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به نام خداوند جان و خرد

ایدههای برنامهریزان ،معماران و طراحان بر محیط و فرهنگ و بر
کیفیت زندگی ما موثر است .شهرها ،روستاها ،آپارتمانها،
فروشگاهها ،پارکها ،ادارهها و جادههای ما ،حاصل قرنها سال کار
نیاکان ماست ،ما با کمک شما بر آنیم تا بر کیفیت این میراث
بیفزاییم.
به گمان ما شاخص اندازهگیری موفقیت هر پروژه ،میزان »وفاداری
آن به اصول توسعه پایدار« است چون باور داریم که منابع زمین
محدود و تخریب طبیعت پرشتاب است .زیرا میدانیم ذخایر فرهنگی
است که به ما و به آیندگان ما هویت میبخشد ،و از آن روی که
معتقدیم انسان امروزی شایستهی زیستن در فضایی با کیفیت »بهتر«
است .بدینسان میکوشیم به آیندگان بگوییم؛ ما آ گاهانه و مسوولنه
نگران سرنوشت شما نیز بودهایم.
ما به پشتوانه دانستهها و تجربههایمان ،با مجوزهای قانونی و
امکانات لزم ،آماده رفع نیازهای فنی شما در سراسر کشور هستیم.
یک »پروژه خوب« محصولی ترکیبی متناسب از ذوق ،دانش فنی،
ابزارهای بهروز ،مدیریت آیندهنگر ،برنامهریزی درست ،حمایت مالی،
نظارت دقیق و در نهایت اجرای تمیز است.
ما از مشارکت شما همراه آ گاه و مسوول ،به خاطر فرصتهای
شورانگیری که برای مشق خلقیت برای ما و برای معماری این
سرزمین فراهم میآورید ،سپاسگزاریم.
در آرزوی دیدارتان
مازیار قاسمینژاد /آرشیتکت /مؤسس شرکت

*مهراز در زبان پارسی قدیم به معنای معمار و طرحریز است.
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چارت سازمانی

موضوع شرکت
مشاوره ،طراحی و نظارت پروژههای ساختمانی ،طراحی شهری ،معماری داخلی ،برنامهریزی و ساماندهی محیط
تخصص خدمات مشاوره از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

ساختمانهای آموزشی ،ورزشی ،بهداشتی و درمانی

شرح خدمات مجاز بر اساس بخشنامه معاونت برنامهریزی و ...
انجام مطالعات و تهیه طرحهای مقدماتی ،مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژی و نظارت بر اجرای کلیه پروژههای

آموزشی و تحقیقاتی ،مراکز تربیتی ،ورزشی ،اماکن مذهبی ،سیاحتی ،فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها

سهامداران /اعضای هیات مدیره
مازیار قاسمینژاد ،محسن قاسمینژاد ،مهناز ضیاعی تربتی
مدیران اجرایی
مدیرعامل /مدیر گروه معماری

مازیار قاسمینژاد /مهندس معمار /دانشگاه تهران

مدیر گروه تاسیسات

محسن قاسمینژاد /مهندس مکانیک سیالت /دانشگاه مازندران

مدیر گروه سازه و نظارت

محمد قاسمینژاد /مهندس عمران /دانشگاه آزاد واحد جویبار

مدیر واحد پژوهش و توسعه

مهناز ضیاعی /مهندس معمار /دانشگاه تهران
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با امکان ارجاع چهار پروژه مطالعاتی ،طراحی و نظارت همزمان
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آ گهی روزنامه رسمی
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همکاران
نام و نام خانوادگی
مازیار قاسمینژاد
مهناز ضیاعی
محسن قاسمینژاد
ptهومن جوکار

تحصیلت

سمت سازمانی

کارشناسارشد مهندسی معماری از دانشکده هنرهای

آرشیتکت

زیبا۱3۷۸-

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

كارشناسارشد مهندسی معماری از دانشکده هنرهای

عضو و رئیس هیات مدیره

زیبا۱3۸۴ -

مدیر گروه معماری

كارشناس مهندسی مکانیک سیالت

عضو هیات مدیره

دانشگاه مازندران۱3۸۱ -

مدیر گروه تأسیسات ساختمان

کارشناس مهندسی محیطزیست

مشاور فنی مسایل زیستمحیطی

دانشگاه آزاد تهران شمال۱3۷6 -
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلمی

محمد قاسمینژاد

مدیر گروه سازه و نظارت بر اجرا

جویبار۱3۸9-

دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی سواحل ،بنادر و
سازههای دریایی  -از ۱393

محمدرضا ضیاعی

کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلمی
تهران مرکز۱3۷۷ -
کارشناس مهندسی مکانیک جامدات از دانشگاه آزاد

علیرضا قاسمینژاد

مشاور فنی سازه و مسایل اجرا
ناظر ارشد تأسیسات مکانیکی

مشهد۱3۷۴ -

کارشاس ارشد مهندسی صنایع ،سیستمهای اقتصادی
دانشگاه علوم و فنون بابِل

ptاحسان رحیلی
علی امیری
سارا معتمدی

کارشناس مهندسی سازه از دانشگاه شیراز۱3۷۲ -

کارشناس فنی محاسبات سازه

کارشناسارشد مرمت از دانشگاه هنر تهران۱3۷6 -
کارشناسی معماری ،دانشگاه علم و صنعت۱393 -

کارشناس فنی طراحی معماری

کارشناس معماری ،دانشگاه گیلن۱3۸9 ،

کارشناس فنی طراحی معماری و

کارشناس ارشد معماری انرژی ،دانشکده هنرهای

محاسبه انرژی

زیبا۱393 ،
ptفوآد رخشان

کارشناس مهندسی تأسیسات مکانیکی۱3۸۴ -
کارشناسارشد مهندسی تاسیسات مکانیکی-تبدیل

انرژی از دانشگاه صنعتی شاهرود۱3۸6 -

کارشناس فنی طراحی و اجرای

سیستمهای تاسیساتی

pt Part Time Staff
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ARCHITECT/CEO

مازیار قاسمینژاد
سهامدار/مدیرعامل

۱3۸5

عضویت در سازمان نظام مهندسی ،دارای پروانه اشتغال طراحی و نظارت پایه یک معماری

۱3۸۰

تاسیس و مدیریت شرکت مهندسی »مهرازان پیرامون«

۱3۷۸

كارشناسارشد مهندسی معماری ،دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

