فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف
1

2

گروه

نام مرحله

مشاور

عنوان پروژه

کد پروژه
13482-22

مطالعات ارزیابي اثرات کيفي  -بهداشتي آب دریاچه مصنوعي چيتگر و ارائه راهكارهاي مدیریتي

آبهاي سطحي

مرحله اول

دانشگاه صنعتي شریف

13483-66

مطالعات پيش فار  2و بازنگري مرحله دوم جمع آوري و هدایت آبهاي سطحي بزرگراه حكيم و تقاطع هاي مربوطه در

آبهاي سطحي

پيش فازدوم

مهندسين مشاور رهاب

مطالعات پيش فار  2و بازنگري مرحله دوم جمع آوري و هدایت آبهاي سطحي بزرگراه حكيم و تقاطع هاي مربوطه در

آبهاي سطحي

بازنگري مرحله دوم

مهندسين مشاور رهاب

مطالعات مفهومي و پایه شبكه اصلي جمع آوري و هدایت آبهاي سطحي و تاسيسات وابسته در حوضه آبریز شرق

آبهاي سطحي

مطالعات مفهومي

شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس

مطالعات مفهومي و پایه شبكه اصلي جمع آوري و هدایت آبهاي سطحي و تاسيسات وابسته در حوضه آبریز شرق

آبهاي سطحي

مطالعات پایه

شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس

منطقه  22شهرداري تهران
13483-66

منطقه  22شهرداري تهران
15006-01

تهران( مطالعات فرا منطقه اي)
3

15006-01

تهران( مطالعات فرا منطقه اي)
15006-22

مطالعات تفصيلي استخر تعدیل سيالب سرخه حصار

آبهاي سطحي

طراحي تفصيلي

شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس

15007-01

مطالعات مفهومي شبكه اصلي جمع آوري و هدایت آبهاي سطحي و تاسيسات وابسته در حوضه آبریز مرکز تهران(

آبهاي سطحي

مطالعات مفهومي

گروه مشارکت عمران محيط زیست و

مطالعات فرا منطقه اي)

4

طرح نواندیشان

15007-02

مطالعات طراحي پایه و تفصيلي سرشاخه اکباتان

آبهاي سطحي

مطالعات پایه وتفصيلي

15008-01

مطالعات مفهومي شبكه آبهاي سطحي و تاسيسات وابسته در حوزه آبریزغرب و چيتگر تهران( مطالعات فرا منطقه

آبهاي سطحي

مطالعات مفهومي

گروه مشارکت عمران محيط زیست و
طرح نواندیشان

5
6
7
8

مهندسين مشاور ري آب

اي)
15009-01

مشاور مادر مطالعات عملياتي کردن طرح جامع مدیریت آب هاي سطحي شهر تهران

آبهاي سطحي

مرحله اول

15011-01

مستند سازي طرحهاي اضطراري کنترل سيالب حوضه آبریز غرب کن

آبهاي سطحي

مرحله اول

15012-01

مطالعات طرح احياء و ساماندهي رودخانه فرحزاد و درکه

آبهاي سطحي

مرحله اول

گروه مشارکت تهران سحاب و موسسه
راهبرد دانش پویا
موسسه پژوهشي مهندسي راهبرد
دانش پویا
گروه مشارکت مهندسين مشاور طرح
نواندیشان و مهساب شرق

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف
9
10
11
12
13

گروه

نام مرحله

مشاور

عنوان پروژه

کد پروژه
15013-01

مطالعات طرح احياء و ساماندهي رودخانه هاي دارآباد و باقالزار ،دربند و گالبدره و مسيل باختر

آبهاي سطحي

مرحله اول

گروه مشارکت مهندسين مشاور نگين

15014-01

مطالعات طرح احياء و ساماندهي رودخانه وردآورد

آبهاي سطحي

مرحله اول

15015-01

پروژه توسعه ظرفيت ذي نفعان در طرح احياء و ساماندهي رودخانه ها و قنوات شهر تهران

آبهاي سطحي

مرحله اول

دانشگاه علم و صنعت ایران

15017-01

مشاور مادر طرح احياء و ساماندهي رودخانه هاي شهر تهران

آبهاي سطحي

مرحله اول

مهندسين مشاور یكم

15018-01

مطالعات برنامه ریزي ارزش تدوین دستورالعمل تعيين حریم اکولوژیك رودخانه هاي شهر تهران

آبهاي سطحي

مرحله اول

دانشكده محيط زیست دانشگاه تهران

15019-01

مطالعات طراحي مفهومي پروژه هاي اضافه شده در غرب رودخانه کن و طراحي پایه و تفصيلي طرحهاي اضطراري و

آبهاي سطحي

مفهومي  ،پایه تفصيلي

مهندسين مشاور ري آب

شهر آینده و سازه پردازي ایران
گروه مشارکت مهندسين مشاور
گاماسياب و پي کده

14
داراي اولویت اجرایي حوزه آبریز غرب وچيتگر تهران

15

16

13427-01

تقاطع غير همسطح بزرگراه شهيد محالتي با بزرگراه بسيج و ادامه بزرگراه شهيد محالتي تا محور کمكي بسيج

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور فربر

13427-01

تقاطع غير همسطح بزرگراه شهيد محالتي با بزرگراه بسيج و ادامه بزرگراه شهيد محالتي تا محور کمكي بسيج

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور فربر

13433-01

مسيرمحور کمكي بزرگراه بسيج ( افسریه ) حد فاصل بزرگراه امام رضا تا خيابان دماوند

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور رهاب

13433-01

مسيرمحور کمكي بزرگراه بسيج ( افسریه ) حد فاصل بزرگراه امام رضا تا خيابان دماوند

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور رهاب

13433-03

تقاطع بزرگراه امام رضا( ع ) با محور کمكي بسيج و دولت آباد

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور رهاب

13433-04

تقاطع محور کمكي بسيج ( افسریه )با ادامه بزرگراه شهيد محالتي

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور رهاب

13433-04

تقاطع محور کمكي بسيج ( افسریه )با ادامه بزرگراه شهيد محالتي

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور رهاب

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395

16
ردیف

17

گروه

نام مرحله

مشاور

عنوان پروژه

کد پروژه
13433-05

تقاطع محور کمكي بسيج ( افسریه )با بزرگراه سرخه حصار

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور رهاب

13433-05

تقاطع محور کمكي بسيج ( افسریه )با بزرگراه سرخه حصار

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور رهاب

13473-05

مطالعات مرحله دوم بزرگراه امام علي ( ع) حد فاصل آزادراه دولت آباد تا کمربندي شهر ري و تقاطع غير همسطح

