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سوابق حرف هاي



طرح نوسازي بازار تسوج (طراحی شهري و معماري)

بیمارستان باتمانقلیچ (اردبیل)

طراحی واحدهاي تجاري و تجاري-مسکونی بم

طراحی هتل و مجموعه تفرجی بم

سالن ورزشی چندمنظوره کارگران قزوین

دبستان 17 شهریور زنجان

مجموعه تجاري-تفریحی کرمان

مجموعه فرهنگی دفاع مقدس ساري

حسینیه مرکز فرهنگی دفاع مقدس تبریز

طراحی ساختمان اداري بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس خر مآباد

حسینیه دفاع مقدس خر مآباد

ساختمان اداري تصفی هخانه شماره 5 تهران

ساختمان پست امداد شبکه فاضالب

ساختمان اداري امور برق و تاسیسات شرق تهران

ساختمان دهکده مقاومت تهران

طراحی فرهنگسراي تهرانسر

هتل پن جستاره خیابان ولیعصر تهران

مجتمع تجاري - تفریحی یاف تآباد

طراحی ساختمان پست امداد شبکه فاضالب و اداري منطقه 2 تهران

 نظارت عالیه و کارگاهی مراکز فرهنگی دفاع مقدس شهرکرد و خرم آبادخدمات مشاوره در

 مرحله اول و دوم مراکز فرهنگی دفاع مقدس شهرکرد 

 مرحله اول و دوم مراکز فرهنگی دفاع مقدس خر مآباد

شهرداري تسوج

اوقاف استان اردبیل

ستاد بازسازي شهرستان بم

بخش خصوصی

سازمان مسکن و شهرسازي استان قزوین

سازمان نوسازي و تجهیز مدارس

بخش خصوصی

بنیاد حفظ آثار و نشر ارز شهاي دفاع مقدس استان مازندران

بنیاد حفظ آثار و نشر ارز شهاي دفاع مقدس استان آذربایجان شرقی

بنیاد حفظ آثار و نشر ارز شهاي دفاع مقدس استانل رستان

بنیاد حفظ آثار و نشر ارز شهاي دفاع مقدس استانل رستان

شرکت تامین آب و فاضالب استان تهران

شرکت تامین آب و فاضالب استان تهران

شرکت تامین آب و فاضالب استان تهران

موسسه عاشورائیان

شهرداري منطقه 21 شهرداري تهران

بخش خصوصی

شرکت توسعه ساختمانی البرز تات

شرکت تامین آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

سازمان نظا ممهندسی و امور یادما نهاي بنیاد حفظ آثار

سازمان نظا ممهندسی و امور یادما نهاي بنیاد حفظ آثار

سازمان نظا ممهندسی و امور یادما نهاي بنیاد حفظ آثار

و نشر ارز شهاي دفاع مقدس

طرح معماري

و نشر ارز شهاي دفاع مقدس

و نشر ارز شهاي دفاع مقدس

مجتمع تجاري - تفریحی یاف تآباد - تهران



طرح توجیه اقتصادي مجتمع تجاري - اداري لتمان کن

طرح توجیه اقتصادي مجتمع تجاري - اداري الهیه

طرح توجیه اقتصادي مجتمع تجاري - اداري  جمشیدیه

طرح توجیه اقتصادي مجتمع تجاري - اداري شهاب

طرح توجیه اقتصادي پروژه مسکونی مقدس اردبیلی

طرح توجیه اقتصادي پروژه مسکونی دریا نساز یکم

طرح امکانسنجی اراضی زرنان - منطقه 18 تهران

امکانسنجی هتل پن جستاره خیابان ولیعصر تهران

مطالعات امکانسنجی مجتمع مسکونی - تجاري نور (سوهانک)

مطالعات امکانسنجی و تهیه کانسپت حجمی اراضی عبا سآباد (باهمکاري مهندسان مشاور ارگ بم کرمان)

مطالعات امکانسنجی و تهیه کانسپت حجمی سلمانشهر (باهمکاري مهندسان مشاور ارگ بم کرمان)

مطالعات امکانسنجی محدوده عمارت مل کالتجار

مطالعات امکانسنجی و توجیه فنی ملک آقاي قربانی و شرکا

مطالعات امکانسنجی مجموعه گردشگري 200 هکتاري دماوند

طرح توجیهی اقتصادي - مالی مجموعه پذیرایی و اقامتی موالیی

امکانسنجی و توجیه فنی اقتصادي محدوده 6/6 هکتاري محله کرگانه خرم آباد موسوم به مسکن امید