 ۱3۷۰

دیپلم ریاضی و فیزیک ،ساری

همراه

۰9۱۲۱۷۸6595

ایمیل

maziar@prmn.com

دورههای آموزشی
تاریخ
۱393
اردیبهشت
93

عنوان دوره
دوره عالی مدیریت پروژه و ساخت
 -معماری زمینه گرا در بافتها

برگزار کننده

مدت

قطب معماری پردیس هنرهای زیبا،
دانشگاه تهران

 ۶ماه

 ۲۲۰ساعت

دروس ارتقا پایه از دو به یک

 ۴۸ساعت

دانشگاه پیام نور تهران

 الزامات هماهنگی ،مدیریت و اجرا -مبانی طراحی ساختمانهای بلندمرتبه

خرداد ۸9

جامعه مهندسان مشاور ایران

کارگاه آموزشی قانون برگزاری مناقصات و

 ۱۰ساعت

آییننامههای اجرایی آن
اردیبهشت

نخستین کارگاه آموزشی-تخصصی پرندهنگری

۸۸

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

 ۸ساعت

گردشگری کشور
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

اسفند ۸۸

سومین کارگاه آموزشی تخصصی اکوتوریسم

مهر ۸۸

دوره بینالمللی میراث زمین و حفاظت از

دانشگاه  AGEANیونان در ژئوپارک

طبیعت :مدیریت ژئوپارکها و برنامهریزی

 ،Lesvosجزیره Mitilini

دی ۸۷

سمینار و کارگاه بینرشتهای آموزش طرح تحقیق

جامعه مهندسان مشاور ایران با همکاری

آبان ۸6

 -الزامات عمومی معماری

 ۸ساعت

گردشگری کشور

گردشگری پایدار

)پروپوزالهای پژوهشی(

وزارت مسکن و شهرسازی و دانشگاه

پنج روز

 ۱6ساعت

شهید بهشتی
موسسه هنرفردا

 ۷۲ساعت

 -اصول و مبانی طراحی معماری بلندمرتبه

 -مصالح و فرآوردههای ساختمانی

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی

 -آشنایی با مبحث نوزدهم مقررات ملی

ساختمان کشور

ساختمان )صرفهجویی در مصرف انرژی(
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آزمودهها
 ۱39۴تا کنون

همکاری با تیم پروژه جایکا )آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن( در پروژه طرح جامع توسعه پایدار

۱3۸۰تا کنون

تاسیس شركت مهندسان مشاور »مهرازان پیرامون« ،مدیرعامل شرکت از زمان تاسیس

۱3۸۴

مشاور طراحی شهری )شخص حقیقی( سازمان منطقه آزاد قشم در پروژه زیباسازی شهر قشم

۱3۷9-۱3۸۰

شرکت تولیدی البرزپلستیک ،طراحی و نظارت بر اجرای طرح توسعه کارخانه تولید پلیاتیلن،

۱3۷۸

مدیر کارگاه تولید دیوارهای بتنی پیشساخته -شرکت دوکال ،تهران پنج ماه

 ۱3۷5تا ۷۸

دفتر فنی سازمان اوقاف و امور خیریه كشور -طراح و كمكمعمار ،شركت در جلسات فنی 36 ،ماه

۱3۷5

واحد زیباسازی شهرداری منطقه  ۱5تهران -تهیه گزارشهای فنی و کیفی درباره تجهیزات و

 ۱3۷3و ۷۴

مهندسین مشاور پولد -نقشهكش و كمكمعمار ،تهران  ۱6ماه ،پاره وقت

تواناییها

و مردم-محور جزیره قشم.

کرج۱۲ ،ماه

مبلمان شهری در سطح منطقه ،طراحیهای کوچک محیطی و … ،سه ماه

مدیریت پروژههای مهندسی
انجام کارهای پژوهشی در حوزههای معماری ،برنامهریزی و توسعه پایدار
مسلط به نرمافزارهای طراحی و نقشهکشی چون AutoCAD, Office, Q.GIS, SketchUp
آشنایی خوب با نرم افزارهای فتوشاپ و اسکچآپ
زبان انگلیسی )(IELTS AC 6
غواصی )آبهای آزاد(

۱

فعالیتهای علمی
۱39۴

مقاله »میراث معماری برای تضمین توسعه پایدار ژئوپارک قشم« و سخنرانی در کنفرانس

۱393

سخنران کلیدی سیوسومین همایش ملی علوم زمین ،رویکرد ژئوتوریسم با عنوان »چه انتظاری از

ژئوپارکهای اروپایی ،فنلند ،سپتامبر ۲۰۱5

طرح جامع ژئوپارک داشته باشیم؟«
۱393

مقاله »ضرورت تدوین استانداردهای معماری ویژه اقامتگاهها در ژئوپارکها« و سخنرانی آن در

۱39۲

مقاله »جفا به معماری بومی قشم« ،مجله بادبان

۱39۲

مقاله »شرح معماری پذیرمان شماره یک ژئوپارک قشم« ،فصلنامه معماری و ساختمان ،شماره 3۷

ششمین کنفرانس بینالمللی ژئوپارکهای یونسکو ،کانادا ،سپتامبر ۲۰۱۴

1 PADI Open Water Scuba Diver
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تلفکس

۴۴۷۲۰۷۱۸

دفتر ساری -خیابان قارن ،کوچه مختار ،شماره  36واحد یک
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۱39۲

مقاله »طرح جامع ژئوپارک قشم« ،فصلنامه معماری و ساختمان ،شماره 3۷

۱39۲

مصاحبههایی با »رادیو دانش« درباره موضوعات ژئوپارک ،معماری ،فایبرگلس و ...

۱39۲

تألیف و نشر کتاب »چکیده طرح جامع ژئوپارک قشم« ،نشر ماه و ما

۱39۱

سخنران کلیدی نخستین همایش حفاظت از میراث زمینشناسی ایران ،سازمان زمینشناسی کشور

۱39۱

سخنران کلیدی دومین همایش سراسری روستاگردی ،هتل المپیک تهران

۱39۰

مصاحبه با ماهنامه تخصصی علوم زمین ،موضوع »چگونگی ایجاد ژئوپارکها« در ویژهنامه

۲۰۱۲

مقاله »تفکر اقلیمی و معماریِ ژئوپارکها« ،یازدهمین همایش ژئوپارکهای اروپایی ،پرتغال

۲۰۱۲

مقاله »استراژی و ابزارهای حفاظت از ژئوپارک جهانی قشم« چاپ شده در یازدهمین همایش

ژئوپارکها و ژئوتوریسم

ژئوپارکهای اروپایی ،پرتغال
۱39۱

همکاری با هیات اعزامی یونسکو برای ارزیابی دوم ژئوپارک جهانی قشم در تیم سازمان منطقه

۱39۰

عضو هیات داوران »مسابقه معماری اسکله روستای سهیلی« ،قشم

۱39۰

سخنرانی معرفی اجمالی طرح جامع ژئوپارک قشم به مدیران سازمانی و نمایندگان جامعه محلی

آزاد قشم

منطقه آزاد ارس برای تاسیس ژئوپارک ارس
۱3۸9

مقاله »ژئودیزان برای خواناسازی بیشتر ژئوسایتها ،مورد مطالعاتی :ژئوپارک جهانی قشم«

۱3۸۸

همکاری با هیات اعزامی یونسکو برای ارزیابی دور اول ژئوپارک جهانی قشم در تیم سازمان

۱

چهارمین کنفرانس بینالمللی ژئوپارکهای یونسکو در مالزی ،لنکاوی
منطقه آزاد قشم

 ۸۸تا 9۰

برگزاری جلسات متعدد گفتگو با مردم محلی ،مدیران و کارشناسان سازمان منطقه آزاد قشم درباره

۱3۸۷

سخنرانی در نخستین همایش ژئوتوریسم در ایران ،سازمان زمینشناسی کشور با عنوان:

مفهوم ژئوپارک و طرح جامع آن ،با هدف ترویج برنامهریزی مشارکتی

»روستاهای ژئوپارک قشم به مثابه تسهیلت و زیرساختهای گردشگری«
۱3۷9

مؤلف اصلی و طراح کتاب »معماری بندر لفت« پژوهش میدانی در قشم ،مدیر علمی گروهی از

دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برای تهیه نقشه از خانههای سنتی روستاهای
قشم سپس مدیریت علمی

