک نظــام دو گانــه مرکــزی و
متقــارن ســازمان یافتهانــد.
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در طراحــی پــارک مجموعــه تــاش شــده اســت کــه بــا
حفــظ امتــداد خطــی اصلــی محــور واصــل عناصــر خدماتی،
شــکلی از تنــوع در پیکــره یــک شــبکه پنهــان منظــم خلــق
شــود کــه امــکان ایجــاد فضاهــای بینابینــی متنــوع را
فراهــم آورد.
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| طراحی شــهری بلوار تکاوران و بافت مرکزی بندر انزلی

طــرح طراحــی شــهری بلــوار گردشــگری و بافــت
مرکــزی بنــدر انزلــی در ســه ســکانس ،میــدان امــام
خمینــی تــا پــل تــکاوران ،از پــل تــکاوران ،تــا میــدان
شــهدای گمنــام و از میــدان شــهدای گمنــام تــا بــرج
کنتــرل ترافیــک دریایــی طراحــی شــده اســت.
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Square Plan and Fish Market

کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن
مکان :شهر بندر انزلی
سال1397 :
وضعیت :اتمام
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Main Signs & Axes

Movement System
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Spatial Organization

3D Design of the Intervention Area

در ایــن ســه ســکانس تاکیــد بــر کاربریهــا و
فعالیتهــای موجــود تجــاری و خدماتــی (در ســکانس
اول) ،رودخانــه و شــنبه بــازار روگا و ارتبــاط آن بــا زون
اداری شــهر از ســوی دیگــر (در ســکانس دوم) ،و
نهایتــاً ســازماندهی خطــی میــدان شــهدای گمنــام
تــا بــرج کنتــرل بــه عنــوان عنصــر ســاختار بخــش
گردشــگری تحــت عنــوان بلــوار (ســکانس ســوم)
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

Hierarchy Network of Roads
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| طرح مطالعاتی حفظ و احیاء بافت تاریخی شــهر کرمانشاه
کارفرمــا :اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری اســتان کرمانشــاه
مکان :شهر کرمانشاه
سال1396 :
وضعیت :اتمام

Hierarchy Network of Roads

مســاله بافــت تاریخــی کرمانشــاه ،بــه عنــوان یــک
شــهر کوهپایـهای رو به گســترش فرســودگی بســیاری
از خانههــا ،زوال شــهری ناشــی از تخریــب و رهاشــدن
منــازل ،ناهمگونــی منظــر شــهری بافــت تاریخــی
و ســاخت و ســازهای نامناســب بــا بســتر آن بــوده
اســت.
تجدیــد حیــات و حفاظــت از بافــت تاریخــی بــا
تاکیــد بــر هســتههای فرهنگــی ارزشــمند تالشــی بــرای
بازگردانــدن آنهــا بــه چرخــه رقابتــی محدودههــای
شــهری اســت.
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Recommended Use Zoning

Suggested High System
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| طرح تجدید حیات بافت تاریخی خوســف
کارفرمــا :اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری اســتان خراســان جنوبــی
مکان :شهر خوسف
سال1396 :
وضعیت :اتمام
بافــت تاریخــی خوســف بــه عنــوان یکــی از ارزشــمندترین
میــراث بافتـهای کهــن ایرانــی ،بــا خانههایــی بــه قدمــت
بیــش از  700ســال ،بــدون دخــل و تصــرف هــای رایــج در
دیگــر شــهرها موضــوع حفاظــت و تجدیــد حیــات را بــه
عنــوان مســالهای ضــروری مطــرح میکنــد.

شــهر در همپوشــانی الیههــای ریختشــناختی شــبکه
معابــر ،قطعــات ،ســاختمانها و بســتر طبیعــی محیطــی
پاســخگو و پایــدار را فراهــم کــرده اســت کــه در پرداختــن
بــه آن گونهشناســی و ریختشناســی ابنیــه و فضاهــا
در دســتور گرفتــه اســت و ضوابــط و مقــررات حفاظتــی
پیشــنهادی بــرای ایجــاد شــرایط تجدیــد حیــات مدنظــر قــرار
گرفتهانــد.

