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صفحه 1

گواهی صالحیت

صفحه 2

گواهی صالحیت

صفحه 3

حوزه های فعالیت

 -1انجام خدمات مشاوره ای شهرسازی:
 انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
 طرح های هادی شهری
 مطالعه و برنامه ریزی بخش های تاریخی شهری
 ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری
 طرح های حفاظت شهرها در برابر حوادث (آتش سوزی ،زلزله و سیل)
 طرح جامع حریم شهرها
 طرح شهرهای جدید
 تهیه طرح های جامع و تفصیلی دانشگاه ها
 تهیه طرح های راهبردی (استراتژیک)
 طرح های موضوعی و موضعی شهری
 طرح های ویژه مناطق آزاد (تجاری ،صنعتی ،گردشگری)

 -2تهیه طرح های معماری کلیه ابنیه سبک و سنگین اداری ،ورزشی ،تجاری ،مسکونی ،نظامی ،تاسیساتی ،راه
سازی ،پل سازی ،سدسازی.
 -3تهیه طرح های توانمند سازی ،آسیب شناسی و مقاوم سازی بافت ها و بناهای فرسوده ارزشمند (تهیه طرح
های مرمت و احیاء) و فرسوده غیر ارزشمند شهری و روستایی.
 -4تهیه طرح های معماری ،محوطه سازی ،لندسکیپ و آماده سازی گردشگری (هتل ،مجتمع های بین راهی
مناطق نمونه گردشگری مراکز سرگرمی و تفریحی کمپینگ و تفرجگاه ها) با توجه به جذابیت های اقلیمی و
تاریخی.
 -5خدمات برنامه ریزی و پشتیبانی الزم اعم از انجام همایش ها ،پژوهش ها و برآورد جهت انجام کلیه خدمات
فوق الذکر و انجام خدمات مشاوره ای که بر اساس ضوابط و مقررات گروه های آیین نامه تشخیص صالحیت
مشاوران می باشد.
 -6مشاوره ،طراحی ،نظارت ،اجراء و پشتیبانی در ارتباط با پروژه های فن آوری اطالعات و مدیریت پروژه و
کلیه موارد مهندسی رایانه در راستای مستند سازی و جمع آوری اطالعات و تحلیل مربوط و تهیه بانک های
اطالعاتی
 -7انجام خدمات مدیریت طرح (عامل چهارم)
 -8انجام خدمات مستند سازی پروژه
 -9انجام خدمات مهندسی ارزش

صفحه 4

کادر کلیدی شرکت

کادر تخصصی و کلیدی شرکت
ردی
ف

نام و نام خانوادگی

سابقه
(سال)

