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ؽزوت هٌْذعاى هؾاٍر تذتيزؽْزداًؼ تا هؾاروت هجوَعِای اس وارؽٌاعاى هجزب رؽتِّای
ؽْزعاسی ،هعواری ٍ عوزاى در عال  5731تا وغة صالحيت اس عاسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِریشی وؾَر
تؾىيل گزدیذ ٍ طي تالػ تز تيغت عال ـعاليت ،هطالعات ٍ طزح ّای هختلفي را در عزـصلّای سیز تْيِ
وزدُ اعت:
 طرحهبی جبمع و تفصیلی شهری

تزای تعذادی اس ؽْزّای اعتاىّای ؼزتي وؾَر طزح ّای جاهع ٍ تفصيلي تْيِ ؽذُ وِ آخزیي آًْا
(طزح جاهع تَععِ ٍ عوزاى ؽْز تيغتَى) تَدُ اعت ،اؼلة طزح ّای تْيِ ؽذُ هَرد تؾَیك هزاجع
تصَیة لزار گزـتِ اعت .
 طرح هبی سبمبندهی و توانمندسبزی اجتمبعی سکونتگبه هبی غیررسمی شهری

در ّوىاری تا تاًه جْاًي ٍ تْيِ طزح عاهاًذّي ٍ تَاًوٌذ عاسی عىًَتگاُ ّای ؼيز رعوي ؽْز
وزهاًؾاُ ٍ عپظ در ّوىاری تا عاسهاى عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ٍسارت راُ ٍ ؽْزعاسی ،طزحّای
عاهاًذّي ٍ تَاًوٌذعاسی عىًَتگاُ ّای ؼيزرعوي ؽْزّای عٌٌذجّ ،وذاى  ،ایالم  ،سًجاى  ،تزٍجزد،
عمش ٍ تٌذر عثاط تْيِ ؽذُ اعت.
 طرح هبی جبمع توسعه گردشگری

تاوٌَى دٍ طزح جاهع تَععِ گزدؽگزی تزای اعتاًْای وزهاًؾاُ ٍ وزدعتاى ٍ یه طزح هىاًيىي
اوَهَسُ تزای اعتاى وزدعتاى تْيِ ؽذُ اعت.
 طرحهبی توسعه و عمران (جبمع) نبحیهای

طزحّای تَععِ ٍ عوزاى ًاحيِ (جاهع) وزهاًؾاُ ٍ ًاحيِ اٍراهاًات ٍ تاسًگزی طزح تَععِ ٍ عوزاى
(جاهع) ًاحيِ اعالم آتاد در اعتاى وزهاًؾاُ ٍ طزحّای تَععِ ٍ عوزاى (جاهع) ًاحيِ هزوشی ٍ جٌَتي
ٍ ًاحيِ عمش در اعتاى وزدعتاى ٍ تاسًگزی طزحّای تَععِ ٍ عوزاى (جاهع) ًَاحي ؽوالي ٍ جٌَتي
اعتاى ایالم تاوٌَى تْيِ ٍ هصَب ؽذُاًذ.

مهندسين مشاور تدبير شهر

اهم فعبلیت هبی مشبور در تهیه طرح هبی مطبلعبتی شهرسبزی ،معمبری و ...
وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ
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 طرحهبی سبمبندهی و بهسبزی ببفتهبی فرسوده شهری

طزح عاهاًذّي تاـت هزوشی ؽْزوزهاًؾاُ ٍ طزح تْغاسی ٍ ًَعاسی تاـتّای ـزعَدُ ؽْزّای
ّزعيي ٍ جَاًزٍد در اعتاى وزهاًؾاُ ،ؽْز ًْاًٍذ در اعتاى ّوذاى ٍ ؽْز تاًِ در اعتاى وزدعتاى ٍ
طزح تاسآـزیٌي تاـت ـزعَدُ ؽْز عمش در اعتاى وزدعتاى تاوٌَى تْيِ ٍ تِ تصَیة رعيذُ اًذ.
 تهیه طرح هبی موضوعی شهرسبزی

تاوٌَى طزح ّای تفىيىي ٍ آهادُ عاسی هتعذدی تزای حَسُ ّای وارگاّي ٍ اراضي هغىًَي ؽْزی در
ؽْزّای هختلؿ تْيِ ؽذُ اعت .هطالعات هزتَط تِ هٌطمِ آساد تجاری لصزؽيزیي ٍ هٌطمِ ٍیضُ
التصادی اٍراهاًات ًيش اًجام ؽذُ اعت.
 طرحهبی ببزارچههبی مرزی و منبطق آزاد ويژه اقتصبدی