New Roads Network

Organic Roads Network

Main Skeleton

پالن الگوی پیشنهادی

Urban Form
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Historical Area
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ارائــه طــرح از طریــق مجموعــه
اقدامــات مشــارکتی بــا هــدف
تســهیل و تســریع فراینــد تجدیــد
حیــات شــهر مبتنــی بــر ایجــاد
تعامــل و گفتگــو میــان اهالــی
و مدیریــت شــهری در یــک اتــاق
فکــر میســر شــده اســت.
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| ایجــاد ســایت مــوزه ســیراف-تدوین الگــوی طراحــی شــهری
مســیرهای گردشــگری
کارفرمــا:اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان بوشــهر
مکان :شهر سیراف
سال1395 :
وضعیت :اتمام
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طــرح «ایجــاد ســایت مــوزه ســیراف ،تعییــن و تدویــن
چارچــوب و الگــوی طراحــی شــهری مســیرهای گردشــگری
در شــهر ســیراف» از ســوی اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان بوشــهر در ســال 1394
بــه مرکــز مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی و معمــاری
ایــران محــول شــد و در ســال  1395بــه تصویــب رســید.
طــرح بــه دنبــال ایجــاد ســایت مــوزهای بــود کــه بتوانــد
هویــت و آثــار بنــدر ســیراف را در اســتان بوشــهر در چرخــه
اقتصــاد شــهر قــرار دهــد .بــه همیــن دلیــل طــرح حاضــر،
مبتنــی بــر حفــظ آثــار و بهرهبــرداری اقتصــادی از آنهــا در
چارچــوب یــک ســایت مــوزه تهیــه شــده اســت.
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| طــرح توجیهــی شهرســازی (امکانســنجی) ،مرکــز تجــارت
بینالمللــی بنکــداران مــواد غذایــی
کارفرما :شرکت رضایاد
مکان :منطقه  15تهران
سال1400-1399 :
وضعیــت :تصویــب در کارگــروه فنــی کمیســیون مــاده
 5شــهر تهــران

ســاماندهی صنــوف و مشــاغل شــهر تهــران همــواره
یکــی از مهمتریــن دغدغههــای مدیریــت شــهری
(خصوصــا شــهرداری تهــران و شــرکت ســاماندهی صنایــع
و مشــاغل شــهر تهــران و شــهرداریهای مناطــق) ،اتــاق
اصنــاف تهــران و اتحادیههــای صنفــی بــوده اســت ،بــه
طوریکــه ایــن دغدغــه موجــب شــده اســت کــه طــی
ده ســال گذشــته ،انتقــال صنــف بنکــداران مــواد غذایــی
تهــران از خیابانهــای مرکــزی شــهر تهــران یکــی از
موضوعــات مهــم در برنامههــای ســاماندهی مشــاغل
شــهر تهــران و انتقــال ایــن صنــف بــه مکانــی مناســب
باشــد .در دی مــاه ســال  ،1390یکــی از جامعتریــن
مصوبــات صــورت گرفتــه در ایــن خصــوص بــا عنــوان
«ســاماندهی صنایــع ،صنــوف و مشــاغل شــهر تهــران»
در شــورای اســامی شــهر تهــران بــه تصویــب رســید.
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بــه اســتناد ایــن مصوبــه و بــه جهــت اجــرای بنــد 20
مــاده  55قانــون شــهرداریها ،فیمابیــن اتــاق اصنــاف
ایــران ،اتــاق اصنــاف تهــران ،اتحادیه بنکــداران مــواد غذایی
تهــران ،اتحادیــه عطــار و ســقط فــروش و عمدهفروشــان
کاالهــای دخانــی و شــرکت ســاماندهی صنایــع و مشــاغل
شــهرداری تهــران (بــه عنــوان نماینــده شــهرداری تهــران)
موافقتنامــهای بــه امضــا رســید کــه براســاس آن مقــرر
گردیــد ،مرکــزی بــا عنــوان «مرکــز تجــارت بینالمللــی
بنکــداران مــواد غذایــی و محصــوالت دخانیــات ایــران» در
محــل ملــک انبــار چــای بــه متــراژ  103000متــر مربــع واقــع
در منطقــه  15شــهر تهــران ،بــرای ســاماندهی و انتقــال
بخشــی از اعضــای صنــف کــه در مناطــق  11و  12تهــران
مشــغول فعالیــت هســتند ،طراحــی و ســاخته شــود.
متعاقــب تعریــف ایــن پــروژه و امضــای موافقتنامــه
مذکــور ،طبــق درخواســت کارفرمــا ،در چارچــوب شــرح
خدمــات مصــوب طرحهــای توجیهــی بــرای ارائــه
بــه کمیســیون مــاده  5شــهر تهــران و بــا نیازســنجی
بهرهبــرداران مجموعــه ،گزارشــی بــرای ارائــه بــه ایــن
کمیســیون تهیــه شــد .در شــهریور مــاه  ،1400پــس از طــی
مراحــل قانونــی ،موضــوع در کارگــروه کمیســیون مــاده
 5شــهر تهــران مطــرح و موافقــت ایــن کارگــروه بــرای
احــداث ایــن مجموعــه براســاس برنامــه فیزیکــی تدویــن
شــده اعــام و بــرای تصمیمگیــری نهایــی بــه کمیســیون
مــاده  5شــهر تهــران ارجــاع داده شــد.
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| طــرح توجیهــی شهرســازی (امکانســنجی) ،پــروژه مجتمــع تجــاری-
مســکونی مرزداران
کارفرمــا :تعاونــی گــروه صنایــع مکانیــک وابســته بــه
وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح
مکان :منطقه  2تهران
سال1400-1399 :
وضعیــت :تصویــب در کارگــروه فنــی کمیســیون مــاده
 5شــهر تهــران
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در منطقــه  2شــهر تهــران و در ضلــع شــمال غربــی تقاطــع
بزرگــراه جــال آل احمــد و بزرگــراه یــادگار امــام ،زمینــی
بــه مســاحت  10927متــر مربــع قــرار دارد کــه در حــال
حاضــر در مالکیــت وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای
مســلح اســت .ایــن زمیــن در ســال  1385در ازای مطالبــات
شــرکت کیســون در ازای طراحــی و ســاخت پــروژه بــاغ
کتــاب تهــران بــا پروانــه ســاختمانی بــه شــرکت کیســون
واگــذار شــد.

