فهرست مشاوران و پیمانکاران
صاحب صالحیت

بهمن ماه 6931

مشاورین شخص حقوقی (تخصص میراث فرهنگی)
 -1مهندسین مشاور پهنه بند
 -2مهندسین مشاور پیمون یزد
 -3مهندسان مشاور خودآوند
 -4شاخه تجربی معماری کالنشهر
 -5موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد
 -6معماران بازه هور
 -7مهندسان مشاور نقش آوران توس
 -8هنربان آپادانا

مشاورین شخص حقیقی (تخصص میراث فرهنگی)
 -1الهام حاجی ملکی
 -2بتول صحراکاران
 -3جمشید علیاری
 -4ونوشه شکری
 -5رضا فیضی
 -6سعیده سعیدی فرد
 -7سمیه مراقی
 -8محمد آتش هوش
 -9محمدرضا رشیدی

پیمانکار شخص حقیقی (تخصص مرمت آثار باستانی)
 -1احمد پیرزاد خردونی
 -2امیرحسین گلشنی کیا
 -3بهزاد اسمعیل زاده
 -4جمشید علیاری
 -5حمید رحمانی
 -6علی خدابنده لو
 -7سعیده سعیدی فرد
 -8شیما شاهرخی
 -9عبداهلل زاده کوچی
 -11فتانه فرید
 -11محسن عارفی فرد
 -12مریم نوابی
 -13ونوشه شکری
 -14شفیع قدیری
 -15محمد آتش هوش

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

اطالعات عمومی مشاور حقوقی :
 عنوان مشاور :مهندسین مشاور پهنه بند مدیرعامل :محمود صادقي گیالنده نشاني پستي :میدان المپیک هاشم زاده شمالي قایم 31پالک  84واحد1 تلفن14388144183 : پست الکترونیکيInfo@pahnehband.ir : گروه میراث فرهنگي: مرمت و احیاء مقاوم سازی گروه میراث فرهنگي حفاظت ،مرمت و احیاء بهرهبرداری بناهای تاریخي
 -تصویر گواهینامه:

پیوست

 -اساسنامه شرکت:

پیوست

سوابق اجرایی:
 ساماندهي حریم بقعه شیخ صفي الدین اردبیلي 4سال ساماندهي حریم بقعه شیخ حیدر مرمت و باز سازی کاروانسرا وکیل مرمت و بازسازی بازار اردبیل مطابعات مرمت مسجد مطلب خان خوی -همکاری باز سازی خانه صادقي اردبیل

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

اطالعات عمومی مشاور حقوقی :
 عنوان مشاور :مهندسین مشاور پیمون یزد مدیرعامل :حسن مهدوی پور نشاني پستي :یزد -دانشگاه یزد -ساختمان فن آوری تلفن14313181383 : پست الکترونیکيpaymon.co@gmail.com: گروه میراث فرهنگي: مرمت و احیاء مقاوم سازی گروه میراث فرهنگي حفاظت ،مرمت و احیاء بهرهبرداری بناهای تاریخي
 تصویر گواهینامه: -اساسنامه شرکت:

پیوست
پیوست

سوابق اجرایی:
 -3طرح محله نبادان ابرکوه
 -8طراح و نظارت هتل مشیر الممالک یزد
 -1نظارت باغ پهلوانپور مهریز
 -8نظارت بخشي از مجموعه فهادان
 -1طرح محوطه تاریخي گنبد عالي طرح ساماندهي مجموعه تاریخي امیر چخماق
 -6طرح مرمت و مرمت مسجد تاریخي امیر چخماق
 -1مطالعات بازار یزد مطالعات مجموعه امیر چخماق
 -4طرح مرمت و احیای کاروانسرای شاه عباسي
 -4طرح محوطه تاریخي قلعه ابرند اباد یزد

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

اطالعات عمومی مشاور حقوقی :
 عنوان مشاور :مهندسان مشاور خودآوند مدیرعامل :سیدعلي اکبر موسوی نشاني پستي :تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به پارک وی -خیابان ترکش دوز-پالک -88طبقه8 تلفن14383314611 : پست الکترونیکيKhodAvandco@gmail.com : گروه میراث فرهنگي :پایه1 مرمت و احیاء مقاوم سازی گروه میراث فرهنگي حفاظت ،مرمت و احیاء بهرهبرداری بناهای تاریخي
 -تصویر گواهینامه:

پیوست

 -اساسنامه شرکت:

پیوست

سوابق اجرایی:
 تهیه طرح بهسازی بافت قدیم شهر گرگان شهر لنگرود شهر الهیجان طرح ساماندهي بافت تاریخي بندرانزلي ساماندهي بافت تاریخي اطراف مسجد علي اصفهان طرح مرمت عمارت باغ نو شیراز و نظارت بر اجرای آن طرح مرمت و ساماندهي محوطه پیرامون آرامگاه سعدی شیراز و نظارت بر اجرای آن تهیه طرح ساماندهي محوطه آرامگاه حافظ شیراز تهیه طرح ساماندهي کفسازی و جداره سازی بازارچه نایب السلطنه در محله سیروس تهران تهیه طرح کفسازی و جداره سازی گذر تاریخي بازارچه شاپور و معیر در محله سنگلج تهران تهیه طرح ساماندهي بازارچه سیداسماعیل در بازار تهرانتهیه طرح ساماندهي پیرامون دروازه محمدیه در بازارتهران و ...توضیح :گواهینامه جدید شرکت در واحد تشخیص صالحیت در حال پایش و طي مراحل نهایي بررای صردور اسرت .تصرویر
این فرآیند در بخش گواهینامه الصاق شده است.

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

اطالعات عمومی مشاور حقوقی :
 عنوان مشاور :شاخه تجربي معماری کالنشهر مدیرعامل :بابک راشدی اسکویي نشاني پستي :تهران ،میدان آرژانتین  ،بلوار بیهقي ،خیابان شانزدهم شرقي  ،پالک  ، 38واحد  - 8تلفن:14313181383
 پست الکترونیکيeba@eba-m.com. : گروه میراث فرهنگي: مرمت و احیاء مقاوم سازی گروه میراث فرهنگي حفاظت ،مرمت و احیاء بهرهبرداری بناهای تاریخي
 -تصویر گواهینامه:

پیوست

 -اساسنامه شرکت:

پیوست

سوابق اجرایی:
سوابق اجرایي مرتب با موضوع گروه میراث فرهنگي  3146-3148 :بازنگری ،تغییر کاربری و طراحي ساختمان ها
و محوطه باغ موزه زندان قصر ،منطقه  1شهرداری تهران
 رتبه اول جایزه بزرگ معمار  48و موزه برگزیده سال در زمینه خالقیت و نو آوری در سال  3143از سوی کمیتهملي موزه های ایران 3141-3148
 انجام خدمات طراحي دروازه شاه عبدالعظیم و دورازه شمیران ،منطقه  38شهرداری تهران3141 ، طراحي محوطه امامزاده یحیي ،منطقه  38شهرداری تهران3141 ، طرح مفهومي محله سیروس و باز آفریني محور کیاني ،شررکت عمرران و بهسرازی وزارت راه و شهرسرازی  ،دردست انجام 3141

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

 طراحي ساختمان مسکوني به مساحت  36111مترمربع و محوطه  4861مترمربع(مجموعه صد واحدی) ،شرکتعمران و بهسازی وزارت راه و شهرسازی  ،سیروس  ،منطقه  38شهرداری تهران ،در دست انجام 3141
 طراحي پیاده راه آقا زمان  ،سنندج ،شرکت عمران و بهسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی ،در دست انجرامتعدادی از پروژه های انجام شده 3141-3141 :
 طرح مجموعه مسکوني نیاوران ،کاشانک ،منطقه  3شهرداری تهران  ،رتبه دوم جایزه بزرگ معمار -3148 ،41-3148
 بازنگری و بومي سازی و انجام خدمات مدیریت معماری بازار بزرگ ایران (ترات مرال) ،زیربنرا  3111111 :متررمربع  ،تهران ،منطقه  88شهرداری 3148-3141
 طراحي و نظارت بر اجرای مرکز تئاتر حرفه ای تهران در مجاورت فرهنگسرای خاوران به مسراحت 36111متررمربع و  11111مترمربع محوطه سازی  ،تهران) ،منطقه  81شهرداری( ،در مرحله بهره برداری) 3141-3148
 طراحي و نظارت بر اجرای مجموعه ورزشي فرهنگي جانبازان و معلولین منطقه  81بره مسراحت  34/111متررمربع ساختمان و  8111متر مربع محوطه ،تهران (در مرحله بهره برداری )3114-11 .
 طراحي و نظارت کارخانه نیپکو ر شهرک صنعتي ،به مسراحت  4111مترر مربرع و  81111مترمربرع محوطرهسازی اشتهارد ر کرج (در حال بهره برداری ،جایزه بزرگ معماری بنیاد آقرا خران در ژنرو  8118بررای کارخانره
نیپکو در اشتهارد کاندید فینالیست و دریافت جایزه بزرگ معمار  41برای طرح کارخانه نیپکو در اشتهارد ر رتبه
سوم

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

اطالعات عمومی مشاور حقوقی :
 عنوان مشاور :موسسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد مدیرعامل :علي اصغر بدری نشاني پستي :تهران خیابان شریعتي ابتدای خیابان خواجه عبداهلل انصاری شماره  318طبقه چهارم واحد 31 تلفن14381118113 : پست الکترونیکيinfo@economist.ir : گروه میراث فرهنگي: مرمت و احیاء مقاوم سازی گروه میراث فرهنگي حفاظت ،مرمت و احیاء بهرهبرداری بناهای تاریخي
 -تصویر گواهینامه:

پیوست

 -اساسنامه شرکت:

پیوست

سوابق اجرایی:
 مدیر طرح (عامل چهارم) «احیاء و بهرهبرداری عمارت تاریخي ناصرالدین میرزا تهران» ،شرکت مهندسي و عمرانسازه پيریز ،سال .41
 مجری طرح «تدوین نقشه راه تعیین تکلیف عمارت تاریخي ناصرالدین میرزا تهران» ،شرکت مهندسري و عمررانسازه پيریز ،سال .41
 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي احیاء و بهرهبرداری خانه امام جمعه تهران» ،بخش خصوصي ،سال .41 مدیر طرح (عامل چهارم) «بوتیک هتل تهران» ،بخش خصوصي ،سال .41 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي بوتیک هتل تهران» ،بخش خصوصي ،سال .41 مدیر طرح (عامل چهارم) «مرمت ،احیاء و بهرهبرداری بوتیک هتل اصفهان» ،بخش خصوصي ،سال .41 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي بوتیک هتل اصفهان» ،بخش خصوصي ،سال .41 -مدیر طرح (عامل چهارم) «مرمت ،احیاء و بهرهبرداری خانه پدری اصفهان» ،بخش خصوصي ،سال .41

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي بوتیک هتل تهران» ،بخش خصوصي ،سال .41 مدیر طرح (عامل چهارم) «مرمت ،احیاء و بهرهبرداری بوتیک هتل اصفهان» ،بخش خصوصي ،سال .41 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي بوتیک هتل اصفهان» ،بخش خصوصي ،سال .41 مدیر طرح (عامل چهارم) «مرمت ،احیاء و بهرهبرداری خانه پدری اصفهان» ،بخش خصوصي ،سال .41 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي خانه پدری اصفهان» ،بخش خصوصي ،سال .41 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي احیای روستای تاریخي اصفهک طبس» ،دهیاری اصفهک ،سال .48 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي و طرح کسب و کار احیای اماکن تاریخي شهر مراکو» ،سرازمان منطقره آزادماکو ،سال .48
 مجری «طرح تدوین مدل نظری مفهومي و امکانسنجي شهر هنر اصفهان» ،حوزه هنری استان اصفهان ،سال -1.48
 مجری «مطالعات تحلیل اقتصادی احیای عمارت تاریخي مسعودیه» ،شرکت سرمایهگذاری عظام ،سال .48 تدوین «طرح امکانسنجي سرای تاریخي حاج چروک قزوین» ،مهندسین مشاور عمارت خورشید ،سال .41 تدوین طرح امکان¬سنجي «مرمت و احیای عمارت تاریخي مسعودیه» ،مهندسین مشاور عمارت خورشید ،سرال.41
 تدوین «مطالعات اقتصادی و گردشگری طرح مشاوره و مدیریت طررح بافرت تراریخي شرهر تهرران» ،مهندسرینمشاور راهوند شهر ،سال .44-41
 تدوین «طرح احیاء و باززندهسازی گورستان تاریخي ابن بابویه» ،مهندسین مشاور عمارت خورشید ،سال .41 تدوین طرح امکانسنجي «احیای بنای تاریخي سرای بدیع اصفهان» ،کارفرمای بخش خصوصي ،سال .44 تدوین طرح امکانسنجي «احیای زنجانرود» ،مهندسین مشاور عمارت خورشید ،سال .44 تدوین نحوه حقوقي واگذاری غرفههای «مجموعه تاریخي سعدالسلطنه قزوین» ،سازمان نوسازی و بهسازی شرهرقزوین ،سال .44-4
 تدوین طرح امکانسنجي و هدایت «طرح احیای مجموعه تاریخي سعدالسلطنه قزوین» ،معاونت پژوهشي دانشگاهعلم و صنعت ،سال .41-4
 مجری مطالعات پایه «تدوین پیش نویس برنامه پنجم توسعه بخش میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری»،مهندسان مشاور مانیستار پارسه ،سال .41
 تدوین طرح توجیه اقتصادی نوسازی «محله رخشویخانه زنجان» (فاینانس) ،مهندسین مشاور طرح و منظر ،سال46-1

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

مدیر طرح (عامل چهارم) «احیاء و بهرهبرداری عمارت تاریخي ناصرالدین میرزا تهران» ،شرکت مهندسي و عمران
سازه پيریز ،سال .41
 مجری طرح «تدوین نقشه راه تعیین تکلیف عمارت تاریخي ناصرالدین میرزا تهران» ،شرکت مهندسي و عمرانسازه پيریز ،سال .41
 مجری طرح «مطالعات اقتصادی طرح احیاء و نوسازی شهرک مسکوني پیکانشهر» ،مهندسان مشاور آتک ،سال.41
 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي احیاء و بهرهبرداری خانه امام جمعه تهران» ،بخش خصوصي ،سال .41 مدیر طرح (عامل چهارم) «بوتیک هتل تهران» ،بخش خصوصي ،سال .41 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي بوتیک هتل تهران» ،بخش خصوصي ،سال .41 مدیر طرح (عامل چهارم) «مرمت ،احیاء و بهرهبرداری بوتیک هتل اصفهان» ،بخش خصوصي ،سال .41 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي بوتیک هتل اصفهان» ،بخش خصوصي ،سال .41 مدیر طرح (عامل چهارم) «مرمت ،احیاء و بهرهبرداری خانه پدری اصفهان» ،بخش خصوصي ،سال .41 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي خانه پدری اصفهان» ،بخش خصوصي ،سال .41 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي مجتمع تجاری فاز  33شهر جدید پردیس» ،شرکت سرمایهگذاری مسکنپردیس ،سال .48
 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي احیای روستای تاریخي اصفهک طبس» ،دهیاری اصفهک ،سال .48 مجری طرح «مطالعات امکانسنجي و طرح کسب و کار احیای اماکن تاریخي شهر ماکو» ،سازمان منطقه آزادماکو ،سال .48
 مجری طرح «مطالعات تحلیل اقتصادی مجتمع صاروج کرمان» ،شرکت مهندسین مشاور آتک ،سال .48 مجری «طرح مطالعات بازار ،تامین سرمایه و مشارکت و بازاریابي ،تبلیغات و فروش برجهای دوقلوی شهرکرد»،شهرداری شهرکرد ،سال .41
 مجری «طرح امکانسنجي مجتمع تجاری -تفریحي گلستانه یافتآباد» ،شرکت مهندسین مشاور ابنیه نواندیش،سال .41
 مجری طرح راهبردی «شناسایي درآمدهای پایدار و اصالح ساختار درآمدی شهر جدید فوالدشهر» ،مرکزتحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،سال .41
 تدوین «طرح کسب و کار مقدماتي مجتمعهای زنجیرهای نان سنتي -صنعتي دماوند» ،گروه سرمایهگذاریرضوی ،سال .41

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

 مجری «طرح تجاری فروشگاههای زنجیرهای کتاب و محصوالت فرهنگي» ،موسسه مطالعات اندیشه شهر واقتصاد (ایده اختصاصي) ،سال .41
 مجری «طرح تجاری ایجاد فروشگاههای زنجیرهای مبلمان» ،موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد (ایدهاختصاصي) ،سال .41
 مجری «طرح تدوین مدل نظری مفهومي و امکانسنجي شهر هنر اصفهان» ،حوزه هنری استان اصفهان ،سال -1.48
 مجری «طرح تجاری مرکز تولید و توزیع میانوعده سالم ایراني» ،موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد (ایدهاختصاصي) ،سال .48
 مجری «مطالعات تحلیل اقتصادی احیای عمارت تاریخي مسعودیه» ،شرکت سرمایهگذاری عظام ،سال .48 مجری «طرح تجاری مرکز فوریتهای ساختماني ایران» ،موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد (ایدهاختصاصي) ،سال .48
 مجری «طرح تدوین برنامه عملکردی مجتمع تجاری -اداری نیاوران» ،شرکت توسعه انبوهسازی پاسارگاد ،سال.48
 مجری «طرح ساماندهي فضاهای رهاشده شهری» ،موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد (ایده اختصاصي)،سال .48
 تدوین «طرح ارزیابي سیستمهای تاسیساتي در مجتمعهای خدماتي» ،شرکت توسعه انبوهسازی پاسارگاد ،سال.48
 مجری «طرح امکانسنجي مقدماتي پروژه تهرانپارس» ،شرکت نوآور ،سال  - .48مجری «طرح پژوهشي طراحيالگوی خصوصيسازی خدمات شهری در شهرداری رشت» ،مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتي شریف ،سال
.48
 تدوین «طرح تجاری ایجاد فروشگاههای زنجیرهای سینا» ،بنیاد مستضعفان انقالب اسالمي ،سال .43 تدوین «طرح پژوهشي شناسایي و اولویتبندی تصدیهای قابل واگذاری شهرداری اصفهان به بخش خصوصي»،شهرداری اصفهان ،سال .43-1
 تدوین «طرح مطالعه آمایش سرزمین و سند توسعه استان اصفهان با رویکرد برنامهریزی راهبردی در بخشسکونتگاه شهری» ،شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان ،سال .43
 تدوین «طرح امکانسنجي مجموعه مسکوني ،تجاری و تفریحي هفتآسمان رشت» ،شرکت شکوفه عمرانگیالن ،سال .43