۱3۸6

مقاله »ارزیابی ظرفیت روستاهای قشم برای مشارکت در توسعه ژئوپارک جهانی قشم« ۲سخنرانی

۱3۸5

گزارش توجیهی مسابقه کاربری مختلط ناحیه امام علی )ع(،مجله معماری و شهرسازی

۱3۸5

یادداشت در روزنامه همشهری ،مبلمان و نمادهای زندگی امروز

۱3۸۴

یادداشت در روزنامه همشهری ،مبلمان ایمن در زلزله

در سومین کنفرانس بینالمللی ژئوپارکهای یونسکو ،اسنابروک ،آلمان

1GeoDesign for making more visibility on Geosites, Case study: Qeshm Global Geopark
2 Qeshm Villages’ Potential to Contribute to the Development of Qeshm Geopark
دفتر تهران -بزرگراه خرازی ،غرب دریاچه چیتگر ،خیابان شهید میرکمالی
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نمابر

۲۲۲۸۷۷۷

دفتر قشم -جزیره قشم ،بلوار پژوهش ،مرکز بینالمللی رشد

تلفن

5۲۴۰۲6۰

تلفن ۲۲۲۷9۷9

مهندسان مشاور

مهرازان پیرامون

PIRAMOON ARCHITECTS

CREATIVITY for SUSTAINIBILITY

PRMN.IR

۱3۸۴

یادداشت در روزنامه همشهری ،جستاری در کاربرد طراحی داخلی

۱3۸۴

یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد ،نکاتی درباره طراحی نمایشگاهی

۱3۸۲

یادداشت در ماهنامه راه و ساختمان ،شماره هشت ،تمثیل در طراحی داخلی

۱3۸۲

یادداشت در ماهنامه راه و ساختمان ،شماره شش ،آذر  ،۱3۸۲اصول طراحی غرفه

۱3۸۲

گزارش در ماهنامه قشم ،شماره  ،۸۸گزارش »دومین جشنواره فرهنگ و تمدن ساحلنشینان« قشم

۱3۸۰

یادداشت در ماهنامه قشم ،شماره  ،6۷اصول و مبانی معماری لفت

۱3۷9

همکاری با پژوهشی گروهی در استانبول ،آتن ،تسلونیکی ،پروژه مبلمان شهری به سفارش سازمان

۱3۷۷

پژوهشی در اصفهان :عضو گروهی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مدرسه

زیباسازی شهرداری تهران

معماری پاریس ،برای کتاب »خانههای اصفهان« ،چاپ فرانسه۱3۷۷ ،
نوشتن درباره معماری در وبل≤ تخصصی به نشانیhttp://archigraphy.persianblog.ir :

افتخارها
۱39۴

اثر برگزیده برای ارایه به دوسالنه هنری ونیز ) ،(Venice Biennale, 2015طراحی و نظارت
کارگاهی و عالی پروژه پذیرمان ژئوپارک قشم در روستای برکه خلف ،احداث شده در سال ۱39۰

۱3۸5

جایزه نخست مسابقه طراحی فاز صفر معماری کاربریهای مختلط ۱۰۰º۰۰۰ ،مترمربع ساختمان

۱3۸۱

جایزه طراحی و ساخت بهترین غرفه ،نمایشگاه محیطزیست در ایران به سفارش سازمان منطقه

تجاری-اداری ،برگزار کننده :سازمان نوسازی شهرداری تهران
آزاد قشم ،سالن  6نمایشگاه بینالمللی تهران

۱3۸۰

جایزه طراحی و ساخت بهترین غرفه ،نمایشگاه محیطزیست در ایران به سفارش سازمان منطقه

۱3۷9

جایزه نخست مسابقه دانشجویی طراحی نشانهی دانشگاه جامع بوشهر

۱3۷5

جایزه نخست مسابقه دانشجویی طراحی نشانهی سازمان مسکنِ بنیاد مستضعفان

۱3۷۴

جایزه دوم مسابقه دانشجویی طراحی سردر ورودی دانشکده صنعتی تفرش

آزاد قشم ،سالن  5نمایشگاه بینالمللی تهران
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WILDLIFE & ENVIRONMENT EXPERT

()مشاور فنی مسایل زیست محیطی
 دانشگاه آزاد اسلمی واحد تهران شمال/(کارشناسی مهندسی منابع طبیعی )محیط زیست

۱3۷6

آغاز به همکاری پارهوقت با شرکت مهرازان پیرامون

۱3۸۷ از

مدیر پروژه یوزپلنگ آسیایی

۱3۸9 از

h.jowkar@gmail.com

ایمیل

PROFESSIONAL TRAINING
Date

Subject

Institutions

2011

Large Carnivores Monitoring Techniques

Panthera (South Africa)

2008

Camera-Trap Technique for Population
Estimation of Large Carnivores

Panthera (South Africa)

2007

Radio- Telemetry Techniques and
Monitoring

WCS1 (South Africa)

2006

Trapping and Immobilizing Large
Carnivores

WCS (South Africa)

1999

Methods of Field Survey and Sampling
techniques for Reptiles and Amphibians

U of California (Berkeley)
Russian Academy of Science
U of Uludagh (Turkey)

PROFESSIONAL EXPERIENCES
Date

Position

Institutions

Since 2012 National Project Manager (NPD)

Conservation of Asiatic Cheetah
Project (DoE2/UNDP3)

Since 2009 Projects Advisor

Persian Wildlife Heritage
Foundation (An Iranian NGO4)

Since 2008 Manager of Environmental Studies

Piramoon Architects

2006– 2008 Field Director, Asiatic Cheetah Project

WCS

2003-2006 Managing Director

Ecotour-Iran Company

1
2
3
4

WCS; World Conservation Society. جامعه جهانی حفاظت
DoE; Department of Environment. سازمان حفاظت محیط زیست
UNDP; United Nations Development Program. دفتر عمران سازمان ملل متحد
NGO; None Governmental Organization.  سمن:سازمانهای مردم نهاد

۲۲۲۷9۷9 تلفن

۴۴۷۲۰۷۱۸

تلفکس

 خیابان شهید میرکمالی، غرب دریاچه چیتگر، بزرگراه خرازی-دفتر تهران
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2000-2002 In charge of the environmental
monitoring & controlling

QFA1

2002-2003 In charge of the Beld studies

UNDP/DoE (CACP)

1996-1998 Wildlife Expert at EIA OfBce

YEKOM Consulting Engineers C.

1998-2000 Product Manager

Ecotour-Iran Company

1994

Hatching and Producing the Rainbow
Trout (student job for 6 months)

Mahieghzelala Company

Since
2000

Course Trainer for Wildlife Field
Techniques

DoE (Education Bureau)

Since 2003 Course Trainer for Ecotourism

Education Bureau of DoE
Dep. of Cultural Heritage and
Tourism, Education Bureau

RESEARCH EXPERIENCES
Date

Subjects

Institutions

2006-2008 Ecology of the Cheetah in Bafq protected
area, Iran.
Applying radio-telemetry technique

DoE/UNDP/CACP/ WCS/
Panthera

2005

Conservation of Onager (Eqqus hemionus
onager) in Bahram-e Goor Protected Area,
Iran.
Management Plan

DoE, Fars Province

2002

Conservation of Hawksbill Turtle
(Eretmochelys imbericata) in Qeshm Island.
Action Plan

QFA

1998-2001 Survey on the Biosystematics of Amphibians Museum of Vertebrate
and Reptiles of Iran
Zoology, U of California
1999

Survey on the Zoogeography of the Reptiles U of California (Berkeley)
of Turkey based on DNA sequencing
Russian Academy of Science
U of Uludagh (Turkey)

1995

Habitat Assessment of Pound Crocodile
(Crocodilus palostris) in Sarbaz and
Bahookalat river, Iran.