شرکت ساختمانی بانک ملت

شرکت ساختمانی بانک ملت

شرکت ساختمانی بانک ملت

شرکت ساختمانی بانک ملت

شرکت ساختمانی بانک ملت

شرکت ساختمانی بانک ملت

بخش خصوصی

شرکت پیشگامان تجارت آرکا

بخش خصوصی

شرکت ساختمانی بهساز کاشانه

شرکت ساختمانی بهساز کاشانه

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان بوشهر

بخش خصوصی

بخش خصوصی

بخش خصوصی

اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان

مطالعات امکانسنجی و توجیه اقتصادي

امکانسنجی هتل پنج ستاره خیابان ولیعصر تهران

طرح امکانسنجی اراضی زرنان - منطقه 18 تهران



برگزاري مسابقه شهرك خضر نبی

برگزاري مسابقه مجتمع تجاري - اداري- مسکونی صفائیه یزد

برگزاري مسابقه سردر مجتمع گ لگهر سیرجان

برگزاري مسابقه طراحی حجمی مجتمع گ لگهر سیرجان

طراحی خانه فرهنگ هریس

طراحی با غبازار سبزوار

مسابقه طراحی کانسپت معماري منظر بزرگراه نواب

سازمان مسکن و شهرسازي استان قم

سازمان مسکن و شهرسازي استان یزد

شرکت صنعتی و معدنی گ لگهر سیرجان

شرکت صنعتی و معدنی گ لگهر سیرجان

خانه سینما

سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري سبزوار

سازمان نوسازي شهر تهران

مسابقات

برگزاري مسابقه سردر و طراحی حجمی مجتمع گ لگهر سیرجان

مسابقه طراحی خانه فرهنگ هریس



طراحی با غموزه دفاع مقدس ساري

طراحی معماري و طراحی محوطه و منظر 

فاز اول پـــروژه باغ موزه دفاع مقدس 

استان مازندران، در زمینی به مساحت 

تقریبی 15 هکتار شامل بخشـــــــی از 

رودخانه تجن و نوار ســـاحلی پیرامون 

آن در شـــهر ســـاري به عنوان مرکزي 

براي گســـــــــــترش ارز شهاي دفاع 

مقدس در دســتور کار قرار گرفت. بر 

مبناي طرح راهبـردي پـروژه، این باغ- 

موزه متشـــکل از 8 عرصه است که بر 

گرفته از 8 سـال دفاع مقدس در جنگ 

تحمیلـی، مــراحل عملیات والفجــر 8 و 

فتح فاورا روایت مـــ یکند. بـــر مبناي 

برنامه تعریف شده، فاز نخسـت پروژه 

عرصــــه 8 تا 8 آن را دربر م یگیرد و با 

رویکــــــردي نمادین، کناره اروند رود 

(ســـــایت عملیات)، عبور از اروندرود 

(ویژگ ی اصـلی عملیات)، ورود به شـهر 

فاو (به عنوان یک بندر استراتژیک) و 

پاکســــــازي آن را در طراحی محوطه و 

منظر به تصویر م یکشد.



طراحی با غموزه دفاع مقدس خر مآباد

پروژه باغ موزه دفاع مقدس اسـتان لرســتان در راســتاي 

احداث باغ موزه هاي دفاع مقدس در مراکز اســـــتانی و با 

محوریت قرار دادن نبردهاي کوهســتانی تعریف گردیده. 

زمین در نظر گرفته شـــــــده براي پروژه طراحی باغ موزه 

دفاع مقدس خرم آباد ، بخش فوقانی یک تپه مشــــرف به 

شهر را شامل می  شود و چشــــــم  انداز مناسبی از اطراف 

دارد.

برنامه فیزیکی باغ موزه شـــامل: ورودي والحاقات، میدان 

روایتگري، ساختمان اداري مرکز فرهنگی، حســـــــــینیه، 

شهید گمنام، معرفی شهرداري استانی، فضــاهاي عملیاتی 

و رزمی و نمایشگاه ها و کتابخانه می شود.

باغ موزه به چهار عرصـــــــــه آمادگی، جنگ، فرهنگ دفاع 

مقدس و شهادت تقســــیم شده. عرصه شهادت نطقه اوج 

بصـري سایت محســوب می  شود و عالوه بر معرفی شهداي 

استان مزار شهید گمنام و حســـــینیه را در خود جاي داده 

است.

طراحی فضـاهاي باز مجموعه بر اساس شبیه  سازي جبهه و 

رزم  هاي کوهسـتانی انجام گرفته و حداقل ذخل و تصـرف 

در محیط طبیعی سایت مدنظر بوده  است.



مجتمع فرهنگی - تجاري ایران (یاف تآباد)

طــراحـــی این مجموعه به نحوي انجام 

گـردیده که هویت زیـربنایــی به چهار 

راه پر ازدحام و شـــــــــلوغ یاف تآباد 

بدهد.

انتخاب کاربر يهاي قســـــمتی در این 

مجموعه با توجه به نیا زهاي ســــاکنین 

محدوده اطراف از جنب ههاي تفریحـیـ  

تفــرجــی و همچنین مخاطبینــی از کل 

محدوده شهر تهران انجام شده است.

این مجموعه داراي 5 طبقه روي زمـین 

و 4 طبقه در زیرزمین م یباشد.

این مجتمع با 168000 متـــر مــــربع 

مســــاحت در ضلع جنوب غربی تقاطع 

بزرگراه ســـــــعیدي و یاف تآباد قرار 

گرفته اســت و شـــامل مجموع هاي از 

واحدهاي تجاري هایپر مارکت، سینما، 

شـــــهربازي و ســـــال نهاي غذاخوري 

م یباشد.

طراحی هتل پن جستاره خیابان ولیعصر تهران

خدمات مشاوره در نظارت عالیه و کارگاهی مراکز فرهنگی دفاع مقدس شهرکرد و خر مآباد

این طــــــرح با عنوان «مطالعات توجیه مالــــــی- 

اقتصــــادي مجتمع تجاري- مســـــکونی مقدس 

اردبیلی» از طرف شــــــرکت ســــــرمای ه گذاري 

ساختمانی بانک ملت، توسط مهندسین مشـــــاور 

هفت شهر آریا انجام شده است.

زمین این پروژه در منطقه 1 شـــــهرداري تهران 

واقع گردیده که حد شمالی آن به خیابان مقدس 

اردبیلی و حد غربی آن به خیابان شــادآور منتهی 

است. دسترس ی هاي مســـــتقیم ملک از خیابان 

مقدس اردبیلی در قســــــــمت شمالی و خیابان 

شادآور در قسمت غربی است.

با توجه به پیچیدگی کاربري هتل، مطالعات برنام هریزي بر اســاس اســـتانداردهاي 

جهانی و بررسـی هتل موجود در ایران انجام گرفت که منتج به ارائه برنامه فیزیکی 

و ضـــــوابط و معیارها طراحی گردید. ســــــپس گزین ههاي دیاگرام هتل با توجه به 

محدودیت حفظ درختان و اســتقرار عمودي کاربر يها طراحی شـــد و گزینه نهایی تا 

مرحله فاز یک معماري، سازه و تاسیســـات پیش رفت. ساختمان هتل شامل هفده 

طبقه روي زمین و نه طبقه زیر زمین به شـرح زیر اسـت: طبقه همکف: البی، طبقات 

بالکن، اول و دوم: رستوران، سالن جلســـــــات و اداري، طبقات سوم تا دوازدهم: 

واحدهاي اقامتی، طبقه سیزدهم: رستوران، طبقه چهاردهم: سالن جلســـات، طبقه 

پانزدهم: ورزشی، زیرزمین اول و دوم: خدماتی و تاسیســات و زیرزمی نهاي سوم 

تا نهم: پارکینگ.

