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معرفی شرکت

Company Introduction

گسترش فن آوران ساخت
مهندسان مشاور معماری و شهرسازی
197292 :شماره ثبت
1381/10/18 :تاريخ ثبت
عضو جامعه مهندسان مشاور ايران
رتبه بندی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در
:گرايشهای زير
 صنعتی و نظامی، اداری، تجاری، ساختمانهای مسکونیu
 بهداشتی و درمانی، ورزشی، ساختمانهای آموزشیu
 شهرسازیu

 فعاليتهای حرفهای اين مهندسان مشاور را میتوانl
:به سه دوره زمانی تقسيم نمود
 دوره مشارکت اعضا با اشخاص حقيقی مختلفu
 دوره فعاليت حرفهای مستقل قبل از تأسيسu
 دوره فعاليت رسمی بعد از تأسيسu

l

 در اين دوره مشارکتهای متعددی توسط اعضا به صورت تشکل حقيقی با اشخاص. آغاز شد1374 دوره اول فعاليتها از اواسط سال
 فعاليت مستقل گروه آغاز شد و ترکيب فعلی به وجود آمد که تجارب کاری1376  از فروردين ماه.مختلف شکل گرفت و ادامه يافت
 «مهندسان مشاور گسترش فن آوران ساخت» رسماً به ثبت1381 ً در هجدهم دی ماه، نهايتا.بسيار قابل توجهی به دنبال داشته است
. ادامه و توسعه يافت،رسيد و از آن به بعد کليه فعاليتهای تخصصی جاری در قالب شخصيت حقوقی تأسيس شده

FANAVARAN
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Construction Technology Developers (P.J.S.)
Architecture and Urban Development Consulting
Engineers
Registration number : 197292
Registration date : Jan 8 /2003
Member of the Iranian Society of Consulting
Engineers
l

Gradation of Management and Planning
Organization (MPO) of Iran:
u Residential, Commercial, Office, Industrial,
and Military Buildings
u Educational, Athletic, Hygienic and Remedial
Buildings
u Urban Development

l

The professional activities of this company
chronologically can fall into three groups:
u The period of members’ partnership with
different true figures
u The period of professional independent
activities before establishment
u The period of legal activities after establishment

The first period was started from the middle of 1995. During this term, the members experienced many
kinds of partnerships with different real figures, and this process has been continued. From March 1997, the
independent activities of this group were started and then recent structure was created. This new structure
has brought too many worthy and noticeable advantages with itself.

گواهینامهها

 درISO9001:2008  گواهی استاندارد.1
زمینه مدیریت کیفیت خدمات مهندسی

1

1

1. The Certificate of ISO9001:2008 in
Quality Management

 گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی.2
ساختمان استان تهران
2. The Certificate of Legal Membership
in Tehran Engineering Disciplinary
Organization
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2

2

Certificates

 گواهینامه عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران.3
3. The Certificate of Membership in
Iranian Society of Consulting Engineers

 گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره.4
4. The Competence Certificate of 		
Consultative Services

» گواهیپروانهاشتغالبهکارمهندسی«شخصحقوقی.5
5. The Certificate of the Permission of
Working in Engineering «Legal Person»

3

3

4

4

5

5
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اعضای هيأت مديره

محمد مهدی صفایی

مدير عامل و عضو هيأت مديره
کارشناس ارشد معماري

Mohammad Mahdi Safaee
Managing Director
)Architect (M.A.

شهرامشکوهینیا
رئيس هيأت مديره

کارشناس ارشد معماري

Shahram Shokoohinia
Chairman of the board
)Architect (M.A.
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پريسا رشيد شمالي

نايب رئيس هيأت مديره
کارشناس ارشد معماري

Parisa Rashid Shomali
Vice Chairman of the board
)Architect (M.A.

The Board

افسانه عسکري

عضو هيأت مديره
کارشناس شيمي

Afsaneh Askari
Member of the board
Chemist (B.S.)

شهرام زرکش

)عضو هيأت مديره (غيرموظف
کارشناس معماری و
کارشناس ارشد شهرسازی

Shahram Zarkesh
Member of the board
Urban Designer (M.A.),
Architect (B.A.)
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مهدی شهنازی

)عضو هیأت مدیره (غیرموظف
کارشناس ارشد سازه

Mehdi Shahnazi
Member of the board
Structure Engineer (M.S.)

شهرام شکوهینیا
رئیس هیأت مدیره
کارشناس ارشد معماری،
دانشگاه تهران
(دانشکده هنرهای زيبا)

تجربهها و فعالیتهای حرفهای

شرکت گسترش فنآوران ساخت  /تهران ،ایران

رئیس هیأت مدیره
		
مدیر عامل
مدیریت شرکت
فعالیتها:
مدیریت پروژههای طرح و اجرای ساختمانهای تجاری /اداری
		
طراحی هتلها و ساختمانهای مسکونی
		
طراحی پروژههای شهرسازی
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 1390تا کنون
1381-1390

شرکت مونومان  /امارات متحده عربی
عضو هیأت مدیره
مدیریت مالی طرحها و بخش مناقصات
فعالیتها:
مدیریت بخش فروش
		

1386-1392

شرکت شاهین الذهبی  /امارات متحده عربی
عضو هیأت مدیره
مدیریت مالی طرحها و بخش مناقصات
فعالیتها:

1386-1388

مهندسان مشاور فن آوران ساخت امروز کيش  /جزیره کیش ،ایران
رئیس هیأت مدیره
مدیریت بخش طراحی
فعالیتها:
طراحی پروژههای شهرسازی (تفریحی و توریستی)
		

1383-1385

سازمان عمران و بهسازی شهری  /تهران ،ایران
کارشناس مسئول به سازی و نوسازی شهری
نظارت بر پروژههای بهسازی و نوسازی شهری در بافتهای شهری
فعالیتها:
نظارت بر پروژههای نوسازی مسکونی در بافتهای شهری
		

1378-1380

مهندسان مشاور عرصه  /تهران ،ایران
کارشناس ارشد طراحی شهری

1375-1377

مهندسان مشاور توسعه خانه سازی ایران  /تهران ،ایران
کارشناس معماری و طراحی شهری

1370-1374

Shahram Shokoohinia
Chairman of the Board
Architecture (M.A.)
Tehran University, School of Fine Arts

email: shokoohinia@cectd.com
Professional Experiences
Construction Technology Developers (Fanavaran)\ Tehran, Iran
Chairman of the Board
Managing Director
Activities: Directed the company
Managed design and build projects (EPC) like commercial and office buildings
Designed hotels and residential complexes
Designed and planned urban projects
Monoman-General Contracting and Trading for building material Co., U.A.E
Member of the Board
Activities: Managed financial plans for projects tendering
Directed marketing department
Shahin Al-Zahbi General Contracting Co., U.A.E
Member of the Board
Activities: Managed financial plans for projects tendering
Kish –Fanavaran Consulting Engineers Co, Kish Island, Iran
Chairman of the Board
Activities: Directed design department
Designed and planned urban design projects (tourism and recreational)
Urban Developing and Rehabilitating Organisation (UDRO), Tehran, Iran
Senior designer for renovation and urban rehabilition
Activities: Checked urban rehabilitation projects in historical part of cities.
Checked reconstruction projects and residential projects in historical part of cities.
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Arseh Consulting Engineers Co., Tehran, Iran
Architecture and Urban Intermediate designer

2011- present
2003 - 2011

2007 - 2013

2007 - 2009

2004 - 2006

1998 - 2001

1996 - 1998

Iranian Housing Development Consulting Engineers Co., Tehran, Iran
Architecture Junior designer

1991 - 1995

شهرام شکوهینیا

سوابقتحصیلی
دانشگاه تهران ،دانشکده هنرهای زیبا  /تهران ،ایران
کارشناسی ارشد پیوسته معماری

اردیبهشت ماه 1375

گواهینامه ها
گواهینامه پایه یک در طراحی و نظارت ،از سازمان نظام مهندسی ایران

1388

مقاالت و پژوهش ها
• مقاله «مجتمع مسکونی ،منتزع از شهر» ،ماهنامه صحيفه اسکان
• مقاله «فرآيند مطالعات آسيب شناسی» ،فصلنامه هفت شهر
• مقاله «انبوه سازی مدوالر مسکن» ،دومين جشنواره مهندسی ساختمان
• مقاله «ورودی شهر» ،دومين کنگره معماری و شهرسازی ايران ـ ارگ بم
• تحقيق موردی «سيستم مدوالر طراحی و پيش ساخته سازی مجموعههای آموزشی»
• تحقيق موردی «سيستم پيش ساخته سبک سکونتگاه های سريع الحداث»
• پروژه تحقيقاتی «بررسی توليد صنعتی در ايران ـ جلد اول ـ جداکنندهها»
• پروژه تحقيقاتی «بررسی سابقه طراحی و ساخت سازههای پوستهای»
• مقاله «لزوم مطالعات فرهنگی و اجتماعی در طرحهای شهری» ،دومين کنفرانس دانشجويي عمران
• مقاله «آسيب شناسی ابنيه خشتی و گلی در تجارب باز زنده سازی ارگ بم کرمان» ،نخستين کنفرانس دانشجويي عمران
• آسيبشناسی ابنيه خشتی و گلی
• انجام مطالعات و تهيه طرح باز زندهسازی ارگ بم کرمان
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1385
1382
1378
1377
1373
1373
1373
1372
1372
1371
1371
1370

Shahram Shokoohinia

Education
Tehran University, School of Fine Arts, Tehran, Iran
Direct Master of Architecture

May 1996

Certifiaction
First Grade License in Architecture, Iran Construction Organisation

2009

Articles And Researches

• Presenting an article to the Sahifeh Eskaan monthly magazine “The Residential Complex: Separated from the City
• Presenting an article to the Haftshahr quarterly magazine: “The Process of the Building Pathological studies
• Presenting an article to the second festival of the building engineering: “Modular Mass-Building of Housing”
• Presenting an article to the second congress of Architecture and Urbanism of Iran: “The City Entrance”
• Case Study: “A Modular System for Designing and Prefabricating Educational Complexes”
• Case Study: “Light Prefabricated System of the Fast-Constructed habitations”
• Performing an investigative project: “Considering the Industrial Productions in Iran” Vol. 1 (Partitions)
• Performing an investigative project: “Considering the record of shell structures”
• Presenting an article to the second Student Conference of Civil Engineering:

2003
2003
1999
1998
1994
1994
1994
1993

“The Necessity of Cultural and Social Studies in Urban Plans”
1993
• Presenting an article to the 1st Student Conference of Civil Engineering: “Pathology of Brick-Shaped and
Muddy Buildings Based on Experiences of Arg-e-Bam Restoration”
1992
• Pathology of brick-shaped and muddy buildings
1992
• Researching and preparing the Renovation plan of Arg-e-Bam in Kerman
1992
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محمد مهدی صفایی
مدیر عامل
کارشناس ارشد معماری دانشگاه تهران
(دانشکده هنرهای زيبا)
عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد تهران جنوب
تجربهها و فعالیتهای حرفه ای

شرکت گسترش فن آوران ساخت /تهران ،ایران
 1390تا کنون
		
مدیر عامل
1381-1390
رئیس هیأت مدیره
مدیریت شرکت
فعالیت ها:
مدیریت پروژههای طرح و اجرای ساختمانهای تجاری /اداری  /مسکونی
		
دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده هنر و معماری ،واحد تهران جنوب /تهران ،ایران
 1377تا کنون
عضو هیأت علمی
تدریس دروس مختلف از جمله «طرح معماری»« ،مدیریت و تشکیالت کارگاه»« ،عناصر و جزئیات ساختمان» و «طراحی فنی»
فعالیت ها:
1377-1380
کارشناس معاونت عمرانی دانشگاه
فعالیت ها			 :
کارشناس معماری در زمینه طرح جامع دانشگاه آزاد اسالمی
		
طراحی دانشکده تحصیالت تکمیلی
		
طراحی سالن اجتماعات دانشکده فنی
		
 1392تا کنون
مدیر پژوهشی دانشکده هنر و معماری
مدیریت و راهبری فعالیت های پژوهشی دانشکده از جمله برگزاری همایشها و سخنرانیها و دورههای آموزشی
		
شرکت مونومان  /امارات متحده عربی
1386-1392
عضو هیأت مدیره
مدیریت بخش فنی
فعالیت ها:
شرکت شاهین الذهبی  /امارات متحده عربی
1386-1388
عضو هیأت مدیره
مدیریت بخش فنی
فعالیت ها:
مهندسان مشاور فن آوران ساخت امروز کيش  /جزیره کیش ،ایران
1383-1385
نایب رئیس هیأت مدیره
تحقیق در خصوص تکنولوژیهای ساخت مناسب در جزیره کیش
فعالیتها:
مهندسان مشاور خط نیارش  /تهران ،ایران
12
1376
کارشناس معماری و طراحی شهری
طراحی و نظارت بر اجرای فرهنگسرای خاوران
فعالیت ها:
مهندسان مشاور آرمان محیط  /تهران ،ایران
1375
کارشناس معماری و طراحی شهری
همکاری در پروژه محور فرهنگی شهر شیراز
فعالیت ها:
وزارت مسکن و شهرسازی  /تهران ،ایران
1374
کارشناس معماری و طراحی شهری
همکاری در پروژه بررسی الگوی مسکن روستایی استان اصفهان
فعالیت ها:
مهندسان مشاور کارا طرح (کیسون)  /تهران ،ایران
1374
کمک کارشناس معماری
همکاری در پروژه طراحی برج قیطریه تهران
فعالیت ها:
مهندسان مشاور باوند /تهران ،ایران
1374
کمک کارشناس معماری و طراحی شهری
همکاری در پروژه ساماندهی بازار تهران
فعالیتها:

Mohamad M. Safaee
Managing Director
Architecture (M.A.)
Tehran University, School of Fine Arts

email: safaee@cectd.com
Professional Experiences
Construction Technology Developers (Fanavaran), Tehran, Iran
Managing Director
2011-Present
Chairman of the Board
2003-2011
Activities: Directed the company
		
Managed design and build projects (EPC) like residential, commercial and office buildings
Islamic Azad University, Art and Architecture Faculty, South Tehran Unit, Tehran, Iran
Professor Assistant
1998-Present
Activities: Teaching various lessons like: “Architecture Design, “Managing a Workshop”, “Details of a Building”
		
and “Technical Design
Expert of the deputy of development department of the university
1998-2001
Activities
Architecture designer of the major projects of Azad University
		
Designed the supplemental education faculty
		
Designed the auditorium of technical faculty
Researching Manager of Art and Architecture Faculty
2013-Present
Activities: Managed the researching activities of the faculty; like holding conferences and presentations and
		educational sessions
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Monoman-General Contracting and Trading for building material Co., U.A.E
Member of the Board
Activities: Managed technical department

2007-2013

Shahin Al-Zahbi General Contracting Co., U.A.E
Member of the Board
Activities: Managed technical department

2007-2009

Kish –Fanavaran Consulting Engineers Co, Kish Island, Iran
Vice chairman of the board
Activities: Researched about the technologies of appropriate construction in Kish Island

2004-2006

Khat Niyaresh Consulting Engineers, Tehran, Iran
Architecture and Urban Junior Designer
Activities: Designed and checked the construction of Khavaraan Cultural Institute.

1999

Arman Mohit Consulting Engineers Co., Tehran, Iran
Architecture and Urban Junior Designer
Activities: Co-operation in Cultural Axis of Shiraz

1996

Ministry of Housing and Urban Development, Tehran, Iran
Architecture and Urban Junior Designer

1995

Kara Tarh (Keison) Consulting Engineers, Tehran, Iran
Architecture Junior Designer
Activities: Designed Gheytariyeh High-rise in Tehran

1995

Baavand Consulting Engineers, Tehran, Iran
Architecture and Urban Junior Designer
Activities: Co-operation in project of organizing the Tehran Bazaar

1995

محمد مهدی صفایی
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شرکت فضا  /تهران ،ایران
1373
کارشناس معماری و طراحی شهری
همکاری در پروژه باز زندهسازی محله جوادیه تهران
فعالیتها:
شرکت توسعه خانه سازی ایران  /تهران ،ایران
1372-1373
کمک کارشناس معماری و طراحی شهری
همکاری در پروژه طراحی محور فرهنگی/تاریخی شهر همدان
فعالیتها:
شرکت مهندسان مشاور هم گروه  /تهران ،ایران
1372
کمک کارشناس معماری و طراحی شهری
همکاری در پروژه طراحی شهرک صنعتی چهاردانگه
فعالیتها:
سازمان میراث فرهنگی استان تهران  /تهران ،ایران
1371-1373
کمک کارشناس معماری و مرمت بنا
همکاری در طرح های مرمت مسجد جامع ورامین ،امامزاده یوسف رضای ورامین و امامزاده گته میر دماوند
فعالیتها:
سوابقتحصیلی
دانشگاه تهران ،دانشکده هنرهای زیبا  /تهران ،ایران
تیرماه 1377
کارشناسی ارشد پیوسته معماری
گواهینامهها
1388
گواهینامه پایه یک در طراحی و نظارت ،از سازمان نظام مهندسی ایران
2007
گواهینامه عضویت در مؤسسه )Associated Research Center for the Urban Underground Space (ACUUS
مقاالت و پژوهشها
• انجام تحقیقات بر روی طراحی رستوران و آشپزخانه (در دست تألیف)
• تألیف مقاله با عنوان
•«Preventive measures to reduce infectious diseases: Important Considerations for Designing Public Toilets in
•»Countries that Use Taharat
• ارائه مقاله در کنفرانس  ACUUS 2014کشور کره جنوبی (سئول) ،با عنوان
• »«The need for Development of Underground Space of the Historical Fabric of City of Tehran
• ارائه مقاله در کنفرانس ACUUS 2012کشور سنگاپور (سنگاپور) ،چاپشده در نمایه  Scopusبا عنوان
• »«Construction of Tohid Intercity Tunnel and Huge Changes in its Surrounding in Old Part of Tehran, Iran
• ارائه مقاله در کنفرانس ACUUS 2012کشور سنگاپور (سنگاپور) ،چاپشده در نمایه  Scopusبا عنوان
• »«Sarbetagh; a Sustainable Underground Architecture for Development of Tourism Industry in the City of Dezful in Iran
• ارائه مقاله در کنفرانس ACUUS 2009کشور چین (شنزن) ،چاپشده در نمایه  (ISI) Web of the Knowledgeبا عنوان
• »«Shavadan: The Sustainable Architecture in the City of Dezful in Iran
• ارائه مقاله در کنفرانس ACUUS 2007کشور یونان (آتن)  ،چاپشده در نمایه  (ISI) Web of the Knowledgeبا عنوان
• »«The Effect of Development of Underground Subway on Rehabilitation of the Historical Urban Places
1384
• مقاله «فوم پلی اورتان جايگزين دوغاب ماسه و سيمان» ،مجله علمی/ترويجی بنا ،شماره 24
1383
• مقاله «فرآيند انتخاب و انتقال تکنولوژیهای ساخت» ،سمينار سبکسازی و زلزله ،مجله راه و ساختمان
1379
• انجام تحقيقات و بررسی بر روی فوم پلی اورتان و استفاده بهينه آن در ساختمان

Mohamad M. Safaee
Faza Company, Tehran, Iran
Architecture and Urban Junior Designer
Activities: Co-operation in project of restoration of Javadiye sector in Tehran
Iranian Housing Development Consulting Engineers Co., Tehran, Iran
Architecture Assistant and Urban Junior Designer
Activities: Co-operation in project of designing of cultural and historical axis of Hamedan
Hamgorouh Consulting Engineers Company , Tehran, Iran
Architecture Assistant and Urban Junior Designer
Activities: Co-operation in project of designing of Chahardangeh industrial town

1994

1993-94

1993

Iranian Cultural Heritage Organization , Tehran, Iran
Architecture and Conservation Assistant
1992-93
Activities: Co-operation in Plans of Jaameh Mosque in Varamin, Varamin Yousefzadeh Reza Emamzadeh and
Damavand Gatemir Emamzadeh
Education
Tehran University, School of Fine Arts, Tehran, Iran
Direct Master of Architecture
Certifiaction
First Grade License in Architecture, Iran Construction Organisation
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May 1996
2009

Articles And Researches
• Preparing the article: “Preventive measures to reduce infectious diseases: Important Considerations for Designing
• Public Toilets in Countries that Use Taharat”
2014
• Doing some researches about designing a restaurant and Kitchen
2014
• Presenting the article: “The Need for Development of Underground Spaces of the Historical Fabric of City of Tehran”
• to the ACUUS Conference (South Korea, Seoul)
2014
• Presenting the article: “Construction of Tohid Intercity Tunnel and Huge Changes in its Surrounding in Old Part of
• Tehran, Iran” to the ACUUS Conference (Singapore, Singapore) and has published in Scopus magazine 2012
• Presenting the article: “Sarbetagh; a Sustainable Underground Architecture for Development of Tourism
• Insdustry in the City of Dezful in Iran” to the ACUUS Conference (Singapore, Singapore and has published in
• Scopus magazine
2012
• Presenting the article: “Shavadan: The Sustainable Architecture in the City of Dezful in Iran” to the ACUUS Conference
• (China, Shenzhen) and has published in Web Of the Knowledge ISI magazine
2009
• Presenting the complementary article: “Efficacy of Subway in Renovation of Tehran Old Urban Fabric” to the ACUUS
• Conference (Greece, Athen) and has published in Web Of the Knowledge ISI magazine
2007
• Presenting an article to Bana (a Construction magazine): “Polyurethane Foam instead of Gravel and
• Cement Grant”
2005
• Presenting an article to “Lightening and Earthquake” Seminar: “The process of selecting and transferring the
• structure technologies”
2004
• Researching on the Polyurethane foam and its optimum usage in buildings
2000
• Presenting an article to the second Sympathy Session of scientific board members of Islamic Azad University 2000
• Researching on building lightening
1999
• Presenting an article to the first Sympathy Session of scientific board members of Islamic Azad University 1999
• Presenting an article to Ray-Shenasi Seminar
1992

پريسا رشيد شمالي
نایب رئیس هیأت مدیره
کارشناس ارشد معماری
دانشگاه تهران (دانشکده هنرهای زیبا)

تجربهها و فعالیتهای حرفهای
شرکت گسترش فن آوران ساخت /تهران ،ایران
نایب رئیس هیأت مدیره
مدیریت پروژههای طرح و اجرای ساختمانهای تجاری/اداری
فعالیتها:
طراحی هتلها و ساختمانهای مسکونی
		
طراحی پروژههای شهرسازی
		

 1381تا کنون

مهندسان مشاور باوند  /تهران ،ایران
کارشناس ارشد معماری و شهرسازی

1373-1382

مهندسان مشاور گروه معماران ایران  /تهران ،ایران
کارشناس معماری

1372-1373

مهندسان مشاور همگروه  /تهران ،ایران
کارشناس معماری

1370-1372

مهندسان مشاور طرح و بنا  /تهران ،ایران
کارشناس معماری و طراحی شهری

1368-1370

سوابقتحصیلی
دانشگاه تهران ،دانشکده هنرهای زیبا  /تهران ،ایران
کارشناسی ارشد پیوسته معماری

اردیبهشت ماه 1375

گواهینامه ها
گواهینامه پایه یک در طراحی و نظارت ،از سازمان نظام مهندسی ایران

1388
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مقاالت و پژوهش ها
• مقاله «ورودی شهر» ،دومين کنگره معماری و شهرسازی ايران ـ ارگ بم
• ارائه مقاله در دومین کنفرانس دانشجویی عمران
• مقاله «آسيب شناسی ابنيه خشتی و گلی در تجارب باز زنده سازی ارگ بم کرمان» ،نخستين کنفرانس دانشجويي عمران
• آسيبشناسی ابنيه خشتی و گلی
• انجام مطالعات و تهيه طرح باز زندهسازی ارگ بم کرمان

1377
1372
1371
1371
1370

Parisa Rashid Shomali
Vice Chairman of the Board
Architecture (M.A.)
Tehran University/School of Fine Arts

email: rshomali@cectd.com
Professional Experiences
Construction Technology Developers (Fanavaran), Tehran, Iran
Vice-chairman of the Board
Baavand Consulting Engineers, Tehran, Iran
Senior desginer of Architecture & Urban Planning

1995-2004

Iranian Architectures Group Consulting Engineers, Tehran, Iran
Expert of Architecture

1994-1995

Hamgorooh Consulting Engineers, Tehran, Iran
Expert of Architecture

1991-1994

Tarh-o-Bana Consulting Engineers,Tehran, Iran
Expert of Architecture and Urban planning projects

1990-1991

Education
Tehran University, School of Fine Arts, Tehran, Iran
Direct Master of Architecture

May 1996

Certifiaction
First Grade License in Architecture, Iran Construction Organisation
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2003 -present

2009

Articles And Researches
• Presenting an article to the Sahifeh Eskaan monthly magazine
• “The Residential Complex: Separated from the City
2003
• Presenting an article to the second congress of Architecture and Urban Development of Iran, Arg-e-Bam:
• “The city entrance”
1998
• Presenting an article to the Second Student Conference of Civil Engineering
1993
• Presenting an article to the first Student Conference of Civil Engineering: “Pathology of adob and mud buildings
• based on experiences of Arg-e-Bam restoration”
1992
• Pathology of brick-shaped and muddy buildings
1992
• Researching and preparing the renovation plan of Arg-e-Bam in Kermaan
1991
• Senior desginer of Architecture & Urban Planning, Baavand Consulting Engineers
1995-2004
• Expert of Architecture, Iranian Architectures Group Consulting Engine
1994-1995
• Expert of Architecture, Hamgorooh Consulting Engineers
1991-1994
• Expert of Architecture and Urban planning projects,Tarh-o-Bana Consulting Engineers
1990-1991

همکاران
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Staff
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همکاران
		

دفتر مدیریت

رئیس دفتر

معصومه اشناب

مسئول دفتر
امور حقوقی و قراردادها
کنترل پروژه
		

نماینده مدیریت کنترل کیفیت

حمیدرضا واسع لشکری
سعید شیردل
محمد صادق عسکری
پاشا معقولی
آزاده شمعی

		

معاونت فنی

مسئول آتليه

پانته آ ابطحی

همکاران آتلیه

		

		

		

		

		

آرشین مازوجی

بیتا احمدی ترشیزی
تینا هادی زاده
عارفه ترکمن
روشا رودگر

شیما شاهحسینی
کاوه ابلقی

کارشناسان عالی

ژيال نوروزی

		

سعيد جانی
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ناهید آزاد منجیری

سيد مهدی شهنازی
ساسان درکی

		

گروه اجرایی

مدیر اجرایی

هومن دادخدا

گروه نظارت
		
		
مدیریت مالی
مشاور مالی
کارشناس مالی
مدیریت اداری
کارشناس اداری
تدارکات
خدمات
		

میثم صفایی

آروین نورسته

معاونت مالی و اداری
راموئیلیوحنایی

مجید طالب تبریزی
ِرینی رویلی
محمود صفایی
مایکل تمرز

غالمعلینیکپور
کرامت دورانی
کرم حمزه لو

کارشناس معماری
کارشناس معماری
کارشناس معماری
کارشناس معماری
کارشناس ارشد معماری
کارشناس ارشد معماری
کمک کارشناس معماری
کمک کارشناس معماری
کارشناس ارشد معماری
کارشناس ارشد سازه
دکترای تأسيسات
کارشناس ارشد سازه

کارشناس اجرایی
کارشناس ارشد معماری
کمک کارشناس سازه

Staff
		

Managing Office

Office Responsible

Ma’soumeh Eshnab

Secretary

Nahid Azad Manjiri

Legal and Contract Affaires
Project Management

Hamidreza Vase Lashkari
Saeed Shirdel

		
Mohammad Sadeq Askari
		
Pasha Ma’ghouli
Management Representative
of Quality Control

Azadeh Sham’ee

		

Assistance of Technical Affaires

The Chief Atelier

Pantea Abtahi

Architect (B.A.)

Technical Atelier

Arshin Mazooji

Architect (B.A.)

		
Bita Ahmadi Torshizi

Architect (B.A.)

		
Tina Hadizadeh

Architect (B.A.)

		
Arefeh Torkaman

Architect (M.A.)

		
Rousha Roudgar

Architect (M.A.)

