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| نمودار سازمانی

کارشناس
 حسابداری 

کارشناس
مسئول اداری 

نیروی خدمات

دپارتمان طرح های بزرگ مقیاس و منطقه ای

مدیر پروژه های منطقه ای مدیر هماهنگی و اجرای
پروژه های معماری 

مدیر هماهنگی و اجرای
پروژه های شهری 

کارشناس مسئول
پروژه ها

کارشناس مسئول
پروژه ها

کارشناس مسئول
پروژه ها

کارشناسان فنینظارت کارگاهی
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مشاورینامکانسنجی مشاورین

مشاورین

دپارتمان طراحی شهریدپارتمان معماری

کارشناس اداری

هیئت مدیره

شورای علمی-فنیمدیر عاملمسئول دفتر

مدیر مالی و اداری کمیته های مدیریت و راهبری

مدیر هماهنگی و اجرایی

کارشناسان مسئول

دپارتمان پژوهش و آموزش

| درباره ما

ــاری  ــازی و معمـ ــات شهرسـ ــات و تحقیقـ ــز مطالعـ مرکـ
ایـــران در ســـال 1369 بـــا شـــماره 4706 بـــه ثبـــت رســـید. 
فعالیـــت ایـــن مرکـز بـر اسـاس اســـاسنامه عبارت اسـت 

از مطالعـــه، تهیـــه، مدیریـــت و نظـــارت طرح هــای:

توسعه کالبـدی، آمایشــی، توســعه و عمـران

طرح های محلــــی شــــامل طرح هــــای جامــــع، تفصیلـی 

و طرح هـــای هــادی روســـتایی
ــای  ــارت طرح هــ ــه، مدیریــــت و نظــ ــه و تهیــ مطالعــ

معمــــاری، طراحــــی شــــهری و مدیریـــت شـــهری

گردشـــــگری، بافت ها و ابنیه تاریخــــی و ســـاماندهی 

و توانمندســـازی بافت هـــای فرســـوده و سـکونتگاه هـــای 

غیررســمی

ایــن مرکــز تــاش دارد کــه باتوجــه بــه ســابقه فعالیــت 
ــر  ــی ب ــز فعل ــی و تمرک ــی و آموزش ــای پژوهش در حوزه ه
دوگانگــی  رفــع  و تخصصــی  فعالیت هــای حرفــه ای 
نظــر و عمــل را از طریــق فراینــد حــل مســئله پیگیــری 
دانــش  کاربردی ســازی  طریــق  از  امــر  ایــن  می کنــد. 
ــدی  ــی و جمع بن ــای عملیات ــب چارچوب ه ــری در قال نظ
ــری  ــش نظ ــره دان ــه ای در پیک ــای حرف ــری کنش ه نظ
بومــی پیگیــری می شــود. همچنیــن مرکــز مطالعــات 
ــا  ــاش دارد ب ــران ت ــاری ای ــازی و معم ــات شهرس و تحقیق
نــگاه پیشــرو بــه تحــوالت حوزه هــای تخصصــی معمــاری 
ــای  ــه ای و فعالیت ه ــای حرف ــازی، در فعالیت ه و شهرس
آموزشــی خــود در ارتقــای ســطح کیفــی جامعــه معمــاری 

ــد.  و شهرســازی ایفــای نقــش کن
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مرکـــز مطالعـــات و تحقیقـات شهرســـازی و معمـاری ایـران بـا 
کســـب گواهینامـه صاحیـــت خدمـات مشـاوره ای:

پایـــه یـک در تخصـص مطالعـــات جغرافیایـی و برنامـه ریـزی  	
فضایـی

پایـــه دو در تخصـص مطالعـات شهرسـازی 	

در  می توانــد  و  اســت  توجــه ای  قابــل  ظرفیـــت  دارای 
تخصصـی  تریـــن ســـطح بـــه یـــاری نهادهـــای مســـئول بیاید و 
اندوختـــه ای غنـــی و پربـــار از اطاعـــات، تجزیـــه و تحلیـــل هـا 
و تجربیـــات را در اختیـــار مراجـــع تصمیم گیـــری و اجرایـی قـرار 

دهـد.

| صالحیت و فعالیت ها

عملیات اجرایی مرکز

تحقیقات علمی و برگزاری دوره های تخصصی

ارتباط با سازمان های داخلی و بین المللی ذیربط و نهادهای 
مشابه به منظور مبادله اطالعات و تجارب علمی و تخصصی

برگزاری نمایشگاه ها و دوره های معماری و شهرسازی و سیستم 
اطالعات جغرافیایی

شرکت در مسابقات معماری و شهرسازی

حضــور مٔوثــر در نظــام برنامه ریــزی کشــور از طریــق تهیــه 
برنامه هــای درازمــدت و میان مــدت توســعه

تشکیل کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی

ارائه خدمات کامپیوتری در بخش های معماری و شهرسازی

ایجاد بانک اطالعاتی به منظور ارائه خدمات به تهیه کنندگان 
طرح های شهری و منطقه ای

تهیه، تدوین و ترجمه آثار و نتایج تحقیقات علمی و فنی مرتبط 
با موضوع فعالیت های مرکز

انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در مرکز از طریق 
چاپ و انتشار کتب، نشریات و مجالت تخصصی

مرکــز مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران 
ــط  ــد آن توس ــت 46درص ــطه مالکی ــه واس ــر ب ــال حاض در ح
شـــرکت ســـرمایه گذاری میــراث فرهنگــی و  مجموعــه 
گردشـــگری ایــران )ســـمگا( دارای پشـــتوانه مالــی مناســبی 

ــت. ــود اسـ ــای خ ــرای فعالیت ه ب

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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| اعضا هیئت مدیره
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تحصیالتف

فوق لیســانس معماری و شهرسازی - دانشکده  	
هنرهای زیبا  دانشــگاه تهران

دکتری معمــــاری - دانشــگاه آزاد اســامی  	
واحــــد علــوم و تحقیقــات

سوابق شغلی

معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی  	
و صنایع دســتی وگردشگری کشور

مدیر عامل ســازمان همیاری شهرداری های  	
استان تهران 

عضو هیات مدیــره ومدیر عامل مرکز مطالعات  	
وتحقیقات معماری وشهرســازی ایران )وزارت 

مســکن وشهرسازی - بنیاد مسکن انقاب 
اسامی(

مدیرکل دفتر مدیریت توســعه شهری سازمان  	
شهرداري های کشور

معاون شهرســازی ومعماری شهرداری منطقه  	
۱۰ تهران

معــاون اداره کل برنامه ریزی وطرح های  	
شهرسازی شهرداری تهران 

مشــاور طراحی شهری و مسئول زیباسازی  	
شهرداری منطقه ۱۰ تهران
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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 آزاد تجاری  -  	

صنعتی ویژه اقتصادی
مدیر عامل منطقه آزاد قشــم 	
مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دســتی و  	

گردشگری استان اصفهان، 
سرپرســت معاونت صنایع دستی کشور 	
رییس 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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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

ره
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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 برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران( 
حمیده امکچی )دکتری جفرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس(

فریبرز دولت آبادی )دکتری معمــاری - دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات( 
فرانک احمدی )کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس(

یونس تواناراد )کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز(
محمدرضا قاسمی )کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز(

ابراهیم زرگری مرندی )دکتری شهرسازی، دانشگاه تهران(
مازیار عبائی )دکتری شهرسازی، دانشگاه تهران(

| دپارتمان طرح های شهری و منطقه ای
ابراهیم زرگری مرندی، مدیر دپارتمان )دکتری شهرسازی، دانشگاه تهران(

حسین شاه کوهی، کارشناس مسئول و دبیر )کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه بین المللی قزوین( 
فائزه همدانچی، کارشناس فنی )کارشناسی ارشد برنامه ریزی 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 برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس(
محمدرضا قاسمی، مدیر پروژه )کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز(

| 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 برنامه ریزی 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 پلی تکنیک 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 حوزه های تخصصی
مهدی باوقار، مشاور حمل و نقل و ترافیک )دکتری عمران، دانشگاه بین المللی 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 طرح ها و مطالعات
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| معرفی طرح ها و مطالعات انجام شــده

نام کارفرماسالعنوان طرحرديف

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۶۷طرح منطقه ای گيالن و مازندران۱

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۰طرح کالبدی ملى۲

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۳مطالعه سيل در طرح های کالبدی منطقه ای۳

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۳مطالعات طرح کالبدی منطقه آذربايجان (شامل استان های آذربايجان شرقى، غربى و اردبيل)۴

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵مطالعات طرح کالبدی منطقه زاگرس (شامل استان های کرمانشاه، لرستان، کردستان، همدان و ايالم)۵

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵نقشه رقومى برای مجموعه شهری اصفهان۶

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵مرحله دوم طرح مجموعه شهری تهران۷

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷به روزآوری مطالعات طرح کالبدی ملى۸

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷مطالعات نظام حمل و نقل و شبکه جابهجايى در مجموعه شهری تهران۹

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷مطالعات امکان سنجى  انتقال پايتخت۱۰

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸مطالعات طرح کالبدی منطقه خوزستان (شامل استان های خوزستان و کهگيلويه و بويراحمد)۱۱

شرکت عمران شهرهای جديد۱۳۷۸جايگاه ملى شهرهای جديد در نظام شبکه شهری کشور و سياست های توسعه شهری۱۲

وزارت صنايع۱۳۷۸مطالعات صنعت در محدوده 120 کيلومتری تهران۱۳

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸طراحى حوزه نفوذ آزادراه ها در طرح های منطقه ای۱۴

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۹مطالعات چشم انداز اقتصادی-اجتماعى منطقه و شبکه روستايى زاگرس۱۵

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۹تهيه اسناد پايه پوششى برای کل کشور۱۶

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۹استانداردسازی مطالعات طرح های کالبدی منطقه ای۱۷

مناطق آزاد صنعتى و تجاری کشور۱۳۸۱مطالعات فراگير مناطق آزاد تجاری و صنعتى۱۸

سازمان مديريت و برنامه ريزی استان مرکزی۱۳۸۲طرح جامع مسکن استان مرکزی۱۹

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۲طرح تعادل بخشى تهران۲۰

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۳مطالعات پايه (فرادست) و توزيع جمعيت تراکم مراکز کار و فعاليت در تهران۲۱

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۳بررسى عوامل ژئوتکنيکى و زمين شناسى طرح کالبدی خوزستان (۲)۲۲

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۳بررسى عوامل ژئوتکنيکى لرزه ای طرح کالبدی خوزستان (۲)۲۳

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۳مطالعات طرح کالبدی منطقه البرز جنوبى (شمال استان های مرکزی، تهران، سمنان، قم، زنجان و قزوين)۲۴

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۳مديريت و راهبری طرح کالبدی منطقه فارس (شامل استان فارس)۲۵

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۳بررسى عوامل ژئوهيدرولوژيکى و پتانسيل سيل طرح کالبدی خوزستان (۲)۲۶

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۴مطالعات طرح کالبدی منطقه ساحلى شمال (شامل استان های گيالن، مازندران و گلستان)۲۷

سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتى ارس۱۳۸۴مطالعات راهبردی منطقه آزاد ارس۲۸

آستان قدس رضوی-منطقه سرخس۱۳۸۵مطالعات استراتژی منطقه سرخس۲۹

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۵مطالعات طرح کالبدی منطقه ساحلى جنوب (شامل استان های هرمزگان و بوشهر)۳۰

بنياد مسکن انقالب اسالمى۱۳۸۶تهيه طرح تدوين ضوابط توسعه کالبدی سکونتگاه های روستايى منطقه فارس۳۱

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۷تجديدنظر طرح مجموعه شهری تهران۳۲

شرکت عمران شهرهای جديد۱۳۸۸طرح نيازسنجى و مکان يابى نقاط مناسب برای ايجاد شهرک ها و شهرهای جديد۳۳

بنياد مسکن انقالب اسالمى۱۳۸۹راهبری و نظارت بر مطالعات امکان سنجى، مکان يابى و احداث باغستان ها در سطح کشور۳۴

سازمان مسکن و شهرسازی استان يزد۱۳۹۰طرح جامع ناحيه بافق و طبس۳۵

استانداری خوزستان۱۳۹۰آمايش استان خوزستان۳۶

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

طبيعى
معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی۱۳۹۳

استانداری فارس۱۳۹۳نظارت بر مطالعات آمايش استان فارس۳۸

سازمان ملى زمين و مسکن۱۳۹۴مطالعات امکان سنجى اسکان جمعيت تعاونى 33 گانه تهران۳۹

سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختياری۱۳۹۵آمايش استان چهارمحال و بختياری۴۰

معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی۱۳۹۷ساماندهى فضايى عملکردی حوضه آبريز سد کرج، طالقان، الر و ماملو با رويکرد حفاظت از آب و گردشگری (فاز 1)۴۱

پارک علم و فناوری آذربايجان غربى۱۳۹۷نظارت آمايش استان آذربايجان غربى۴۲

اداره کل راه و  شهرسازی استان گيالن۱۳۹۷طراحى شهری بلوار تکاوران و بافت تاريخى شهر بندر انزلى۴۳

معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی۱۳۹۹ساماندهى فضايى عملکردی حوضه آبريز سد کرج، طالقان، الر و ماملو با رويکرد حفاظت از آب و گردشگری (فاز 2)۴۴

طرح های شهری و  منطقه ای

نام کارفرماسالعنوان طرحرديف

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۶۷طرح منطقه ای گيالن و مازندران۱

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۰طرح کالبدی ملى۲

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۳مطالعه سيل در طرح های کالبدی منطقه ای۳

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۳مطالعات طرح کالبدی منطقه آذربايجان (شامل استان های آذربايجان شرقى، غربى و اردبيل)۴

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵مطالعات طرح کالبدی منطقه زاگرس (شامل استان های کرمانشاه، لرستان، کردستان، همدان و ايالم)۵

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵نقشه رقومى برای مجموعه شهری اصفهان۶

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵مرحله دوم طرح مجموعه شهری تهران۷

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷به روزآوری مطالعات طرح کالبدی ملى۸

