فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه

نام پروژه

 11187-09نظارت كارگاهي پروژه بهسازي لرزه اي و بازسازي ساختمان قديم روزنامه اطالعات

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

معماري و شهرسازي

مرحله سوم

مهندسين مشاور سرزمين

1

2

 11187-09نظارت كارگاهي پروژه بهسازي لرزه اي و بازسازي ساختمان قديم روزنامه اطالعات

معماري و شهرسازي

نظارت كارگاهي

مهندسين مشاور سرزمين

 11187-11نظارت كارگاهي پروژه بهسازي لرزه اي و بازسازي ساختمان قديم روزنامه اطالعات ( الحاقيه )3

معماري و شهرسازي

نظارت كارگاهي

مهندسين مشاور سرزمين

 11188-01مطالعات آسيب شناسي  ،بازنگري و ارتقاي كيفيت طرح و اجراي سرويسهاي بهداشتي همسان

معماري و شهرسازي

خدمات اضافي

مهندسين مشاور آوان شهر

3

4

 11188-01مطالعات آسيب شناسي  ،بازنگري و ارتقاي كيفيت طرح و اجراي سرويسهاي بهداشتي همسان

معماري و شهرسازي

مرحله دوم

مهندسين مشاور آوان شهر

 11189-03مطالعات مراحل اول و دوم طراحي ساختمان جنبي روزنامه اطالعات

مقاوم سازي پل و ابنيه

خدمات اضافي 2

مهندسين مشاورگزينه

 11189-03مطالعات مراحل اول و دوم طراحي ساختمان جنبي روزنامه اطالعات

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاورگزينه

 11189-03مطالعات مراحل اول و دوم طراحي ساختمان جنبي روزنامه اطالعات

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاورگزينه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاورگروه ايجاد

11190-06
5

11190-06
6

كنترل مضاعف و تاييد"مطالعات مراحل اول و دوم بازسازي تاسيسات برق و مكانيك ساختمان
ديوان عدالت اداري"
كنترل مضاعف و تاييد"مطالعات مراحل اول و دوم بازسازي تاسيسات برق و مكانيك ساختمان
ديوان عدالت اداري"

 11195-01مطالعات مرحله دوم طراحي پاركينگ طبقاني دانشگاه صنعتي شريف

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاورگروه ايجاد

معماري و شهرسازي

مرحله دوم

مهندسين مشاورگروه ايجاد
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11201-01
7

11201-01

كنترل مضاعف و تاييد خدمات مطالعه و طراحي مراحل اول و دوم تاسيسات مكانيكي و برقي
آشيانه و انكس رمپ پروازي F1
كنترل مضاعف و تاييد خدمات مطالعه و طراحي مراحل اول و دوم تاسيسات مكانيكي و برقي

معماري و شهرسازي

مرحله اول

مهندسين مشاور انرژي

معماري و شهرسازي

مرحله دوم

مهندسين مشاور انرژي

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور پرداراز

معماري و شهرسازي

مطالعات پايه

مهندسين مشاور پرداراز

معماري و شهرسازي

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور پرداراز

 11203-01مطالعه وتهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي مجتمع تجاري  -خدماتي  :آزاد راه تهران  -ساوه

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

شركت ابنيه طراحان البرز

 11203-01مطالعه وتهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي مجتمع تجاري  -خدماتي  :آزاد راه تهران  -ساوه

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

شركت ابنيه طراحان البرز

11202-01
8

نام پروژه

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

11202-01
11202-01

آشيانه و انكس رمپ پروازي F1
مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي ساماندهي و زيبا سازي پل حكيم در تركيب با
محيط طبيعي و مصنوعي پيرامون محور تهران  -كرج
مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي ساماندهي و زيبا سازي پل حكيم در تركيب با
محيط طبيعي و مصنوعي پيرامون محور تهران  -كرج
مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي ساماندهي و زيبا سازي پل حكيم در تركيب با
محيط طبيعي و مصنوعي پيرامون محور تهران  -كرج

9

 11203-01مطالعه وتهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي مجتمع تجاري  -خدماتي  :آزاد راه تهران  -ساوه

معماري و شهرسازي

مطالعات پايه

شركت ابنيه طراحان البرز

 11203-01مطالعه وتهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي مجتمع تجاري  -خدماتي  :آزاد راه تهران  -ساوه

معماري و شهرسازي

مطالعات مفهومي

شركت ابنيه طراحان البرز

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

شركت ابنيه طراحان البرز

معماري و شهرسازي

مطالعات پايه

شركت ابنيه طراحان البرز

11203-02
10

11203-02

مطالعه وتهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي كمپينگ مجتمع تجاري  -خدماتي و رفاهي  :آزادراه
تهران  -ساوه
مطالعه وتهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي كمپينگ مجتمع تجاري  -خدماتي و رفاهي  :آزادراه
تهران  -ساوه
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10
ردیف كد پروژه

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

معماري و شهرسازي

مطالعات مفهومي

شركت ابنيه طراحان البرز

 11203-03مطالعه و طراحي فضاهاي تفريحي  ،فرهنگي و مجتمع خدماتي  :آزادراه تهران  -ساوه

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

شركت ابنيه طراحان البرز

 11203-03مطالعه و طراحي فضاهاي تفريحي  ،فرهنگي و مجتمع خدماتي  :آزادراه تهران  -ساوه