تاوٌَى طزحّای تفصيلي ٍ آهادُعاسی تاسارچِ هزسی پزٍیشخاى ٍ هٌطمِ ٍیضُ التصادی لصزؽيزیي در
اعتاى وزهاًؾاُ تْيِ ٍ در دعت اجزا هيتاؽٌذ .هطالعات هزتَط تِ هٌطمِ آساد تجاری لصزؽيزیي ٍ
هٌطمِ ٍیضُ التصادی اٍراهاًات ًيش اًجام ؽذُ اعت.
 طرح هبی معمبری و پبرک سبزی:

چٌذ طزح هجتوع اداری ٍ عوَهي ٍ ًيش طزحّای هتعذدی تزای پارنّای ؽْزی ٍ پارنّای
حَسُّای گزدؽگزی در ؽْزّای هختلؿ اعتاى وزهاًؾاُ ٍ اعتاى ّای ّوجَار تْيِ ؽذُ وِ ؼالثاً تِ
اجزا درآهذُاًذ.
 مقبالت پژوهشی

در وٌار الذاهات ـَق تخؼ تحميك ٍ تَععِ ایي هؾاٍر تاوٌَى چٌذیي همالِ پضٍّؾي در سهيٌِ هغائل
هختلؿ ؽْزعاسی ٍ هعواری هٌتؾز ٍ در ًؾزیات هعتثز تِ چاج رعاًيذُ اعت .
در صفحات تعذ ـْزعت طزحّا ٍ هطالعات اًجام ؽذُ در تخصصّای هختلؿ تْوزاُ تصَیز تزخي اس
آًْا آٍردُ ؽذُ اعت.

مهندسين مشاور تدبير شهر

اهم فعبلیت هبی مشبور در تهیه طرح هبی مطبلعبتی شهرسبزی ،معمبری و ...
وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ
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هٌطقِاي

ًاحيِايٍ

طرحّايشْرسازيٍهطالعات

o
● هطالعات طزح جاهع ٍ تفصيلي ؽْز عٌٌذج در اعتاى وزدعتاى (هصَب) ،وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ
ؽْزعاسی اعتاى وزدعتاى
● هطالعات طزح جاهع ٍ تفصيلي ؽْز اعالم آتاد ؼزب در اعتاى وزهاًؾاُ (هصَب) ،وارـزها  :ادارُ ول
راُ ٍ ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ
● هطالعات طزح جاهع ٍ تفصيلي ؽْز ّزعيي در اعتاى وزهاًؾاُ (هصَب) ،وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ
ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ
● هطالعات طزح جاهع ٍ تفصيلي ؽْز عـٌمز در اعتاى وزهاًؾاُ (هصَب) ،وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ
ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ
● هطالعات طزح جاهع ٍ تفصيلي ؽْز ًْاًٍذ در اعتاى ّوذاى (هصَب) ،وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ
ؽْزعاسی اعتاى ّوذاى
● هطالعات طزح جاهع ٍ تفصيلي ؽْز جَاًزٍد در اعتاى وزهاًؾاُ (هصَب) ،وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ
ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ ٍ ؽْزداری جَاًزٍد.
● هطالعات طزح جاهع ؽْز تيغتَى تا رٍیىزد ؽْزعاسی تاریخي -ـزٌّگي در اعتاى وزهاًؾاُ (هصَب)،
وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ
● هطالعات طزح تَععِ ٍ عوزاى (جاهع) ًاحيِ وزهاًؾاُ ؽاهل ؽْزعتاًْای وزهاًؾاُ ،عٌمز ،صحٌِ،
ّزعيي ٍ وٌگاٍر(هصَب) ،وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ
● هطالعات طزح تَععِ ٍ عوزاى (جاهع) ًاحيِ جٌَتي ٍ هزوشی اعتاى وزدعتاى ؽاهل ؽْزعتاىّای
عٌٌذج  ،واهياراى  ،عزٍآتاد  ،دیَاًذرُ ٍ هزیَاى  ،وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ ؽْزعاسی اعتاى
وزدعتاى
● هطالعات طزح تَععِ ٍ عوزاى(جاهع) ًاحيِ اٍراهاًات ؽاهل ؽْزعتاًْای پاٍُ ،جَاًزٍد،رٍاًغز ،ثالث
ٍ تاتاجاًي (هصَب)  ،وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ

مهندسين مشاور تدبير شهر

تجربیبت و سوابق اجرايی هیئت مديره و همکبران فنی مشبور
وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ
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● هطالعات طزح تَععِ ٍ عوزاى(جاهع) ًاحيِ ؽوالي اعتاى وزدعتاى ؽاهل ؽْزعتاىّای عمش ٍ تاًِ
(هصَب) ،وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ ؽْزعاسی اعتاى وزدعتاى
● هطالعات طزح تْيٌِ عاسی هغىي رٍعتایي در اعتاى وزهاًؾاُ (هصَب)  ،وارـزها :تٌياد هغىي
اًمالب اعالهي اعتاى وزهاًؾاُ
● هطالعات تاسًگزی در طزحّای تَععِ ٍ عوزاى (جاهع) ًَاحي اٍراهاًات ٍ اعالم آتاد در اعتاى
وزهاًؾاُ ٍ ًَاحي ایالم ؽوالي ٍ ایالم جٌَتي در اعتاى ایالم (هصَب)  ،وارـزها :ؽزوت تَععِ
هٌاتع آب ٍ ًيزٍی ایزاى
● هطالعات عاختار ـضائي هحذٍدُ دؽتّای گزهغيزی ؼزب وؾَر (هصَب)  ،وارـزهاٍ :سارت ًيزٍ
ؽزوت تَععِ هٌاتع آب ٍ ًيزٍی ایزاى
● هطالعات طزح جاهع ٍ تفصيلي ؽْز وَسراى در اعتاى وزهاًؾاُ (هصَب) ،وارـزها :ادارُ ول راُ ٍ
ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ
● تاسًگزی در طزح جاهع ؽْز عٌمز در اعتاى وزهاًؾاُ (در دعت هطالعِ) ،وارـزها :ادارُ ول راُ ٍ
ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ
● تاسًگزی در طزح جاهع ؽْز ّزعيي در اعتاى وزهاًؾاُ (در دعت هطالعِ) ،وارـزها :ادارُ ول راُ ٍ
ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ


طرح ّايساهاًذّیٍتَاًوٌذسازياجتواعیسکًَتگاُّايغيررسوی 

o
● هطالعات عاهاًذّي ٍ تَاًوٌذعاسی اجتواعي عىًَتگاُّای ؼيزرعوي ؽْز وزهاًؾاُ (هصَب) ،وارـزها :

تاًه جْاًي
● هطالعات عاهاًذّي ٍ تَاًوٌذعاسی اجتواعي عىًَتگاُّای ؼيزرعوي ؽْز ّوذاى(هصَب) ،
وارـزها  :ؽزوت هادر تخصصي عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى

● هطالعات عاهاًذّي ٍ تَاًوٌذعاسی اجتواعي عىًَتگاُّای ؼيزرعوي ؽْز ایالم (هصَب)،
وارـزها  :ؽزوت هادر تخصصي عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى

مهندسين مشاور تدبير شهر

تجربیبت و سوابق اجرايی هیئت مديره و همکبران فنی مشبور
وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ
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● هطالعات عاهاًذّي ٍ تَاًوٌذ عاسی اجتواعي عىًَتگاُ ّای ؼيز رعوي ؽْز سًجاى (هصَب)،
وارـزها  :ؽزوت هادر تخصصي عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى
● هطالعات عاهاًذّي ٍ تَاًوٌذعاسی اجتواعي عىًَتگاُ ّای ؼيز رعوي ؽْز تزٍجزد(هصَب)،
وارـزها  :ؽزوت هادر تخصصي عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى
● هطالعات عاهاًذّي ٍ تَاًوٌذ عاسی اجتواعي عىًَتگاُ ّای ؼيز رعوي ؽْز عمش (هصَب)،
وارـزها :ؽزوت هادر تخصصي عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى
● هطالعات عاهاًذّي ٍ تَاًوٌذ عاسی اجتواعي عىًَتگاُ ّای ؼيز رعوي ؽْز تٌذر عثاط(هصَب)،
وارـزها  :ؽزوت هادر تخصصي عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى
● هطالعات عاهاًذّي ٍ تَاًوٌذعاسی اجتواعي عىًَتگاُ ّای ؼيزرعوي ؽْز عٌٌذج (هصَب)،
وارـزها  :ؽزوت هادر تخصصي عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى
●هطالعات عاهاًذّي ٍ تَاًوٌذعاسی اجتواعي عىًَتگاُّای ؼيزرعوي هحلِ ًایغز در ؽْز عٌٌذج (هصَب)،
وارـزها  :ؽزوت هادر تخصصي عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى

طرحّايجاهعتَسعِگردشگري 

o
● هطالعات طزح جاهع تَععِ گزدؽگزی اعتاى وزهاًؾاُ (هصَب)  ،وارـزها  :عاسهاى هيزاث ـزٌّگي ،
صٌایع دعتي ٍگزدؽگزی اعتاى وزهاًؾاُ
● هطالعات طزح جاهع تَععِ گزدؽگزی اعتاى وزدعتاى (هصَب) ،وارـزها  :عاسهاى هيزاث ـزٌّگي  ،صٌایع
دعتي ٍگزدؽگزی اعتاى وزدعتاى
● هطالعات هىاًياتي اوَهَسُّای گزدؽگزی اعتاى وزدعتاى (هصَب) ،وارـزها  :عاسهاى هيزاث ـزٌّگي ،
صٌایع دعتي ٍگزدؽگزی اعتاى وزدعتاى

