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 پروژه هاي اخير

  )CITT – CFZ( منطقه آزاد چابهار -ساختمان برج تجارت بين الملل  

 نوع قرارداد

  )PMOپروژه (كارشناس دفتر مديريت 

 
 ٢٥سازه بتني در  : مشخصات پروژه

 متر مربع زير بنا ٦٥٠٠٠طبقه با 

 (درحال اجرا)

 
از ابتداي پروژه مرداد  : مدت همكاري

 تا كنون بصورت غير مقيم ١٣٩٩

 
 بخش خصوصي : كارفرما

 مشاور مادر

مهندسين مشاور شاخه تجربي كالنشهر 
 (مديرعامل: مهندس آرش مظفري)

 ٠٢١٨٨٩٠٦٨١٣شماره تماس: 

  
 راس بهشتت -منطقه آزاد چابهار  :آدرس
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 ساختمان مركزي بانك پاسارگاد

 سرپرست نظارت بخش معماري :قرارداد نوع

 اسكلت فلزي :پروژه  مشخصات

 متر مربع ٥٠٠٠٠ :زيربنا

VIP 

  

 تاريخ همكاري

من تا استقرار بهره بردار در به ١٣٩٨از مرداد 
١٤٠٠ 

  

 مهندسين مشاور آوگون : مشاور معمار

 مادخيابان ميرداتهران ، :آدرس
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 پروژه آكادمي ملي كشتي پاسارگاد

 

آكادمي ملي كشتي بانك  نام پروژه :
  پاسارگاد

  بانك پاسارگاد كارفرما :
     مدير پروژه نوع قرارداد :

 متر مربع ٧٥٠٠ زير بنا :

  تنيدهبتني پيش  نوع اسكلت :
  وضعيت كار:

  ١٣٩٦شروع همكاري: 
اتمام پروژه و شروع كار در  ١٣٩٨سال 

 پروژه ساختمان مركزي پاسارگاد

 

 

 
 ادامه در صفحه بعد...



www.daneshvar.ir/arya 
 

5 

 
 پروژه آكادمي ملي كشتي پاسارگاد

 

 
 پروژه آكادمي ملي كشتي پاسارگاد
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 كارهاي پيمان مديريت و مدير پروژه

 

  متر مربع، شامل پاركينگ و مركز  ٢٢٠٠٠قرارداد سرپرستي كارگاه پيمان مديريت هتل هانيه مشهد
 ، تصاوير پروژه٩٠و  ٨٩خريد، سال 

 

  ،متر مربع، كارفرما:  ١١٠٠٠قرارداد پيمان مديريت پروژه ساختمان اداري آموزشي ساحل سپهر
 هندسه، گروه مهندسي ٩٢و  ٩١پژوهشكده توسعه كالبدي، سال 

 

  ، متر مربع ، تهران بلوار ارتش، كارفرما  ٢٣٠٠٠قرارداد پيمان مديريت پروژه تجاري مسكوني مهتاب
 ٩٤و  ٩٣سپهر صادرات، سال 

 

 EPC -  قرارداد پيمان مديريت پروژه طراحي ساخت و نصب اسكلت فلزي ساختمان گلستان، شخصي
 ٩١سال  -آقاي غني زاده، سعادت آباد 

 

  متر مربع، كارفرما:  ٥٧٠٠تهران،  آجودانيه، مديريت پروژه ساختمان مسكوني سپند،قرارداد پيمان
 ١٣٩٧سال  -مرحله گود و فونداسيون  -شركت هفت بنا 

 

 متر مربع، ورزشگاه آزادي، تهران، كارفرما:  ٧٥٠٠، آكادمي ملي كشتي پاسارگاد  قرارداد مديريت پروژه
 ١٣٩٨تا  ١٣٩٦سال  -بانك پاسارگاد 
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تا كنون به ترتيب زمان ١٣٦٩اهم سوابق كاري از سال   

 