		
Shima Shahhosseini

Architecture Technician

		
Kaveh Ablaghi

Architecture Technician

Experts
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Jila Nowroozi

Architect (M.A.)

		
Mehdi Shahnazi

Structure Engineer (M.S.)

		
Saeed Jaani

Mechanical Engineer (PH.D.)

		
Sasan Darki

Structure Engineer (M.S.)

		

Construction Group

Administrative Management

Hooman Dadkhoda

Supervising Group

		

Meysam Safaee
Arvin Nowrasteh

Supervising Expert
Architect (M.A.)
Structure Technician

		 Assistance of Financial & Office Affaires
Financial Management
Financial Consultant
Financial Expert
Office Management
Office Expert

Ramoueel Youhannayi
Majid Taleb Tabrizi
Reyni Royli
Mahmoud Safaee
Michael Tamraz

Provision

Gholamali Nikpour

Services

Karamat Dowrani

		

Karam Hamzelou

همکاران (پیشین)
		

آزاده مهتاجی
فرزانه نظری
نسیم اختیاری

1381-82
1382-86
		
1386-90

مسئول آتليه
		

نسیم ارشاد
کیمیا نوشیروانی

1381-85
1386-90

همکاران آتلیه
		

سارا کالنتری
شبنم چهره نما
آمنه خاتمی دوست
فریبا رضایی
زهره یاسمن
عارف خاوند
ندا زنده دل
نیوشا میرزایی
نگین معتمد
بنفشه زارعی
بردیا حیدری
افسانه رحیمی
پیام فیض بخش
مجتبی ظاهری
وحید عطایی
آیدا احمدی

1382
1382
1382
1382-84
1383-87
1383-86
1385-86
1385-86
1387-88
1386-87
1386-90
1387-90
1386
1388-89
1390
1390-92

کنترل پروژه

نیلوفر ریخته گران

1388-91

گروه اجرایی

محمدحسین بهاور
مسعود رهبری
شهراد یزدانفر
مجید هاشمیان
غالمرضا سلطانی
مهدی فدوی
فرشید مناهجی
ولی جغتایی
سعید فائقی
نادر راسخی
سبکتکین
علی فیضی
مهزیار کوهپایه

مسئول دفتر
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همکاران پیشین

		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		

معاون

Staff (Old Staff)
		

Office Responsible
Azadeh Mahtaji
		
Farzaneh Nazari
		
Nasim Ekhtiyari

2002-2003
2003-2007
2007-2011

The Chief Atelier
Nasim Ershad
		
Kimia Noushirvani

2002-2006
2007-2011

Technical Atelier
Sara Kalantari
		
Shabnam Chehrenamaa
		
Ameneh Khatamidoost
		
Fariba Rezaee
		
Zohreh Yasaman
		
Aref Khavand
		
Neda Zendedel

2003
2003
2003
2003-2005
2004-2008
2004-2007
2006-2007

		
Niyousha Mirzaee

Negin Motamed
Banafshe Zarei
Bardia Heidari
Afsaneh Rahimi
Payam Fayazbakhsh
Mojtaba Zaheri
Vahid Atayi
Ayda Ahmadi

2006-2007
2008-2009
2007-2008
2007-2011
2008-2011
2007
2009-2010
2011
2011-2013

Niloofar Rikhtegaran

2009-2012

		
		
		
		
		
		
		
		
Project Management
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Old Staff

Administrative Group
Mohammad hossein Bahaavar
		
Masoud Rahbari

		
Shahrad Yazdanfar
		
Majid Hashemian
		
Gholamreza Soltani
		
Mehdi Fadavi
		
Farshid Manaheji
		
Vali Joghatayi
		
Saeed Faeghi
		
Nader Rasekhi
		Saboktakin
		
Ali Feyzi
		
Mahziar Kouhpayeh

ژيال نوروزي
کارشناس عالی طراحی
کارشناس ارشد معماری
دانشگاه تهران (دانشکده هنرهای زیبا)

تجربهها و فعالیتهای حرفهای
تکنيسين معماري در طرح شهرک فرهنگيان در بندر عباس ،مهندسان مشاور نصراک
تکنيسين معماري در طرح ساختمان کارخانه سيم و کابل يزد ،مهندسان مشاور نصراک
تکنيسين معماري در طرح ساختمان کارخانه کالباسسازي بندرعباس ،مهندسان مشاور نصراک
دستيار طراحي در طرح آمادهسازي ازنا و درود ،مهندسان مشاور پل ابريشم
دستيار طراحي در طرح آمادهسازي شهرک انديشه ،کرج ،مهندسان مشاور پل ابريشم
طراح در طرح آمادهسازي خرمشهر ،مهندسان مشاور ماندان
طراح مسابقه چهار راه شهناز تبريز ،مهندسان مشاور ماندان

بعد از فارغ التحصيلي

طراح معماري در طرح مسکوني دزاشيب تهران ،مهندسان مشاور بتا
طراح معماري در طرح آمادهسازي سهند تبريز ،مهندسان مشاور اوراتو
سرپرست آتليه ،طراح ،مدير فني و سرپرست پروژه و نظارت عاليه ،مهندسان مشاور باوند
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در پروژههاي:
بازار ميوه و تره بار مشهد
طرح مجتمع مسکوني ترابري کاروان ،وزارت راه ،کرج
طرح ميدان هفت تير و پاستور ،تهران
طرح مجتمع تجاري شهرک مسکوني ،قم
طرح شهرک طالب در قم (شهرک مهديه)
طرح موزه جنگ اصفهان
مسابقه چهار باغ اصفهان
طرح برج اداري نوآور ،تهران
طرح مجتمع مسکوني شيخ بهايي ،تهران
طرح مجتمع مسکوني در شهرک کارکنان شهرداري ،کرج
طراحي و نظارت ساختمان مسکوني جمشيديه ،تهران

1362-1363
1362-1363
1362-1363
1364-1365
1364-1365
1366-1367
1366-1367

1367-1368
1369
1371-1381
1370-1371
1370
1371-1372
1372
1373-1374
1374
1375
1375
1376
1377
1377-1378

Zhila Norouzi
Senior Designer
Architecture (M.A.)
Tehran University/School of Fine Arts

email: rshomali@cectd.com

The Professional Responsibilities and Works
Before Graduation:
Designer of Shahnaz Crossroads Competition in Tabriz, Maandaan Consulting Engineers
1987-1988
Designer in the preparation plan of Khoramshahr, Maandaan Consulting Engineers
1987-1988
Assistant in designing the preparation plan of Andisheh Town in Karaj, Pol-e-Abrisham Consulting Engineer 1985-1986
Assistant in designing the preparation plan of Azna and Doroud, Pol-e- Abrisham Consulting Engineer 1985-1986
Architecture Technician in plan of Sausage-Making industry’s building in Bandar-Abbas, Nasraak Consulting
Engineer
1983-1984
Architecture Technician in plan of Yazd Wire & Cable industry’s building, Nasraak Consulting Engineer 1983-1984
Architecture Technician in Farhangian Town plan in Bandar-Abbas, Nasraak Consulting Engineer 1983-1984
After Graduation:
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Atelier administrator, designer, technical manager and project supervisor and general supervision,
Baavand Consulting Engineers in these projects:
Designing the residential complex of Bank Maskan, Tehran
2001
Teaching in Islamic Azad University, Architecture Designing
2000-2001
Designing the office high-rise of OIEC Co. in Tehran
2001
Designing the club of Bank Maskan, Tehran
2000
Designing the Islamic Republic of Iran Embassy in Tajikistan (Ambassador’s home and Educational complex) 1999-2000
Designing the commercial complex of Kabood Mosque in Tabriz
1999-2001
Designing the residential, commercial complex in the north of Qomrud,Qom
1999-2000
Structural designing of Turkmenistan Oil Company
1998
Designing of Farhangian residential complex in Tehran
1999
Designing and controlling of central office of Boroujerd Weaving Industries in Tehran
1998-1999
Designing and controlling of Jamshidiyeh residential building in Tehran
1998-1999
Plan of residential complex in Municipality Employees Town, Karaj
1998

ژيال نوروزي
مسئوليتهاي حرفهاي و سوابق کاري

طراحي و نظارت دفتر مرکزي کارخانجات نساجي بروجرد ،تهران
طراحي مجتمع مسکوني فرهنگيان ،تهران
طراحي ساختماني وزارت نفت ترکمنستان
طراحي مجتمع اقامتي ،تجارتي در شمال قم رود ،قم
طراحي مجتمع تجاري مسجد کبود ،تبريز
طراحي سفارت ايران ،منزل سفير و مجتمع آموزشي ،تاجيکستان
طراحي باشگاه بانک مسکن ،تهران
تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي ،طرح معماري
طرح برج اداري شرکت  ،OIECتهران
طراحي مجتمع مسکوني بانک مسکن ،تهران

پروژه هاي شخصي

طراحي و نظارت مجتمع مسکوني خيابان ابن سينا تهران
طراحي و نظارت پيتزا يلدا ،مشهد
طراحي مجتمع مسکوني فرهنگيان ،قم
طراحي داخلي ساختمان مسکوني فرشته ،تهران
طراحي و نظارت ساختمان مسکوني دزاشيب ،تهران
طراحي و نظارت دفتر کار ميرداماد ،تهران
مطالعات و طراحي مسکن آمادهسازي خاوران ،تبريز
طراحي و نظارت واحدهاي وياليي کردان
طراحي ساختمان مسکوني صفائيه ،يزد
طراحي ساختمان شرکت کاناليست در پارک فنآوري (برنده رتبه اول مسابقه)
طراحي و نظارت ساختمان شماره  9وزارت امور خارجه ،تهران
طراحي و نظارت ساختمان مسکوني دروس تهران
طراحي و نظارت معماري داخلي مجتمع مسکوني آجودانيه ،تهران
طراحي و نظارت سالن بيليارد آي تک ،تهران
26

1377-1378
1378
1377
1378-1379
1379-1381
1379-1380
1380
1380-1381
1381
1381

1376-1377
1377
1376
1380
1381
1382
1382
1382-1383
1382
1382
1382-1383
1382-1383
1382
1383

Zhila Norouzi

Plan of Sheikh Bahaayi residential complex in Tehran
Plan of Noaavar office High-rise in Tehran
Chahar Baagh competition in Isfahan
Plan of War Museum in Isfahan
Plan of Tollab Town in Qom (Mahdiyeh Town)
Plan of commercial complexes in the residential town, Qom
Plan of Haft-e-Tir and Pastor squares, Tehran
Plan of Tarabari Karevan residential complex, Iran Ministry of Road & Transportation, Karaj
Fresh fruit and vegetables Bazaar in Mashad
Architecture designer in the preparation plan of Sahand in Tabriz, Orato Consulting Engineers
Architecture designer in the residential plan of Dezashib in Tehran, Beta Consulting Engineers

1997
1996
1996
1995
1994-1995
1993
1992-1993
1991
1991-1992
1990
1988-1989

Individual Projects:
Designing and controlling of Ay Tak billiard saloon in Tehran
Designing and controlling of internal architecture of Ajodaniyeh residential complex in Tehran
Designing and controlling of Darroos residential building in Tehran
Designing and controlling of No.9 building of Ministry of Foreign Affairs, Tehran
Designing the building of Canalist Co. in Fannavari Park (winner of the first grade in competition)
Designing Safaeeyeh residential building in Yazd
Designing and controlling on Kordaan villa units
Studying and Designing the residential building for Khavaran preparation,Tabriz
Designing and controlling of Mirdamad Office in Tehran
Designing and controlling of Dezashib residential building, Tehran
Interior designing of Fereshteh residential building in Tehran
Designing Farhangian residential complex in Qom
Designing and controlling of building process of Yalda Pizza restaurant, Mashad
Designing and controlling of the residential complex of Ebne Sina avenue in Tehran
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2003
2002
2002-2003
2002-2003
2002
2002
2002-2003
2002
2002
2001
2000
1996
1997
1996-1997

سعيد جاني
مدیر بخش تأسیسات برقی و مکانیکی
دکتراي مکانيک
دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مکانيک
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف (دانشکده گلپایگان)

تجربهها و فعالیتهای حرفهای
مدیر عامل شرکت «پارس سیستم انرژی»
عضو هیأت علمی و مدرس دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان (تدریس واحدهای ترمودینامیک ،تبرید ،تهویه مطبوع ،ریاضی ،انتقال حرارت،
توربوماشین ها ،سیستمهای اندازهگیری و کنترل)
اجرای مطالعات تأسيسات مکانيک مرحله اول پروژههای عمرانی ،مطالعه ،انتخاب و بهينهسازی مصرف انرژی
طراحی و محاسبه تأسيسات حرارت مرکزي و تهويه مطبوع ،شامل:
طراحي سيستم آبرساني و دفع فاضالب و آب باران برای برجهای بلند مرتبه ،مکان های ورزشی ،اداری ،آموزشی و تفريحی
محاسبه و طراحی سيستمهای حرارت مرکزی و تهويه دو فصلی برای مکانهای مذکور
محاسبه و طراحی سيستمهای آتشنشانی و اطفای حريق و سيستمهای گازرسانی
محاسبه ،طراحی و انتخاب تجهيزات آشپزخانههای صنعتی و بزرگ
محاسبه ،طراحی و انتخاب استخر ،سونا و جکوزی
متره و برآورد پروژه ،تهيه دفترچه محاسباتی و دفترچه فهرست مقادير براساس بهای برنامه و بودجه نظارت بر اجرای تأسيسات مکانيکی
و تهيه جزئیات اجرايی
خالصهای از فعالیتهای انجام شده
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مهندسان مشاور گسترش فنآوران ساخت  /تهران ،ایران
طرح تأسيسات زيربنايی مجتمع تفريحی و توريستی درياي آرام گلوگاه و کیش
طرح تأسیسات برقی و مکانیکی پروژههای زیر:
مجتمع تجاری اداری طالقانی بوشهر
مجتمع تجاری و هتل ونک
برجهای مسکونی هشتگرد
برجهای تجاری مسکونی مالئک بوشهر
پروژههای محور صاحبالزمان
مجتمع تجاری و هتل بهار مشهد
مجتمع تجاری و هتل اوحد مشهد
مجتمع مسکونی گلستان تهران
طراحی تأسیسات برق و مکانیکی و نظارت تأسیساتی پروژههای:
فاطمی ،گلسار رشت ،اردبیل ،رستوران هانی ،رستوران البرز
بیمارستان شهدای تجریش
طراحي مرحله دوم طرح توسعه اتاقهاي عمل
شرکت آبادگران ایران کیش
طراحی مرحله دوم و نظارت بر اجرای مجموعههاي  56و  110واحدی هتل آپارتمان کيش و مجموعه خدماتی با متراژ بنای  20000متر مربع
پروژه شخصی /چالوس ،ایران
طراحی مرحله دوم و نظارت بر اجرای مجموعه هتل آپارتمان  44واحدی
شرکت کاشی ایرانا
طراحی مرحله دوم تأسيسات مکانيک کارخانه تضمين ميللنگ کاران واقع در کاشان و کارخانه سحر کاشی
شرکت نوسا
نظارت بر اجرای برج  14طبقه اداری با متراژ بنای  11000متر مربع

Saeid Jani
Doctorate in Mechanic System
(Sharif Industrial University-Mechanic Faculty)
Member of the Scientific board of Sharif
Industrial University/Golpayegan Campus

email: saeedjani@cectd.com

The Professional Responsibilities and Works
Researching on mechanical System for first phase of improvement projects, researching on selection and
optimization of energy consumption.
Designing and computation of central heating sewage disposal and drainage system and air condition
installation, included of:
Designing the water-supply, repelling of sewage and rain water systems for tall high-rises, sport, office,
educational and recreational places.
Computation and designing the central heating and two-seasonal ventilation systems for mentioned above places.
Computing and designing the fire-fighting and gas-supply systems.
Computing, designing and selecting the equipments for big and industrial kitchens.
Computing, designing and selecting the Swimming pool, Sauna and Jacuzzi
Estimate of project, providing a computing handbook, handbook of quantities list, controlling on process
of mechanic systems and providing some performing details.
Abstract of Performed Activities and works
Shora Consulting Engineers
Designing the second phase of the Hotel for employees of the administration of justice in Mashad with
an area of 5000square-meters infrastructure
Atek Consulting Engineers
Designing the second phase of mechanic system for some parts of Bandar-Anzali project
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Amayesh-e Mohit
Study for the first phase and design the second phase and also controlling on the implementation office
building for Qazvin Management and Planning Organization (with 4500 square-meter area)
Shora Consulting Engineers
Designing the second phase of mechanic system in sporting complex for the employees of administration
of Justice with 10000 square-meter area located in Tehran
Aran Consulting Engineers
Study a construction with 35000 square-meter area
Administration of Water and Swage of the 5th area, located in Navab Ave.
Supervision the implementation of an office building with 12 stories
General Office of Islamic Guidance
Designing the second phase of Jannat-Abad Culture-Home
Nosa Co.
Supervision the implementation of a 14-story, office high-rise with an area of 11000 square-meters

سعيد جاني
اداره کل ارشاد اسالمی /تهران ،ایران
طراحي مرحله دوم مجموعه فرهنگسرای جنت آباد
اداره آب و فاضالب منطقه  5تهران /خیابان نواب صفوی
نظارت بر اجرای ساختمان اداری  12طبقه
مهندسان مشاور آران
مطالعه بنایی با متراژ  35000متر مربع
مهندسان مشاور شورا
طراحی مرحله دوم تأسيسات مکانيک مجموعه ورزشی کارکنان دادگستري با متراژ  10000متر مربع در تهران
مهندسان مشاور آمایش محیط
مطالعه مرحله اول ،طراحي مرحله دوم و نظارت بر اجراي پروژه ساختمان اداری سازمان مديريت و برنامهريزی استان قزوين با متراژ 		
 4500متر مربع
مهندسان مشاور آتک
طراحی مرحله دوم تأسیسات مکانیک بخشهایی از پروژه بندر انزلی
مهندسان مشاور شورا
طراحی مرحله دوم هتل کارکنان دادگستری مشهد با زيربنای تقريبي  5000مترمربع
سوابقتحصیلی
دانشگاه صنعتی شریف  /تهران ،ایران
دکتری مکانیک ،تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد مکانیک ،مهندسی پزشکی

1382
1375

دانشگاه علم و صنعت ایران  /تهران ،ایران
کارشناسی مکانیک ،حرارت و سیاالت

1373

مقاالت و پژوهشها
طراحي و ساخت کولر خودروي توليد داخل «سيناد»
طراح و ساخت چیلر جذبی
طراحي و تهيه نرم افزار مدل سازي ترموهيدروليکي کندانسورهاي تبخيري
همکاري در پروژه طراحي و ساخت سيستم انتقال رزين
تهيه دستورالعمل انتخاب تجهيزات ضربه قوچ
ساخت دستگاه و اندازه گيري فن پرايد براي شرکت نيکسان کار
مطالعه امکان سنجي ساخت تونل باد اقليمي براي شرکت سردساز خودرو
طراحي و ساخت اتاق تست استاندارد خودرو
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دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
نیروگاه های اتمی بخش خصوصی
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
دانشگاه صنعتی شریف

ارائه مقالههای زیر:
«طراحي و ساخت دستگاه پيش سرمايش تبخيري غيرمستقيم هواسازهاي تمام هوا در تهويه بهداشتي و صنعتي» ،دومين همايش ملي تهويه و
بهداشتصنعتي
1389
1388
«بررسی چیلرهای جذبی سیلیکاژل و مقایسه با چیلرهای جذبی لیتیم بروماید» ،اولين همايش ملي تهويه صنعتي
مقاله «»Analytical Study of Heat Transfer of Falling Liquid Film on a Horizontal Elliptical Tube
۱۳۸۸
هجدهمین کنفرانس بین المللی سالیانه مهندسی مکانیک
مقاله »«Second Law Based Optimization of Falling Film Single Tube Absorption Generator
همایش و نمایشگاه بین المللی مهندسی مکانیک
1381
مقاله «»Second Law Based Thermodynamics Analysis Of a Lithium Bromide Absorption Chiller
هشتمین کنفرانس سالیانه انجمن مهندسان مکانیک ایرانی
1379
مقاله «۱۳۷۹ »Properties Evaluation of Polyurethane Sandwich Panels With Plastic and Aluminum Skins: Thermal Insulation
۱۳۷۹
مقاله » «Direct Solution of 3D Laplace Equationکنفرانس آذربایجانی و ایرانی ریاضیات کاربردی
مقاله »1375 «Modify Theory on Bone Remodeling»، Proceeding of the eighth Iranian Biomedical Engineering ICBME’96
مقاله »«Process of Bone Porosity»»، Proceeding of the eighth Iranian Biomedical Engineering ICBME’96
1375

Saeid Jani
Irana Glazed-tile Industries
Designing the second phase of the mechanic system of the factory of Tazmin-e-milangkaran in Kashan
and Sahar Tile Factory
Designing the second phase and supervision the implementation of a hotel-apartment complex with
44 units,Chaloos
Designing the second phase and supervision the implementation of the 56 and 110-unit Kish hotel-apartment
and servicing complex with 20000 square-meter area
Construction Technology Developers
Designing the second phase of the development plan of the operation rooms, Shohadaay-e-Tajrish Hospital
Planning the infrastructures of Daryay-e-Aram re-creative and touristy complex in Galoogaah,
Today’s Construction Techno-Consultant Engineers Co.
Planning the infrastructures of Nosa-Kish residential, creative complex,
Articles and Researches:
«Simulation of Heat and Mass Transfer process in Falling FilmSingle Tube Absorption Generator», International
Journal of Science and Engineering Investigation
2012
«Numerical Investigation Of Natural Convection Heat Transfer In A Symmetrically Cooled», Thermal
science
2012
«Natural Convection at Different Prandtl Numbers in Rectangular Cavities with a Fin on the Cold Wall», Research
Journal of Energy Management at Kashan University
2012
«Heat Transfer Analysis of Falling Film Evaporation on a Horizontal Elliptical Tube», Journal of Heat Transfer Vol 2012
«Numerical Study of Free Convection Heat Transfer in a Square Cavity with a Fin Attached to Its Cold Wall», Heat
Transfer Research
2011
«An ellipsoidal model for studying response of head impacts», Acta of ioengineering and Biomechanics

2010

«Second Law Based Optimization of Falling Film Single Tube Absorption Generator», Journal of Heat Transfer
(ASME Transaction) Vol
2004
«Tube Bundle Heat and Mass Transfer Characteristics in a Falling Film Absorption Generators», Journal of
International Communication in Heat and Mass Transfer,Vol
2003
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«Modeling of Heat and Mass Transfer in Falling Film Absorption Generators», Journal of Scientia Iranica

2003

«Entropy-minimized Optimization of an Automotive Air Conditioning and HVAC System», SAE Technical
Paper Series
2001
«Mathematical Modeling of Pulmonary Edema», Esteghlal Journal of Engineering (in Persian)

1999

سوابق کاري معماری

،برجهاي مسكوني
 ایران،هشتگرد

،بازسازی سرای شاهزاده حسين
 ایران،همدان

,Residential High-rises
Hashtgerd New Town, Iran

Reconstruction of Shahzadeh
Hossein Seray, Hamedan, Iran

،مجتمع مسکونی باغ بهارستان
 ایران،اصفهان

،بازسازی سرای تحديد
 ایران،همدان

Baaqe Bahaarestan Residential
Complex, Isfahan, Iran

Reconstruction of Tahdid
Seray, Hamedan, Iran

،مجتمع مسکونی ـ تجاری سیسپانا
 ایران،شیراز

، دستگاه180 مسجد
 ایران،دهدشت

Sispana Residential – Commercial
Complex, Shiraz, Iran

Mosque of 180 - unit
Dehdasht, Iran

،مجتمع مسکونی ـ تجاری ـ اداری طالقانی
 ایران،بوشهر
Taaleqaani Residential – CommercialOffice Complex, Boushehr, Iran

،مجتمع مسکونی هشت بهشت
 ایران،اصفهان

،مجتمع فرهنگی ـ ورزشی یاران
 ایران،تهران
Yaran Cultural-Sports Complex,
Tehran, Iran

Hasht Behesht Residential
Building, Isfahan, Iran

،مجتمع تجاري سينمايي
 ایران،شهرکرد

Commercial-Cinematic complex,
Shahr-e-Kord, Iran

،)مجموعه مسکونی جوانان هشتگرد (آسمان
 ایران،شهر جدید هشتگرد

 واحدی450 مجتمع مسکونی
 ایران،قم
Unit Residential Complex-450,
Qom, Iran

Javanan-e Hashtgerd (Aseman(
Complex, Hashtgerd New Town, Iran

مجموعههاي اقامتي و ساختمانهاي عمومي مجتمع
 ایران،تفريحي و توريستي درياي آرام گلوگاه

مجموعه ورزشی سونا و استخر
 ایران، تهران،جهان پهلوان تختی

Residential public buildings,
Galougah, Iran

Takhti Swimming Complex,
Tehran, Iran
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Work Experience Architecture

،مجتمع تجاری و هتل بهار
 ایران،مشهد

Bahaar Hotel and Commercial
Complex, Mashad, Iran

Tous Hotel and Vanak Commercial
Complex, Mashad, Iran

 دامن افشار19 ساختمان تجاری ـ اداری پالک
 ایران،تهران
No.19 Daaman Afshar CommercialOffice Building, Tehran, Iran

،مجتمع تجاری ـ مسکونی مالئک
 ایران،بوشهر

مجتمع تجاری و هتل اوحد
 ایران،مشهد
Owhad Hotel and Commercial
Complex, Mashad, Iran

 محور صاحب الزمانBK پروژههای
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،مجتمع تجاري ونک و هتل توس
 ایران،مشهد

Malaek Residential-Commercial
Complex, Boushehr, Iran

مجموعههای آموزشی در شهرهای
 ایران، زاهدان و کرمانشاه،بندرعباس

Schools in Bandarabas, Zahedan
and Kermanshah, Iran

،ساختمان مالی و اعتباری میزان
 ایران، مشهد

 ایران،مشهد
BK Projects of Saheb-al-Zamaan
Street, Mashad, Iran

,Mizan Financial Institute
Mashad, Iran

،نمای ساختمان اداری مشهد پی
 ایران،مشهد

،پروژههای محول صاحب الزمان
 ایران،مشهد

The View of Mashad Pey Office
Building, Mashad, Iran

Saaheb-Al-Zamaan Projects,
Mashad, Iran

ساختمان های تجهیز کارگاه
 ایران، چمشیر،سد چمشیر

،ساختمان تجاری ـ اداری پاسارگاد
 ایران،شیراز

Chamshir Dam Workshop
Equipping Design, Chamshir, Iran

Pasargad Residential-Office,
Building, Shiraz, Iran

ساختمان مسکونی گلستان
 ایران،تهران
Golestan Residential Building,
Tehran, Iran

4 مجتمع تجاری ـ اداری اولویت
 ایران، تهران،بزرگراه امام علی

Imam Ali Highway Public Complex,
Tehran, Iran

برج های مسکونی هشتگرد
Client: Youth Housing Co
Location: Hashtgerd New Town
Contract Start up: 2003
Area: 22000 Square Meters
Project Type: Architectural Design
Land-use: Residential

نام کارفرما :شرکت تأمین مسکن جوانان
محل پروژه :شهر جدید هشتگرد
شروع قرارداد :اردیبهشت 1382
مساحت پروژه 22000 :متر مربع
نوع پروژه :طراحی معماری
نوع کاربری :مسکونی

پالن طبقه چهارم
)(Rev.
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پالن طبقه اول
)(Rev.

پنج برج مسکونی هشتگرد در فاز یک شهر جدید هشتگرد که نسبتاً از
ارتفاع بیشتری برخوردار است و جزو بهترین بخشهای آن محسوب
می شود ،طراحی شده است .در طراحی آنها ،سعی شده با تراسهای
پیشنهادی در طبقات مختلف ،امتداد مسير کوهپایهای بستر آن تداوم
یابد؛ در ضمن چشم اندازهای بیشتری را نسبت به محیط اطراف به
وجود میآورد .همچنین با کاهش تدریجی تراکم ساختمان در طبقات و
کم شدن تعداد واحدهای فوقانی ،آرامش بیشتری برای کل برج ایجاد
شده است .همچنین یکی از تراسهای پلهای در طبقات میانی برای
استفاده عموم پیش بینی شده که از نکات مهم مد نظر طراحی است.