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

 تدوین «طرح امکانسنجي ،آمادهسازی و پدافند غیرعامل ساختمان فرماندهي و ستادی ،هتل و شهرک مسکونيبندرعباس نیروی دریایي سپاه پاسداران» ،شرکت توسعه و ساخت ریرا ،سال .43
 طراحي معماری و منظر «باغ -ویالی ازیران اصفهان» ،کارفرمای بخش خصوصي ،سال  - .41-3تدوین طرحامکانسنجي ،طرح تجاری و کانسپت معماری «پروژه سلمان» ،شرکت سرمایهگذاری جهاد نصر ،سال .41-3
 تدوین طرح امکانسنجي و طرح معماری «مجموعه فرهنگي -سینمایي بهمن شهر جدید بهارستان» ،کارفرمایبخش خصوصي ،سال.41-3
 تدوین «طرح بهینهسازی عملکردی فروشگاه شهروند خانيآباد» ،شرکت خدماتي کاالی شهروند ،سال.41 تدوین طرح امکانسنجي و شهرسازی «هایپرمارکت مصالح ساختماني اصفهان» ،کارفرمای بخش خصوصي،سال.41
 تدوین «بررسي اولیه اقتصادی مجتمع تجاری -اداری نوفل لوشاتو» ،شرکت سازندگي انصار (بانک مهر) ،سال .41 تدوین «طرح امکانسنجي مجتمع چندمنظوره لواسان» ،مهندسین مشاور عمارت خورشید ،سال .41 تدوین «طرح امکانسنجي سرای تاریخي حاج چروک قزوین» ،مهندسین مشاور عمارت خورشید ،سال .41 تدوین طرح امکانسنجي «مرمت و احیای عمارت تاریخي مسعودیه» ،مهندسین مشاور عمارت خورشید ،سال.41
 تدوین «مطالعات اقتصادی و گردشگری طرح مشاوره و مدیریت طرح بافت تاریخي شهر تهران» ،مهندسینمشاور راهوند شهر ،سال .44-41
 تدوین «طرح احیاء و باززندهسازی گورستان تاریخي ابن بابویه» ،مهندسین مشاور عمارت خورشید ،سال .41 تدوین طرح امکانسنجي ،شهرسازی و طراحي کانسپت معماری «سیتيسنتر قزوین» ،شرکت سازندگي انصار(بانک مهر) ،سال .41
 تدوین «طرح تجاری هایپرمارکت مصالح ساختماني تهران» ،کارفرمای بخش خصوصي ،سال .44 مجری «مطالعات تحلیل بازار مسکن و تاثیر آن بر اقتصاد کالن کشور» ،اتاق بازرگاني صنایع و معادن استانتهران ،سال .44
 تدوین پیشطرح توجیهي «مجتمع مسکوني دیدار کیش» ،مهندسین مشاور توان ،سال .44 تدوین طرح امکانسنجي و شهرسازی «مجتمع گردشگری ،تفریحي و پذیرایي آبسرد دماوند» ،کارفرمای بخشخصوصي ،سال .44
 تدوین طرح امکانسنجي «احیای بنای تاریخي سرای بدیع اصفهان» ،کارفرمای بخش خصوصي ،سال .44 تدوین «طرح تجاری مجتمع خدمات خودرویي ویژه بانوان» ،کارفرمای بخش خصوصي ،سال .44 تدوین «طرح ایجاد زیرساختهای دولت الکترونیک برای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور» ،سازمانشهرداریها و دهیاریهای کشور ،سال .44
 -تدوین طرح امکانسنجي «احیای زنجانرود» ،مهندسین مشاور عمارت خورشید ،سال .44

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

 مجری مطالعات امکانسنجي و طراحري کانسرپت معمراری «مجتمرع بلرور تهرران (شروش)» ،کارفرمرای بخرشخصوصي ،سال .44
 طراحي معماری «مجتمع مسکوني ادب اصفهان» ،شرکت آریا سپاهان ،سال .44-4 تدوین «طرح امکانسنجي هایپرمارکت ابزارآالت صنعتي» ،شرکت صنایع تولیدی کیان خودرو نوین ،سال .44-4 تدوین «طرح امکانسنجي مجتمع تجاری ،اداری و تفریحي الماس ایران» ،شرکت سازندگي انصار (بانرک مهرر)،سال .44
 تدوین نحوه حقوقي واگذاری غرفههای «مجموعه تاریخي سعدالسلطنه قزوین» ،سازمان نوسازی و بهسازی شهرقزوین ،سال .44-4
 طراحي «سردر تونل راهآهن تهران -تبریز» (مسابقه معماری) ،راهآهن جمهوری اسالمي ایران.44 ، تدوین «برنامه عملیات نوسازی ،عمران و توسعه منطقه ( 1سند توسعه محرالت ،نرواحي و منطقره)» ،شرهرداریمنطقه  ،1سال .44
 تدوین طرح توجیه اقتصادی «مجتمع تجاری الله مالرد کرج» ،مهندسین مشاور توان ،سال .44 تدوین مطالعات اقتصادی ،توجیه اقتصرادی و برازنگری «طراحري منظرر شرهری (نوسرازی) محلره براغ آ ری»،مهندسین مشاور عمارت خورشید ،سال .44
 تدوین طرح امکانسنجي «مجتمع چندمنظوره نیایش قزوین» ،شرکت سرمایه¬گذاری مهندسان متحرد قرزوین،سال .44-4
 تدوین طرح امکانسنجي و شهرسازی «مجتمع تجاری -اداری البرز میرداماد» ،مهندسان مشاور توان ،سرال .44 مجری «مطالعات بررسي بازار مسکن برای لیزینگ» ،شرکت لیزینگ سینا ،سال .44 تدوین طرح امکانسنجي «امالک آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) (زمین پاسگاه باجک ،زمین مجاور پرارکشهید و زمین خدمات موتوری آستانه بلوار امین)» ،بنیان توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری پایدار (آسرتانه مقدسره
حضرت معصومه (س)) ،سال .41-4
 تدوین «طرح امکانسنجي مجتمع سیاحتي نیشابور» ،مهندسین مشاور اوت ،سال .41-4 تدوین طرح امکانسنجي «امتداد بلوار توحید قم» ،مهندسین مشاور عمارت خورشید ،سال .41-4 تدوین طرح امکانسنجي و هدایت «طرح احیای مجموعه تاریخي سعدالسلطنه قزوین» ،معاونت پژوهشي دانشگاهعلم و صنعت ،سال .41-4
 مجری مطالعات پایه «تدوین پیشنویس برنامه پنجم توسعه بخش میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری»،مهندسان مشاور مانیستار پارسه ،سال .41
 مجری مطالعات اقتصادی ،توجیه اقتصادی ،جمعیتي و هدایت «طررح طراحري منظرر شرهری (نوسرازی) محلرهوليآباد ری» ،مهندسین مشاور عمارت خورشید ،سال .41-4

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

 مجری مطالعات اقتصاد شهری «نوسازی بافت پیرامون محور طبرسي مشهد» ،مهندسین مشاور اوت ،سال .41 تدوین طرح توجیه اقتصادی «مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتي دیدار» ،شرکت نامآوران بنا ،سال .41 تدوین طرح مطالعات شهرسازی و امکانسنجي «مجتمع فرهنگي ،تفریحي و تجاری دارآباد» ،مهندسین مشاورنقش جهان پارس ،سال .41
 مجری مطالعات اقتصاد مکان «پارک هنرهای دیجیتالي تهران» ،مگفا (مرکز گسترش فنآوری اطالعات سازمانگسترش و نوسازی صنایع ایران) ،سال .41
 تدوین طرح امکانسنجي و شهرسازی «مجتمع فرهنگي ،تفریحي و تجاری پاسارگاد (بانک پاسارگاد)» ،مهندسانمشاور مانیستار پارسه ،سال .41-4
 مجری مطالعات اقتصادی ،مدیریت شهری و حقوقي «طرح پژوهشي استفاده از فضاهای زیرسطحي در شهرتهران» ،مهندسین مشاور فجر توسعه ،سال .41-4
 تدوین طرح امکانسنجي و هدایت «طرح مجتمع آفتاب گرگان» ،مهندسان مشاور توان ،سال .41-4 تدوین طرح امکانسنجي «مجتمع گلستان غدیر منطقه  34تهران» ،مهندسان مشاور توان ،سال .41 تدوین طرح امکانسنجي و هدایت «طرح زمین کارخانه ایران¬مرینوس قم» ،مهندسین مشاور آتک ،سال .41-4 مجری مطالعات اقتصاد شهری و مدیریت شهری «طرح جامع حوزه شهری رودهن» ،مهندسین مشاور شارمند،سال .46-4
 مجری مطالعات اقتصادی ،توجیه اقتصادی و هدایت «طرح طراحي منظر شهری (نوسازی) محله نعمتآبادغربي» ،مهندسین مشاور رازاندیشان عمران ،سال .46-1
 تدوین طرح توجیه اقتصادی «پارکینگ طبقاتي بابل (گاراژ مازندران) ،مجتمع فرهنگي -تفریحي بابل(کاروانسرای پلنگ) و مجتمع تجاری بابل (بافت قدیم -فاینانس)» ،مهندسین مشاور زیستا ،سال .46-1
 تدوین طرح توجیه اقتصادی نوسازی «محله رخشویخانه زنجان» (فاینانس) ،مهندسین مشاور طرح و منظر ،سال.46-1
 تدوین طرح توجیه اقتصادی نوسازی «محله رودکي اراک» (فاینانس) ،مهندسین مشاور خودآوند ،سال .46 مجری مطالعات اقتصادی و گردشگری «طرح کنارگذر ساحلي رامسر» ،مهندسین مشاور هرمپي ،سال .46 تدوین طرح توجیه اقتصادی «مجتمع ایستگاهي مترو صادقیه» ،مهندسین مشاور شارمند ،سال .46 مجری مطالعات اقتصادی ،توجیه اقتصادی و هدایت «طرح طراحي منظر شهری (نوسازی) محله باغ آ ری»،مهندسین مشاور عمارت خورشید ،سال .46-1
 تدوین طرح توجیه اقتصادی «مجتمع¬های اقامتي -گردشگری چمپیر  8 ،3و  ،»1بخش خصوصي ،سال .46 مجری مطالعات اقتصادی ،توجیه اقتصادی و هدایت «طرح طراحي منظر شهری (نوسازی) محالت  1و  6پیرامونبزرگراه امام علي» ،مهندسین مشاور فجر توسعه ،سال .41-6
 مجری مطالعات اقتصادی «برنامه توسعه راهبردی شهر قزوین ( ،»)CDSدانشگاه بینالمللي امام خمیني قزوین،سال .41-1