وزارت دفــاع پــس از خریــدن ایــن زمیــن از شــرکت کیســون ،به
منظــور تامیــن مســکن بــرای اعضــای گــروه صنایــع مکانیــک
وابســته بــه ایــن وزارتخانــه نیــاز بــه تراکــم مســکونی بیــش از
پروانــه ســاختمانی داشــت از ایــن رو درصــدد تهیــه طرحــی
مطابــق بــا نیــاز خــود و اخــذ مصوبــه از مرجــع قانونــی ایــن امــر
یعنــی کمیســیون مــاده  5شــهر تهــران برآمــد.

بــه همیــن منظــور گزارشــی مطابــق بــا شــرح خدمــات مصــوب
مطابــق بــا ســوابق زمیــن ،درخواســت کارفرمــا و مالحظــات
شهرســازی موجــود تهیــه و پــس از طــی مراحــل قانونــی در
کمیســیون مــاده  5شــهر تهــران مطــرح شــد.
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| طــرح توجیهــی شهرســازی (امکانســنجی) ،تغییــر کاربــری در
منطقــه  18شــهر تهــران

کارفرما :خصوصی
مکان :منطقه  18تهران
سال1399 :
وضعیــت :تصویــب در کارگــروه فنــی کمیســیون مــاده
 5شــهر تهــران

در تاریــخ  ،1399/۲/۲۳بــا حضــور اعضــای کمیســیون توافــق
و معــوض شــهرداری منطقــه  ،۱۸به نمایندگی از شــهرداری
تهــران و مالکیــن ملــک ،جلسـهای تشــکیل و توافقنامـهای
بــا توجــه بــه درخواســت مالکیــن مبنــی بــر تغییــر کاربــری
ملــک مــورد نظــر فــی مابیــن طرفیــن منعقــد شــد .براســاس

ایــن توافقنامــه ،طــرح توجیهــی بــرای ایــن زمیــن بــرای تغییــر
کاربــری ملــک بــه پارکینــگ عمومــی مطابــق بــا مصوبــه
 436کمیســیون مــاده  ،5تهیــه شــد و پــس از طــی مراحــل
قانونــی در تاریــخ  ،1399/8/12در قالــب بنــد  5مصوبــه 610
کمیســیون مــاده  5شــهر تهــران بــه تصویــب رســید.

ملــک مــورد نظــر بــا مســاحت  10000متــر مربــع در منطقــه
 ۱۸شــهرداری تهــران واقــع شــده اســت .در ســال ،۱۳۴۱
ســه دانــگ ایــن زمیــن کــه مســاحتی حــدود  ۵۰۰۰متــر
مربــع از زمیــن را بــه خــود اختصــاص داده بــود توســط
مالــک بــه اداره آمــوزش و پــرورش هبــه و در آن واحــد
آموزشــی احــداث گردیــد کــه از آن ســال تاکنــون مشــغول
فعالیــت اســت .بــا احــداث ایــن مدرســه ایــن ملــک بــه
دو بخــش تقســیم شــد و قســمت دوم در چنــد ســال اخیــر
بــه عنــوان پارکینــگ عمومــی مــورد اســتفاده بــوده اســت.
در طــرح تفصیلــی جدیــد شــهر تهــران ،ایــن قطعــه تــا
ســال  ۱۳۹۲در پهنــه  ،S222در نظــر گرفتــه شــده بــود و
از آن پــس بــا توجــه بــه ســابقه کاربــری فضــای ســبز در
پهنــه  ،G111قــرار داده شــده اســت.
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منتخب طرحهای
دپارتمان معماری
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| طراحی برج تجاری-اداری وزرا
کارفرما :شرکت الماس شهراد شرق
مکان :تهران ،خیابان وزرا
سال1399 :
وضعیت :در حال طراحی نما