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاورگذرراه

مطالعات مرحله دوم بزرگراه امام علي ( ع) حد فاصل آزادراه دولت آباد تا کمربندي شهر ري و تقاطع غير همسطح

پل و بزرگراهها

خدمات اضافي

مهندسين مشاورگذرراه

بازنگري مطالعات مرحله اول و دوم طراحي مسير و تقاطع هاي بزرگراه حكيم ( رسالت ) حد فاصل بزرگراه آزادگان

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور هرازراه

آن با کمربندي شهر ري
13473-05

آن با کمربندي شهر ري
13482-24
18

و دریاچه چيتگر
بازنگري مطالعات مرحله اول و دوم طراحي مسير و تقاطع هاي بزرگراه حكيم ( رسالت ) حد فاصل بزرگراه آزادگان

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور هرازراه

13482-24

13483-59

مطالعات مرحله دوم با 35متري با غرب دوگاز ( )K11

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور رهاب

13492-03

مطالعات مرحله دوم تقاطع غير همسطح بزرگراه مدرس با خيابان آفریقا

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاورگذرراه

13511-01

تقاطع غير همسطح بزرگراه رسالت با خيابان آیت

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازیان

13522-01

مطالعات مرحله دوم مسير محور ایران خودرو حد فاصل  20متري آزادشهر تا بزرگراه مخصوص کرج و تقاطعهاي

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور رهاب

و دریاچه چيتگر
19
20
21

22
مسير مزبور با 20متري آزادشهر و اتوبان تهران  -کرج دور زن جنوب اتوبان ( حرکت جنوب به جنوب)

23

13526-01

مطالعات تقاطع غير همسطح آزادراه دولت آباد با بزرگراه آزادگان

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاورگذرراه

13526-01

مطالعات تقاطع غير همسطح آزادراه دولت آباد با بزرگراه آزادگان

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاورگذرراه

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف

گروه

نام مرحله

مشاور

عنوان پروژه

کد پروژه
13539-01

مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع هاي غير همسطح جاده قدیم قم با محورهاي شهيد بهشتي و امام حسين (ع)

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور ره آور

13539-01

مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع هاي غير همسطح جاده قدیم قم با محورهاي شهيد بهشتي و امام حسين (ع)

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور ره آور

13548-01

مطالعات مرحله اول مجموعه تقاطع هاي بزرگراه شهيد باقري با محورهاي گشتاسب  ،فرجام  ،رسالت و گلبرگ

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور راهان سازه

13548-05

انجام پژوهش و ارزیابي تاثير اجتماعي و فرهنگي ( اتاف ) مرحله اول مجموعه تقاطع هاي بزرگراه شهيد باقري با

پل و بزرگراهها

مرحله اول

هادي برغمدي

24

25

محورهاي گشتاسب  ،فرجام  ،رسالت و گلبرگ
13548-06

نظارت بر مطالعات اتاف پروژه "مطالعات مرحله اول مجموعه تقاطع هاي بزرگراه شهيد باقري با محورهاي گشتاسب

پل و بزرگراهها

مرحله اول

سليمان پاك سرشت

 ،فرجام  ،رسالت و گلبرگ "
13549-01

مطالعات ارزیابي اثرات زیست محيطي محور کمكي بزرگراه بسيج حد فاصل بزرگراه امام رضا ( ع ) تا خيابان دماوند

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور پویندگان محيط

26
و تقاطع هاي آن
27

13554-01

مطالعات مرحله اول تقاطع غير همسطح 35متري سيمون بوليوار با بزرگراه یادگار امام ( ره ) ومسيراتصال آن به

زیست
پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور اردام

وضع موجود خيابان سيمون بوليوار
13578-10

مطالعات رمپ جنوب به شرق تقاطع امام عي ( ع )  -زین الدین

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور سازیان

13578-11

تقاطع همت  -کردستان

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور سازیان

13578-12

رمپ راستگرد غرب به جنوب زین الدین  -امام علي ( ع)

پل و بزرگراهها

مطالعات پایه

مهندسين مشاور سازیان

13578-12

رمپ راستگرد غرب به جنوب زین الدین  -امام علي ( ع)

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور سازیان

13578-13

تقاطع احسان  -زین الدین

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور سازیان

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف

28

29
30

گروه

نام مرحله

مشاور

عنوان پروژه

کد پروژه
13578-14

تقاطع کاظم نشوه  -زین الدین

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور سازیان

13578-15

تقاطع افق  -زین الدین

پل و بزرگراهها

خدمات اضافي

مهندسين مشاور سازیان

13578-16

رمپ مطهري در تقاطع باقري  -زین الدین

پل و بزرگراهها

خدمات اضافي

مهندسين مشاور سازیان

13578-17

همت حد فاصل رمپ گلزار تا صياد شيرازي

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور سازیان

13578-18

تقاطع امام علي ( ع)  -جانبازان

پل و بزرگراهها

مطالعات پایه

مهندسين مشاور سازیان

13578-18

تقاطع امام علي ( ع)  -جانبازان

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور سازیان

13578-19

تقاطع سه راه تقي آباد

پل و بزرگراهها

مطالعات پایه

مهندسين مشاور سازیان

13578-19

تقاطع سه راه تقي آباد

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور سازیان

13578-20

دور برگردان شمال به شمال قيطریه

پل و بزرگراهها

مطالعات پایه

مهندسين مشاور سازیان

13578-26

مطالعات پایه و تفصيلي رمپ و لوپ شمال غربي در تقاطع غير همسطحي بزرگراه هاي مدرس و رسالت

پل و بزرگراهها

مطالعات پایه

مهندسين مشاور سازیان

13578-26

مطالعات پایه و تفصيلي رمپ و لوپ شمال غربي در تقاطع غير همسطحي بزرگراه هاي مدرس و رسالت

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور سازیان

13578-27

مطالعات تفصيلي تعریض رمپ شمالي پل مهربار

پل و بزرگراهها

خدمات اضافي 2

مهندسين مشاور سازیان

13583-01

مطالعات ساماندهي تقاطع آزادي  -بهبودي

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور ایمن تقاطع

13584-02

تهيه پوسته مقدماتي و اورژینال آزادراه آزادگان حد فاصل تقاطع شهيد کاظمي بزرگراه فتح و تقاطع هاي آن با