طراحی فاز یک و دو هتل پنج ستاره ولیعصر  به مساحت 22000 متر مربع متعاقب 

تأیید پروژ ه امکانسنجی این هتل در کمیسیون ماده پنج در سال 92 آغاز شد.





طراحی با غموزه دفاع مقدس خر مآباد

باغ موزه به چهار عرصـــــــــه آمادگی، جنگ، فرهنگ دفاع 

مقدس و شهادت تقســــیم شده. عرصه شهادت نطقه اوج 

بصـري سایت محســوب می  شود و عالوه بر معرفی شهداي 

استان مزار شهید گمنام و حســـــینیه را در خود جاي داده 

است.

طراحی فضـاهاي باز مجموعه بر اساس شبیه  سازي جبهه و 

رزم  هاي کوهسـتانی انجام گرفته و حداقل ذخل و تصـرف 

در محیط طبیعی سایت مدنظر بوده  است.

پروژه باغ موزه دفاع مقدس اسـتان لرســتان در راســتاي 

احداث باغ موزه هاي دفاع مقدس در مراکز اســـــتانی و با 

محوریت قرار دادن نبردهاي کوهســتانی تعریف گردیده. 

زمین در نظر گرفته شـــــــده براي پروژه طراحی باغ موزه 

دفاع مقدس خرم آباد ، بخش فوقانی یک تپه مشــــرف به 

شهر را شامل می  شود و چشــــــم  انداز مناسبی از اطراف 

دارد.

برنامه فیزیکی باغ موزه شـــامل: ورودي والحاقات، میدان 

روایتگري، ساختمان اداري مرکز فرهنگی، حســـــــــینیه، 

شهید گمنام، معرفی شهرداري استانی، فضــاهاي عملیاتی 

و رزمی و نمایشگاه ها و کتابخانه می شود.

طراحی ساختمان اداري بنیاد حفظ آثار و نشر ارز شهاي دفاع مقدس خر مآباد

ساختمان اداره کل با 1600 متر مربع مســـــــاحت در 

بخش ورودي باغ موزه دفاع مقدس قــــرار گـــــرفته. 

کاربري  هاي مورد نیاز ساختمان به چهار گروه تقســیم 

شده و با توجه به شیب تند سایت هر گروه دسترسـی 

مستقلی از بیرون دارد. این ساختمان داراي سه سطح 

است و این کاربري ها را در خود جاي داده است:

پارکینگ، تاسیســات، اتاق برق و استراحت سربازان، 

مأمور ســــراي 1، مأمور ســــراي 2، انبار، ســــرویس 

وضـــــوخانه، آبدارخانه، نگهبانی، کتابخانه، آرشـــــیو 

تحقیقات، سمعی و بصــري، سایت مســاجد، مســـئول 

ادبیات و مسـئول هنري، مدیریت، مشـاورین، معاونت 

مهندســــــی، معاونت فرهنگی، معاونت طرح و برنامه، 

بخش اداري و روابط عمومی و ...

حسینیه دفاع مقدس خر مآباد

حجم کالبدي پروژه بر اساس هندسه شمسه 12 

پر، پیرامون مزار شـــــــــــهدا قرار گرفته . این 

ساختمان با 1600 مترمربع مسـاحت، کشــیدگی 

افقی دارد و به منظور کور نشدن دید مناسب به 

شهر از مســـیر حرکت از مرکز فرهنگی به سمت 

مزار در مجاورت محور اصلی جانمایی شده است. 

در بخش جنوبی باغ موزه دفاع مقدس خرم آباد و 

در مجاورت مزار شهداي گمنام تجمعات روزانه و 

هفتگــی اتفاق مـــی افتد. بدین دلیل اداره حفظ 

آثار به منظور ســـاماندهی این تجمعات اقدام به 

تعریف پروژه حسینیه نمود.



طرح نوسازي بازار تسوج

این مرکز فرهنگی ضـــمن آنکه یک نهاد اداري اســـت، فعالی تهایی 

چون سالن اجتماعات چند  جاي می دهد.

طراحی این مرکز فرهنگی بر اساس سـناریوي ارائه شـده در طراحی 

باغ موزه دفاع مقدس اسـتان مازندران انجام شــده. بر این اســاس 

موقعیت این مرکز فرهنگی در مکانی قرار گرفته که در جزیره فاو به 

“تانک فارم” معروف بوده اسـت و به همین دلیل شـکل ظاهري آن به 

صورت استوانه  هایی شبیه مخازن بزرگ نفتی است.

هتل و مجموعه تفرجی بم

طراحی معماري هتل در شــهر بم که بعد از زلزله 

سال 1383 باعث تخریب زیرسـاخت  ها، خدمات 

شهري و بناهاي عمومی و شهري مهم گردید.

طراحی معماري این هتل به مســاحت 2000 متر 

مربع در شهر بم از جمله طرح هایی بود که در این 

مهندسان مشــــاور و به همت بخش خصــــوصی 

تعریف و طراحی گردید.

سالن ورزشی چندمنظوره کارگران قزوین

در این سالن که 3600 متر مربع مســـــــاحت دارد، یک زمین روباز، 

پارکینگ و کاف یشاپ با چشــــــــــــ مانداز مجاور در اطراف ساختمان 

جانمایی شد هاند.

زمین پروژه در منطقه عمدتاً کارگرنشــین تازه ساز شهر قزوین قرار 

داشت و شباهت واحدهاي مسـکونی و نوع خیابا نکشــ یها حتی پیدا 

کردن آدرس را در محل مشـــــــکل م ینمود. بر این اساس قرار شد 

طراحی معماري سالن چند منظوره ورزشی بصـورت یک نشـانه شهري 

عمل کند. حجم پروژه از جابجایی پنج طبقه المپیک شــــــکل گرفت و 

چرخش حلق هها در سه محور موجب تحرك و پویایی آن شده است.