معماري و شهرسازي

مطالعات پايه

شركت ابنيه طراحان البرز

 11203-03مطالعه و طراحي فضاهاي تفريحي  ،فرهنگي و مجتمع خدماتي  :آزادراه تهران  -ساوه

معماري و شهرسازي

مطالعات مفهومي

شركت ابنيه طراحان البرز

معماري و شهرسازي

مطالعات پايه

مهندسين مشاور عرصه

معماري و شهرسازي

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور عرصه

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور عرصه

معماري و شهرسازي

مطالعات پايه

مهندسين مشاور عرصه

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور عرصه

معماري و شهرسازي

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور عرصه

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور عرصه

11203-02

11

11204-01
12

11204-01
11204-01
11204-02

13

11204-02
11204-02
11204-03

14

نام پروژه
مطالعه وتهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي كمپينگ مجتمع تجاري  -خدماتي و رفاهي  :آزادراه
تهران  -ساوه

مطالعه وتهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي فضاهاي بازو سبز ،بوستان هاي بازي كودكان و
فضاهاي ورزشي  :محور تهران  -گرمسار( بزرگراه امام رضا( ع) )
مطالعه وتهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي فضاهاي بازو سبز ،بوستان هاي بازي كودكان و
فضاهاي ورزشي  :محور تهران  -گرمسار( بزرگراه امام رضا( ع) )
مطالعه وتهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي فضاهاي بازو سبز ،بوستان هاي بازي كودكان و
فضاهاي ورزشي  :محور تهران  -گرمسار( بزرگراه امام رضا( ع) )
مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي مجموعه غذاخوري ها(  )foodcourtو خدمات
وابسته به آن  :محور تهران  -گرمسار( بزرگراه امام رضا ( ع)
مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي مجموعه غذاخوري ها(  )foodcourtو خدمات
وابسته به آن  :محور تهران  -گرمسار( بزرگراه امام رضا ( ع)
مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي مجموعه غذاخوري ها(  )foodcourtو خدمات
وابسته به آن  :محور تهران  -گرمسار( بزرگراه امام رضا ( ع)
مطالعه وتهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي خدمات تعميرگاهي  :محور تهران  -گرمسار( بزرگراه
امام رضا (ع)
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14

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

معماري و شهرسازي

مطالعات پايه

مهندسين مشاور عرصه

معماري و شهرسازي

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور عرصه

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

معماري و شهرسازي

مطالعات پايه

معماري و شهرسازي

مطالعات مفهومي

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

معماري و شهرسازي

مطالعات پايه

معماري و شهرسازي

مطالعات مفهومي

 11207-01طراحي اتصال درياچه شهداي خليج فارس به بوستان جنگلي چيتگر

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

 11207-01طراحي اتصال درياچه شهداي خليج فارس به بوستان جنگلي چيتگر

معماري و شهرسازي

مطالعات پايه

 11207-01طراحي اتصال درياچه شهداي خليج فارس به بوستان جنگلي چيتگر

معماري و شهرسازي

مطالعات مفهومي

11204-03
11204-03
11205-01

15

11205-01
11205-01
11206-01

16

11206-01
11206-01

17

نام پروژه
مطالعه وتهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي خدمات تعميرگاهي  :محور تهران  -گرمسار( بزرگراه
امام رضا (ع)
مطالعه وتهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي خدمات تعميرگاهي  :محور تهران  -گرمسار( بزرگراه
امام رضا (ع)
مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي طراحي منظر تقاطع بزرگراه هاي شهيد بابايي و
شهيد ياسيني
مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي طراحي منظر تقاطع بزرگراه هاي شهيد بابايي و
شهيد ياسيني
مطالعه و تهيه طرح مفهومي  ،پايه و تفصيلي طراحي منظر تقاطع بزرگراه هاي شهيد بابايي و
شهيد ياسيني
مطالعات مفهومي ،پايه و تفصيلي طرح هاي اولويت اول مبداء جنوبي شهر تهران  :آزادراه تهران-
قم ( تقاطع جهاد  -فرودگاه امام خميني(ره)
مطالعات مفهومي ،پايه و تفصيلي طرح هاي اولويت اول مبداء جنوبي شهر تهران  :آزادراه تهران-
قم ( تقاطع جهاد  -فرودگاه امام خميني(ره)
مطالعات مفهومي ،پايه و تفصيلي طرح هاي اولويت اول مبداء جنوبي شهر تهران  :آزادراه تهران-
قم ( تقاطع جهاد  -فرودگاه امام خميني(ره)

مهندسين مشاور طرح انديشان
شهر
مهندسين مشاور طرح انديشان
شهر
مهندسين مشاور طرح انديشان
شهر
مهندسين مشاور نقش كوثر
معماري
مهندسين مشاور نقش كوثر
معماري
مهندسين مشاور نقش كوثر
معماري
مهندسين مشاور خط معمار
پارسي
مهندسين مشاور خط معمار
پارسي
مهندسين مشاور خط معمار
پارسي
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 11208-01انجام خدمات مشاور مادر و پايش طرحهاي ساماندهي و توسعه مبادي اصلي شهر تهران

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

معماري و شهرسازي

مرحله اول

مهندسين مشاورآرمانشهر

18

19

مهندسين مشاورآرمانشهر

 11208-01انجام خدمات مشاور مادر و پايش طرحهاي ساماندهي و توسعه مبادي اصلي شهر تهران