پل و بزرگراهها

مرحله اول

آوکان

محورهاي جاده احمد آباد مستوفي و آزادراه ساوه

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف

32
33
34
35
36
37

38

39

40
41

گروه

نام مرحله

مشاور

کد پروژه

عنوان پروژه

13587-01

مطالعات پيش فاز و فاز  2تقاطع غير همسطح بزرگراه هاي امام علي ( ع) ارتش  -اوشاني  -صياد شيرازي

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازیان

13589-03

بازنگري مطالعات انجام شده و مطالعات تفصيلي طرح تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) با ميدان جي

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور هگزا

13589-04

بازنگري مطالعات انجام شده و مطالعات تفصيلي طرح تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) و ادامه خيابان استاد معين

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور هگزا

13593-04

رمپ جهتي بزرگراه شهيد تند گویان به بزرگراه شهيد نواب

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور هگزا

13594-01

مطالعات توجيهي تقاطع غير همسطح خيابان چوب تراش و بزرگراه شيخ فضل ا ..نوري

پل و بزرگراهها

مطالعات توجيهي

مهندسين مشاور راهان سازه

13596-04

تهيه پوسته مقدماتي و اورژینال تقاطع غير همسطح آزادراه دولت آباد با بزرگراه آزادگان ( بسته یك)

پل و بزرگراهها

مرحله اول

آوکان

13596-06

تهيه پوسته مقدماتي و اورژینال ادامه بلوار استاد معين حد فاصل خيابان نيارکي تا سي متري جي ( بسته سه )

پل و بزرگراهها

مرحله اول

آوکان

13603-01

بازنگري مطالعات مرحله اول محورهاي بروجردي و بهاران و تقاطع هاي مربوطه

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور اردام

13603-11

بازنگري مطالعات مرحله دوم محورهاي بروجردي و بهاران و تقاطع هاي مربوطه

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور اردام

13604-01

مطالعات پایه و تفصيلي تامين دسترسي به خيابان شهيد غيبي از آزادراه آزادگان در تقاطع شهيد دستواره

پل و بزرگراهها

مطالعات پایه

مهندسين مشاور راهان سازه

13604-01

مطالعات پایه و تفصيلي تامين دسترسي به خيابان شهيد غيبي از آزادراه آزادگان در تقاطع شهيد دستواره

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور راهان سازه

13605-01

مطالعات توجيهي اتصال بزرگراه گمنام به خيابان شهيد مطهري و تاثير آن تا بزرگراه مدرس

پل و بزرگراهها

مطالعات توجيهي

مهندسين مشاور راهان سازه

13606-01

مطالعات تفصيلي تقاطع سه راهي فتح و سعيد آباد ( سه راهي شهریار)

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور راهان سازه

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف

42

43

44

45

گروه

نام مرحله

مشاور

عنوان پروژه

کد پروژه
13607-01

مطالعات مفهومي و پایه تكميل حرکات تقاطع صياد شيرازي و شهيد همت

پل و بزرگراهها

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور کاسپين طرح و تردد

13607-01

مطالعات مفهومي و پایه تكميل حرکات تقاطع صياد شيرازي و شهيد همت

پل و بزرگراهها

مطالعات پایه

مهندسين مشاور کاسپين طرح و تردد

13608-01

مطالعات مفهومي  ،پایه و تفصيلي طراحي مسير و تقاطع هاي رینگ اول طرح جامع شهر آفتاب و مسير هاي مستقل

پل و بزرگراهها

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور هگزا

نمایشگاه بين المللي شهر آفتاب
13609-02

مطالعات ساماندهي ترافيكي ميدان توحيد و ارائه گزینه برتردر حد مطالعات مفهومي

پل و بزرگراهها

مطالعات مفهومي

آتيه ساز شرق

13609-03

مطالعات عارضه سنجي ترافيكي و تامين دسترسي کاربري هاي بوستان والیت

پل و بزرگراهها

مطالعات مفهومي

آتيه ساز شرق

13610-01

بازنگري مطالعات مراحل اول وانجام مطالعات مرحله دوم تقاطع غير همسطح بلوار تعاون و بزرگراه حكيم

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور ساتروپات پل

13610-01

بازنگري مطالعات مراحل اول وانجام مطالعات مرحله دوم تقاطع غير همسطح بلوار تعاون و بزرگراه حكيم

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور ساتروپات پل

13611-01

مطالعات مفهومي  ،پایه و تفصيلي بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب ازطریق خيابان هرمزان و تقاطع هاي

پل و بزرگراهها

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور هگزا

مطالعات مفهومي  ،پایه و تفصيلي ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب ازطریق خيابان هرمزان و تقاطع هاي

پل و بزرگراهها

مطالعات پایه

مهندسين مشاور هگزا

موجود در مسير
46

13611-01

موجود در مسير
13611-01

مطالعات مفهومي  ،پایه و تفصيلي ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب ازطریق خيابان هرمزان و تقاطع هاي

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور هگزا

موجود در مسير
47

48

13612-01

مطالعات پيش فاز  2و تفصيلي پل خيابان بوعلي در تقاطع با کانال سرخه حصار

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور راهبرد تردد پارس

13614-01

بازنگري مطالعات مراحل اول و دوم بزرگراه مسيل کن حد فاصل محور بروجردي و بزرگراه فتح

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور هرازراه

13614-01

بازنگري مطالعات مراحل اول و دوم بزرگراه مسيل کن حد فاصل محور بروجردي و بزرگراه فتح

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور هرازراه

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف

گروه

نام مرحله

مشاور

عنوان پروژه

کد پروژه
13615-01

مطالعات پيش فاز و فاز  2طراحي دو سطحي محور صياد شيرازي و دوربرگردانهاي غير همسطح بزرگراه ارتش

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازیان

13615-02

مطالعات پيش فاز و فاز  2طراحي دو سطحي محور صياد شيرازي و دوربرگردانهاي غير همسطح بزرگراه ارتش(طرح

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازیان

مطالعات پيش فاز و فاز  2طراحي دو سطحي محور صياد شيرازي و دوربرگردانهاي غير همسطح بزرگراه ارتش(طرح