فضـــاهاي سرپوشیده شامل زمین بازي چند منظوره، سالن به همراه 

فضاهاي جانبی است.

دبستان دخترانه 17 شهریور زنجان

 کانســــپت فضـــــا براي طراحی معماري از یک سو بر اساس برنامه 

فیزیکی و کارکردي معین شـــده و از ســـوي دیگر بر پایه جهت ها و 

شرایط محیطی و اقلیمی بصـــورت خطی شکل گرفت. سرماي شدید 

زنجان براي ایجاد سرزندگی و شادابی باعث شد فضایی ارتباطی در 

میان سـاختمان مدرسـه و در امتداد محور شــرقی-غربی مدرســه 

شکل گیرد که به سمت نور خورشید در شرق گشــوده شد تا توسط 

پوسته شیشه اي آن، گرما و نور موجب ایجاد شادابی، گرمی، حرکت 

و سرزندگی فضـاي داخلی شود. استفاده از مصـالح بومی در طراحی 

به شـــکل نوین در نماي معماري و کاربرد برخی عناصـــر و اصــــول 

معماري ایرانی ســبب پدید آمدن هویت ایرانی براي این مدرســه 

دبستان به شکلی لطیف و امروزي میشود.



ساختمان اداري پست امداد شبکه فاضالب

پســــــــت امداد فاضالب ساختمانی ستادي است که وظیفه رفع 

خراب یهاي شبکه فاضالب را به عهده دارد. این پروژه با مسـاحت 

600 متر مربع اولین نمونه از طراحی اینگونه کاربري محســــوب 

م یشود. برنامه فیزیکی پســــــــــــت امداد شامل بخش اداري، 

پارکینگ خودروهاي بزرگ، پارکینگ و خدمات شـــــــــــیف تهاي 

امدادي و اقامت شیف تهاي امدادي م یشود.

به منظور دسترسی آسان بین طبقات، سـاختمان سـه طبقه در نظر 

گرفته شــده، بخش اداري در طبقه فوقانی و پارکین گها در طبقه 

همکف جانمایی شــد هاند و بخش اقامتی مابین ایندو قرار گرفته 

است. هر طبقه با توجه به تفاوت زمان استفاده دسترسی مجزا از 

بیرون دارد.

ساختمان اداري تصفی هخانه شماره 5 تهران

ساختمان اداري امور برق و تاسیسات شرق تهران

بدلیل اختالف 90 درج هاي دســـــترســـــی پیاده به بخش اداري و 

دسترسـی سـواره به بخش انبارها، فرم کالبدي سـاختمان در نقش 

مبدل این تغییر آکس شکل گرفته است. 

امور برق و تاسیســــــات تصـــــــفی هخان هها شامل یک سوله و یک 

ســـــاختمان اداري در ســـــایتی در محدوده جنوب شـــــرق تقاطع 

بزرگرا ههاي رسـالت و صـیاد شـیرازي در نظر گرفته شــده اســت. 

ساختمان اداري به مساحت 430 متر مربع به لحاظ کاربري در بخش 

مجزاي اداري و انبارها را شامل م یشود. فضـــاهاي اداري اتا قهاي 

مدیریت، معاون تها و نگهبانی را بـر مـ یگیـرد و بخش انبارها که در 

زیر زمین جانمایی شد هاند دسترسی سواره مجزا دارد.

طراحی ساختمان پست امداد شبکه فاضالب و اداري منطقه 1 تهران

ساختمان پست امداد آب و فاضالب منطقه 1 شرکت آب و فاضالب 

تهران به مسـاحت 4200 متر مربع و در 5 طبقه و با 4 کاربري کامال 

مجزا از هم شامل پســـــــت امداد فاضالب، پســـــــت امداد آب، 

آزمایشـــــــگاه آب و بخش اداري به اضافه پارکین گهاي موردنیاز 

طراحی شده بود.

ورودي پیاده این ساختمان به سبب شیب بســـــیار زیاد در سمت 

شمال و در طبقه همکف قرار گرفته و دو ورودي در طبقه 1- براي 

پســــت امداد فاضالب و در طبقه 2- براي پارکینگ در نظر گرفته 

شده است.

ساختمان اداري تصـــفی هخانه پنجم در ضلع جنوبی تصـــفی ه خانه و در 
مجاورت بدنه شمالی بلوار ارتش در محدوده شمال شرقی شهر تهران 
واقع شـده اســت. ســاختمان اداري موجود جوابگوي نیازهاي کارفرما 
نبود و با توجه به اهمیت کاربري موردنظر در شــــرایط بحران، ســــازه 
مناســبی نداشــت. در ابتداي پروژه برنامه فیزیکی موردنظر کارفرما 
مورد بررسی قرار گرفت و بخ شهاي متعدد کارشناسی در سه طبقه و 
800 مترمربع به شـــیوه باز (Open Office) تعریف گردید. بخ  شهاي 
مدیریت، نگهبانی، البی و فضــاهاي خدماتی در کنار طبقات اداري طول 
یک وید مرکزي و با اختالف نیم طبقه انتظام یافتند. بدنه شـــمالی وید 
پنجره سراسري دارد که عالوه بر روشن کردن فضــاي مرکزي و پلکان، 

دید به ساختمان بهر ه برداري را براي کاربران فراهم م ی نماید.



مجموعه فرهنگی دفاع مقدس ساري

این مرکز فرهنگی ضمن آنکه یک نهاد 

اداري است، فعالی تهایی چون سـالن 

اجتماعات چند منظوره، گالـــــــريها و 

نمایشـــــــــــــگاههایی را در خود جاي 

می دهد.

طراحی این مرکز فرهنگی به مسـاحت 

6750 متر مربع، بر اسـاس سـناریوي 

ارائه شــــده در طراحی باغ موزه دفاع 

مقدس اسـتان مازندران انجام شـده. 

بر این اســــــــاس موقعیت این مرکز 

فرهنگی در مکانی قـرار گـرفته که در 

جــزیــره فاو به “تانک فارم” معـــروف 

بوده اســـت و به همین دلیل شــــکل 

ظاهري آن به صــورت اســتوانه  هایی 

شبیه مخازن بزرگ نفتی است.