ارهاي اجرايي در بخش خصوصي و پيمانكاريك -الف   

 

  شركت ماديرانقرارداد سرپرستي كارگاه تاسيسات زيربنايي در شهر جديد قصرشيرين 

 قرارداد سرپرستي فني واجرائي موزه كرمانشاه، سازه بتني، شركت دودان 

  تختخوابي كودكان، سازه فلزي، شركت سوله تيم ٢٠٠قرارداد سرپرستي كارگاه بيمارستان 

 قرارداد سرپرستي فني سازه كارخانه چرم باختر، فلزي و بتني، در شراكت با پيمانكار پروژه 

  ت مهندسي نفت (تهران هزار متر مربعي ساختمان مركزي شرك ٤٠قرارداد كارشناسي با مديريت طرح پروژه

 ،كامرانيه )

 ) متر مربع)ـ ٧٠٠٠قرارداد كارشناسي با مديريت طرح پروژه مجتمع ستادي پارك فناوري پرديس 

 ام رضا (ع)ـقرارداد كارشناسي با مديريت طرح در طراحي و اجراي مجتمع سياحتي بزرگ ام 

 قرارداد سرپرست فني كارگاه پيمانكار در پروژه كمپرسور گاز جزيره سيري 

  فني واجرائي پروژه آماده سازي پارك فناوري پرديس تهران (دفتر فناوري رياست جمهوري)ـ ٣قرارداد مشاور فاز 

 ي از سازه ها در تهيه طرح قرارداد فني و اجرايي با مديريت طرح در امر سازه ها و اجراي آنها و چك ليست بعض

 جامع شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
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(مرتبط با وزارت مسكن و شهرسازي)كارهاي نظارتي در بخش دولتي  -ب   
 

  (در زمان خدمت وظيفه، تقديرنامه)كنترل طرحهاي ساختمانهاي ارتش و تعاوني مسكن ارتشنظارت و 

  آپارتمان سازي در استان كرمانشاه از طرف سازمان مسكن و شهرسازينظارت و انبوه سازي و 

  تختخوابي هرسين ٩٦نظارت بيمارستان 

  تختخوابي جوانرود ٩٦نظارت بيمارستان 

  تختخوابي سنقر ٩٦نظارت بيمارستان 

  تختخوابي گيالن غرب ٩٦نظارت بيمارستان 

  يتختخوابي كودكان دكتر محمد كرمانشاه ٢٠٠نظارت بيمارستان 

 نظارت بر محوطه سازي دانشگاه و مجتمع اداري قصر شيرين 

 ناظر ساخت خانه هاي سازماني جوانرود 

 ) متري) از شروع تا  ٨٠٠نظارت ستادي و كارشناس مسئول هماهنگي فني و اجرائي ساخت پروژه زيرگذر شيراز

 پايان پروژه سازمان عمران و بهسازي شهري در استان تهران

  پروژه آپارتمان سازي سازمان عمران و بهسازي شهري  ٢٥كارشناس مسئول هماهنگي بر ساخت نظارت ستادي و

 در استان تهران

  كارشناس مسئول هماهنگي امور پروژه هاي استانهاي مناطق مركزي ايران در سازمان عمران و بهسازي وزارت

 مسكن

  طراحي شهري و طرح و اجراي آماده سازي  آماده سازي و اجراي كانال تاسيساتي در طرح تفصيلي و ٣مشاور فاز

 پارك فناوري پرديس
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كارهاي نظارتي در بخش خصوصي -ج   
 

 نظارت بر تصفيه خانه كارخانه قند بيستون 

 نظارت بر جاده سازي در شهركهاي صنعتي شركت ماديران 

  ٦٩نظارت بر ساختمانهاي مسكوني و صنعتي در بخش خصوصي از سال 

 سرپرست نظارت ايستگاه راه آهن بم و ايستگاههاي بين راهي كرمان تا بم 

 ) متر مربع)ـ ٧٠٠٠نظارت عاليه مقاوم سازي ساختمان كلينيك چشم پزشكي نور 

 بع) (برگزيده شده در متر مر ١٨٠٠٠تهران ( ٢٠شهرداري منطقه  معلولينپروژه مجتمع ورزشي  سرپرست نظارت