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷مطالعات نظام حمل و نقل و شبکه جابهجايى در مجموعه شهری تهران۹

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷مطالعات امکان سنجى  انتقال پايتخت۱۰

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸مطالعات طرح کالبدی منطقه خوزستان (شامل استان های خوزستان و کهگيلويه و بويراحمد)۱۱

شرکت عمران شهرهای جديد۱۳۷۸جايگاه ملى شهرهای جديد در نظام شبکه شهری کشور و سياست های توسعه شهری۱۲

وزارت صنايع۱۳۷۸مطالعات صنعت در محدوده 120 کيلومتری تهران۱۳

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸طراحى حوزه نفوذ آزادراه ها در طرح های منطقه ای۱۴

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۹مطالعات چشم انداز اقتصادی-اجتماعى منطقه و شبکه روستايى زاگرس۱۵

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۹تهيه اسناد پايه پوششى برای کل کشور۱۶

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۹استانداردسازی مطالعات طرح های کالبدی منطقه ای۱۷

مناطق آزاد صنعتى و تجاری کشور۱۳۸۱مطالعات فراگير مناطق آزاد تجاری و صنعتى۱۸

سازمان مديريت و برنامه ريزی استان مرکزی۱۳۸۲طرح جامع مسکن استان مرکزی۱۹

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۲طرح تعادل بخشى تهران۲۰

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۳مطالعات پايه (فرادست) و توزيع جمعيت تراکم مراکز کار و فعاليت در تهران۲۱

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۳بررسى عوامل ژئوتکنيکى و زمين شناسى طرح کالبدی خوزستان (۲)۲۲

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۳بررسى عوامل ژئوتکنيکى لرزه ای طرح کالبدی خوزستان (۲)۲۳

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۳مطالعات طرح کالبدی منطقه البرز جنوبى (شمال استان های مرکزی، تهران، سمنان، قم، زنجان و قزوين)۲۴

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۳مديريت و راهبری طرح کالبدی منطقه فارس (شامل استان فارس)۲۵

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۳بررسى عوامل ژئوهيدرولوژيکى و پتانسيل سيل طرح کالبدی خوزستان (۲)۲۶

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۴مطالعات طرح کالبدی منطقه ساحلى شمال (شامل استان های گيالن، مازندران و گلستان)۲۷

سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتى ارس۱۳۸۴مطالعات راهبردی منطقه آزاد ارس۲۸

آستان قدس رضوی-منطقه سرخس۱۳۸۵مطالعات استراتژی منطقه سرخس۲۹

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۵مطالعات طرح کالبدی منطقه ساحلى جنوب (شامل استان های هرمزگان و بوشهر)۳۰

بنياد مسکن انقالب اسالمى۱۳۸۶تهيه طرح تدوين ضوابط توسعه کالبدی سکونتگاه های روستايى منطقه فارس۳۱

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۷تجديدنظر طرح مجموعه شهری تهران۳۲

شرکت عمران شهرهای جديد۱۳۸۸طرح نيازسنجى و مکان يابى نقاط مناسب برای ايجاد شهرک ها و شهرهای جديد۳۳

بنياد مسکن انقالب اسالمى۱۳۸۹راهبری و نظارت بر مطالعات امکان سنجى، مکان يابى و احداث باغستان ها در سطح کشور۳۴

سازمان مسکن و شهرسازی استان يزد۱۳۹۰طرح جامع ناحيه بافق و طبس۳۵

استانداری خوزستان۱۳۹۰آمايش استان خوزستان۳۶

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

طبيعى
معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی۱۳۹۳

استانداری فارس۱۳۹۳نظارت بر مطالعات آمايش استان فارس۳۸

سازمان ملى زمين و مسکن۱۳۹۴مطالعات امکان سنجى اسکان جمعيت تعاونى 33 گانه تهران۳۹

سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختياری۱۳۹۵آمايش استان چهارمحال و بختياری۴۰

معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی۱۳۹۷ساماندهى فضايى عملکردی حوضه آبريز سد کرج، طالقان، الر و ماملو با رويکرد حفاظت از آب و گردشگری (فاز 1)۴۱

پارک علم و فناوری آذربايجان غربى۱۳۹۷نظارت آمايش استان آذربايجان غربى۴۲

اداره کل راه و  شهرسازی استان گيالن۱۳۹۷طراحى شهری بلوار تکاوران و بافت تاريخى شهر بندر انزلى۴۳

معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی۱۳۹۹ساماندهى فضايى عملکردی حوضه آبريز سد کرج، طالقان، الر و ماملو با رويکرد حفاظت از آب و گردشگری (فاز 2)۴۴

طرح های شهری و  منطقه ای
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نام کارفرماسالعنوان طرحرديف

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵تهيه نقشه پايه رقومى برای مجموعه شهری شيراز۱

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷طرح ساماندهى منطقه حرم امام خمينى (شهر آفتاب)۲

۳
ضوابط مکانيابى و بلندمرتبه سازی و تکميل ضوابط طراحى و اجرا در 

شهرها براساس اولويت و ضرورت
وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸

ستاد بازسازی و نوسازی شهر بم۱۳۸۳طراحى شهر بم  و تهيه اسناد پايه۴

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۳تهيه شرح خدمات قراردادهای طراحى فضای شهری۵

بنياد مسکن انقالب اسالمى۱۳۸۵طراحى شهری خيابان های شهر بم۶

شرکت عمران و بهسازی۱۳۸۶طرح توسعه راهبردی شهر انزلى۷

۸
هدايت و راهبری امور مطالعاتى، تحقيقاتى و برنامه های عملياتى سيما و 

منظر شهری
شهرداری تهران۱۳۹۰

شرکت عمران و بهسازی۱۳۹۳مديريت محتوايى رويداد جستار کيفى در برنامه های بازآفرينى شهری۹

۱۰
بررسى تغييرات کاربری ها و انطباق آن با طرح جامع در پهنه های حريم و 

محدوده شهر تهران
معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی۱۳۹۴

۱۱
انجام خدماتمشاوره به منظور خدمات مديريت طرح های بازآفرينى، 

بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غيررسمى
شرکت مادر تخصصى عمران و بهسازی شهری ايران۱۳۹۴

شهرداری دماوند۱۳۹۵مطالعات و تهيه طرح ساماندهى منطقه مشاء۱۲

۱۳
ايجاد سايت موزه سيراف-تدوين الگوی طراحى شهری مسيرهای 

گردشگری
اداره کل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگری استان بوشهر۱۳۹۵

اداره کل ميراث فرهنگى خراسان جنوبى۱۳۹۶پروژه مطالعه بافت تاريخى خوسف۱۴

۱۵
پروژه طرح مطالعاتى حفظ و احياء بافت تاريخى (ضوابط اختصاصى شهر 

کرمانشاه، مرحله اول)
سازمان ميراث فرهنگى کرمانشاه۱۳۹۶

سازمان ميراث فرهنگى مشهد۱۳۹۷طراحى بافت پيرامون حريم اثر تاريخى مرسوم به باغ خونى مشهد۱۶

اداره راه و شهرسازی استان کردستان۱۳۹۷تهيه طرح جامع شهر مريوان۱۷

۱۸
خدمات مشاوره تهيه برنامه جامع بازآفرينى مجموعه شهری تهران با 

تاکيد بر حوزه جنوب شهر تهران
شرکت بازآفرينى شهری ايران۱۳۹۷

۱۹
برنامه تدوين اقدام مشترک امکان سنجى اجتماعى-اقتصادی جابه جايى 

سکونت گاه های غيررسمى (چابهار)
شرکت بازآفرينى شهری ايران۱۳۹۷

۲۰
انجام خدمات تدوين مبانى برنامه ريزی جامع و مديريت برگزاری مسابقه 

طراحى شهری حاشيه رودخانه زرجوب شهر رشت
شرکت بازآفرينى شهری ايران۱۳۹۷

اداره کل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگری استان کرمانشاه۱۳۹۷طرح مطالعاتى حفظ و احياء بافت تاريخى شهر کرمانشاه۲۱

اداره کل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگری استان خراسان جنوبى۱۳۹۷طرح تجديد حيات بافت تاريخى خوسف۲۲

اداره کل راه و شهرسازی استان گيالن۱۳۹۸طراحى شهری بلوار گردشگری و بافت مرکزی بندر انزلى۲۳

۲۴
امکان سنجى و عارضه سنجى ترافيکى تغيير کاربری در اراضى بافکار-

منطقه 16 تهران
گروه صنعتى بهمن۱۳۹۹

۲۵
طرح تدوين سند راهبردی محدوده اسالم آباد (تهيه طرح مداخله رود دره 

اوين-درکه)
سازمان نوسازی شهر تهران۱۴۰۰

طرح های ميان مقياس و طراحى شهری

نام کارفرماسالعنوان طرحرديف

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵تهيه نقشه پايه رقومى برای مجموعه شهری شيراز۱

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷طرح ساماندهى منطقه حرم امام خمينى (شهر آفتاب)۲

۳
ضوابط مکانيابى و بلندمرتبه سازی و تکميل ضوابط طراحى و اجرا در 

شهرها براساس اولويت و ضرورت
وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸

ستاد بازسازی و نوسازی شهر بم۱۳۸۳طراحى شهر بم  و تهيه اسناد پايه۴

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۳تهيه شرح خدمات قراردادهای طراحى فضای شهری۵

بنياد مسکن انقالب اسالمى۱۳۸۵طراحى شهری خيابان های شهر بم۶

شرکت عمران و بهسازی۱۳۸۶طرح توسعه راهبردی شهر انزلى۷

۸
هدايت و راهبری امور مطالعاتى، تحقيقاتى و برنامه های عملياتى سيما و 

منظر شهری
شهرداری تهران۱۳۹۰

شرکت عمران و بهسازی۱۳۹۳مديريت محتوايى رويداد جستار کيفى در برنامه های بازآفرينى شهری۹

۱۰
بررسى تغييرات کاربری ها و انطباق آن با طرح جامع در پهنه های حريم و 

محدوده شهر تهران
معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی۱۳۹۴

۱۱
انجام خدماتمشاوره به منظور خدمات مديريت طرح های بازآفرينى، 

بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غيررسمى
شرکت مادر تخصصى عمران و بهسازی شهری ايران۱۳۹۴

شهرداری دماوند۱۳۹۵مطالعات و تهيه طرح ساماندهى منطقه مشاء۱۲

۱۳
ايجاد سايت موزه سيراف-تدوين الگوی طراحى شهری مسيرهای 

گردشگری
اداره کل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگری استان بوشهر۱۳۹۵

اداره کل ميراث فرهنگى خراسان جنوبى۱۳۹۶پروژه مطالعه بافت تاريخى خوسف۱۴

۱۵
پروژه طرح مطالعاتى حفظ و احياء بافت تاريخى (ضوابط اختصاصى شهر 

کرمانشاه، مرحله اول)
سازمان ميراث فرهنگى کرمانشاه۱۳۹۶

سازمان ميراث فرهنگى مشهد۱۳۹۷طراحى بافت پيرامون حريم اثر تاريخى مرسوم به باغ خونى مشهد۱۶

اداره راه و شهرسازی استان کردستان۱۳۹۷تهيه طرح جامع شهر مريوان۱۷

۱۸
خدمات مشاوره تهيه برنامه جامع بازآفرينى مجموعه شهری تهران با 

تاکيد بر حوزه جنوب شهر تهران
شرکت بازآفرينى شهری ايران۱۳۹۷

۱۹
برنامه تدوين اقدام مشترک امکان سنجى اجتماعى-اقتصادی جابه جايى 

سکونت گاه های غيررسمى (چابهار)
شرکت بازآفرينى شهری ايران۱۳۹۷

۲۰
انجام خدمات تدوين مبانى برنامه ريزی جامع و مديريت برگزاری مسابقه 

طراحى شهری حاشيه رودخانه زرجوب شهر رشت
شرکت بازآفرينى شهری ايران۱۳۹۷

اداره کل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگری استان کرمانشاه۱۳۹۷طرح مطالعاتى حفظ و احياء بافت تاريخى شهر کرمانشاه۲۱

اداره کل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگری استان خراسان جنوبى۱۳۹۷طرح تجديد حيات بافت تاريخى خوسف۲۲

اداره کل راه و شهرسازی استان گيالن۱۳۹۸طراحى شهری بلوار گردشگری و بافت مرکزی بندر انزلى۲۳

۲۴
امکان سنجى و عارضه سنجى ترافيکى تغيير کاربری در اراضى بافکار-

منطقه 16 تهران
گروه صنعتى بهمن۱۳۹۹

۲۵
طرح تدوين سند راهبردی محدوده اسالم آباد (تهيه طرح مداخله رود دره 

اوين-درکه)
سازمان نوسازی شهر تهران۱۴۰۰

طرح های ميان مقياس و طراحى شهری
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نام کارفرماسالعنوان طرحرديف

شرکت مهان سپهر کيش۱۳۹۰طراحى مجتمع مسکونى مهان سپهر کيش۱

مکتب اميرالمونين۱۳۹۲طراحى بيت موسوی اردبيلى در تبريز۲

سازمان منطقه آزاد قشم۱۳۹۳برج اداری مرکزی منطقه آزاد قشم۳

شرکت احيا کوير۱۳۹۶طراحى و اجرای احيا و توسعه خانه شريف در بيرجند۴

۵
طراحى ساختمان تجاری-اداری در منطقه شادآباد تهران به مساحت 45 هزار 

مترمربع ( فاز 1 و 2) 
شرکت خانه گستر۱۳۹۶

شرکت خانه گستر۱۳۹۶مجتمع تجاری سيگارچى ( گلوبندک) ۶

استانداری خراسان جنوبى۱۳۹۶بازارچه مرزی ماهى رود۷

شرکت احيا ميراث کوير۱۳۹۷طرح احيا و مرمت خانه شريف۸

شرکت تنديس تجارت باختر۱۳۹۷طراحى مجتمع مسکونى سيرجان۹

شرکت پويش بيرجند۱۳۹۸منطقه نمونه گردشگری بند دره۱۰

مجمع پزشکان به نمايندگى آقای مهندس شريفى۱۳۹۸مسابقه مجتمع مسکونى ساحلى نشتارود۱۱

۱۳۹۸طراحى مجتمع تجاری-اداری سيرجان۱۲
شرکت گروه سرمايه  گذاری ميراث فرهنگى و گردشگری 