ّايساهاًذّیٍبْسازيبافتّايفرسَدُشْري 


طرح
o
● هطالعات طزح عاهاًذّي ٍ تْغاسی تاـت هزوشی ؽْز وزهاًؾاُ (هصَب)  ،وارـزها  :ؽْزداری وزهاًؾاُ

مهندسين مشاور تدبير شهر

تجربیبت و سوابق اجرايی هیئت مديره و همکبران فنی مشبور
وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ
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● هطالعات طزح عاهاًذّي ٍ تْغاسی تاـت ـزعَدُ ؽْز وزهاًؾاُ (هصَب) ،وارـزها  :ؽزوت هادر تخصصي
عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى
● هطالعات طزح عاهاًذّي ٍ تْغاسی تاـت ـزعَدُ ؽْز ًْاًٍذ (هصَب) ،وارـزها  :ؽزوت هادر تخصصي
عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى.
● هطالعات طزح عاهاًذّي ٍ تْغاسی تاـت ـزعَدُ ؽْز جَاًزٍد (هصَب) ،وارـزها  :ؽزوت هادر تخصصي
عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى.
● هطالعات طزح عاهاًذّي ٍ تْغاسی تاـت ـزعَدُ ؽْز ّزعيي (هصَب) ،وارـزها  :ؽزوت هادر تخصصي
عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى.
● هطالعات طزح عاهاًذّي ٍ تْغاسی تاـت ـزعَدُ ؽْز تاًِ (هصَب) ،وارـزها :ؽزوت هادر تخصصي عوزاى
ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى.
● هطالعات طزح عاهاًذّي ٍ تْغاسی تاـت ـزعَدُ ؽْز عمش (تصَیة هزحلِ اٍل) ،وارـزها :ؽزوت هادر
تخصصي عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى.

طرحّايآهادُسازيزهيي 

o
● طزح آهادُ عاسی اراضي ًاحيِ وارگاّي عٌمز (اجزا ؽذُ) ،وارـزها  :ؽْزداری عٌمز
● طزح آهادُ عاسی اراضي هغىًَي جٌَب ؽْز وزهاًؾاُ ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ ؽْزعاسی
اعتاى وزهاًؾاُ
● طزح هحَطِ عاسی هجوَعِ آپارتواًي اراضي خاًماُ ٍ لزادیاى عٌٌذج (اجزا ؽذُ ) ،وارـزها  :ؽزوت
عوزاى ٍ هغىيعاساى اعتاى وزدعتاى
● طزح آهادُ عاسی اراضي هغىًَي تعاًٍي هغىي ـزٌّگياى در ؽْز عٌمز( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها  :ؽزوت
تعاًٍي هغىي ـزٌّگياى ؽْز عٌمز
● طزح آهادُ عاسی اراضي هغىًَي تعاًٍي ّای هغىي وارهٌذی ٍ وارگزی در ؽْز اعالم آتاد ؼزب ( اجزا
ؽذُ )  ،وارـزها  :ؽزوت تعاًٍي هغىي وارهٌذی ٍ وارگزی ؽْز اعالم آتادؼزب
● طزح آهادُ عاسی اراضي هغىًَي تعاًٍي ّای هغىي ـزٌّگياى در ؽْز جَاًزٍد ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها :
ؽزوت تعاًٍي هغىي ـزٌّگياى ؽْز جَاًزٍد
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● طزح آهادُ عاسی اراضي هغىًَي تعاًٍي هغىي تغيجياى ثالث تاتاجاًي( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها  :ؽزوت
تعاًٍي هغىي تغيجياى ؽْزعتاى ثالث تاتاجاًي
● طزح آهادُ عاسی اراضي هغىًَي تعاًٍي هغىي ـزٌّگياى وزهاًؾاُ ( هصَب) ،وارـزها  :ؽزوت تعاًٍي
هغىي ًاحيِ  7آهَسػ ٍ پزٍرػ وزهاًؾاُ
●طزاحي پزدیظ داًؾگاُ پشؽىي اعتاى وزهاًؾاُ (در دعت الذام) ،وارـزها :داًؾگاُ علَم پشؽىي اعتاى
وزهاًؾاُ