Image of the Building from Hajar Hospital

ســاختمان رویــال  2واقــع در خیابــان وزرا ســازهای
نیمســاخته اســت کــه در  20طبقــه بــر فــراز پــارک
ســاعی قــرار گرفتــه اســت .ایــن بنــا در بخــش
شــمالی خیابــان وزرا ،یکــی از برجهــای مــدرن بلنــد
مرتبــه تهــران خواهــد بــود کــه نقــش بســزایی در
شــکلدهی بــه ســیمای بصــری ایــن محــدوده
خواهــد داشــت.
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Image of the Building from Argentina Square

Valuation of surfaces based on the
quality of vision and landscape from
inside the building

Image of the Building from the
Beginning of Vozara Street

Image of the Building from Sayi Park

Valuation of surfaces based on the
importance of being seen from
urban areas
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Exploded Diagram

در فرآینــد طراحــی ســعی شــده اســت بــا بازتعریــف
تیپولــوژی نماهــای دهــه چهــل و پنجــاه تهــران ،تصویــری
انتزاعــی و خالصــه شــدهای از بناهــا را در قالــب یــک کالژ
بــه مخاطــب ارائــه دهــد .عــاوه بــر ایــن تــاش شــده
ماهیــت شــیگونه و توپــر بناهــای بلندمرتبــه بــا ایجــاد
فضاهــای تهــی (هیــچ) و دیالکتیــک مابیــن فضــای پــر و
خالــی مــورد نقــد قــرار گیــرد.

Concept and Expression of Building Form

Building Shell

A View of Main Entrance

90

UARC

View to the Entrance of the City Plaza

Functional Planning
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| طراحی داخلی هتل سیرجان
در فرآینــد طراحــی پــروژه موضوعــات زمینهگــرا
همچــون گلیــم شــیریکی پیــچ کــه یکــی از صنایــع دســتی
مهــم و ثبــت شــده ســیرجان اســت بــه شــکل انتزاعــی در
طراحــی داخلــی پــروژه مــورد توجــه بــوده اســت.

Nashtaroud Residential Complex

Nashtaroud Residential Complex

Food Court

Commercial

کارفرمــا :شــرکت توســعه مجتمعهــای خدماتــی رفاهــی
پــارس زیگــورات
مکان :سیرجان ،کرمان
سال1399 :
وضعیت :در حال ساخت ،مرحله نازک کاری

در کنــار ایــن موضــوع تاکیــد کارفرمــای پــروژه بــه حفــظ و اســتفاده از مصالــح و هزینههــای
صــورت گرفتــه در فرآینــد طراحــی تاثیرگــذار بــوده اســت.
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| طراحی هتل بافت
کارفرما :شرکت ستاره کویر بام
مکان :شهر کرمان
سال1398 :
وضعیت :در دست انجام-فاز 2
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قرارگیــری پــروژه در یــک شــیب طبیعــی خــارج از
شهرســتان بافــت اســتان کرمــان ،بــا دیــد و منظــری ویــژه
موقعیــت ممتــازی بــه پــروژه داده اســت .ایــن موضــوع در
عیــن حــال چالشــی پیــش روی طراحــان قــرار داده کــه در
کنــار اســتفاده از دیــد و منظــر مطلــوب ســایت ،مســائل
جانمایــی مناســب فضاهــا در ســطوح ارتفاعــی مختلــف را
بــر طــرف ســازد .همچنیــن عملکردهــای متنــوع موجــود در
برنامــه فیزیکــی پــروژه موضــوع روابــط فضایــی ریزفضاهــا
و دسترس ـیهای مجــزا از هــم در پــان و مقطــع ،طــراح را
بــه رعایــت مســائل مختلفــی ملــزم کــرده اســت؛ از جملــه
اســتاندارهای دریافــت یــک هتــل چهــار ســتاره ،رعایــت
مســائل زیباییشناســی و زمینهگــرا جهــت نیــل بــه فرمــی
مطلــوب و منطبــق بــر توپوگرافــی و نظایــر آن.
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| مســابقه مجتمع مسکونی ساحلی نشتارود
کارفرمــا :مجمــع پزشــکان بــه نمایندگــی آقــای مهنــدس
شر یفی
مکان :نشتارود ،شهرستان تنکابن ،مازندران
سال1398 :
وضعیت :مسابقه ،طرح برگزیده