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

 مشاور «اقتصاد شهری» شرکت مهندسین مشاور سنجش امکان طررح (سرا ) در «طررح بررسري ظرفیرتهرایاقتصادی پیرامون ایستگاههای خط دو قطار شهری شیراز» ،سال .41
مشارکتهای موسسه:
 برگزاری نشست تخصصي «اقتصاد احیای اماکن تاریخي» ،به صورت مشرترک برا دانشرگاه هنرر تهرران ،آ رمراه.3148
 حامي نخستین جشنواره عکاسي بافت تاریخي تهران ،خانه هنرمندان ایران ،سال .3148 حامي نخستین همایش ملي سرمایهگذاری و تولید ملي ،جهاد دانشگاهي واحد تربیت مدرس ،سال .3148 حامي جامعه مهندسان شهرساز (طراحي پایگاه اینترنتي) ،سال .3141 -43 حامي دومین سمینار الگوسازی در بافت های فرسوده شهری ،مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صرنعتي شرریف،سال .3141
گواهيهای موسسه:
 دارای عضویت پیوسته انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز دارای عضویت پیوسته انجمن مشاوران مدیریت ایران دارای مجوز فعالیت در منطقه آزاد تجاری -صنعتي ماکو دارای صالحیت تدوین طرحهای امکانسنجي و توجیهي از کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکي دارای گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتي (گواهي اقتصادی) -دارای گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

اطالعات عمومی مشاور حقوقی :
 عنوان مشاور :معماران بازه هور مدیرعامل :علي خدابنده لو نشاني پستي :تهران -تهرانپارس بزرگراه رسالت شرق بین عادل و زرین پالک316واحد33تلفن14381168111 :
 پست الکترونیکيbaazehoor@yahoo.com : گروه میراث فرهنگي: مرمت و احیاء مقاوم سازی گروه میراث فرهنگي حفاظت ،مرمت و احیاء بهرهبرداری بناهای تاریخي
 تصویر گواهینامه: -اساسنامه شرکت:

پیوست

پیوست

سوابق اجرایی:
 -3مرمت آب انبار شمس السلطنه نراق
-8مرمت ساختمان بلدیه مینودشت
-1مرمت عمارت ساالر محتشم خمین
-8ساماندهي قبرستان تاریخي ارامنه لیلیان-خمین
-1مرمت بام مسجد سرخ ساوه3144 ،
تهیه طرح مرمت:
-3تهیه طرح مرمت مدرسه تاریخي صمصامیه اراک
-8تهیه طرح مرمت و احیاء محوطه تاریخي خورهه محالت
-1تهیه طرح مرمت و احیاء سرای حاج رضا قزوین

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)
 -8تهیه طرح مرمت واحیاء سرای کتابفروش ها (بازار اراک)
طرحهای مستند سازی بافت:
 -3طرح مستند سازی بافت تاریخي ساوه
-8طرح مستند سازی بافت تاریخي تفرش
-1طرح مستند سازی بافت تاریخي نراق
-8طرح مستند سازی بافت تاریخي اراک
تهیه پرونده های ثبتي:
-3تشکیل پرونده ثبتي و تعیین حریم چهار اثر استان سمنان ( بازار آرادان ،مسجد جامع زاوغان ،حمام ترابي و منزل
ترابي)
-8تهیه پرونده ثبت شش بناهای تاریخي استان تهران در فهرست آثار تاریخي کشور

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

اطالعات عمومی مشاور حقوقی :
 عنوان مشاور :مهندسان مشاور نقش آوران توس مدیرعامل :نجمه گلزار نشاني پستي :خیابان برزیل شرقي -نبش کوچه بهاره -پالک  -81واحد  3تلفن: پست الکترونیکيnaghsh6993@yahoo.com: گروه میراث فرهنگي: مرمت و احیاء مقاوم سازی گروه میراث فرهنگيحفاظت ،مرمت و احیاء بهرهبرداری بناهای تاریخي
 -تصویر گواهینامه:

پیوست

 -اساسنامه شرکت:

پیوست

سوابق اجرایی:
 -3مستند سازی دقیق آتشکده آ رگشنسب مجموعه میراث جهاني تخت سلیمان با استفاده از اسکن لیزری
 -8مستندسازی و اسکن لیزر بنای اصلي کلیسای سنت استپانوس
 -1مطالعات طرح مرمت جامع مرمت قره کلیسا در آ ربایجان
 -8تهیه مطالعات ساماندهي کلیسا زور زور با رویکرد گردشگری
 -1مطالعه و تهیه طرح ساماندهي لبه عرصه محوطه میراث جهاني شوش
 -6مطالعات طرح تفصیلي ویژه محدوده بافت تاریخي جاجرم استان خراسان شمالي
 -1مطالعات طرح و مرمت امارت مفخم خراسان شمالي

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)
 -4مطالعه فاز  3ارگ تاریخي نوشیجان مالیر شامل :تهیه اسکل لیزری از فضاهای ورودی ،اتاق های پیراموني،
فضای آتشکده و فضاهای مجاور
 -4مستند سازی مسجد حیدریه و سردار قزوین
 -31مستند سازی سردر باغ ملي تهران
 -33تهیه طرح مرمت گنبد خانه مسجد الموت
 -38مستند سازی ،مطالعات طراحي و پیشنهادات کلي باغ موزه کشراورزی غررب طراحري بررای سراماندهي
معرفي و ایجاد مستحدثات گردشگری برای سایت های کول فرح ،اشکفت سلمان ،خنرگ آژدر ،کمالونردف
یار علي وند ،طاق طویله و کوشک نورآباد
 -31تهیه طرح مرمت کلیسای چوپان
 -38پروژه مرمت و احیا قلعه جالل الدین جاجرم خراسان شمالي
 -31مستند سازی و اسکن لیزر پل قدین دزفول
 -36مشاوره ،مطالعه و طراحي مرمت واحیابافت تاریخي شهر بجنورد (مجموعه تاریخي سبزه میدان)
 -31انجام مطالعات ،شناخت ،عالج بخشي،مرمت واستحکام بخشري کلیره سرازه هرا و بناهرای آبري محوطره
تاریخي چغازنبیل

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقوقی)

اطالعات عمومی مشاور حقوقی :
 عنوان مشاور :هنربان آپادانا مدیرعامل :محمد سلطاني نشاني پستي :خ قائم مقام فراهاني( ،نرسیده به خ کریمخان زند) ،کوچه یکم ،پالک  31تلفن14388168868 : پست الکترونیکيSoltani@Honarbaan.com : گروه میراث فرهنگي: مرمت و احیاء مقاوم سازی گروه میراث فرهنگي حفاظت ،مرمت و احیاء بهرهبرداری بناهای تاریخي
 تصویر گواهینامه: -اساسنامه شرکت:

پیوست
پیوست

سوابق اجرایی:
مدیرپیمان طراحي مفهومي و تجهیز باغ مروزه قصرر ،مردیرپیمان طراحري مفهرومي و تجهیرز خانره تئراتر تهرران،
مدیرپیمان طراحي مفهومي و تجهیز موزه پانورامای حماسه خرمشرهر و عملیرات بیرت المقردس ،مشراور طراحري
مفهومي و هویت بخشي کاروانسرای شاه عباسي کرج ،مشاور باززنده سازی و هویت بخشي بنای ارزشرمند فاضرلي
ساری ،مشاور طراحي فرهنگي قلب تاریخي تهران... ،

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقیقی)

اطالعات عمومی مشاور حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :الهام حاجی ملکی نشانی پستی :قزوین ،خیابان فردوسی شمالی ،کوچه (43احسان) پالک 43 پست الکترونیکیElham_Hmaleki@Yahoo.com : تلفن ثابت 89044448820 :تلفن همراه82420009040 : پایه مرمت و احیاء :پایه  4مرمت آثار باستانی تصویر گواهینامه صالحیت: -تصویر گواهینامه هیات علمی:

دارد

ندارد 

پیوست
پیوست

سوابق اجرایی:
 -4همکار پروژه مطالعات و تعیین پرونده ثبتی روستای تاریخی خیارج قزوین ،سازمان میراث فرهنگی استان
قزوین
4429 -9مدیرعامل انجمن دوستداران یادمان های ماندگار
 -4از سال 4420همکار پروژه طرح مرمت و احیاء گراند هتل قزوین ،مهندسین مشاور بیان طرح محیط
 4494-3مشاور برداشت از الیه های باستان شناسی مسجد ،مدرسه حیدریه ،سازمان میراث فرهنگی قزوین
 4420 -0پروژه طرح مرت و احیاء خانه سید حسین بهشتی شیرازی ،مهندسین مشاور بیان طرح محیط
 4423-9مشاور طرح مرمت و ساماندهی بدنه خارجی خانه (حسینیه)
 4424 -0پروژه مرمت مدرسه التفاتیه ،شرکت نیارش آرمان شهر ،سازمان میراث فرهنگی

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقیقی)