ايران (سمگا)

شرکت خدماتى رفاهى پارس زيگورات بافت۱۳۹۸طراحى مجموعه بين راهى بافت۱۳

۱۳۹۸طراحى داخلى ساختمان اداری ويرا-يوسف آباد۱۴
شرکت گروه سرمايه  گذاری ميراث فرهنگى و گردشگری 

ايران (سمگا)

شرکت نگين گردشگری ايرانيان۱۳۹۸طراحى ساختمان مسکونى کوی فراز۱۵

شرکت ستاره کوير بام۱۳۹۸طراحى هتل بافت۱۶

 شرکت توسعه مجتمع های خدماتى رفاهى پارس زيگورات۱۳۹۹طراحى داخلى هتل سيرجان۱۷

شرکت الماس شهراد شرق۱۳۹۹طراحى برج تجاری-اداری وزرا۱۸

شرکت عمران سرمايه گذاری۱۴۰۰طراحى مجتمع تجاری-اداری حسن سيف۱۹

طرح های معماری
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نام کارفرماسالعنوان طرحردیف

سازمان ملی زمین و مسکن۱۳۷۱بررسی روند استهالک و تخریب در ساختمان های مسکونی کشور۱

معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن۱۳۷۱مطالعات اشتغال و اندازه شهر۲

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۳بازنگری در هدف ها و شرح خدمات طرح های شهری۳

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۴طرح و اجرای ساختمان های مقاوم در برابر زلزله۴

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۴تدوین مشخصه های معماری ایرانی۵

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۴جایگاه خیابان در کالبد شهر۶

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۴راهنمای تحقیقات شهرسازی و معماری۷

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵بررسی خانه از جنبه های معماری و شهرسازی۸

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵راهنمای امکان سنجی و ارزیابی زیست محیطی طرح های شهری۹

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵مطالعات مربوط به آزادراه تهران-شمال۱۰

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵نقش شخصیت های حرفه ای ۶۰ سال اخیر در رشته معماری ساختمان۱۱

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵آمئزش همگانی در ارتقاء آگاهی عمومی در مورد پدیده زلزله و راه های مقابله۱۲

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵آموزش تخصصی به منظور شناخت لغزش الیه های زمین۱۳

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵دستاورد طراحی شهری بعد از انقالب۱۴

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵بررسی مبانی نظری معماری ایران۱۵

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷طرح جامع تحقیقات شهرسازی و معماری کشور۱۶

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷اثر بزرگنمایی لرزه ای در مجموعه شهری تهران۱۷

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷منابع آب و بررسی سیل گیری مجموعه شهری تهران۱۸

معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن۱۳۷۷تعریف مجموعه های شهری و تعیین شاخص های تبیین مجموعه شهری۱۹

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷ارزیابی کمی و کیفی طرح های مطالعاتی در حوزه معاونت شهرسازی۲۰

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷ارزیابی و بررسی کمی و کیفی طرح های ناحیه ای۲۱

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷طرح پایه آمایش سرزمین۲۲

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸طرح تحقیقاتی شهرسازی مشارکتی۲۳

۲۴
تدوین اصول و معیارهای طراحی حوزه های آبریز سدهای کشور و حرائم آن در طرح های 

منطقه ای حوزه ها
وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸

معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن۱۳۷۸بررسی عوامل موثر در شکل گیری مجموعه های شهری۲۵

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸ارزیابی کمی و کیفی طرح های مجموعه شهری۲۶

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸طراحی مدل فراگیر بانک اطالعات مدیریت شهری۲۷

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸طبقه بندی خدمات شهری در نظام سلسله مراتب شبکه شهری کشور۲۸

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸بازنگری و به روزآوری آیین نامه طراحی راه های شهری۲۹

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸طرح تحقیقاتی زمین شهری و نقش آن در توسعه شهری۳۰

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۹ایجاد پایگاه های اطالعات جغرافیایی طرح های توسعه و عمران۳۱

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۰ارزیابی کمی و کیفی طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی۳۲

بنیاد مسکن انقالب اسالمی۱۳۸۵طرح تدوین راهنمای مطالعات طرح های توسعه و عمران روستایی۳۳

شرکت عمران شهرهای جدید۱۳۸۶مطالعه و تعریف مجدد رقم جمعیت مجموعه شهری تهران و بازنگری در سهم جمعیتی۳۴
سازمان نوسازی شهر تهران۱۳۸۹مطالعات جهانی شدن شهر تهران۳۵

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور۱۳۹۴تولید محتوا، طراحی، صفحه بندی، چاپ و توزیع ماهنامه شهرداری ها۳۶

معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی۱۳۹۶فصل نامه آبادی۳۷

طرح های پژوهشی و مطالعاتی

نام کارفرماسالعنوان طرحردیف

سازمان ملی زمین و مسکن۱۳۷۱بررسی روند استهالک و تخریب در ساختمان های مسکونی کشور۱

معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن۱۳۷۱مطالعات اشتغال و اندازه شهر۲

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۳بازنگری در هدف ها و شرح خدمات طرح های شهری۳

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۴طرح و اجرای ساختمان های مقاوم در برابر زلزله۴

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۴تدوین مشخصه های معماری ایرانی۵

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۴جایگاه خیابان در کالبد شهر۶

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۴راهنمای تحقیقات شهرسازی و معماری۷

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵بررسی خانه از جنبه های معماری و شهرسازی۸

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵راهنمای امکان سنجی و ارزیابی زیست محیطی طرح های شهری۹

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵مطالعات مربوط به آزادراه تهران-شمال۱۰

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵نقش شخصیت های حرفه ای ۶۰ سال اخیر در رشته معماری ساختمان۱۱

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵آمئزش همگانی در ارتقاء آگاهی عمومی در مورد پدیده زلزله و راه های مقابله۱۲

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵آموزش تخصصی به منظور شناخت لغزش الیه های زمین۱۳

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵دستاورد طراحی شهری بعد از انقالب۱۴

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۵بررسی مبانی نظری معماری ایران۱۵

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷طرح جامع تحقیقات شهرسازی و معماری کشور۱۶

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷اثر بزرگنمایی لرزه ای در مجموعه شهری تهران۱۷

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷منابع آب و بررسی سیل گیری مجموعه شهری تهران۱۸

معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن۱۳۷۷تعریف مجموعه های شهری و تعیین شاخص های تبیین مجموعه شهری۱۹

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷ارزیابی کمی و کیفی طرح های مطالعاتی در حوزه معاونت شهرسازی۲۰

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷ارزیابی و بررسی کمی و کیفی طرح های ناحیه ای۲۱

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۷طرح پایه آمایش سرزمین۲۲

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸طرح تحقیقاتی شهرسازی مشارکتی۲۳

۲۴
تدوین اصول و معیارهای طراحی حوزه های آبریز سدهای کشور و حرائم آن در طرح های 

منطقه ای حوزه ها
وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸

معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن۱۳۷۸بررسی عوامل موثر در شکل گیری مجموعه های شهری۲۵

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸ارزیابی کمی و کیفی طرح های مجموعه شهری۲۶

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸طراحی مدل فراگیر بانک اطالعات مدیریت شهری۲۷

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸طبقه بندی خدمات شهری در نظام سلسله مراتب شبکه شهری کشور۲۸

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸بازنگری و به روزآوری آیین نامه طراحی راه های شهری۲۹

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۸طرح تحقیقاتی زمین شهری و نقش آن در توسعه شهری۳۰

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۷۹ایجاد پایگاه های اطالعات جغرافیایی طرح های توسعه و عمران۳۱

وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۰ارزیابی کمی و کیفی طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی۳۲

بنیاد مسکن انقالب اسالمی۱۳۸۵طرح تدوین راهنمای مطالعات طرح های توسعه و عمران روستایی۳۳

شرکت عمران شهرهای جدید۱۳۸۶مطالعه و تعریف مجدد رقم جمعیت مجموعه شهری تهران و بازنگری در سهم جمعیتی۳۴
سازمان نوسازی شهر تهران۱۳۸۹مطالعات جهانی شدن شهر تهران۳۵

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور۱۳۹۴تولید محتوا، طراحی، صفحه بندی، چاپ و توزیع ماهنامه شهرداری ها۳۶

معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی۱۳۹۶فصل نامه آبادی۳۷

طرح های پژوهشی و مطالعاتی
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| معرفی  پروژه های منتخب در ســیر زمانی

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۴۰۰

مسابقه مجتمع مسکونی ساحلی نشتارود

طراحی برج تجاری-اداری وزراء

مطالعات ساماندهی فضایی-عملکردی 
حوضه های آبریز سدهای طالقان، 
امیرکبیر، الر، لتیان و ماملو )فاز ۲(

طرح امکان سنجی و 
عارضه سنجی ترافیکی تغییر 

کاربری در اراضی بافکار
طراحی داخلی ساختمان اداری ویرا

طرح تدوین سند راهبردی محدوده اسام آباد

طراحی مجموعه تجاری-اداری سیرجان

طراحی هتل بافت

طراحی مجموعه بین راهی بافت

طراحی داخلی هتل سیرجان

۱۳۹۵۱۳۸۳

۱۳۹۶۱۳۹۰۱۳۷۰

۱۳۹۷

ایجاد سایت موزه سیراف-
تدوین الگوی طراحی شهری 

مسیرهای گردشگری

طرح کالبدی ملی

طرح کالبدی البرز جنوبی
طراحی شهری بلوار 
گردشگری و بافت 

مرکزی بندر انزلی

طرح تجدید حیات بافت 
تاریخی خوسف

طرح آمایش استان 
چهارمحال و بختیاری

طرح جامع شهر مریوان

طراحی مجتمع 
مسکونی سیرجان

طرح مطالعاتی حفظ و احیاء 
بافت تاریخی شهر کرمانشاه

طرح آمایش استان 
خوزستان
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| معرفی مکانی پروژه های منتخب

آمایش استان چهارمحال و بختیاری

طرح تجدید حیات بافت تاریخی شهر  
خوسف

طرح کالبدی ملی

مسابقه مجتمع مسکونی ساحلی نشتارود 
-تنکابن- مازندران

مطالعات ساماندهی فضایی-عملکردی 
حوضه های آبریز سدهای طالقان، امیرکبیر، 

الر، لتیان و ماملو )فاز ۲(

طراحــی برج تجاری-اداری وزرا -تهران-  	
خیابان وزرا

طراحی داخلی ســاختمان اداری ویرا-تهران-  	
خیابان یوسف آباد

طرح تدوین ســند راهبردی محدوده  	
اسام آباد -تهران- محدوده اسام آباد

طرح های توجیهی شهرسازی  	
)امکان ســنجی(، منطقه 15، 2، 16 و 18 

تهران
طرح توجیهی اراضی منطقه گردشــگری  	

زرندیه
طرح توجیهی منطقه نمونه گردشــگری  	

سلمان
طرح ساماندهی مشاء دماوند 	

طرح کالبدی البرز جنوبی شامل استان های 
مرکزی، تهران، سمنان، قم، زنجان و قزوین

طرح جامع شهر مریوان

طراحی شهری بلوار گردشگری و بافت 
مرکزی بندر انزلی

آمایش استان خوزستان

ایجاد سایت موزه سیراف -تدوین الگوی 
طراحی شهری مسیرهای گردشگری- شهر 

سیراف

طرح مطالعاتی حفظ و احیاء بافت تاریخی 
شهر کرمانشاه

طراحی هتل بافت -شــهر کرمان 	
طراحی داخلی هتل سیرجان  	

-شهرسیرجان- کرمان
طراحــی مجموعه بین راهی باقت -کرمان 	
طراحی مجموعه تجاری-اداری ســیرجان  	

-شهرسیرجان- کرمان
طراحی مجتمع مســکونی سیرجان- 	

شهرسیرجان- کرمان

کرمانشاه

کردستان

سیراف

کرمان

خوسف

مازندران
انزلی

تهران
البرز

دماوند

سمنان
قزوین

زنجان

خوزستان

چهارمحال
 و بختیاری
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منتخب طرح های دپارتمان 
طرح های شهری و منطقه ای
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آبریــز  حوضه هــای  فضایی-عملکــردی  ســاماندهی  مطالعــات   |
ســدهای طالقــان، امیرکبیــر، الر، لتیــان و ماملــو )فــاز ۲(

کارفرمــا: معاونــت شهرســازی و معمــاری وزارت راه و 
شهرســازی 

ــر،  ــز ســدهای طالقــان، امیرکبی ــکان: حوضه هــای آبری م
الر، لتیــان و ماملــو

سال: 1399
وضعیت: اتمام

Political-Administrative Divisions in Laar Basin

Political-Administrative Divisions in Taleghan Basin

»گــزارش  عنــوان  بــا  مطالعاتــی   ،1397 ســال  در 
و  طالقــان  آبریــز  حوضه هــای  وضعیــت  تشــخیص«، 
و  لتیــان  البــرز و حوضه هــای الر،  اســتان  امیرکبیــر در 
ماملــو در اســتان تهــران، توســط »مرکــز مطالعــات و 
ــفارش  ــه س ــران« و ب ــاری ای ــازی و معم ــات شهرس تحقیق
وزارت راه و شهرســازی، تهیــه شــده بــود. قــرارداد »طــرح 
ــز ســدهای  ســاماندهی فضایی-فعالیتــی حوضه هــای آبری
ــظ  ــرد حف ــا رویک ــران« )ب ــرب ته ــن آب ش ــه تامی پنج گان
امنیــت منابــع آب شــرب و گردشــگری پایــدار(، در ســال 
ــا آلودگــی  1399، بــه دســتور بنــد 13 مصوبــه »مقابلــه ب
منابــع آب شــرب« )مصــوب 1394 و اصاحــات 1398( 
»دفتــر  کارفرمایــی  بــه  و  ملــی  امنیــت  شــورای عالی 
طرح ریــزی شــهری و طرح هــای توســعه و عمــران« وزارت 