از این سـه اسـتوانه، اسـتوانه جنوبی 

آمفی  تئاتر اختصـــــــاص پیدا کرده و 

اســتوانه وســـطی اداري و اســـتوانه 

شمالی نیز نمایشــــــگاه و گالري را در 

خود جاي داده که بوســـیله راهروها و 

پلهایی به یکدیگر در ارتباط هستند.

طراحی با غموزه دفاع مقدس ساري

طراحی معماري و طراحی محوطه و منظر 

فاز اول پـــروژه باغ موزه دفاع مقدس 

استان مازندران، در زمینی به مساحت 

تقریبی 15 هکتار شامل بخشـــــــی از 

رودخانه تجن و نوار ســـاحلی پیرامون 

آن در شـــهر ســـاري به عنوان مرکزي 

براي گســـــــــــترش ارز شهاي دفاع 

مقدس در دســتور کار قرار گرفت. بر 

مبناي طرح راهبـردي پـروژه، این باغ- 

موزه متشـــکل از 8 عرصه است که بر 

گرفته از 8 سـال دفاع مقدس در جنگ 

تحمیلـی، مــراحل عملیات والفجــر 8 و 

فتح فاورا روایت مـــ یکند. بـــر مبناي 

برنامه تعریف شده، فاز نخسـت پروژه 

عرصــــه 8 تا 8 آن را دربر م یگیرد و با 

رویکــــــردي نمادین، کناره اروند رود 

(ســـــایت عملیات)، عبور از اروندرود 

(ویژگ ی اصـلی عملیات)، ورود به شـهر 

فاو (به عنوان یک بندر استراتژیک) و 

پاکســــــازي آن را در طراحی محوطه و 

منظر به تصویر م یکشد.



محوطه با غموزه دفاع مقدس تبریز

طرح راهبردي دهکده مقاومت تهران

سایت گردشـگري دهکده مقاومت در حریم منطقه 13 

شــــهرداري تهران و در حاشــــیه جنوبی پارك جنگلی 

سرخه حصــار واقع شده است. طرح راهبردي دهکده 

مقاومت دفاع مقدس پروســــ هاي شــــامل جم عآوري 

اطالعات، تحلیل داد هها و برنام ه ریزي اســـــــــــت که 

خروجی آن شامل نقشــه هاي سازمان فضــایی (الگوي 

جانمایی کاربري، الگوي حرکتی، الگوي کاشـت)، معرفی 

ریز پر وژ هها و برنام ه فیزیکی اولیه آنها م ی شــــــــود. 

مطالعات مقدماتی با ارائه نظرات کارفرما آغاز گشـته و 

جهت تدوین چشــــم انداز مقدماتی مفاهیم و تعاریف 

مرتبط با دهکده مقاومت بررســی شــد هاند. در مرحله 

بعد مطالعات سـایت در دو مقیاس حوزه فراگیر و حوزه 

طراحی انجام شـــده و با بررســــی الگوي رفتاري بهر ه 

برداران تکمیل شده است.

مجموع اطالعات جمع آوري شـده در ســه گروه محیطی، 

اجتماعی- فرهنگی و کالبدي مورد تحلیل قـرار گـرفت 

و نتیجه تحلی ل ها چشــــــ م انداز توسعه سایت در یک 

بازه ده ساله را ترسیم نمود سپس اهداف و سیاسـت 

طرح تدوین شد و در نهایت طرح مفهومی پیشنهادي در 

قالب نقشـــــه 1.500 به همراه برنامه فیزیکی طرح و 

ضوابط و مقررات ساخت محصـول نهایی کار را تشـکیل 

داد.

باغ موزه در حقیقت پارك موضــوعی اســـت که انتقال مفاهیم 

مقاومت و ارز شهاي معنوي دفاع مقدس را از طـــریق ابــــزار 

هنري دنبال م یکند. هدف اصـــــــــــــــلی آن پرهیز از انتقال 

یادگارهاي دوران دفاع مقدس به فضاي بسته موز ههاست.

پروژه باغ موزه شهر تبریز پروس هاي شامل جمع  آوري اطالعات، 

تحلیل داد هها و برنامه ریزي است که خروجی آن نقشـــــ ههاي 

سازمان فضایی (الگوي جانمایی کاربري، الگوي حرکت، الگوهاي 

طـراحـی)، معـرفـی ریـز پـروژ هها و بـرنامه فیـزیکــی اولیه آنها 

خواهد بود.

مجموعه باغ موزه با عنایت به فرهنگ ریشـه  دار مقاومت مردم 

منطقه و نسبت معماري آن به صورت یک قلعه با هشـت برج در 

دور تا دور به یاد ســــالهاي مقاومت طراحی شــــده. در طراحی 

فضــــــــاي مرکزي این قلعه از طرح فرش تبریز استفاده شده 

است.



ارزیابی مالی و امکا نسنجی اقتصادي پروژ ه لتمان کن

ارزیابی مالی مجموعه تفـریحـی تجاري لتمان کن با 67000 

مترمربع مســـــــــاحت، مجموعه اي است که به کارفرمایی 

شرکت ساختمانی بانک ملت به منظور ارزیابی سـود و نحوه 

تامین منابع مالی و زمانبندي فروش واحدهاي آن به نحوي 

که بیشـــترین بهره وري اقتصـــادي را داشته باشد انجام 

گردید.