کارشناسی

کارشناسی ارشد

سمت

1

مهرداد کیهان فر

29

عمران

برنامه ریزی شهری

مدیرعامل و کارشناس
برنامه ریزی شهری

2

رضا خسروان اصفهانی

35

-

معماری و شهرسازی از ایتالیا

کارشناس طرح های
تفصیلی و طرح های جامع
منطقه ای و شهرسازی

3

محمد مهدی صالحی

35

-

جغرافیا

مسئول مطالعات

4

پریسا عمرانی

11

-

فناوری اطالعات ()IT

کارشناس  ،ITتحقیق و
توسعه

5

مازیار کیهان فر

20

عمران

-

سرپرست گروه سیویل

6

سید پیمان ستوده

7

معماری

معماری

سرپرست گروه معماری

7

امیرحسین زادهوش

15

عمران آب -معماری

-

کارشناس عمران آب

8

روزبه کیهان فر

3

شهرسازی

-

کارشناس  GISو رسانه

9

قاسم عمرانی

40

کارشناس تجربی

-

کارشناس مرمت

10

آتوسا عمرانی

20

-

مرمت ابنیه تاریخی

کارشناس مرمت

صفحه 5

سوابق مدیرعامل

مدیرعامل :مهرداد کیهان فر
سابقه 29 :سال

سوابق تحصیلی:
لیسانس مهندسی عمران ،کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ،دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری (عنوان رساله دکتری:
ارائه الگوهای بازآفرینی بافت های فرسوده)
سمت ها :
 مشاور طرح جامع دانشگاه اصفهان (مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور هفت اقلیم سپاهان) مدیر طرح توسعه آستان مقدس حضرت زینب (سالم اهلل علیها) مدیر دفتر بازآفرینی منطقه 14مدیر دفتر تسهیلگری منطقه 11
مدیرعامل شرکت نگاره اندیشان مبنا
 مشاور مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی -مدیر پایگاه اطالع رسانی و هم اندیشی مدیران و متولیان بافت های فرسوده کشور

 معاونت سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وصنایع دستی استان اصفهان معاونت میراث (حفظ و احیاء) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نماینده رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در شهرستانهای اصفهان ،نائین ،آران وبیدگل و نطنز به منظور تعامل با مسئولین شهرستان ،انجمن ها ی مردم نهاد و پایگاهای حفاظتی و پژوهشی سازمان
 نماینده تام االختیار شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی در قرارداد پیمان مدیریت ساماندهی کوچه مروی باسازمان زیبا سازی شهر تهران
 مدیریت مسکن سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان مسئول گروه برنامه ریزی و کنترل پروژه و اطالعات مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان مسئول کمیته تعیین سهم الشرکه واحدهای مشارکتی سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان معاونت فنی و اجرایی سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان مدیر اجرائی سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان مسئول دفتر فنی آماده سازی شهرک میر آباد شهرکرد ناظر پروژه ساختمان های فرمانداری و ارشاد اسالمی شهرکردصفحه 6

سوابق مدیرعامل

عضویت ها
 عضو هیئت انتخاب مشاور سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان در سال 1384 دبیر کمیته های تصویب طرح های انبوه سازی ،آماده سازی ،انتخاب پیمانکاران ،انتخاب مشاورین ،ارتقاء دانش فنی،مناقصات و مزایده سازمان مسکن وشهرسازی استان اصفهان در سال 1384
 عضو گروه کاری مبارزه با فساد و ارتقاء سالمت سازمان مسکن وشهرسازی استان اصفهان در سال 1384 عضو شورای فنی استان اصفهان به مدت دو سال از تاریخ  24/1/87طی حکم جناب آقای دکتر دولت آبادی معاون میراثفرهنگی کشور
 عضویت در کمیسیون مستند سازی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری وصنایع دستی استان اصفهان در سال 1387 عضو شورای ثبت استان اصفهان به مدت دو سال از تاریخ  25/6/87طی حکم جناب آقای دکتر دولت آبادی معاون میراثفرهنگی کشور

 عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان از سال  1372تا کنونعضو کمیته بررسی و ارزیابی عملکرد مشاورین و پیمانکاران پروژه های شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان

گواهینامه ها
 گواهینامه دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی طرح ها (اقتصاد مهندسی) با تاکید بر پروژه های ساختمانی بر اساس مجوزسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 گواهینامه دوره آموزشی تخصصی مهارت فنی ،مدیریتی از سوی معاونت میراث فرهنگی گواهینامه دوره آموزشی مصرف انرژی در بخش مسکن بر اساس مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گواهینامه دوره آموزشی آشنایی با تشکیالت و مقررات فعالیت حرفه ای بر اساس مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گواهینامه دوره آموزشی حفظ واحیاء بافتهای تاریخی شهرها گواهینامه مبانی مهندسی زلزله گواهینامه دوره علمی آموزشی ارزیابی و بررسی پروژه های مستند نگاری ،حفاظت ،مرمت وساماندهی بناها و محوطه هایتاریخی ایران
 -گواهینامه دوره آموزشی ساختارهای سنتی و میراث فرهنگی از سوی دانشگاه اصفهان