ــد. ــاغ ش ــاور اب ــن مش ــه ای ــازی ب راه و شهرس

Political-Administrative Divisions

Political-Administrative Divisions in Karaj Basin

Political-Administrative Divisions in Mamlu Basin

تراکم راه )کیلومتر بر کیلومترمربع(

بیشترین سهم صنایع و معادن در ماملو

طالقان

کرج

لتیان

ماملو

الر
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ایــن مطالعــات بــا رویکــردی »راهبردی-مشــارکتی«، بــا 
تدویــن روش شناســی نویــن DPSIR فضایی-مکانــی و بــا تاکیــد 
ــت  ــظ امنی ــد »حف ــه بُع ــان س ــازنده می ــنتزی س ــاد س ــر ایج ب
ــی و  ــه »زندگ ــه ب ــدار« و توج ــگری پای ــرب«، »گردش آب ش
ــت. از  ــده اس ــام ش ــی و انج ــی« طراح ــه محل ــت جامع معیش
ــن  ــی نوی ــر روش شناس ــاوه ب ــات، ع ــن مطالع ــوت ای ــاط ق نق
طراحــی شــده بــرای آن، توجــه ویــژه بــه موضــوع تحقق پذیــری 
یکپارچــه  مدیریــت  ســاختار  تعریــف  طریــق  )از  طــرح 
حوضه هــای آبریــز و ارائــه راهبردهــای مدیریــت تعــارض و 
در نهایــت تعییــن پاســخ های راهبــردی در ســطوح ملــی، 
منطقــه ای و ســطح حوضه هــای آبریــز ســدهای پنجگانــه 

ــت.  ــوده اس ــه( ب ــورد مطالع م
و  »طالقــان«  آبریــز  حوضه هــای  در  مذکــور  طــرح 
شــورای عالی  تصویــب  بــه   1399 ســال  در  »امیرکبیــر« 
شهرســازی و معمــاری ایــران رســیده و طــرح حوضــه آبریــز ســه 
ــب  ــات تصوی ــزاری جلس ــار برگ ــز در انتظ ــده نی ــی مان ــد باق س

اســت.
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| طرح توســعه و عمران )جامع( شهر مریوان 

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
مکان: شهر مریوان

سال: 1397
وضعیت: در حال انجام

سازمان فضایی وضع موجود شهر مریوان

تهیــه طــرح توســعه و عمــران )جامــع( شــهر مریــوان 
ــازی  ــان اداره کل راه و شهرس ــد می ــرارداد منعق ــرو ق پی
مرکــز  و  کارفرمــا  به عنــوان  کردســتان  اســتان 
ــران   ــاری ای ــازی و معم ــات شهرس ــات و تحقیق مطالع
ــای  ــط کارفرم ــه توس ــه معارف ــزاری جلس ــس از برگ و پ
محتــرم میــان مشــاور طــرح جامــع و شــهرداری مریــوان 

ــت.  ــده اس ــاز ش ــاه 1397 آغ ــهریور م در ش

ــا آغــاز طــرح، مشــاور بــه منظــور  در ابتــدای کار و ب
ــر  ــناخت هرچه بهت ــع و ش ــی جام ــک اطاعات ــه بان تهی
شــهر مریــوان و پیرامــون آن، اقــدام بــه برداشــت 
زمینــی اطاعــات کالبــدی و به روزرســانی نقشــه های 
پایــه شــهر مریــوان در یــک فراینــد ۶ ماهــه و بــا 

بهره گیــری از نیروهــای محلــی کــرد. 
شــهر مریــوان بــه عنــوان مرکــز سیاســی- اداری 
بــه  خدمات رســانی  جایــگاه  از  مریــوان،  شهرســتان 
بــه  و  اســت  برخــوردار  شهرســتان  محــدوده  کل 
واســطه موقعیــت مــرزی و واقــع شــدن در فاصلــه 
واجــد  باشــماق،  مــرزی  بازاچــه  بــا  کیلومتــری   20
کاالســت.  ســتد  و  داد  و  اقتصــادی  ظرفیت هــای 

اهداف اصلی توسعه شهر مریوان به 
شرح زیر تدوین شده اند: 

دســتیابی به نقش و جایگاه تعریف  	
شــده برای شهر در اسناد فرادست 

اتکای نظام درآمدی شــهر بر منابع  	
پایدار

بهره مندی از اکوسیســتم طبیعی  	
پایدار در شــهر و پیرامون آن 

برخورداری از ساختار کالبدی  	
سامان یافته 

و  طبیعــی  ویژگی هــای  همچنیــن 
ــه  ــدوده ای ک ــاص مح ــی خ جغرافیای
شــده  واقــع  آن  در  مریــوان  شــهر 
در  زریــوار  دریاچــه  وجــود  و  اســت 
مهم تریــن  بــه  عنــوان  آن  غــرب 
تــاالب طبیعــی اســتان كردســتان و 
بزرگ تریــن دریاچــه آب شــیرین ایــران، 
را  گردشــگری  ویــژه  ظرفیت هــای 

بــرای شــهر ایجــاد کــرده اســت.
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| طرح ساماندهی مشاء دماوند

کارفرما: شهرداری دماوند
مکان: محدوده مشاء در شمال شهر دماوند

سال: 1395-1400
وضعیت: در دست انجام

در  نظــر جغرافیایــی  از  منطقــه دشــت مشــاء 
شــرق اســتان تهــران و بیــن جــاده فیروزکــوه و هــراز 
قــرار دارد، ایــن منطقــه از نظــر مدیریتــی دچــار 
حــوزه  در  گاهــی  اســت،  بــوده  دوگانگی هایــی 
مدیریــت شــهرداری دماونــد و گاهــی فرمانــداری 
بــا توجــه بــه تکالیــف شــهرداری  بــوده اســت. 
دماونــد در ارائــه خدمــات بــه ایــن منطقــه و نظــارت 
بــر ســاخت و ســازها از زمــان تصویــب طــرح هــادی 
ــهر در  ــه ش ــدوده ب ــاق مح ــدون الح ــه 80 ، ب در ده
ــد  ــه شــهر دماون طــرح جامــع، موضــوع الحــاق آن ب
منطقــه  ســاماندهی  طــرح  اســت.  بــوده  مطــرح 
مشــاء پیــرو یکــی از مصوبــات شــورایعالی شهرســازی 
و معمــاری ایــران در ســال 1395 بــه مرکــز مطالعــات 
ــزی  ــانی ممی ــه روز رس ــدف آن ب ــه ه ــد ک ــذار ش واگ
بــه  امــاک، تدقیــق محــدوده و الحــاق منطقــه 

ــت.  ــوده اس ــد ب ــهر دماون ــدوده ش مح

ایــن طــرح همچنیــن وظایــف یــک طــرح تفصیلــی شــهری 
ــری هــا و  ــرای کارب ــوده اســت و همزمــان ب ــز عهــده دار ب را نی

شــبکه معابــر منطقــه تهیــه شــده اســت.
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ــلمان  ــگری س ــه گردش ــه نمون ــی منطق ــی اراض ــرح توجیه ــه ط | تهی
)ســیبلند (- فیروزکــوه

عقیــق  گردشــگری  ســرمایه گذاری  شــرکت  کارفرمــا: 
پارســیان

نبــش  مــکان: كیلومتــر 95 جــاده تهــران فیروزكــوه، 
ــاد، منطقــه نمونــه بیــن المللــی ســیب  روســتاي أمیــن آب

ــد لن
سال: 1400-1401

وضعیت: در دست انجام

ســلمان  گردشــگری  نمونــه  منطقــه  ســایت 
)ســیب لند( بــا 230 هکتــار مســاحت در غــرب شهرســتان 
فیروزکــوه، در مــرز شهرســتان دماونــد و در 100 کیلومتــری 
شمال شــرقی تهــران قــرار دارد. آب و هــوای مطلــوب 
ــری آن هــا در  ــد، قرارگی شهرســتان های فیروزکــوه و دماون
مســیر مواصاتــي اســتان های همجــوار )تهــران، مازنــدران، 
خــواص  و  گردشــگری  جاذبه هــای  وجــود  ســمنان(، 
ــرای  ــه را ب ــه، زمین ــود در منطق ــمه های موج ــي چش معدن
ــت  ــرده اس ــم ک ــه فراه ــن منطق ــه ای ــگران ب ورود گردش
بســتری طبیعــی موجــب  بــه طورکلــی ویژگي هــای  و 
شــده اســت تــا شهرســتان های فیروزکــوه و دماونــد را بــه 
مقاصــد گردشــگری تبدیــل شــود. بســتری کــه مجموعــه 
ســیب لند در آن جــای گرفتــه از جنــوب بــه آزادراه تهــران-
فیروزکــوه و از شــمال و شــرق و غــرب بــه دامنه هــای 
بكــر و دســت نخــورده و دریاچــه ســد نمــرود منتهــی 
توان هــای  و  طبیعــي  ارزش هــای  دارای  کــه  می شــود 
بالقــوه و بالفعــل گردشــگری و پتانســیل های الزم جهــت 

ــال  ــی س ــیاری ط ــگران بس ــت. گردش ــی اس ــزی فضای برنامه ری
وارد ایــن منطقــه می شــوند کــه بــه دلیــل کمبــود تســهیات 
کافــی، بی توجهــی بــه بســتر طبیعــي در منظــر موجــود، نبــود 
عرصــه تفرجــی ســاماندهی شــده و فقــدان امکانــات خدماتــی، 
ــا  ــدوده آن ه ــی در مح ــی و تفریح ــی، اقامت ــتی و درمان بهداش
ــه رو کــرده اســت کــه احــداث مجموعــه  ــا مشــکاتی روب را ب
ــا  ــون آن، ت ــی پیرام ــای طبیع ــاماندهی عرصه ه ــیب لند و س س
ــد  ــهیل خواه ــگران تس ــور گردش ــرای حض ــرایط را ب ــدی ش ح

کــرد. 

منطقــه  ایــن  جامــع  طــرح 
ــای  ــگری، عملکرده ــه گردش نمون
متنــوع گردشــگری و پشــتیبان را 
در ایــن ســایت پیشــبینی نمــوده 
اســت کــه برخــی از آن هــا عبارتنــد 
زمســتانی  ورزش هــای  ســایت  از: 
تله کابیــن  اســکی،  پیســت  و 
آن   1 فــاز  )کــه در حــال حاضــر 
دهکــده  اســت(،  شــده  افتتــاح 
بین المللــی  خدمــات  و  ســامت 
 100 درمانــی  هتــل  ســامت، 
ــامت و  ــات س ــایت باغ ــی، س اتاق
گیاهــان بومــی و دارویــی، مجتمــع 
فضاهــای اقامتــی، هتــل آپارتمــان، 
هتــل ســاحلی )رو بــه دریاچــه(، 
مرکــز خریــد، ســالن اجتماعــات، 
و  رســتوران ها   . کافی شــاپ 
و  مدیریــت  عملکردهــای  و   ...

مجموعــه. نگهــداری 
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ــد  ــه تایی ــرح ب ــر، ط ــال حاض در ح
اســتانی  نهادهــای  و  اســتانداری 
محیــط  کل  اداره  ماننــد  دیگــر 
و  رســیده  تهــران  اســتان  زیســت 
 2 کمیتــه  جلســات  برنامه ریــزی 
و  شهرســازی  شــورای عالی  فنــی 
ــوی وزارت راه و  ــران از س ــاری ای معم
شهرســازی در حــال انجــام اســت. 
ایــن طــرح بــا همــکاری دو دپارتمــان 
طراحــی شــهری و طرح هــای شــهری 
و  مطالعــات  مرکــز  منطقــه ای  و 
معمــاری  و  شهرســازی  تحقیقــات 

ایــران انجــام شــده اســت.
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ــرای  ــه ب ــگری زرندی ــه گردش ــهرک نمون ــی ش ــل ویژگ ــی و تحلی | معرف
ــران ــاری ای ــازی و معم ــورایعالی شهرس ــه ش ــه ب ارائ

کارفرمــا: شــرکت توســعه ســاحان ســرزمین ایرانیــان 
خــاص( )ســهامی 

مکان: ۳۵ کیلومتری جنوب غربی تهران
سال: 1399-1400

وضعیت: در دست انجام

در فصــل اول؛ بــه معرفــی اجمالــی شــهرک نمونــه 
گردشــگری زرندیــه )ســرزمین ایرانیــان( پرداختــه شــده 
و ســعی گردیــده تــا چشــم انداز، اهــداف، راهبردهــا و 
سیاســت های تعریــف شــده بــرای مجموعــه و ویژگی هــای 
موجــود ســایت کــه آن را بــه صــورت بالقــوه بــه یــک 
مقصــد بــا ارزش تبدیــل می کنــد، مــورد مطالعــه قــرار 
مجموعه  هــای  ایجــاد  ضــرورت  دوم؛  فصــل  در  گیــرد. 
گردشــگری ایــن چنیــن از دیــدگاه اســناد چشــم اندازی، 
کــه  نقشــی  و  کشــور  آمایشــی  و  برنامــه ای  سیاســتی، 
نمایــد  ایفــا  کشــور  اقتصــادی  توســعه  در  می توانــد 
ــی  ــات قانون ــوم؛ امکان ــل س ــت. در فص ــده اس ــی ش بررس
گردشــگری  مجموعه هــای  از  حمایــت  جهــت  موجــود 
را  بالفعــل شــدن  قابلیــت  کــه  ســایت  و فرصت هــای 
ــگری  ــعه گردش ــا ی توس ــخگویی نیازه ــه پاس ــادر ب دارا و ق

هســتند، تحلیــل گردیــده اســت.
توســعه های  نظــری  مبانــی  شــامل  چهــارم  فصــل 
ــرای  ــا ب ــات مگاپروژه ه ــاس و الزام ــزرگ مقی ــگری ب گردش
همســویی بــا اهــداف توســعه پایــدار اســت. از ایــن رو 
ــی  ــق بررس ــدودی موف ــا ح ــابه و ت ــوردی مش ــای م نمونه ه
ابعــاد  در  پایــداری  ملزومــات  و  شــاخص های  تــا  شــده 
بــه  زیســت محیطی  و  قانونــی  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
عنــوان ابــزاری بــرای ارزیابــی پروژه هــا تدویــن گــردد. در 
ــات  ــده در نظام ــه ش ــرح ارائ ــای ط ــم ویژگی ه ــل پنج فص
مختلــف ســازمان فضایــی، کاربــری،  عملکــرد، تراکــم و 
ــذاری  ــوه واگ ــرداری و نح ــرا و بهره ب ــدی اج ــت، فازبن جمعی

ــان(  ــرزمین ایرانی ــه )س ــگری زرندی ــه گردش ــهرک نمون ش
کــه در ۳۵ کیلومتــری جنــوب غربــی تهــران قــرار گرفتــه 
دربرگیرنــده  هکتــار،   ۱۴۰۰ برابــر  وســعتی  بــا  اســت، 
فعالیت هــای متنــوع همچــون مجموعه هــای ورزشــی، 
دهکده هــای  و  خریــد  مراکــز  گردشــگری،  تفریحــی، 
ــودن هــر یــک از کاربری هــا در  اقامتــی اســت. شــاخص ب
منطقــه و ارائــه خدمــات متمایــز، اســتاندارد و بــا کیفیــت 
کــه تجربــه و ســبک نوینــی از زندگــی را بــه همــه ایرانیــان 
نویــد می دهــد، 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 ۶ فصــل تهیــه و تدویــن شــده اســت. 