طرحّايهٌاطقآزادٍٍيژُاقتصادي

o
● طزح تفصيلي ٍ آهادُعاسی اراضي هٌطمِ ٍیضُ التصادی لصزؽيزیي (هصَب) ،وارـزها  :هؤعغِ تَععِ
هٌطمِ التصادی لصزؽيزیي
● هطالعات طزح هٌطمِ ٍیضُ التصادی اٍراهاًات (تصَیة هزحلِ هطالعاتي) ،وارـزها  :اعتاًذاری وزهاًؾاُ
● هطالعات طزح هٌطمِ ٍیضُ التصادی لصزؽيزیي (تصَیة هزحلِ هطالعاتي) ،وارـزها  :اعتاًذاری وزهاًؾاُ

طرحّايترافيکیٍفضاّايشْريٍطراحیپارکٍفضاّايسبس 

o
● طزاحي هيذاىّای اصلي ؽْزوزهاًؾاُ ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها :ؽْزداری وزهاًؾاُ
● طزاحي پارنّای هحلِ ای ٍ ؽْزی در ؽْزّای وزهاًؾاُ ٍ واهياراى ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها :ؽْزداری
وزهاًؾاُ ٍ ؽْزداری واهياراى
● طزاحي ـضای عثش هجوَعِ پایاًِ تار وزهاًؾاُ ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها :ادارُ ول حول ٍ ًمل ٍ پایاًِّای
اعتاى وزهاًؾاُ
● طزاحي پارن وَدواى در هجوَعِ گزدؽگزی عزاب ًيلَـز وزهاًؾاُ( اجزا ؽذُ )  ،وارـزها :ادارُ ول هيزاث
ـزٌّگي ،صٌایع دعتي ٍ گزدؽگزی اعتاى وزهاًؾاُ
● طزاحي پارن ؼزب رٍدخاًِ تيغتَى در اعتاى وزهاًؾاُ ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها :ادارُ ول هيزاث ـزٌّگي،
صٌایع دعتي ٍ گزدؽگزی اعتاى وزهاًؾاُ
● طزاحي پارن عزاب رٍاًغز در اعتاى وزهاًؾاُ ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها :ادارُ ول هيزاث ـزٌّگي ،صٌایع
دعتي ٍ گزدؽگزی اعتاى وزهاًؾاُ
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● طزاحي پارن عزاب هَرد ؽْز گيالًؽزب در اعتاى وزهاًؾاُ ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها :ؽْزداری گيالًؽزب
● طزاحي پارن ّالًيِ ٍ پارن ٍرٍدی ؽْز جَاًزٍد در اعتاى وزهاًؾاُ ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها :ؽْزداری
جَاًزٍد
● طزاحي پارنّای ؽْز ّزعيي در اعتاى وزهاًؾاُ ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها :ؽْزداری ّزعيي
● طزاحي پارن تپِ تاریخي ؽْز گيالًؽزب در اعتاى وزهاًؾاُ ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها :ادارُ ول هيزاث
ـزٌّگي ،صٌایع دعتي ٍ گزدؽگزی اعتاى وزهاًؾاُ