 4429 -0پروژه مرمت ضلع غربی خانه حاج فتحعلی (مدرسه دیانت) ،شرکت نیارش آرمان شهر ،سازمان میراث
فرهنگی
 4429 -2همکار تهیه طرح توجیهی احیاء مجموعه کاروانسرای سعدالسلطنه ،سازمان نوسازی و بهسازی شهر
قزوین
 4429 -48همکار و عضو اصلی انجمن دوستداران یادمان ها در برگزاری مجمع جهانی شهر اسالمی ،روز قزوین
4429 -44مستندنگاری تاریخی سردر عالی قاپو از مجموعه دولتخانه صفوی ،سازمان میراث فرهنگی استان قزوین
 4424 -49مسئول و عضو اصلی برگزاری اولین نشست تخصصی استاتید رشته مرمت و احیاء بناها و بافتهای
تاریخی ،دانشگاه تهران
 4428 -44همکار پروژه طرح مرمت و احیاء گرمابه رضوی (شاه نور) ،سازمان نوسازی و بهسازی استان قزوین
 4402 -43همکار پروژه در طرح مرمت حیاط شمالی خانه امینی ها ،سازمان میراث فرهنگی استان قزوین
 4402 -40طرح مرمت و مقدمه ای بر احیاء خانه حاج فتحعلی (مدرسه دیانت) ،سازمان میراث فرهنگی استان
قزوین

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقیقی)

اطالعات عمومی مشاور حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :بتول صحراکاران نشانی پستی :قزوین خیابان سعدی کوچه شهید کیانی پالک 9 پست الکترونیکیsahrakaran@chmail.ir تلفن ثابت 89044448944 :تلفن همراه82424248000 : پایه مرمت و احیاء :پایه  4مرمت آثار باستانی تصویر گواهینامه صالحیت: -تصویر گواهینامه هیات علمی:

دارد

ندارد 

پیوست
پیوست

سوابق اجرایی:
 -4مدیر اجرایی نقشه گردشگری بافت تاریخی شهر قزوین با نام شهر نگر
 -9انجمن دوستداران یادمان های ماندگار 4429
 -4مدیر پروژه طرح امکان سنجی ایجاد هتل خانه و اقامتگاه در خانه های تاریخی قزوین -کارفرما :شرکت عمران و
سازندگی استان قزوین4420 ،
 -3مدیر طرح مرمت هتل -خانه سنتی بهروزی ،مدیریت هتل4423 ،
 -0مدیر اجرایی بخش معماری ،شهرسازی ،نمایشگاه بین المللی نخستین اجالس جهانی شهر اسالمی ،کارفرما:
شهرداری قزوین4429 ،

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقیقی)
 -9همکار طرح مرمت و آسیب شناسی خانه ابوترابی (موزه آزادگان) ،کارفرما :شهرداری قزوین4429،
 -0همکار طرح مرمت و باز زنده سازی آب انبار سردار قزوین (موزه آب) ،کارفرما :سازمان میراث فرهنگی4402 ،
 -0همکار طرح توسعه و مرمت امامزاده زبید خاتون در خیابان سپه قزوین ،کارفرما :سازمان اوقاف4400 ،
 -2همکار طرح ساماندهی و طراحی شهری مجموعه سردار قزوین ،شرکت مشاور کهن دژ4400 ،
 -48همکار طرح مرمت راسته وزیر بازار قزوین ،کارفرما :سازمان میراث فرهنگی4400 ،

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقیقی)

اطالعات عمومی مشاور حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :جمشید علیاری نشانی پستی :تبریز ،خیابان شهید نجاتی (دامپزشکی) ،مجتمع مسکونی طاووس ،بلوک  ،A5طبقه  ،48واحد ،Eملکان ،خیابان امام خمینی (ره) ،بلوار حافظ 48 ،متری شهید آصف ترابی ،پالک 40
 پست الکترونیکیJamshidaliyari@gmail.com :تلفن همراه82433994490 :

 -تلفن ثابت83440099428 :

 پایه مرمت و احیاء :پایه  4مرمت آثار باستانی -تصویر گواهینامه صالحیت:

پیوست

 -تصویر گواهینامه هیات علمی:

پیوست

دارد

ندارد 

سوابق اجرایی:
 -4مشاور طرح مرمت و احیاء خانه کبیری خوی (شرکت ایده تا پدیده مهراز)
 -9مشاور طرح مستندنگاری بناهای تاریخی (ثبتی) در سطح استان آذربایجان غربی (شرکت ایده تا پدیده مهراز)
 -4مشاور آسیب شناسی بنای تارخی امامزاده اسحق (شرکت ایده تا پدیده مهراز)
 -3مشاور آسیب شناسی بنای تاریخی امامزاده چهل اختران (شرکت ایده تا پدیده مهراز)
 -0مشاور آسیب شناسی بنای تاریخی امامزاده شاه حمزه (شرکت ایده تا پدیده مهراز)
 -9مشاور آسیب شناسی بنای تاریخی شش امامزاده (شرکت ایده تا پدیده مهراز)
 -0مشاور طرح مرمت و احیای کاخ موزخ باغچه جوق -ماکو (شرکت ایده تا پدیده مهراز)
 -0مشاور طرح مرمت و احیای حمام اتحادیه -ارومیه
 -2مشاور طرح مرمت و احیای معبد آناهیتا -تخت سلیمان تکاب (شرکت ایده تا پدیده مهراز)
 -48مشاور طرح مرمت بنای تاریخی امامزاده زینب خاتون (شرکت ایده تا پدیده مهراز)
 -44مشاور طرح مرمت بنای تاریخی امامزاده خدیجه خاتون (شرکت ایده تا پدیده مهراز)
 -49مشاور آسیب شناسی و فتوگرامتری کاخ آپادانا -شوش
 -44مشاور طراحی مسیر بازدید و مبلمان گردشگری پایگاه شهر سوخته زابل

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقیقی)

اطالعات عمومی مشاور حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :ونوشه شکری نشانی پستی :تهران.خ شهرارا.شهرک کوشک.ب .9شماره 08 پست الکترونیکیVanooshe.shokri@gmail.com : تلفن ثابت 89400903038 :تلفن همراه82490930400 : پایه مرمت و احیاء :پایه  4مرمت آثار باستانی -تصویر گواهینامه صالحیت:

پیوست

 -تصویر گواهینامه هیات علمی:

پیوست

سوابق اجرایی:
 -4طرح مرمت و اجرای کتابخانه االشت
 -9طرح مرمت امامزاده ابوصالح در مازندران

دارد

ندارد 

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقیقی)

اطالعات عمومی مشاور حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :رضا فیضی نشانی پستی :تهران ،شهرک گلستان (شهرک راه آهن) ،خ بنفشه ،کوچه بنفشه پنجم ،پالک ،48واحد4 پست الکترونیکیr_feyzee@yahoo.com : تلفن ثابت 89433080324 :تلفن همراه82494084993 : -پایه مرمت و احیاء:

دارد

ندارد 

 تصویر گواهینامه صالحیت: -تصویر گواهینامه هیات علمی:

پیوست
پیوست

سوابق اجرایی:
 مستند نگاری بافت با ارزش روستای آتان در منطقه الموت .پایگاه پژوهشی الموت
 همکاری در پروژه بهسازی بافت تاریخی بروجرد .شرکت مشاور طرح و تدوین
 همکاری در پروژه طرح جامع شوشتر  .شرکت مشاور طرح و تدوین
 همکاری در پروژه طرح هادی روستای مزینان .شرکت مشاور طرح و تدوین
 همکاری در طرح جامع اسفدن و زوهان .شرکت مشاور طرح و تدوین
 همکاری در طرح بهسازی بافت تاریخی بشرویه .شرکت مشاور طرح و تدوین
 مستند نگاری و آسیب نگاری کاروانسرای آهوان .شرکت مهندسین مشاور استوناوند افراز
 مستند نگاری و آسیب نگاری خانه لطفی دامغان .شرکت مهندسین مشاور استوناوند افراز
 مستند نگاری و مطالعات کاخ ناتمام ساسانی بیستون .پایگاه پژوهشی بیستون
 مستند نگاری و آسیب نگاری کاروانسرای صدرآباد .شرکت مهندسین مشاور عرصه

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقیقی)

سوابق اجرایی:
 مستند نگاری بیش از  0888متر مربع بنای با ارزش ثبتی در شهرستان ابرکوه.کار فرما :سازمان میراث
فرهنگی استان یزد.
 مطالعه و شناخت تاریخی-کالبدی محور آزادی – انقالب تهران ،سازمان زیبا سازی شهر تهران
 مطالعه ،شناخت و مستند نگاری قلعه الموت .کارفرما :پایگاه پژوهشی الموت
 مستند نگاری بناهای تاریخی مرتبط با آب در سه استان آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و تهران
 کارفرما :وزارت نیرو ،گنجینه ملی آب ایران
 همکاری در پروژه طرح مرمت بازرچه نایب السلطنه ،کارفرما :اداره کل میراث فرهنگی استان تهران
 همکاری در پروژه طرح مرمت بازار کهنه قم ،کارفرما :اداره کل میراث فرهنگی استان قم
 همکاری در تهیه طرح مرمت مجموعه عبدل آباد ساوه ،کارفرما :اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی
 همکاری در طرح مرمت مسجد جامع تهران ،کارفرما :اداره کل میراث فرهنگی استان تهران
 همکاری در تهیه طرح مرمت حمام انصاری تهران ،کارفرما :بخش خصوصی
 همکاری در تهیه طرح مرمت پل وسمق تفرش ،کارفرما :اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی
 همکاری در تهیه طرح مرمت امام زاده زید آباد اراک .کارفرما :اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی
 همکاری در تهیه طرح مرمت مسجد جامع کاشان ،کارفرما :پایگاه فین -سیلک کاشان
 مشاور عالی شهرداری تهران در کمیته تخصصی سیما و منظر شهری از اردیبهشت 4428
 مشاور عالی وزارت راه و شهرسازی در پروژه های مرمت از بهمن 4429
 کارشناس مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی از سال 4428
 عضو کمیته سیاست گذاری معاونت پژوهش دانشگاه نوسازی و بهسازی شهرداری تهران از سال 4429
 عضو شورای تخصصی بافت تاریخی تهران سازمان زیبا سازی شهرداری تهران .از مرداد 4424
 عضو شورای راهبردی پایگاه میراث فرهنگی نوش آباد ،از 4423
 عضو شورای راهبردی مرمت خانه اتحادیه تهران4420 .
 پروژه اجرای مرمت و ساماندهی نمای شهری محور انقالب ،سازمان زیبا سازی شهرداری تهران4420 .
 مدیر پروژه باززنده سازی کارخانه ریسباف اصفهان ،شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ،از ابتدای 4429
 اجرای مرمت دیوار شمالی حیاط کاخ اصلی مجموعه نیاوران ،تابستان 4429