ــی  ــان فضای ــه چیدم ــوع ک ــن موض ــت. ای ــده اس ــی ش معرف
عملکردهــا بــه چــه نحــوی اســت و ارتبــاط بیــن پهنه هــا 
بــه چــه صورتــی پیش بینــی شــده اســت؛ و اینکــه بــرای 
کاربری هــا و عملکردهــا چــه ســطوحی در نظــر گرفتــه شــده 
ــی  ــای جمعیت ــا گروه ه ــی ب ــی و کیف ــر کم ــا از نظ ــت و آی اس
مخاطــب مجموعــه تناســب دارد از جملــه ســواالتی اســت 
ــه آن پاســخ داده شــود. در  کــه ســعی شــده در ایــن فصــل ب

نهایــت در فصــل ششــم، در نظام هــای تعریــف شــده طــرح، 
ــات و الزامــات  ــان ضرورت هــا، امکان ارتباطــات سلســله وار می
و ویژگی هــای منتــج از هــر یــک بررســی شــده و ســپس اثــرات 
ــی،  ــی و فضای ــت محیط ــای کیفی ــا در نظام ه ــن ویژ گی ه ای
ــری و جــذب جامعــه مخاطــب، تنــوع خدمــات و  جمعیت پذی
ــادی  ــام اقتص ــا و نظ ــرانه کاربری ه ــطوح و س ــا، س فعالیت ه

ــت. ــده اس ــه ش ــه ارائ ــگری زرندی ــه گردش ــهرک نمون ش
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| طرح آمایش اســتان چهارمحال و بختیاری

کارفرمــا: ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری

مکان: استان چهارمحال و بختیاری
سال: 1395

وضعیت: اتمام

ــاری در  ــال و بختی ــتان چهارمح ــش اس ــرح آمای ــه ط تهی
شــهریور 1395 طــی قــراردادی بــا ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریــزی اســتان بــه مرکــز مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی و 
ــعی  ــراداد س ــن ق ــرای ای ــد. در اج ــذار ش ــران واگ ــاری ای معم
شــد تــا تمــام اســتانداردهای کمــی و کیفــی راهنمــای انجــام 
ــور  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــی س ــات اباغ ــرح خدم ش
رعایــت شــود. در 1395/7/16 مشــاور بــه دســتگاه هــای 
اجرایــی اســتان معرفــی شــد و تــا آذر 1397 بیــش از 60 جلســه 
اســتان  در  نظارتــی  و  آمایــش  کارگروه هــای  تخصصــی، 
برگــزار شــد: مشــاور بــا مجمــوع حضــور حــدود 400 نفــر روز 
کارشــناس در اســتان ) غیــر از حضــور نماینــده و راه انــدازی 
دفتــر محلــی( توانســت بــه صــورت فشــرده در کمتــر از 24 

ــد . ــه و در مراجــع اســتان مصــوب کن مــاه طــرح را تهی

 ایــن طــرح نقطــه عطفــی در تبییــن ماموریــت هــای 
ــتان  ــعه اس ــری توس ــت جهت گی ــود و توانس ــتان ب ــی اس مل
ــی  ــول درون زای ــی آن و اص ــای درون ــاس ظرفیت ه ــر اس را ب
و برون نگــری تغییــر دهــد. در تهیــه طــرح از تخصــص 
ــه  25 نفــر از همــکاران مرکــز اســتفاده شــده اســت و تجرب

ــت. ــده اس ــادگار مان ــه ی ــده ب ــرای آین ــی ب گران بهای

Zoning of Activities

Digital Elevation Model
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| طرح آمایش استان خوزستان

کارفرما: استانداری خوزستان
مکان: استان خوزستان

سال: 1390
وضعیت: اتمام

Cultivation Fields

Deprivation of Validity of Government DocumentsPopulation Density

ــرح  ــاس ش ــر اس ــتان ب ــتان خوزس ــش اس ــات آمای مطالع
ــعه  ــش و توس ــور آمای ــر ام ــاه 1390 دفت ــرداد م ــات م خدم
منطقــه ای معاونــت نظــارت راهبــردی ریاســت جمهــوری و 
راهنمــای تهیــه آن، از نیمــه دوم ســال 1390 بــا کارفرمایــی 
معاونــت برنامه ریــزی اســتانداری خوزســتان، توســط مركــز 
ایــران،  معمــاری  و  شهرســازی  تحقیقــات  و  مطالعــات 
ــه  ــخ 1394/2/1  ب ــد و در تاری ــاز ش ــری، آغ ــوان مج ــه عن ب
ــدار  ــد كارگــروه آمایــش، محیــط زیســت و توســعه پای تأیی
اســتان و در جلســه مــورخ 1394/2/16 بــه تصویــب شــورای 

ــید.  ــتان رس ــعه اس ــزی و توس برنامه ری
ــرح  ــق ش ــتان طب ــش اس ــات آمای ــی مطالع ــور كل ــه ط ب
خدمــات یــاد شــده از دو بخــش تشــكیل می شــود: بخــش 
نخســت كــه فصل هــای یكــم تــا پنجــم ایــن مطالعــات را 
ــردازد  ــود می پ ــع موج ــل وض ــی و تحلی ــه بررس ــر دارد ب درب
ــت  ــد و فرص ــف و تهدی ــوت و ضع ــاط ق ــل نق ــا تحلی و ب
ناظــر بــر وضــع موجــود، پایــان می پذیــرد. بخــش دوم كــه 
فصل هــای ششــم تــا هشــتم را شــامل می شــود نــگاه 
ــم انداز و  ــداف، چش ــل اه ــاس تحلی ــده دارد و براس ــه آین ب
ســناریوهای توســعه بــه طراحــی و تدویــن برنامــه آمایــش 

ــردازد.  ــت آن می پ ــام مدیری ــتان و نظ اس
ــامل  ــزارش، ش ــد گ ــازده جل ــات در ی ــن مطالع ــج ای نتای
)گزارش هــای  موضوعــی  مســتقل  گــزارش  جلــد  پنــج 
ــای  ــب فصل ه ــر حس ــزارش ب ــد گ ــش جل ــتیبان( و ش پش

ــت. ــده اس ــل داده ش ــه و تحوی ــات، تهی ــرح خدم ش
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| مجموعــه طرح های کالبدی منطقه ای 

کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی
مکان: حوزه های مختلف منطقه ای کشور 

سال: شروع از سال 1373 تا 1368
وضعیت: اتمام

Optimal Landuse

به عنــوان  منطقــه ای،  کالبــدی  طرح هــای  مطالعــات 
)ملــی،  کالبــدی  طرح هــای  ســطوح  از  ســطح  دومیــن 
ــات  ــا مطالع ــان ب ــال 1373 همزم ــی(، از س ــه ای، محل منطق
طــرح کالبــدی ملــی، آغــاز شــده اســت. ایــن مطالعــات 
ــه  ــدی، س ــای کالب ــات طرح ه ــطوح مطالع ــایر س ــد س همانن

هــدف اصلــی زیــر را درپــی می گیــرد:
ــرای توســعه ســکونتگاه ها و  تعییــن »تناســب زمین هــا« ب

ــی ــای صنعت فعالیت ه
و  ســکونتگاه ها  شــبکه  و  مراتــب  سلســله  تعییــن 

خدمــات ســطح بندی 
تعیین کاربری های مجاز سرزمین سراسر منطقه

بــرای انجــام دادن مطالعــات طــرح کالبــدی منطقــه البــرز 
ــا  ــا مقیــاس  1:250000 ت جنوبــی حســب مــورد از نقشــه هایی ب

1:20000 اســتفاده شــده اســت.

Rural Population Density

The Ridges of the Southern Alborz Region

Access to a Variety of Transportation Systems

Time Distance from Tehran

ــش  ــی بی ــرز جنوب ــه الب ــدی منطق ــرح کالب ــه ط ــرای تهی ب
اجــرای  واحــد،  مدیریــت  تحــت  مطالعاتــی   گــروه   20 از 
مطالعــات  گوناگــون طــرح را بــه شــرح زیــر، عهــده دار 

بوده انــد:

توپوگرافی 	
ژئوتکنیک، آب هــای زیرزمینی و ژئوتکنیک لرزه ای 	
پهنه بندی خطر نســبی سیل 	
اقلیم، سکونت و آسایش 	
کاربری و پوشش اراضی 	
خاک و کشاورزی 	
منابع آب 	
محیط زیست 	
جمعیت 	
شبکه شهرها و خدمات 	
نابرابری ها و محرومیت زدایی 	
صنعیت و معدن 	
ترابری 	 شبکه 
شبکه مخابرات و پست 	
شبکه انرژی 	
آثار تاریخی و پرارزش 	
جهانگردی و ایران گردی 	
سیستم اطاعات جغرافیایی 	
اقتصادی 	 چشم انداز 
تهیــه طرح کالبدی منطقه 	
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| طرح کالبدی ملی

کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی
مکان: کشور ایران

سال: 1370      
وضعیت: اتمام

ــزی  ــی برنامه ری ــا هــدف کل ــران ب ــی ای ــدی مل ــرح کالب طـ
خردمندانــه  مدیریــت  و  ســـکونتگاه ها  پایــدار  توســـعه 
ــل،  ــایل ذی ــه مس ــخ گویی ب ــت پاس ــا( و جه ــرزمین )فض س
در ســال 1369 از ســوی معاونــت شهرســازی و معمــاری 

وزارت مســکن و شهرســازی، تعریــف شــده اســت:

آینــده -1 گســترش  بــرای  زمین هــا  تناســب  بررســی   
جدیــد. شــهرهای  ایجــاد  و  کنونــی  شــهرهای 

تعییــن -2 و  کشــور  آینــده  شــهري  شــبکه  پیشــنهاد   
بــه  شــهرها  مراتــب  سلســله  و  اســتقرار  چگونگــی 

ســرزمین. مدیریــت  تســهیل  منظــور 

کاربری هــای -3 تعییــن  ایــران،  سراســر  منطقه بنــدي   
ــاخت  ــررات س ــی مق ــوب کل ــنهاد چارچ ــوب و پیش مطل

و ســاز در کاربری هــای مجــاز.

طــرح کالبــدی ملــی در تاریــخ 1375/12/25 بــه تصویــب 
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران رســید.
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منتخب طرح های دپارتمان 
طراحی شهری
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| طرح تدوین ســند راهبردی محدوده اسالم آباد

کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
مکان: منطقه 2 تهران، محدوده اسام آباد

سال: 1400-1399
وضعیت: در دست انجام

محــدوده اســام آبــاد تهــران در گســتره ای 130 هکتــاری 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــران ب ــهید چم ــراه ش ــوازات بزرگ ــه م ب
ــه ای از  ــا مجموع ــران و ب ــهر ته ــک ش ــای اکولوژی عرصه-ه
مناقشــات حقوقــی، زیســت محیطــی و اجرایــی و طراحانــه 
ــه  در ســال 1398 از ســوی ســازمان نوســازی شــهر تهــران ب
ــرح  ــاس مط ــان مقی ــهری می ــی ش ــروژه طراح ــک پ ــوان ی عن

شــد.