Hashtgerd Residential Towers

Five Residential Towers has been planned to
locate in one of the best of Hashtgerd New
Town; Phase I. It has been tried to provide
more view toward surrounded environment
as well as continuity of foothills routes by
proposing balconies in different floors.
Moreover, by reducing construction bulk
gradually in floors and diminishing upper
unit numbers, more quietness has been
provided for the complex. In addition, one
of the middle balconies has been proposed
for public use which is one of the important
issues considered in the design.
پالن طبقه ششم
(Rev.)
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مجتمع تجاری ـ اداری ـ مسکونی طالقانی بوشهر
Client: Iran Urban Development and
Revitalization Organization
Location: Taleqani Boulevard, Boushehr
Contract Start up: March 2004
Total Area: 400000 Square Meters
Project Type: Architectural Design
Land-use: Residential, Commercial,
Office

نام کارفرما :سازمان عمران و بهسازی شهری
محل پروژه :بوشهر ،بلوار آیت اهلل طالقانی
شروع قرارداد :اسفند 1382
مساحت پروژه 400000 :متر مربع
نوع پروژه :طراحی معماری
نوع کاربری :تجاری ،اداری ،مسکونی
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طراحی مجتمع تجاری/مسکونی و اداری طالقانی
در محدوده اراضی سرمايه ای شرکت عمران
و به سازی شهری ،به منظور تأمین اعتبارات
ساماندهی و بهسازی بافت قدیم بوشهر در
تقاطع خیابان جمهوری و خیابان طالقانی این
شهر پیشنهاد شده است .طرح مذکور شامل سه
بخش مجزای تجاری/اداری و مسکونی است
که هر کدام فضای ورودی مستقل و فضای باز
اختصاصی دارند .با توجه به این که این پروژه
یک پالک کامل شهری را در بر می گیرد که،
این قابلیت را دارد که با ترکیب کاربریهای
مختلف به یک مرکز شهری مهم تبدیل گردد.

پالن همکف (تجاری)

WWW.CECTD.com

Taleqani Commercial-Office and
Residential Complex of Boushehr
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The Taleqani commercial-residential
and office complex, sited in urban
development and revitalization
organization lands, has been proposed
to provide Boushehr historic urban
revitalization and organization credits
in Jomhouri and Taleqani junction.
Mentioned project is including three
separated commercial, official and
residential sections with individual
entrance and open arena. Regarding
filling a complete urban block, it can
change to an important urban center
by combining various land uses.

)پالن طبقات (مسکونی

WWW.CECTD.com

مجتمع فرهنگی ـ ورزشی یاران
Client: Islamic Propagation Council
Location: Ashrafi Boulevard, Tehran
Contract Start up: 2004
Area: 24000 Square Meters
Project Type: Architectural Design
Land-use: Cultural, Sport

نام کارفرما :شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
محل پروژه :تهران ،بلوار اشرفی اصفهانی ،خیابان وحدتی
شروع قرارداد1383 :
مساحت پروژه 24000 :متر مربع
نوع پروژه :طراحی معماری
نوع کاربری :ورزشی /فرهنگی

پالن طبقه اول

پالن همکف
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مجتمع فرهنگی /ورزشی یاران با هدف تأمین فضاهای مورد نیاز خدمات
شهری در بخش های ورزشی و فرهنگی ،در محدوده غرب تهران ،مابين
بلوار مرزداران و بلوار اشرفی اصفهانی برنامهریزی و طراحی گردیده است.
در طراحی این مجموعه ،قسمت عمده کاربریهای پیشنهادی ،فضاهای
ورزشی هستند و بخشهای فرهنگی در طبقات فوقانی آن جانمایی شده اند.
تعداد محدودی کاربری تجاری نیز به اندازه نیاز محلی ،در لبه بیرونی این
مجموعه به دیگر کاربریها اضافه شده است .همچنین سعی شده که فضایی
عمومی به شکل مرکز محله در مجاورت خیابان به وجود آید و کاربریها در
پیرامون آن شکل گیرد.

Yaran Cultural-Sports Complex
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Yaran cultural/sports complex has been planned and designed
in the West region of Tehran, between Marzdaran and Ashrafi
Boulevards, in order to provide required urban facilities.
Major proposed land uses in this complex plan are sport
spaces and the cultural section has been located on the
upper floors. A few commercial land uses, responder to
local requirements, has been added to the complex along
the external edge. Moreover, it has been tried to shape a
public spaces as a neighborhood are a sidelong the street
while land uses are locating around it.

مجتمع مسکونی  450واحدی قم
Client: Labors Housing Co
Location: Qom
Contract Start up: 2004
Total Area: 31000 Square Meters
Project Type: Architectural Design
Land-use: Residential
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نام کارفرما :شرکت تأمین مسکن کارگران
محل پروژه :قم
شروع قرارداد1383 :
مساحت پروژه 31000 :متر مربع
نوع پروژه :طراحی معماری
نوع کاربری :مسکونی

Qom 450-Unit Residential Complex

 این پروژه براساس ضوابط و مقررات. در شهرک پردیسان قم قرار دارد، واحدی450 مجتمع مسکونی
 با وجود کوچک بودن. طراحی شده است،پیشنهادی مسکن استیجاری ابالغ شده از سوی وزارت مسکن
 نيمه عمومی، نيمه خصوصی، سعی شده که حریم های خصوصی،واحدهای مسکونی و تراکم قابل توجه آن
و عمومی تا حد امکان از يکديگر تفکيک شوند؛ ضمن این که مسیرهای سواره و پياده نيز از يکدیگر مجزا
.شدهاند
 بدین ترتیب که بخشهای. جرمگذاری پلهای آن است،یکی از نکات مهم در طراحی این مجموعه
 کم ارتفاع بوده و افزایش ارتفاع به تدریج ادامه مییابد و در،پیرامونی که هم جوار با بافت اطراف است
.این پروژه بیشترین ارتفاع و تعداد طبقات در بخش میانی وجود دارد

The 450-unit residential complex is located in Pardisan town of Qom. This project has been
planned based on the MRUD proposed rent apartments criteria. Despite small units and
considerable bulk, it has been tried to part private, semi-private, semi-public and public
boundaries; moreover, vehicle and pedestrian routes has been separated as well.
One of the important issues in designing of this complex is its stair massing; so that the
peripheral parts sidelong by the surrounded urban fabric, are low-rise and rising height continues gradually. Maximum height and floor numbers are in the middle parts of this project.
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مجتمع تجاری ونک و هتل توس
Client: Mr Bemani, Bijari and Hosseini
Location: Shirazi Street, Mashad
Contract Start up: 2004
Total Area: 15000 Square Meters
Project Type: Architectural Design
Land-use: Hotel, Commercial
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نام کارفرما :آقایان بمانی ،بیجاری و حسینی
محل پروژه :مشهد ،خیابان میرزای شیرازی
شروع قرارداد1383 :
مساحت پروژه 15000 :متر مربع
نوع پروژه :طراحی معماری
نوع کاربری :هتل ،تجاری

Tous Hotel and Vanak Commercial Complex
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مجتمع تجاری ونک و هتل توس

در طرح تفصيلی بافت مرکزی شهر مشهد ،پیشنهادات مختلفی ارائه شده است .يک بخش از اين پیشنهادات مربوط به پروژههای
بازسازی براساس تجميع پالکهای ريزدانه در بافت موجود است .پروژه هتل چهار ستاره توس و مجتمع تجاری ونک ،به عنوان اولین
پروژه تجمیع در خیابان شیرازی ،شامل دو بخش مجزا با کاربریهای تجاری و هتل است .در این پروژه ،علیرغم اینکه ورودیها و
خدمات مربوط به هر بخش جداگانه طراحی شدهاند اما کل بنا به صورت يک مجموعه شهری دیده میشود.
ساختمان سه عقب رفتگی به شکل حیاط دارد که هم باعث تنوع حجمی شدهاند و هم نقش ارتباطی را به عهده دارند .بدین ترتیب که
حیاط میانی ورودی اصلی هتل و دو حیاط جانبی که با زیرزمین همتراز هستند ،دسترسی های متعددی به بخش تجاری زیرزمین ایجاد
میکنند و همچنین باعث افزایش روشنایی آن میشوند.
در طبقه همکف البی هتل به صورت خیلی محدود تنها نقش ورودی را به عهده دارد و البی اصلی در طبقه دوم پیش بینی شده که شامل
قسمت پذیرش ،انتظار ،رستوران و بخش اداری است.
در زیرزمین اول ،همکف و طبقه اول یک مجموعه تجاری مستقل از هتل پیش بینی شده و همچنین نیم طبقه تجاری برای استفاده مفید
تجمیع و بهصورت یک سری واحدهای مستقل مانند کافی شاپ ،دفاتر هواپیمایی و فست فود طراحی شدهاند .در زیرزمین دوم یک
رستوران نسبتاً بزرگ با دسترسی مستقل از کوچه مقابل پروژه (کوچه ملک) پیشبینی شده و سایر خدمات آن مانند انبارها و آشپزخانه
در زیر کوچه جانمایی گردیدهاند .استخر و جکوزی هتل در زیرزمین سوم و سالن بدنسازی در زیرزمین چهارم واقع شده است.
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Tous Hotel and Vanak Commercial Complex

Various proposals have been offered in detailed plan of Mashhad central urban fabric. One of these
proposals is related to reconstruction projects based on small-scale plaques aggregation of the existing urban fabric. Toos four stars Hotel and Vanak Commercial complex, as the first aggregation project in Shirazi street, are including two separated
sections with commercial and hotel landuses.
Despite of designing separate entrances and
facilities for each section, whole building is
considered as an urban complex.
The building has three yard-shape backwards
which are making mass diversity besides rolling as a connection. Therefore, the hotel main
entrance middle yard and two sidelong yards,
which are bi-level with basement, are providing
multiple accesses to the basement commercial
section as well as increasing brightness.
The hotel lobby, on the ground floor, is only an
entrance limitedly and the main lobby has been
foreseen on the second floor which is including
reception, restaurant, waiting area and office.
An independent commercial complex has been
foreseen in the first basement, ground floor
and the first floor; commercial half-floor has
been designed to efficient use of aggregation as some independent units such as café,
travel agencies and fast food. A partly large
restaurant with an independent access from the
project opposite alley (Malek Alley), has been
foreseen on the second basement while other
services such as stores and kitchen is located
under the alley. The hotel pool and Jacuzzi are
located on the third basement and the GYM is
on the fourth floor.
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مجتمع تجاری مسکونی مالئک
 شرکت انبوهسازان بوشهر:نام کارفرما
 خیابان امام، بوشهر:محل پروژه
1384 :شروع قرارداد
 متر مربع16000 :مساحت پروژه
 طراحی معماری:نوع پروژه
 تجاری، مسکونی:نوع کاربری

Client: Boushehr Mass-Construction Co
Location: Emam Street, Boushehr
Contract Start up: 2005
Total Area: 16000 Square Meters
Project Type: Architectural Design
Land-use: Residential, Commercial

48
Malaek Residential-Commercial Project
has been proposed in form of the
national organization of land and house
special projects. This project is consisting
two separate commercial and residential
sections with individual entrances, public
arenas and connections.
It has been tried to provide enough
comfort for residents and pleasant
area for commercial users by making
commercial diverse spaces, traces and
residential yards on the upper floors.

مسکونی مالئک در قالب/پروژه تجاری
پروژههای ویژه سازمان ملی زمین و مسکن
 این پروژه شامل دو بخش.مطرح شده است
مجزای تجاری و مسکونی است و هر کدام
 ارتباطات و فضای عمومی مستقل،ورودیها
.خود را دارند
در طراحی این پروژه سعی شده با ایجاد
فضاسازیهای متنوع تجاری و تراسها
،و حیاطهای مسکونی در طبقات فوقانی
حتیاالمکان آسایش نسبی مناسبی برای
ساکنان و فضایی دلپذیر برای استفادهکنندگان
.بخش تجاری فراهم آید

Malaek Residential-Commercial Complex
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پروژههای محور صاحبالزمان
Client: Hashtom Mass-Construction Co.
Location: Saheb-al-Zaman Street, Shohada Square, Mashad
Contract Start up: 2007
Total Area: 27600 Square Meters
Project Type: Architectural Design
Land-use: Residential, Commercial

محور صاحبالزمان (خیابان صاحب الزمان) یکی از
مهمترین پروژههای شهری مشهد بوده است که با
مشارکت بخش خصوصی با شهرداری مشهد ،به
منظور احداث یکی از خیابانهای طرح تفصیلی
مشهد اجرا شده است .براساس طراحی شهری
این محور ،پالکهایی در دو طرف خیابان پیشنهاد
شده که هم بدنه مناسبی را برای خیابان احداث
شده به وجود آورده و هم بازده اقتصادی مطلوبی را
برای شریک بخش خصوصی به دنبال داشته است.
بر همین اساس ،با در نظر گرفتن ایدئوگرام
پیشنهادی طرح فرادست و جداول مشخصات
کمی پیشنهاد شده برای هر بلوک ،سه مشاور
موظف شدهاند که هر کدام تعدادی از این بلوکها
را مطابق با ضوابط مشاور مادر ،طراحی کنند و
طراحی چهار بلوک به این مهندسان مشاور محول
شده که در ابتدای مسیر این مجموعه ،به سمت
میدان شهدا قرار گرفته است .هر بلوک ،دو طبقه
پارکینگ ،دو طبقه تجاری و دو تا سه طبقه کاربری
مسکونی یا اداری ،براساس موقعیت بلوک ،دارد.
در این پروژه ،حجم ها و ارتفاع ساختمانها مطابق
نظر مشاور مادر و شهرداری و طراحی کل نماهای
خیابان با اشارههایی به ترکیب معماری سنتی و
بومی ولی با حجم ها و جزئیات مدرن به وسیله این
مهندسان مشاور انجام شده است.
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نام کارفرما :شرکت انبوهسازان هشتم
محل پروژه :مشهد ،میدان شهدا ،خیابان صاحبالزمان
شروع قرارداد1386 :
مساحت پروژه 27600 :متر مربع
نوع پروژه :طراحی معماری
نوع کاربری :مسکونی ،تجاری

Saheb-al-Zaman Street
Saheb-al-Zaman Streets was one of the important urban projects of Mashad which has been constructed with
private partnership and Mashad Municipality to build one of Mashad detailed plan streets. According to urban
design of this street, plaques have been proposed in two sides of the street which are providing a proper shaft for
the constructed street as well as considerable economic benefits for the private partner.
Therefore, considering superior proposed ideogram and quantitative properties tables for each block, three consultants
obliged to design some blocks regarding superior consultant’s criteria and designing four blocks, locating in the
first of the route toward Shohada Square, have been proposed to this consultant. Each block is consisting 2 parking
basements, 2 commercial and 2 or 3 residential or office floors, based on each block’s situation.
Bulks and building height in this project has been considered regarding superior consultant’s and municipality
proposals; whole façade design with approaches to traditional and local architecture but with modern bulks and
details, has been done by this consultant.
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مجتمع تجاری و هتل بهار
Client: Mr Motallebi Kashani
Location: Shirazi Street, Mashad
Contract Start up: 2008
Area: 35000 Square Meters
Project Type: Architectural Design
Land-use: Hotel-Commercial
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مجتمع تجاری و هتل بهار در ارتباط
با مجتمع تجاری ونک و هتل توس،
برنامهریزی و طراحی گردیده است .در
طراحی این پروژه ،سعی شده که این پروژه
با اتصال به هتل توس به یک هتل پنج ستاره
تبدیل گردد.
طبقات همکف و اول آن تجاری ،و طبقات
دوم تا هشتم آن هتل است که در طبقات
دوم و سوم به هتل توس متصل میشود.

نام کارفرما :آقای مطلبی کاشانی
محل پروژه :مشهد ،خیابان میرزای شیرازی ،جنب هتل توس
شروع قرارداد1387 :
مساحت پروژه 35000 :متر مربع
نوع پروژه :طراحی معماری
نوع کاربری :هتل ،تجاری

Bahar Hotel and Commercial Complex

Bahar Hotel and Commercial
Comple connected to Vanak and
Tous complex. It has been tried to
convert the hotel to a five stars by
connecting it to Tous hotel.

The ground and first floors are
commercial while the second to
eighth floors are hotel which is
connected to Tous hotel on the
second and third floors. The
commercial section façade is in
harmony with Vanak Shopping
mall which is being seen as an
integrated complex.
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مجتمع تجاری و هتل بهار
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Bahar Commercial and Hotel Complex
نمای بخش تجاری آن با مجتمع تجاری ونک هماهنگ است که به صورت یک مجموعه یکپارچه دیده میشوند .نورگیری
زیرزمین و استفاده از گودال باغچه و همچنین تفکیک ورودیها و حرکتها در کاربریهای مختلف از نکات مد نظر در
طراحی بوده است.
یک استخر نسبتاً بزرگ با امکانات کامل و سالن بدنسازی ،جکوزی و سونا در زیرزمینهای چهارم و پنجم جانمایی شده است
که طرح آن به صورت دوبلکس و یکپارچه است .برای هتل بهار یک آشپزخانه صنعتی کامل طراحی شده است که بتواند عالوه
بر ارائه خدمات به خود ،امکان برآورده کردن نیازهای هتل توس را هم داشته باشد.
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Basement skylight and using Sunken Garden as well as separating entrances and movement
among various land uses, are considered issues in designing.
A semi-large pool with full facilities and a GYM, Jacuzzi and Sauna have been located
integrated and duplex on the fourth and fifth basements. A full equipped industrial kitchen
has been designed for Bahar Hotel to provide its own services as well as Tous Hotel
requirements.

 دامن افشار19 ساختمان اداری پالک
 بانک پاسارگاد:نام کارفرما
، خیابان ولیعصر، تهران:محل پروژه
19  پالک،خیابان دامن افشار
1390 :شروع قرارداد
1391 :تاریخ بهره برداری
 متر مربع5900 :مساحت پروژه
 طرح و اجرا:نوع پروژه
 اداری:نوع کاربری

 به عنوان یکی از، خیابان دامن افشار19 ساختمان اداری پالک
 بانک پاسارگاد در مجاورت،بخشهای اداری مکمل ساختمان مرکزی
 متر مربع و دو طبقه پارکینگ در5900 ساختمان مرکزی با مساحت
 قابلیت ارتباط، در طراحی این پروژه.خیابان دامن افشار طراحی گردید
با ساختمانهای متعلق به بانک پاسارگاد مجاور پیشبینی گردید و
.کاربری فضاها براساس نیازهای واقعی استفادهکنندگان تعیین شد
 الگوی نماهای ساختمانهای بانک،همچنین در طراحی نمای ساختمان

Client: Pasargad Bank
Location: No. 19, Daman Afshar St.
Valiasr St. Tehran
Beginning Date: 2011
Operation Date: 2012
Area: 5900 Square meters
Project Type: Design and Construction
Land-use: Office

No. 19 Office Building in
Daman Afshar Street, has been
designed as one of the office
complementarysections besides
the central building in a 5900
(sq. m) area and two parking
floors. Connection capacity
with adjacent Pasargad Bank
buildings has been foreseen
as well. Function of different
spaces in this building has
been determined based on
actual requirements of users.
Facade pattern of Pasargad
Bank buildings has been
considered in designing the
facade of this building.
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No.19 Daaman Afshar Office Building
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پروژه مجتمع تجاری و هتل اوحد (ضیافتالزهرا)
Client: Mr. Hassan Sobhani
Location: Navvab St., Mashad
Contract Start up: 2011
Total Area: 17000 Square Meters
Project Type: Architectural Design
Land-use: Hotel, Commercial
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نام کارفرما :آقای حسن سبحانی
محل پروژه :مشهد ،خیابان نواب
شروع قرارداد1390 :
مساحت پروژه 17000 :متر مربع
نوع پروژه :طراحی معماری
نوع کاربری :هتل ،تجاری

پروژه مجتمع تجاری و هتل اوحد ،دارای دو حوزه فعالیتی اساسی است« :تجاری»و «هتل» .اما این حوزهها،
به ویژه و بهطور مشخص هتل ،خود به زیرحوزههای مستقل و تعیین کنندهای نیز تقسیم میشوند.
بدینترتیب ،در نخستین گام و در یک بررسی کلی مکانیابی کلی حوزههای تجاری و هتل قابل استنتاج
است .حوزه تجاری پروژه به لحاظ ضرورت ارتباط مبرم با شهر و عرصه بیرونی ،در همکف و حداکثر
در اولین طبقات باالیی و پایینی آن مستقر می شود .همچنین ،این حوزه تمایل بیشتر به مجاورت با
جدارههای بیرونی سایت دارد ،ضمن آنکه بر پایه ساختار ارتباطی داخلی خود از امکان نفوذ و توسعه
درونی در الیه دوم فضایی در طبقات اشارهشده پروژه برخوردار است .این مؤلفه ها در اصل موقعیت
لکهگذاری حوزه تجاری را در طبقه همکف پروژه رقم میزنند.
ً
حوزه هتل اما ،ضمن نیاز به معرفی فاخر و شاخص خود در پیکره شهری ،اساسا به یک ورودی مناسب و
اختصاصی و مکانیابی در طبقه همکف در تناسبات با تأمین بیش ترین امکانات طراحی برای ساماندهی
حرکت و فضا در طبقات اقامتی باالیی و خدماتی زیرین تمایل دارد .این تمایالت سبب می شوند که البی
هتل در طبقه همکف و در گوشه شمالی سایت پروژه مکان یابد.
طبقه همکف افزون بر دو حوزه مورد اشاره ،حیاط مرکزی را نیز شامل می شود .یک فضای باز در آتریوم
مرکزی پروژه واقع شده است که از تمامی طبقات هتل به این حیاط وید دارد و میتواند نقش یک فضای
آرام و دلنشین و زیبا را به عنوان نشیمن هتل (البی هتل) برای مسافران هتل ایفا کند.
توزیع فعالیتهای حوزه های مورد اشاره تجاری و هتل در طبقات نیز تابع اصول کلی استقرار این حوزهها
بوده است .حوزه تجاری ،با هدف امکان بهترین دسترسی از عرصه بیرونی پروژه ،قسمت بیشتری از
طبقه همکف را به خود اختصاص داده و در ضلع جنوب شرقی و شرق و جنوب غربی پروژه واقع شده
است .دسترسی به این حوزه از سمت ره باغ می تواند بهترین گزینه باشد .چنین حوزهای در طبقه
زیرزمین ( )-1نیز پیشبینی شده است.

Owhad Commercial and Hotel Complex

Owhad Commercial-Hotel Complex is including two main functional parts:
Commercial and Temporary Residential; but, these parts, especially the Hotel,
are consisting independent and determinant sub categories. Therefore, based
on a primary survey as the first step, general location of the commercial and
hotel zones are deductible. Regarding the necessity of connection to the city and
outer areas, the commercial zone of the project is located in the ground floor
and maximum on the first up and down floors. Well as, this zone is tending to be
sidelong the outer facades; moreover, based on its inner connection framework,
has the possibility of inner development in the second spatial layers on the project
mentioned floors. These indexes are actually marking the commercial zone
location in the project ground floor.
The Hotel zone, while needing to be introduced as an urban index, is tending to a
proper and VIP entrance locating in the ground floor providing organized motion
and space on the upper residential floors and the below services. These leanings
will make the hotel to be located in the ground floor in the northern corner of the
project land.
In addition, the ground floor is including the central yard as well. An open space
is located in the central atrium which has sight from all of the hotel floors and can
be role as a calm and beautiful lobby for the passengers.
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پروژه مجتمع تجاری و هتل اوحد (ضیافت الزهرا)
حوزه پذیرایی در حد فاصل بین حوزههای تجاری اقامتی ،در طبقه اول پیشبینی شده است تا
ضمن ایجاد مفصلی بین ریتم زندگی در فضای تجاری و روحیه آرامش در فضاهای اقامتی ،بسته به
سیاستهای بهرهبرداری از امکان سرویسدهی به هر دو حوزه برخوردار باشد و در ضمن کمترین
فاصله را از فضاهای اقامتی داشته باشد.
حوزه اقامتی ،به انضمام ایستگاههای کوچک خانهداری در طبقات ،کل سطح طبقه دوم تا پنجم
مجموعه را در برگرفته است که این حوزه به مانند نواری حول یک آتریوم مرکزی قرار گرفته است؛
به صورتی که واحدها در جداره بیرونی و راهرو حول آتریوم قرار گرفته اند و با حرکت در این
راهروها ،به خصوص در طبقات باالیی به علت شکافی که در حجم به سمت حرم مطهر وجود دارد،
دیدی زیبا به حرم به وجود میآید.
طبقات مختلف زیرزمین به نیازهای مختلف خدماتی و پشتیبانی اختصاص یافتهاند .آشپزخانه هتل
و خانهداری مرکزی و انبارهای مجموعه و تأسیسات الکتریکی و بخشهایی از تأسیسات مکانیکی
در طبقه  -2زیرزمین تعبیه شدهاند و در این استقرار ،آشپزخانه با قرارگیری در منتهیالیه جنوبی،
با هدف ارتباط آسانتر با رستوران و حوزه پذیرایی (طبقه دوم) جانمایی شده است.
کل سطح طبقه  -3به پارکینگ مجموعه اختصاص داده شده و رمپ دسترسی سواره در بخش شمال
شرقی مجموعه قرار دارد .آخرین تراز مجموعه ،طبقه  -4است که در بر گیرنده قسمتی از پارکینگ
و بخش ورزشی (استخر و سونا و  )...در قسمت شمال غربی است.
سطوح باز (حیاط مرکزی ،راهروها و بام) در نظر گرفته شده برای مجموعه بدین ترتیب موارد
متعددی را شامل میشود .حیاط مجموعه (طبقه همکف) اصلیترین فضای باز مجموعه است که به
عنوان البی و نشیمن هتل قابل استفاده خواهد بود .در تمام طبقات اقامتی ،راهروهای مجموعه به
سمت حیاط و آتریوم مرکزی وجود دارد.
دو شکاف برای حجم این پروژه پیشبینی شده است :یکی به سمت ره باغ (در طبقات پایینتر یعنی
اول و دوم) و دیگری به سمت حرم (در طبقات دوم تا پنجم) که با حرکت در این راهروها امکان دید
به ره باغ در طبقات پایین و دید به حرم مطهر در طبقات باالیی برای مسافران امکان پذیر میشود.
دیگر سطح باز این مجموعه بام هتل است که در ضلع جنوب غربی و غربی قرار گرفته و دید زیبایی
به حرم دارد و به عنوان کافی شاپ و فضایی برای استراحت مسافران در فصول گرم سال پیشبینی
شده است.

60

)(Rev.

Owhad Commercial and Hotel Complex
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Functional distribution of the commercial and hotel zones on the floors are depending on their
location general criteria. The commercial zone, aiming production of the best access from the outer
site, is assigning more area of the ground floor and is sited on the NE, E and SW edges of the project.
Accessibility to this zone from the Garden-Road can be the best choice. This zone has been foreseen
on the basement as well.
Reception zone has been foreseen on the first floor, between commercial and residential areas, to
provide a joint between life in the commercial areas and calmness in the residential areas while
possessing service possibilities to both zones depending on utilization strategies and having the
minimum distance to the residential zone as well.
Residential zone, including second to fifth floors as well as housekeeping stations on the floors,
is located as a ring around the central atrium; in which units are sitting in the outer layer and the
corridor is running around the atrium. Walking along these corridors, especially in the upper floors,
has a beautiful sight to the Holly Shrine regarding the gap in the mass.
Basement floors are included various services. Hotel kitchen and central housekeeping, complex
stores and equipment are assigned on the second basement; in this ideogram, kitchen is sitting in the
southern edge to provide easy connection to the restaurant and reception area on the second floor.
Whole of the third basement has been assigned to parking and the access ramp is located in the NE
of the site. The last level of the complex is the fourth basement which is including parking partially and
sport areas in the NE of the site.
Considered open areas (central yard, corridors and the roof) for the complex are including various
parts. Central yard (the ground floor) is the main open area which will be used as lobby. Corridors
are toward the yard and central atrium in all of the complex floors.
Two gaps has been considered for this project: one to the garden-road (in the first and second
floors) and the other to the Holly Shrine (in the second to fifth floors) which by walking through these
corridors views to the garden-road from the below floors and to the Holly Shrine from the upper floors
is being provided for the passengers.
The other open area of this complex is the hotel roof which is located in the SW and E of the site
providing a beautiful sight to the Holly Shrine and has been foreseen as café and resting areas in
warm seasons.