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقیقی)

اطالعات عمومی مشاور حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :سعیده سعیدی فرد نشانی پستی :تهران ،میدان نبوت ،مهرانپور غربی ،میدان  0 ، 93متری غربی ،پالک  0واحد 0 پست الکترونیکیsaeedifard saeede@gmail.com : تلفن ثابت 89400300432 :تلفن همراه82490289242 : -پایه مرمت و احیاء:

دارد

 -تصویر گواهینامه صالحیت:

پیوست

 -تصویر گواهینامه هیات علمی:

پیوست

سوابق اجرایی:
 -4کارشناس هنر اسالمی
 -9کارشناس ارشد مرمت اشیاء
 -4کارشناس مرمت شرکت اسپرلوس سازان اقلیم
 -3عضو کمیته فنی استانداردسازی کاشی های سنتی

ندارد 

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقیقی)

اطالعات عمومی مشاور حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :سمیه مراقی نشانی پستی :قزوین .مینودر .خیابان شهید آوینی .خیابان چگینی .فاز  9فرهنگیان 49 .واحدی چهارم .پالک .30طبقه اول
 پست الکترونیکیsomayeh.maraqi@gmail.com : تلفن ثابت 89044004499 :تلفن همراه82493098300 : -پایه مرمت و احیاء:

دارد

 -تصویر گواهینامه صالحیت:

پیوست

 -تصویر گواهینامه هیات علمی:

پیوست

ندارد 

سوابق اجرایی:
 -4همکار طرح مرمت و ساماندهی بدنه ی خارجی خانه ،حسینیه امینی شهر قزوین4424 ،
 -9همکار گروه طرح مرمت روستای اشتبین در آذربایجان شرقی ،شمال شرق ایران .بهار 4424
 -4همکار پروژه طرح مرمت و احیای عمارت سپهدار ،موزه کشاورزی ،شهر قزوین ،تابستان 4402
 -3همکاری دفتر فنی طرح مرمت مدرسه صالحیه و طراح مرمت کتابخانه مسجد ،مدرسه صالحیه ،شهر قزوین،
تابستان 4400

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقیقی)

اطالعات عمومی مشاور حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :محمد آتش هوش نشانی پستی :بروجرد ،خیابان شهدا ،کوچه مرکزی ،پالک 90 پست الکترونیکی................................................................................................................... : تلفن ثابت 89939980300 :تلفن همراه82494900993 : پایه مرمت و احیاء :پایه  4مرمت در بناهای تاریخی تصویر گواهینامه صالحیت: -تصویر گواهینامه هیات علمی:

پیوست
پیوست

سوابق اجرایی:
 -4مشاور مقاوم سازی و جداره سازی مسجد ملک کرمان
 -9مشاور باغ فیروزی در فیروزآباد کرمان
 -4مشاور باغ شازده ماهان کرمان
 -3مشاور حمام خان ماهان
 -0مشاور کاروانسرای علی آباد ماهان
 -9مشاور خانه ایران منش در بافت کرمان
 -0مشاور حمام زنانه گنجعلی خان کرمان
 -0مشاور باغ نیک پور کرمان
 -2مشاور خانه امام جمعه (دانشکده پرستاری)
 -48مشاور کنسولگری انگلیس در کرمان
 -44مشاور خانه اوشیدری کرمان
 -49مشاور باغ مدعی العموم کرمان

دارد

ندارد 

فرم مخصوص اطالعات مشاور(حقیقی)

اطالعات عمومی مشاور حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :محمدرضا رشیدی نشانی پستی :تهران -پست الکترونیکیashidi.tourism@yahoo.com :

 تلفن ثابت 89400424084 :تلفن همراه82400328032 : -پایه مرمت و احیاء:

دارد

 -تصویر گواهینامه صالحیت:

پیوست

 -تصویر گواهینامه هیات علمی:

پیوست

سوابق اجرایی:
 49 -4سال سابقه اجرایی و مشاور گردشگری و طرح ها

ندارد 

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :احمد پیرزاد خردونی نشانی پستی :بابل -میدان حمزه کال  -بسیج  - 11فجر غربی  - 22رزآبی 2 پست الکترونیکیpirzad.ahmad1387@gmail.com. : تلفن ثابت 111122211120 :تلفن همراه 10112121002 :نمابر....................................................: پایه مرمت و احیاء :پایه یک رشته حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی تصویر گواهینامه صالحیت:پیوست

سوابق اجرایی:
 -1مرمت خانه مکرمه قنبری بابل
 -2مرمت پل شاهپور سوادکوه
 -2مرمت بقعه شهرآشوب بابل
 -1مرمت بافت آالشت سوادکوه
 -5مرمت مدرسه نرجس تنکابن

دارد

ندارد 

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :امیرحسین گلشنی کیا نشانی پستی :تهران -خ سهروردی شمالی-باالتر از میدان شهیدقندی-کوچه اشراقی-پالک -25واحد 2 پست الکترونیکیArabesk_k_o@yahoo.com : تلفن ثابت 12111511221 :تلفن همراه 10125512221 :نمابر....................................................: -پایه مرمت و احیاء :پایه  2رشته مرمت آثار باستانی

دارد

ندارد 

 تصویر گواهینامه صالحیت:پیوست

سوابق اجرایی:
 -1مطالعه و شناخت ،نقشه برداری و طرح مرمت مسجد مدرسه فیلسوف الدوله (تهران) ،شرکت چهار صفه،
تابستان 01
 -2مطالعه و شناخت ،نقشه برداری و طرح مرمت سرای میزانی (تهران) ،زمستان 1210
 -2طراح و ناظر ساخت دو اتاقک به سبک کاله فرنگی در قسمت بام مجتمع تجاری خیام واقع در خیابان امام
خمینی ،روبه روی موزه پست (تهران) ،زمستان 1211
 -1مطالعه و شناخت ،نقشه برداری و طرح مرمت پل جاجرود ،شرکت جوپار کرمان ،تابستان 1211
 -5طرح فضای سبز محوسه پیرامون تپه مافین آباد(اسالمشهر) ،شرکت جوپار کرمان ،زمستان 1212
 -2مطالعه و شناخت ،طرح مرمت و احیای خانه سرهنگ عضدی (سیاهکل) ،مهندسین مشاور ابنیه نواندیش،
زمستان 1212

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

 - -2مطالعه و شناخت ،نقشه برداری طرح مرمت و احیای دژ رشکان (شهرری) ،شرکت جوپار کرمان ،پاییز 1212
 -1مطالعه و شناخت ،نقشه برداری طرح احیای برج نقاره خانه و گنبد اینانج (شهر ری) ،شرکت جوپار کرمان،
پاییز 1212
 -0مطالعه و شناخت ،طرح مرمت و احیای کاروانسرای تی تی (سیاهکل) ،مهندسین مشاور ابنیه نواندیش ،تابستان
1212
 -11مطالعه و شناخت و طرح مرمت بقعه شیخ زاهد گیالنی (الهیجان) ،مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش ،تابستان
1212
 -11مطالعه و شناخت ،نقشه برداری ،طرح مرمت و احیای زندان هارون الرشید (شهرری) ،شرکت جوپارکرمان،
تابستان 1212
 -12مطالعه و شناخت ،نقشه برداری ،طرح مرمت و احیای برج خاموشان (شهرری) ،شرکت جوپارکرمان ،تابستان
 -12 1212مطالعه و شناخت ،طرح مرمت و احیای یخچال کلین (شهرری) ،شرکت تامین احیاگران آسیا ،زمستان
 -11 1212مطالعه و شناخت ،طرح مرمت و احیای امام زاده شعیب خمار آباد (شهرری) ،شرکت تامین احیاگران
آسیا ،زمستان 1212
 -15طراح و ناظر پروژه بازسازی نمای بیرونی مجتمع تجاری خیام واقع در خیابان امام خمینی -روبروی موزه
پست ( تهران) ،شرکت جوپارکرمان ،تابستان 1212
 -12مطالعه و شناخت ،طرح مرمت و احیای بقعه های دو برادران و سه دختران (شهرری) ،شرکت جوپارکرمان،
بهار 1212
 -12مطالعه و شناخت ،نقشه برداری ،طرح مرمت و احیای کاروانسرای ینگی امام (هشتگرد) ،شرکت جوپارکرمان،
تابستان 1215

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :بهزاد اسمعیل زاده نشانی پستی :اصفهان -خانه اصفهان 5 -طبقه  -مجتمع مسکونی گلها -2واحد 212 پست الکترونیکیbehzad.esmaeilzadeh@yahoo. com : تلفن ثابت 12121115222 :تلفن همراه 10122111152 :نمابر....................................................: -پایه مرمت و احیاء :پایه 1رشته مرمت آثار باستانی

دارد

ندارد 

 تصویر گواهینامه صالحیت:پیوست

سوابق اجرایی:
 مرمت تزیینات پیرمرتضی اردستان مرمت تزیینات نقاشی کلیسای بیت اللحم اصفهان مرمت سرستون های عالی قاپو اصفهان مرمت مسجد میانده قمصر کاشان مرمت تزیینات خانه تاریخی صدر الحسینی اصفهان حفاظت و مرمت تزیینات نقاشی بخش غربی تاالر اشرف و بازسازی تزیینات گچبری تاالر اشرفو...