معماري و شهرسازي

مرحله دوم

 11209-01مطالعات مرحله پايه طراحي پل دسترسي جنوبي پهنه ساحلي درياچه شهداي خليج فارس (چيتگر)

معماري و شهرسازي

مطالعات پايه

 11210-01طراحي و ارتقاء كيفي منظر و محيط پيرامون برج ميالد

معماري و شهرسازي

طراحي تفصيلي

 11210-01طراحي و ارتقاء كيفي منظر و محيط پيرامون برج ميالد

معماري و شهرسازي

مطالعات پايه

 11210-01طراحي و ارتقاء كيفي منظر و محيط پيرامون برج ميالد

معماري و شهرسازي

مطالعات مفهومي

 12134-01تدوين چارچوب تهيه طرح جامع فضاهاي زير سطحي شهر تهران

معماري و شهرسازي

مرحله اول

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور راهان سازه

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور هگزا

 13570-02كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تعدادي از پل هاي گستره شهري تهران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

 13570-02كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تعدادي از پل هاي گستره شهري تهران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور خط سوم
معماري و شهرسازي
شركت مهندسي مشاور
معماري و شهرسازي روژان
شركت همكاران
مهندسي مشاور

20

معماري و شهرسازي روژان
شركت همكاران
مهندسي مشاور

21
22

13548-01

23

13554-03

مطالعات مرحله اول مجموعه تقاطع هاي بزرگراه شهيد باقري با محورهاي گشتاسب  ،فرجام ،
رسالت و گلبرگ
مطالعات مرحله اول تقاطع غير همسطح 35متري سيمون بوليوار با بزرگراه يادگار امام ( ره ) بر
اساس خروجي مطالعات مهندسي ارزش

معماري و شهرسازي روژان
همكاران
مهندسين مشاور همكار پارس
بوم

معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير
معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير
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13570-04

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

13570-04

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

 13570-05كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه رسالت  -رودخانه كن
 13570-05كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه رسالت  -رودخانه كن
13570-07

كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه صدر  -خيابان شريعتي

نام گروه تخصصي

نام مرحله

مقاوم سازي پل و ابنيه بازنگري ارزيابي كمي
مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه بازنگري ارزيابي كمي
مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه بازنگري ارزيابي كمي

24

13570-07

كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه صدر  -خيابان شريعتي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

13570-08

كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه هاي بابايي  -دارآباد

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

 13570-09كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع خيابانهاي حافظ -طالقاني

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

 13570-10كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تقاطع بزرگراه همت  -امام علي

مقاوم سازي پل و ابنيه بازنگري ارزيابي كمي

 13570-10كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تقاطع بزرگراه همت  -امام علي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

 13570-12كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي تقاطع همت  -وليعصر

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

نام مشاور همكار
معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير
معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير
معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير
معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير
معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير
معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير
معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير
معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير
معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير
معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير
معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه

نام پروژه

 13570-15كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه رسالت مدرس

نام گروه تخصصي

نام مرحله

مقاوم سازي پل و ابنيه بازنگري ارزيابي كمي

 13570-25كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه چمران  -بلوار مديريت

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

 13570-25كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه چمران  -بلوار مديريت

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

 13570-28كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل مبدل قم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

 13570-28كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل مبدل قم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

13570-26

كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل تقاطع بزرگراه هاي چمران  -نيايش
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 13570-29كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل جوانمرد قصاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

 13570-29كنترل مضاعف مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي پل جوانمرد قصاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

13570-30
13570-31
13570-31

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

نام مشاور همكار
معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه

نام پروژه

 13571-15بازنگري مطالعات تفصيلي ارزيابي كمي آسيب پذيري پل تقاطع بزرگراه رسالت  -رودخانه كن

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور پرديس روز

26

27

 13571-16بازنگري مطالعات تفصيلي ارزيابي كمي آسيب پذيري پل تقاطع بزرگراه مدرس  -حقاني

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور پرديس روز

 13573-03مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) تقاطع بزرگراه چمران  -نيايش

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازيان

 13573-06مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل رسالت  -چمران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازيان

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازيان

 13574-04مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) حافظ  -طالقاني

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

 13574-08مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل تقاطع بزرگراه بابايي-پروين

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

 13574-12مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل تقاطع بابايي -خيابان كامرانيه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

 13574-13مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل بزرگراه دارآباد -ازگل

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

13573-12

13574-09
13574-10

28

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل تقاطع بزرگراه هاي يادگار امام
 -نواب( حق شناس)

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل تقاطع بزرگراه بابايي  -خيابان
پاسداران
مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پلهاي گستره شهري تهران ( پل
تقاطع بزرگراه بابايي  -بلوار كاوه

مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه

نام پروژه

 13574-14مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل بزرگراه دارآباد -خيابان گلشن

نام گروه تخصصي

نام مرحله

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

28

 13574-15مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي) پل تقاطع دارآباد -سخندان و شيان

نام مشاور همكار
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

اول بهسازي لرزه اي

مقاوم سازي پل و ابنيه

دوم بهسازي لرزه اي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

 13578-11تقاطع همت  -كردستان

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور سازيان

 13578-12رمپ راستگرد غرب به جنوب زين الدين  -امام علي ( ع)