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازیان

 BRTبزرگراه امام علي ( ع) جهت حفظ کانال موجود دار آباد)
13615-03
49

تجميع پلهاي B9,B10و تامين دسترسي شهرك محالتي
13615-04

مطالعات پيش فاز و فاز  2طراحي دو سطحي محور صياد شيرازي و دوربرگردانهاي غير همسطح بزرگراه ارتش(

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازیان

طراحي پایانه اوشان و دوربرگردان شمال به شمال و ساماندهي طرح BRTانتهاي بزرگراه ارتش و اتصال آن به پایانه
الله
13615-05

مطالعات پيش فاز و فاز  2طراحي دو سطحي محور صياد شيرازي و دوربرگردانهاي غير همسطح بزرگراه

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازیان

ارتش(دوربرگردانهاي غير همسطح بزرگراه ارتش )

50

13616-02

مطالعات پایه ئ تفصيلي راستگرد شرق به شمال تقاطع نيایش  -چمران

پل و بزرگراهها

مطالعات پایه وتفصيلي

مهندسين مشاورگذرراه

13616-03

مطالعات تفصيلي باند شرقي بزرگراه چمران در محدوده تقاطع سئول

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاورگذرراه

13616-04

مطالعات تفصيلي سيویل ورودي پل کن به باند شمالي بزرگراه همت

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاورگذرراه

13616-05

مطالعات تفصيلي سيویل باند جنوبي بزرگراه همت در محدوده پل کن

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاورگذرراه

13616-06

مطالعات تفصيلي سيویل باند شمالي بزرگراه همت در محدوده ورودي خيابان عدل

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاورگذرراه

13616-07

مطالعات تفصيلي ساماندهي بزرگراه همت حد فاصل بزرگراه یادگار امام تا شيخ فضل ا ...نوري

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاورگذرراه

13616-08

مطالعات تفصيلي ساماندهي بر بزرگراه همت حد فاصل بزرگراه شيخ فضل ا ...نوري تا بزرگراه چمران

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاورگذرراه

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف
51

52

گروه

نام مرحله

مشاور

عنوان پروژه

کد پروژه
13617-01

پایش و اصالح بستر و روسازي تندروهاي آزادراه آزادگان

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور راهبرد تردد پارس

13619-01

مطالعات مهندسي ارزش طراحي دور برگردان جنوب به جنوب یادگار در شمال خيابان آزادي

پل و بزرگراهها

مرحله اول

گروه مشارکت سامان گستر شریف و

13619-02

مطالعات مهندسي ارزش احداث تقاطع تندگویان  -نواب  -بعثت

پل و بزرگراهها

مرحله اول

13620-01

مطالعات مهندسي ارزش احداث مسيرهاي بهاران تا آزادگان  -فتح

پل و بزرگراهها

مرحله اول

13621-01

بررسي روسازي مسير  ،ایستگاه و پایانه هاي BRTشهر تهران و شناخت خرابي ها و ارائه راهكارهاي الزم در قالب

پل و بزرگراهها

مرحله اول

طرح نواندیشان
گروه مشارکت سامان گستر شریف و
طرح نواندیشان

53
54

55

56

57

گروه مشارکت بهين تردد پارس و طرح
راه ابریشم
مهندسين مشاور راهان سازه

تدوین دستورالعمل همسان روسازي
13623-01

مطالعات مراحل اول و دوم ساختمان اداري جایگزین ابنيه معارض طرح صياد شيرازي در بيمارستان شهيد چمران

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور نقش کوثر معماري

13623-01

مطالعات مراحل اول و دوم ساختمان اداري جایگزین ابنيه معارض طرح صياد شيرازي در بيمارستان شهيد چمران

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور نقش کوثر معماري

53011-07

طراحي و پياده سازي سامانه مدیریت نگهداري معابر شهر تهران ( )TRMS

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام

53016-01

بازنگري راهنماي انتخاب مشاور بر اساس آیين نامه بند "ه" ماده 29

تدوین ضوابط و

آسيب شناسي

خشایار کمانگير طهران

53016-01

بازنگري راهنماي انتخاب مشاور بر اساس آیين نامه بند "ه" ماده 29

تدوین ضوابط و

بازنگري

خشایار کمانگير طهران

53017-01

تدوین شرح خدمات همسان و راهنماي انجام مطالعات زیست محيطي تونل هاي شهري

تدوین ضوابط و

مرحله اول

ماندانا اردشيري

53019-01

ارائه خدمات مشاوره بازنگري مشخصات فني و مقاطع همسان جداول و انهار بتني شهري

53020-01

تدوین و بازنگري اسناد نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

53021-01

بازنگري سند شماره  6-1-127نظام فني و اجرایي شهرداري تهران با موضوع دستورالعمل ارزیابي فني توليد

معيارهاي فني
معيارهاي فني

58
59
60
61

معيارهاي فني
تدوین ضوابط و

مرحله اول

معيارهاي فني
تدوین ضوابط و

مهندسين مشاور طرح و توسعه آبسان
پارس

مرحله اول

مجتبي مصباح پور

معيارهاي فني

کنندگان آسفالت

تدوین ضوابط و
معيارهاي فني

مرحله اول

شهرام شيخ سندیاني

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف
62
63
64

65

66

67

68

69

عنوان پروژه

کد پروژه
53024-01

تدوین ضوابط و اسناد همسان واگذاري پروژه هاي عمراني به روش PPP

53025-01

تدوین و به روز رساني ضوابط فني و اجرایي شهرداري تهران

53027-01

نظارت عاليه پياده سازي سامانه مدیریت نگهداري معابر شهر تهران( )TRMS

گروه

نام مرحله

مشاور

تدوین ضوابط و

مرحله اول

دانشگاه صنعتي شریف

معيارهاي فني
تدوین ضوابط و

مرحله اول

مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام

معيارهاي فني
تدوین ضوابط و

مرحله اول

دانشگاه صنعتي اميرکبير

معيارهاي فني
13588-01

مطالعات مفهومي تكميلي  ،پایه و تفصيلي تونل مشترك تاسيسات شهري پروژه بعثت  -رجائي

تونل هاي درون شهري

تكميلي مفهومي و پایه

مهندسين مشاور زیستاب

13588-01

مطالعات مفهومي تكميلي  ،پایه و تفصيلي تونل مشترك تاسيسات شهري پروژه بعثت  -رجائي

تونل هاي درون شهري

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور زیستاب

13620-02

مطالعات مهندسي ارزش طراحي ادامه بزرگراه کردستان و تقاطع چمران  -تابناك

تونل هاي درون شهري

مرحله اول

گروه مشارکت بهين تردد پارس و طرح

14003-01

مطالعات مفهومي و پایه بخش انتهایي بزرگراه کردستان حد فاصل بزرگراه نيایش تا بزرگراه چمران بصورت تونلي