ساختمان مسکونی گلستان
 شرکت ستاره عمران زمین:نام کارفرما
، خیابان اقدسیه، تهران:محل پروژه
خیابان موحد دانش
1391 :شروع قرارداد
 متر مربع9287/5 :مساحت پروژه
 طراحی معماری:نوع پروژه
 مسکونی:نوع کاربری

Client: Setareh Omran Zamin Co.
Location: Movahed Danesh St.
Aghdasiyeh St. Tehran
Beginning Date: 2011
Area of the project: 9287.5
Square Meters
Project Type: Architectural Design
Land-use: Residential
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Golestan Residential Building
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ساختمان مسکونی گلستان
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مجتمع مسکونی گلستان با زیربنای  9096متر مربع در چهار طبقه زیرزمین و هشت طبقه
روی همکف ،برای منطقه اقدسیه ،خیابان گلستان ،که یکی از بهترین مناطق مسکونی شهر
تهران است ،طراحی گردید.
این مجتمع متشکل از  15واحد مسکونی لوکس در  9طبقه است که  30واحد پارکینگ در
سه طبقه ،امکانات مجهز تفریحی ـ ورزشی در یک طبقه ،سرایداری و یک البی شیک و مجهز
دارد .همچنین محوطه سازی و طراحی بام به شکل خاص و زیبایی انجام شده است.
طبقات اول ،دوم ،پنجم و ششم ،واحدهای یک طبقه را در خود جای دادهاند .در طبقات
سوم و چهارم ،هر نیمه به بخش فوقانی خود متصل شده و واحدهایی دو طبقه (دوبلکس)
ایجاد کردهاست؛ به نحوی که طبقه فوقانی با دسترسی مستقل بخشهای خصوصی را
در خود جای داده و به تنهایی نیز به عنوان واحدی کامل ،نیازهای ساکنین را پاسخگو
است .بخشهای شرقی طبقات هفتم و هشتم نیز به هم متصل شدهاند و یک واحد دو
طبقه مجلل را به وجود آوردهاند.

Golestan Residential Building
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Golestan residential complex, with area of 9096 square meter has 4 floors under
the ground and 8 floors above the ground. It was designed in Aqdasiyeh zone,
which is one of the best residential zones in Tehran.
This complex is consisting 15 residential units, which are located in 9 floors;
30 parking units in 3 floors; sport and entertainment facilities in one floor
with a luxury and equipped lobby. Landscaping and roof designing has also
seen designed in a special form with beautiful aspect.
The 1st, 2nd, 5th and 6th floors have one storey units. In 3rd and 4th floor,
each half is connected to its upper part and has created a two storey unit; in
a way that upper floor with its independent access has the private parts and
is a complete unit by itself. Eastern parts of the 7th and 8th floors are also
connected together and have created a luxurious two storey unit.

ساختمان مسکونی گلستان
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در نهایت ،یک بام سبز با کاربری حیاط پیشبینی شده است که عالوه بر گسترش نقش
عملکردی حیاط در تنظیم شرایط محیطی ،امکان رشد و نمو انواع گیاهان را نیز فراهم میسازد
و به عنوان سیستمی جهت خنک کردن ساختمان عمل میکند .همچنین اثر جزایر گرمایی را
تعدیل میکند و باعث جذب بخشی از روان آبهای حاصل از نزوالت جوی میشود.
طراحی مجتمع مسکونی گلستان با تأکید بر مفاهیم پایداری و توسعه پایدار ،رویکردی مدرن
بر اساس مالحظات زیست محیطی پیدا کرده است .معماری پایدار و اصول و قواعد آن
سرلوحه این کار قرار گرفته و به این طرح ویژگیهایی همچون امکان صرفه جویی در منابع،
بازگشت به چرخه زندگی و فضایی مناسب برای انسانهایی که هر کدام نیازهای ویژه خود
را دارند ،تبدیل کرده است.
جرمگذاری مجتمع با بافت گیاهی موجود از حفظ فضای سبز در زمین تبعیت کرده و با ایجاد
فرورفتگی (شکاف) در میانه حجم و ایجاد راه پله و فضای ارتباطی و بازشوها و همچنین با ایجاد
باغهای سبز در طبقات ،باعث ایجاد کوران هوا بین بخش شمالی و جنوبی بنا شدهاست؛ در
این شرایط ،تبادل حرارتی در فصول مناسب نیز افزایش مییابد.

Golestan Residential Building
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Finally, a green roof has been designed with the function of a yard which in
addition to improvement of the functional role of the yard, provide regulation
of the environmental conditions and the possibility of the growth of different
plants. It also operates as a system of cooling the building. It adjusts the effect
of the heat islands and causes the absorption of waters that comes from snow
falls and rains.
Designing of the Golestan residential complex, emphasising on the concept
of sustainable development, has a modern approach based on environmental
considerations. The sustainable architecture and its rules and principals has
become the epigraph of this project and has added some characteristics such
as the possibility of saving resources, returning to the life cycle and creating
suitable spaces for people who has their own needs.

سوابق کاري طرح و اجرا

ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین
 ایران،تهران
EN Bank Central Building
Tehran, Iran

نمایندگی ماشینهای اداری پاناسونیک
 ایران،تهران

شعبه های بانک اقتصاد نوین
ایران
EN Bank Branches
Iran

سونا و استخر پرنیان
 ایران،تهران
Parnian Swimming Pool
Tehran, Iran

ساختمان مرکزی شرکت سرمایهگذاری ملت
 ایران،تهران
Central Building of Mellat
Investment Co., Tehran, Iran

مطب دندانپزشکی دکتر شهسواری
 ایران،تهران
Dr. Shahsavari Dentistry Clinic
Tehran, Iran

رستوران البرز
 ایران،تهران
Alborz Restaurant
Tehran, Iran

سونا و استخر خرمشاد
 ایران،تهران
Khorramshad Swimming Pool
Tehran, Iran

مطب دندانپزشکی دکتر دانشگر
 ایران،تهران
Dr. Daneshgar Dentistry Clinic
Tehran, Iran

خانه خانم زعفرانچی
 ایران،تهران
Mrs. Zaferanchi House
Tehran, Iran

دفتر شرکت نورد احسان
 ایران،تهران
Navard-e Ehsan Office
Tehran, Iran

خانه بیدار
 ایران،تهران
Bidar House
Tehran, Iran

معماری داخلی بخشهای تخصصی
 ایران،  تهران،بیمارستان دی
Interior Design of the Specialized
Parts of Dey Hospital, Tehran, Iran

خانه دکتر رحیمی
 ایران،تهران
Dr. Rahimi House
Tehran, Iran

خانه درویش
 ایران،تهران
Darvish House
Tehran, Iran

موسسه امالک و مستغالت سازمان تأمین اجتماعی
 ایران،تهران
The Estate Development of Social
Security Organization, Tehran, Iran

Agency of Panasonic Office
Machines,Tehran, Iran
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Work Experience Design & Construction
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ساختمان تجاری ـ اداری اولدوز
 ایران،اردبیل
Oldouz Commercial-Office Building
Ardebil, Iran

ساختمان اداری خیابان ویالی جنوبی
 ایران،تهران
Vila Office Building
Tehran , Iran

ساختمان تجاری ـ اداری بلوار جمهوری
 ایران،کرمان
Jomhouri Blv. Commercial-Office
Building, Kerman, Iran

ساختمان مرکزی بیمه پاسارگاد
 ایران،تهران
Pasargad Insurance Headquarters
Building in Fatemi St., Tehran, Iran

آمفی تئاتر شرکت لیزینگ بانک پاسارگاد
 ایران،تهران
The Amphitheater of Pasargad Bank
Leasing Company,Tehran, Iran

شعبههای بانک پاسارگاد
ایران
Pasargad Bank Branches
Iran

شعبه مرکزی رستوران هانی
 ایران،تهران
Main Branch of Hani Restaurant
Tehran, Iran

ساختمان اداری بانک پاسارگاد میدان فردوسی
 ایران،تهران
Pasargad Bank Office Building
in Ferdowsi Sq., Tehran, Iran

،معماری داخلی و نمای ساختمان تجاری ـ اداری میرداماد
 ایران،تهران
Mirdamad Commercial-Office Building
Tehran, Iran

ساختمان اداری بانک پاسارگاد قزوین
 ایران،قزوین
Pasargad Bank Office Building
in Qazvin, Iran

 بانک پاسارگاد2 انبار شماره
 ایران،تهران
Warehouse No.2 of Pasargad Bank
Tehran, Iran

شعبههای بانک سینا
ایران
Sina Bank Branches
Iran

شعبه های بانک پارسیان
ایران
Parsian Bank Branches
Iran

 بانک سینا2 البی ساختمان مرکزی شماره
 ایران،تهران
The Lobby of Sina Bank
Central Building, Tehran, Iran

طراحی داخلی ساختمان مانا صنعت
 ایران،تهران
Central Office of Mana San’at Company,
Tehran, Iran

ساختمان تجاری ـ اداری گلسار
 ایران،رشت
Golsaar Commercial - Office
Building, Rasht, Iran

دانشگاه خاتم بانک پاسارگاد
 ایران،تهران
Khaatam University of Pasargad Bank
Tehran, Iran

معماری داخلی رستوران البرز
Client: Mr Omid Barmaas
Location: Hoveiza Junction,
N Sohrevardi St, Tehran
Contract Start up: August 2003
Utilization Date: December 2003
Total Area: 650 Square Meters
Project Type: Interior Design & Construction
Land-use: Restaurant

نام کارفرما :آقای امید برماس
محل پروژه :تهران ،سهروردی شمالی ،نبش هویزه
شروع پروژه :مرداد ماه 1382
تاریخ بهره برداری :آذر ماه 1382
مساحت پروژه 650 :متر مربع
نوع پروژه :معماری داخلی ،طرح و اجرا
نوع کاربری :رستوران
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پالن مبلمان

Alborz Restaurant Interior Design
در خرداد ماه سال  ،1382طراحی دکوراسیون و اجرای طبقه دوم رستوران البرز ،به عنوان سالنی با هویت مستقل که با سالن طبقه
اول در ارتباط بود ،به این شرکت واگذار گردید .طراحی آن در مرداد ماه مورد تصویب کارفرما قرار گرفت و عملیات اجرایی آن
تا آذر ماه  1382به پایان رسید.
پروژه رستوران البرز در مدت زمانی بسیار کمتر از آنچه پیشبینی و توافق شده بود ،به پایان رسید .همین «سرعت در اجرای طرح»
و استفاده همزمان از سالن طبقه پایین یکی از ویژگیهای اصلی این پروژه محسوب میشود .در طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی
رستوران البرز ،به کاربری آن به عنوان یک رستوران توجه ویژهای شده است .بهطوریکه تغییر در نوع دکوراسیون و تبدیل یک
فضای چلوکبابی با گچبری و آیینهکاری به یک فضای مدرن و تعیین یک مأموریت جدید برای این رستوران از اهداف مهم طرح
محسوب میشود .ایجاد یک سالن یکپارچه و توسعه دید داخلی سالن از درخواستهای کارفرما بوده است.
در طراحی و اجرای این سالن از مصالح مرغوب و بادوام استفاده شده و در انتخاب این مصالح به نوآوری و مدرن بودن توجه گردیده
است .برای نورپردازی این پروژه از چراغهای کریستالی شرکت سواروفسکی با فیبرهای نوری و برای پوشش سقف ،از سقفهای
کشسان شرکت باریسول و برای پوشش سایر سقفها ،از محصوالت شرکت کناف استفاده شده است.
نکته قابل ذکر درباره این پروژه ،اجرای تأسیسات آن است که همزمان با فعال بودن آشپزخانه رستوران به انجام رسید.
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Alborz restaurant project has been finished much more sooner than it has been scheduled. This “construction
rate” and simultaneously use of bellow floor are major properties of this project. It has been a special
consideration to the project function as a restaurant during design and construction.
Swarovski crystal products and optical fibers have been used for lighting, Barrisol for ceiling and Knauf for
other parts of the project. Equipment installation was one of the project’s considerable issues; difficulty of
assembling was due to the industrial kitchen of the restaurant.
Changing the interior design and turning to a modern restaurant instead of a traditional Kebab House as
well as defining a new commission for this restaurant are important purposes of the project. Creating an
integrated saloon, providing a wide perspective, were the client’s demands.

معماری داخلی شرکت نورد احسان
Client: Ehsan Boresh San’at Co
Location: Falsafi Alley, Shariati St, Tehran
Start Date: August 2004
Utilization Date: November 2004
Area: 120 Square Meters
& Project Type: Interior Design
Construction
Land-use: Office

نام کارفرما :شرکت احسان برش صنعت
محل پروژه :تهران ،خیابان شریعتی،
باالتر از میرداماد ،کوچه فلسفی
شروع پروژه :مرداد ماه 1383
تاریخ بهره برداری :آبان ماه 1383
مساحت پروژه 120 :متر مربع
نوع پروژه :معماری داخلی ،طرح و اجرا
نوع کاربری :اداری
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در این پروژه ،یک طبقه از ساختمان
اداری به دفتر مرکزی شرکت نورد
احسان اختصاص یافت تا امور مربوط
به خرید و فروش ورقهای فلزی در آن
انجام شود.
کلیه فضاها وامکانات مورد نیاز برای این
واحد پیشبینی ،طراحی و اجرا شد.
در این طرح ،توجه به روابط اداری و
پرسنل دفتر مد نظر بوده است .استفاده
از چوب با روکش طبیعی زیتون و
پارتیشنهای چوبی شفاف و قابهای
چوبی نیز از ویژگیهای این طرح هستند.

Ehsan Rolling Co. Interior Design
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One floor of the office building has been assigned
to Ehsan Rolling Co central office for steel trade.
All of the required areas have been foreseen,
designed and constructed.
Official relations and staff have been considered
in this project. Using wood with natural olive cover
and bright wooden partitions with wooden frames
are properties of this project.

خانه درویش (جماران)
Client: Mrs. Darvish Damavandi
Location: Jamaran, Niavaran, Tehran
Start Date: 2004
Utilization Date: 2007
Area: 1200 Square Meters
Project Type: Architectural Design,
Construction and Interior Design
Land-use: Residential
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نام کارفرما :خانم درویش دماوندی
محل پروژه :تهران ،نیاوران ،جماران
شروع پروژه1383 :
تاریخ بهره برداری1386 :
مساحت پروژه 1200 :متر مربع
نوع پروژه :طرح و اجرا ،طراحی معماری داخلی
نوع کاربری :مسکونی

این پروژه ،در قالب یک واحد مسکونی به مساحت  1200متر مربع در چهار
طبقه و در منطقه جماران طراحی و اجرا شده است .طراحی فاز یک ،فاز دو
و معماری داخلی و نیز مدیریت پیمان پروژه به عهده این شرکت بوده است.
در سازه ساختمان از سیستم پسکشیده استفاده شده ،به صورتی که تقریبا
کل زیربنای هر طبقه فاقد ستون است .همچنین کلیه دیوارهای ساختمان
بتنی و برشگیر طراحی شده اند.
در زیرزمین ساختمان استخر و جکوزی و موتورخانه ،در طبقه همکف
پارکینگ به همراه یک دفتر کار برای صاحبخانه ،طبقه اول نشیمن،
پذیرایی و آشپزخانه عمومی و در طبقه آخر اتاقهای خواب ،سرویسهای
اختصاصی و آشپزخانه خصوصی و صبحانهخوری پیشبینی گردیده و برای
کلیه فضاها طراحی معماری داخلی انجام شده است.

Darvish House (Jamaran)

This project has been designed and constructed as a
1200 (sq. m) four floors residential unit in Jamaran
region. Architectural design phase I and II, interior
design and project management were this consultant’s
responsibilities.
Building structure has been constructed by
post-tensioned system so that whole floor area has
no columns. Following spaces have been foreseen:
pool, Jacuzzi and mechanical-room on the basement,
parking and a home-office for the client on the
ground floor, living-room and public kitchen on the
first floor and bedrooms, private baths and kitchen
on the last floor; interior design has been done for
all spaces as well.
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ساختمان تجاری-اداری گلسار
Pasargad Bank Client:
Baastani Shoar Sq. Location:
Golsaar, Rasht
March, Start Date:
April 2012 Utilization Date:
 Square MetersArea : 7100
Project Type: E.P.C.
Land-use: Office, Commercial
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نام کارفرما :بانک پاسارگاد
محل پروژه :رشت ،نبش جنوب غربی میدان باستانی شعار
شروع پروژه :اسفند ماه 1386
تاریخ بهره برداری :فروردین 1390
مساحت پروژه 7200 :متر مربع
نوع پروژه :طراح و اجرا
نوع کاربری :تجاری ـ اداری

Golsaar Commercial-Office Building
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ساختمان تجاری-اداری گلسار
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ساختمان تجاری/اداری گلسار در شهر رشت ،در زمینی به
مساحت  740متر مربع طراحی و سپس اجرا شده است .این
طرح ،بر اساس ضوابط موجود ،به شکل هرمی (پلهای) از بر
خیابان اصلی برنامهریزی گردیده است؛ به این صورت که در
حاشیه میدان چهار طبقه از ساختمان وجود دارد و به شکل
پلهای در انتهای مساحت زمین به  13طبقه میرسد.
زمین اولیه پروژه  340متر بوده و مابقی آن در مرحله
«ساخت اسکلت» اضافه شده است .در نتیجه ساختمان به
شکلی طراحی گردیده که محل اتصال در کلیت طرح پنهان
بماند.
موارد زیر را از جمله ویژگیهای خاص این پروژه میتوان
برشمرد:
• توجه به تنوع حجمی
• نمای متنوع و ترکیبی
• تنوع الگوی واحدهای اداری
• استفاده از فضای سبز در مشاعات
• صرفه جویی در انرژی
• استفاده از المانهای منحصر به فردی مانند:
• راه پله مثلثی شکل
• مشاعات مرتبط به هم در طبقات مختلف که به منظور
جلوگیری از حبس رطوبت در اقلیم مرطوب شهر رشت در
نظر گرفته شده است.

Golsaar Commercial-Office Building

Special characteristics of this project are as
follows:
• Attention to volume variety
• A combinative and diverse facade
• Various types of office plan
• Green areas in joint spaces
• Energy Saver
• Using specific elements like:
• Triangle-shape staircase
• Connectivity of joint spaces of different
		 floors which will decrease humidity
		 confinement that is very common due to
		 Rasht climate.
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Golsaar Commercial/Office Building has been designed
and then constructed on a site of 740 square meters land in
Rasht. This project has been planned as a pyramid shaped
building based on the permissible criteria. This building is
located in the edge of Baastani Shoar Sq. in Rasht. The
number of stories at the vicinity of the square is 4 and it will
increase step by step to 13 floors at the furthest point of the
construction land.
At the beginning, the building supposed to be built in a
340 square meter land, but in the middle of construction
phase, second part of the site added and the plan changed
how that, the separating joint of the building cannot be
distinguished from external views and it does not affect the
operation of the building as a united project.

ساختمان اداری -تجاری اولدوز اردبیل
Client: Pasargad Bank
Location: Sarein Station, Ardebil
Start Date: 2008
Utilization Date: 2011
Area: 14262 Square Meters
Project Type: Design and Construction
Land-use: Office, Commercial
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نام کارفرما :بانک پاسارگاد
محل پروژه :اردبیل ،ایستگاه سرعین ،مجموعه تجاری/اداری اولدوز پاسارگاد
شروع پروژه1387 :
تاریخ بهره برداری1390 :
مساحت پروژه :سطح اشغال  1250متر مربع /زیربنا  13828متر مربع
نوع پروژه :طرح و اجرا
نوع کاربری :تجاری /اداری

Uldouz Ardebil Office-Commercial Building
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ساختمان اداری ـ تجاری اولدوز اردبیل

پروژه ساختمان اداری ـ تجاری اولدوز اردبیل در چهار طبقه زیرزمین و پایین تر از تراز آبهای زیرزمینی
احداث گردید .این پروژه از تجمیع شش قطعه زمین محصور بین سه گذر به مساحت  1250متر مربع شکل
گرفت و متشکل از سه طبقه پارکینگ ،چهار طبقه تجاری و پنج طبقه اداری بود .هر یک از قسمتهای این
ساختمان ،دسترسی های مستقل و جداگانه دارند .به دلیل محدودیت زمانی ،اجرای این پروژه همچنان در
فصل زمستان و سرمای شدید شهر اردبیل ادامه داشت.
موارد زیر ،از جمله ویژگیهای پروژه تجاری ـ اداری اردبیل هستند:
• ساخت پروژه به روش کام ً
ال مهندسی و با استفاده از مصالح مرغوب و با کیفیت داخلی و خارجی
• پروژه تجاری ـ اداری از نوع درجه یک در سطح منطقهای که ساختمان در آن بنا شد.
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Uldouz Ardebil Office-Commercial building has been constructed in four floors and
bellow underground water levels. This 1250 (sq. m) project has been formed by
aggregation of 6 lots surrounded by three roadways and is consisting 3 parking, 4
commercial and 5 office floors. Each of these buildings sections has independent and
separated access. Due to time limitation of this project, construction has been continued
in summer and cold weather.
Ardebil Office-Commercial building properties:
• Construction of the project based on engineering methods with high quality materials
• Classy Commercial-Office building in the covered area.

Uldouz Ardebil Office-Commercial Building
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ساختمان اداری ـ تجاری بلوار جمهوری کرمان
Client: Pasargad Bank
Location: Jomhouri Boulevard, Kerman
Start Date: 2008
Utilization Date: 2010
Area: 6500 Square Meters
Project Type: Architectural Design,
Construction
Land-use: Commercial, Office
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نام کارفرما :بانک پاسارگاد
محل پروژه :کرمان ،بلوار جمهوری اسالمی ،بین خیابانهای شفا و امام جمعه
شروع پروژه1387 :
تاریخ بهره برداری1389 :
مساحت پروژه 6500 :متر مربع
نوع پروژه :طرح و اجرا
نوع کاربری :تجاری ـ اداری

Jomhouri Commercial-Offic Building of Kerman
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ساختمان اداری ـ تجاری بلوار جمهوری کرمان
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این ساختمان در زمینی به مساحت
 770مترمربع با زیربنای کل حدود
 6700مترمربع و در  11طبقه در
مجاورت بلوار جمهوری کرمان به
عنوان یکی از بهترین نقاط شهر،
طراحی و اجرا گردید.
کارفرما و سرمایهگذار پروژه بانک
پاسارگاد است و طراحی آن از سال
 1378آغاز و عملیات اجرایی در سال
 1389به پایان رسید.
طبقات زیرزمین به کاربری هایی مانند
پارکینگ ،طبقه همکف و نیمطبقه به
شعبه بانک پاسارگاد و  8طبقه فوقانی
به  32واحد اداری اختصاص یافت.
شعبه بانک با مساحت  1044مترمربع
و به عنوان یکی از بزرگترین شعب
این بانک ،دارای بخشهای ريالی و
ارزی ،تسهیالت و صندوق امانات
است که طراحیای زیبا همراه با
رعایت استانداردهای مالک عمل بانک
پاسارگاد دارد.
هر طبقه اداری شامل  4واحد مجزاست
که یک البی مشترک و قابل استفاده به
عنوان فضای انتظار دارد؛ به نحوی
که قابلیت تجمیع هر  4واحد برای
یک طبقه وجود دارد .ورودی واحدها
در یک فضای راهروی کوتاه که از این
البی منشعب میشود ،قرار گرفته و
بدینصورت کل فضای البی مشترک را
قابل استفاده و مفید مینماید.
نمای ساختمان در عین سادگی،
تنوع ،رنگ و مصالح مختلفی دارد که
یکی از نماهای زیبای بلوار جمهوری
را شامل میشود.

Jomhouri Commercial-Offic Building of Kerman
This building has been designed and constructed in a 770 (sq. m) land,
sidelong Jomhouri Boulevard of Kerman as one of the best urban locations,
with land area of 6700 (sq. m) and 11 floors.
The employer and sponsor of the project is Pasargad Bank. Designing of the
project has been started on 1998 and construction operation of it has been
finished on 2009.
Basements have been assigned to parking, the ground floor to Pasargad Bank
branch and the upper 8 floors to 32 Office units. The bank branch, as one of
the largest branches of this bank, with area of 1044 (sq. m) is including Rials
and Currency sections, Services and Safety Deposit Boxes which has been
designed elegant based on Bank Criteria.
Each Office floor has 4 separate units with a shared lobby in which
aggregation of them is possible for one floor. Unit entrances are located in a
short corridor branching from this lobby; making it useful for all them.
Building façade is one of the beautiful walls of the Jomhouri Boulevard while
keeping simplicity and having various materials and colors.
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سالن آمفی تئاتر شرکت لیزینگ بانک پاسارگاد
Client: Pasargad Bank Leasing Company
Location: No. 1, Sepidar Alley, Afriqa
St. Tehran
Start Date: September 2008
Utilization Date: March 2008
Area: 200 Square Meters
Project Type: Interior Design and
Construction
Land-use: Official

نام کارفرما :شرکت لیزینگ بانک پاسارگاد
محل پروژه :تهران ،خیابان آفریقا ،نبش کوچه
سپیدار ،پالک یک
شروع پروژه :مهر ماه 1387
تاریخ بهره برداری :اسفند 1387
مساحت پروژه 200 :متر مربع
نوع پروژه :طراحی معماری داخلی و اجرا
نوع کاربری :اداری
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این فضا پس از بهرهبرداری ساختمان اداری مرکزی بانک پاسارگاد ،در قسمت زیرزمین
منفی دو ،که کاربری انباری داشت ،به منظور برگزاری جلسات سخنرانی ،مجمعهای
سالیانه ،کالسهای آموزشی یا برنامههای فرهنگی ،با ظرفیت  110نفر ،طراحی و اجرا شد.
در طراحی این سالن ،وجود کلیه امکانات الزم برای یک سالن آمفی تئاتر ،نظیر امکانات
صوتی ـ تصویری شامل ضبط صدا ،ضبط تصویر و اکوستیک سالن و همچنین نورپردازی
مانند کنترل نور به صورت موضعی و کنترل افزایش یا کاهش نور در نظر گرفته شد.