 مجله معمار)

 متر مربع)  )16000پروژه مجموعه تاتر حرفه اي شهر تهران سرپرست نظارت 

 پروژه استاديوم ده هزار نفري امام رضا سرپرست نظارت 

 تهران، خيابان مژده) –بع متر مر  )6000ساختمان مسكوني مژده نظارت بر ساخت و بهينه سازي 

 متر مربع ٤٥٠٠٠ -سرپرست نظارت ساختمان مركزي بانك پاسارگاد (خيابان ميرداماد)  - ١٣٩٨ 

  

 
 



www.daneshvar.ir/arya 
 

10 

تا كنون به ترتيب زمان ٦٩كارهاي طراحي و محاسبات از سال   

 صنعتي،طراحي و محاسبه و كنترل سازه آپارتمانها و ساختمانهاي مسكوني، اداري، 
 تفريحي، ورزشي در بخش خصوصي و دولتي

 محاسبه فرهنگسراي كرند 

 محاسبه آپارتمانهاي سازماني مسكن و شهرسازي استان كرمانشاه 

 محاسبه حسينيه كيش 

 طراحي و محاسبه ساختمان دادگستري اسالم آباد 

 مشاركت در طراحي و محاسبات شهرك هاي اقماري استان كرمانشاه، مشاور سرزمين 

 رداد فني و اجرايي براي كنترل سازه پروژه هايي كه پژوهشكده توسعه كالبدي مديريت طرح آنها را دارا مي قرا

پارك باشد (شامل پروژه هاي شركت نفت، دفتر مركزي رياست جمهوري و ساختمانهاي ستادي و تحقيقاتي 

 هاي فناوري تهران و اصفهان)

 متر) ٣٠٠٠فرنگي وزارت مخابرات ( هسرپرستي و مسئول محاسبه مقاوم سازي بناي كال 

  ع، خيابان متر مرب ٦٠٠٠طبقه و  ٩سرپرستي و مسئول محاسبه ساختمان اداري شركت ايران اطلس (در

 پاسداران، پايان ساخت)

 متر مربع،  ٦٠٠٠باس (سرپرستي و مسئول محاسبه پروژه چند منظوره تفريحي ورزشي بانك صادرات در بند ع

 پايان ساخت)

  پايان ساخت) –متر مربع  ٠٠٠/٢٠طبقه،  ١٧و مسئول محاسبه بانك مركزي صادرات ساري (سرپرستي 

 متر مربع) ٧٥٠٠٠روژه پرديس شرق (سرپرستي و مسئول محاسبه مجتمع تجاري فرهنگي پ 

 مترمربع نوسازي و   )16000مجموعه تاتر جرفه اي شهر تهران سرپرستي و مسئول محاسبه پروژه و نظارت

 مقاوم سازي همزمان با سرپرستي نظارت) (درحال ساخت)ـ

 ) يربنا) (پايان مترمربع ز ١٧٠٠٠سرپرستي و مسئول محاسبه پروژه ساختمان مركزي پارك فناوري اروميه

 ساخت)ـ

 مترمربع) ١٣٥٠٠رك انديشه تهران (سرپرستي و مسئول محاسبه پروژه مجتمع تجاري شه 

 ر متر زاه ٣٠٠طبقه،  ١٨الي  ١١برج  ٣٦واحد در قالب  )2500 پروژه هشتگرد سرپرستي و مسئول محاسبه

 مربع زيربنا( (درحال ساخت)

 مترمربع زيربنا) (درحال   )18000پروژه ساختمان مركزي پارك فناوري كرمانشاه  سرپرستي و مسئول محاسبه

 ساخت)