منطقه 3

محدوده اسالم آباد

منطقه 2

رودخانه درکه

رودخانه فرحزاد

رودخانه دربند

مجتمع مسکونی آتی ساز

محیط مصنوع )فضاهای 
ساخته شده(

محیط طبیعی )فضاهای سبز و باز(

مجتمع مسکونی باغ بهشت

Aerial Im
age of the Scope of the intervention Area &

 the D
istribution Status of the B

uilt, G
reen &

 O
pen Spaces

ایــن  تهــران« طراحــی  »حیــاط  ایــده مطــرح شــده 
ــبکه  ــای ش ــایر عرصه ه ــا س ــد ب ــق پیون ــدوده را از طری مح
اکولوژیــک شــهر و پذیــرش نقش هایــی متنــوع در عیــن 
حفــظ نقــش قلمــرو عمومــی بــه عنــوان یــک عرصــه 
ــت.  ــرار داده اس ــر ق ــد نظ ــران م ــهر ته ــرای ش ــی ب عموم
»حیــاط تهــران« می توانــد متضمــن حیــات اکولوژیــک 
شــهر تهــران، و بــه عنــوان یــک حیــاط، پیونــد دهنــده 
بســیاری از فضاهــای عمومــی، نیمه عمومــی و موزاییکــی 

فرهنگــی از اقــوام و همســایگان و ســاکنان باشــد.
حیــاط تهــران در چشــم انــداز پیــش روی خــود، ضمــن 
ارتقــاء   و  بــا حفــظ  ســرپناه ســاکنین  بــه حــق  احتــرام 
الگوهــای متناســب ســکونتی موجــود در خــود، بــه عنــوان 
ــرآوازه در تعامــل  یــک قلمــرو عمومــی شــهری خوشــنام و پ
ــا شــهر قــرار مــی گیــرد. محورهــای  فضایــی و عملکــردی ب
ــود  ــد ب ــه خواه ــورد توج ــاده آن بــرای تفــرج و ورزش م پی
شــهری  زیســت  محیــط  بــه  آن  اقلیمــی  ویژگی هــای  و 
تهــران کمــک می کنــد، بــا فعالیت هــای فرامنطقــه ای 
ایجــاد  ضامــن  شــهری،  گردشــگری  بــه  معطــوف  و 
اقتصــادی  و  ســاکنان  بــرای  بخصــوص  پایــدار  اشــتغال 
ــت  ــت مالکی ــای تح ــات و عرصه ه ــداری باغ ــردن نگه ک

خصوصــی اســت.
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Significant Elem
ents of the Intervention Area

Suggested Focal Points & Pedestrian Network

 Pedestrian Network

Lake

Tourism, Recreational & Commercial Center

The Connecting Bridge

Public Space

Green Zone

Highway & River Protection Buffer

Residential

Historical Fabric

Contemporary Residential Area

Corridors & Linear Elements

River

Available Drive Way

Suggested Drive Way

Mass & Space

Figure-Ground Map
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ــی  ــری اراض ــر کارب ــنجی(، تغیی ــازی )امکان س ــی شهرس ــرح توجیه | ط
ــران ــه 16 ته ــکار در منطق باف

کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
مکان: منطقه 16 تهران

سال: 1400-1399
وضعیت: در دست انجام

اراضــی بافــکار در منطقــه 16 تهــران شــامل دو قطعــه 
زمیــن در شــمال جنــوب اتوبــان بعثــت اســت کــه مطابــق 
پهنه بنــدی طــرح تفصیلــی ذیــل پهنــه S222 قــرار گرفتــه 
ــدید  ــز ش ــن و تمرک ــات زمی ــه مختص ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــل   ــکان فق ــروژه و ام ــدوده پ ــی در مح ــای خدمات ــه ه پهن
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، 
کــه  اســت  ســیمتریکال  مســکونی  بخــش  ســاختار  و 
برج هــای مســکونی حــول یــک نظــام دو گانــه مرکــزی و 

متقــارن ســازمان یافته انــد.

ــا  در طراحــی پــارک مجموعــه تــاش شــده اســت کــه ب
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 

ــم آورد.  فراه
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| طراحی شــهری بلوار تکاوران و بافت مرکزی بندر انزلی

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان گیان
مکان: شهر بندر انزلی

سال: 1397
وضعیت: اتمام

Square P
lan and Fish M

arket

بافــت  و  گردشــگری  بلــوار  شــهری  طراحــی  طــرح 
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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Movement System

Hierarchy Network of Roads

Spatial Organization

Main Signs & Axes

و  کاربری هــا  بــر  تاکیــد  ســکانس  ســه  ایــن  در 
فعالیت هــای 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 
ــام  ــهدای گمن ــدان ش ــی می ــازماندهی خط ــاً س نهایت
تــا بــرج کنتــرل بــه عنــوان عنصــر ســاختار بخــش 
گردشــگری تحــت عنــوان بلــوار )ســکانس ســوم( 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م

3D
 D

esign of the Intervention Area
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| طرح مطالعاتی حفظ و احیاء بافت تاریخی شــهر کرمانشاه

کارفرمــا: اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان کرمانشــاه

مکان: شهر کرمانشاه
سال: 1396

وضعیت: اتمام

Hierarchy Network of Roads

Recommended Use Zoning

Suggested High System

مســاله بافــت تاریخــی کرمانشــاه، بــه عنــوان یــک 
شــهر کوهپایــه ای رو به گســترش فرســودگی بســیاری 
از خانه هــا، زوال شــهری ناشــی از تخریــب و رهاشــدن 
منــازل، ناهمگونــی منظــر شــهری بافــت تاریخــی 
و ســاخت و ســازهای نامناســب بــا بســتر آن بــوده 

اســت. 
ــا  ــی ب ــت تاریخ ــت از باف ــات  و حفاظ ــد حی تجدی
تاکیــد بــر هســته های فرهنگــی ارزشــمند تاشــی بــرای 
ــای  ــی محدوده ه ــه رقابت ــه چرخ ــا ب ــدن آن ه بازگردان

شــهری اســت. 
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| طرح تجدید حیات بافت تاریخی خوســف

کارفرمــا: اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
ــی ــان جنوب ــتان خراس ــگری اس گردش

مکان: شهر خوسف
سال: 1396

وضعیت: اتمام

بافــت تاریخــی خوســف بــه عنــوان یکــی از ارزشــمندترین 
میــراث بافتــه ای کهــن ایرانــی، بــا خانه هایــی بــه قدمــت 
بیــش از 700 ســال، بــدون دخــل و تصــرف هــای رایــج در 
دیگــر شــهرها موضــوع حفاظــت و تجدیــد حیــات را بــه 

عنــوان مســاله ای ضــروری مطــرح می کنــد.

شنهادی
گوی پی

پان ال

 شــهر در هم پوشــانی الیه هــای ریخت شــناختی شــبکه 
ــی  ــی محیط ــتر طبیع ــاختمان ها و بس ــات، س ــر، قطع معاب
پاســخگو و پایــدار را فراهــم کــرده اســت کــه در پرداختــن 
و فضاهــا  ابنیــه  ریخت شناســی  و  آن گونه شناســی  بــه 
ــی  ــررات حفاظت ــط و مق ــت و ضواب ــه اس ــتور گرفت در دس
پیشــنهادی بــرای ایجــاد شــرایط تجدیــد حیــات مدنظــر قــرار 

گرفته انــد. 

New Roads Network

Organic Roads Network

Main Skeleton

Urban Form

Historical Area
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ــه  ــق مجموع ــرح از طری ــه ط ارائ
اقدامــات مشــارکتی بــا هــدف 
تســهیل و تســریع فراینــد تجدیــد 
ــاد  ــر ایج ــی ب ــهر مبتن ــات ش حی
ــی  ــان اهال ــو می ــل و گفتگ تعام
و مدیریــت شــهری در یــک اتــاق 

ــت.  ــده اس ــر ش ــر میس فک
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شــهری  طراحــی  الگــوی  ســیراف-تدوین  مــوزه  ســایت  ایجــاد   |
گردشــگری مســیرهای 

کارفرمــا:اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــهر ــتان بوش ــگری اس گردش

مکان: شهر سیراف
سال: 1395

وضعیت: اتمام

ــن  ــن و تدوی ــیراف، تعیی ــوزه س ــایت م ــاد س ــرح »ایج ط
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 
ــاری  ــازی و معم ــات شهرس ــات و تحقیق ــز مطالع ــه مرک ب
ــید.  ــب رس ــه تصوی ــال 1395 ب ــد و در س ــول ش ــران مح ای
ــد  ــه بتوان ــود ک ــوزه ای ب ــایت م ــاد س ــال ایج ــه دنب ــرح ب ط
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 بهره بــرداری اقتصــادی از آن هــا در 

چارچــوب یــک ســایت مــوزه تهیــه شــده اســت.
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تجــارت  مرکــز  )امکان ســنجی(،  شهرســازی  توجیهــی  طــرح   |
غذایــی   مــواد  بنکــداران  بین المللــی 

کارفرما: شرکت رضایاد
مکان: منطقه 15 تهران

سال: 1400-1399
ــاده  ــیون م ــی کمیس ــروه فن ــب در کارگ ــت: تصوی وضعی

5 شــهر تهــران

ــد 20  ــرای بن ــت اج ــه جه ــه و ب ــن مصوب ــتناد ای ــه اس ب
اتــاق اصنــاف  مــاده 55 قانــون شــهرداری ها، فیمابیــن 
ایــران، اتــاق اصنــاف تهــران، اتحادیه بنکــداران مــواد غذایی 
ــان  ــروش و عمده فروش ــقط ف ــار و س ــه عط ــران، اتحادی ته
ــع و مشــاغل  ــی و شــرکت ســاماندهی صنای کاالهــای دخان
شــهرداری تهــران )بــه عنــوان نماینــده شــهرداری تهــران( 
موافقتنامــه ای بــه امضــا رســید کــه براســاس آن مقــرر 
گردیــد، مرکــزی بــا عنــوان »مرکــز تجــارت بین المللــی 
بنکــداران مــواد غذایــی و محصــوالت دخانیــات ایــران« در 
محــل ملــک انبــار چــای بــه متــراژ 103000 متــر مربــع واقــع 
در منطقــه 15 شــهر تهــران، بــرای ســاماندهی و انتقــال 
ــران  ــق 11 و 12 ته ــه در مناط ــف ک ــای صن ــی از اعض بخش

ــود.  ــاخته ش ــی و س ــتند، طراح ــت هس ــغول فعالی مش

متعاقــب تعریــف ایــن پــروژه و امضــای موافقتنامــه 
مذکــور، طبــق درخواســت کارفرمــا، در چارچــوب شــرح 
ارائــه  بــرای  توجیهــی  طرح هــای  مصــوب  خدمــات 
نیازســنجی  بــا  و  تهــران  مــاده 5 شــهر  بــه کمیســیون 
ایــن  بــه  ارائــه  بــرای  بهره بــرداران مجموعــه، گزارشــی 
کمیســیون تهیــه شــد. در شــهریور مــاه 1400، پــس از طــی 
مراحــل قانونــی، موضــوع در کارگــروه کمیســیون مــاده 
5 شــهر تهــران مطــرح و موافقــت ایــن کارگــروه بــرای 
ــن  ــی تدوی ــه فیزیک ــاس برنام ــه براس ــن مجموع ــداث ای اح
ــیون  ــه کمیس ــی ب ــری نهای ــرای تصمیم گی ــام و ب ــده اع ش

مــاده 5 شــهر تهــران ارجــاع داده شــد.

ــواره  ــران هم ــهر ته ــاغل ش ــوف و مش ــاماندهی صن س
شــهری  مدیریــت  دغدغه هــای  مهمتریــن  از  یکــی 
)خصوصــا شــهرداری تهــران و شــرکت ســاماندهی صنایــع 
ــاق  ــق(، ات ــهرداری های مناط ــران و ش ــهر ته ــاغل ش و مش
ــه  ــت، ب ــوده اس ــی ب ــای صنف ــران و اتحادیه ه ــاف ته اصن
ــی  ــه ط ــت ک ــده اس ــب ش ــه موج ــن دغدغ ــه ای طوریک
ده ســال گذشــته، انتقــال صنــف بنکــداران مــواد غذایــی 
از  یکــی  تهــران  شــهر  مرکــزی  خیابان هــای  از  تهــران 
موضوعــات مهــم در برنامه هــای ســاماندهی مشــاغل 
ــب  ــی مناس ــه مکان ــف ب ــن صن ــال ای ــران و انتق ــهر ته ش
جامع تریــن  از  یکــی   ،1390 ســال  مــاه  دی  در  باشــد. 
ــوان  ــا عن ــوص ب ــن خص ــه در ای ــورت گرفت ــات ص مصوب
ــران«  ــهر ته ــاغل ش ــوف و مش ــع، صن ــاماندهی صنای »س

ــید. ــب رس ــه تصوی ــران ب ــهر ته ــامی ش ــورای اس در ش
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ــاری- ــع تج ــروژه مجتم ــنجی(، پ ــازی )امکان س ــی شهرس ــرح توجیه | ط
ــکونی مرزداران مس

ــه  ــته ب ــک وابس ــع مکانی ــروه صنای ــی گ ــا: تعاون کارفرم
وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح

مکان: منطقه 2 تهران
سال: 1400-1399

ــاده  ــیون م ــی کمیس ــروه فن ــب در کارگ ــت: تصوی وضعی
5 شــهر تهــران

در منطقــه 2 شــهر تهــران و در ضلــع شــمال غربــی تقاطــع 
ــی  ــام، زمین ــادگار ام ــراه ی ــد و بزرگ ــال آل احم ــراه ج بزرگ
ــال  ــه در ح ــرار دارد ک ــع ق ــر مرب ــاحت 10927 مت ــه مس ب
حاضــر در مالکیــت وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
مســلح اســت. ایــن زمیــن در ســال 1385 در 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 
ــرای اعضــای گــروه صنایــع مکانیــک  منظــور تامیــن مســکن ب
وابســته بــه ایــن وزارتخانــه نیــاز بــه تراکــم مســکونی بیــش از 
ــی  ــه طرح ــدد تهی ــن رو درص ــت از ای ــاختمانی داش ــه س پروان
مطابــق بــا نیــاز خــود و اخــذ مصوبــه از مرجــع قانونــی ایــن امــر 

یعنــی کمیســیون مــاده 5 شــهر تهــران برآمــد.