تونل هاي درون شهري

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور سيویار

14003-01

مطالعات مفهومي و پایه بخش انتهایي بزرگراه کردستان حد فاصل بزرگراه نيایش تا بزرگراه چمران بصورت تونلي

تونل هاي درون شهري

مطالعات پایه

مهندسين مشاور سيویار

14003-02

کنترل و تصویب مطالعات طراحي مفهومي و پایه ادامه بزرگراه کردستان از تقاطع بزرگراه نيایش به سمت شمال

تونل هاي درون شهري

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاورهندسه پارس

14003-02

کنترل وتایيد مطالعات مفهومي و پایه بخش انتهایي بزرگراه کردستان حد فاصل بزرگراه نيایش تا بزرگراه چمران

تونل هاي درون شهري

مطالعات پایه

مهندسين مشاورهندسه پارس

14012-01

مطالعات و طراحي مفهومي و پایه فضاهاي زیر سطحي ميدان هفت تير

تونل هاي درون شهري

مطالعات مفهومي

گروه مشارکت مهندسين مشاور هرازراه

14012-01

مطالعات و طراحي مفهومي و پایه فضاهاي زیر سطحي ميدان هفت تير

تونل هاي درون شهري

مطالعات پایه

14013-01

مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع شماره  S20بزرگراه همت با مسير ارتباطي بزرگراه هاي همت  -حكيم در محدوده

تونل هاي درون شهري

مرحله اول

راه ابریشم

و شرکت فرنهاد
گروه مشارکت مهندسين مشاور هرازراه
و شرکت فرنهاد

70

منطقه 22

مهندسين مشاور رهاب

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف
70

گروه

نام مرحله

مشاور

کد پروژه

مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع شماره  S20بزرگراه همت با مسير ارتباطي بزرگراه هاي همت  -حكيم در محدوده

تونل هاي درون شهري

مرحله دوم

مهندسين مشاور رهاب

14014-01

مطالعات و طراحي مفهومي و پایه فضاهاي زیر سطحي ميدان ونك

تونل هاي درون شهري

مطالعات مفهومي

قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء( ص)-

14014-01

مطالعات و طراحي مفهومي و پایه فضاهاي زیر سطحي ميدان ونك

تونل هاي درون شهري

مطالعات پایه

14015-01

مطالعات و طراحي مفهومي و پایه فضاهاي زیر سطحي ميدان صادقيه

تونل هاي درون شهري

مطالعات مفهومي

14015-01

مطالعات و طراحي مفهومي و پایه فضاهاي زیر سطحي ميدان صادقيه

تونل هاي درون شهري

مطالعات پایه

14018-02

مطالعات توجيهي فضاي زیر سطحي ميدان صنعت

تونل هاي درون شهري

مطالعات توجيهي

مهندسين مشاورفجر توسعه

14021-01

مطالعات توجيهي فضاهاي زیر سطحي ميدان آزادي

تونل هاي درون شهري

مطالعات توجيهي

گروه مشارکت طرح و معماري -

14023-01

مطالعات مفهومي و پایه بزرگراه شهيد شوشتري

تونل هاي درون شهري

مطالعات مفهومي

قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء

14023-01

مطالعات طراحي مفهومي و پایه بزرگراه شهيد شوشتري

تونل هاي درون شهري

مطالعات پایه

قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء

14023-01

مطالعات طراحي مفهومي و پایه بزرگراه شهيد شوشتري

تونل هاي درون شهري

خدمات مدیریتي ویژه

قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء

14025-01

مهندسي ارزش فضاي زیر سطحي ميدان ونك

تونل هاي درون شهري

مرحله اول

گروه مشارکت شرکت فرنهاد و

14025-02

مهندسي ارزش فضاي زیر سطحي ميدان آزادي

تونل هاي درون شهري

مرحله اول

51061-01

مطالعات مهندسي ارزش طراحي فضاي زیر سطحي ميدان هفت تير

تونل هاي درون شهري

مرحله اول

14013-01

عنوان پروژه

منطقه 22

71

موسسه ساحل
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء( ص)-
موسسه ساحل

72

گروه مشارکت مهندسين مشاور سيویار
و مهندسين مشاور ره شهر
گروه مشارکت مهندسين مشاور سيویار
و مهندسين مشاور ره شهر

73
74

75

76
77
78

اندیشگار

مهندسين مشاور طرح راه ابریشم
گروه مشارکت شرکت فرنهاد و
مهندسين مشاور طرح راه ابریشم
مهندسين مشاور رهاب

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف

کد پروژه
51061-02

عنوان پروژه
مطالعات مهندسي ارزش طراحي فضاي زیر سطحي ميدان صنعت ( بسته شماره 3اسناد فراخوان( )RFPانجام

گروه

نام مرحله

مشاور

تونل هاي درون شهري

مرحله اول

مهندسين مشاور رهاب

79
مطالعات مهندسي ارزش تعدادي از پروژه هاي مطالعات سازمان

80

81

82

83

11187-01

مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمان قدیم روزنامه ا طالعات واقع در خيابان خيام

معماري و شهرسازي

مرحله اول

مهندسين مشاور سرزمين

11187-01

مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمان قدیم روزنامه ا طالعات واقع در خيابان خيام

معماري و شهرسازي

مرحله دوم

مهندسين مشاور سرزمين

11187-03

مطالعات طراحي بازسازي ساختمان قدیم روزنامه اططاعات واقع در خيابان خيام

معماري و شهرسازي

مرحله اول

مهندسين مشاور سرزمين

11187-07

کنترل مضاعف و تایيد خدمات تایيد مرحله اول و دوم تاسيسات برق و مكانيك در ساختمان قدیم روزنامه اطالعات

معماري و شهرسازي

مرحله دوم

مهندسين مشاور انرژي

11187-07

کنترل مضاعف و تایيد خدمات تایيد مرحله اول و دوم تاسيسات برق و مكانيك در ساختمان قدیم روزنامه اطالعات