DoE and Pars Vista
Consulting Co.

1 QFA; Qeshm Free Area Organization. سازمان منطقه آزاد قشم
۲۲۲۷9۷9 تلفن
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مهرازان پیرامون

PUBLICATIONS
1. P. CHARRUAU, L. HUNTER, H. JOWKAR, G. SCHALLER, S. OSTROWSKI, et all.
Phylogeography, genetic structure and population divergence time of cheetahs in
Africa and Asia: evidence for long-term geographic isolates. Molecular Ecology
2011.
2. Luke Hunter, Houman Jowkar, George Shaller, et all. Conserving the Asiatic
Cheetah in Iran, Lunching the First Radio- Telemetry Study. Cat specialist Group,
IUCN, No 46, spring 2007
3. David W. Weisrocka, , , Theodore J. Papenfussb, J. Robert Macey, Houman
Jowkar. A molecular assessment of phylogenetic relationships and lineage
accumulation rates within the family Salamandridae (Amphibia, Caudata).
Molecular Phylogenetics and Evolution, Volume 41, Issue 2, November 2006.
4. Jowkar, Houman, Jahromi, A.Z. The Last Remains of Cheetah (documentary Blm
survey). Sima Film, 1999.
5. Jowkar, Houman. Action Plan for Conservation of Hawksbill Turtle (Eretmochelys
imbericata) in Qeshm Island. Donyay Vahsh Magazine (Iranian), July 2002.
6. Garcia, Jose G, Jowkar, Houman. Iran: ultimo reducto del guepardo asiatico.
Mundo CientiBco Magazine (Spanish), sumario n ْْ 228 -2001
7. Jowkar, Houman. The Status of Asiatic Cheetah in Iran. Tehran Azad University,
1997.
8. Jowkar, Houman. The Asiatic Cheetah (Book). Iran Natural History Museum,
Tehran,1996.
9. Jowkar, Houman, Ehsani, Afsaneh. Ecoturism (text book). Department of National
Heritage and Tourism, Education Bureau, 2007.
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SENIOR ARCHITECT

مهناز ضیاعی

سهامدار /رییس هیات مدیره
از ۱3۸۴

سهامدار ،عضو هیات مدیره

۱3۸۴

کارشناسیارشد مهندسی معماری از دانشکده معماری ،دانشگاه تهران

همراه

۰9۱۲۰۱۸6595

از ۱3۸9
۱3۷6

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران ،پروانه اشتغال به کار نظارت پایه  3معماری
رشته ریاضیفیزیک ،دبیرستان نرجس تهران

ایمیل

mahnaz@prmn.com

خلTه سوابق کاری
از ۱3۸۲تا هنوز

شرکت مهندسان مشاور مهرازان پیرامون ،مدیر آتلیه معماری ۱3 ،سال

۱3۸۰

کارآموزی در پروژه کتابخانه ملی ایران ،دو ماه

مهارتها

مسلط به نرمافزار Autodesk AUTOCAD

 ۱3۸۱و ۱3۸۲
۱3۷9

شرکت مهندسین مشاور معماری رازآهنگ ۱5 ،ماه

همکاری با جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا ،سه ماه

آشنا با نرمافزارهای  Revitو

نقاشی از طبیعت )گیاهان و جانوران(
آشنایی خوب به زبان انگلیسی )(IELTS AC 6

پژوهش در حوزه معماری اکولوژیک

سوابق علمی و اجرایی
عضو گروه دانشجویان مولف کتاب »معماری بندر لفت« در جزیره قشم
ترجمه متون انگلیسی تخصصی ،جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا

همکاری با مهندسین مشاور رازآهنگ در طراحی پارکها ،فضاهای شهری و زیباسازی

میادین

همکاری با مهندسان مشاور پیرامون در تهیه طرحهای جامع ژئوپارک ،اکوپارک قشم،
ساختمانهای پشتیبانی سد تنگه سرخ شیراز ،پروژههای مسکونی و فرهنگی و ...

مقاله پذیرفته شده برای ارائه در کنفرانس  ECO-Architecture 2008پرتغال

دارای پذیرش ادامه تحصیل از دانشگاههای  New South Walesو Melbourne

استرالیا در رشته :طراحی پایدار

مقاله »بادگیرهای قشم« ،کتاب ... :چاپ اتریش
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HVAC EXPERT

محسن قاسمینژاد

سهامدار /عضو هیات مدیره
۱3۸۱

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالت ،دانشگاه مازندران

۱3۸6

مدیر گروه تاسیسات شرکت مهرازان پیرامون

۱3۸6

دارای صلحیت پایه دو طراحی و نظارت تأسیسات مکانیکی

تواناییها
هماهنگی گروههای طراحی و نظارت مکانیک و برق ساختمان

مسلط به نرمافزارهای محاسبه تاسیسات مکانیکی و نقشهکشی دو بعدی و سه بعدی
کارشناسی و ارزیابی داخلی ایزو

مسلط به زبان انگلیسی

خلTه سوابق کاری
 ۱3۸۴تا هنوز

همکاری با مهندسان مشاور پیرامون در طراحی تأسیسات مکانیکی پروژههای متعدد
شرکت

۱3۸9

مسوول دفتر فنی تاسیسات شرکت آرین شیمی )تولید (MDF

 ۱3۸3تا ۸۷

کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران ،طراح تاسیسات و کارشناس نگهداری

 ۱3۷۸تا ۸۱

شرکت پیمانکاری خشت و صنعت شمال ،طراحی تاسیسات صنعتی

دلبستگیها
 راهحلهای سبز برای طراحی و اجرای تأسیسات مکانیکی )آب ،فاضلب و انرژی( -ماهیگیری تفریحی
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ELECTRICAL EXPERT

فرهاد فروغی
مهندس همکار

کارشناسی مهندسی برق-قدرت ،دانشگاه آزاد اسلمی واحد تهران جنوب

۱3۷۰

دارای صلحیت پایه ارشد طراحی و نظارت تأسیسات الکتریکی

۱3۸۰

تواناییها
طراحی و نظارت برق ساختمان ،محوطه و برق صنعتی

مسلط به نرمافزارهای محاسبه تاسیسات الکتریکی ،نورپردازی و نقشهکشی دوبعدی
متره و برآورد تاسیسات