Pasargad Bank Leasing Company Amphitheater

This area was designed and constructed after the operation of Pasargad
Bank central office building. It was constructed in the 2nd basement
floor, which was a storage place in order to meetings, annual gatherings,
training classes or cultural and educational programs with the
capacity of 110 people. In designing of this hall, all the necessary
facilities of an
amphitheater was
considered, such as
Multimedia facilities,
which involved voice
recording, video
recording, acoustic
and also lighting such
as target light control.
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پالن زیرزمین

شعبه مرکزی رستوران هانی
Ms. Fatemeh Tarighat Monfared Client:
Location: Motahari St. Valiasr St. Tehran
Start Date: 2010
Utilization Date: 2012
Area: 605 Square Meters
Project Type: Interior Design
Land-use: Restaurant
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نام کارفرما :خانم فاطمه طریقت منفرد
محل پروژه :تهران ،خیابان ولیعصر ،ابتدای خیابان مطهری
شروع پروژه1388 :
تاریخ بهره برداری1390 :
مساحت پروژه 605 :متر مربع
نوع پروژه :معماری داخلی
نوع کاربری :رستوران

Main Branch of Hani Restaurant
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شعبه مرکزی رستوران هانی

رستوران هانی از قدیمی ترین رستورانهای سلفسرویس
شهر تهران است و به لحاظ تنوع غذایی شهرتی خاص دارد.
با توجه به فرسودگی بنای موجود و کمبود فضای الزم،
ضرورت بازسازی و گسترش فضای رستوران بهوجود آمد
و مقرر شد پس از خرید ملکی که در مجاورت ضلع شرقی
رستوران قرار داشت ،بازسازی کامل با استفاده از ترکیب
دو ملک صورت پذیرد.
طراحی و اجرای پروژه رستوران هانی براساس استانداردهای
ساختاری ،تأسیساتی و سازهای انجام شد .در طول مدت
زمان طراحی ،اقدامات الزم جهت تقویت سازه ،ارتقای
وضعیت ساختمان و طراحی تأسیسات مناسب و مورد نیاز
رستوران انجام گرفت.
با توجه به این که رستوران هانی ،یک رستوران سلفسرویس
محسوب میشود ،سعی شده در طراحی آن نکات زیر
رعایت گردد:
• به حداقل رساندن تداخلهای عملکردی بخشهای
		 مختلف رستوران با توجه به دسترسی آن از خیابان
		 ولیعصر و کوچه افتخار
• رعایت سلسله مراتب فضاها
• ایجاد فضایی مطلوب جهت نشستن و غذا خوردن
• ارتقا کیفی وضعیت تأسیساتی موجود
از محدودیتهای پروژه هانی ،می توان به این موارد اشاره کرد:
• با توجه به اینکه فضای زیرزمینی رستوران برای
		 بسیاری از مشتریان خاطر هانگیز بود ،سعی شد در
		 طراحی آن از تصاویر و الما نهایی از گذشته فضای
		 رستوران استفاده شود.
• از دیگر محدودیتهای رستوران ،ایجاد شرایط مناسب
		 برای طبخ ،تولید و سرو غذا در فضای زیرزمینی
		 رستوران و نحوه استقرار تجهیزات تأسیساتی در فضای
		 مشاع ُوید بود.
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Main Branch of Hani Restaurant
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Haani restaurant is one the oldest self-service restaurants of Tehran; famous for its variety of foods.
Deterioration of the building and lack of necessary space, made the reconstruction and expanding of
the restaurant necessary. Complete reconstruction has been done after purchasing the land, locating
the eastern part of the restaurant.
Design and construction of the Hani restaurant was done according to the
structure, mechanical and electrical standards. In the period of construction, necessary actions were
being done in order to structure strengthening, promotion of the existing building and designing necessary mechanical and electrical elements. Since Hani restaurant is a self-service food court, it has
been tried to pay attention to the follower factors:
• Minimizing the functional interactions of different parts of the restaurants, according to its accessibility
from Valiasr St. and Eftekhar Alley
• Observing the hierarchy of spaces
• Creating a desired place for sitting and eating
• Upgrading the quality of existing facilities
Some limitations of the project are:
• Since the underground space of the restaurant was evocative for some of the customers, it was
tried to use those pictures and elements of the old restaurant in the interior design of the new space.
• Creating a suitable place for cooking, serving and producing food in the restaurant basement and
installation the facilities in the void.

طرح و اجرای نما و معماری داخلی
ساختمان تجاری و اداری میرداماد
Client: Pasargad Ariyan Co
Location: Mirdamad, Tehran
Start Date: 2009
Utilization Date: 2012
Area: 2648 Square Meters
Project Type: Design & Construction
Land-use: Commercial, Office

نام کارفرما :شرکت آریان پاسارگاد
محل پروژه :تهران ،میرداماد ،جنب مسجد الغدیر
شروع پروژه1388 :
تاریخ بهره برداری1391 :
مساحت پروژه 2648 :متر مربع
نوع پروژه :طرح و اجرا
نوع کاربری :تجاری ،اداری
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خدمات این پروژه در دو بخش کام ً
ال مجزا انجام گرفته است:
بخش اول نمای ساختمان است که با یک طرح کالسیک اما با رویکرد مدرن و با الهام از فرمها و نشانههای
معماری هخامنشی طراحی و سپس اجرا شده است.
فرم خالصه شده ستونهای گرد ،کنگرههای باالی نما و لبه تراس طبقه همکف و گلهای لوتوس از فرمها و
نشانههای استفاده شده در طرح نما هستند .از طرفی ،نمای نسبتاً بسته با سطوح بازشوی محدود در نشان دادن
اقتدار مربوط به معماری مورد نظر ،مؤثر بوده است .در بخش میانی نما نیز کتیبهای با الهام از نمای باقیمانده از
«کعبه زردشت» که در محدوده فعلی پاسارگاد واقع شده ،نقطه عطفی برای نما محسوب میشود.
بخش دوم ،فضای داخلی تجاری است که رویکردی کام ً
ال مدرن دارد .ایده اصلی طراحی در این بخش پیوستگی و
سادگی رنگ و فرم در طراحی آن بوده است .استفاده از فرمها و مدولهای مربع ،خطوط پیوسته روی ستونها ،بدنه
و کفسازی و طرح ریتمدار سقف کاذب براساس همین تفکر شکل گرفته است .در قسمت ُوید تجاری نیز سعی
شده است با یک طرح خاص این فضا به عنوان مهمترین بخش تجاری در نظر گرفته شود.

Mirdamad Commercial-Office Building
Interior and Facade Design and Construction

Project services have been done in two
totally different sections:
First section is the building facade which
has been designed and then constructed in
a classic theme but modern approach
inspiring Hakamaneshi forms and architectural
elements.
Tabloid round columns, facade upper denticle,
the ground floor balcony edge and Lotus
flowers are forms and icons used in the
façade design. Besides, partly closed facade
with limited open walls was effective to present
the authority of the desired architecture.
A cornice in the middle of the facade, inspiring
the remaining walls of “Ka’be Zartosht” in
the existing Pasargad region, is considering
as a joint for surface.
The second section is the commercial interior
space approaching modern architecture.
The main idea of the design is integrity
and simplicity of color and form. Using
square forms and modules, continues lines on
columns, rhythmic ceiling, walls and paving
have been formed based on this idea. It has
been tried to consider the commercial void
as the most important space of this section
by a special design.
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دفتر مرکزی شرکت مانا صنعت
Client: Mr Reza Ehtesham & Mr Farzad
Farshid
Location: No 08, Fourth Alley, Arabali
Street, Apadana Street, Tehran
Start Date: October 2012
Utilization Date: May 2013
Project Type: Interior Design
Land-use: Office
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نام کارفرما :آقایان رضا احتشام و فرزاد فرشید
محل پروژه :تهران ،خیابان آپادانا ،خیابان عربعلی (نوبخت)،
کوچه چهارم ،پالک 8
شروع پروژه :مهر ماه 1391
تاریخ بهرهبرداری :اردیبهشت ماه 92
مساحت پروژه 720 :متر مربع
نوع پروژه :معماری داخلی
نوع کاربری :اداری

Central Office of Mana San’at Co.
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دفتر مرکزی شرکت مانا صنعت
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معماری داخلی دفتر شرکت مانا صنعت بهین
پس از ساخت ساختمان آن به این شرکت واگذار
گردید .محدوده این پروژه چهار طبقه ،به عالوه
یک پیلوت ،زیرزمین و حیاط بوده است.
در این پروژه ،طراحی فضاها متناسب با خواستهها
و نیازهای کارفرما و عملکرد مورد نظر انجام
گرفت .انتخاب رنگ ،نور ،صدا ،متریال و
مبلمان از عواملی بودند که در طراحی مد نظر
قرار گرفتند.
در طراحی داخلی این شرکت ،به رنگ لوگو و
خلق یک فضای گرم به عنوان یک دفتر بازرگانی و
پیمانکاری توجه گردیده است .بخشهای مختلف
این شرکت در طبقات مختلف آن جانمایی شده و
هر بخش ویژگیهای خاصی دارد.

Central Office of Mana San’at Co.

Mana San’at Behin Co. Central Office Interior
Design has been assigned to this Consulting’s
after construction. This project is including
four floors as well as one basement, ground
floor and a yard.
Spatial design of this project has been done
due to employer’s requirements and requests
respecting the function of the building.
Choosing colors, lights, acoustic, materials
and furniture are factors which have been
considered in the design.
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دانشگاه خاتم بانک پاسارگاد
Client: Pasargad Bank
Location: Hakim A’zam Street, N Shiraz
Street, Tehran
Start Date: 2012
Utilization Date: 2013
)Area: Approximately 13000 (sq. m
Project Type: Design and Construction
)Land-use: Educational (University
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نام کارفرما :بانک پاسارگاد
محل پروژه :تهران ،خیابان شیراز شمالی ،خیابان حکیم اعظم
شروع پروژه1391 :
تاریخ بهره برداری1392 :
مساحت پروژه :حدود  13000متر مربع
نوع پروژه :طرح و اجرا
نوع کاربری :آموزشی (دانشگاه)

Khatam University of Pasargad Bank
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دانشگاه خاتم بانک پاسارگاد

پروژه دانشگاه خاتم متشکل از پنج طبقه روی همکف و سه طبقه زیرزمین به مساحت  13000متر مربع در خیابان شیراز
شمالی ،خیابان حکیم اعظم واقع شده است .این پروژه برای استقرار ساختمان مرکزی دانشگاه خاتم و با حمایت بانک
پاسارگاد ،به صورت نیمه کاره در مرحله اتمام سفت کاری نماهای شمالی و جنوبی و اجرای بخشی از تأسیسات و نازککاری
خریداری شد و جهت طراحی و تغییر کاربری به دانشگاه و اجرا به این مهندسان مشاور ابالغ گردید.
کلیه فضاهای مورد نظر مطابق با نظرات کارفرما ،طی جلسات هماهنگی و در نظر گرفتن کمترین تخریب در قالب یک
برنامهریزی فیزیکی متناسب با نیازهای مطرح شده طراحی شد .با توجه به محدودیت زمانی بهرهبرداری پروژه برای سال
تحصیلی جدید ،این پروژه به صورت  Fast Trackingو در سه شیفت کاری ،بعد از چهار ماه به بهرهبرداری رسید .مدت
قرارداد هشت ماه پیشبینی شد که چهار ماه آن مربوط به قبل از مهر ماه  1392بود و مابقی ،همزمان با بهرهبرداری و پس
از تشکیل کالسها ،در قالب تکمیل فضاهای باقیمانده در طبقات زیرزمین ادامه یافت.
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Khatam University of Pasargad Bank

Khatam University project is a 13000 (sq. m) building consisting five floors on the ground and three basements
in Northern Shiraz Street. This project was purchased half-constructed at the end of Northern and Southern
facades framing, sponsored by Pasargad Bank, to establish the central building of Khatam University and
has been assigned to this Consulting’s in order to design and construct based on new function.
All of the desired spaces have been designed based on coordination meetings and considering less
distraction in form of a framework regarding requested requirements. This project has been constructed via
fast tracking technique in three working shifts and has been utilized after 4 months by the new academic year.
The contract duration has been foreseen 8 months; 4 months before October 2013 and the rest of it
after starting academic classes simultaneously with utilization date in form of basements remaining spaces
completion.
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دانشگاه خاتم بانک پاسارگاد

از جمله ویژگیهای این پروژه ،میتوان موارد زیر را برشمرد:
• طراحی رستوران و سلف سرویس دانشگاه با
		 دسترسی به حیاط
• طراحی سالنهای اجتماعات و آمفی تئاتر  300نفره
		 و سالنهای دفاع و همچنین سالن کنفرانس  100نفره
• طراحیکتابخانه
• جانمایی سایت و محل برگزاری امتحان بین المللی
		 تافل .این مکان ،مجهز به سیستم پیشرفته برگزاری
		 چنین امتحانی است.
• طراحی و اجرای کالسهایی با امکانات کامل سمعی
		 و بصری و سیستمهای پروژکشن
• وجودالبراتوارهاییباتجهیزاتوسیستمهایپیشرفته
• وجود امکاناتی مانند دو آزمایشگاه مجزا
• طراحی و اجرای یک تراس واقع در حیاط جهت
		 افزایش دید و به حیاط و همچنین استفاده دانشجویان
		 در تمام فصول.
این مجموعه ،به سیستم دیتای مرکزی و اتاق سرور
مرکزی ،برق اضطراری و معمولی ،سیستم وارتینگ
مرکزی ،سیستم اطفای حریق و اعالم حریق خودکار و
همچنین به  fire boxمجهز است .همچنین سیستمهای
فنکوئل و برج خنککننده مرکزی برای سرمایش و
گرمایش دانشگاه در نظر گرفته شده است .کل ساختمان
نیز ،مجهز به سیستم کام ً
ال هوشمند است.
موارد زیر جزو محدودیتهای پروژه است:
خریداری ساختمان در مرحله اتمام سفتکاری در حالیکه
ساختمان برای کاربری اداری طراحی شده بود و بخش
اعظم تأسیسات و نازککاری آن برای چنین ساختمانی
اجرا شده بود.
به علت تغییر کاربری ساختمان ،اجرای فازهای زیرزمین
جهت تغییر به بخشهای دانشگاه تا پایان کار ممکن نبود و
همین امر ،مشکالت زیادی در اجرای ابنیه و به خصوص
انشعاب گاز و برق به وجود آورد.
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Khatam University of Pasargad Bank

Following list can be mentioned as the project properties:
• University buffet and restaurant design with accessibility to the yard
• Conference room and amphitheater design for 300 user as well as defense rooms and 100 users conference halls
• Locating the site and International TOEFL test halls. This area is equipped by advanced systems required for
internet-based tests.
• Projection classrooms design
• Advanced and equipped laboratories
• Separated laboratories
• A balcony toward the yard to increase the sight available to students in all season
• This complex is also equipped with central data system, central server room, emergency and ordinary power,
central warning system, firefighting system, automatic fire alarm and fire box. Fan coils and central cooling towers
have been considered for cooling and heating. The whole building is equipped by smart systems as well.
Project limitations are as follows:
• Purchasing the building in the framing phase, while it had been designed for Official uses and major process of
equipping and joinery had already been done.
• Proceeding basement phases to provide university sections were not possible until the end of the project due to
land use change which leads to huge problems in construction especially in gas and power customer connections.
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سوابق کاري مسابقات

برج تجاری ـ اداری و مسکونی مشهد
 ایران،مشهد

Commercial-Office and Residential High-rise
Mashad, Iran

توسعه حرم مطهر حضرت معصومه
 ایران،قم

Development of Ma›sumeh Shrine
Qom, Iran

)خانه بیدار (رتبه دوم تأسیسات جایزه بزرگ معمار
 ایران،تهران
Bidar House
Tehran, Iran

پارک فرهنگی و مرکز اطالعات و فناوری
 ایران،سنندج

Cultural Park and Information & Technology Center
Sanandaj, Iran

برج تجاری ـ اداری بلوار سجاد
 ایران،مشهد

Sajjad Boulevard Commercial-Office High-rise
Mashad, Iran

مجتمع تجاری و هتل نسترن
 ایران،مشهد

Nastaran Hotel and Commercial Complex
Mashad, Iran

مرکز تجارت جهانی فرش
 ایران،تبریز

Rug World Trade Center
Tabriz, Iran

ساختمان اداری خیابان ارمغان
 ایران،تهران

Office Building in Armaqaan St.
Tehran, Ira
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Work Experience Competitions

بیمه اتکایی ایرانیان
 ایران،تهران

Iranian Reinsurance Central Building
Tehran, Iran

طراحی ساختمان نظام مهندسی
 ایران،بوشهر

Central Building of Organization for Engineering
Order Of Building, Boushehr, Iran

طراحی آرامگاه شمس تبریزی
 ایران،خوی
Shams Tabrizi Tomb
Khoy, Iran

طراحی مرکز تجاری ـ اداری آفتاب
 ایران،تهران

Aftaab Commercial-Office Center
Tehran, Iran

پروژه تجاری ـ اداری ـ مسکونی مجد
 ایران،مشهد

Majd Residential- commercial and Office Project
Mashad, Iran
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ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد
 ایران،تهران
Headquarters of Pasargad Bank
Tehran, Iran

مجتمع چند منظوره فرمانیه
 ایران،تهران

Farmaniyeh Mixed-use Complex
Tehran, Iran

خانه بیدار
Client: Engineer Mohammad Hossein
Bahavar
Location: Yousefabad Ave.,
Jahanara St., Tehran
Start Date: 2000
Area: 1530 Square Meters
Land-use: Residential
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طرح مجتمع مسکونی خانه بيدار در مسابقه
معمار سال  1383به عنوان «طرح برگزيده»
انتخاب شد و تأسيسات اين ساختمان نيز به
دلیل رعایت مبحث  19مقررات ملی ساختمان
در ارتباط با صرفه جویی در مصرف انرژی ،در
اين مسابقه رتبه دوم را بهدست آورد.

برای مطالعه اطالعات بیشتر درباره این
پروژه ،میتوانید به بخش «طرح و اجرا» در
صفحه اصلی وبسایت مراجعه فرمایید .برای
کسب اطالعات بیشتر به مجله معمار ،شماره
 ،28سال  1383مراجعه فرمایید.

نام کارفرما :مهندس محمدحسین بهاور
محل پروژه :تهران ،یوسف آباد ،جهانآرا ،خیابان 50
زمان انجام1383 :
مساحت پروژه 1530 :متر مربع
نوع پروژه :مسابقات
نوع کاربری :مسکونی

Bidaar House
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خانه بیدار
(Winner of the 2nd place
of Me’mar award 2004 for
Mechanical)

The Bidar House was introduced
as a “selected project” in Me’mar
Competition at 2004. Besides, the
Mechanic System of this building
obtained the second grade in
Me’mar Competition because of
considering the 19th chapter of
National Housing Regulations about
”Economizing on the Use of Energy”.
For more information, you can refer
to the E. P. C. part in the main page
of our website.
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Bidaar House
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مجتمع تجاری و هتل نسترن
Client: Mr. Zamiri
Location: Amir al-Mo’menin BLV.,
Mashad
Start Date: July and August 2005
Area: 35000 Square meters
Project Type: Competition
Land-use: Hotel, Commercial
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نام کارفرما :آقای ضمیری
محل پروژه :مشهد ،بلوار امیرالمؤمنین
زمان انجام :مرداد و شهریور 1385
مساحت پروژه 35000 :متر مربع
نوع پروژه :مسابقات
نوع کاربری :تجاری و هتل

Nastaran Hotel and Commercial Complex

این مسابقه در قالب طراحی پالکهای تجمیعی بلوار امیرالمؤمنین (ع) بهوسیله سرمایهگذاران خصوصی برگزار
 تجاری، توضیح برنامه به صورت مجتمع تجاری و یک هتل پنج ستاره بود که در طرح آن طبقات همکف و اول.گردید
. سعی شد از آثار باستانی خراسان اقتباس صورت گیرد، در ایدهپردازی اولیه طرح.و مابقی به هتل اختصاص یافت
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This competition was held by private
investors to design some collective lands
in Amir al-Mo’menin Boulevard. The
framework was consisting a commercial
complex and a first-rate hotel. In this
project, the ground floor and the 1th
one were set aside to the commercial
part and the others were allocated to
the hotel. The primary concept has been
inspired by Khorasan province historic
Monuments.

مرکز تجارت جهانی فرش
 شرکت شهر آفتاب:نام کارفرما
 تقاطع بلوار توانیر و گلکار، تبریز:محل پروژه
1385  شهریور:زمان انجام
 متر مربع24050 :مساحت پروژه
 مسابقات:نوع پروژه
 تجاری:نوع کاربری

Client: Shahr-e Aftab CO.
Location: intersection of Tavanir
and Golkar BLV., Tabriz
Start Date: August 2005
Area: 24050 square meters
Project Type: Competition
Land-use: Commercial
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Rug World Trade Center

این مسابقه با مشارکت مجله معماری و ساختمان و شرکت شهر آفتاب برگزار گردید .هدف از اجرای این طرح،
ارائه فرش تبریز بهعنوان یک کاالی نفیس و گرانبها در غرفههای متنوع بود .در کنار این فعالیت اصلی ،سایر
خدمات الزم همانند گمرک ،حمل و نقل مورد نیاز برای برگزاری نمایشگاه و اجتماعات نیز مد نظر بوده است.
در مجموع  62طرح در این مسابقه شرکت کردند.

This competition was held by partnership of Me’mari & Sakhteman magazine with Shahr-e-Aftab
Company. The main goal of this project was to present the Tabriz Carpet as a precious and
valuable product in various pavilions. Totally, 62 plans were participated in this competition.
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پالن طبقه سوم

پالن همکف

پالن زیرزمین

ساختمان مرکزی بیمه اتکایی ایرانیان
Client: Iranian Reinsurance
Location: Zayanderoud St, Kurdistan
Highway, Tehran
Start Date: 2011
Area: 900 Square Meters
Project Type: Competition
Land-use: Office
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مسابقهساختماناداریبیمهاتکاییایرانیان
به منظور طراحی و اجرای ساختمان اداری
این شرکت ،در خیابان زایندهرود ،جنب
مجتمع پارک پرنس برگزار شد .این مسابقه
به شکل محدود اجرا شد .مفهوم بیمه و
شاخص بودن کاربری از مهمترین نکات در
طراحی این ساختمان بود.

نام کارفرما :بیمه اتکایی ایرانیان
محل پروژه :تهران ،اتوبان کردستان،
خیابان زاینده رود
زمان انجام1390 :
مساحت پروژه 900 :متر مربع
نوع پروژه :مسابقات
نوع کاربری :اداری

Iranian Reinsurance Central Building

Iranian Reinsurance office building competition has
been held in Zayanderoud St alongside Parc de Prince
Complex purposing design and construction of the office
building of this company. This competition has been held
limitedly. Insurance concept and becoming a landmark
are major issues of this building design.

پالن طبقه پنجم
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پالن تیپ طبقات اول تا سوم

طراحی آرامگاه شمس تبریزی
Client: Mowlana (Rumi) and
Shams Foundation
Location: Khoy
Start Date: March 2011
Area: 7000 Square Meters
Project Type: Competition
Land-use: Tomb

نام کارفرما :بنیاد شمس تبریزی و موالنا
محل پروژه :خوی
شروع پروژه :اسفند 1390
مساحت پروژه 7000 :متر مربع
نوع پروژه :مسابقات
نوع کاربری :آرامگاه

مبانی نظری طرح
مبانی نظری طراحی مجموعه «مقبره
شمس تبریزی» ،بر پایه مجموعهای
از تفکرات و دیدگاههای عرفانی،
برداشتهایی از خصوصیات شمس
و ارتباط شمس و موالنا شکل
گرفته است .البته از میان مجموعه
اطالعات و مستندات ،مفاهیمی
مد نظر بوده که بتوان از آنها برای
شکلگیری طرح در کنار شاخصهای
کمی و کیفی و اصول و معیارهای
طراحی معماری ایده گرفت.
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مبانی سازماندهی فضایی
 1الگوی باغ ایرانی
الگوی اصلی طرح سازماندهی فضایی مجموعه «مقبره شمس تبریزی» ،الگوی «باغ ایرانی» است؛
فضایی که همیشه ،هم لطافتبخش اقلیم بوده و هم آرامشدهنده روح انسان؛ در عین این که همواره
همانندسازی بهشت در اندیشه سازندگان آن نقش داشته است .برای فضاسازی باغ ،محوری در نظر
گرفته شده که در امتداد منار داخل محدوده است .با توجه به ثابت بودن محل منار و موقعیتی که
دارد ،این محور راستایی شمالی جنوبی را به منظور سازماندهی طرح پدید آورده است .از طرفی،
حرکت در سایت به سمت منار است که در مفاهیم مربوط به سلسله مراتب حرکتی نیز از این
موقعیت استفاده شده است.
آرامگاه نیز در میان باغ و به مانند کوشک باغ ایرانی جانمایی شده است و درحرکت به سمت آن،
سعی شده با طراحی فضای سبز ،درختکاری و آبنمایی که در طرح پیشبینی شده ،حال و هوایی
معنوی به وجود بیاید.
البته با توجه به وجود محدودیت ساخت و ساز در محدوده میانی سایت ،آرامگاه به صورت معلق
و با تکیه بر بخشهای مجاور طراحی شده که همچنین تداعی کننده یکی از مهمترین القاب شمس،
«شمس پرنده» است.
 2سلسله مراتب فضایی براساس هفت وادی سیر و سلوک
مبنای طراحی توده و فضای مجموعه و سلسله مراتب قرارگیری ساختمانها ،هفت مرحله سیر و
سلوک است .به این شکل که سعی شده تا عملکردهای درخواستی برنامه در کنار محل قرارگیری
آنها در سایت ،با نام و حتی االمکان محتوای هر وادی تطابق داشته باشد:
		  .1طلب :در این بخش ،ورودیهای مجموعه و عملکردهایی که جنبه معرفی ،آشنایی ،بحث
و گفتوگو یا نمایشی دارند ،به صورت عمده جانمایی شدهاند .در واقع هدف این است که پس
از ورود ،آشنایی جامع و کاملی از شمس ارائه و شناخت الزم برای بازدیدکنندگان حاصل شود .در
فضای میانی ساختمان اصلی ورودی ،زنجیری با ترکیب کلمات هفت وادی سیر و سلوک و نامهای
شمس وجود دارد که ترکیببندی آنها حالتی از عروج را هم تداعی میکند.

Shams Tabrizi Tomb-Khoy
Literature Views
Shams Tabrizi Tomb Complex design has been formed based on spiritual theories and viewpoints recognized from Shams character as well as his relation with Mowlana. However, some concepts had been considered among available information and
documents, beside qualitative and quantitative indexes and architectural design criteria, which could be used to shape the design.

Spatial framework Basics
• Persian Garden Pattern
Persian garden is the main pattern in spatial framework plan of “Shams Tabrizi Tomb”; a space which softens up the climate as
well as comforting human spirit, while replicating “the Heaven” had been impressed its architects mind.
The tomb has been located in the middle of the garden in shape of an Iranian garden summerhouse; it has been tried to provide
a spiritual air in the way to the building by designing proper landscape, trees and fountain.
• Spatial hierarchy according to 7 realms of mysticism
Bulk design, complex space and building location hierarchy are based on 7 realms of mysticism in which requested functions
and their location in the site become compatible with each realms name and contents:
Demand: complex entrances and introduction, conference, performance and meeting characteristic functions are located in
this section
Love: this phase is shaping in form of the complex major yard. It has been tried to provide various perspectives, views and
movements by locating mass green spaces, pools and waterfalls.
Wisdom: scientific and research related land uses have been located in this section. Amphitheater, open-air scene, researchers’
residents and halls are such these land uses.
Disdain: The tomb complex is located in this part. Disdain is the milestone of mysticism and independence is its identity.
Monotheism: Land uses with identity of monotheism are located in this section: mosque, monastery and Mathnawi readings.
Concept of approach to eternity has been shown in this part.
Wonder: it has been tried to present a symbolic perspective of wisdom by using different types of water motions in this section.
Perish: symbolic picture of travel toward the sky has been designed in this part by combining some elements with existing minarets.