  در طرح جامع، طرح آماده سازي، تاسيسات زيربنايي و طراحي و نظارت بر سرپرستي محاسبات و نظارت عاليه

 .اجراي ساختمانهاي چند مستاجره و مركز رشد پارك علم و فناوري آذربايجان غربي
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 پروژه ساختمان اداري و آموزشي ساحل سپهر طراحي سازه و اجرا بصورت پيمان مديريت

 

 
 پژوهشكده توسعه كالبدي :كارفرما

 اميرحسين طاهري :معمار

 كوچه ساحل دوم شرقي –شمالي  بلوار دريا، خيابان مطهري –سعادت آباد  -تهران  :آدرس

 طراحي سازه و اجرا بصورت پيمان مديريت :نوع قرارداد

 اجرايي و فني مشخصات   

 بتني وفلزي هزار متر مربع مي باشد ـ اسكلت ١١طبقه اداري با متراژ حدود  ٦طبقه پاركينگ و  ٣پروژه شامل    

 

 

 

 …ادامه در صفحه بعد
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1390/05/05 

 
1391/03/05 

 

 نكته قابل مالحظه در پروژه ساحل سپهر
با توجه به مشكالت ايجاد شده از سوي همسايگان، 
اجراي سيستم نيلينگ متوقف گرديد و جهت حفظ 

همكف اجرا ايمني ساختمانهاي مجاور، سازه طبقه 
گرديد و سپس اقدام به برداشت خاك ضلع همسايه 

ال به ها و اجراي ديافراگم رمپ ها و ديوار حائل از با
 .پايين و سپس اجراي فونداسيون مي باشد

١٣٩١فروردين ماه   
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 پروژه ساختمان مسكوني سپند

 

 پروژه ساختمان مسكوني سپند

 هفت بنا و عمارت :كارفرما

 پيمان مديريت :نوع قرارداد

 مترمربع ٥٧٠٠ :زيربنا

 فلزي :اسكلت

 مرحله: گود و فونداسيون

١٣٩٥/٠٧/١٥ 
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 پروژه ساختمان مركزي پارك علم و فن آوري استان كرمانشاه

 جهاد دانشگاهي كرمانشاه :كارفرما

هسته طراحي (مهندس سام  :معمار
 تهراني)

 بهمن ٢٢كرمانشاه، سه راه  :آدرس

محاسبات و نظارت  :قرارداد نوع
 عاليه

 پروژه مشخصات

برج اول و واحدهاي تجاري، سالنهاي 
انتظار، البي مركزي و بانك به 

 هزار متر مربع ٢٠مساحت 

  اسكلت فلزي

 

 نكات قابل مالحظه

 متر و به ارتفاع ٦داشتن يك سالن نمايش به عرض 
متر كه بصورت يك پل  ١٠٠متر و طول حدود  ٤

 ستمتري در بين دو برج قرار گرفته ا ٦٠در ارتفاع 

درضمن معماري سازه ايجاب مينمود كه بادبندها 
بصورت كلي در پوستة جانبي و بدون گاست پليت 

 .طراحي و اجرا گردد
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مشهد –ستاره هانيه  ٥هتل   

 

 بنياد مسكن انقالب اسالمي :كارفرما

 باوند (مهندس شيخ زيناور مهندسين مش :معمار
 الدين)

 مشهد، ضلع شمال شرقي حرم مطهر :آدرس

مشاركت در پيمان مديريت  :قرارداد نوع
 وسرپرستي كارگاه

 اسكلت فلزي :سازه نوع

 مترمربع 3431 :زمين مساحت

 هزار متر مربع 20 :متراژ

متر  ٢٢١٠٠طبقه با زيربناي حدود  ١٠شامل 
 مربع

فضاهاي خدماتي، اتاقي و  ١٣٠هتل پنج ستاره 
اداري، سالن اجتماعات مجموعه ورزشي و همچنين 

 .متر مربع فضاي تجاري ٢٨٠٠

 