خلTه سوابق کاری

رئیس هیات مدیره شرکت سازه تدبیر ماهان قشم برای خدمات طراحی ،نظارت بر اجرای

از ۱39۰

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژههای تجاری ،اداری ومسکونی

 ۱3۸۷تا ۸۸

همکاری پارهوقت با مهندسان مشاور پیرامون در طراحی تأسیسات برقی و مشاوره فنی

 ۱3۸۱تا ۸۷

مهندسین مشاور آوند طرح ،ناظر مقیم بزرگراه خلیج فارس

پروژههای شاخص
•

طراحی و نظارت تاسیسات برجهای دو قلوی آپادانا

•

طراحی و نظارت تاسیسات پروژه مسکونی برج ۱۲طبقه داریوش در شهرک نریمان

•

طراحی و نظارت تاسیسات مجتمع تجاری سام وزال در شهرک سام وزال

•

طراحی و نظارت تاسیسات هتل آرتا قشم

•

طراحی و نظارت تاسیسات پروژههای مسکونی در قشم و درگهان

•

نظارت تاسیسات مجتمع تجاری پارسیان در قشم

•

نظارت بر عملیات اجرایی پروژه روشنایی بزرگراه خلیج فارس در قشم
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CIVIL, STRUCTURE, RENOVATION EXP

احسان رحیلی
مهندس همکار

۱3۴۸

تولد

۱3۷6

کارشناسیارشد مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی ،دانشگاه هنر

مهندسی راه و ساختمان ،دانشگاه شیراز

۱3۷۲

عضو سازمان نظام مهندسی

۱3۷9

صلحیت پایه یک طراحی ،نظارت ،اجرا

تواناییها

مسلط به نرمافزارهای محاسبه سازه و نقشهکشی دو بعدی و سه بعدی ،متره و برآورد
تدریس دروس تحلیل سازه ،مهندسی آب و فاضلب ،مهندسی سیستمها و برنامهریزی

خلTه سوابق کاری
از ۱3۷۴

طراحی سازهای دهها پروژه اداری ،مسکونی ،فرهنگی و مقاومسازی

 ۱3۷3تا ۷9

شرکت ساختمانی کیسون ،مهندس دفتر و سرپرست کارگاه پیمانکار/

 ۱3۸۰تا ۸3

شرکت ساختمانی کیسون ،مدیر پروژه پیمانکار ،اهواز ۱۰۰ ،هکتار محوطهسازی

شرکت ساختمان آ گروبان ،سرپرست فنی پیمانکار

 ۱3۷۸و ۷9

شرکت ساپکو-ایرانخودرو ،سرپرست نظارت و نظارت عالی

 ۱3۸۴تا ۸6

شرکت ساختمانی پارس یکم ،مدیر پروژه پیمانکار

شرکت مشاور فرنا و شرکت ساختمانی پارس یکم ،سرپرست طراحی و فنی در پروژههای متعدد

 ۱3۸۷تا 9۱
از  ۸۷تا کنون

محوطهسازی ،مترو ،ورزشی و ...

همکاری پاره وقت با مهندسان مشاور مهرازان پیرامون

پروژههای شاخص
•

کارشناس سیویل میدان مادر میوه و ترهبار تهران ۲۰۰ -هکتار

•

مدیر پروژه محوطه و ساختمانهای انرژی مترو اصفهان

•

طراحی بازارچه صنایع دستی در بهشهر برای مهرازان پیرامون

•

مرمت و تقویت ساختمان موزه مردمشناسی رشت

•

طراحی سازه پذیرمان شماره یک ژئوپارک در قشم ،برای پیرامون

•

طراحی سازه پذیرمانی در ورودی شبه جزیره میانکاله ،بهشهر ،برای پیرامون

•

طراحی مجتمع فرهنگی-ورزشی الزهرا برای شهرداری تهران

•

طراحی پذیرمان ژئوپارک جهانی قشم برای مشاور پیرامون

•

اجرای نازککاری داخلی بیش از ده هزار مترمربع ساختمان فرماندهی ارتش

•

اجرای  ۲5هزار مترمربع پروژه ساخت و ساز نواب ،شهرداری تهران

•

سرپرست رسیدگی فنی اجرای فروشگاههای هایپرمارکت در تهران ،شیراز و اصفهان
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ENERGY EXPERT

فوآد رخشان
مهندس همکار

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی ،دانشگاه صنعتی شاهرود

۱3۸6

عضو سازمان نظام مهندسی استان مازندران

۱3۸۰

تواناییها

طراحی و نظارت بر اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمانها
مسلط به نرمافزارهای محاسبه تاسیسات مکانیکی و نقشهکشی

خلTه سوابق کاری
از ۱39۰

مدیر دفتر طراحی تأسیسات شرکت توسعه گردشگری للیم

از ۱39۲

شرکت آسایش ایرمان )طراحی ،مشاوره ،نظارت ،اجرا و فروش سیستمهای سرمایشی گرمایشی

از ۱39۰

همکاری پارهوقت با شرکت مهرازان پیرامون
تهویه مطبوع(

پروژههای شاخص
•

طراحی تاسیسات هتل آبرنگ 5۰۰۰ ،مترمربع ،قشم )در حال اجرا(

•

طراحی تاسیسات پروژه خانه فرهنگ دیرستان 3۰۰۰ ،مترمربع ،قشم

•

طراحی تاسیسات مجموعه تجاری ،خدماتی کندالو 5۰۰۰ ،مترمربع ،قشم

•

طراحی تاسیسات مکانیکی مجموعه تجاری نگین شمال 6۸۰۰ ،مترمربع ،ساری

•

طراحی سیستم تاسیسات مکانیکی رستوران مجتمع اقامتی کوثر 39۰۰ ،مترمربع ،بابلسر

•

طراحی سیستم تاسیسات مکانیکی ایستگاههای راه آهن اهواز و اندیمشک ۱۰º۰۰۰ ،مترمربع

•

طراحی و فروش سیستم تهویه مطبوع و تجهیزات سرمایشی به هتل امیدواری ۲۰۰۰ ،مترمربع ،مشهد

•

مشاوره و فروش سیستمهای تهویه مطبوع )چیلر ،فنکوئل،پکیج ،هواساز( به مجتمع چندمنظوره الماس

•

طراحی و نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی مجتمع تجاری مامطیر بابل ۲۴º۰۰۰ ،مترمربع

ساری ،حدود  3۰۰واحد تجاری ،شهر بازی ،رستوران و  ۲۰º۰۰۰ ،...مترمربع
•

مشاوره و طراحی سیستم تاسیسات مکانیکی مجتمع توریستی آویشن چالوس ۱۲º۰۰۰ ،مترمربع

•

مشاوره و نظارت تالر مرکزی وزارت ارشاد در ساری ۱۲º9۰۰ ،مترمربع

•

طراحی تاسیسات مکانیکی کلینیک تامین اجتماعی بابل ۴º۰۰۰ ،مترمربع

•

طراحی و نظارت عالی پروژه مجتمع تفریحی توریستی للیم ساری شامل هتل 36 ،کلبه تفریحی ،سالن

•

طراحی اصلحی تاسیسات هتل تهران ماهان ۱5º۰۰۰ ،مترمربع

همایش ،ساختمان تجاری و  ...در جمع  9۰º۰۰۰مترمربع
•

طراحی و نظارت پروژه تجاری در میدان خزر ساری 6º۰۰۰ ،مترمربع

•

طراحی و مشاوره پروژه تجاری مسکونی در فرح آباد ساری 6º5۰۰ ،مترمربع

•

مشاوره در فروش بهترین برندهای اروپایی در تهویه مطبوع و سرمایش صنعتی و تجاری
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MECHANICAL EXPERT