طرحّايهعواري 

■
● طزاحي عاختواى اداری عاسهاى آب ٍ ـاضالب اعتاى وزهاًؾاُ ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها  :ؽزوت آب ٍ
ـاضالب اعتاى وزهاًؾاُ
● طزاحي عاختواى اداری اهَرآب اعتاى لزعتاى (اجزا ؽذُ) ،وارـزها  :ادارُ ول اهَرآب اعتاى لزعتاى
● طزاحي هجتوع خذهاتي رـاّي هحَر وزًذ ؼزب در اعتاى وزهاًؾاُ ( آهادُ اجزا ) ،وارـزها  :ادارُ ول
حول ًٍمل ٍ پایاًِّای اعتاى وزهاًؾاُ
● طزاحي هعواری تخؾي اس تاـت هحلِ هغىًَي ـيض آتاد در وزهاًؾاُ (تخؾي اس آى اجزا ؽذُ ) ،وارـزها :
ادارُ ول راُ ٍ ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ
● طزاحي عاختواى اداری عاسهاى حول ٍ ًمل ٍ پایاًِ ّای اعتاى وزهاًؾاُ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها  :ادارُ ول
حول ٍ ًمل ٍ پایاًِّای اعتاى وزهاًؾاُ
● طزاحي عاختواى اداری عاسهاى حول ًٍمل ٍ پایاًِ ّای اعتاى هزوشی( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها  :ادارُ ول
حول ٍ ًمل ٍ پایاًِّای اعتاى هزوشی
● طزاحي اعتخز تاًَاى در هجوَعِ گزدؽگزی عزاب ًيلَـزوزهاًؾاُ (اجزا ؽذُ)  ،وارـزها  :عاسهاى هيزاث
ـزٌّگي ،صٌایع دعتي ٍ گزدؽگزی اعتاى وزهاًؾاُ
● طزاحي عاختواى تجاری ـزٌّگي ؽْز عمش در اعتاى وزدعتاى ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها  :ؽْزداری عمش
● طزاحي هجوَعِ تجاری ٍ خذهاتي ؼار لَری للعِ پاٍُ در اعتاى وزهاًؾاُ ( اجزا ؽذُ) ،وارـزها  :عاسهاى
هيزاث ـزٌّگي ،صٌایع دعتي ٍ گزدؽگزی اعتاى وزهاًؾاُ
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● طزاحي عاختواىّای درهاًگاُ ،واًَى پزٍرػ ـىزی ،هجتوع ـزٌّگي ٍ ٍرسؽي ،عالي چٌذهٌظَرُ ،هذرعِ
راٌّوایي ٍ دٍ ٍاحذ پيؼدتغتاًي اس پزٍصُّای طزح تَاًوٌذعاسی ؽْز وزهاًؾاُ (اجزا ؽذُ) ،وارـزها :
ؽزوت هادرتخصصي عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى
● طزاحي عاختواىّای تجاری ٍ خذهاتي خَرؽيذ  ،پزًياى ،عميك ٍ تزلياى در هزوش ؽْز وزهاًؾاُ (اجزا
ؽذُ ) ،وارـزها  :ؽزوت عوزاى ٍ هغىي عاساى اعتاى وزهاًؾاُ
● طزاحي ٍ ًظارت عاختواى اداری حج ٍ سیارت وزهاًؾاُ ( اجزا ؽذُ ) ،وارـزها  :هذیزیت حج ٍ سیارت
اعتاى وزهاًؾاُ
● طزاحي ّتل  1عتارُ تييالوللي طالثغتاى وزهاًؾاُ (آهادُ اجزا) ،وارـزها :اطاق تاسرگاًي اعتاى وزهاًؾاُ
● طزاحي خاًِّای عاسهاًي گوزن لصزؽيزیي (در دعت اجزا) ،وارـزها :ادارُ ول گوزوات اعتاى وزهاًؾاُ
● طزاحي هزوش ـزٌّگي ٍ آهَسػ صٌایع دعتي سًاى خَدعزپزعت ٍ عزای هحلِ ـيض آتاد وزهاًؾاُ (آهادُ
اجزا)  ،وارـزها  :ؽزوت هادرتخصصي عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى

 oاّنهقاالتپژٍّشیتْيِشذُ 
● ـزآیٌذ احياء ٍ تاسعاسی تاـت ّای ؽْزی ارائِ ؽذُ در چْارهيي ّوایؼ عياعت ّای تَععِ هغىي در
ایزاى ،اًتؾارات ٍسارت هغىي ٍ ؽْزعاسی ،عاسهاى هلي سهيي ٍ هغىي ( عال .)5731
● ـزآیي تجزتِّای ًَعاسی ٍ تْغاسی تاـت لذیوي در وزهاًؾاُ  ،چاج ؽذُ در ـصل ًاهِ ّفت ؽْز  ،عاسهاى
عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی – ؽوارُ عَم ( عال .) 5731
● تْزُ گيزی اس لاتليت ّای درٍى سا تا ًگزػ ٍیضُ تِ تجارب هواله جٌَب ؽزلي آعيا  :همالِ تزگشیذُ
عوپَسیَم حاؽيِ ًؾيٌي ٍ اعىاى ؼيزرعوي  ،داًؾگاُ علَم تْشیغتي ٍ تَاًثخؾي (عال)5731
● اهىاى عٌجي تْغاسی ؽْزًگز ٍ تَاًوٌذعاسی اجتواعي ؽْز وزهاًؾاُ  :تزگشیذُ ؽَرای پضٍّؾي اعتاى
تعٌَاى تحميك تزتز ( عال ) 5731
● اعتفادُ اس رٍػ ّای پَیایي ؽٌاعي در ؽٌاخت هحالت ؽْزی :ارائِ ؽذُ در ّوایؼ ؽٌاخت هحالت
ؽْزداری تْزاى ( عال ) 5737
● عاختارّای اجتواعي درهحالت دارای اعىاى ًاهتعارؾ ٍ ًمؼ آًْا در ًْادعاسی ٍ هؾاروت :ارائِ ؽذُ در
عويٌار پضٍّؼ دٍلت ٍ تَاًوٌذعاسی عىًَت گاُ ّای حاؽيِ ؽْز داًؾىذُ علَم اجتواعي داًؾىاُ تْزاى (
عال ) 5731
مهندسين مشاور تدبير شهر

تجربیبت و سوابق اجرايی هیئت مديره و همکبران فنی مشبور
وارـزها  :ادارُ ول راُ ٍ ؽْزعاسی اعتاى وزهاًؾاُ