در ایــن پــروژه کنــار چالشهــای پیــش روی هــر مجموعــه
مســکونی ،موضــوع ســایت ویــژه آن واقــع در ســاحل
دریــای شــمال ایــران نیــز مطــرح اســت .ایــن مهــم فرآینــد
طراحــی را در اســتفاده حداکثــری از دیــد و منظــر ســاحل
بــه دریــا و بهرهگیــری از نســیم مطلــوب بــرای بیشــترین
تعــداد واحدهــای ســکونتی ،پــروژه را بــا چالشــی دوچنــدان
روبــرو کــرده اســت .از ایــن رو در فرآینــد طراحــی چینــش
مناســب واحدهــا کنــار هــم ،بــرای مســدود نکــردن
دیــد یکدیگــر و همزمــان عــدم امــکان کاهــش تعــداد
واحدهــا باتوجــه بــه برنامــه پــروژه از ســوی کارفرمــا مــورد
توجــه و تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.
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Balcony Forms

)Section (SC: 1/500

Mass Placement Alternatives

Design Process
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Parking

Plan Types (210 & 140 m2)-(SC 1/100)

Entrance

Landscape & Pedestrian Path

Nashtaroud Residential Complex

Waves form for Terraces & Final Mass
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| طراحی داخلی ساختمان اداری ویرا
کارفرمــا :شــرکت گــروه ســرمایه گــذاری میــراث
فرهنگــی و گردشــگری ایــران (ســمگا)
مکان :تهران ،خیابان یوسف آباد
سال1398 :
وضعیت :تکمیل طراحی داخلی
برنام ـهی پــروژه طراحــی داخلــی هشــت طبقــه اداری واقــع در
ســاختمان تجــاری-اداری ویــرا در یوســف آبــاد جهــت اســتقرار
شــرکتهای هولدینــگ ســرمایهگذاری میــراث فرهنگــی و
گردشــگری ایــران (ســمگا) تعریــف شــده .در رونــد برنامهریــزی
فضایــی تیــم طراحــی پــس از برگــزاری مصاحبــه بــا مدیــران و
کارکنــان شــرکتهای هــدف ،اقــدام بــه تهیــه الگوهــای
ســازمان فضایــی مناســب بــرای هــر شــرکت و تدویــن نیازهــای
اختصاصــی هــر بخــش نمــود.
یکــی از اهــداف طــرح ایجــاد هویــت ســازمانی
مشــترک در عیــن توجــه بــه تکثــر و تنــوع مــد نظــر
هــر شــرکت بــود .از طرفــی الگوهــای گرافیکــی و
موتیفهــای بــه کاررفتــه در فضــا بــا ریشــههای
هندســی مشــترک خــود و متریــال و رنــگ هــای
بــه کاررفتــه در عناصــر و مبلمــان هویــت بصــری
یکپارچــهای را بــرای شــرکتهای تحــت پوشــش
هولدینــگ ایجــاد کــرده اســت .فضــای داخلــی
بخشهــای اداری در ایــن پــروژه ماهیتــی بــاز و
شــفاف دارد و پــان بــاز و جدارههــای شیشــهای آن
امــکان بهرهگیــری حداکثــر از مناظــر بیرونــی و نــور
طبیعــی را بــرای کارکنــان فراهــم کــرده اســت.
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| طراحی مجموعه بینراهی بافت
کارفرمــا :شــرکت خدماتــی رفاهــی پــارس زیگــورات
بافــت
مکان 5 :کیلومتری جاده بافت و سیرجان ،کرمان
سال1398 :
وضعیــت :در حــال آمادهســازی و اجــرای خیابانهــا و
ســاختما نها

در فرآینــد طراحــی ایــن پــروژه ســعی شــده اســت تــا
ماهیــت صنعتــی ایــن مجموعــه باتوجــه بــه مجــاورت بــا
کارخانــه فــوالد ایــن شــهر ،تاثیرگــذار باشــد.
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ایــن مجموعــه بــا حفــظ یکپارچگــی اجــزای مختلفــش کــه
کاربریهــای گوناگونــی ماننــد اقامتــی ،خدماتــی و تفریحــی
را دارنــد ،بــه طیــف متنوعــی از مراجعیــن ،از راننــدگان
خودروهــای ســنگین تــا خانوادههــا خدماترســانی
میکنــد .انســجام کالبدی-فضایــی در ایــن مجموعــه یــک
ایــده کلــی و هماهنــگ را رقــم میزنــد.
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| طراحی مجموعه تجاری-اداری سیرجان
کارفرمــا :شــرکت گــروه ســرمایه گــذاری میــراث
فرهنگــی و گردشــگری ایــران (ســمگا)
مکان :سیرجان ،میدان شهرداری ،کرمان
سال1398 :
وضعیت :در حال اجرای سازه نگهبان و تهیه نقشههای
فاز دو
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راهبــرد زمینهگــرا در پــروژه حاضــر و سیاســت توجــه بــه
هنــر بومــی و میــراث فرهنگــی در مقیــاس محلــی عامــل
مهــم در فرآینــد طراحــی ایــن پــروژه بــوده اســت.
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نتیجــه طــرح گرایــش بــه گونــهای معمــاری بومگــرا
بــوده اســت کــه ضمــن اســتفاده ســمبلیک از عناصــر
هنــر بومــی ،خــود بــدل بــه یــک نمــاد هویتبخــش
مــدرن شــهری بــرای ســیرجان باشــد.
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| طراحی مجتمع مســکونی سیرجان
کارفرما :شرکت تندیس تجارت باختر
مکان :سیرجان ،کرمان
سال1397 :
وضعیت :در حال اتمام و نازککاری