علیرضا قاسمینژاد
ناظر ارشد تأسیسات مکانیکی
مدیر دفتر ساری

۱3۴۸

تولد ،بهشهر

۱3۷۴

کارشناسی مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسلمی مشهد

۱3۸۲

پروانه اشتغال به کار مهندسی ،صلحیت نظارت بر تأسیسات مکانیکی

۱36۸
۱3۷6

دیپلم ریاضی-فیزیک ،ساری
کارشناسی ارشد مهندس صنایع )گرایش سیستمهای اقتصادی ،دانشگاه علوم و فنون بابِل

تواناییها
کار با نرم افزارهای  AutoCADو  Ms-Projectو Microsoft Excell

نظارت بر اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمانها
کنترل پروژه های ساختمانی و تأسیسات صنعتی

بررسی و تنظیم صورتجلسات کارگاهی ،کنترل صورت وضعیت ،دستور کار و بهبود گردش کار

خلTه سوابق کاری
 ۱3۷5تا ۷۷

شرکت هیواالکتریک بابل ،مسوول واحد طراحی قالب

۱۳۷۹

شرکت زیدآباد شمال:

رئیس کارگاه پروژه شبکه فلزی توزیع گاز كارخانه آجر ماشینی
رئیس کارگاه پروژه ساخت  ۱5۰۰انشعاب گاز فلزی شهرستان بهشهر
 ۱3۷9تا ۸۰

شرکت سیمان بنوید اصفهان ،مسوول کنترل پروژه و ساخت داخل )کار در دفتر مرکزی
تهران(

 ۱3۸۱تا ۸3

شرکت خشت و صنعت شمال:
مدیر پروژه شبکه توزیع گاز کارخانه آسفالت واقع در استان مازندران
مدیر پروژه ساخت  ۲۰۰۰انشعاب گاز پلیاتیلن شهرستان نور

 ۱۳۸۳تا ۸۵

شرکت مهندسین مشاور دریابندر:
ناظر مقیم پروژههای در حال ساخت بندر امیرآباد تا پایان پروژهها

 ۱393تا کنون همکاری با مهندسین مشاور مهرازان پیرامون ،مدیریت دفتر ساری و نظارت تأسیسات
مکانیکی
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PRMN.IR

شرح کار

کارفرما

80

مشاوره،
طراحی و
اجرا
طراحی،
تولی" و
نصب
طراحی

نورپردازی بادگیرهای روستای لت برای
جشنواره رهنگ و ت"ن ساحلنشینان
خلیج ارس
تابلوهای بتونی-آلومنیمی برای راهنمایی
طبیعتگردان ،قالبسازی در کاشان،
قطعهریزی در کرمان
یک هتل سه ستاره

سازمان منطقه روستای
آزاد قشم
باستانی
لت
سازمان قشم سطح
جزیره
قشم
شرکت
ماهشهر

 600متر از
ناهای
ساحلی
 22تابلو
سنگین در دو
تیپ
 3000مترمربع

80

طراحی و
اجرا
طراحی و
اجرا

81

طراحی و
اجرا

مرمت حفاظتی یک خانه سنتی و
ضاسازی برای نایشگاه عکس
نورپردازی و مرمت سطحی )ضاسازی( سازمان قشم
روستای لت برای نخستین جشنواره
رهنگ و ت"ن ساحلنشینان خلیج ارس
نوسازی پارک ساحلی شهر قشم در محل سازمان قشم
سینما دریای سابق

روستای
لت
روستای
باستانی
لت
جزیره
قشم

 1000مترمربع

81

طراحی

81

طراحی

81

طراحی

طراحی از یک مجموعه ویلیی-
توریستی در زمینی به مساحت  4هکتار،
ساری
تهیه طرح بهسازی و آرامسازی ضای زیر
پل بزرگراهی گیشا )تقاطع غیرهمسطح
نصر(
رولوه و نقشهبرداری ،تهیه طرح مرمت،
مطالعات چن"ین سالن سینمای ق"یمی

82

طراحی

محوطه یک کارخانه تولی" کنسرو ماهی

82

طراحی

سینمای روباز برای تولی" انبوه و صنعتی
در سواحل شمالی کشور

82

طراحی

83

طراحی

طراحی تکمیلی یک بازارچه )پاساژ(
تخصصی لوله و اتصالت برای م"رسه
شهی" مطهری
طرح توسعه و اجرایی یک مجتمع ویلیی

83

طراحی

طراحی از صفر یک مجتمع مسکونی
برای کارکنان و اساتی"

80

80

81
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خصوصی
سازمان قشم

محل کار

توضیحات

 600متر از
ناهای
ساحلی
21/000
مترمربع

شخص
حقیقی

سواحل
ساری

سازمان
زیباسازی
تهران

ضای زیرپل به طول 900
متر و محیط پیرامون پل

حوزه هنری

شرکت ماهی
کوچولو-
خصوصی
معاونت
سینمایی
حوزه هنری
خصوصی

 5000مترمربع

بیش از ده
هزار مترمربع

تهران،
بوشهر،
بهشهر
منطقه ویژه  6000مترمربع
امیرآباد
تهران

معماری تیپ

تهران

 2000مترمربع

بخش
خصوصی

ری"ونکنار

 3000مترمربع

تعاونی
مسکن
دانشگاه
شریف

شهر ج"ی"
پردیس

 2500مترمربع

تلفن ۲۲۲۷9۷9
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شرح کار

کارفرما

8۴

طراحی

8۴

طراحی

8۴

طراحی

چن" خانه ویلیی و آپارتانی کوچک و
متوسط
کلبههای چوبی با قابلیت مونتاژ سریع
برای اقامت گردشگران طبیعی
تهیه طرح مفهومی شامل مطالعات و
لکهگذاری کاربریها برای پارک طبیعی
)اکوپارک( قشم

بخش
تهران و
خصوصی
مازن"ران
شرکت مناطق جزیره
گردشگری
آشوراده
سازمان قشم جزیره
و جامعه
قشم

8۴

طراحی

8۴

طراحی و
نظارت

طراحی از صفر یک اسکله تفریحی برای
گردشگران در روستای لت :ترکیبی از
روشهای م"رن و سنتی
م"یریت و نظارت کارگاهی پروژه بهسازی سازمان قشم
و زیباسازی ضربتی محور اصلی شهر

محلی و
UNDP
شورای
اسلمی لت

8۴

طراحی

متل و رستوران با هن"سه و شکل سنتی

سازمان قشم

85

طراحی و
مشاوره

تهیه پیشنویس طرح جامع ژئوپارک قشم
)برای عضویت ژئوپارک قشم در شبکه
جهانی ژئوپارکهای تت پوشش یونسکو

سازمان قشم

85

طراحی

یک می"ان شهری ،ترکیب م"رن و سنتی

85

طراحی

یک بوستان کوچک محلی در محله نوپای
امام علی )ع(

85

طراحی

طرح اول مسابقه معماری کاربریهای
مختلط در باتهای رسوده

85

طراحی

یک کمپ اقامتی و پشتیبانی برای س"

سازمان
نوسازی شهر
تهران
سازمان
نوسازی شهر
تهران
سازمان
نوسازی شهر
تهران
شرکت آبفن

85

طراحی

برج مسکونی-تاری  17طبقه در تهران

85

طراحی

مجموعه تاری-اداری

سازمان
نوسازی شهر
تهران
بخش
خصوصی

85

طراحی

تهیه طرح جامع امامزاده عقیل

سازمان
اوقاف

85

طراحی

تهیه طرح جامع امامزاده عب"ا..