مجموعه سوابق و تجارب مشاور

11

● ًمؼ پَیایي ؽٌاعي در تَععِ ًاحيِ ای جاهع تَععِ :ارائِ ؽذُ در عويٌار تَععِ ًاحيِ ای ( UNDPعال
)5731
● تجزتِای ًَ در تاسسًذُعاسی تاـتّای تاریخي ؽْزّا :ارائِ ؽذُ در چْارهيي ّوایؼ علوي داًؾگاُ راسی
وزهاًؾاُ (عال .)5731
● تْيٌِ عاسی هصزؾ اًزصی در عاختواىّای هغىًَي تا تْزُگيزی اس اًزصی خَرؽيذی :ارائِ ؽذُ در اٍليي
وٌفزاًظ هلي ؽْزعاسی ،هذیزیت ؽْزی ٍ تَععِ پایذار ،ایزاى ،تْزاى (عال .)5737
● تعاهل تَاًوٌذعاسی عىًَتگاُّای ؼيزرعوي ٍ تَععِ پایذار ؽْزی در والًؾْزّا :ارائِ ؽذُ در وٌفزاًظ
تييالوللي ًيارػ ؽْز پایا ،ایزاى ،تَؽْز (عال .)5737
● اثز هتماتل عثه سًذگي اعالهي ایزاًي ٍ هعواری خاًِ اعالهي ایزاًي :ارائِ ؽذُ در دٍهيي ّوایؼ هلي
پضٍّؼّای وارتزدی در هٌْذط عوزاى ،هعواری ٍ هذیزیت ؽْزی ،ایزاى ،تْزاى (عال )5737
● طزاحي اصَلي ـضاّای آهَسؽي راّىاری در جْت تْثَد عطح ويفي آهَسػ ٍ اـشایؼ خالليت ٍ تزٍس
ًَآٍری :ارائِ ؽذُ در عَهيي ّوایؼ هجاسی رُآٍراى آهَسػ تا هحَریت تْغاسی ٍ تَععِ تا آهَسػ ،تْزاى
(عال .)5737
● همایغِ هعواری تا ٌّزّای ّفتگاًِ :ارائِ ؽذُ در اٍليي وٌفزاط تييالوللي اًغاى ،هعواری ،عوزاى ٍ ؽْز
(عال .)5731
● تأثيزگذاری وتثيِّا ٍ ًمَػ تشیيٌي ٍاتغتِ تِ آًْا در اًتمال پيامّای اعالهي ٍ اعوال آى در هعواری
اعالهي :ارائِ ؽذُ در وٌفزاًظ پضٍّؼّای هعواری ٍ ؽْزعاسی اعالهي ٍ تاریخي ایزاى (عال .)5731
● تزرعي ؽاخصِّای تَععِ پایذار در راعتای دعتياتي تِ اصَل پایذاری در عاختواىّای هغىًَي :ارائِ ؽذُ
در عَهيي وٌفزاًظ علوي پضٍّؾي اـكّای ًَیي در علَم جؽزاـيا ٍ تزًاهِریشی ،هعواری ٍ ؽْزعاسی ایزاى،
(عال )5731
● تحليل سیثاؽٌاعاًِ ـضا در ٌّز ٍ هعواری اعالهي :ارائِ ؽذُ در عَهيي وٌفزاًظ تييالوللي عوزاى ،هعواری
ٍ تَععِ التصاد ؽْزی (عال .)5731
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هعرفیاعضايّيأتهذيرٍُّوکاراىفٌیهشاٍر 
 oبيژىكلْرًيا(هذيرعاهل) 
● هتَلذ  ، 5713ـارغ التحصيل دٍرُ ـَق ليغاًظ ؽْزعاسی اس داًؾىذُ ٌّزّای سیثای داًؾگاُ تْزاى در
عال  ،5711دوتزای ؽْزعاسی اس داًؾگاُ تْزاى .5735
 oسيذاحوذهَسَي(رئيسّيأتهذيرُ) 
● هتَلذ عال  ،5771ـارغ التحصيل دٍرُ ـَق ليغاًظ هعواری اس داًؾـىذُ ٌّزّای سیثا داًؾگاُ تْزاى در عال 5713
 oهحوذرضاحيذريًژاد(عضَّيأتهذيرُ)
● هتَلذ عال  ، 5771ـارغ التحصيل وارؽٌاعي هعواری اس داًؾگاُ ؽْيذ تْؾتي درعـال  ٍ 5715وارؽٌاعي
ارؽذ هعواری اس داًؾگاُ تْزاى در عال 5737
 oزّرُكلْرًيا(عضَّيأتهذيرُ) 
● هتَلذ عال  ،5771ـارغالتحصيل دٍرُ ليغاًظ التصاد اس داًؾگاُ عالهِ طثاطثایي در عال .5711