Architectural Properties
Various issues have been considered in the architectural design of the complex buildings summarized as follows:
• Not to construct in the area mentioned in the tomb framework emphasizing adjacent parts.
• using proper architecture type, consisting pure mass and simple forms
• one floor height buildings (except entrance and the tomb) and using bellow floors to emphasize the tomb
• Using Khoy historic architectural framing
• The tomb form has been inspired from shepherds’ felt (ChouKah); it’s narrative that Shams was always wearing black felt.
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طراحی آرامگاه شمس تبریزی
 .2عشق :این مرحله در قالب حیاط اصلی مجموعه تجسم مییابد.
در این قسمت ،با جانمایی فضای سبز انبوه و آبنماهایی به شکل
حوض و دیواره ،سعی شده است حرکتها و دیدها و مناظر
متنوعی ایجاد شود .حوضها و آبنماهای حیاط از جنس مس
تعبیه شدهاند و اشاره به شستن دست از مس وجود و یافتن
کیمیای عشق دارد.
بخش انتهایی حیاط ،فضای سبز ندارد و به جای آن آتشی از
میان حوض انتهایی شعله میکشد که به شعر عطار درباره وادی
«عشق» اشاره دارد:
عاشق آن باشد که چون آتش بود
گرمرو ،سوزنده و سرکش بود
هر چند قرار است این حیاط نماد وادی «عشق» باشد ،ولی برای
آن در طرح حد و مرزی در نظر گرفته نشده و از اطراف به بقیه
قسمتهای طرح متصل و مرتبط است؛ و باز اشارهای دیگر و این
بار به شعری از موالنا:
عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود
پوینده عشق بی عدد خواهــد بود
 .3معرفت :در این بخش ،کاربریهایی که بیشتر ماهیت علمی
و مرتبط با تحقیق و پژوهش دارند ،قرار گرفته اند .سالن
آمفیتئاتر ،آمفیتئاتر روباز ،محل اقامت پژوهشگران و پذیرایی
از آنها ،از جمله این کاربریها هستند.
 .4استغنا :مجموعه آرامگاه در این قسمت قرار دارد« .استغنا»
نقطه عطف سیر و سلوک است و ماهیت آن بینیازی است.
در اشعار موالنا نیز ،به استغنا توجه ویژهای شده است .موالنا
استغنا را به دو شکل میبیند :یکی استغنای حق (حق تعالی از
همهچیز بینیاز است و بنده به او محتاج) و دیگری ،استغنای
بنده (جهان و موجودات آن همه فانی هستند) و در استغنا همه
چیز بیواسطه درخواست میشود.
سنگ قبر اصلی ،محل نگهداری آثار مربوط به شمس و فضای
آرامگاه در طبقه اول این بخش واقع شده است .موقعیت قبر
نسبت به قبل تغییری نکرده است و با سنگ قبر بزرگتری،
موقعیت آن در محور اصلی سایت اصالح شده است .این موضوع
(نامعلوم بودن محل دقیق مزار شمس) با شخصیت او در ارتباط
و تناسب است:
خواهم این بار آنچنان رفتن
که نداند کسی کجایم من
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 .5توحید :کاربریهایی که جنبه توحیدگونه دارند ،در این بخش
قرار گرفتهاند :مسجد ،قرآنخوانی و مثنویخوانی .مفاهیمی
همچون گذشتن از ازل و رویکرد به ابدیت در این قسمت نشان
داده شده است.
 .6حیرت :در این بخش از طرح سعی شده است با استفاده از
حرکتهای مختلف آب ،تصویری نمادین از مرحله حیرت نشان
داده شود .آب از باال به صورت آبشار در یک حوض نسبتاً عریض
میریزد و پس از آن به دو حوض عمیق هدایت میشود .این
حوضها به صورتی طراحی شدهاند که آب در آنها فرو میرود
و حرکتی به عمق بسیار زیادی را تداعی میکند .در نهایت ،دو
فواره بلند آب را دوباره از عمق به آسمان میفرستند.
 .7فقر و فنا :در این بخش ،از ترکیب چند المان با مناره وضع
موجود ،حرکت به سمت آسمان به صورتی نمادین طراحی شده
است .فقر و فنا ،نیست شدن و خاکستر شدن است؛ به همین
دلیل برای این قسمت از طرح ،عملکردی پیشنهاد نمیشود و
صرفا جنبه نمادین دارد.
 3مسیرهای حرکتی سایت براساس تفکر خط سوم
از دیدگاه عرفانی ،خط سوم نوعی طرز تفکر است که بر راههای
نارفته و عوالم کشف ناشده اشاره دارد .سخن بسیار معروفی
منسوب به شمس است که:
...آن خطاط سه گونه خط نوشتی ،یکی ،او خود خواندی و الغیر،
یکی را خود هم او خواندی و هم غیر ،یکی نه او خواندی و نه
غیر او...
در طراحی سایت ،سه مسیر حرکت به سوی مقبره وجود دارد
که نمادی از تفکر خط سوم است .مسیر اول از چهار طاقی شمال
غربی شروع و با یک حرکت غیرمستقیم و پیچیده از دو طرف
پله غربی آرامگاه ،وارد فضای مقبره میشود .این مسیر از شروع
حرکت قابل شناسایی نیست و بازدیدکننده ،نمیداند که این
مسیر به کجا خواهد رسید .در کنار این مسیر ،نقش برجستهای
از دراویش مولویه در حالت سماع جانمایی شده است .مسیر
دوم از ساختمان اصلی ورودی شروع میشود و در امتداد
محور سایت ،به مقبره و با استفاده از پلههای دو طرف ،به بخش
فوقانی آرامگاه میرسد که کام ً
ال قابل شناسایی است .مسیر سوم
از چهارطاقی شمال شرقی سایت شروع میشود .در این قسمت،
مجسمه نیمتنه شمس جانمایی شده است .این مسیر ،امتداد
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مشخصی ندارد و در درون سایت یا در خیابانهای اطراف به
صورت نامعلوم رها میگردد .فضاسازی مشابه در بخش جنوب
غربی سایت و در مجاورت مسجد وجود دارد که مجددا با
نیمتنه شمس و پس از عبور از یک ورودی به محدوده آرامگاه
متصل میشود .اما چگونگی اتصال ورودی و طی مسیر این بخش
نامعلوم است.
 -4امتداد قونیه تا خوی
از سمت غربی آرامگاه ،مسیر مستقیمی طراحی شده که راه
موالنا نام دارد .با توجه به این که خوی و قونیه تقریباً در یک
امتداد شرقی ـ غربی قرار دارند ،این مسیر به شکل نمادین،
حرکت موالنا به سمت شمس را تداعی میکند و بیانگر رابطه
بین آن دو است .در دو طرف این مسیر نیز ،نقش برجسته
دراویش مولویه وجود خواهد داشت که در حالت سماع از طرف
غرب (قونیه) به سمت شمس در حرکتند.
خصوصیات معماری
در طراحی معماری ساختمانهای مجموعه ،نکات مختلفی
مدنظر بوده است که به طور خالصه عبارتند از:
 عدم ساخت و ساز در محدوده اشاره شده در برنامه و طراحیمقبره به صورت معلق با تکیه بر قسمتهای مجاور.
 انتخاب معماری باوقار ،دارای حجم های نسبتاً خالص و فرمهاعموماً ساده.
 حفظ ارتفاع ساختمانهای سایت (به جز ساختمان ورودی ومقبره) در حد یک طبقه و استفاده از طبقات زیرین بهمنظور
تأکید بر آرامگاه
 استفاده از قاببندیهای معماری قدیم خوی. طراحی فرم مقبره از نمد چوپانان (چوخا) الهام گرفته شده؛روایت است که شمس همیشه نمد سیاه بر تن داشته است.
 طراحی دیواره سنگی وجه شرقی مقبره به شکل بافت زنبیل.طراحی این قسمت ،براساس حکایت شاگردی شمس نزد مراد
خود ،ابوبکر سله باف تبریزی (زنبیلباف) که اولین مراد شمس
بوده ،انجام شده است .از آنجا که آفتاب از این دیواره سنگی
بر مزار شمس می تابد و مقبره از سمت غرب به سوی موالنا و
قونیه باز است ،این جانمایی بیان نمادین تأثیر ابوبکر سله باف بر
شمس و پس از آن ،شمس بر موالناست.
 -استفاده از فرم خالصه شده و مدرن شده دراویش مولویه در

حالت سماع چرخان از دیگر ویژگیهای طراحی معماری این
مجموعه است .روایت است که آیین رقص چرخان (سماع) از
ابداعات شمس است و آن را به موالنا نیز آموخته است:
...رقص مردان خدا لطیف باشد و سبک ،گویی برگ است که بر
روی آب میرود ،اندرون چون کوه ...و برون چون کاه...

سیستم سازه و تأسیسات
سازه :مدوالسیون در نظر گرفته شده برای طراحی سایت و ساختمانها
بر پایه مدول  7×7متر است که در واقع نشان دهنده اهمیت عدد
هفت در شکل گیری طرح است .برای تأمین فواصل کوچک تر ،از
مدولهای  1/ M= ۱/۷۵۰ ،1/ M= ۳/۵و  1/ M= ۰/۸۷۵نیز
۸
۴
استفاده شده است۲ .
چهار باکس بتنی  1/75×1/75برای باال نگه داشتن آرامگاه
طراحی شده است که با تیرهای عریض دهانه پهن مابین آنها،
ساختار اصلی نگهدارنده صفحه را تشکیل میدهند .این باکسها،
همچنین نقش ارتباط عمودی را به شکل آسانسور برعهده دارند.
تأسیسات :با توجه به یکپارچگی مجموعه و لزوم طراحی مکان
مناسبی برای سرویسدهی تأسیساتی در شکلگیری طرح ،در
زیرزمین دوم ساختمان اصلی ورودی ،فضای نسبتاً بزرگی به
منظور قرارگیری سیستمهای تأسیساتی پیشبینی شده است .از
آنجا که این فضا در محور سایت قرار دارد ،سرویسدهی مناسبی
به همه بخشها انجام میگیرد.
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مرکز تجاری ـ اداری آفتاب تهران
Client: Armanshahr Investment Co.
Location: Rey Street and Amir
Kabir Junction, Tehran
Start Date: Summer 2012
Area: 68790 Square Meters
Project Type: Competition
Land-use: Commercial-Office

نام کارفرما :شرکت سرمایهگذاری آرمانشهر
محل پروژه :تهران ،تقاطع خیابان امیرکبیر (چراغ برق)
و خیابان ری (محدوده سه راه امین حضور)
شروع پروژه :تابستان 1391
مساحت پروژه 68790 :متر مربع
نوع پروژه :مسابقات
نوع کاربری :تجاری ،اداری
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موقعیت این پروژه در زمینی به مساحت  6816متر مربع در تقاطع خیابان
امیرکبیر (چراغ برق) و خیابان ری در محدوده سه راه امین حضور قرار گرفته
است .این زمین در جنوب سه راه و در بخش شمالی محله عودالجان قرار دارد.
طراحی پروژه «آفتاب» در تابستان  1391با دعوت از  28مشاور حقوقی و
حقیقی ،به صورت مسابقه محدود برگزار شد .در توضیح برنامه طراحی
 68790متر مربع شامل  30075متر مربع برای پارکینگ زیرزمین اول و طبقات
همکف ،اول و دوم 3272 ،متر مربع برای نیم طبقه تجاری طبقات همکف و
اول و در آخر 26/358 ،متر مربع اداری برای طبقات سوم تا هشتم در نظر
گرفته شده بود.

Tehran Aftaab Commercial-Official Center
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This project is sitting in a 6818 (sq. m) land in Rey Street and Amir
Kabir Street Junction. This land is located in the southern part of the
junction and northern part of the Oudladjan quarter.
Tehran Aftaab Project design has been held in summer 2011 inviting 28
consultants as a competition. 68790 (sq. m) area including 30076
(sq. m) for first basement parking, the ground floor, first and second
floors and 3272 (sq. m) for the ground and first floors commercial
and at last, 26/358 (sq. m) for third to eighth floors Offices, has
been considered in design framework.

مرکز تجاری-اداری آفتاب تهران

علیرغم زیربنا و تراکم باالی توضیح برنامه ،محل قرارگیری پروژه در محدوده تاریخی شهر تهران
و در محل یکی از دروازههای شهر در دوره صفویه (تهران زمان شاه طهماسب) به نگرش خاصی
نیاز داشت که بتواند نیازهای درخواستی را در قالب ساختمانی با ویژگیهای بستر قرارگیری
پیوند دهد .در واقع توجه به اصول طراحی جدید در عرصههای تاریخی از مهمترین ویژگیهای
مدنظر بود که در طراحی مجموعه به صورتهای زیر به آن پرداخته شده است:
• فضاسازی حرکتی در داخل مجموعه براساس باغ ایرانی
• طراحی بدنه سازی با الهام از معماری قدیمی شهر تهران
• طراحی پیوسته با در نظر گرفتن دانهبندی شهری بافت مجموعه
• جانمایی تراکم باال در محدوده نزدیک به خیابان و تراکم پایین در لبه منتهی به محله مسکونی
• طراحی یادمانی مجموعه با الهام از دروازههای قدیمی شهر تهران و با توجه به قرارگیری
		 زمین در همجواری باروی شاه طهماسبی
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از طرفی ،این پروژه به عنوان یک ساختمان مدرن به ویژگیهایی نیازمند است که بتواند جوابگوی
نیازهای امروزی باشد .این موضوع ،در طراحی مجموعه با موارد زیر بیان شده است:
• طراحی مجموعه به صورت یک بنای شاخص شهری
• حجم متنوع با ایجاد فضای قابل استفاده در سطوح و طبقات مختلف
• پیشبینی سیستمهای جدید برای نما و سازه
• جوابگویی به نیازهای حرکتی مجموعه از نظر سواره و پیاده و ارتباط مناسب با فضاهای پشتیبان
• حفظ حریمهای عملکردهای مختلف به صورتی که اختاللی در ترکیب کاربری پیشنهادی ایجاد نشود.
طرح مجموعه از نظر برنامهریزی و جوابگویی به توضیح برنامه ،رتبه اول را به دست آورد و در نهایت،
در نتیجه کل مسابقه ،رتبه چهارم را اخذ نمود.

Tehran Aftaab Commercial-Official Center

Despite framework high floor and mass area, location of the project in the historic
urban fabric of Tehran close to one of the Safavid era city gates needed a special
approach which could provide requested requirements in form of a building
connected to the site. Considering new design criteria in historic fabric is one of the
most important properties which has been applied in complex design as follows:
• Motion spatial design in the complex according to Persian garden
• Façade design inspiring Tehran traditional architecture
• Integrated design considering urban scale of the complex
• Locating high density close to street and low density in the edge to the
		 residential region
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Besides, this project, as a modern construction, needs properties to respond today
requirements expressed as follows:
• Designing the complex as an urban index
• Diverse density possible to provide utilizable spaces in various levels and floors
• Façade and structure modern systems foreseen
• Response to motion requirements both for vehicles and pedestrians as well as
		 proper connection with facilities
• Observing functional boundaries without any turbulence in combining proposed
		 land uses
Complex design ranked first place in planning and responding to competition framework
and fourth place in the final results of the competition.

پروژه تجاری ،اداری و مسکونی مجد
& Client: Mashhad Mehr Renewal Co.
Majd Construction Co.
Location: Qarani Boulevard, Mashad
Start Date: November 2012
Area: 7465 Square Meters
Project Type: Competition
Land-use: Residential, Commercial,
Offical

نام کارفرما :شرکت آمایش و نوسازی مهر مشهد و عمران و نوسازی مجد مشهد
محل پروژه :بلوار شهید قرنی مشهد
شروع پروژه :آبان ماه 1391
مساحت پروژه 7465 :متر مربع
نوع پروژه :مسابقات
نوع کاربری :تجاری ،اداری ،مسکونی
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ویژگیهای کلی طرح
 1جانمایی در سایت:
زمین طرح تجاری ،اداری و مسکونی مجد شامل سه قطعه زمین به مساحتهای  2011و 2450
و  2218متر مربع و جمعاً به مساحت  7465متر مربع است و در هر یک از زمینها ،سه بلوک مجزا
در طبقات فوقانی مطابق با طرح تفصیلی ،استقرار یافته است.
ایده طرح بر اساس پیوستگی و ایجاد وحدت بین بلوکها شکل گرفته است .بلوکهای مسکونی
براساس شرایط اقلیمی ،حدود  22درجه جنوب شرقی چرخش داشتهاند و در دو وجه عمود بر
هم در سایت استقرار یافتهاند .فرم کلی آنها به شکل است که احساس وحدت را به کل مجموعه القا
میکند ،ولی در عین حال ،بلوکها با فواصل مناسب از یکدیگر جدا شدهاند تا امکان عبور جریان
هوا در بلوکهای دیگر محقق شود.

Majd Commercial-Office-Residential Project
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Project Overall Properties
• Site Location
Commercial/Office/Residential Project land is a 7465 (sq. m) area including three
land pieces (2218, 2011 and 2450 sq. m area) consisting three separated blocks in
upper floors in accordance with detailed plan
Project concept has been formed based on integrity and unity between blocks. Residential
blocks are turned 220 SE, based on climate, and are established on two perpendicular
axis in the site. Total form of them is like which is pervading unity to the whole project.
However, blocks are properly separated to provide air conditioning for other blocks as well

پروژه تجاری ،اداری و مسکونی مجد
نحوه ترکیب بلوکها با یکدیگر ،شرایط حداکثری دید واحدهای مسکونی به حرم
مطهر امام رضا (ع) را ایجاد نموده است .همچنین ،چگونگی شکلگیری بلوکها
باعث ایجاد دو حیاط و ورودی اصلی در دو ضلع شرقی و غربی مجاور بلوار پیاده
جدیداالحداث و دو حیاط کوچکتر در ضلعهای شمالی و جنوبی مجموعه شده
است .ورودی اصلی و حیاطهای آن در مجاورت بلوار جدیداالحداث با گشایشی
رو به غرب (مطابق با طرح تفصیلی) فضای پیاده را تشکیل داده و ورودی بخشهای
تجاری با گودال باغچهها و حیاطهای متنوع ،جذابیت زیادی را برای جمعیت
محور پیاده فراهم ساخته است .این گشایش فضایی در حاشیه معابر اصلی ،تداخل
حرکت پیاده را جهت دسترسی به بلوکهای مسکونی و تجاری از بین برده و در
عین حال امکان ارتباط آنها را نیز میسر ساخته است.
 2ایدههای طراحی حجمی:
همان گونه که ذکر شد ،یکی از اساسیترین ویژگیهای این طرح ایجاد پیوستگی بین
بلوکهای مسکونی و ایجاد وحدت بین بخشهای مختلف آن مجموعه بوده است
که البته با توجه به محدودیتهای ذکر شده و طرح تفصیلی این مجموعه ،به سه
بلوک مجزا که هر کدام در یک قطعه زمین قرار دارند ،تفکیک شده است .از این رو،
پوستهای به شکل قاب جهت ایجاد هماهنگی و یکپارچگی ،با ایده ایوان بر فراز هر
سه برج قرار گرفته و چون سایهبانی ،سایه خود را بر سر آنها پهن کرده است.
از دیگر ایدهها ،طراحی حجم بر اساس ایجاد باغها و حیاطهایی در طبقات بوده
است .از آنجایی که سطوح مجاور پیاده اصلی و بلوار جدیداالحداث به پیادههای
تجاری در سطح منطقه اختصاص یافته است ،بلوکهای مسکونی فاقد حیاطهای
مستقل و در عین حال ،فضاهای جمعی مختص به واحدهای همسایگی هستند.
ایده دیگر طرح ،ایجاد حیاطهای مستقل (به صورت تراس با حداقل زیربنای
 9-8متر مربع) برای هر یک از واحدها است که در واقع فضاهایی سبز و باز در
مجاورت واحد مسکونی هستند و باعث میشوند این فضا به صورت باغی معلق
که از بام تا زمین امتداد یافته ،دیده شود.
یکی دیگر از ویژگیهای طراحی حجمی ،نفوذ فضای سبز به فضای زیر سوییتهای
طبقات انتهایی است که احساس تعلیق و نفوذ فضای سبز بر زیر بام را ،که یکی
از خصوصیتهای حجمی این بناست ،افزایش میدهد و آن را از سایر فضاهای
شهری متمایز و ارزش این واحدها را چندین برابر خواهد کرد.
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 3طراحی واحدهای مسکونی:
در طرح واحدهای مسکونی ،ضمن حفظ وحدت با مجموعه ،هر یک از واحدها
هویت مشخصی دارند و ایجاد حس تعلق به مکان و برقراری حس امنیت از طریق
ایجاد سلسله مراتب فضایی تأمین شده است .این سلسله مراتب به وسیله تفکیک
حوزههای عمومی و خصوصی و در نظر گرفتن فضای ورود ،به عنوان فیلتر عمل
میکنند .بخش اتاقهای خواب و حمام از فضای نشیمن و پذیرایی تفکیک شده و
آشپزخانه فضای رابط بین این دو بخش است .هر یک از فضاها پنجره ،چشمانداز و
نور طبیعی دارند و هر کدام از واحدهای مسکونی یک فضای نیمباز (تراس) با ابعاد
متوسط  9-8متر مربع به عنوان یک حیاط کوچک دارند که سرسبزی و نور تلطیف
شده را به واحدهای مسکونی تقدیم می کند .این حیاط کوچک سبز حلقه ارتباطی
بین آپارتمان و هویت خانه است و گذشته را به حال پیوند میدهد .همچنین،
حضور این حیاطها بر فراز یکدیگر با ایده باغهای معلق ،دید و منظر زیبایی به این
واحدهای مسکونی بخشیده است .در طراحی واحدهای مسکونی ،یک ورودی با
ایده به حداقل رساندن فضاهای ارتباطی در بخش مرکزی خانه قرارگرفته و هر
آپارتمان از نور جنوب شرقی /شمال غربی یا شمال شرقی /جنوب غربی بهره میگیرد.
در استقرار واحدهای مسکونی ،ایجاد دید به حرم مطهر الویت داشته و برای
فضاهای نشیمن و پذیرایی عموماً دید مناسبی به وجود آمده است.
به طور کلی ،می توان گفت در طراحی واحدهای مسکونی نگرش کل به جزء و
جزء به کل به عنوان یک الگو مد نظر بوده که همانا بازتابدهنده ارتباط جامعه
و خانواده است.

Majd Commercial-Office-Residential Project
Blocks combination with each other is providing the maximum view
to Holy Shrine. The quality of shaping blocks has made two main
yard and an entrance in both eastern and western edges along new
Pedestrian Boulevard as well as two smaller yards in the northern
and southern edges. The main entrance and sidelong yards along
with new boulevard, opening toward west according to detailed plan,
beside commercial entrances with various yards and sunken gardens
are creating attraction to the pedestrian route. This spatial opening
along the main routes, are washing out the pedestrian interferences
to access residential and commercial blocks and provided their connections.
• Mass ideas
As it has been mentioned, providing integrity between residential
blocks and unity among different parts of it are one of the major
properties of this design which has been separated according to
mentioned limitations and detailed plan. Therefore, a frame-shaped
membrane has been applied on top of the towers to provide integrity
to play the role of shadow.
Mass design based on creating gardens and yards on the floors was
one of the ideas. As the main sidelong pedestrian and new commercial
boulevards have been assigned regionally, residential blocks are
separated while public areas are including neighborhood units.
Providing separated yards (9-8 sq. m balconies) for each of the units
in which are green and open spaces beside residential units and will
make this area to be seen as an overhung garden continued from
roof to the ground.
Pervading green areas beneath the terminal suits which are increasing
the sense of transudation of the green spaces beneath the roof and
will distinguish it from other urban spaces as well as increasing the
value of these units.
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• Residential units design
Each of the units in residential design, regarding integrity of the complex,
has a specific identity and the sense of belonging to the place as
well as security has been provided by applying spatial hierarchy. This
hierarchy is acting as a filter by separating public and private sections
regarding entrance area. Bedrooms and bathroom is separated from
living room while the kitchen is the connection between them. Each of
these spaces has windows, views and natural light as well as an 8-9
(sq. m) semi-open area (balcony) as a small yard which will provide
fresh and light environment for the units. These small yards are the
connection ring between the apartment and the identity of a house
which links the past to the present. Presence of these yards upon each
other is giving beautiful view and landscape to these residential units.
An entrance has been assigned to reduce the connection areas in the
center of the apartment and each apartment is using light from SE/
NE or NE/SW. to establish apartment units, view to the Holy Shrine
was priority and a proper view has been created for the living rooms.
Altogether, general detailed view of the component approach has
been considered as a patter in designing the residential units which is
reflecting the relation between society and family.

ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد
Client: Pasargad Bank
Location: Mirdamad Boulevard, Tehran
Start Date: July 2013
Area: 52000 Square meters
Project Type: Competition
Land-use: Office
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نام کارفرما :بانک پاسارگاد
محل پروژه :تهران ،بلوار میرداماد
شروع پروژه :تیر ماه 1392
مساحت پروژه 52000 :متر مربع
نوع پروژه :مسابقات
نوع کاربری :اداری
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ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد
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مسابقه برج پاسارگاد به منظور تجمیع ساختمانهای بانک در حاشیه بلوار
میرداماد از یک طرف و از سمت دیگر خیابان دامن افشار تعریف شد و هدف از
آن احداث یک بنای واحد در کنار ساختمان مرکزی فعلی با در اختیار دادن یک
برنامه فیزیکی اولیه بود .این بنا به گونهای محاط شده است که هم شامل جسم
است هم شامل روح .حدود جسمی آنکه با چشم قابل رؤیت است ،حس بصری را
نمایان میسازد و از تکرار و تکثر اجزای مستقل و هماهنگ بهوجود آمده است و
با نیروی ثقل مرکزی و جاذبه ،اجزا را به خود جذب میکند و در پیوستگی آنها،
وحدتی شکل میگیرد که از کثرت عناصر همگن بهوجود آمده است و در عین حال
با مفهوم عقالنی و جسمانی آن هماهنگ است( .ساختمان مرکزی بانک که پیوند دهنده
و وحدت بخش شعب دیگر آن است).
کلیت آن براساس یک ترکیب هماهنگ و با حداقل صورت از فضاهای مثبت (پر) و
فضاهای منفی و خالی (مانند حیاطهای طبقاتی ،تراسها ،آتریومها) تجلی میکند.
هر یک از شش وجه مکعب شیشهای طراحی شده بهعنوان ورودی بنا ،نمایانگر
جهان هستی است؛ با توجه به این که از راه نگاه کردن به آسمان که میتوان عدم
تناهی فضا را درک کرد ،سقف شیشهای این مکعب نمایانگر طاق آسمان است
و حوض آب بر کف این فضا تصویر آسمان را به بینهایت پیوند میدهد .دیوار
شیشهای و شفاف شرقی رو به درختان ،اتصال به حیات و نشانه زندگی است .در
جداره غربی این مکعب شیشهای ،اتصال به بنای قدیمی بانک ،در حقیقت پیوند
با گذشته است .جداره جنوبی آن ،اتصال به آینده است و نمای شمالی آن اتصال به
شهر و مردمان است.
در قسمت ورودی این مکان الیتناهی با مفهوم زنده و مثبت فضا روبه رو می شود
که در پی خود جنبههای کیفی را آشکار میسازد .در این میان با انتخاب موادی
بدون دگرگونیهای زائد مانند (شیشه) ،حضور آب ،سبکی و تعلیق در فضا ایجاد
شده است.
آتریوم در طبقات انتهایی و مدیریتی عام ،ارتباط اکولوژیک بین ساختمان محیط است
و انعطافپذیری ساختمان را به عنوان خرد اقلیم نسبت به نوسانات دما ،تغییر میزان
رطوبت و جریا ن هوای خارج تقویت میکند .همچنین به میزان قابل توجهی از اتالف
حرارتی جلوگیری میکند و با افزایش میزان نورگیری پنجرههای مجاور آتریوم از
میزان مصرف برق میکاهد .در سقف آتریوم بادگیری نصب خواهد شد که جریان
هوا را در فصول گرم برقرار خواهد کرد .فضای سبز عمودی در این آتریوم به تقویت
روحیه و بازدهی محیط کار کمک میکند و بر زیبایی فضا میافزاید.
پایداری ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد در اصول طراحی آن نهفته است .از جمله
راهکارهای بهکار رفته جهت پایداری ساختمان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• استفاده از بام سبز گسترده با وزن سبک که باعث کاهش هزینههای سرمایشی
و گرمایشی از طریق حفاظت و عایق حرارتی از پوسته بام میشود و همچنین عایق
صوتی است و فضاهای مطبوعی جهت استراحت فراهم میکند.
• استفاده از نمای دو پوسته با حداقل فاصله بین محل کار و محیط بیرون که
در ضلع جنوب ساختمان تعبیه شده است در حد فاصل این دو مسیر فضایی برای
حرکت هوا پیشبینی شده است .در این نما صرفهجویی در مصرف انرژی ،قابلیت
گشودن پنجره در پوسته داخلی ،امنیت و زیبایی و عایق صدا ،عایق حرارتی ،تهویه
در شب ،ذخیره انرژی و کاهش تأثیرات محیطی ،کاهش تأثیر فشار باد ،تهویه
طبیعی امکانپذیر خواهد شد.
• استفاده از هوای تمیزتر با کیفیت باال در داخل بنا و نیز مصرف حداکثر
روشنایی طبیعی روز و استفاده حداکثر از نور طبیعی ،خلق روشناییهای مطلوب
که با ایجاد تعادل میان نور طبیعی و نور مصنوعی ایجاد شود ،از دیگر ویژگیهای
این طرح است .بهینه کردن راندمان و سیستم کنترل نورپردازی بر پایه حسگرهای
نوری ،مصرف انرژی را بهبود میبخشد.
• استفاده از سایهبانها و لوورهای متحرک برای تنظیم نور طبیعی در فصول
و ساعات مختلف روز در طراحی ساختمانهای بلند و همچنین پایداری ساختمان
اهمیت زیادی دارد.
• دیوارهای سبز گیاهی به عنوان فیلترهای طبیعی عمل میکنند .هوای طبیعی
وارد آنها میشود ،پس از عبور از پوشش گیاهی ،هوای تصفیه و پاک شده وارد
محیط میشود یا از طریق سیستمهای مکانیکی به بخشهای دیگر هدایت میگردد.