توجیه اقتصادي و امکا نسنجی مالی پروژه مسکونی مقدس اردبیلی

زمین این پروژه با 2034 مترمربع مســـــــاحت، در منطقه 1 شهرداري تهران 

واقع گردیده و دسترس ی هاي مســــــتقیم ملک از خیابان مقدس اردبیلی در 

قســمت شمالی و خیابان شادآور در قســـمت غربی است. دسترسی سریع از 

این دو خیابان و کاربري غالب مســــکونی همجوار، شرایط مســـــاعدي را براي 

تخصــــــیص کاربري تجاري- مســـــــکونی ایجاد نموده است. در این طرح  به 

درخواســـت کارفرما (شـــرکت ســـاختمانی بانک ملت) پس از انجام مطالعات 

میدانی، موقعیت جغرافیایی زمین پروژه در شــهر تهران و ویژگ یهاي کالبدي 

آن مورد بررسی قرار گرفته و براي آن برنام ه فیزیکی مناسب پیشــنهاد شده 

است. پس از آن تحلیل و ارزیابی مالی- اقتصــــــادي طرح ، با بررسی شاخص 

هاي مالی مانند ارزش حال، نرخ بازگشـت سرمایه و نرخ بازگشـت حســابداري   

انجام شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ارزیابی مالی و امکان سنجی اقتصادي پروژ ه شهاب

پروژه تجاري شهاب بمساحت 450000 مترمربع، 

واقع در خیابان آزادي، بلوار اســــتاد معین تهران 

مجموعه بود که شـرکت ســاختمانی ملت به منظور 

ارزیابی مالی و میزان ســــــود و نحوه تامین منابع 

مالی و زمانبندي فروش انجام شــد ولی از آنجا که 

مطالعات امکانسنجی این پروژه پاسخگوي ارزیابی 

مالی نبود در حین کار مطالعات امکانســــــنجی نیز 

انجام گردید.

ارزیابی مالی و امکا نسنجی اقتصادي پروژ ه جمشیدیه

ارزیابی مالی مجموعه جمشــیدیه با 35000 مترمربع 

زیربنا، مجموعه اي اسـت که شـرکت ســاختمانی بانک 

ملت به منظور ارزیابی میزان سـود و نحوه تامین مالی 

و همچنین زمانبندي فروش واحدهاي آن به نحوي که 

بیشـــترین بازدهی اقتصـــادي را داشته باشد انجام 

گردید



ارزیابی مالی و امکان سنجی اقتصادي پروژ ه الهیه

ارزیابی مالی پروژه و طرح مجموعه مســکونی- تجاري الهیه با 1400 

متر مربع مســــاحت، مجموع هاي است که کارفرما (شرکت ساختمانی 

بانک ملت) به منظور ارزیابی و امکان سنجی اقتصـادي میزان سود و 

نحوه تامین منابع مالی و زمانبندي فروش واحدهاي مسـکونی تجاري 

آن به نحوي که بیشــترین بهره وري اقتصـــادي را داشته باشد تهیه 

گردید.

توجیه اقتصادي و امکا نسنجی مالی پروژه مسکونی دریان ساز یکم

امکان سنجی اراضی زرنان تهران

ســـــایت 10 هکتاري پروژه در حریم منطقه 18 شــــــهرداري تهران و در 

نزدیکی بزرگراه فتح واقع شـده و هدف پروژه ارائه بهترین گزینه کاربري 

به لحاظ اقتصــــــــادي است. وسعت سایت و دسترس ی هاي مناسب امکان 

ایجاد بورس کاال و خدمات را بوجود آورده اســــــت. بدین منظور در مرحله 

اول کلیه مراکز عمده فعالیتی در محدوده شــهري تهران بررســی شـــده و 

ســـپس 9 آلترناتیو در مقیاس شـــهر تهران و 6 آلترناتیو در مقیاس حوزه 

محلی نیازمند توسعه کالبدي تشــــخیص داده شد. به منظور اولوی ت بندي 

آلترناتیوها، شاخ ص هایی پیشـنهاد شدند و در نهایت بازارلوازم خانگی در 

اولویت اول قرار گرفت.

طرح امکا نسنجی مجتمع مسکونی - تجاري نور - سوهانک

موضوع پروژه امکا نسنجی زمین به مســاحت 16.831 مترمربع در محله سوهانک 

در منتهی الیه شمال شرقی منطقه یک تهران م یباشد.

هدف پروژه تحقق سـودآوري موثر ســرمای هگذار در ضــمن رعایت طر حهاي جامع و 

تفصیلی شهر تهران و افزایش کیفی تهاي کاربري و بصري محدوده مورد نظر است.

سایت مورد نظر در مجاورت کوهســـتان شمال تهران بوده و محدود هاي رو به رشد 

محســــوب م یشود و بدین ترتیب جذابیت فراوانی براي سرمای هگذاران دارد ولی 

یکی از تهدیدات توسعه آن، آپارتما نسازي توسط بســـــــاز و بفرو شها در قطعات 

کوچکتر در مجاورت معابر قدیمی اسـت. در مقابل این نوع توسـعه، ســاخت و ســاز 

بلندمرتبه و متمرکز قرار دارد که نمون ههاي آن در اطراف ســـایت دیده م  یشـــود. 

الزمه این روش توسعه معابر مطابق طرح تفصــیلی است که در صورت اجراي آن در 

محدوده، زمین به سه تکه تقسیم م یشود. 

در این طـرح یا پـروژه پس از انجام مطالعات میدانـی، موقعیت جغــرافیایــی زمین 

پروژه در شهر تهران و ویژگ یهاي کالبدي آن مورد بررسـی قرار گرفته و براي آن 

برنام ه فیزیکی مناسب پیشنهاد شده است. پس از آن تحلیل مالی اقتصادي طرح، 

با بررسی شاخ صهاي مالی مانند ارزش حال، نرخ بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت 

حسابداري انجام شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین حساسیت آن با 

توجه به نرخ تنزی ل هاي متفاوت و اعمال نرخ تورم بررسی شده است.

زمین این پروژه در منطقه 2 شــــهرداري تهران و در پهنه جنوبی خیابان حبی با... 

قرار گرفته است. این قطعه با 6943 متر مربع مســـــــاحت، دسترسی مناسب و 

ســـریع به خیابا ن هاي حبیب ا...، ســـتارخان و بزرگراه یادگار امام دارد و کاربري 

غالب مسکونی همجوار، شرایط مساعدي را براي تخصـیص کاربري مسـکونی ایجاد 

نموده است.