سازمان
اوقاف تهران

دفتر تهران -بزرگراه خرازی ،غرب دریاچه چیتگر ،خیابان شهید میرکمالی

تلفکس
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نمابر

۲۲۲۸۷۷۷
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تلفن ۲۲۲۷9۷9

محل کار

توضیحات
 4000مترمربع
معماری تیپ
 100هکتار

جزیره
قشم

تا  100متر در
آب

شهر قشم

محوری به
طول 6
کیلومتر
 1000مترمربع

روستای
لت
بخشهای
غربی
جزیره
قشم
شهر تهران

 5000مترمربع

شهر تهران

هزار مترمربع

محله امام
علی )ع(

ص" و ده هزار
مترمربع

شیراز

 1500مترمربع

محله امام
علی )ع(

سی و هفت
هزار مترمربع

نورآباد
مسنی
اسلمشهر

 2700مترمربع

جاییج
لواسان

مساحتژئوپا
رک 300
کیلومتر مربع

در دست
طراحی
در دست
طراحی

مهندسان مشاور
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PRMN.IR

محل کار

توضیحات

شرح کار

کارفرما

86

طراحی و
سرمایه-
گذاری

طراحی یک مرکز بزرگ اکوتوریستی برای
ارایه خ"مات سرگرمی ،تفریح ،اقامت با
تاکی" بر ترویج علوم زیستمحیطی

۸۷

طراحی و
مشاوره

87

طراحی

تهیه طرح جامع و تفصیلی ژئوپارک
جهانی قشم شامل طرح م"یریت
ژئوپارک ،برنامهریزی منطقهای،
آمادهسازی و ...تا طراحی بناها و
محوطههای مربوط به ژئوپارک
مجتمع مسکونی  7واح"ی

شرکت
در زمینی 50
استان
طراحان
مازن"ران ،هکتاری در
پیرامون
جوار پناهگاه
بهشهر
حیات وحش
میانکاله
سازمان منطقه شامل همه بخشهای غربی
آزاد قشم
جزیره قشم .این قرارداد در
خرداد  90پایان یات.

شخصی

بهشهر

 1100مترمربع

88

طراحی

کمپینگ ساحلی هامون قشم و
ساختمانهای پشتیبان آن

سازمان قشم

قشم،
جاده
درگهان

در زمینی به
مساحت 7
هکتار

88

پژوهش

مطالعه و بررسی پرون"ههای ثبتی آثار

میراث
خوزستان

پایش می"انی آثار رهنگی ،طبیعی
و ناملموس شهرستانهای ایذه،
باغملک ،هویزه،
مسج"سلیمان ،ان"یکا و للی

88

طراحی

طراحی ساختمان مسکونی  8واح"ی

89

طراحی

ساختمان ج"ی" شهرداری بهشهر

شخص
حقیقی
شهرداری
بهشهر

قشم ،شهرک ساموزال

89

طراحی

قفس زادآوری ببر سیبری در میانکاله
A Tigers' Breeding Center

سازمان
محیط زیست
کشور

89

نظارت

نظارت کارگاهی اح"اث ویزیتورسنتر
شماره یک ژئوپارک قشم

سازمان منطقه قشم ،روستای برکه خلف

89

طراحی

89
90

نظارت

محیط زیست
مازن"ران

بهشهر ،پناهگاه حیات
وحش میانکاله ،اجرا ش"ه
است.

89

طراحی

طراحی تکمیلی ناهای یک برج اداری-
تاری در خیابان گان"ی -نبش خیابان
نهم
نظارت عالی و کارگاهی پروژه اح"اث
مرکز زادآوری و نگه"اری ببر مازن"ران در
شبه جزیره میانکاله
طراحی ضای شهری پیرامونی و
سامان"هی محیطی قلعه پرتغالیها ،شهر
قشم

شرکت صبانفت
)صن"وق
بازنشستگی
نفت(

تهران ،خیابان گان"ی

اداره کل میراث
رهنگی و
گردشگری
منطقه آزاد قشم

جزیره قشم ،قشم ،قلعه
پرتغالیها با ق"مت بیش از
 450سال ،مرحله اول طرح
اجرا ش".

دفتر تهران -بزرگراه خرازی ،غرب دریاچه چیتگر ،خیابان شهید میرکمالی

تلفکس
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بهشهر ،باغ تاریخی ملت،
عه" صفوی
بهشهر ،میانکاله ،پاسگاه
میانقلعه

آزاد قشم
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طراحی
90

CREATIVITY for SUSTAINIBILITY
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شرح کار
مجتمع تفریحی-اقامتی هوتو دارای هتل،
خانه بومی ،رستورانها ،کمپینگ،
مسیرهای بازدی" و ...
کارهای مرحله دوم اح"اث مرکز زادآوری
و نگه"اری ببر در شبه جزیره میانکاله

90

طراحی

90

طراحی و
نظارت

90

طراحی

90

طراحی

90

طراحی

طراحی ،نظارت عالی و نظارت کارگاهی
اح"اث اقامتگاه برای کارشناسان در
میانکاله
مطالعات و طراحی اراضی پشتیبان
اسکلههای تبل و کن"الوی قشم
طراحی مجموعه مرکزی ژئوپارک جهانی
قشم )ژئوسنتر( و اینفوپوینتهای
ژئوپارک قشم
تهیه طرحی سامان"هی محوطههای
تاریخی کولغان و خوربس

90

طراحی و
نظارت

قرنطینهای برای گربهسانان بزرگ در
پناهگاه حیات وحش سمسکن"ه ساری

90

طراحی

91

نظارت

91

طراحی

91

مطالعات و
طراحی

طراحی پذیرمان )ویزیتورسنتر( برای شبه
جزیره میانکاله و محوطههای وابسته به
آن ،در زمینی به مساحت یک هکتار
نظارت بر اجرای کمپینگ مساری هوتو،
بهشهر
مطالعه و طراحی موزه روستایی دیرستان
قشم و سامان"هی محوطه تاریخی کلت
کشتاران
تهیه طرح جامع غارموزه هوتو-کمربن"
بهشهر

کارفرما
محل کار
شرکت تعاونی بهشهر ،روستای شهی"آباد
سبزگستر هوتو محوطه پارینه سنگی هوتو،
در حال اجرا
محیط زیست
استان
مازن"ران
حفاظت
محیط زیست
مازن"ران

در مازن"ران ،پناهگاه حیات
وحش میانکاله ،پاسگاه
میانقلعه ،اجرا ش"ه است.