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور سازيان

13574-16

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

 13574-22بازنگري مطالعات تفصيلي ارزيابي كمي آسيب پذيري پل تقاطع بزرگراه بابايي  -كاوه
13574-29
13574-29
13574-29
13574-29

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

انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان

29

 13578-12رمپ راستگرد غرب به جنوب زين الدين  -امام علي ( ع)

پل و بزرگراهها

مطالعات پايه

مهندسين مشاور سازيان

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30

29

ردیف كد پروژه

30
31

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

 13578-27مطالعات تفصيلي تعريض رمپ شمالي پل مهربار

پل و بزرگراهها

خدمات اضافي 2

مهندسين مشاور سازيان

 13583-01مطالعات ساماندهي تقاطع آزادي  -بهبودي

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور ايمن تقاطع

پل و بزرگراهها

مرحله اول

آوكان

13584-02

نام پروژه

تهيه پوسته مقدماتي و اورژينال آزادراه آزادگان حد فاصل تقاطع شهيد كاظمي بزرگراه فتح و
تقاطع هاي آن با محورهاي جاده احمد آباد مستوفي و آزادراه ساوه

 13588-01مطالعات مفهومي تكميلي  ،پايه و تفصيلي تونل مشترك تاسيسات شهري پروژه بعثت  -رجائي

تونل هاي درون شهري

32

 13588-01مطالعات مفهومي تكميلي  ،پايه و تفصيلي تونل مشترك تاسيسات شهري پروژه بعثت  -رجائي
 13589-03بازنگري مطالعات انجام شده و مطالعات تفصيلي طرح تقاطع بزرگراه يادگار امام (ره) با ميدان جي
13589-04
33

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

تكميلي مفهومي و
پايه

مهندسين مشاور زيستاب

تونل هاي درون شهري

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور زيستاب

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور هگزا

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور هگزا

 13589-07مطالعات مرحله اول و دوم تونل هاي تقاطع جي

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور هگزا

 13589-07مطالعات مرحله اول و دوم تونل هاي تقاطع جي

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور هگزا

 13603-11بازنگري مطالعات مرحله دوم محورهاي بروجردي و بهاران و تقاطع هاي مربوطه

پل و بزرگراهها

خدمات اضافي

مهندسين مشاور اردام

34

 13603-11بازنگري مطالعات مرحله دوم محورهاي بروجردي و بهاران و تقاطع هاي مربوطه

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور اردام

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه
35

13606-01

نام پروژه
مطالعات تفصيلي تقاطع سه راهي فتح و سعيد آباد ( سه راهي شهريار)

 13607-01مطالعات مفهومي و پايه تكميل حركات تقاطع صياد شيرازي و شهيد همت

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور راهان سازه

پل و بزرگراهها

مطالعات پايه

36

 13607-01مطالعات مفهومي و پايه تكميل حركات تقاطع صياد شيرازي و شهيد همت
13608-01
37

13608-01
13608-01
13609-01

مطالعات مفهومي تامين دسترسي هاي نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب و ارائه خدمات كارشناسي
در موارد ارجاعي
مطالعات مفهومي تامين دسترسي هاي نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب و ارائه خدمات كارشناسي
در موارد ارجاعي
مطالعات مفهومي تامين دسترسي هاي نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب و ارائه خدمات كارشناسي
در موارد ارجاعي
انجام خدمات كارشناسي و مطالعات براي ساماندهي شبكه معابر و تقاطعات پهنه بزرگراهي تهران
حسب درخواست كارفرما

 13609-02مطالعات ساماندهي ترافيكي ميدان توحيد و ارائه گزينه برتردر حد مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور كاسپين طرح
و تردد
مهندسين مشاور كاسپين طرح

پل و بزرگراهها

مطالعات مفهومي

پل و بزرگراهها

خدمات اضافي

مهندسين مشاور هگزا

پل و بزرگراهها

كارشناسي

مهندسين مشاور هگزا

پل و بزرگراهها

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور هگزا

پل و بزرگراهها

مطالعات مفهومي

آتيه ساز شرق

پل و بزرگراهها

مطالعات مفهومي

آتيه ساز شرق

و تردد

38

 13609-03مطالعات عارضه سنجي ترافيكي و تامين دسترسي كاربري هاي بوستان واليت
13609-06
13611-01
39

خدمات اضافي طراحي تفصيلي ايمن سازي عبور و مرور در ورودي ها و طرح موقت ايمن سازي
ورودي وسايل نقليه سنگين مجتمع پردازش آراد كوه
مطالعات مفهومي  ،پايه و تفصيلي ادامه بزرگراه يادگار امام (ره) به سمت جنوب ازطريق خيابان
هرمزان و تقاطع هاي موجود در مسير

پل و بزرگراهها

مطالعات مفهومي

آتيه ساز شرق

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

آتيه ساز شرق

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور هگزا

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه
39

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

پل و بزرگراهها

مطالعات پايه

مهندسين مشاور هگزا

پل و بزرگراهها

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور هگزا

 13614-01بازنگري مطالعات مراحل اول و دوم بزرگراه مسيل كن حد فاصل محور بروجردي و بزرگراه فتح

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور هرازراه

 13614-01بازنگري مطالعات مراحل اول و دوم بزرگراه مسيل كن حد فاصل محور بروجردي و بزرگراه فتح