مطالعات امکانسنجی و تهیه کانسپت حجمی معماري اراضی سلما نشهر

پروژه سلمانشــهر به مســـاحت 12500 مترمربع و با هدف شناسایی و معرفی 

پتانســیل ها و جذابیت هاي اقتصـــادي زمین براي جلب سرمایه گذاري بخش 

خصـــــــوصی و ظرفیت سازي براي تعریف فعالیت هاي سودآوري مالی و ایجاد 

ارزش افزوده براي زمین طرح شـروع گردید. ابتدا زمین مورد شــناخت دقیق 

قرار گرفته است. در واقع در این فصل به مطالعه و بررسی تفصـیلی اقتصـاد ، 

جمعیت، وضـعیت کالبدي ، دسـترسـی ها، جاذبه هاي گردشـگري و نیز بررسـی 

ضـوابط و دسـتور العمل ها در طرح ها و اسـناد فرادسـت در حوزه نفوذ و حوزه 

فراگیر پرداخته شده است. همچنین در این فصـــــل به شناخت دقیق ویژگی 

هاي زمین اعم از ویژگی هاي کالبدي، دید و منظر ، موقعیت آن در شـــــــــهر و 

وضعیت کاربري هاي همجوار کامال مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.در بررسـی 

هاي اقتصـــادي و مطالعه بازار انجام گرفته در این فصـــل نیز تمام پروژه هاي 

رقیب (مانند الماس خاورمیانه قو، برج هاي ســــــــاحلی قو و...) مورد تجزیه و 

تحلیل دقیق قرار گرفته است.

سـپس مطالعات و بررسـی هاي صــورت گرفته در قبل، با تکنیک ســؤات مورد 

بررسی و همچنین سناریو هاي پیشــنهادي کارفرما ، که سناریوي تایم شیرینگ 

بود، در این فصــــل به صورت تفصــــیلی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان 

راهبرها، سیاست ها و چشم انداز توسعه براي زمین تعریف گردیده است.

مطالعات امکانسنجی و تهیه کانسپت حجمی معماري اراضی شهر عباس آباد

مطالعات امکانسنجی هتل 5 ستاره تهران

این توجیه فنی بر اساس نیازهاي منطقه شـمال 

تهران به هتلی مجلل و همجوار يها و همچنین با 

توجه به ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصــیلی 

شـهر تهران و همچنین سـایر ضــوابط و مقررات 

حاکم از جمله ضوابط سـازمان میراث فرهنگی و 

سازمان پار كها تهیه و به تصــویب کمیســـیون 

ماده 5 شهر تهران رسیده.

مطالعات امکانسنجی هتل پنج ستاره ولیعصـر بر 

اســـاس خواســــته کارفرما مبنی بر توجیه فنی 

براي زمینی به مســـــــــاحت 2200 متر مربع و 

مجاورت خیابان ولیعصــــــر تهران (مجاور تقاطع 

پســـــــیان) به منظور تغییر کاربري این زمین و 

اراده به کمیسیون ماده 5 تهیه گردید.

در ابتدا زمین مورد شــناخت دقیق قرار گرفته اســـت. در واقع در این بخش به 

مطالعه و بررسی تفصـیلی اقتصــاد، جمعیت، وضعیت کالبدي، دسترسی ها، جاذبه 

هاي گردشــگري و نیز بررســی ضــوابط و دســـتور العمل ها در طرح ها و اســـناد 

فرادست در حوزه نفوذ و حوزه فراگیر و همچنین شـناخت دقیق ویژگی هاي زمین 

اعم از ویژگی هاي کالبدي، دید و منظر، موقعیت آن در شهر و وضعیت کاربريهاي 

همجوار کامال مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی هاي اقتصـــادي و مطالعه 

بازار انجام گرفته در این فصل نیز تمام پروژه هاي رقیب (مانند الماس خاورمیانه 

قو، برج هاي ساحلی قو و ... ) مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته است. سپس 

مطالعات و بررسی هاي صورت گرفته در فصـل قبل با تکنیک سؤات مورد بررسی 

قرارگرفته است. همچنین سناریو هاي پیشــــنهادي کارفرما، که سناریوي مجتمع 

تجاري بود، در این فصـل به صورت تفصــیلی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان 

راهبرها، سیاست ها و چشم انداز توسعه براي زمین تعریف گردیده است.

پروژه عباس آباد با 40000 مترمربع مســــــــــاحت و با هدف شناسایی و معرفی 

پتانســــیل ها و جذابیت هاي اقتصـــــادي زمین براي جلب سرمایه گذاري بخش 

خصـــوصی و ظرفیت سازي براي تعریف فعالیت هاي سودآور مالی و اقتصـــادي و 

ایجاد ارزش افزوده براي زمین طرح شروع گردید.



سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان یزد

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان سیستان و بلوچستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان سیستان و بلوچستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان سیستان و بلوچستان

شرکت عمران و توسعه شاهد

شرکت عمران و توسعه شاهد

سازمان منطقه آزاد کیش

ستاد بازسازي شهرستان بم

ستاد بازسازي شهرستان بم

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مرکزي

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مرکزي

سازمان مسکن و شهرسازي قم

بنیاد حفظ آثار و نشر ارز شهاي دفاع مقدس استان مازندران

بنیاد حفظ آثار و نشر ارز شهاي دفاع مقدس استانل رستان

بنیاد حفظ آثار و نشر ارز شهاي دفاع مقدس استان آذربایجان شرقی

شرکت تعاونی زاگرس سکنا

بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان

شهرداري نورآباد

اداره کل راه و شهرسازي استانل رستان

اداره کل راه و شهرسازي استانل رستان

شهرداري قرچک

طراحی سایت گردشگري «چ کچک» یزد (با همکاري مهندسان مشاور هنرسراي یزد)

طراحی سایت گردشگري کوشه (خاش)

طراحی مجموعه گردشگري زهک

طراحی کمپینگ گردشگري زاهدان

طرح آماده سازي باغ علیخانی مالرد

طرح آماده سازي باغ لبنانی مالرد

تهیه ضوابط و مقررات شهرسازي و طراحی شهري شهرك صدف کیش

طراحی شهري خیابان طالقانی بم

طراحی شهري خیابان امام خمینی بم

طراحی بهسازي بافت روستاي با ارزش انجدان (اراك)