در مازن"ران ،پناهگاه حیات
وحش میانکاله ،پاسگاه
میانقلعه ،اجرا ش"ه است.
سازمان منطقه در دست طراحی

آزاد قشم

سازمان منطقه دارای ساختمانی به
آزاد قشم
مساحت  5500مترمربع ،در
دست طراحی
سازمان منطقه
آزاد قشم

طراحی سامان"هی دو اثر ثبت
ش"ه تاریخی به مساحت  6و
 11هکتار /تویل ش"

حفاظت
محیطزیست
کشور
حفاظت
محیطزیست
مازن"ران

تویل ش"

سبزگستر
هوتو

به مساحت  1500مترمربع
تویل ش"
تویل ش"

سازمان منطقه تویل ش"

آزاد قشم

میراث رهنگی
و گردشگری
مازن"ران

تویل ش"

91

طراحی

طراحی یک برج اختصاصی مجموع
خ"مات کودک در تهران

شرکت
خصوصی

به مساحت تقریبی  70هزار
مترمربع /تعلیق به علت
مشکل در مالکیت زمین

91

طراحی و
نظارت

طرح توسعه و مرمت محیطبانی پناهگاه
حیات وحش دشت ناز ساری
نسکشی ضلع جنوبی تالب میانکاله

حفاظت
محیط زیست
مازن"ران

تویل ش"
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سال نوع کار
طراحی و
91
نظارت

شرح کار
طرح توسعه و مرمت محیطبانی پناهگاه
حیات وحش دشت ناز ساری
نسکشی ضلع جنوبی تالب میانکاله
شبیهسازی سهبع"ی ناهای ضلع شرقی
حصار بتونی تپههای عباس آباد )باغ
بهشت( همراه با پیشنهادی برای طرح
ضای سبز آن
یک اسکله چوبی در تالب میانکاله

93

طراحی مرکز بازپروری حیاتوحش برای
اجرا در مراکز استانها )اقلیمهای
چهارگانه کشور( Rehabilitation Centre
طراحی یک مجموعه ورزشی  5طبقه در
تهران به مساحت  8300هزار مترمربع
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طراحی

92

طراحی و
نظارت
طراحی

طراحی
93
طراحی
93
93
9۴

مطالعات و
طراحی
طراحی

کارفرما
حفاظت
محیط زیست
مازن"ران

طراحی یک رستوران در بن"رعباس
 1500مترمربع
آمادهسازی و سامان"هی پارک آهوان کیش
به مساحت  210هکتار
طراحی مرکز حفاظت و نگه"اری از گور
ایرانی در مهریز ،یزد

شرکت آرمه
نو

تویل ش"

محیطزیست
مازن"ران

تویل ش"

سازمان
حفاظت
محیط زیست

تویل ش"

معاونت
مهن"سی و
پ"ان" تهران

مرحله اول تویل و در
انتظار ابلغ مرحله دوم

خصوصی

مرحله اول تویل ش"/
کاررما از ادامه منصرف ش"

سازمان منطقه مراحل پایانی

آزاد کیش

سازمان
حفاظت
محیط زیست
دهیاری
روستای چهو
شرقی ،قشم
شرکت
تعاونی هوتو

9۴

طراحی

طراحی یک کتابخانه روستایی

9۴

طراحی

9۴

طراحی

طراحی تفصیلی محوطه غار موزه هوتو-
کمربن" بهشهر
شخص
طراحی تکمیلی ساختمان هتل آبرنگ
حقیقی
قشم با  58اتاق در شهر قشم .ناها،
دکوراسیون ،تأسیسات برقی و مکانیکی و
تغییرات کلی در پارکینگ ها و مشاعات
طبق ضوابط ملی و منطقهای
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تویل ش"
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تویل ش"
تویل ش"
در مراحل ابلغ
در حال اجرا )مشاوره
همزمان با اجرا(
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فهرست کارهای معماری داخلی
سال نوع کار شرح کار
78

طراحی و
نظارت
طراحی

79

طراحی و
اجرا
طراحی و
اجرا

80

طراحی و
اجرا
طراحی و
اجرا

80

طراحی

81

طراحی

81

برداشت و
طراحی
طراحی و
اجرا
طراحی

82
82

طراحی
طراحی

82

طراحی

8۴

طراحی و
اجرا
طراحی
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طراحی و
اجرا

79

79

80

81
81

8۴

کارفرما

توضیحات

شخصی

تهران

طراحی داخلی و نظارت بر اجرای یک
ساختمان مسکونی کامل سه طبقه
طراحی داخلی دتر مرکزی یک شرکت شرکت خصوصی
تولی"ی
طراحی و اجرای غره در اولین نایشگاه سازمان منطقه آزاد قشم
حفاظت محیط زیست کشور
طراحی و اجرای غره در اولین نایشگاه سازمان منطقه آزاد قشم
گردشگری در کشورهای اسلمی

تهران

نایشگاه
بینالللی تهران
نایشگاه
بینالللی
اصفهان
نایشگاه
سازمان منطقه آزاد قشم
طراحی و اجرای غره در دومین
بینالللی تهران
نایشگاه حفاظت محیط زیست کشور
طراحی ،تولی" و نصب راهنمای طبقات دتر مرکزی سازمان منطقه تهران
آزاد قشم
و اتاقهای دتر مرکزی
)(Signage
شرکت خ"مات اینترنت و تهران
طراحی غره م"ولر نایشگاهی
شبکه مروا سیستم
بوشهر
موسسه توسعه سینمایی
نقشهبرداری و طرح زهکشی و توسعه
بهمن
داخلی سینما بهمن بوشهر
تهران
رولوه )نقشه برداری داخلی( سینماهای معاونت سینمایی حوزه
هنری
پیام انقلب ،ردوسی ،سپی"ه
تهران
موسسه توسعه سینمایی
طراحی و اجرای سینمای کوچک
بهمن
تخصصی برای گروه ارزیابان یلم
تهران
طراحی توسعه سالن ج"ی" سینما سپی"ه موسسه توسعه سینمایی
بهمن
آبادان
شخص
طراحی داخلی یک آژانس مسارتی
تهران
شرکت رمیس
طراحی داخلی دتر مرکزی شرکت
تخصصی شبکههای کامپیوتری
تهران
طرح تب"یل یک سوله به نایشگاه عکس انمن عکاسان روایت
تح
بهشهر
طراحی و اجرای کارهای تکمیلی سینما موسسه توسعه سینمایی
بهمن
بهمن بهشهر ،مازن"ران
شهرک غرب
شهر کتاب
طراحی دکوراسیون داخلی برای شهر
تهران
کتاب ابن سینا
م"رسه علوم قرآنی وابسته تهران
طراحی داخلی و اجرای سالن
به سازمان اوقاف کشور
اجتماعات م"رسه علوم قرآنی
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طراحی و
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طراحی
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طراحی
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طراحی

90

طراحی
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طراحی داخلی و اجرای مرکز
مانیتورینگ حراست ایستگاه مرکزی راه
آهن تهران
رولوه و طرح معماری داخلی سینما
سپهر ساری
طراحی و اجرای دکور تلویزیونی
طراحی اتاق نایش دتر عمران سازمان
ملل متح" -تهران
طراحی داخلی طبقه همکف یک برج
در دست ساخت )لبی و بانک(
رولوه )نقشهبرداری داخلی( و طراحی
داخلی مرکز بینالللی رش" قشم
طراحی لبی ورودی و سالن اجتماعات
ساختمان اداره کل
طراحی داخلی و نای خارجی
شهرکتاب یزد
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اداره راه آهن

تهران

موسسه توسعه سینمایی
بهمن
موسسه گزینه دو

ساری
تهران

دتر  UNDPدر تهران

تهران

شرکت صبانفت

تهران-گان"ی

مرکز بین الللی رش" قشم

قشم

اداره کل حفاظت محیط
زیست استان مازن"ران
خصوصی

ساری
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یزد