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور هرازراه

13611-01
13611-01

نام پروژه
مطالعات مفهومي  ،پايه و تفصيلي ادامه بزرگراه يادگار امام (ره) به سمت جنوب ازطريق خيابان
هرمزان و تقاطع هاي موجود در مسير
مطالعات مفهومي  ،پايه و تفصيلي ادامه بزرگراه يادگار امام (ره) به سمت جنوب ازطريق خيابان
هرمزان و تقاطع هاي موجود در مسير

40

 13614-01بازنگري مطالعات مراحل اول و دوم بزرگراه مسيل كن حد فاصل محور بروجردي و بزرگراه فتح

پل و بزرگراهها

 13614-01بازنگري مطالعات مراحل اول و دوم بزرگراه مسيل كن حد فاصل محور بروجردي و بزرگراه فتح

پل و بزرگراهها

مطالعات روشهاي استفاده از تكنولوژيهاي نوين پيشگيري از يخ زدگي و يخ زدايي پلها و معابر و

41

13615-07

42

 13617-01پايش و اصالح بستر و روسازي تندروهاي آزادراه آزادگان

مطالعه دوربرگردان غير همسطح  B9در بزرگراه ارتش

بررسي روسازي مسير  ،ايستگاه و پايانه هاي BRTشهر تهران و شناخت خرابي ها و ارائه راهكارهاي

اول
كارشناسي مرحله
دوم

پل و بزرگراهها

مرحله اول

پل و بزرگراهها

مرحله اول

پل و بزرگراهها

مرحله اول
خدمات اضافي
مرحله اول

43

13621-01

44

 13622-01مطالعات مرحله اول تقاطع غير همسطح بزرگراه آبشناسان و خيابان جنت آباد

پل و بزرگراهها

 13622-01مطالعات مرحله اول تقاطع غير همسطح بزرگراه آبشناسان و خيابان جنت آباد

پل و بزرگراهها

الزم در قالب تدوين دستورالعمل همسان روسازي

كارشناسي مرحله

مهندسين مشاور هرازراه
مهندسين مشاور هرازراه
مهندسين مشاور سازيان
مهندسين مشاور راهبرد تردد
پارس
مهندسين مشاور راهان سازه
مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس
مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه

نام پروژه

پل و بزرگراهها

مرحله اول

كاوش راه

مطالعات توجيهي

مهندسين مشاور راهان سازه
مهندسين مشاور هگزا

45

13626-01

46

 13627-01مطالعات توجيهي اتصال نيايش  -محور دوگاز

پل و بزرگراهها

 13628-02خدمات مشاور مادر اصالح و تكميل دسترسي هاي اراضي مسكوني قوه قضاييه

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

 13628-03خدمات مشاور مادر طراحي تبادل بزرگراه شهيد خرازي با بلوار طبيعت

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

مهندسين مشاور هگزا

 13628-04خدمات مشاور مادر طراحي تبادل بلوار آبشار با بلوار طبيعت

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

مهندسين مشاور هگزا

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

مهندسين مشاور هگزا

 13628-07خدمات مشاور مادر طراحي ارتباطات كندروي جنوبي بزرگراه شهيد خرازي با رينگ ايران مال

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

مهندسين مشاور هگزا

 13628-08خدمات مشاور مادر طراحي تبادل بزرگراه شهيد خرازي با بلوار ايران خودرو

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

مهندسين مشاور هگزا

 13628-10خدمات مشاور مادر طراحي ارتباطات بلوار ايارن خودرو بارينگ هاي مجتمع مسكوني چيتگر

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

مهندسين مشاور هگزا

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

مهندسين مشاور هگزا

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

مهندسين مشاور هگزا

13628-05

13628-11

مطالعات مرحله اول تقاطع غير همسطح خيابان دماوند و مسيل باختر

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

خدمات مشاور مادر طراحي دسترسي اختصاصي هزار و يك شهر از بزرگراه شهيد خرازي به بلوار
طبيعت و اسپيرال

خدمات مشاور مادر بازنگري طراحي ادامه باوار آبشار و رينگ اختصاصي هزار و يك شهرتا بزرگراه
دو گاز

 13628-12خدمات مشاور مادر طراحي دوربرگردانهاي غير همسطحي رينگ شمالي هزار و يك شهر
47

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه
47

13628-13
13628-14
13628-15

نام پروژه
خدمات مشاور مادر طراحي دسترسي غير همسطح هتل هاي هزار و يك شهراز كندروي شمالي
بزرگراه شهيد خرازي
خدمات مشاور مادر طراحي تقاطع غير همسطح بزرگراه شهيد حكيم با مسير دسترسي شهرك
مسكوني چيتگر
خدمات مشاور مادر طراحي تبادل بزرگراه شهيد خرازي با بلوار پژوهش و دسترسي به شهرك
مسكوني چيتگر

 13628-16خدمات مشاور مادر طراحي ارتباطات بلوار پژوهش با رينگ هاي مجتمع مسكوني چيتگر
13628-18
13628-19

خدمات مشاور مادر طراح تبادل اتصال بزرگراه دوگاز به ادامه بلوار آبشار و شهربازي هزار و يك شهر
و دسترسي شهرك مهسان
خدمات مشاور مادر طراحي دور برگردان غير همسطح كندروي بزرگاه شهيد خرازي بين بلوار
پژوهش و بزرگراه دوگاز