 

 نكته قابل مالحظه

در اين پروژه سرعت باالي اجراي پروژه بوده 
است كه از روي فونداسيون، نصب كل اسكلت 

ماه بوده و همزمان سفت كاري پروژه  ٨حدود 
نيز جزو و شروع تاسيسات و نازك كاري 

 عمليات اجرايي قرار داشته است
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واحدي ريحانه هشتگرد طراحي سازه و سبك سازي ٢٤٤٠مجموعه مسكوني   

 

 
 نكته قابل مالحظه

رم براي كيلوگ ١٣٥در اين پروژه نقشه هاي سازه توسط مشاور اوليه با وزن 
از  سپيمانكار رتبه يك بر اساس اين طرح اوليه پ ٤هر متر مربع طراحي 

ن ابتدا برنده شدن در مناقصه مربوطه كار را آغاز نموده بودند كه در هما
و  از سوي كارفرما با گروه سازه دانشور و همكاران جهت محاسبه مجدد

 سبك سازي قرارداد ( مهندسي ارزش) بسته شد كه درنهايت پس از سبك
 كيلو براي هر متر مربع، پروژه با زيربناي فوق ٥٢سازي به ميزان 

كيلوگرم  ٨٣طبقه با وزن  ١٩مترمربع) ساخته شد (برجهاي  ٣٤٣٠٠٠(
 ورت وضعيت نهايي پيمانكار اسكلت)بر متر مربع ص

 موسسه ناجي سازان امين :كارفرما
 شهر جديد هشتگرد :آدرس

قرارداد نوع  محاسبات و مهندسي ارزش :

پروژه مشخصات  

طبقه با زيربناي  ١٨و  ١٦بلوك  ١٢تعداد 
هزارمترمربع ٣٤٣   

  
  

ل درضمن با توجه به اينكه كارفرما با اين عم
ميليارد تومان صرفه جويي در  ٣٠حدود 

ساخت اسكلت نمود، تمام نقشه ها جهت 
درج در سوابق كارفرما به علت صرفه جويي 
فوق توسط شركت آقاي مهندس طاحوني 

 .تاييد شد
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 مجموعه تفريحي ورزشي جانبازان و معلوالن

آمده در مجله معمار ٩٠گروه عمومي جايزه نامزد   

 
فرهنگي  -معاونت اجتماعي :كارفرما

  شهرداري تهران
 

  مهندس آرش مظفري :معمار

 
شهرري، خيابان فدائيان اسالم،  :آدرس
 اتوبان آزادگان و پل سيمانمابين 

 

  
 نظارت عاليه :قرارداد نوع

 اسكلت فلزي

 مترمربع ١٨٧٣٧زيربنا: 

 ١٣٩٠ - ١٣٨٥اتمام: سال شروع و 

 مجله معمار

 تصاوير در مجله معمار

 تصاوير پروژه
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هزار نفري امام رضا عليه سالم ١٠استاديوم   

 

 شركت توسعه فضاي فرهنگي :كارفرما

 يافت آباد –تهران  :آدرس

 

  
 نظارت عاليه :قرارداد نوع

 اسكلت بتني :پروژه مشخصات

 
 تصاوير پروژه
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 ساختمان تاتر حرفه اي شهر تهران

 
متر ٢٠نفر، برج صحنه به ارتفاه  ٨٠٠سالن نمايش اصلي مركز تاتر حرفه اي شهر تهران، ظرفيت   

 

 

 

 

 

 ادامه در صفحه بعد...
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 شركت توسعه فضاي فرهنگي :كارفرما

 فرهنگسراي خاوران :آدرس

قرارداد نوع  محاسبات و نظارت عاليه :

شاخه تجربي  مهندسين مشاور :معمار
 كالنشهر ( مهندس (آرش مظفري

 
پروژه مشخصات  

سالن نمايش و  ٨اسكلت فلزي شامل 
تمرين از جمله سالن اصلي به ظرفيت 

 ٢٠نفر و برج صحنه با ارتفاع  ٨٠٠
 متر.(عكس ها قبل و بعد)ـ

 
 