ایــن پــروژه از واحدهــای تجــاری در تــراز همکــف و طبقــات
مســکونی بــر روی آن تشــکیل شــده اســت .کنتراســت بیــن
ایــن دو بخــش و نحــوه اتصــال ســاختمان بــه زمیــن بنــا را
بــه عنصــرس ســازگار در منظــر شــهری بســتر خــود بــدل
میکنــد .در طراحــی ایــن بنــا ســعی شــده از الگوهــای
معمــاری زمینهگــرا بــا الهــام از معمــاری ســنتی ایرانــی
اســتفاده گــردد .اســتفاده از الگــوی درونگــرا بــا ایجــاد
حیاطهــای مرکــزی در طبقــات فوقانــی بنــا و همچنیــن
بهرهگیــری از تکنیکهــای ســنتی آجرچینــی و تزئینــات
چوبــی موجــب شــده اســت کــه ایــن بنــا از بیانــی اصیــل
برخــوردار گــردد و آلترناتیــوی بومــی بــرای تیپولــوژی
معمــاری آپارتمانــی در ســیرجان ایجــاد کنــد.
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منتخب فعالیتهای
دپارتمان پژوهش و
آموزش
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| انتشــارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
ردﯾﻒ

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان
ﻋﻨﻮان

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ

 ۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و روشﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی -اﻗﺘﺼﺎد
 ۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و روشﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی -ﻣﺴﮑﻦ

۱۳۶۹
۱۳۶۹

ﻣﯿﻨﻮ رﻓﯿﻌﯽ
ﻓﯿﺮوز ﺗﻮﻓﯿﻖ

 ۳اﺻﻮل و روشﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ در اﯾﺮان )ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ(

۱۳۶۹

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﻮﻣﻨﯽ

 ۴ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﻩﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ روش ﺣﺎﻻت ﺣﺪی
ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﯿﺎت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
۵
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۱۳۷۰

ﺷﺎﭘﻮرﻃﺎﺣﻮﻧﯽ

۱۳۷۰

وزارت ﻣﺴﮑﻦ

۱۳۷۰
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۱
۱۳۷۱
۱۳۷۱
۱۳۷۱
۱۳۷۱
۱۳۷۱
۱۳۷۱
۱۳۷۱
۱۳۷۱
۱۳۷۱
۱۳۷۱
۱۳۷۱
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۵
۱۳۷۵

ﻣﺤﻤﻮدﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻨﺼﻮری ،ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻨﯿﺎدی
ﻣﺤﻤﻮدﺗﻮﺳﻠﯽ
اﺻﻐﺮ ﺳﺎﻋﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ
ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﺳﻠﯽ
ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﺑﻨﮑﺖ روﺳﺘﺖ
ﻣﯿﻨﻮ رﻓﯿﻌﯽ
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ
ﮔﺮوﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻫﻢ ﮔﺮوﻩ
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ
دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر زﺑﺮدﺳﺖ ـ ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ
ﮔﻮﻧﺎر ﻟﯿﻨﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺷﻬﻼ ﻣﺎﻟﮏ
ﮔﻮﻧﺎر ﻟﯿﻨﺪ
ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺑﻬﺮام ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ

۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸114
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ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﯾﺰد
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮم ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
ﺗﻮان ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ
اﺻﻮل و روش ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در اﯾﺮان )ﺟﻠﺪ (۲
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮی و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ در ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﻬﺮی
ﻣﺴﮑﻦ و درآﻣﺪ در ﺗﻬﺮان.ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﺣﺎل وآﯾﻨﺪﻩ
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﺮان
ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت(
ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﺒﺤﺚ  :۵ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردﻩﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﺒﺤﺚ  :۱۰ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻮﻻدی
ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﯾﺮان
ﻣﻘﺮرات ﭘﯽ و ﭘﯽﺳﺎزی ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﯾﺮان
ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ﺳﯿﻠﮕﯿﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎ )ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺰرگ زادﻩ(
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﺮح رﯾﺰی
راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی
آب و ﺷﻬﺮ )ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮام ﻣﻌﻠﻤﯽ(
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و روش ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آﺳﺎﯾﺶ ﺻﻮﺗﯽ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۱ﻣﺒﺎﻧﯽ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۲ﭘﻼن و ﻧﯿﻤﺮخ ﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۳اﺟﺰای ﻧﯿﻤﺮخ ﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۴راﻩ ﻫﺎی ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ درﺟﻪ ﯾﻚ
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ﻣﻘﺮرات ﭘﯽ و ﭘﯽﺳﺎزی ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﯾﺮان
ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ﺳﯿﻠﮕﯿﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎ )ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺰرگ زادﻩ(
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﺮح رﯾﺰی
راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی
آب و ﺷﻬﺮ )ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮام ﻣﻌﻠﻤﯽ(
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و روش ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آﺳﺎﯾﺶ ﺻﻮﺗﯽ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۱ﻣﺒﺎﻧﯽ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۲ﭘﻼن و ﻧﯿﻤﺮخ ﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۳اﺟﺰای ﻧﯿﻤﺮخ ﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۴راﻩ ﻫﺎی ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ درﺟﻪ ﯾﻚ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۵ﺗﺒﺎدل ﻫﺎ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۶راﻩ ﻫﺎی ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ درﺟﻪ دو
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۷ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۸ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۹دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۱۰ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎدﻩ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۱۱راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻃﺮح
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ  :۱۲ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ )ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻮﺛﺮی(
ﺳﯿﻼب ﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎزی )ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮔﺮوﻩ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن(
ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﯽ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزﻩ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و روش ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی -ﺟﻤﻌﯿﺖ) -ﭼﺎپ ﺳﻮم(
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﺮان
ﮐﻨﺪوﮐﺎوی در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و روش ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﮔﺰﯾﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﮔﺰﯾﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﻃﺮح ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ
راﻫﻨﻤﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺟﻠﺪ ۲
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻃﺮح ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف آب
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻠﺪ ۱
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی
ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
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دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر زﺑﺮدﺳﺖ ـ ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ
ﮔﻮﻧﺎر ﻟﯿﻨﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺷﻬﻼ ﻣﺎﻟﮏ
ﮔﻮﻧﺎر ﻟﯿﻨﺪ
ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺑﻬﺮام ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ادوﯾﻦ ﻣﯿﻠﺰ
ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺮ ﻇﺎﻫﺮی و ..
وﻟﻨﮕﺎﻧﮓ ﺷﻮﻟﺮ
ﻓﺮخ ﺑﺮزﮔﺮ ـ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻠﮑﯽ
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ
ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﺳﻠﯽ
ﮐﻮرش ﮔﻠﮑﺎر
ﮔﺮوﻫﯽ
ﻣﺠﯿﺪ ﻏﻤﺎﻣﯽ
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻟﺒﺎﻓﯽ
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ
ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ
ﻣﺠﯿﺪ اﺣﺴﻦ
ﺣﻤﯿﺪﻩ اﻣﮑﭽﯽ
ﺑﻬﺮوز ﮔﺘﻤﯿﺮی
ﺑﻬﺮوز ﮔﺘﻤﯿﺮی
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ راد
ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺑﻬﺮام ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯽ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﭘﻮر
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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﮔﺰﯾﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﻃﺮح ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ
راﻫﻨﻤﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺟﻠﺪ ۲
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻃﺮح ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف آب
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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ )(۲
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ )ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم(
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی
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ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻟﺒﺎﻓﯽ
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ
ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ
ﻣﺠﯿﺪ اﺣﺴﻦ
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ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ راد
ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺑﻬﺮام ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯽ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﭘﻮر
ﻓﯿﺮوز ﺗﻮﻓﯿﻖ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﻗﺎﺟﺎر ﺧﺴﺮوی
ادﻣﻮﻧﺪ ﺑﯿﮑﻦ
ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﺳﻠﯽ
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ راد
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺰﯾﻨﯽ
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دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ
ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﯿﺪ اﯾﺰدی ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪی ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺧﺒﯿﺮی
ﺟﻮاد ﻣﻬﺪی زادﻩ
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| فصلنامه آبادی

مرکــز مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی
و معمــاری ایــران ،پایهگــذار انتشــار مجلــه
تخصصــی آبــادی در ســال  1370بــوده اســت.