 13628-22خدمات مشاوره طراحي مطالعات ساماندهي و بهسازي بلوار آبشار از آزادراه آزادگان تا بلوار طبيعت
13628-23

خدمات مشاوره طراحي بازنگري مطالعات مرحله اول سيويل بزرگراه دوگاز و تقاطعهاي مربوطه از
بزرگراه شهيدخرازي تا بزرگراه مخصوص

 13628-25خدمات مشاوره طراحي مرحله اول تقاطع غير همسطح خيابان مظفر و بزرگراه خرازي
13628-30
48

خدمات مشاوره طراحي مرحله اول و دوم مسير دسترسي به پمپ بنزين ساختمان جديد بيمارستان
شريعتي  ،پادگان شهيد ناصر محمدي و كاربريهاي اطراف

 13630-01تهيه پوسته بزرگراه حكيم حد فاصل آزادگان و اتوبان تهران  -كرج

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

مهندسين مشاور هگزا

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

مهندسين مشاور هگزا

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

مهندسين مشاور هگزا

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

مهندسين مشاور هگزا

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

مهندسين مشاور هگزا

پل و بزرگراهها

خدمات مشاور مادر

مهندسين مشاور هگزا

پل و بزرگراهها
پل و بزرگراهها
پل و بزرگراهها
پل و بزرگراهها
پل و بزرگراهها

خدمات مشاوره
طراحي
خدمات مشاوره
طراحي
خدمات مشاوره
طراحي
خدمات مشاوره
طراحي
مرحله اول

مهندسين مشاور هگزا
مهندسين مشاور هگزا
مهندسين مشاور هگزا
مهندسين مشاور هگزا
مهندسين مشاور رقوم نگاران

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

ردیف كد پروژه

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور رقوم نگاران

 13630-03تهيه پوسته بزرگراه امام علي (ع) حدفاصل دولت آباد تا كمربندي شهر ري

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور رقوم نگاران

 13630-05نقشه برداري بزرگراه حكيم حد فاصل بزرگراه آزادگان و اتوبان تهران  -كرج

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور رقوم نگاران

 13632-01مطالعات توجيهي كنار گذر شمال تهران

پل و بزرگراهها

مطالعات توجيهي

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

پل و بزرگراهها

خدمات اضافي

13630-02

49
50

13633-01

51

13634-01
13635-01

52

13635-01
53

نام پروژه
تهيه پوسته آزادراه آزادگان حد فاصل دولت آباد تا بعثت و بزرگراه امام علي(ع) حد فاصل بعثت تا
دولت آباد

مطالعات تفصيلي تامين دسترسيهاي مستقل نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب و رينگهاي سه گانه
شهر آفتاب و تقاطعهاي مربوطه در آزادراه تهران  -قم
مطالعات پيش فاز  2و فاز  2دور برگردان غير همسطح شمال به شمال خيابان شهران در تقاطع با
بزرگراه شهيد همت
مطالعات مفهومي افزايش ظرفيت ترافيكي تقاطع غير همسطح بزرگراه رسالت و خيابان شريعتي (
پل سيد خندان)
مطالعات مفهومي افزايش ظرفيت ترافيكي تقاطع غير همسطح بزرگراه رسالت و خيابان شريعتي (
پل سيد خندان)

 13638-01مطالعات سازه پل غير همسطح بزرگراه شهيد زين الدين  -بلوار شهيد بابائيان
13640-01

54

13640-01

مطالعات مرحله اول و دوم كندرو شرق به غرب بزرگراه آزادگان حدفاصل شرق خيابان دستواره تا
غرب خيابان شهيد رجايي
مطالعات مرحله اول و دوم كندرو شرق به غرب بزرگراه آزادگان حدفاصل شرق خيابان دستواره تا
غرب خيابان شهيد رجايي

پل و بزرگراهها

مطالعات مفهومي

پل و بزرگراهها

طراحي تفصيلي

پل و بزرگراهها

مرحله اول

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور پايداري سازه
و راه
مهندسين مشاور هگزا
مهندسين مشاور راهبرد تردد
پارس
مهندسين مشاور گارنو
مهندسين مشاور گارنو
مهندسين مشاور كالت راه
پارس
مهندسين مشاور راهان سازه
مهندسين مشاور راهان سازه

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه

نام پروژه
مطالعات مرحله اول رمپ شمال به غرب و دور برگردان هاي غير همسطح شمال و جنوب تقاطع

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور راهان سازه

مرحله اول

مهندسين مشاور آرا طرح رويان

55

13641-01

56

 13642-01اصالح بستر و روسازي معابر بازار آهن شاد آباد

پل و بزرگراهها

57

 13643-01مطالعات تهيه راهنماي طرح ميانه بزرگراه هاي شهري

پل و بزرگراهها

مرحله اول

58

 13644-01مطالعات پيش فاز  2و فاز 2رمپ غير همسطح شرق به جنوب خيابان قزوين به خيابان امين الملك

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

59

 13645-01مطالعات مرحله دوم تعريض بزرگراه آيت اله سعيدي حد فاصل ميدان فتح تا آزادي

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

آتيه ساز شرق

پل و بزرگراهها

مرحله اول

مهندسين مشاور فرا رهساز فن

مرحله دوم

مهندسين مشاور هگزا
مهندسين مشاور گمانه كاو

بزرگراه شهيد باقري و بزرگراه شهيد زين الدين

مطالعات مرحله اول تقاطع هاي غير همسطح ورودي و خروجي كمربندي باقرشهر با جاده قديم

60

13646-01

61

 13647-01مطالعات پيش فاز  2و فاز  2پل خيابان آيت ا ...بهشتي بر روي رودخانه كن ( پل گلدسته)