معماري و شهرسازي

مرحله اول

مهندسين مشاور انرژي

11187-09

نظارت کارگاهي پروژه بهسازي لرزه اي و بازسازي ساختمان قدیم روزنامه اطالعات

معماري و شهرسازي

نظارت کارگاهي

مهندسين مشاور سرزمين

11187-09

نظارت کارگاهي پروژه بهسازي لرزه اي و بازسازي ساختمان قدیم روزنامه اطالعات

معماري و شهرسازي

مرحله سوم

مهندسين مشاور سرزمين

11188-01

سرویس هاي بهداشتي همسان در شهر تهران  -مطالعات آسيب شناسي و ارتقاء کيفيت طرح و اجرا

معماري و شهرسازي

مرحله دوم

مهندسين مشاور آوان شهر

11199-01

طراحي و احداث فضاي استراحت جاده اي( )Rest Areaشامل ایستگاه هاي تاکسي و اتوبوس و سایر فضاهاي مورد

معماري و شهرسازي

مطالعات پایه

شرکت عمران زاوه

نياز
11199-01

طراحي و احداث فضاي استراحت جاده اي( )Rest Areaشامل ایستگاه هاي تاکسي و اتوبوس و سایر فضاهاي مورد

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

شرکت عمران زاوه

84
نياز
11199-01

طراحي و احداث فضاي استراحت جاده اي( )Rest Areaشامل ایستگاه هاي تاکسي و اتوبوس و سایر فضاهاي مورد
نياز

معماري و شهرسازي

مطالعات مفهومي

شرکت عمران زاوه

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف

کد پروژه
11202-01

عنوان پروژه
مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پایه و تفصيلي ساماندهي و زیبا سازي پل حكيم در ترکيب با محيط طبيعي و

گروه

نام مرحله

مشاور

معماري و شهرسازي

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور پرداراز

مصنوعي پيرامون محور تهران  -کرج
85

11202-01

مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پایه و تفصيلي ساماندهي و زیبا سازي پل حكيم در ترکيب با محيط طبيعي و

معماري و شهرسازي

مطالعات پایه

مهندسين مشاور پرداراز

مصنوعي پيرامون محور تهران  -کرج
11202-01

مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پایه و تفصيلي ساماندهي و زیبا سازي پل حكيم در ترکيب با محيط طبيعي و

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور پرداراز

مصنوعي پيرامون محور تهران  -کرج
11205-01

مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پایه و تفصيلي طراحي منظر تقاطع بزرگراه هاي شهيد بابایي و شهيد یاسيني

معماري و شهرسازي

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور طرح اندیشان شهر

11205-01

مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پایه و تفصيلي طراحي منظر تقاطع بزرگراه هاي شهيد بابایي و شهيد یاسيني

معماري و شهرسازي

مطالعات پایه

مهندسين مشاور طرح اندیشان شهر

86

87
88
89
90
91
92

11205-01

مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پایه و تفصيلي طراحي منظر تقاطع بزرگراه هاي شهيد بابایي و شهيد یاسيني

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور طرح اندیشان شهر

12123-06

ساماندهي مبادي شهر تهران ( گام دوم ) طراحي شهري مبداءجنوبي ( تهران  -ساوه)

معماري و شهرسازي

مرحله اول

مهندسين مشاور آبان

12127-01

مطالعات ساماندهي مبادي شهر تهران  -گام سوم ( مطالعات تفصيلي )  ،محورتهران  -دماوند حدفاصل حجرابن

معماري و شهرسازي

مرحله دوم

مهندسين مشاور نقش کوثر معماري

عدي ( سه راه تهران پارس ) -بزرگراه رسالت
12128-01

مطالعات ساماندهي مبادي شهر تهران تفصيلي ( گام سوم )  -پهنه مجاور حرم امام خميني ( ره ) ( محدوده شماره 2

معماري و شهرسازي

مرحله دوم

مهندسين مشاورنقش ماندگار

مطالعات گام سوم ساماندهي مبدا جنوبي محور تهران  -قم
شرکت مهندسي و ساختمان آرماتور

12129-01

آمایش و توسعه منطقه 12

معماري و شهرسازي

مرحله اول

12132-01

طراحي مدل مداخله اجتماعي در ميدان امام حسين ومحور پياده راه امام حسين  -هفده شهریور

معماري و شهرسازي

مرحله اول

موسسه آیش و تحليل کنش ایرانيان

43001-01

انجام خدمات کارشناسي و بررسي گزارشهاي مطالعات زیست محيطي

معماري و شهرسازي

مرحله اول

مهندسين مشاور پویندگان محيط

پردیس

زیست

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف

گروه

نام مرحله

مشاور

عنوان پروژه

کد پروژه
11189-02

کنترل مضاعف بخش طراحي تاسيسات مطالعات مراحل اول و دوم طراحي ساختمان جنبي روزنامه اطالعات

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور انرژي

11189-02

کنترل مضاعف و تایيد مطالعات مرحله اول و دوم تاسيسات برق و مكانيك در ساختمان جنبي روزنامه اطالعات

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور انرژي

11189-03

مطالعات مراحل اول و دوم طراحي ساختمان جنبي روزنامه اطالعات

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاورگزینه

11189-03

مطالعات مراحل اول و دوم طراحي ساختمان جنبي روزنامه اطالعات

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاورگزینه

11189-06

نظارت عاليه و کارگاهي بر اجراي عمليات ساخت ساختمان جنبي روزنامه اطالعات سابق

مقاوم سازي پل و ابنيه

نظارت عاليه

مهندسين مشاورگزینه

11189-06

نظارت عاليه و کارگاهي بر اجراي عمليات ساخت ساختمان جنبي روزنامه اطالعات سابق

مقاوم سازي پل و ابنيه

نظارت کارگاهي

مهندسين مشاورگزینه

11190-03

مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي و طراحي بازسازي ( معماري و تاسيسات ) ساختمان دیوان عدالت اداري

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور بریس ایستا

11190-03

مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي و طراحي بازسازي ( معماري و تاسيسات ) ساختمان دیوان عدالت اداري

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور بریس ایستا

11190-03

مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي و طراحي بازسازي ( معماري و تاسيسات ) ساختمان دیوان عدالت اداري