بــه همیــن منظــور گزارشــی مطابــق بــا شــرح خدمــات مصــوب 
ــات  ــا و ماحظ ــت کارفرم ــن، درخواس ــوابق زمی ــا س ــق ب مطاب
ــی در  ــل قانون ــی مراح ــس از ط ــه و پ ــود تهی ــازی موج شهرس

کمیســیون مــاده 5 شــهر تهــران مطــرح شــد.
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در  کاربــری  تغییــر  )امکان ســنجی(،  شهرســازی  توجیهــی  طــرح   |
منطقــه 18 شــهر تهــران

کارفرما: خصوصی
مکان: منطقه 18 تهران

سال: 1399
ــاده  ــیون م ــی کمیس ــروه فن ــب در کارگ ــت: تصوی وضعی

5 شــهر تهــران

ملــک مــورد نظــر بــا مســاحت 10000 متــر مربــع در منطقــه 
ــال ۱۳۴۱،  ــت. در س ــده اس ــع ش ــران واق ــهرداری ته ۱۸ ش
ــر  ــدود ۵۰۰۰ مت ــاحتی ح ــه مس ــن ک ــن زمی ــگ ای ــه دان س
ــط  ــود توس ــاص داده ب ــود اختص ــه خ ــن را ب ــع از زمی مرب
ــه و در آن واحــد  ــوزش و پــرورش هب مالــک بــه اداره آم
آموزشــی احــداث گردیــد کــه از آن ســال تاکنــون مشــغول 
ــا احــداث ایــن مدرســه ایــن ملــک بــه  فعالیــت اســت. ب
دو بخــش تقســیم شــد و قســمت دوم در چنــد ســال اخیــر 
بــه عنــوان پارکینــگ عمومــی مــورد اســتفاده بــوده اســت. 
ــا  ــه ت ــن قطع ــران، ای ــهر ته ــد ش ــی جدی ــرح تفصیل در ط
ســال ۱۳۹۲ در پهنــه S222، در نظــر گرفتــه شــده بــود و 
ــبز در  ــای س ــری فض ــابقه کارب ــه س ــه ب ــا توج ــس ب از آن پ

ــرار داده شــده اســت. ــه G111، ق پهن

در تاریــخ 1399/۲/۲۳، بــا حضــور اعضــای کمیســیون توافــق 
و معــوض شــهرداری منطقــه ۱۸، به نمایندگی از شــهرداری 
تهــران و مالکیــن ملــک، جلســه ای تشــکیل و توافقنامــه ای 
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 
ــه  ــا مصوب ــق ب ــی مطاب ــگ عموم ــه پارکین ــک ب ــری مل کارب
436 کمیســیون مــاده 5، تهیــه شــد و پــس از طــی مراحــل 
قانونــی در تاریــخ 1399/8/12، در قالــب بنــد 5 مصوبــه 610 

کمیســیون مــاده 5 شــهر تهــران بــه تصویــب رســید.
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طرح های  منتخب 
معماری دپارتمان 
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| طراحی برج تجاری-اداری وزرا

Image of the Building from Hajar Hospital

Image of the Building from Argentina Square

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

inside the building

Valuation of surfaces based on the 
importance of being seen from 

urban areas

Image of the Building from Sayi Park

Image of the Building from the 
Beginning of Vozara Street

کارفرما: شرکت الماس شهراد شرق
مکان: تهران، خیابان وزرا

سال: 1399
وضعیت: در حال طراحی نما

ســازه ای  وزرا  خیابــان  در  واقــع   2 رویــال  ســاختمان 
ــارک  ــراز پ ــر ف ــه ب ــه در 20 طبق ــت ک ــاخته اس نیم س
بخــش  در  بنــا  ایــن  اســت.  گرفتــه  قــرار  ســاعی 
شــمالی خیابــان وزرا، یکــی از برج هــای مــدرن بلنــد 
مرتبــه تهــران خواهــد بــود کــه نقــش بســزایی در 
محــدوده  ایــن  بصــری  ســیمای  بــه  شــکل دهی 

داشــت. خواهــد 
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Exploded D
iagram

بــا بازتعریــف  در فرآینــد طراحــی ســعی شــده اســت 
تیپولــوژی نماهــای دهــه چهــل و پنجــاه تهــران، تصویــری 
انتزاعــی و خاصــه شــده ای از بناهــا را در قالــب یــک کاژ 
ــده  ــاش ش ــن ت ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــه ده ــب ارائ ــه مخاط ب
ــاد  ــا ایج ــه ب ــای بلندمرتب ــر بناه ــی گونه و توپ ــت ش ماهی
فضاهــای تهــی )هیــچ( و دیالکتیــک مابیــن فضــای پــر و 

ــرد. ــرار گی ــد ق ــورد نق ــی م خال

View
 to the Entrance of the C

ity P
laza

A View
 of M

ain Entrance

Concept and Expression of Building Form

Building Shell

Functional Planning
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N
ashtaroud R

esidential C
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C
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| طراحی داخلی هتل سیرجان

زمینه گــرا  موضوعــات  پــروژه  طراحــی  فرآینــد  در 
همچــون گلیــم شــیریکی پیــچ کــه یکــی از صنایــع دســتی 
مهــم و ثبــت شــده ســیرجان اســت بــه شــکل انتزاعــی در 

ــت. ــوده اس ــه ب ــورد توج ــروژه م ــی پ ــی داخل طراح

کارفرمــا: شــرکت توســعه مجتمع هــای خدماتــی رفاهــی 
پــارس زیگــورات

مکان: سیرجان، کرمان
سال: 1399

وضعیت: در حال ساخت، مرحله نازک کاری

Food C
ourt

N
ashtaroud R

esidential C
om

plex

ــای  ــح و هزینه ه ــتفاده از مصال ــظ و اس ــه حف ــروژه ب ــای پ ــد کارفرم ــوع تاکی ــن موض ــار ای  در کن
ــت. ــوده اس ــذار ب ــی تاثیرگ ــد طراح ــه در فرآین ــورت گرفت ص
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| طراحی هتل بافت

کارفرما: شرکت ستاره کویر بام
مکان: شهر کرمان

سال: 1398
وضعیت: در دست انجام-فاز 2

از  خــارج  طبیعــی  شــیب  یــک  در  پــروژه  قرارگیــری 
ــا دیــد و منظــری ویــژه  شهرســتان بافــت اســتان کرمــان، ب
موقعیــت ممتــازی بــه پــروژه داده اســت. ایــن موضــوع در 
عیــن حــال چالشــی پیــش روی طراحــان قــرار داده کــه در 
ــائل  ــایت، مس ــوب س ــر مطل ــد و منظ ــتفاده از دی ــار اس کن
ــی مناســب فضاهــا در ســطوح ارتفاعــی مختلــف را  جانمای
بــر طــرف ســازد. همچنیــن عملکردهــای متنــوع موجــود در 
ــروژه موضــوع روابــط فضایــی ریزفضاهــا  برنامــه فیزیکــی پ
ــراح را  ــع، ط ــان و مقط ــم در پ ــزا از ه ــی های مج و دسترس
بــه رعایــت مســائل مختلفــی ملــزم کــرده اســت؛ از جملــه 
ــت  ــتاره، رعای ــار س ــل چه ــک هت ــت ی ــتاندارهای دریاف اس
ــه فرمــی  مســائل زیبایی شناســی و زمینه گــرا جهــت نیــل ب

ــر آن. ــی و نظای ــر توپوگراف ــق ب ــوب و منطب مطل
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| مســابقه مجتمع مسکونی ساحلی نشتارود

Design Process Mass Placement Alternatives

کارفرمــا: مجمــع پزشــکان بــه نمایندگــی آقــای مهنــدس 
یفی شر

مکان: نشتارود، شهرستان تنکابن، مازندران
سال: 1398

وضعیت: مسابقه، طرح برگزیده

در ایــن پــروژه کنــار چالش هــای 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 
ــرای بیشــترین  ــوب ب ــری از نســیم مطل ــا و بهره گی ــه دری ب
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 
ــداد  ــش تع ــکان کاه ــدم ام ــان ع ــر و همزم ــد یکدیگ دی
واحدهــا باتوجــه بــه برنامــه پــروژه از ســوی کارفرمــا مــورد 

توجــه و تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.

Balcony Forms

Section (SC: 1/500)
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 140 m
2)-(SC

 1/100)

Entrance

Waves form for Terraces & Final Mass

Parking

Landscape & Pedestrian Path
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| طراحی داخلی ساختمان اداری ویرا

میــراث  ســرمایه  گــذاری  گــروه  شــرکت  کارفرمــا: 
)ســمگا( ایــران  گردشــگری  و  فرهنگــی 

مکان: تهران، خیابان یوسف آباد
سال: 1398

وضعیت: تکمیل طراحی داخلی

ــی هشــت طبقــه اداری واقــع در  ــروژه طراحــی داخل برنامــه ی پ
ــتقرار  ــت اس ــاد جه ــف آب ــرا در یوس ــاری-اداری وی ــاختمان تج س
شــرکت های هولدینــگ ســرمایه گذاری میــراث فرهنگــی و 
گردشــگری ایــران )ســمگا( تعریــف شــده. در رونــد برنامه ریــزی 
ــران و  ــا مدی ــه ب ــزاری مصاحب ــس از برگ ــی پ ــم طراح ــی تی فضای
کارکنــان شــرکت های هــدف، اقــدام بــه تهیــه الگوهــای 
ســازمان فضایــی مناســب بــرای هــر شــرکت و تدویــن نیازهــای 

اختصاصــی هــر بخــش نمــود.

ــازمانی  ــت س ــاد هوی ــرح ایج ــداف ط ــی از اه یک
مشــترک در عیــن توجــه بــه تکثــر و تنــوع مــد نظــر 
ــی و  ــای گرافیک ــی الگوه ــود. از طرف ــرکت ب ــر ش ه
موتیف هــای بــه کاررفتــه در فضــا بــا ریشــه های 
هندســی مشــترک خــود و متریــال و رنــگ هــای 
ــری  ــت بص ــان هوی ــر و مبلم ــه در عناص ــه کاررفت ب
یکپارچــه ای را بــرای شــرکت های تحــت پوشــش 
هولدینــگ ایجــاد کــرده اســت. فضــای داخلــی 
و  بــاز  ماهیتــی  پــروژه  ایــن  در  اداری  بخش هــای 
ــه ای آن  ــای شیش ــاز و جداره ه ــان ب ــفاف دارد و پ ش
امــکان بهره گیــری حداکثــر از مناظــر بیرونــی و نــور 

ــت. ــرده اس ــم ک ــان فراه ــرای کارکن ــی را ب طبیع
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| طراحی مجموعه بین راهی بافت

کارفرمــا: شــرکت خدماتــی رفاهــی پــارس زیگــورات 
بافــت

مکان: 5 کیلومتری جاده بافت و سیرجان، کرمان
سال: 1398

وضعیــت: در حــال آماده ســازی و اجــرای خیابان هــا و 
ســاختمان ها

در فرآینــد طراحــی ایــن پــروژه ســعی شــده اســت تــا 
ماهیــت صنعتــی ایــن مجموعــه باتوجــه بــه مجــاورت  بــا 

ــد.   ــذار باش ــهر، تاثیرگ ــن ش ــوالد ای ــه ف کارخان
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ایــن مجموعــه بــا حفــظ یکپارچگــی اجــزای مختلفــش کــه 
کاربری هــای گوناگونــی ماننــد اقامتــی، خدماتــی و تفریحــی 
را دارنــد، بــه طیــف متنوعــی از مراجعیــن، از راننــدگان 
خدمات رســانی  خانواده هــا  تــا  ســنگین  خودروهــای 
می کنــد. انســجام کالبدی-فضایــی در ایــن مجموعــه یــک 

ــد. ــم می زن ــگ را رق ــی و هماهن ــده کل ای
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| طراحی مجموعه تجاری-اداری سیرجان

میــراث  ســرمایه  گــذاری  گــروه  شــرکت  کارفرمــا: 
)ســمگا( ایــران  گردشــگری  و  فرهنگــی 

مکان: سیرجان، میدان شهرداری، کرمان
سال: 1398

وضعیت: در حال اجرای سازه نگهبان و تهیه نقشه های 
فاز دو

ــه  ــه ب ــت توج ــر و سیاس ــروژه حاض ــرا در پ ــرد زمینه گ راهب
ــل  ــی عام ــاس محل ــی در مقی ــراث فرهنگ ــی و می ــر بوم هن

ــت. ــوده اس ــروژه ب ــن پ ــی ای ــد طراح ــم در فرآین مه
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 نتیجــه طــرح گرایــش بــه گونــه ای معمــاری بوم گــرا 
ــر  ــمبلیک از عناص ــتفاده س ــن اس ــه ضم ــت ک ــوده اس ب
هنــر بومــی، خــود بــدل بــه یــک نمــاد هویت بخــش 

ــد. ــیرجان باش ــرای س ــهری ب ــدرن ش م
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| طراحی مجتمع مســکونی سیرجان

کارفرما: شرکت تندیس تجارت باختر
مکان: سیرجان، کرمان

سال: 1397
وضعیت: در حال اتمام و نازک کاری

ایــن پــروژه از واحدهــای تجــاری در تــراز همکــف و طبقــات 
مســکونی بــر روی آن  تشــکیل شــده اســت. کنتراســت بیــن 
ــا را  ایــن دو بخــش و نحــوه اتصــال ســاختمان بــه زمیــن بن
بــه عنصــرس ســازگار در منظــر شــهری  بســتر خــود بــدل 
ــای  ــده از الگوه ــعی ش ــا  س ــن بن ــی  ای ــد. در طراح می کن
معمــاری زمینه گــرا بــا الهــام از معمــاری ســنتی ایرانــی 
ــاد  ــا ایج ــرا ب ــوی درون گ ــتفاده از الگ ــردد. اس ــتفاده گ اس
حیاط هــای مرکــزی در طبقــات فوقانــی بنــا و همچنیــن 
تزئینــات  و  از تکنیک هــای ســنتی آجرچینــی  بهره گیــری 
ــی اصیــل  ــا از بیان ــن بن ــی موجــب شــده اســت کــه ای چوب
تیپولــوژی  بــرای  بومــی  آلترناتیــوی  و  گــردد  برخــوردار 

ــد. ــاد کن ــیرجان ایج ــی در س ــاری آپارتمان معم
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فعالیت های  منتخب 
دپارتمان پژوهش و 

آموزش
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| انتشــارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

نویسندهسال انتشارعنوان ردیف

مینو رفیعی۱۳۶۹مجموعه مباحث و روش های شهرسازی- اقتصاد۱

فیروز توفیق۱۳۶۹مجموعه مباحث و روش های شهرسازی- مسکن۲

محمدحسن مومنی۱۳۶۹اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسكونی در ایران (طراحی دسترسی)۳