پل و بزرگراهها

62

 13648-01مطالعات پيش فاز  2و فاز 2اتصال خيابان بهار به شمال خيابان شادمهر

پل و بزرگراهها

پيش فاز و فاز دوم

 13649-01مطالعات نشست در محدوده تقاطع خيابان رجايي و بزرگراه شهيد آويني در منطقه بيست تهران

پل و بزرگراهها

مرحله اول

تهران  -قم و بزرگراه عالمه عسگري

پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
مهندسين مشاور افق گستر
سازندگي

مهندسين مشاور افق گستر
سازندگي

63

 13649-01مطالعات نشست در محدوده تقاطع خيابان رجايي و بزرگراه شهيد آويني در منطقه بيست تهران
64

13650-01

مطالعات تفصيلي طرح موقت اتصال شيبراهه غربي پل B3تقاطع بزرگراه هاي امام علي ( ع) و
خاوران به وضع موجود خيابان خاوران

پل و بزرگراهها

مرحله اول ب

مهندسين مشاور گمانه كاو

پل و بزرگراهها

مرحله دوم

مهندسين مشاور سازيان

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه
65

نام پروژه

 13651-01مطالعات ساماندهي شبكه معابر اطراف تونل آرش  -اسفنديار -نيايش
14003-01

66

14003-01
14003-02
67

14003-02

مطالعات مفهومي و پايه بخش انتهايي بزرگراه كردستان حد فاصل بزرگراه نيايش تا بزرگراه چمران
بصورت تونلي
مطالعات مفهومي و پايه بخش انتهايي بزرگراه كردستان حد فاصل بزرگراه نيايش تا بزرگراه چمران
بصورت تونلي
كنترل وتاييد مطالعات مفهومي و پايه بخش انتهايي بزرگراه كردستان حد فاصل بزرگراه نيايش تا
بزرگراه چمران
كنترل وتاييد مطالعات مفهومي و پايه بخش انتهايي بزرگراه كردستان حد فاصل بزرگراه نيايش تا
بزرگراه چمران

 14012-01مطالعات و طراحي مفهومي و پايه فضاهاي زير سطحي ميدان هفت تير

نام گروه تخصصي

نام مرحله

پل و بزرگراهها

مرحله اول

تونل هاي درون شهري

مطالعات پايه

14013-01
69

14013-01

70

مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع شماره  S20بزرگراه همت با مسير ارتباطي بزرگراه هاي همت -
حكيم در محدوده منطقه 22
مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع شماره  S20بزرگراه همت با مسير ارتباطي بزرگراه هاي همت -

پارس
مهندسين مشاور سيويار

تونل هاي درون شهري

مطالعات مفهومي

تونل هاي درون شهري

مطالعات پايه

مهندسين مشاورهندسه پارس

تونل هاي درون شهري

مطالعات مفهومي

تونل هاي درون شهري

مطالعات پايه

تونل هاي درون شهري

مطالعات مفهومي

تونل هاي درون شهري

مرحله اول

تونل هاي درون شهري

مرحله دوم

 14014-01مطالعات و طراحي مفهومي و پايه فضاهاي زير سطحي ميدان ونك

تونل هاي درون شهري

خدمات اضافي

 14014-01مطالعات و طراحي مفهومي و پايه فضاهاي زير سطحي ميدان ونك

تونل هاي درون شهري

مطالعات پايه

حكيم در محدوده منطقه 22

مهندسين مشاور كالت راه

مهندسين مشاور سيويار

68

 14012-01مطالعات و طراحي مفهومي و پايه فضاهاي زير سطحي ميدان هفت تير

نام مشاور همكار

مهندسين مشاورهندسه پارس
گروه مشاركت مهندسين مشاور
هرازراه و شركت فرنهاد
گروه مشاركت مهندسين مشاور
هرازراه و شركت فرنهاد
مهندسين مشاور رهاب
مهندسين مشاور رهاب
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء(
ص) -موسسه ساحل
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء(
ص) -موسسه ساحل

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
70
ردیف كد پروژه

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام پروژه

 14014-01مطالعات و طراحي مفهومي و پايه فضاهاي زير سطحي ميدان ونك

تونل هاي درون شهري

مطالعات مفهومي

 14015-01مطالعات و طراحي مفهومي و پايه فضاهاي زير سطحي ميدان صادقيه

تونل هاي درون شهري

مطالعات پايه

 14015-01مطالعات و طراحي مفهومي و پايه فضاهاي زير سطحي ميدان صادقيه

تونل هاي درون شهري

مطالعات مفهومي

 14015-06مطالعات اجتماعي فضاهاي زير سطحي ميدان صادقيه

تونل هاي درون شهري

خدمات اضافي

72

 14018-02مطالعات توجيهي فضاي زير سطحي ميدان صنعت

تونل هاي درون شهري

مطالعات توجيهي

73

 14021-01مطالعات توجيهي فضاهاي زير سطحي ميدان آزادي

تونل هاي درون شهري

مطالعات توجيهي

 14023-01مطالعات طراحي مفهومي و پايه بزرگراه شهيد شوشتري

تونل هاي درون شهري

نام مشاور همكار
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء(
ص) -موسسه ساحل
گروه مشاركت مهندسين مشاور
سيويار و مهندسين مشاور ره
گروه مشاركتشهر
مهندسين مشاور