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :جمشید علیاری نشانی پستی :تبریز ،خیابان شهید نجاتی (دامپزشکی) ،مجتمع مسکونی طاووس ،بلوک  ،A5طبقه  ،11واحد ،Eملکان ،خیابان امام خمینی (ره) ،بلوار حافظ 11 ،متری شهید آصف ترابی ،پالک 12
 پست الکترونیکیJamshidaliyari@gmail.com : تلفن ثابت 11122122201 :تلفن همراه 10111221225 :نمابر....................................................: پایه مرمت و احیاء :پایه  2رشته مرمت آثار باستانی -تصویر گواهینامه صالحیت:

دارد

ندارد 

پیوست

سوابق اجرایی:
 -1عضو کارگروه اجرایی پروژه اجرای المان منار آتش
 -2عضو کارگروه اجرایی پروژه اجرای المان بادگیر
 -2مدیر پروژه (شرکت آریا نام طرح و ساخت) پروژه مرمت حمام تاریخی حاج فتح اله بناب  1و 2
 -1مدیر پروژه (شرکت آریا نام طرح و ساخت) پروژه مرمت کبوترخانه امیر فرهنگی بناب
 -5مدیر پروژه (شرکت آریا نام طرح و ساخت) پروژه مرمت خانه تاریخی نقشینه تبریز
 -2مدیر پروژه (شرکت آریا نام طرح و ساخت) پروژه مرمت مسجد حسن درزی تبریز
 -2مدیر پروژه مرمت و ساماندهی بازار تاریخی اسکو
 -1مدیر پروژه مرمت و ساماندهی حمام میالن -اسکو
 -0مدیر پروژه مرمت حمام سرای هریس

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :حمید رحمانی نشانی پستی :قزوین ،مینودر ،بلواردهخدا ،مجتمع سرامیک البرز ،بلوک ،2پالک ،2کدپستی2121221222: پست الکترونیکیhamid1779@gmail.com : تلفن ثابت 12122212115 :تلفن همراه 10122111220 :نمابر....................................................: -پایه مرمت و احیاء :گرید  2مرمت آثار باستانی

دارد

 تصویر گواهینامه صالحیت:پیوست

سوابق اجرایی:
 -1مرمت کاروانسرای شاه عباسی آوج -سرپرست کارگاه 1202
 -2مرمت برج های خرقان -سرپرست کارگاه 1202
 -2مرمت شترخان وزیر قزوین -سرپرست کارگاه 1201
 -1مرمت کاروانسرای شاه عباسی آوج -سرپرست کارگاه 1211
 -5مرمت حمام قجر -سرپرست کارگاه 1211
 -2مرمت خانه امام جمعه شهیدی قزوین -سرپرست کارگاه 1215
 -2مرمت شترخان معتمدی سعدالسلطنه 1211

ندارد 

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :خدابنده لو نشانی پستی :تهران -تهرانپارس بزرگراه رسالت شرق بین عادل و زرین پالک152واحد11 پست الکترونیکیkhodabandeloo_ali@yahoo.com : تلفن ثابت 12152122111 :تلفن همراه10121222522 : پایه مرمت و احیاء :پایه1مرمت آثار باستانی -تصویر گواهینامه صالحیت:

دارد

نمابر....................................................:
ندارد 

پیوست

سوابق اجرایی:
 -1مرمت بنای تاریخی حمام اعظم کبودراهنگ همدان-سال-01میراث فرهنگی همدان میدان جهاد چهارراه نظری
باغ نظری
 -2مرمت خانه تاریخی سرای جدید بازار تهران -سال  01میراث فرهنگی تهران خیابان نجات الهی نبش کوچه
ارشد
 -2مرمت مسجد اقابزرگ امل استان مازندران سال -02میراث فرهنگی مازندران ساری میدان امام خمینی سازمان
میراث فرهنگی
 -1مرمت ساختمان سیمان تهران سال  02میراث فرهنگی تهران
-5مدیر مرمت و احیای بناهای تاریخی فرودگاه امام خمینی سال 01تا 05تهران –شهرفرودگاهی امام خمینی و
مدیر پروژه مرمت بناهای تاریخی در شرکتهای مختلف

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :سعیده سعیدی فرد نشانی پستی :تهران ،میدان نبوت ،مهرانپور غربی ،میدان  1 ، 21متری غربی ،پالک  5واحد 5 پست الکترونیکیsaeedifard saeede@gmail.com : تلفن ثابت 12122151210 :تلفن همراه 10125012010 :نمابر....................................................: -پایه مرمت و احیاء:

دارد

 تصویر گواهینامه صالحیت:پیوست

سوابق اجرایی:
 -1کارشناس هنر اسالمی
 -2کارشناس ارشد مرمت اشیاء
 -2کارشناس مرمت شرکت اسپرلوس سازان اقلیم
 -1عضو کمیته فنی استانداردسازی کاشی سنتی
 -5عضو انجمن علمی مرمت

ندارد 

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :شیما شاهرخی نشانی پستی :تهران ،خ باهنر ،خ جماران ،ک هاشمی ،نبش بن بست بیدک ،پالک  ،1واحد 2 پست الکترونیکیshima.shahrokhi@outlook.com . : تلفن ثابت 12122111222 :تلفن همراه 10122220221 :نمابر....................................................: -پایه مرمت و احیاء :پایه  2رشته مرمت آثار باستانی

دارد

 تصویر گواهینامه صالحیت:پیوست

سوابق اجرایی:
 -1سرپرست کارگاه مرمت محوطه شمالی کاخ نیاوران -بهار و تابستان 1202
 -2مرمت نما و تزئینات آرامگاه صولت الدوله قشقایی

ندارد 

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :عبداهلل رضایی کوچی نشانی پستی..................................................................................................................................................................................... : پست الکترونیکی............................................................................................................................................................................ : تلفن ثابت 12122512521 :تلفن همراه 10122122121 :نمابر....................................................: پایه مرمت و احیاء :پایه  1رشته مرمت آثار باستانی -تصویر گواهینامه صالحیت:

دارد

ندارد 

پیوست

سوابق اجرایی:
 -1معاون فنی مراث فرهنگی فارس ()11-22
 -2دبیر شورای فنی بافت تاریخی شیراز
 -2کارشناس تعیین حریم فارس در سازمان میراث فرهنگی کشور
 -1نماینده میراث فرهنگی فارس در نظام مهندسی ساختمان
 -5مهندس مشاور در تهیه طرحهای مرمتی -پیمانکار پروژه های مرمت ارگ کریمخان شیراز ،مسجد و مدرسه
سپهساالر تهران ،پل تاریخی التیدان هرمزگان ،قلعه تاریخی بردستان و شبانکاره استان بوشهر
 -2مستندنگاری و تهیه طرح مرمت قلعه چالشتر استان چهار محال و بختیاری
-2طرح مرمت پل تاریخی ساسانی کهگیلویه و بویر احمد
 -1طرح مرمت و تغییر کاربری خانه فکری بندر لنگه
 -0مطالعه و مستندسازی بافت تاریخی شهر جهرم

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :فتانه فرید نشانی پستی :تهران ،بلوار فردوس ،خ رامین جنوبی ،کوچه مریم غربی ،پالک  ،22واحد 12 پست الکترونیکیf_farid2010@hotmail.com : تلفن ثابت ................................................ :تلفن همراه 10125122212 :نمابر.................................................: پایه مرمت و احیاء :پایه  2رشته حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی تصویر گواهینامه صالحیت:پیوست

سوابق اجرایی:
-1طرح مرمت واحیای مسجد جامع هفتشویه
-2بررسی بافت دزفول وطرح بهسازی آن
 -2بررسی بافت حسن آباد ونقد آن
-1طرح مرمت منار ومسجد سین
-5طرح مرمت سرای سفید (بازار اصفهان)
 -2بررسی و تعیین مسیرهای اصلی دستیابی به معبد چغازنبیل
-2بررسی سازه ای پل های ساسانی
-1طرح بهسازی واحیاء بافت قدیم محله حکیم اصفهان
-0بررسی و شناخت بافت بازار تهران

دارد

ندارد 

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)
همکاري در پروژه هاي:

 -11پروژه طرح بهسازی محله سیروس تهران (کارشناس)
 -11پروژه مرمت و احیاء بنای شدادیه مراغه (برداشت وطراحی) (کارشناس)
-12معماری داخلی سرای بدیعی اصفهان) کارشناس)
-12طرح مرمت و احیاء خانه فخر(شهرداری منطقه ( )12کارشناس)
-11معماری داخلی ساختمان موزه مجلس خبرگان (کارشناس)
-15طرح مرمت و احیاء حمام گلشن (کارشناس)
-12طرح مرمت و احیاء حمام کردشت (کارشناس)
-12طرح مرمت و احیاء حمام شاهزاده ها (اصفهان) (کارشناس)
 11طرح مرمت و احیاء بیت امام خمینی (ره) در خمین (کارشناس)
-10مرمت و بازسازی ساختمان شماره  0وزارت امور خارجه(شهربانی سابق) (کارشناس)
 -21بازسازی ساختمان مراجعین کنسولی وزارت امور خارجه (کارشناس)
 -21مرمت مسجد سپهساالر(مدرسه عالی شهید مطهری) (کارشناس)
-22بازسازی موزه دکتر علی شریعتی (کارشناس)
-22بازسازی ساختمان اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن اصفهان (کارشناس)
-21طرح مرمت و احیاء حمام کندوان (مدیر پروژه)
-25طرح مرمت و احیاء مسجد کندوان(مدیر پروژه)
-22طرح بازسازی عمارت اربابی کردشت و محوطه سازی آن(مدیر پروژه)
-22مرمت،ساماندهی و احیا شهر تاریخی تون فردوس(استان خراسان جنوبی) (مدیر پروژه)
-21مطالعه کارخانه کبریت زنجان(شناخت،آسیب شناسی و طرح مرمت) (مدیر پروژه)
 -20همکاری در دفتر ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی(پژوهشگر)
-21مطالعات بافت کهن شهر اهر (کارشناس)
-21طرح مرمت ویالی اعتماد  -دماوند (کارشناس)
-22مرمت و احیا بناهای مجموعه خانه اتحادیه (مسئول بخش مطالعات تاریخی و شناخت)(ناظر مرمت)

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)
پروژه هاي شخصی:

 طرح مرمت و احیاء امامزاده محمود غفاری و ساماندهی محوطه آن (کهگیلویه و بویراحمد) (مدیر پروژه) اجرای طرح مرمت مسجد جامع ورامین (مدیر پروژه)کنترل پروژه پروژه هاي :

 مرمت و بازسازی ساختمان شماره  0وزارت امور خارجه(شهربانی سابق) بازسازی ساختمان مراجعین کنسولی وزارت امور خارجه بازسازی موزه دکتر علی شریعتی بازسازی ساختمان اتاق بازرگانی،صنایع و معادن اصفهان و چند پروژه جدیداالحداث در بم و لواسانپروژه هاي گردشگري:

کارشناس در بخش مطالعات تاریخی پروژه های  :سد ایالم ،دره شهر ،سنندج (محور گریزه – قشالق)
همکاري با :

 مهندسین مشاور باوند شرکت پیمانکار آذر هفتاد و نه شرکت همپایه مهندسین مشاور پدیده صامت مهندسین مشاور عمارت خورشید مهندسین مشاور طرح معماری محیط مهندسین مشاور شارستانتدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند از سال 01
تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب از سال 02
دروس تدریس شده:

معماری اسالمی ،تعمیر و نگهداری ساختمان

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :محسن عارفی فرد نشانی پستی :قزوین-چهارراه نادری-کوچه فرهنگ-کوی حداد-پالک11 پست الکترونیکیm.arefifard@gmail.com : تلفن ثابت 12122215025 :تلفن همراه 10122111201 :نمابر....................................................: -پایه مرمت و احیاء :پایه  2رشته مرمت آثار باستانی

دارد

ندارد 

 تصویر گواهینامه صالحیت:پیوست

سوابق اجرایی:
 -1عقد قرارداد مرمت پروژه برجهای خرقان (فاز دو) در شهر آبگرم استان قزوین با سازمان میراث فرهنگی قززوین
در سال 02
 -2عقد قرارداد مرمت پروژه کاروانسرای شاه عباسی در شهرستان آوج استان قززوین بزا سزازمان میزراث فرهنگزی
قزوین در سال 05
 -2عقد قرارداد مرمت پروژه برجهای خرقان (فاز یک) در شهر آبگرم استان قزوین با سازمان میراث فرهنگی قزوین
در سال 05
 -1عقد قرارداد مرمت پروزه شترخان رضوی (نگارخانه قرآن) فاز  2در راسته قزین با سازمان میراث فرهنگی قزوین
در سال 01
 -5عقد قرارداد مرمت پروژه شترخان رضوی (نگارخانه قرآن) ،فزاز  ،1در راسزته وزیزر قززوین بزا سزازمان میزراث
فرهنگی قزوین در سال 01

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

 -2عقد قرارداد مرمت پروژه موزه فرهنگ و هنر (مدرسه دیانت) فاز دو در شهر قزوین با سزازمان میزراث فرهنگزی
قزوین در سال 02
 -2عقد قرارداد مرمت پروژه موزه فرهنگ و هنر (مدرسه دیانت) فاز یک در شهر قزوین با سازمان میراث فرهنگی
قزوین در سال 02
 -1ناظر مرمتی در پروژه های کتابخانه وزیر ،قیصریه ،سرای شاه و مسجد النبزی قززوین از طزرف سزازمان میزراث
فرهنگی قزوین در سال 01
 -0سرپرست کارگاه پروژه مرمت راسته وزیر بازار واقع در سعدالسلطنه قزوین در سال 10
 -11سرپرست کارگاه پروژه مرمت عمارت شهرداری در شهرداری مرکزی قزوین زیر نظر اداره نوسزازی و بهسزازی
قزوین در سال 12
 -11سرپرست کارگاه پروژه مرمت سعدالسلطنه قزوین در سال 11

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :سیده مریم نوابی نشانی پستی :اراک کوی الهیه مشاور مجتمع های استانداری بلوک جی واحد 12 پست الکترونیکیnedanavabi@yahoo.com : تلفن ثابت 11221122122 :تلفن همراه10112111220 : پایه مرمت و احیاء :پایه 2رشته مرمت آثار باستانی -تصویر گواهینامه صالحیت:

نمابر....................................................:
دارد

ندارد 

پیوست

سوابق اجرایی:
 .1مشاور پروژه مطالعات معماری و مبنایی سازه میراث جهانی گنبد سلطانیه استان زنجان
 .2پیمانکار پروژه طرح محوطه سازی بقعه مال حسن کاشی شهر سلطانیه ،استان زنجان
 .2همکار مشاور در طرح مرمت و احیاء مسجد مدرسه علمیه امام صادق (ع) قیدار نبی ،استان زنجان

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :ونوشه شکری نشانی پستی :تهران ،خ شهرآرا ،شهرک کوشک ،ب  ،2شماره 11 پست الکترونیکیVanooshe.shokri@gmail.com : تلفن ثابت 12111251211 :تلفن همراه 10121212211 :نمابر....................................................: پایه مرمت و احیاء :پایه  2رشته مرمت آثار باستانی تصویر گواهینامه صالحیت:پیوست

سوابق اجرایی:
 -1طرح مرمت و اجرای کتابخانه االشت
 -2اجرای محوطه سازی موزه بابل
 -2طرح مرمت امامزاده ابوصالح در قائمشهر
 -1طرح مرمت آرامگاه سعید العلما در بابل

دارد

ندارد 

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :شفیع قدیری نشانی پستی :قزوین 51 ،کیلومتری جاده رشت ،شهرک نیکویه پست الکترونیکی............................................................................................................................................ : تلفن ثابت 12125122221 :تلفن همراه10102001112 -10100501112 :نمابر....................................................:
 پایه مرمت و احیاء :پایه  2مرمت آثار باستانی -تصویر گواهینامه صالحیت:

دارد

ندارد 

پیوست

سوابق اجرایی:
-1
-2
-2
-1
-5
-2
-2
-1

برج های دوقلو خرقان
سنگ کاری پایه در کاروانسرای شاه عباسی آوج
مرمت حوض و کفسازی محوطه داخلی ،نصب درهای ارسی و مرمت آجرکاری فضای داخلی در خانه
شهیدی قزوین
دیوارکشی ،جوشکاری نرده های قدیمی ،مرمت پله های داخلی مدرسه امیرکبیر
مرمت کامل حمام قجر قزوین
ورودی دیوارها ،مرمت ستون ها ،پایه ها و طاق های شکسته کاروانسرای دخان
آجرکاری و مرمت محراب مسجد آقا کاظم
کاشیکاری گنبد امامزاده اسمعیل ابهر

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

سوابق اجرایی:
 -0مرمت دیوار مسجد جامع قروه در آستانه زنجان
 -11تعمیر طاق قدیمی پله قروه
 -11تعمیر آجرکاری میدان انقالب زنجان
 -12سنگ فرش کوپیک روی پل قروه
 -12سنگ رودخانه و سنگ الشه روستای درسجین ابهر
 -11ایزوالسیون حوزه علمیه هیدج و سبک سازی تاقها
 -15سنگ فرش امامزاده یحیی

فرم مخصوص اطالعات پیمانکار(حقیقی)

اطالعات عمومی پیمانکار حقیقی :
 نام و نام خانوادگی :محمد آتش هوش نشانی پستی :بروجرد ،خیابان شهدا ،کوچه مرکزی ،پالک 22 پست الکترونیکی............................................................................................................................................. : تلفن ثابت 12212211122 :تلفن همراه 10122252221 :نمابر....................................................: -پایه مرمت و احیاء :پایه 1حفاظت ،مرمت ،احیاء و بهره برداری بناهای تاریخی و فرهنگی

 تصویر گواهینامه صالحیت:پیوست

سوابق اجرایی:
 -1پیمانکار باغ شازده ماهان
 -2پیمانکار حمام خان ماهان
 -2پیمانکار کاروانسرای علی آباد
 -1پیمانکار خانه سیف الدین بنان
 -5مشاور خانه ایران منش در بافت کرمان
 -2پیمانکار خانه امام جمعه (دانشکده پرستاری)
 -2پیمانکار باغ مدعی العموم کرمان

دارد

ندارد 