شاپورطاحونی۱۳۷۰طراحی سازه های فوالدی به روش حاالت حدی۴

۵
مقررات ملی ساختمانی ایران شامل كلیات طبقه بندی، استانداردها و ویژگی های 

مصالح مصرفی در ساختمان
وزارت مسکن۱۳۷۰

محمودتوسلی، محمود منصوری، ناصر بنیادی۱۳۷۰طراحی شهری در بافت قدیم شهر یزد۶

محمودتوسلی۱۳۷۰تأثیر فرم بر پایداری ساختمان در برابر زلزله۷

اصغر ساعد سمیعی۱۳۷۱توان های محیطی۸

محمود توسلی۱۳۷۱اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران (جلد ۲)۹

فضل الله هاشمی۱۳۷۱حقوق شهری و قوانین شهرسازی۱۰

بنکت روستت۱۳۷۱کاربرد تکنولوژی جدید در طرح ریزی شهری۱۱

مینو رفیعی۱۳۷۱مسکن و درآمد در تهران.گذشته،حال وآینده۱۲

حبیب الله زنجانی۱۳۷۱جمعیت و شهرنشینی در ایران۱۳

گروه مهندسین مشاور هم گروه۱۳۷۱مکان یابی و معیارهای استقرار صنایع۱۴

حبیب الله زنجانی۱۳۷۱جمعیت و توسعه (مجموعه مقاالت)۱۵

دفتر نظامات مهندسی۱۳۷۱مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث ۵: مصالح و فرآورده های ساختمانی۱۶

دفتر نظامات مهندسی۱۳۷۱مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث ۱۰: طرح و اجرای ساختمان های فوالدی۱۷

دفتر نظامات مهندسی۱۳۷۱مقررات ملی ساختمانی ایران۱۸

دفتر نظامات مهندسی۱۳۷۱مقررات پی و پی سازی مقررات ملی ساختمانی ایران۱۹

دفتر نظامات مهندسی۱۳۷۱طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه۲۰

اسفندیار زبردست ـ پروین معزالدین۱۳۷۱سنجش توسعه منابع صنعتی کشور۲۱

گونار لیند۱۳۷۲سیلگیری شهرها (مترجم: مصطفی بزرگ زاده)۲۲

محمد تقی رهنمایی۱۳۷۲مجموعه مقاالت  اولین کنفرانس بین المللی  طرح ریزی۲۳

شهال مالک۱۳۷۳راهنمای شهرک سازی۲۴

گونار لیند۱۳۷۴آب و شهر (مترجم: بهرام معلمی)۲۵

کامبیز بهرام سلطانی۱۳۷۴مجموعه مباحث و روش های شهرسازی معیارهای آسایش صوتی۲۶

سازمان طرح تهیه آیین نامه۱۳۷۵آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۱: مبانی۲۷

سازمان طرح تهیه آیین نامه۱۳۷۵ آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۲: پالن و نیمرخ های طولی۲۸

سازمان طرح تهیه آیین نامه-آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۳: اجزای نیمرخ های عرضی۲۹

سازمان طرح تهیه آیین نامه۱۳۷۵آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۴: راه های شریانی درجه یك۳۰

سازمان طرح تهیه آیین نامه۱۳۷۵آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۵: تبادل ها۳۱

سازمان طرح تهیه آیین نامه۱۳۷۵آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۶: راه های شریانی درجه دو۳۲

سازمان طرح تهیه آیین نامه۱۳۷۵آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۷: تقاطع ها۳۳

سازمان طرح تهیه آیین نامه۱۳۷۵آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۸: خیابان های محلی۳۴

سازمان طرح تهیه آیین نامه۱۳۷۵آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۹: دسترسی ها۳۵

سازمان طرح تهیه آیین نامه۱۳۷۵آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۱۰: مسیرهای پیاده۳۶

سازمان طرح تهیه آیین نامه۱۳۷۵آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۱۱: راهنمای برنامه ریزی و طرح۳۷

سازمان طرح تهیه آیین نامه۱۳۷۵آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۱۲: تجهیزات ایمنی۳۸

ادوین میلز۱۳۷۵اقتصاد شهر (مترجم: عبدالله کوثری)۳۹

محمدطاهر ظاهری و ..۱۳۷۵سیالب های شهری۴۰

ولنگانگ شولر۱۳۷۵مسائل اساسی بلند مرتبه سازی (مترجم گروه مترجمان)۴۱

فرخ برزگر ـ ابراهیم ملکی۱۳۷۶پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه۴۲

حبیب الله زنجانی۱۳۷۶ مجموعه مباحث و روش های شهرسازی- جمعیت- (چاپ سوم)۴۳

محمود توسلی۱۳۷۶طراحی شهری در بخش مرکزی تهران۴۴

کورش گلکار۱۳۷۸کندوکاوی در تعریف طراحی شهری۴۵

گروهی۱۳۸۲مجموعه مباحث و روش های شهرسازی کنترل سیل۴۶

مجید غمامی۱۳۸۲مجموعه شهری تهران گزیده مطالعات طرح راهبردی توسعه کالبدی۴۷

علی اکبر لبافی۱۳۸۲مجموعه شهری تهران حمل و نقل و ترافیک۴۸

حبیب الله زنجانی۱۳۸۲مجموعه شهری تهران گزیده مطالعات جمعیتی۴۹

ناصر عظیمی۱۳۸۲ طرح های کالبدی منطقه ای روش شناسی شبکه سکونتگاه ها۵۰

حبیب الله زنجانی۱۳۸۲راهنمای جمعیت شهرهای ایران۵۱

مجید احسن۱۳۸۲مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی جلد ۵۲۲

حمیده امکچی۱۳۸۳شهرهای میانی و نقش آن در چارچوب توسعه ملی۵۳

بهروز گتمیری۱۳۸۳مجموعه شهری تهران محدودیت ها و امکانات طبیعی۵۴

بهروز گتمیری۱۳۸۳طرح های کالبدی منطقه ای منابع و مصارف آب۵۵

حسین عالمی راد۱۳۸۳طراحی سیستم های اطالعات جغرافیایی جلد ۵۶۱

کامبیز بهرام سلطانی۱۳۸۴مبانی معماری فضای سبز شهری۵۷

علی عمرانی پور۱۳۸۴هنر و معماری اسالمی ایران۵۸

فیروز توفیق۱۳۸۴آمایش سرزمین تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران۵۹

دبیرخانه شورایعالی۱۳۸۵مجموعه مصوبات دبیرخانه ۶۰۱۳۴۳-۱۳۶۹

دبیرخانه شورایعالی۱۳۸۵مجموعه مصوبات دبیرخانه ۶۱۱۳۷۰-۱۳۷۹

۶۲GIS در Auto desk map3D محمدمهدی قاجار خسروی۱۳۸۶کاربرد

ادموند بیکن۱۳۸۶طراحی شهرها (مترجم: فرزانه طاهری)۶۳

محمود توسلی۱۳۸۶طراحی فضای شهری۶۴

حسین عالمی راد۱۳۸۷طراحی سیستم های اطالعات جغرافیایی جلد ۶۵۲

منوچهر مزینی۱۳۸۷از زمان و معماری۶۶

کامبیز بهرام سلطانی۱۳۸۷مجموعه مباحث محیط زیست (۱)۶۷

کامبیز بهرام سلطانی۱۳۸۷مجموعه مباحث محیط زیست (۲)۶۸

محمدتقی رهنمایی۱۳۸۷مجموعه مباحث جغرافیا (چاپ چهارم)۶۹

دبیرخانه شورایعالی-کتاب شناسی معماری (التین) (مترجم: حامد مظاهریان)۷۰

محمدسعید ایزدی، سمانه محمدی، سمانه خبیری۱۳۹۴بررسی زندگی فضای عمومی۷۱

جواد مهدی زاده۱۳۹۵برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری۷۲

مجید روستا، مهشید صحی زاده ، نگین امیری۱۳۹۶فضای عمومی و آینده مکان ها۷۳

محمدسعید ایزدی، مجید روستا، محمدکاظم جباری۱۳۹۶خیابان به مثابه ابزاری برای تغییرات شهری در سکونتگاه های فقیرنشین۷۴

کتاب های مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

نویسندهسال انتشارعنوان ردیف

مینو رفیعی۱۳۶۹مجموعه مباحث و روش های شهرسازی- اقتصاد۱

فیروز توفیق۱۳۶۹مجموعه مباحث و روش های شهرسازی- مسکن۲

محمدحسن مومنی۱۳۶۹اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسكونی در ایران (طراحی دسترسی)۳

شاپورطاحونی۱۳۷۰طراحی سازه های فوالدی به روش حاالت حدی۴

۵
مقررات ملی ساختمانی ایران شامل كلیات طبقه بندی، استانداردها و ویژگی های 

مصالح مصرفی در ساختمان
وزارت مسکن۱۳۷۰

محمودتوسلی، محمود منصوری، ناصر بنیادی۱۳۷۰طراحی شهری در بافت قدیم شهر یزد۶

محمودتوسلی۱۳۷۰تأثیر فرم بر پایداری ساختمان در برابر زلزله۷

اصغر ساعد سمیعی۱۳۷۱توان های محیطی۸

محمود توسلی۱۳۷۱اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران (جلد ۲)۹

فضل الله هاشمی۱۳۷۱حقوق شهری و قوانین شهرسازی۱۰

بنکت روستت۱۳۷۱کاربرد تکنولوژی جدید در طرح ریزی شهری۱۱

مینو رفیعی۱۳۷۱مسکن و درآمد در تهران.گذشته،حال وآینده۱۲

حبیب الله زنجانی۱۳۷۱جمعیت و شهرنشینی در ایران۱۳

گروه مهندسین مشاور هم گروه۱۳۷۱مکان یابی و معیارهای استقرار صنایع۱۴

حبیب الله زنجانی۱۳۷۱جمعیت و توسعه (مجموعه مقاالت)۱۵

دفتر نظامات مهندسی۱۳۷۱مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث ۵: مصالح و فرآورده های ساختمانی۱۶

دفتر نظامات مهندسی۱۳۷۱مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث ۱۰: طرح و اجرای ساختمان های فوالدی۱۷

دفتر نظامات مهندسی۱۳۷۱مقررات ملی ساختمانی ایران۱۸

دفتر نظامات مهندسی۱۳۷۱مقررات پی و پی سازی مقررات ملی ساختمانی ایران۱۹

دفتر نظامات مهندسی۱۳۷۱طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه۲۰

اسفندیار زبردست ـ پروین معزالدین۱۳۷۱سنجش توسعه منابع صنعتی کشور۲۱

گونار لیند۱۳۷۲سیلگیری شهرها (مترجم: مصطفی بزرگ زاده)۲۲

محمد تقی رهنمایی۱۳۷۲مجموعه مقاالت  اولین کنفرانس بین المللی  طرح ریزی۲۳

شهال مالک۱۳۷۳راهنمای شهرک سازی۲۴

گونار لیند۱۳۷۴آب و شهر (مترجم: بهرام معلمی)۲۵

کامبیز بهرام سلطانی۱۳۷۴مجموعه مباحث و روش های شهرسازی معیارهای آسایش صوتی۲۶

سازمان طرح تهیه آیین نامه۱۳۷۵آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۱: مبانی۲۷

سازمان طرح تهیه آیین نامه۱۳۷۵ آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۲: پالن و نیمرخ های طولی۲۸

سازمان طرح تهیه آیین نامه-آئین نامه طراحی راه های شهری بخش ۳: اجزای نیمرخ های عرضی۲۹
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| فصل نامه آبادی

مرکــز مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی 
مجلــه  انتشــار  پایه گــذار  ایــران،  معمــاری  و 
ــت.  ــوده اس ــال 1370 ب ــادی در س ــی آب تخصص

| ماهنامه شهرداری ها

ماهنامــه  صــورت  بــه  شــهرداری ها  ماهنامــه 
از طریــق وزارت کشــور و ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری هــای 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 شهرداری هاســت 
ــی  ــتفاده تمام ــورد اس ــز م ــی نی ــورت عموم ــه ص و ب

ــدرکاران دخیــل در امــر مدیریــت و توســعه  دســت ان
ــرد.  ــرار می گی ــهر ق ش

براســاس  ماهنامــه  ایــن  اخیــر  شــماره های 
تحقیقــات  و  مطالعــات  مرکــز  میــان  تفاهم نامــه 
مطالعــات  مرکــز  و  ایــران  معمــاری  و  شهرســازی 
ــهرداری ها  ــازمان ش ــتایی س ــهری و روس ــزی ش برنامه ری
و دهیاری هــای کشــور از ســوی ایــن مرکــز تامیــن 

محتــوی و چــاپ و توزیــع گردیــده اســت.
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• جستاري در الیحه مدیریت شهري

• ضرورتهای الیحه مدیریت شهری

• سفر به پایتخت ژاپن

ن از اقتصاد شهر
• نان بن مایه اي آغازی

ن مالیات بر ارزش افزوده
• قانو

در حوزه مدیریت شهري
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| برگزاری نشست  های تخصصی
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این اســتاندارد به دنبال ایجاد الزاماتی  	
برای سازمان هایی می باشد که 

می خواهند 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 
می باشد. محیط زیست 

ی
ط

حی
ت م

س
 زی

ت
ری

دی
م م

ست
سی

ساده سازی، اصاح گردش کار و  	
تســهیل فعالیت ها و فرایندها

برنامه ریــزی و زمان بندی اصولی و  	
منطقی تولید و خدمات

هزینه ها 	 کنترل 
مدیریت، کنترل و گزارشات  	

پیشرفت اهداف، برنامه ها و 
پروژه ها

کاهــش زمان ارائه محصول و  	
خدمت

اســتفاده بهینه از کلیه منابع  	
سازمان شامل نیروی انسانی، 

تجهیزات و ماشین آالت
ارزیابی مشــاورین، پیمانکاران و  	

تأمین کنندگان
تضمین خدمات و حفظ ســطح آن 	

ت
فی

کی
ت 

ری
دی

م م
ست

سی
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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 مهم ترین چالش های امروز 

اســت. در میان کسب و کارهایی که 
اهمیت به ایمنی کارکنان و ســامت 

آن ها می دهند این اســتاندارگویای این 
مهم اســت، و چون می تواند ارتباطات 

بهتری با مشــتریان داشته باشد، 
صرفه جویی در بردارد.
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