| ماهنامه شهرداریها
ماهنامــه شــهرداریها بــه صــورت ماهنامــه
از طریــق وزارت کشــور و ســازمان شــهرداریها و
دهیاریهــای کشــور بــه چــاپ رســیده اســت ،مرجــع
رســمی و معتبــر اطــاع رســانی در خصــوص مباحــث
فنــی ،تخصصــی  ،حقوقــی در حــوزه مدیریت شــهری
اســت.مخاطب ویــژه ایــن نشــریه شــهرداران ،اعضای
شــورای اســامی شــهر و کارمنــدان شهرداریهاســت
و بــه صــورت عمومــی نیــز مــورد اســتفاده تمامــی

دســت انــدرکاران دخیــل در امــر مدیریــت و توســعه
شــهر قــرار میگیــرد.
شــمارههای اخیــر ایــن ماهنامــه براســاس
تفاهمنامــه میــان مرکــز مطالعــات و تحقیقــات
شهرســازی و معمــاری ایــران و مرکــز مطالعــات
برنامهریــزی شــهری و روســتایی ســازمان شــهرداریها
و دهیاریهــای کشــور از ســوی ایــن مرکــز تامیــن
محتــوی و چــاپ و توزیــع گردیــده اســت.
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| برگزاری مسابقات
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| برگزاری نشستهای تخصصی
ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎﻩﻫﺎ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﺎﻟﺒﺪی -اﺻﻔﻬﺎن
ﻫﻤﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ،ﺗﻬﺮان
ﺣﻀﻮر در ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺟﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﮑﺎن ﺑﺸﺮ ،وﻧﮑﻮور ،ﮐﺎﻧﺎدا
ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎﻩ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ

ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
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ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ در ﺑﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮی
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ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮدﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻮ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۵ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
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ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻬﺮی در اروﭘﺎ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮﻣﻨﮕﻬﺎم اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
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ﻗﺼﻪ ﺷﻬﺮ ،ﻧﻤﺎد ﺷﻬﺮ ﻧﻮﭘﺮداز اﯾﺮاﻧﯽ
ارﺗﻘﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف
اﻋﺘﻼی ﻣﻌﻤﺎری و ﻓﻨﺎوری
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻌﻤﺎری و اﻧﺮژی
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮزﻩﻫﺎ
ﺑﻬﺮﻩوری ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺷﻬﺮ ﭘﺎﯾﺪار
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﮑﻦ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﺮوز اﻧﺒﻮﻩﺳﺎزی ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮدﻩ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻓﺮم و ﻋﻤﻠﮑﺮد
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ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻌﻤﺎری و اﻧﺮژی
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮزﻩﻫﺎ
ﺑﻬﺮﻩوری ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺷﻬﺮ ﭘﺎﯾﺪار
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﮑﻦ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﺮوز اﻧﺒﻮﻩﺳﺎزی ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮدﻩ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻓﺮم و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﯿﺎدﮔﺎن در ﺷﻬﺮ
ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺷﻬﺮ و ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
زﻟﺰﻟﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻬﺮ و ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﺮان
ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪارس و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﯾﺮان
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی
اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ
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سیستم مدیریت زیستمحیطی
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سیستم مدیریت کیفیت

•این اســتاندارد بهدنبال ایجاد الزاماتی
برای سازمانهایی میباشد که
میخواهند دوســتدار محیط زیست
بوده و کمترین آالیندگی و آســیب را
به محیط اطرافشــان وارد کنند.
•این اســتاندارد سیستمی برای هدایت و
کنترل یک ســازمان با مدنظر قراردادن
محیطزیست میباشد.

•سادهسازی ،اصالح گردش کار و
تســهیل فعالیتها و فرایندها
•برنامهریــزی و زمانبندی اصولی و
منطقی تولید و خدمات
•کنترل هزینهها
•مدیریت ،کنترل و گزارشات
پیشرفت اهداف ،برنامهها و
پروژهها
•کاهــش زمان ارائه محصول و
خدمت
•اســتفاده بهینه از کلیه منابع
سازمان شامل نیروی انسانی،
تجهیزات و ماشین آالت
•ارزیابی مشــاورین ،پیمانکاران و
تأمینکنندگان
•تضمین خدمات و حفظ ســطح آن
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سیستم ایمنی و بهداشت شغلی
•متضمن ایجاد محیط کاری ســالم برای
کارکنــان و ارتقا روحیه کارکنان و
افزایش اعتماد
•مراقبت از ســامت و ایمنی شغلی
و پیشــگیری از آسیب در محل کار
یکــی از مهمترین چالشهای امروز
اســت .در میان کسب و کارهایی که
اهمیت به ایمنی کارکنان و ســامت
آنها میدهند این اســتاندارگویای این
مهم اســت ،و چون میتواند ارتباطات
بهتری با مشــتریان داشته باشد،
صرفهجویی در بردارد.
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