طراحی بهسازي بافت روستاي با ارزش وفس (اراك)

طراحی شهري اطراف بیت حضرت امام خمینی (ره) قم

با غموزه دفاع مقدس ساري(فاز 1 و 2)

با غموزه دفاع مقدس خر مآباد(فاز 1 و 2)

با غموزه دفاع مقدس تبریز

طرح آماد هسازي اراضی در بروجرد

بوستان مازندران در یک نگاه

طرح بهسازي بافت باارزش روستاي حیدره (همدان)

طرح آماد هسازي روستاي چهچکور

آماد هسازي اراضی 53 هکتاري بهارآب

طراحی بازآفرینی محله درب دالکان و امامزاده زیدبن علی خرم آباد

طرح ساماندهی کالبدي محدود  ه  پیرامون امامزاده جعفر بروجرد

انجام خدمات مشاوره مهندسی طراحی شهري محور امام خمینی (ره) شهر قرچک

طراحی شهري و طراحی سایت

طرح آماد هسازي باغ لبنانی مالرد



طرح جامع شهر نراق

طرح جامع شهر اسفرورین

طرح جامع شهر خرمدشت

طرح جامع شهر ضیا ءآباد

طرح جامع-تفصیلی شهر دستجرد

طرح جامع شهر الیگودرز

طرح جامع شهر نورآباد

طرح هادي روستاهاي آه کچال، پلن گآباد علیا و شیروا نمحله

طرح هادي روستاهاي (تار يمحله، نیراسم، اوجاك، پنب هجار و ... )

طرح هادي روستاهاي (سایی جمحله، امامزاده عباس، پول کرودپی و ... )

طرح هادي روستاهاي (ون هکوه، سیدکاله و ... )

طرح هادي روستاهاي (جعفرآباد علیا، گل هویس، میا نتنگ سفلی و ... )

طرح هادي روستاي هدف گردشگري مالده 

طرح تفصیلی شهر نورآباد

طرح تفصیلی شهر الیگودرز

طرح تفصیلی پیکره هفتم منطقه آزاد چابهار (منطقه ویژه کارگاهی، صنعتی و انبارها)

اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي

اداره کل راه  و شهرسازي استان قزوین

اداره کل راه و شهرسازي استان قزوین

اداره کل راه و شهرسازي استان قزوین

اداره کل راه و شهرسازي استان قم

اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان

اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان لرستان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان

اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان

اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان

سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتی چابهار

شهرسازي

طرح هادي روستاي هدف گردشگري مالده

طرح جامع - تفصیلی شهر دستجرد



مطالعات راهبردي بافت فرسوده بروجرد

تهیه طرح تفصیلی ویژه بافت مرکزي بروجرد 

(با همکاري مهندسین مشاور طرح و کاوش)

طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده کرمان

طرح بهسازي و نوسازي بافت گلستان (سبزوار)

مدیریت طرح (عامل چهارم) طر حهاي بهسازي و نوسازي باف تهاي فرسوده (با همکاري 

مهندسین مشاور طرح و کاوش)

مطالعات ساماندهی سکونتگا ههاي غیررسمی شهر سبزوار

طرح بهسازي و نوسازي ویژه بافت فرسوده اسفراین

طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر بابل

طرح بهسازي و نوسازي شهر ساري

طرح بهسازي و نوسازي شهر خمین

طرح بهسازي و نوسازي باقرشهر

طرح بهسازي و نوسازي شهر مسجدسلیمان

مطالعات ساماندهی سکونتگا ههاي غیررسمی شهر قرچک

مطالعات شهرنگر و شناسایی محدود هها و محالت نیازمند بازآفرینی در شهر و حریم بالفصل بهشهر

شرکت عمران و بهسازي شهري

شرکت عمران و بهسازي شهري

شرکت عمران و بهسازي شهري

سازمان نوسازي شهر سبزوار

شرکت عمران و بهسازي شهري

شرکت عمران و بهسازي شهري

شرکت عمران و بهسازي شهري

شرکت عمران و بهسازي شهري

شرکت عمران و بهسازي شهري

شرکت عمران و مسک نسازان مرکزي

شرکت عمران و مسک نسازان ایران

شرکت عمران و بهسازي شهري

شرکت عمران و بهسازي شهري

شرکت عمران و بهسازي شهري

بافت  هاي فرسوده

طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر ساري

مطالعات شهرنگر و شناسایی محدود هها و محالت نیازمند
بازآفرینی در شهر و حریم بالفصل بهشهر



تهیه برنامه راهبردي و اجرایی عمرانی پن جساله شهرداري بم

تهیه شر حخدمات طراحی شهري (مدیر پروژه)

طرح مطالعاتی «اصول و معیارهاي بهسازي و نوسازي بافت قدیم»

مطالعات راهبردي 21 منطقه گردشگري یزد 

(با همکاري مهندسان مشاور هنرسراي یزد)

طرح ساماندهی و احیاء سواحل کیش (با همکاري مهندسان مشاور آتک)

طرح راهبردي دهکده مقاومت

طرح جامع گردشگري ناری نقلعه میبد (باهمکاري مهندسان مشاور ارگ بم کرمان)

تهیه شیو هنامه و انجام مطالعات و برنام هریزي محالت و محدود ههاي هدف بازآفرینی

بانک اطالعات و داد ههاي مکانی شهري الیگودرز

شهرداري بم

مرکز مطالعات شهرسازي و معماري

شرکت عمران و بهسازي شهري

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان یزد

سازمان منطقه آزاد کیش

موسسه عاشورائیان

شرکت خدمات و توسعه گردشگري بی نالمللی نارین قلعه میبد

شرکت عمران و بهسازي شهري

شهرداري الیگودرز

مطالعات برنام هریزي و پژوه شها

طرح ساماندهی و احیاء سواحل کیش

طرح جامع گردشگري نارین قلعه میبد
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