Headquarters of Pasargad Bank
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Headquarters of Pasargad Bank Competition has been defined to
aggregate Bank buildings along Mirdamad Boulevard in one side
and Daman Afshar Street on the other side, purposing construction
of an integrated structure besides current central building based on a
primary framework. This building is surrounding as consisting structure
and spirit. Physical boundary of it which is visible by eye, created
by repeated harmonized independent elements, is revealing visual
sense and is absorbing elements by central gravity; continuity of
them is forming an integrity which has been created by multiplicity
of equal elements attune with the logic and physical concept (Bank
central building which is coupling other branches).
Each of six edges of the designed glass cube as building entrance
represents “the world”; according to recognizing non-finiteness
space by watching the sky, glass roof of this cube is presenting sky
dome and the fountain on the floor is connecting sky image to infinity.
The eastern glass and transparent wall toward trees, connected to
the Bank old building, is a link to past. The southern façade is a
connection to future and the northern façade is a connection to
the city and people. This infinite place is facing the meaning of life
and positive space which is revealing quality aspects. By applying
non-alternate like glass and water, lightness and pendency has been
created.
Atrium, in final floor, is an ecologic connection between building
and environment which is reinforcing compatibility of the building as
a minor-climate to temperature fluctuations, humidity and outdoor
air conditions. It is preventing the heat dissipation significantly and
will reduce energy consumption by increasing skylights. A ventilator
will be applied on the atrium roof to circulate the air in warm seasons.
Vertical green area of the atrium will increase the efficiency and
beauty of the workplace.
Sustainability of the Bank Central Building lies in the design criteria.
Strategies can be applied to sustain the building are as follows:
• Use of light roof garden to reduce cooling and heating expenses
via energy conservation and heat isolation provided by roof layout.
Comfort acoustic spaces will be provided for relaxation as well.
• Using 2 membranes façade with minimum distance between
workspace and outdoor environment which has been applied in
the southern edge of the building; air circulation has been foreseen
among these membranes as well. Energy saving, ability of opening
windows in the inner skin, security and beauty and acoustic, heat
isolation, night air circulation, environment effects reduction, wind
pressure reduction and natural air conditioning will be provided by
this façade.
• Use of more clean high quality air in the building as well as
maximum natural light and creating desired artificial light combining
with natural light are other properties of this design. Optimizing
lighting system based on sensors will improve energy efficiency.
• Using shadows and mobile louvers to adjust and control natural
light in day time is very important in high-rise and sustainable buildings
design.
• Green walls are working as natural filters. Natural air is entering
these walls and after passing plant cover, pure and clean air will enter
the environment or will transfer to other sections by mechanical systems.

مجتمع چند منظوره فرمانیه
Client: Atiyeh Sazan-e Farmaniyeh
Location: Farmaniyeh St., Tehran
Start Date: May 2014
Area: 350000 Square meters
Project Type: Competition
Land-use: Commercial, Office, Cultural
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نام کارفرما :آتیهسازان فرمانیه
محل پروژه :تهران ،سهراه فرمانیه
شروع پروژه :اردیبهشت 1393
مساحت پروژه 350000 :متر مربع
نوع پروژه :مسابقه
نوع کاربری :تجاری ،اداری ،فرهنگی

پروژه مجتمع چند منظوره فرمانیه در یک منطقه کام ً
ال مسکونی جای گرفته است که با توجه به همجواریهای
آن ،لزوم ترکیب با بافت پیرامون را میطلبد .همچنین قرارگیری زمین در پهنه اصلی ( )S2با تعریف مراکز و
گسترههای تجاری ،اداری و خدماتی (با غلبه فضاهای سبز و باز) ،قابلیت زمین از نظر توپوگرافی و اختالف ارتفاع
حدود  15متر از جنوب تا شمال ،ایدههای اصلی در شکلگیری طرح اولیه براساس یک فضای شهری با تأکید بر
فضای سبز و استفاده از پوشش گیاهی در ترازهای مختلف بودهاند.
ً
بخش تجاری مانند یک سکو و با حجم ساده بهصورت تختگاه با پوشش سبز ،کامال با محیط اطراف خود ترکیب شده
است و مسیر پیاده تجهیز شده در دو طرف آن تراز ورودی و به عبارتی بخش جنوبی را به سطوح باز فوقانی متصل
مینماید .بدین ترتیب که مسیر پیاده غربی که طوالنیتر است تا سقف تجاری سوم و در واقع سکوی اصلی و مسیر
پیاده شرقی که کوتاهتر است تا تراز تجاری طبقه اول و حیاط ورودی واحدهای اداری ادامه دارد .در جرمگذاری
بخش اداری با توجه به مرتفع بودن آن سعی شده که در بخش میانی سایت و با فاصله از بافت مسکونی اطراف
جانمایی شود .همچنین توجه به فضاسازیهای داخلی و پرهیز از حجیم شدن آن مدنظر بوده است.
با توجه به برنامه اولیه طرح در رابطه با قابلیت تفکیک در زمین طرح ،یک بخش از اداریها نیز در زمین شهرداری
جانمایی گردیده است که بتواند خواسته کارفرما مبنی بر فازبندی پروژه را تأمین کند.
در شکلگیری عملکردی طرح سعی شده که براساس برنامه کالبدی اولیه پروژه عملکردهای مختلف تعریف و
براساس یک استخوانبندی مشخص نظام یابند .راستای اصلی شکلدهنده پالن یک محور مرکزی است که در طول
پروژه ادامه دارد و سه امتداد عرضی در اول ،وسط و انتهای این امتداد در کل ساختار پالن را به وجود آوردهاند.
در طبقات تجاری دسترسیهای اصلی عمودی شامل پلههای برقی و آسانسورهای پانورامیک در مجاورت وید
مرکزی و در امتداد شمالی جنوبی قرار گرفتهاند و راهروهای فرعی در ابتدا و انتهای وید مرکزی جانمایی
شدهاند که به پلههای اضطراری منتهی میگردند .در طراحی وید مرکزی تجاری سعی شده با ایجاد فضای باز
و بسته در نتیجه تنوع روشنایی و همچنین با استفاده از تنوع فرمهای بدنه وید ،فضای منحصر بهفردی در دل
مجموعه بهوجود آید .حیاط مرکزی ورودی ساختمانهای اداری نیز در بخش میانی این امتداد مرکزی قرار گرفته
و دسترسیهای عمودی ساختمانهای اداری نیز در چهارگوشه این حیاط واقع شده است.

Farmaniyeh Mixed-use Complex
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The project is locating in a total residential region, which according to the neighborhood, needs a
proper syntax with the surrounded urban fabric. Moreover, sitting in a major region (S2), defining
commercial-Office and service centers and areas (dominance of green and open spaces), the
land’s abilities due to topography and height variation of 15 meters from the south to the north,
are major concepts forming the primary design considering an urban public space emphasizing
green architecture.
Commercial section has been combined with its surrounded area as a platform with simple
green-covered mass while equipped pedestrian routes in two sides of the building are connecting
the Entrance, or better to say the south part, to overhead openings. Therefore, the western route
which is more long, continues to the commercial third floor roof (the major platform), and the
eastern route which is more short continues to the commercial first floor and office entrance yard.
The office bulk has been located in the middle of the site considering the height and distance
to the residential region around it. Regarding inner spaces and avoiding huge mass have been
considered as well. According to the design primary framework on land capability to separate,
one part of office buildings has been located in the municipality lot to provide the client request
based on the project phasing.
To reach the design functional form it has been tried to define different uses based on the project
primary plan then organize them according to a specified framework. Major direction forming
the plan is a central axis along the project in which three vertical axes in the beginning, middle
and at the end of this direction are making the plan structure.
Main accessibilities in the commercial floors are escalators and panoramic elevators next to the
central void while sideway corridors are locating at the beginning and the end of the central void
connecting to emergency stairs. To provide a unique area in the heart of the building, a central
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آسانسورهای اداری در عبور از طبقات تجاری از مجاورت وید اصلی عبور میکنند و امتداد بصری آنها با این
فضا حفظ میشود .بخش شمالشرقی سایت و در واقع زمین شهرداری با یک تغییر زاویه به امتداد عرضی انتهایی
استخوانبندی طرح متصل شده و ساختمان اداری در روی آن طراحی گردیده است و البی اداری نیز از مسیر
کوچهمانند منتهی به حیاط ورودی اداری دسترسی میگیرید .بدین ترتیب این بخش قابلیت اجرای مجزا از بخش
اصلی را خواهد داشت.
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دسترسیهای پیاده پیشبینی شده در طرح براساس نیازهای عملکردی و موقعیت قرارگیری و با تأکید بر پیوستگی
آنها برنامهریزی و جانمایی گردیدهاند .ورودیهای اصلی پروژه با توجه به امکان دسترسی سایت ،از دو بخش جنوبی
(خیابان شهید لواسانی) و بخش شرقی (خیابان شهید آقایی) پیشبینی گردیده و با استفاده از اختالف ارتفاع موجود
در سایت ،دسترسیها از دو طبقه متفاوت انجام شده است .بدین ترتیب که قسمت جنوبی ورودی اصلی تجاری در
تراز طبقه همکف آن و ورودی غربی در تراز طبقه اول تجاری و همچنین همسطح با ورودی ساختمانهای اداری است.
این دو تراز از داخل مجموعه تجاری و همانطور که گفته شده از طریق رمپ پیاده شرقی بههم متصل گردیدهاند .به
منظور دسترسی به زیرزمین اول (هایپرمارکت) و برای اینکه بتوان دعوتکنندگی بیشتری ایجاد نمود ،در محوطه
جنوبی یک گودال باغچه طراحی شده که توسط رمپ پیاده ارتباط همکف به زیرزمین اول را ایجاد نموده و در مابین
مسیر نیز فضای مکثی طراحی گردیده است .برای دسترسی به ساختمانهای اداری از تراز خیابان آقایی و در واقع
همتراز با طبقه اول تجاری ،یک گذر و یک حیاط طراحی شده که امکان دسترسی مستقل را برای بخش اداری تأمین
میکند .همچنین این حیاط به طبقه اول تجاری مرتبط است و میتواند برای زمان استراحت کارکنان بخش اداری
و استفاده از قسمتهای اغذیهفروشی تجاری ،بهکار گرفته شود.
ترکیب کاربریهای مختلف ،محدودیت امکان تأمین دسترسی ،زیربنای باال و نیاز به تأمین نزدیک به  4500اتومبیل
و نیازهای سواره پشتیبانی مجموعه ،از محدودیتهای مهم در برنامهریزی و طراحی دسترسی سواره هستند .به
گ بخشهای مختلف و لزوم جدا بودن مسیرهای ورود و خروج ،چهار رمپ پیشبینی
منظور تفکیکی ورودی پارکین 
گردیده است .با توجه به یک طرفه بودن خیابان آقایی به سمت جنوب ،ورودی تجاری از این ضلع انجام میپذیرد.
خروجی تجاری نیز در منتهیالیه جنوبغربی سایت و در خیابان لواسانی پیشبینی گردیده است .رمپ ورودی
اداری در مجاورت رمپ خروجی تجاری و قبل از آن پیشبینی شده تا بتواند حداکثر فاصله از تقاطع خیابان لواسانی
و آقایی را ایجاد نماید و رمپ خروجی اداری در سمت مقابل و در گوشه جنوبشرقی سایت جانمایی شده است.
برای تأمین مکان بارانداز و تخلیه کاال که از نیازهای ضروری هایپرمارکت است و برای عدم ورود اتومبیلهای
باربر به خیابان لواسانی ،یک محوطه بارانداز در قسمت شمالی سایت جانمایی گردیده که دسترسی آن از طریق
خیابان آقایی است.
با جانمایی محدوده بارانداز در این بخش و تمرکز انبارها در این محدوده و در کلیه طبقات پارکینگ و تجاری ،یک
بخش خدماتی و انتقال کاال برای کل پروژه تعریف شده که نکات مهم در برنامهریزی عملکردی طرح است.
الزم به ذکر است در صورت عدم تملک زمین شهرداری ،یکی از دسترسیهای سواره و مسیر بارانداز
پروژه حذف میشود که در نتیجه رمپ ورودی اداری بهعنوان ورودی کلی سواره مجموعه و فضای
رمپ پیاده ورودی به زیرزمین و هایپرمارکت نیز بهعنوان محدوده بارانداز پیشنهاد میگردد.
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void has been designed to create light and form diversity by open and closed spaces. Central yard,
performing as office buildings entrances, has been located in the middle of this central axis and the
vertical accesses to these buildings have been provided in the corners of this yard.
Office buildings elevators are passing through commercial floors next to the main void while visual
perspective of them with this area have been preserved. NE side of the site, the municipality lot, has
been connected to the vertical axis of the design structure via shifting a few degrees aside and office
tower has been designed above of it; office lobby is being accessed by an alley ending to the central
yard. Thus, this section will have the capability of separate construction operation from the main part.
Pedestrian routes have been planned and located based on functional requirements, site location and
emphasizing their union. Main entrances of the project have been foreseen regarding site possibilities
from two southern and eastern sides while according to the existing height variation they can be accessed
by two different floors. Therefore, the commercial main entrances are from the south on the ground
level and from the east on the first commercial floor; the eastern commercial entrance is in the same level
with office buildings entrance. These two levels are connected to each other from inside the commercial
platform as well as the eastern pedestrian ramp. A sunken garden has been designed in the south part
of the site to provide accessibility and invitation to the underground level where the hypermarket is
located; a repose area has been considered among these levels as well. A passage and a yard have
been designed to provide independent accessibility to office buildings from Aqaee Street, in the same
level with commercial first floor. This yard is connected to the commercial first floor and can be used
for staff resting time and commercial food court.
Combination of different land uses, provide access constraint, large built area, requiring over 4500
parking lots requirement and complex service access requirements are main limitations in planning
and designing vehicle accessibilities. According to necessity of separated exits and enters, four ramps
have been considered to apart each section’s parking entrance. Considering Aqaee Street as a one
direction road to the south, commercial parking entrance will be provided from this side of the land.
Commercial parking exit has been foreseen from the SW corner and to the Lavasani Street.
Office parking entrance ramp has been intended next to the commercial parking exit and before it to
provide maximum distance from the Lavasani-Aqaee Junction; Office parking exit is located across
the southern side in the SE corner. A cargo has been designed on the northern side of the site where
has access from Aqaee Street to avoid tracks to enter Lavasani Street as well as providing an area for
unloading which is one of the essential requirements of the hypermarket.
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پالن طبقه چهارم

پالن طبقه دوم
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توزیع طبقات پارکینگ با توجه به ماندگاری استفادهکنندگان و زمانهای استفاده بهشرح زیر پیشنهاد شده است:
• زیرزمین دوم برای استفاد ه از مشتریان هایپرمارکت به همراه امکانات جنبی مورد نیاز آنها شامل ایستگاه
تاکسی و فضای انتظار برای سوار شدن ،محل سواره و پیاده کردن ( )Drop offو بخشهای مختلفی برای نگهداری
چرخهای خرید.
• زیرزمینهای سوم و چهارم برای مشتریان سایر بخشهای تجاری و بخشی هم برای مراجعهکنندگان به بخش
فرهنگی ،زیرزمینهای ششم و هفتم برای مالکین تجاری.
• زیرزمینهای بعدی برای بخش اداری پیشنهاد شده است ،به این ترتیب که زیرزمین هشتم برای مراجعین
اداری و زیرزمینهای نهم و دهم که با توجه به طراحی دقیق پارکینگ لزوم اضافه شدن آن نسبت به برنامه اولیه
مطرح شد ،برای مالکین اداری که احتیاج به فضای خصوصی تر و تفکیک شده تری دارند.
طرح نمای مجموعه نیز متأثر از کانسپت حجمی پیشنهادی است .بدین ترتیب که برای قسمت تجاری که بهعنوان
سکو و تختگاه مطرح شده ،نمای کام ً
ال ساده و با بازشوهای بسیار محدود پیشنهاد گردیده است .صفحات نمای
تجاری برای تنوع حجمی هر قسمت نسبت به قسمت دیگر دارای اختالف زاویه است و از شکاف مابین آنها باری
نورگیری داخل استفاده شده است .ورودیها نیز در نما بهصورت برش و تورفتگی در نما طراحی شده و از فرم و
المانهای دیگری استفاده نگردیده است .نماهای بخش اداری متنوعتر است و به سه بخش کلی تقسیم میشود.
بخش اول نمای برجهای جنوبی است که سطح آن کام ً
ال پوشیده از لوورهای افقی است .بخشهای مختلفی از آن
با عقبنشینی دارای پوشش سبز بهصورت بالکنها و تراسها با ارتفاع و ابعاد متنوع است .در قسمت شرقی و
غربی بخش پیرامونی حیاط مرکزی اداری و در وجه غربی برج اداری منفصل ،دیواره صلبی با بازشوهای مختلف و
با فاصله از نما طراحی شده است که فضاها نیز در حدفاصل نمای اصلی و آنها قرار دارد و از نظر اقلیمی از تابش
مستقیم نور شرقی و غرب جلوگیری مینماید سایر بخشهای نما بهصورت شیشهایست که فضای سبز پشت آنها
و در داخل واحدهای اداری جانمایی گردیده است.
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Locating the cargo and centralizing stores (accessible from all commercial and parking floors) in this part, a
service section has been defined for the project which is one of the important issues in design functional planning.
It has to be mentioned that one of the vehicle access ramps and the dock way will be eliminated if the
municipality lot is not possessed; in this case, office parking entrance ramp will be assigned as main vehicle
access and the pedestrian ramp to the underground level and hypermarket will be defined as cargo.
Parking floors distribution has been proposed, regarding expenditure duration and stability of users, as follows:
• Second underground floor for hypermarket costumers with sidelong services such as Taxi station,
		 waiting arena to ride and drop off and cart corral.
• Third and fourth underground floors for other commercial section costumers and partially for cultural
		 section users; sixth and seventh underground floors for commercial owners.
• Next underground floors are proposed for office section; eighth underground floor for clients, ninth
and tenth underground floors for owners which according to accurate design and requiring more private
and separated areas, adding parking lots compared to the primary framework is necessary.
The façade is influenced by proposed mass concept. It has been presented as a platform for commercial
section; a simple façade with limited openings. The commercial façade plates have different angle to
provide diversity on the mass and gaps between these plates are used as skylight. Entrances are designed
as a groove on the façade without using any other element. Office buildings facades are more divers,
dividing to three major parts. First part is the southern towers façade covered by horizontal louvers. Various
parts of this façade are covered green via withdrawal sections as balconies with varied dimensions. A solid
wall with varied openings, interval from the main facade, has been designed in the east and west sides
surrounding the office central yard as well as the western side of the separated office tower; green spaces
are proposed in the gap between the main façade and this wall which will avoid direct west and east light.
All other parts of the facade are covered by glass systems.
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 تفصیلی و آمادهسازی دریای آرام گلوگاه،طرح جامع
 ایران،گلوگاه
Aram Beach Master Plan, Detailed and preparation Plan
Galougah, Iran

طرح جامع و آمادهسازی مجتمع مسکونی و تفریحی نوسا کیش
 ایران،جزیره کیش
Master Plan and preparation plan of Nosa Kish
Residential and Recreation complex, Kish Island, Iran

طرح ساماندهی چشمه علی
 ایران،دامغان
Master plan of Cheshmeh Ali
Damqan, Iran

طرح راهبردی بافت فرسوده تبریز
 ایران،)(همکاری با مهندسان مشاور پژوهش و عمران
Strategic plan of Tabriz Distressed Areas
Cooperation with Pajouhesh and Omran Consulting engineers), Iran

145

طرح جامع ،تفصیلی و آمادهسازی دریای آرام گلوگاه
Client: Abadgaran Iran
Location: Galougah, Mazandaran
Start Date: 2003
Area: 100 Hectares
Project Type: Urban Development
Land-use: Residential, Recreational

نام کارفرما :آبادگران ایران
محل پروژه :مازندران ،شهر گلوگاه ،ساحل خلیج گرگان
شروع پروژه1382 :
مساحت پروژه 100 :هکتار (زیربنا)
نوع پروژه :شهرسازی
نوع کاربری :اقامتی و تفرجگاهی
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این مجتمع تفریحی و توریستی با هدف شکلگیری یک مجموعه کامل اقامتی و تفرجگاهی در شرق
مازندران و به عنوان نزدیکترین ساحل به استان خراسان برنامهریزی و طراحی شده است .طرح
مجموعه شامل یک بخش ساحلی با خدمات تفریحی و ورزشی متنوع ،چهار بخش ویالیی به همراه
مسیر پیاده مجهز محلی در بین هر دو بخش ،دو بخش آپارتمانی و دو بخش بلند مرتبه است که
همگی این قسمتها در مجاورت یک مسیر پیاده خدماتی شهری قرار گرفتهاند .بدین ترتیب ،سایت
دارای یک ساختار حرکتی مستقل پیاده است .در طراحی مجموعه سعی شده با افزایش تدریجی
ارتفاع ساختمانها از دریا تا انتهای سایت ،دید مناسبی به دریا ایجاد شود .این مجموعه ،با حدود
 25هکتار کاربریهای عمومی و خدماتی ،با توجه به امکانات شهر گلوگاه برای خدماترسانی به
شهر ،برنامهریزی گردیده است.

Aram Beach Master Plan, Detailed and
Preparation Plan of Galougah

This tourism-amusement complex has been planned
and designed as a complete residential recreational
complex in the East Mazandaran Province, the closest
beach to Khorasan Province. Complex plan is including
a beach lot loaded with various recreational and sports
facilities, four villa lots with equipped local pedestrian
route between each two parts, two apartments and two
high-rise building; all of these parts are located along
with an urban pedestrian road. Therefore, the site has
an independent movement anatomy. It has been tried
to provide a proper view to the sea by increasing the
building’s height gradually. This complex, consisting
approximately 20 hectares public and service land
uses, has been planned regarding service facilities of
the City of Galougah.
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مجتمع مسکونی  -توریستی نوسا کیش
Client: Tehran Renovation and
)building Co. (NOSA
Location: Kish Island
Start Date: 1st period: 2004,
2nd period: 2012
Area: 47 Hectares
Project Type: Preparation
Land-use: Residential, Recreation,
Tourism
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نام کارفرما :شرکت نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)
محل پروژه :جزیره کیش
شروع پروژه :دوره اول ،1383 :دوره دوم1391 :
مساحت پروژه 47 :هکتار
نوع پروژه :آماده سازی
نوع کاربری :مسکونی ،تفریحی و توریستی