 

 

 نكته قابل مالحظه

محاسبات تقويتي براي قسمتهايي از سازه 
اهميت برخوردار  قديمي كه ازپيچيدگي و

 بود مانند برج صحنه

 تصاوير پروژه
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تهران ٦ساختمان اداري ترافيك شهرداري منطقه   

 

 
 تهران ٦شهرداري منطقه  :كارفرما

هسته طراحي (مهندس سام  :معمار
 تهراني)

 
 آدرس

ميدان وليعصر، ابتداي خيابان تهران، 
 كريمخان زند

 
 

   :قرارداد نوع
  

  محاسبات و سرپرستي نظارت اجرا
 

 پروژه  فني مشخصات

 مترمربع ٥٠٠٠زيربنا: 

 اسكلت فلزي

 تصاوير پروژه
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كاشانكمجتمع مسكوني   

 رتبه دوم جايزه ٩٠ در مجله معمار

 

 
 

 علي غني زاده :كارفرما

 مهندسين مشاور شاخه تجربي كالنشهر (مهندس آرش (مظفري :معمار

 ٣٥خيابان پورابتهاج، خ مهديزاده، پالك  :آدرس

 كالنشهرشاخه تجربي معماري  آرش مظفري، :طراح

 محاسبات و نظارت اجرا :نوع قرارداد

 فني مشخصات

 مترمربعي ٢٣٠تا  ٧٥يازده واحد مسكوني با مساحتهاي 

 ١٣٩٠ – ١٣٨٦سال شروع و اتمام: 

 مجله معمار

 تصاوير در مجله معمار
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 ساختمان مسكوني مژده

  
 بخش خصوصي :كارفرما

    :طراح
  مهندسين مشاور يسنا 

  )(مهندس مهرداد گل محمدي
  

 تهران، خيابان مژده :آدرس

 نظارت فني بر اجرا :قرارداد نوع

  
 

 
 

 پروژه  فني مشخصات

 متر مربع زيربنا 6000

 درمرحله: پايان اسكلت

  

 تصاوير پروژه
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 ساختمان انديشه

 
  

 شهرداري انديشه :كارفرما

 )مهندسين مشاور يسنا (مهندس گل محمدي :معمار

 شهرك انديشه :آدرس

 طراحي سازه :قرارداد نوع

 
 پروژه فني مشخصات

 متر مربع ٦٠٠٠

  فلزياسكلت 
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 ساختمان گلستان

 
  ١٣٩١ساختمان گلستان، آبان 

 
 تهران، سعادت آباد: خيابان گلستان :آدرس

 (مهندس آرش مظفري)مهندسين مشاور شاخه تجربي كالنشهر  :معمار

  اسكلت فلزي :فني مشخصات
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 پروژه مهتاب

 
 بانك صادرات -  شركت سرمايه گذاري سپهر :كارفرما

 جنب كوچه مهتاب -تهران، بلوار ارتش  :آدرس

 پيمان مديريت :نوع قرارداد

 
 مشخصات فني پروژه

 اسكلت: سيستم فلزي پيچ و مهره

 متر مربع ١٩٩٠مساحت زمين: 

 متر مربع ٢٣١٨٧زيربناي ناخالص: 

 ١٥تعداد طبقات: 

 تجاري -كابري: مسكوني 
 

 :حجم عمليات

 متر مكعب ٣٤٠٧٥ :عمليات خاكبرداري

 متر مربع ٣٢٥٥ :و تحكيم گود شاتكريت

 كيلوگرم ١٣٧٠٠٠ :آرماتوربندي فونداسيون

 متر مكعب ٢٦٠٠ :بتن ريزي فونداسيون

 تن ٣٠٠٠ :وزن اسكلت

 تصاوير
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