 oسعيذهرادي(سْاهذارٍّوکارفٌی) 
● هتَلذ عال  ،5711ـارغ التحصيل وارؽٌاعي ارؽذ رؽتِ هعواری اس داًؾگاُ علن ٍ صٌعت ایزاى در عال 5731
ٍ دوتزای هعواری اس داًؾگاُ تىٌَلَصی ّارتيي چيي در عال .5735
 oعلیاكبراختري(سْاهذارٍّوکارفٌی) 
● هتَلذ عال  5713ـارغ التحصيل وارؽٌاعي عوزاى اس داًؾگاُ ـزدٍعي هؾْذ در عال  ،5713دٍرُ
وارؽٌاعي ارؽذ در رؽتِ عاسُّای ّيذرٍليىي اس داًؾگاُ ـزدٍعي هؾْذ در عال  ٍ 5737دٍرُ دوتزای
عاسُّای ّيذرٍليىي اس داًؾگاُ ـزدٍعي هؾْذ در عال .5733
 oطَْراهرادي(سْاهذارٍّوکارفٌی) 
● هتَلذ عال  ،5713ـارغالتحصيل وارؽٌاعي هعواری اس داًؾگاُ آساد اعالهي ٍاحذ ّوذاى در عال ٍ 5737
دٍرُ وارؽٌاعي ارؽذ در رؽتِ هعواری اس داًؾگاُ چيٌخَا وؾَر چيي در عال .5731
 oزّراهرادي(سْاهذارٍّوکارفٌی) 
● هتَلذ عال  ،5737ـارغالتحصيل وارؽٌاعي هعواری اس داًؾگاُ آساد اعالهي ٍاحذ وزهاًؾاُ در عال .5731
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 oغالهحسييشيسی(ّوکارفٌی) 
● هتَلذ  ، 5711ـارغ التحصيل دوتزای تخصصي تزق ( لذرت ) اس داًؾگاُ ایالت هيعيعيپي اهزیىا عال .5717
 oبْرامهرادي(ّوکارفٌی) 
● هتَلذ عال  ،5715ـارغ التحصيل وارؽٌاعي عوزاى اس داًؾگاُ تَعلي ّوذاى درعال  ٍ 5731وارؽٌاعي
ارؽذ عاسُ اس داًؾگاُ آساد اعالهي ٍاحذ وزهاًؾاُ در عال .5731
 oعلیآزادي(ّوکارفٌی) 
● هتَلذ عال  ،5773ـارغ التحصيل وارؽٌاعي ارؽذ رؽتِ تزًاهِریشی ؽْزی اس داًؾگاُ تْزاى در عال .5731
 oعادلِصادقی(ّوکارفٌی) 
● هتَلذ عال ،5711ـارغ التحصيل وارؽٌاعي هعواری اس داًؾگاُ ٌّز در عال  ٍ5731وارؽٌاعي ارؽذ
ؽْزعاسی (طزاحي ؽْزی) اس داًؾگاُ تزتيت هذرط در عال .5733
 oسَدابًَِري(ّوکارفٌی) 
● هتَلذ عال  ، 5713ـارغ التحصيل وارؽٌاعي جؽزاـيا ٍ تزًاهِ ریشی رٍعتایي اس داًؾگاُ پيام ًَر اعالم آتاد
در عال  ٍ5735وارؽٌاعي ارؽذ تزًاهِ ریشی رٍعتایي اس داًؾگاُ ؽْيذ تْؾتي تْزاى در عال .5731
 oهحسيّسارخاًی(ّوکارفٌی) 
● هتَلذ عال  ، 5713ـارغ التحصيل وارؽٌاعي هعواری اس داًؾگاُ خيام هؾْذ در عال  ٍ 5737وارؽٌاعي
ارؽذ هعواری اس داًؾگاُ آساد اعالهي ٍاحذ ّوذاى در عال . 5733
 oحسٌاكاظوی(ّوکارفٌی) 
● هتَلذ عال  ،5711ـارغ التحصيل وارؽٌاعي عوزاى اس داًؾگاُ راسی وزهاًؾاُ در عال .5733
 oهختاررضايی(ّوکارفٌی) 
● هتَلذ عال  ،5717ـارغ التحصيل وارؽٌاعي رؽتِ هعواری اس داًؾگاُ وزدعتاى در عال .5731
ً oيکیرضايی(ّوکارفٌی) 
● هتَلذ عال  ،5715ـارغ التحصيل وارؽٌاعي هىاًيه اس داًؾگاُ ؽْيذ چوزاى اَّاس در عال .5737
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