مقاوم سازي پل و ابنيه

خدمات جنبي

مهندسين مشاور بریس ایستا

11190-04

کنترل مضاعف مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي ساختمان دیوان عدالت اداري

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور طرح توسعه ابنيه

11190-04

کنترل مضاعف مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي ساختمان دیوان عدالت اداري

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

11190-06

کنترل مضاعف بخش بازسازي تاسيسات "مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي و طراحي بازسازي ( معماري و

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

93

94

پرداز
مهندسين مشاور طرح توسعه ابنيه
پرداز
مهندسين مشاورگروه ایجاد

تاسيسات ) ساختمان دیوان عدالت اداري"
11190-06

کنترل مضاعف بخش بازسازي تاسيسات "مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي و طراحي بازسازي ( معماري و
تاسيسات ) ساختمان دیوان عدالت اداري"

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاورگروه ایجاد

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف

95

گروه

نام مرحله

مشاور

کد پروژه

عنوان پروژه

13536-01

مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازي ساختمان اصلي پایانه جنوب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

شرکت ابنيه طراحان البرز

13536-01

مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازي ساختمان اصلي پایانه جنوب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

شرکت ابنيه طراحان البرز

13570-02

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تعدادي از پل هاي گستره شهري تهران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

13570-04

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه هاي مدرس  -حقاني

مقاوم سازي پل و ابنيه

بازنگري ارزیابي کمي

13570-04

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه هاي مدرس  -حقاني

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

13570-05

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه رسالت  -رودخانه کن

مقاوم سازي پل و ابنيه

بازنگري ارزیابي کمي

13570-05

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه رسالت  -رودخانه کن

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

13570-07

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه صدر  -خيابان شریعتي

مقاوم سازي پل و ابنيه

بازنگري ارزیابي کمي

13570-07

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه صدر  -خيابان شریعتي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

13570-08

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه هاي بابایي  -دارآباد

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

13570-09

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع خيابانهاي حافظ -طالقاني

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

13570-10

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تقاطع بزرگراه همت  -امام علي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

13570-10

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تقاطع بزرگراه همت  -امام علي

مقاوم سازي پل و ابنيه

بازنگري ارزیابي کمي

13570-11

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تقاطع همت  -گاندي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف

گروه

نام مرحله

مشاور

کد پروژه

عنوان پروژه

13570-11

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تقاطع همت  -گاندي

مقاوم سازي پل و ابنيه

بازنگري ارزیابي کمي

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

13570-12

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تقاطع همت  -وليعصر

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

13570-13

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تقاطع همت  -رودخانه کن

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

13570-13

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تقاطع همت  -رودخانه کن

مقاوم سازي پل و ابنيه

بازنگري ارزیابي کمي

13570-14

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تقاطع بزرگراه مدرس  -صدر

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

13570-14

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تقاطع بزرگراه مدرس  -صدر

مقاوم سازي پل و ابنيه

بازنگري ارزیابي کمي

13570-15

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه رسالت مدرس

مقاوم سازي پل و ابنيه

بازنگري ارزیابي کمي

13570-25

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه چمران  -بلوار مدیریت

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

13570-25

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه چمران  -بلوار مدیریت

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

13570-26

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه هاي چمران  -نيایش

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

13570-28

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل مبدل قم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

13570-28

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل مبدل قم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

13570-29

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل جوانمرد قصاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

13570-29

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل جوانمرد قصاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
96

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
صنعتي امير کبير
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف

گروه

نام مرحله

مشاور

عنوان پروژه

کد پروژه
13570-30

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل عبدالرحمن صوفي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه

13570-31

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه نواب  -خيابان امام خميني

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

13570-31

کنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه نواب  -خيابان امام خميني

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

13573-02

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) تقاطع بزرگراه چمران  -مدیریت

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازیان

13573-03

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) تقاطع بزرگراه چمران  -نيایش

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازیان

13573-06

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل رسالت  -چمران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازیان

13573-11

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل تقاطع بزرگراه چمران  -خيابان مالصدرا

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازیان

13573-18

مطالعات مرحله اول ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل تقاطع بزرگراههاي رسالت  -چمران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور سازیان

13574-04

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) حافظ  -طالقاني

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور طرح نو اندیشان

13574-08

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل تقاطع بزرگراه بابایي-پروین

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور طرح نو اندیشان

13574-09

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل تقاطع بزرگراه بابایي  -خيابان پاسداران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور طرح نو اندیشان

13574-10

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پلهاي گستره شهري تهران ( پل تقاطع بزرگراه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور طرح نو اندیشان

تهران
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
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بابایي  -بلوار کاوه
13574-12

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل تقاطع بابایي -خيابان کامرانيه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور طرح نو اندیشان

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف

98

گروه

نام مرحله

مشاور

عنوان پروژه

کد پروژه
13574-13

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل بزرگراه دارآباد -ازگل

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور طرح نو اندیشان

13574-14

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل بزرگراه دارآباد -خيابان گلشن

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور طرح نو اندیشان

13574-15

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل تقاطع دارآباد -سخندان و شيان

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور طرح نو اندیشان

13574-16

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل تقاطع خيابانهاي انقالب  -سپاه ( پل چوبي)

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور طرح نو اندیشان

13574-22

مطالعات مرحله اول ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل تقاطع بزرگراه بابایي  -کاوه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور طرح نو اندیشان

13574-29

مطالعات مراحل اول و دوم ارائه طرح بهسازي لرزه اي  ،سازه اي و کامپوزیت نمودن عرشه پل تقاطع خيابانهاي حافظ

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور طرح نو اندیشان

 طالقاني13574-29

مطالعات مراحل اول و دوم ارائه طرح بهسازي لرزه اي  ،سازه اي و کامپوزیت نمودن عرشه پل تقاطع خيابانهاي حافظ

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور طرح نو اندیشان

مطالعات مراحل اول و دوم ارائه طرح بهسازي لرزه اي  ،سازه اي و کامپوزیت نمودن عرشه پل تقاطع خيابانهاي حافظ

مقاوم سازي پل و ابنيه

اول بهسازي لرزه اي

مهندسين مشاور طرح نو اندیشان

 طالقاني13574-29

 طالقاني13574-29

مطالعات مراحل اول و دوم ارائه طرح بهسازي لرزه اي  ،سازه اي و کامپوزیت نمودن عرشه پل تقاطع خيابانهاي حافظ