 -شرکت در سمینار آموزشی شایسته ساالری در نظام اداری

صفحه 7

پروژه ها

صفحه 8

پروژه های شهرسازی



طرح جامع و راهبردی دانشگاه اصفهان به وسعت  201هکتار از سال  1397تا 1399



طراحی منطقه نوآوری و فناوری دانشگاه اصفهان به مساحت  32هکتار

صفحه 9

پروژه های شهرسازی



طرح جامع سایت مرکز مدیریت حوزه های علمیه در شهرک پردیسان قم در قالب مدیر طرح



طراحی جداره و خیابان  45متری زینبیه اصفهان در قالب مدیر طرح



تهیه رقومی نقشه های شناسایی اراضی استان اصفهان سال 1389

صفحه 10

پروژه های شهرسازی



دفتر بازآفرینی منطقه  14اصفهان در قالب مسئول و مدیر طرح



دفتر تسهیلگری منطقه  11اصفهان در قالب مسئول و مدیر طرح

صفحه 11

پروژه های شهرسازی



طراحی شهری محور تاریخی -گردشگری مسجد جامع (معروف به شهشهان) سال 1390



ساماندهی کوچه مروی تهران در قالب مدیریت پیمان

صفحه 12

پروژه های محرک توسعه شهری



طرح توسعه حرم حضرت زینب (س) اصفهان به وسعت  34هکتاردر قالب مدیر طرح

صفحه 13

پروژه های محرک توسعه شهری



طرح توسعه حرم مطهر حضرت علی بن مهزیار به وسعت  30هکتار در قالب مدیر طرح



طرح توسعه حرم مطهر امام زاده نجم الدین به وسعت  7هکتار در قالب مدیر طرح

صفحه 14

پروژه های محرک توسعه شهری



طراحی شهرک مبل ،صنایع دستی و گردشگری اصفهان به وسعت  24هکتار در قالب مدیر طرح

صفحه 15

پروژه های محرک توسعه شهری





طرح ارتقا کیفیت و ساماندهی پایانه ارغوانیه در قالب مدیر طرح

طراحی شهری برای محدوده  40هکتاری هاب خیابان کاوه با رویکرد ( )TODدر قالب مدیر طرح

صفحه 16

پروژه های معماری



طرح پیشنهادی ساختمان پردیﺲ اداری
دانشگاه اصفهان



طرح پیشنهادی ساختمان معارف و اهل بیت
دانشگاه اصفهان



طرح پیشنهادی ساختمان پردیﺲ علوم انسانی
دانشگاه اصفهان

صفحه 17

پروژه های معماری



طرح پیشنهادی ساختمان پردیﺲ علوم
دانشگاه اصفهان



طرح پیشنهادی ساختمان علوم پایه
دانشگاه اصفهان



طرح پیشنهادی ساختمان فنی مهندسی
دانشگاه اصفهان

صفحه 18

پروژه های معماری



طرح پیشنهادی ساختمان گردشگری
دانشگاه اصفهان



طرح پیشنهادی ساختمان مرکز خدمات
تخصصی دانشگاه اصفهان



طرح پیشنهادی هتل
در شهر مشهد

صفحه 19

طراحی المان های فاخر

صفحه 20

پروژه های مرمتی



تهیه طرح مرمت خانه تاریخی حبیب آبادی



تهیه طرح مرمت خانه تاریخی بدیع الصنایع

صفحه 21

پروژه های گردشگری
برگزاری کارگاه آموزشی



مشاوره ،برنامه ریزی ،راه اندازی ،مدیریت و بهره برداری هتل سنتی طلوع خورشید اصفهان



انجام فعالیت های بستر سازی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
در قالب اطالع رسانی و آموزش مدیران شهری

صفحه 22

پروژه های

IT



راه اندازی پایگاه اطالع رسانی مدیران و متولیان بافت های فرسوده
و سکونتگاه های غیر رسمی سال 1390



تهیه بانک اطالعاتی جامع بناهای مرمت شده سازمان میراث فرهنگی از سال  85سال 1390

صفحه 23

پروژه های

IT





طراحی وبسایت

ساخت و ترجمه افزونه های مدیریت محتوا

صفحه 24

تألیف و ترجمه کتاب

صفحه 25

گواهینامه ها
تقدیرنامه

صفحه 26