شركت نوسازي و ساختمان تهران (نوسا) در تاريخ  1383/3/11طبق قراردادی با شركت عمران و
خدمات شهري كيش ،قطعه زميني به مساحت  442322مترمربع را جهت احداث مجموعههاي مدرن
مسكوني ،ورزشي و نمايشي خريداري نمود و پس از آن یک قطعه ساحلی نيز به مساحت 21365
مترمربع به آن منضم شد و سطح كل زمين به  463687مترمربع رسيد .موقعيت جغرافيايي زمين
مذكور ،جنوب شرقي جزيره و در امتداد يكي از محورهاي اصلي استخوان بندي شهر است .همجواري
با مجموعه تفريحي پارك دلفين يكي از جاذبههاي مهم اراضي مذكور است ،و همچنین همجواری آن
با دريا و ضوابط مورد عمل براي محافظت از چشمانداز طبيعت ،ضوابط ساخت را در اين زمين به
صورت خاص مطرح نمود .طبق توافق با سازمان عمران کیش 60 ،درصد از زمين به كاربري مسكوني،
 20درصد به كاربري هتل15 ،درصد به كاربري ورزشي و  5درصد مابقي زمين به كاربري نمايشي
اختصاص يافت که در روند مذاکرات و مطالعات بعدی خدمات ورزشي ـ تفريحي به جاي خدمات
ورزشي ـ نمايشي پيشنهاد گرديد و طيف گستردهاي از امكانات ورزشي ،تفريحي ،فرهنگي و هنري را
در گرفت.
براساس ضوابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش و به منظور انطباق برنامه با چشماندازهاي توسعه
كيفي و همافزايي كاركردي مجموعه چند منظوره نوسا ،تركيبي از كاربريهاي پيشنهادي و سطوح
و حجمهاي ساختماني وابسته به آن مورد بررسی قرار گرفت .در اين بررسی تالش شد تا تركيبهاي
متنوعي از كاركردها بهوجود آيد و از يكنواختي پرهيز گردد .همجواري زمين با دريا از يك سمت
و وجود دسترسيهاي مناسب در پيرامون ،امكان ايجاد مجموعهاي چند كاركردي در اين زمين را
تسهيل کرد.
براساس مطالعات مقدماتی ،ميتوان ويژگيهاي اصلي سایت نوسا را به صورت زير برشمرد:
• وسعت مناسب (بیش از  46هكتار) براي ايجاد مجموعهاي چند كاركردي و كامل
• نزديكي و همجواري با ساحل دريا در بخش ماسهاي و آرام آن
• واقع شدن در محدودة گردشگري ممتاز طرح جامع جديد جزيره
• استقرار در كنار امتداد بلوار اصلي شرق جزيره (امتداد بلوارهاي سنايي و فردوسي) كه ستون فقرات		
		كاركردي كيش به شمار ميآيد و كليه بناها و فضاهاي عمدة جزيره در كنار آن واقع شده است.
• ديد و منظر دلپذير از زمين به پيرامون :دريا در شرق ،پارك دلفين در جنوب ،فضاي سبز پيشنهادي در غرب
• ديدومنظرمطلوبازپيرامونبهزمين:نشانةقابلديدنازسمتدرياوامتدادبلوارهايهمجواروكمربندي
• شيب ماليم از غرب به سمت دريا و تقويت ديد به بيرون
• همجواري با كاركردهاي عمدة موجود (پارك دلفين) و آتي (لوتوس و شهر سبز)
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NOSA Company, according to a contract with Kish Development and Urban Services on 31st May
2004, purchased a 442322 (sq. m) land, expanded to 463687 (sq. m) later on 18th October 2004,
to build modern residential, sports and performing complexes. Mentioned land is located in the SouthEast of the Island along one of the main axis of the city. Proximity to Dolphin Park, which is one of the
important attractions of the foresaid lands, being close to the Sea and Institute regulations of the natural sight
conservation, decreased the construction density in this area based on distance to the Sea. According to the
Table No 4-1, 60% of the terrain is assigned to residential, 20% to hotels, 15% to sports and the remaining
5% to performing complexes, which in further negotiations entertainment-sport services including wide
range of sports, social, cultural and performing arts facilities, proposed instead of sport-performing
services.
Based on dividing the Island into 14 regions in the comprehensive plan of the Kish, NOSA terrain is
located in the zone no. 9, between zones no. 7 and 8 from the North-West side and the zone no. 10
from the West side. Through general regulation of the Kish Free Zone Organization, 62% of the land is
assigned to residential, 14% to sports, 5% to performing facilities and 19% to hotels. Main properties of
the NOSA project in accordance with basic studies mentioned in the first table are:
• Proper scope of 45 Hectares to build multi-functional complex
• Proximity to the beach
• Being located in high quality tourism zone of the Kish Comprehensive Plan
• Located in two sides of the East main boulevard
• Pleasant view and sight from the land: Sea in the East, Dolphin Park in the South, proposed green
		 areas in the West
• Soft slope from the West to the Sea and external vision consolidation
• Proper access: boulevards in three sides of the terrain
• Fast connection to the Island roads such as World Road (vehicle recreation route), Ring Road (fast
vehicle route), Pedestrians (beside main and secondary boulevards) and bicycle roads around the Island
Proposed comprehensive plan has been prepared upon the optimal option. Placing public and service land uses (sport, entertainment and performing) in the center of the site as well as walking down
around this center in tourism pedestrian routes, which connect different parts of the land, is the main
structure shaping the site. According to the studies, pedestrian routes are one of the main elements in all
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• امكان ارتباط سريع با جاده جهان (مسير سوارة تفريحي) ،جاده كمربندي (مسير سواره تندرو)،
پيادهروها (در كنار بلوارهاي اصلي) و مسير دوچرخه در گرداگرد جزيره
با توجه به وسعت  46هکتاری زمین ،دسترسیهای مناسب در پیرامون ،و کارکردهای متنوع همجوار،
امکان شکل دادن به مجموعه ای چند کارکردی و کامل فراهم شده است که از هر جهت خود بسنده
است و مفهوم شهری کوچک در دل شهر بزرگ را القا میکند .با توجه به گستردگی و عمق زمین و
فقدان همجواریهای بلند مرتبه ،هدف اصلی به دست آوردن ترکیبی بهینه از کارکردهای مکمل و
ترکیبی مطلوب از ارتفاع ساختمان است .در این حالت با بلند مرتبه سازی برخی عناصر ساختمانی،
زمین باز و آزاد نیز به نسبت بیشتری فراهم میآید.
سیاستهای کلی طرحریزی پروژه را میتوان به طور خالصه ،به شرح زیر برشمرد:
• اقدام به برنامهريزي كالبدي ـ فضایی با رعایت سقف تراكمي صادر شده از سوی سازمان منطقه آزاد کیش .
• بازدهی اقتصادی متناسب با توان ارزش زمین
• همافزایی کارکردی و اقتصادی در ترکیب کردن کاربریها
• مکانیابی ساختمانهای بلند مرتبه در قسمتهای دورتر از دریا
• ساخت مجموعهاي نيمه متراكم با كاربريهاي مختلط ،محيطي سرزنده و خدمات خودبسنده
• گستردگي فضاهاي باز و سبز و تركيب آنها با آب براي طراوت بخشيدن به محيط و غلبه نسبي
بر محدوديتهاي اقليمي
• برقراري بيشترين ارتباط بصري و كالبدي با دريا و ساحل آن
• طراحي بدنههاي جذاب و دعوتكننده در مجاورت هر سه خيابان محصوركننده زمين
• ايجاد وروديهاي متعدد از همه جوانب زمين براي پيوند مطلوبتر زمين و حوزه بالفصل
• ارائه تركيبي از مسيرهاي پياده ،دوچرخه و سواره در درون و پيرامون سایت
• طراحي تركيبي از ارتفاعها و جهت گیریهای متنوع در ساختمانها به منظور تأمین ديد مطلوب
با همه عناصر ساختماني
در پی اختصاص سایت به ترکیب متنوعی از کاربریهای اقامتی و تفریحی ـ گردشگری ،نظام حرکت و
دسترسی در آن به صورت تلفیقی از دو نظام کلی خواهد بود :نظام حرکت و سلسله مراتب دسترسی
در یک محله مسکونی با رعایت حریمهای الزم ،و نیز نظام حرکتی در یک عرصه گردشگری با تأکید
بر مسیرهای پیاده و تفرجگاهی .بنابراین سیاست ها و راهبردهای این بخش بر دو محور اصلی استوار
گردیدهاند :نخست لزوم ایجاد سلسله مراتب حرکتی در یک محله از عرصه عمومی شهری تا واحد
مسکونی ،دوم تلفیق حرکتی و تفرجی در طول مسیرهای حرکتی که قطعاً با تأکید بر حرکت پیاده و
دوچرخه ممکن خواهد بود.
بر اساس خط مشی اولیه پروژه ،نتایج مطالعات انجام شده و در نهایت سیاستها و راهبردهای
فوقالذکر ،ابتدا انگارههای اولیه برای طراحی در سایت مطرح گردید .هر یک از انگارهها به عنوان یک
گزینه برای طراحی در سایت نوسا مورد ارزیابی قرار گرفت .گزینه بهینه از تلفیق نقاط قوت گزینههای
مذکور تهیه گردید و به صورت طرح جامع نهایی تدقیق و ارائه شد.
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residential and recreation complexes in the beach. These routes have various es along the way such as
open and semi-open recreation spaces, multiple and attractive views which are fitted by landscape, urban
furniture and services, etc. In addition, comfortable climate through covered roads with trees and continuous
shadows, which are effective for heat reduction and air circulation, will be gained as well. These pedestrian
routes are connected to residential spaces through minimum interference with roadways via preventing
vehicle entrance by bridging preparations. Roadways accessibility to different parts has been prepared
independently through general tracks around the project.
As it has been determined in studies, plan structure and proposed land uses have been combined in the
way to make the complex close to an integrated unit and independent tourism residential assembled.
Therefore, residential land use is determined as an index in combination with hotel, performing, sport,
commercial, entertainment, etc. Land use proximity and distribution model has been accomplished with
the aim of complex vitality and mobility, as well as preserving compatibility between land uses.
Residential
Heft of the project area is assigned to residential land use which is expanded in the West and the South
edges of the terrain and has been foreseen as high-rise buildings and some short-order apartments.
These high-rise buildings will be sited in the way to allow all residential units use the proper view with
minimum barrier. For this purpose, mass hierarchy and height growth is from the South (which is more
close to the sea) to the North. Each of the units has separate sport, commercial, facilities and cultural
spaces which guarantees the independence of complexes as well as increasing the quality of the environment and welfare of residents. Small markets, cafes, restaurants, multi-functional halls, GYM and
kindergartens can be mentioned as proposed retail activities.
Hotel
Through employer demand, and according to the contract, significant area of the terrain has been
assigned to hotels (3, 4 and 5 stars). Hotels have been localized in the North and the East corners of
the terrain, in adjacent with sports, recreation and performing assembles from one side and the beach
from the other side. Location of the hotels is in the way to increase the quality of the utilization as well
as preparing mutual services for the complex and other public facilities. In addition, according to the
direct connection of the hotels to pedestrian and bicycle routes, linking to the beach complex will be
easily prepared which leads to an integrated and live space for the whole year.
Sports
Sport complexes are localized in the center in covered mode and in the whole site in open mode. The
central sport complex is including volleyball, badminton, beach football, and squash and separated
covered pools for women and men with facilities and sidelong spaces such as GYM. Open mode
complexes, which are placed in the whole site, are covering sports like tennis, Ping-Pong, basketball.
Pedestrian and bicycle routes with facilities along can make a “health road” which will result a complete
assemble for complex and the whole Island residents.
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طرح بهینه با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت گزینههای پیشنهادی انتخاب گردید .در این طرح،
مسیر پیاده در سایت حفظ شده و در امتداد این مسیر گشایشهای فضایی در نظر گرفته شدهاند.
همچنین کاربریهای مختلط و تجاری در این گشایشها قرار گرفتهاند .بخش مسکونی کمتراکم و
آپارتمانی در کل سایت به صورت پراکنده جانمایی شده و برجهای مسکونی به انتهای مسیر پیاده و
لبههای سایت در ضلع شمالی و غربی انتقال یافتهاند .کاربری تفریحی در قسمت ساحلی پروژه در
نظرگرفته شده است زیرا ساخت وساز در آن امکانپذیر نیست .بخش هتل در قسمت جنوبی سایت
جانمایی شده که خدمات مورد نیاز مجموعه از جمله رستوران و کافی شاپ و ...را تأمین میکند .نحوه
قرارگیری پالکهای مسکونی به این صورت است که از یک طرف به خیابان و از طرف دیگر به فضای
سبز پیاده راه دارند .فضای سبز در کل سایت در بین بلوکهای مسکونی پخش شده است .در واقع
در طراحی سایت ایده ترکیب فضای سبز و فضای بسته و شکلگیری باغ راه غلبه اصلی را دارد .برای
دسترسی بهتر و سریعتر ،با توجه به حجم ترافیکی ،یک رینگ حرکتی به عرض  11متر با نقش جمع
و پخشکننده دور تا دور سایت در نظر گرفته شده است که دسترسی سواره را تأمین کرده و تمام
مسیرهای سواره از آن منشعب شده است.
طرح جامع پیشنهادی بر مبنای گزینه بهینه تهیه شده است .استخوانبندي اصلي شکلدهنده به
سايت براساس حرکت پياده در سراسر سايت و طرح يک محور گردشگري پياده در طوالنيترين قطر
که بر اساس تحقيقات انجام شده غالباً یکی از عناصر ) (promenadeسايت است .این مسير پياده
اصلی در همه سايتهای تفريحي ـ ساحلی است ،در طول مسیر خود داراي ويژگيهاي متنوعی است ،برای
مثال :فضاهای تفريحي ،چشماندازهاي گوناگون که از طریق محوطهسازی ،مبلمان شهري و ....به وجود
میآیند ،آسایش اقلیمی به سبب مسیرهای پوشیده شده با رواق ها و سايه اندازيهاي متوالي که در کاهش
گرماي ساکن و ايجاد جابه جايي هوا و خنک شدن تأثير بسزايي دارند .این محور گردشگری همچنین از
طریق مسيرهاي پياده ،بدون تداخل با خيابانهاي ماشين رو به فضاهای مسکونی مرتبط و همچنین سایر
کاربریهای مسقر در سایت متصل میگردد .بخش دیگری که به استخوانبندی طرح شکل میدهد ،مسیر
حرکتی سواره است که گرداگرد سایت قرار گرفته و ورود سواره به داخل سایت را ممکن میسازد
ساختار طرح و ترکیب کاربری پیشنهادی به صورتی است که بتواند مجموعه را به صورت یک کل
یکپارچه و به عنوان یک مجموعه مسکونی گردشگری تا حد ممکن نزدیک نماید .به همین دلیل در
ترکیب کاربری اراضی طرح ،کاربری مسکونی به عنوان شاخصی در ترکیب با کاربریهای هتل،
نمایشی ،ورزشی ،تجاری ،تفریحی و  ...در سایت مستقر گردیده است .نحوه توزیع و همجواری
عملکردها عالوه بر توجه به حفظ سازگاری میان آنها ،با هدف سرزندگی و پویایی بافت مجموعه در
تمام ساعات شبانهروز و روزهای سال صورت گرفته است.
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Performing Halls
Performing hall is one of the NOSA land uses which were demanded uppermost by Kish Free Zone Organization.
Performing halls are located in the Southern side of the site proximity with hotels as a public land use. This
land use will act independently or in combination with hotels and other public spaces.
Beach Lot
This 2.2 hectares land is located in the South-East part, detached from the main terrain. Recreation and
entertainment spaces such as restaurants, pools, water sports and beach sports are being proposed for
this lot. It has been proposed an intersection connection with the main entrance.
Educational Land Use
According to the studies and project scale, two primary schools (girls and boys) are required in the center
of the site proximity with performing-entertainment spaces and facilities to be available for whole residential
complexes equally. It has to be mentioned that each of the residential sextet parts will have an independent
kindergarten.
Urban Equipment
Some areas will be assigned to urban equipment and infrastructure facilities. These areas according to
their location can be included power post, water founts, and waste water sewage, etc.
Complex Main Entrance
As this is a private complex, walking and vehicle entrances will be controlled from the main street through a gate.
Offices
Offices, which are connected to management and maintenance facilities, are in the whole project as
diffused spaces. However, complex integrated management
will be done by central offices.
Landscape
There are various green spaces around buildings, all parts and
land uses which will make an elegant combination in the built
environment, besides providing a mild weather and comfortable
climate. Proposed green spaces coverage is via native and
non-native plants which will be determined based on each space
requirements; for example along pedestrian routes, ghosting
trees and in some targets tall trees with symbolic properties will
be implanted. Beside fountains and pedestrian routes, flower
boxes are proposed as well to provide site landscape. Gardens
also provide a significant landscape of the project which has
been foreseen beside fountains and pedestrian routes. A “Sapling Garden” has been also proposed to provide various types
of trees, plants and flowers in different stages of the project.
Slow-footed Entrance Route
In order to enter from the urban street to each part, a slow-footed
route has been foreseen to support an independent traffic.
Local Roadways
This is the longest and main street in the site which supports the
whole traffic of the central sport-entertainment complex. This
street is 11 meters wide and including two opposite directions
bands and two parking bands in both sides. Combination of
green areas along this street, especially in proposed public
parking zone, is providing a pleasant area to rest.
Bicycle Route
Bicycle route has been proposed as a ring in the middle
of the complex in combination with green spaces which is
connected to the Island main bicycle route by an intersection
link. Accessibility to this road has been provided from all
residential parts independently as well.
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مسکونی ویالیی
بخش عمدهای از سطوح پروژه مورد نظر به استقرار کاربری مسکونی ـ ویالیی اختصاص داده شده است.
در طرح پیشنهادی کاربری مسکونی ـ ویالیی در قالب واحدهای همسایگی با تنوعی از الگوهای اقامتی
ـ ویالیی یک واحدی یک طبقه ،یک واحدی دوبلکس ،دو واحدی دو طبقه و چهار واحدی سه طبقه در
ترکیب با یکدیگر ،واحدهای همسایگی متنوعی را ایجاد خواهند نمود .به ضرورت سطح اشغال هر کدام،
فضای باز مناسب در هر نقطه پیشبینی میشود .در ترکیب این واحد سعی شده علیرغم توجه به حریم
و ایجاد عرصههای خصوصی با ترکیب و همجواری فضاهای باز و ایجاد تنوع در استقرار پر و خالی در
فضاها ،کریدورهای دید مناسبی به سوی دریا و سایر دیدهای مطلوب تأمین گردد.
مسکونی آپارتمانی
در پاسخ به نوعی دیگر از سلیقه سکونتی مخاطبان پیشبینیشده برای پروژه و نیز باال بردن میزان
بهرهگیری از دید دریا ،لبههای سایت در ضلع شمالی ،منتهیالیه غربی و ضلع غربی به مسکونی ـ
آپارتمانی اختصاص داده شده است .بیشترین تمرکز این کاربری در انتهای مسیر پیاده اصلی است
که یک فضای باز شهری را احاطه میکند .این فضای شهری یکی از مهمترین نقاط عطف مجموعه و در
پاسخ به انرژی قوی دریا در دیگر سوی مسیر پیاده مذکور شکل گرفته است.
این مجموعههای آپارتمانی عالوه بر ارائه تنوعی از واحدهای مسکونی کوچک ،متوسط و بزرگ مقیاس،
سلسله مراتب حجمی و افزایش ارتفاع در لبههای سایت را که از اهداف طرح است ،تأمین میکند.
کاربری مختلط
این کاربری در لبههای مسیر اصلی پیاده به عنوان نقاط تجمع اصلی مجموعه پیشبینی شده است .این
کاربری به دو صورت تجاری ـ مسکونی و مسکونی ـ ورزشی در نظر گرفته شده است .ترکیب کاربری
تجاری ـ مسکونی به صورت تجاری در همکف و مسکونی در طبقات فوقانی است .کاربری مختلط به
صورت مسکونی ـ ورزشی نیز به همان صورت ،استقرار ورزشی در همکف و مسکونی در طبقات است.
تجاری ـ خدماتی
کاربری تجاری ـ خدماتی در مجموعه در ابتدا و انتهای مسیر اصلی پیاده در نظر گرفته شده است .به
منظور ارتقاء کیفیت محیطی ،فعال سازی و حضور بیشتر افراد ساکن و غیر ساکن و در نهایت ایجاد
فضایی نمادین در دو سوی مسیر تعبیه شده است .از انواع خرده فعالیتهای پیشنهادی در این بخش
میتوان به کاربریهای محلی مانند سوپر محله ،نانوایی ،خشکشویی ،کافیشاپ و آبمیوهفروشی و
کاربریهای فرا محلی مانند انواع رستوران ،غذای بیرون بر و فست فود اشاره نمود.
آموزشی
با توجه به مطالعات انجام شده و مقیاس پروژه در حد یک محله شهری ،فضای آموزشی پیشنهاد شده
جهت تجهیز مجموعه به دبستان و مهدکودک در نظر گرفته شده است.
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تجهیزات شهری و شاخصهای محلی
در سایت بخشهایی پیشبینی شده است که بتوانند
تأمین کننده نیازهای تجهیزات شهری و تأسیسات
زیربنایی باشند .این بخشها میتواند با توجه به
موقعیت آنها در برگیرنده پست برق،
منابع آب مصرفی ،پساب فاضالب و ...باشد.
با توجه به این که زمین سایت فاقد
عوارض طبیعی و توپوگرافی خاصی است،
در بخشهای مختلف سایت و به صورت
یک شبکه منظم موقعیتهایی به عنوان
شاخصهای محلی پیشنهاد شده که هم بتواند
به عنوان یک نماد خاص قابلیت شناسایی هر
بخش را داشته باشد و هم بتواند به عنوان موقعیت
تاسیسات زیربنایی ناحیهای مطرح گردد.

Master Plan and preparation plan of Nosa Kish
Residential and Recreation complex

155

Parking
Beside local roadway, especially sport-entertainment complex, some spaces has been assigned to
public parking which supports easy access to lots and facilities for non-domestic users.
Equipped Pedestrian Route
This section is the most important part of the tourism-entertainment district, rolling as the main
structure forming the complex which provides recreation requirements, sport and entertainment
facilities for residents and other users. Two walking ring roads with different identity in the center
of the complex, not only provide diversity for the users, but are linking all land uses. One of these
roads has been designed for higher speed sports and the other for walking and lower speed sports;
this road has social character more and is providing a calm space to concentrate and slow-motion
sports.
Generally, properties of the continuous pedestrian network are:
Facilities and proper landscape for walking with ghosting by trees, natural and built walls or molding
roofs with different structures, has been proposed along the roads. Moreover, to order to increase the
attraction of these roads, open spaces for various kinds of activities in combination with fountains
and pools will be formed. Public Plazas has been proposed in the heart of these roads in adjacent
with sport, entertainment and performing complexes as well, to increase the presence and dynamism
of these targets. Some branches will be disport from these roads and semi-public land uses will be
formed along them responder to residential requirements.
Residential
In whole considered area, in the North-Western lots (zones no. 1 to 3) in top of the terrain, 15 to
18 floors apartments and in the Southern lots in front of the Sea (zones no 4 to 6), 12 to 15 floors
apartments have been considered. 1730 units with average area of 110 (sq. m) for each unit in
zones no. 1 to 3 and 2260 units with average area of 110 (sq. m) for each unit in zones no. 4 to 6,
has been proposed in the NOSA project framework plan which will be 3990 residential units totally
with average area of 110 (sq. m) for each unit including 2, 3, 1 rooms and special units.
Sport, markets, restaurants, service rooms, multi-functional halls, kindergartens, management and
equipment have been allocated in each residential complex according to each building requirements
and for making a private, secure and welfare zone. Area assigned for each mentioned spaces above
is determined in Tables no. 6-2 to 6-7.
Performing spaces (educational and services)
A 22116.1 (sq. m) land of NOSA project has been allocated to performing and services land uses.
In framework plan, about 75% of this area has been assigned to multi-functional halls including
2 large and small halls, performing halls including 2 cinemas and amphitheater, library, cafe net,
internet site, gallery, classes, educational workshops, exhibition and kids recreation spaces for

مجتمع مسکونی  -توریستی نوسا کیش
هتل (اقامتی)
بر اساس درخواست اولیه ،بخش قابل توجهی از سایت به کاربری هتل (اقامتی) اختصاص دارد .در طراحی
سایت و جانمایی کاربریها ،سعی شده موقعیت هتل در حاشیه جنوبی سایت و در همجواری با معابر اصلی
پیرامونی باشد که هم دسترسی مناسب به آن را فراهم نماید و هم پیوستگی داخلی مجموعه مسکونی
را مختل سازد .همچنین با توجه به هدف طرح و ایجاد فضایی یکپارچه و زنده در تمام ساعات و روزهای
سال ،در توزیع کاربریها بخشی از کاربری هتل (اقامتی) عالوه بر حوزه اصلی آن در بدنه جنوبی سایت به
بخشهای میانی نیز نفوذ کرده است .ترکیب فضاهای اقامتی صرفاً مسکونی با قابلیت خانه دوم باعث
سرزندگی و فعال ماندن بخشهای گوناگون در زمانهای مختلف میشود.
اداری
با توجه به این که این مجموعه به عنوان یک محدوده خصوصی و با قابلیت کنترل پیشبینی شده است،
در ورودیهای سایت بخشهایی به عنوان سردر و ساختمان اداری جانمایی شده است که هم بتواند
ورود و خروج را کنترل نماید و هم به عنوان فضاهایی محدود برای بخش اداری مورد نیاز مجموعه قابل
استفاده باشد .فضاهای اداری برای مدیریت مجموعه و محلی برای دریافت شارژ یا استقرار پرسنل تعمیر
و نگهداری پیشبینی شده است.
فضای سبز محوطه
در مجاورت ورودیهای سایت و نیز لبههایی در مجاورت واحدهای مسکونی بخشهایی به عنوان فضاهای
سبز محوطه پیشنهاد شده است که ضمن تلطیف هوای محیط و تأمین آسایش اقلیمی به صورت نمادین،
ترکیب زیبایی را ایجاد میکند .پوشش فضای سبز پیشنهادی ،تنوعی از گیاهان بومی است که بر اساس
نیاز فضایی نوع آن مشخص شده است .مث ً
ال در مجاورت مسیرها استفاده از درختان سایهانداز و در نقاط
خاص درختان بلند با خاصیت نمادین پیشنهاد شده است.
نهالستان
به منظور تأمین فضای سبز سایت ،که مساحت قابل توجهی را شامل شود ،محدودهای در سایت به عنوان
نهالستان پیشنهاد گردیده که بتواند در فازهای زمانی مختلف ،درختها ،درختچهها و گلهای مورد نیاز
را تأمین کند.
محدوده ساحلی
این محدوده به مساحت  2/2هکتار در بخش جنوب شرقی و به صورت منفصل با زمین اصلی جانمایی
شده است .برای این زمین کاربریهای تفریحی و تفرجی مانند رستوران ،استخر ،ورزشهای آبی و
ورزشهای تفریحی ساحلی پیشنهاد شده است .همچنین پیشبینی گردیده که این زمین بتواند به صورت
غیر همسطح و از طریق ورودی اصلی با زمین اصلی ارتباط داشته باشد.
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نمایشی
کاربری نمایشی یکی از کاربریهایی بهشمار می رود که از ابتدا به عنوان یکی از عملکردهای سایت نوسا،
طبق درخواست سازمان منطقه آزاد کیش ،در نظر گرفته شده است .کاربری نمایشی به عنوان یک کاربری
عمومی در نوار جنوبی سایت ،در همجواری با کاربری هتل جانمایی شده است .بدیهی است این کاربری
امکان فعالیت به صورت مستقل یا در ترکیب با کاربری هتلها و فضای عمومی خواهد داشت.
فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) و گذران اوقات فراغت
کاربری ورزشی به دو صورت سرپوشیده و سرباز در نظر گرفته شده است .کاربری ورزشی سرپوشیده در
قسمت انتهایی سایت (شمال سایت) مکانیابی شده است و به صورت مجموعه ورزشی شامل سالنهای
مختلف ورزشی از جمله سالن اسکواش و بسکتبال و غیره در نظر گرفته شده است .کاربری ورزشی به
صورت سرباز در ترکیب با فضاهای سبز میان واحدهای همسایگی  ،و نیز در قسمت ساحلی سایت قرار
داده شده است  .فضاهای ورزشی در ترکیب با مسیرهای سبز میان واحدهای همسایگی برای ورزشها
و بازیهای محلی مانند پینگپنگ ،بدمینتون ،شطرنج  ،و ...تجهیز میشوند .ضمناً ،فضاهایی چند منظوره
جهت گذراندن اوقات فراغت و انجام فعالیتهای تفریحی در کنار فضاهای ورزشی روباز (ساحلی) در
محدوده ساحلی سایت در نظر گرفته شده است.

Comprehensive and preparation plan of Nosa
Kish Residential and Recreation complex
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parents comfort; and about 25% has been assigned to markets, service shops, offices, banks, currency
exchange, restaurants, schools and mosque. In this part 1.5% of the area is allocated to mosque and 2.5%
to primary school which can response to educational and religious requirements. Proposed land uses for
this part can be found in Table No. 6-8.
Sport and Entertainment
Central 44983.3 (sq. m) lot in NOSA project (zone no. 7), according to proposed option has been allocated to sport-entertainment complex for residents and other users. Almost 45% of this area is assigned to hall
sports such as women and men pools, GYM, hall paintball, basketball, volleyball, squash, massage, Yoga
and meditation and 27% to kids recreation and entertainment spaces including group games, computer
games, adults recreation spaces including billiard, bowling, etc. In order to increase the quality of sport
facilities, the 28% left is assigned to sidelong services including restaurants, café, halls, health services,
offices, markets, services and equipment. Proposed spaces for this part can be found in Table No. 6-9. It
has to be mentioned that maximum allowed height in this part is 2 floors by the terrain surface.
• Hotels
Two 68000 (sq. m) lands (zones no. 8 and 9) have been assigned to 5 floors hotels in total 54370 (sq. m)
hotel lot, which according to mass density of 50% will include 520 rooms and suites. The rest of the area
has been allocated to a 20419 (sq. m) hotel with maximum height of 3 floors and 133 rooms and suites.
Areas left in hotel lots which are along central pedestrian routes can be filled by public, recreation and
welfare spaces.
Beach Lot
A 21365 (sq. m), 6410 (sq. m) off use, located in zone no. 11 proximity to the island beach edge in the
Eastern part of the terrain, has been assigned to beach entertainment facilities. Open air sports and entertainments, sea sports and aquariums have been proposed in this part. Considering close distance to the Sea,
construction density in this area is 30% and maximum height will be 2 floors. Almost 70% of beneficial land
area has been allocated to beach massage halls, wave pools, kid recreation spaces and aquariums. About
30% left has been assigned to commercial, services, restaurants, café, health services, coastal patrol and
equipment. Proposed spaces for this part are as follows. Properties also can be found in Table No. 6-13.
• Beach Massage Hall
• Semi-Open Wave Pools
• Kid Recreation Spaces (pools, sand play, etc.)
• Family Recreation Spaces (SPAs, Health 		
			 and Beauty Salons, etc.)
• Commercial Markets
• Sea Food Courts
• Offices and Management
• Health Services and Coastal Patrol
• Aquariums
Moreover, rest of the land except built lots, has been
considered for non-building activities such as water and
beach sports, resting spaces and sunbathing. Mentioned
activities in detail can be found in the following list:
Water Entertainment:
• Tourism Boats, Water Skiing, Diving, etc.
Water Sports:
• Racing Boats, Discovering Diving, etc.
Beach Sports:
• Beach Volleyball, Beach Football, etc. Landscape and Open Spaces (fountains and pools) 77% of the
terrain has been considered as green and open spaces which would be 356752.77 (sq. m) of the whole area.
It has been spread in residential, hotel, sport and performing complexes layers including access routes, roads,
fountains, pools, open-air sports, bicycle and pedestrian routes, open-air performing stages and horsing track.

طرح ساماندهی چشمهعلی (دامغان)
Client: Iran Cultural Heritage, Handicraft
& Tourism Organization in Semnan
Location: Cheshmeh Ali, Damqan
Start Date: July, 2004
Area: 25 Hectares
Project Type: Urban Development
Land-use: Residential, Recreational

نام کارفرما :سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان
محل پروژه :چشمهعلی ،دامغان
شروع پروژه :تير ماه 1384
مساحت پروژه 25 :هکتار
نوع پروژه :شهرسازی
نوع کاربری :اقامتی و تفرجگاهی
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پس از تملک باغ های مجاور باغ تاریخی چشمهعلی دامغان و توضیح برنامه مطرح شده
مبنی بر احداث یک مجموعه فرهنگی ،توریستی ،خدماتی در مجاورت آن ،طرح
مذکور به منظور سیاستگذاری کلی و در مقیاس طرح جامع انجام شد و در آن
مجموعهای خدماتی شامل رستوران ،اسکان موقت و پارکینگ جانمایی شد .همچنین
در قسمت فرهنگی آن ،وجود سینما و موزه سایت و در قسمت اقامتی نیز هتل و
متل پیشبینی شد.

Master Plan of Cheshmeh Ali, Damqan
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After possessing of the gardens adjacent to Cheshmeh Ali garden (as a
historic garden) in Damqan and according to the framework consisting
a cultural, tourism and services complex near that, the motioned plan
was designed in the scale of a comprehensive plan in order to establish
the general strategies.
A services complex consist of a restaurant, a temporal settlement and a
parking was located in this plan. Besides, it has been tried to foreseeing
a cinema in the cultural part as well as a hotel and a hostel in the
residential part.
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