مقاوم سازي پل و ابنيه

دوم بهسازي لرزه اي

مهندسين مشاور طرح نو اندیشان

 طالقاني16003-01
99

100

مطالعات خدمات جنبي سونداژ هاي شناسایي و آزمایشات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پل و ابنيه( پژوهشكده

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

پژوهشكده سوانح طبيعي ایران

سوانح طبيعي)
16003-07

مطالعات خدمات جنبي سونداژ هاي شناسایي تقاطع بزرگراههاي نيایش  -چمران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

پژوهشكده سوانح طبيعي ایران

16005-01

مطالعات خدمات جنبي سونداژ هاي شناسایي و آزمایشات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پل و ابنيه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
عنوان پروژه

گروه

نام مرحله

مشاور

ردیف

کد پروژه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
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16005-08

مطالعات خدمات جنبي سونداژ هاي شناسایي و آزمایشات شناسایي پل تقاطع بزرگراه همت  -خيابان وليعصر

مرحله دوم

16010-03

مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه همت  -خيابان وليعصر

مقاوم سازي پل و ابنيه

16010-07

مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه هاي رسالت  -حقاني

مقاوم سازي پل و ابنيه

بازنگري ارزیابي کمي

16010-07

مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه هاي رسالت  -حقاني

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

16010-08

مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه هاي همت  -افریقا

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

16010-08

مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه هاي همت  -افریقا

مقاوم سازي پل و ابنيه

بازنگري ارزیابي کمي

16010-09

مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه شيخ فضل اهلل نوري ضلع شرقي استادیوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

بازنگري ارزیابي کمي

16010-09

مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه شيخ فضل اهلل نوري ضلع شرقي استادیوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

16011-03

مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه همت  -شيخ فضل ا ...نوري

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

16011-03

مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه همت  -شيخ فضل ا ...نوري

مقاوم سازي پل و ابنيه

بازنگري ارزیابي کمي

16011-04

مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراهه هاي یادگار امام  -جالل آل احمد

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

16011-07

مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه نيایش  -بلوار فرحزادي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

16011-07

مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه نيایش  -بلوار فرحزادي

مقاوم سازي پل و ابنيه

بازنگري ارزیابي کمي

تهران
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
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پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه
تهران
معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه
اروميه
معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه
اروميه

102

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه
اروميه
معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه
اروميه
معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه
اروميه

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف

103

104

105

106

107

108

گروه

نام مرحله

مشاور

کد پروژه
16017-01

خدمات مشاوره در خصوص حذف درزهاي انبساط پل هاي پهنه شرقي شهر تهران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاورکرانه به کرانه پارس

16017-01

خدمات مشاوره در خصوص حذف درزهاي انبساط پل هاي پهنه شرقي شهر تهران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مطالعات پایه وتفصيلي

مهندسين مشاورکرانه به کرانه پارس

16018-01

خدمات مشاوره در خصوص حذف درزهاي انبساط پل هاي پهنه غربي شهر تهران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور ساتروپات پل

16018-01

خدمات مشاوره در خصوص حذف درزهاي انبساط پل هاي پهنه غربي شهر تهران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مطالعات پایه وتفصيلي

مهندسين مشاور ساتروپات پل

16019-01

تدوین دستنامه ( هند بوك) طراحي پل هاي فلزي و بتني بر اساس آئين نامه AASHTOLRED2012

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه

16023-01

مطالعات فاز دوم طرح بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه بعثت  -خيابان فدائيان اسالم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

راه آهن راه

16023-02

مطالعات فاز دوم طرح بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه هاي بعثت  -آزادگان ( صنيع خاني)

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

راه آهن راه

16024-01

مطالعات فاز دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع راه آهن  -مترو( کمربندي شهر ري)

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور آرسس پل پارس

16024-03

مطالعات فاز دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع اتوبان شمال بهشت زهرا  -آزادراه تهران قم ( جوار حرم)

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور آرسس پل پارس

16025-01

مطالعات فاز دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه یادگار امام  -خيابان آزادي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور پایداري سازه و راه

16025-02

مطالعات فاز دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه یادگار امام  -نيایش

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور پایداري سازه و راه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور طرح توسعه ابنيه

اروميه

16026-01
109

عنوان پروژه

مطالعات مراحل اول و دوم ارائه بهسازي لرزه اي  ،سازه اي و کامپوزیت نمودن عرشه پل خيابان هاي حافظ  -انقالب
و نظارت بر انجام خدمات جنبي در صورت لزوم

16026-01

مطالعات مراحل اول و دوم ارائه بهسازي لرزه اي  ،سازه اي و کامپوزیت نمودن عرشه پل خيابان هاي حافظ  -انقالب
و نظارت بر انجام خدمات جنبي در صورت لزوم

پرداز
مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور طرح توسعه ابنيه
پرداز

فهرست پروژه هاي در دست طراحي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
آبان 1395
ردیف

110

کد پروژه

عنوان پروژه

گروه

نام مرحله

مشاور

16027-01

مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه همت  -نيروي انتظامي و نظارت بر انجام خدمات جنبي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

بهساز آساي ایرانيان

( درصورت لزوم)
16027-01

مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه همت  -نيروي انتظامي و نظارت بر انجام خدمات جنبي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

بهساز آساي ایرانيان

( درصورت لزوم)
16028-01

تدوین روش پایش سالمت ( ) SHMو مدیریت نگهداري (  ) BMSپل کابلي دسترسي برج ميالد تهران بر روي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

دانشگاه صنعتي اميرکبير

111
بزرگراه شيخ فضل ا ...نوري
16029-01

مطالعات تجربي و تحليلي نشيمن گاه هاي االستومري مسلح به ورق هاي فوالدي با لحاظ اثر بارگذاري دراز مدت

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

112
صنعتي شریف
113
114

16030-01

مطالعات تكميلي ژئوتكنيك  ،احياء سيستم زهكشي و طراحي سيستم پایش پي یرج ميالد تهران

مقاوم سازي پل و ابنيه

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور سازه پردازي ایران

51058-01

مطالعات مهندسي ارزش سيستم زهكشي پل ها

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

شرکت اندیشگاه مهندسي و ارزش