71

سيويار و مهندسين مشاور ره
گروه مشاركتشهر
مهندسين مشاور
سيويار و مهندسين مشاور ره
شهر

74

خدمات مديريتي
ويژه

مهندسين مشاورفجر توسعه
گروه مشاركت طرح و معماري -
انديشگار
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء

 14023-01مطالعات طراحي مفهومي و پايه بزرگراه شهيد شوشتري

تونل هاي درون شهري

مطالعات پايه

قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء

 14023-01مطالعات طراحي مفهومي و پايه بزرگراه شهيد شوشتري

تونل هاي درون شهري

مطالعات مفهومي

قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء

75

 14023-02بازنگري مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي بزرگراه شهيد شوشتري

تونل هاي درون شهري

مطالعات مفهومي

76

 14025-01مهندسي ارزش فضاي زير سطحي ميدان ونك

تونل هاي درون شهري

مرحله اول

مهندسين مشاور پويندگان
محيط زيست
گروه مشاركت شركت فرنهاد و
مهندسين مشاور طرح راه
ابريشم

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
نام گروه تخصصي

نام مرحله

ردیف كد پروژه

نام پروژه

77

 14025-02مهندسي ارزش فضاي زير سطحي ميدان آزادي

تونل هاي درون شهري

مرحله اول

78

 14027-01مطالعات توجيهي فضاي زير سطحي ميدان راه آهن

تونل هاي درون شهري

مطالعات توجيهي

 14028-01مطالعات مفهومي و پايه طرح پايلوت تونل مشترك در شهرك مرواريد شهر

تونل هاي درون شهري

مطالعات پايه

نام مشاور همكار
گروه مشاركت شركت فرنهاد و
مهندسين مشاور طرح راه
گروه مشاركتابريشم
مهندسين مشاور
نقش پيراوش و مهندسين
مشاور گذرراه
مهندسين مشاور زيستاب

79

 14028-01مطالعات مفهومي و پايه طرح پايلوت تونل مشترك در شهرك مرواريد شهر

تونل هاي درون شهري

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور زيستاب

 14029-01مطالعات بررسي پايداري و ارائه طرح پايداري ديوار خاك مسلح حاشيه تقاطع صدر  -مدرس

تونل هاي درون شهري

كارشناسي

مهندسين مشاورهندسه پارس

80

 14029-01مطالعات بررسي پايداري و ارائه طرح پايداري ديوار خاك مسلح حاشيه تقاطع صدر  -مدرس
15006-01
15006-01
81

15006-01
15006-22
15007-01
82

مطالعات مفهومي و پايه شبكه اصلي جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و تاسيسات وابسته در
حوضه آبريز شرق تهران( مطالعات فرا منطقه اي)
مطالعات مفهومي و پايه شبكه اصلي جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و تاسيسات وابسته در
حوضه آبريز شرق تهران( مطالعات فرا منطقه اي)
مطالعات مفهومي و پايه شبكه اصلي جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و تاسيسات وابسته در
حوضه آبريز شرق تهران( مطالعات فرا منطقه اي)
طراحي تفصيلي استخر تعديل سيالب سرخه حصار ،رسوبگير و درونشهري ابوذر ،رسوبگيرجمشيديه
 ،آشغالگير زرين گالب و آشغالگير ولنجك( الحاقيه شماره )1
مطالعات مفهومي شبكه اصلي جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و تاسيسات وابسته در حوضه
آبريز مركز تهران( مطالعات فرا منطقه اي)

تونل هاي درون شهري

مرحله اول

آبهاي سطحي

خدمات اضافي

آبهاي سطحي

مطالعات پايه

آبهاي سطحي

مطالعات مفهومي

آبهاي سطحي

طراحي تفصيلي

آبهاي سطحي

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاورهندسه پارس
شركت مهندسي مشاور مهاب
قدس
شركت مهندسي مشاور مهاب
قدس
شركت مهندسي مشاور مهاب
قدس
شركت مهندسي مشاور مهاب
قدس
گروه مشاركت عمران محيط
زيست و طرح نوانديشان

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه

نام پروژه

نام مرحله

نام مشاور همكار

نام گروه تخصصي

مطالعات پايه

گروه مشاركت عمران محيط

وتفصيلي

زيست و طرح نوانديشان

آبهاي سطحي

مطالعات مفهومي

مهندسين مشاور ري آب

آبهاي سطحي

الحاقيه 1

82

 15007-02مطالعات طراحي پايه و تفصيلي سرشاخه اكباتان
83

15008-01

مطالعات مفهومي شبكه آبهاي سطحي و تاسيسات وابسته در حوزه آبريزغرب و چيتگر تهران(
مطالعات فرا منطقه اي)

 15009-01مشاور مادر مطالعات عملياتي كردن طرح جامع مديريت آب هاي سطحي شهر تهران

آبهاي سطحي

84

85
86

 15009-01مشاور مادر مطالعات عملياتي كردن طرح جامع مديريت آب هاي سطحي شهر تهران

آبهاي سطحي

مرحله اول

 15012-01مطالعات طرح احياء و ساماندهي رودخانه ها و قنوات محدوده رودخانه هاي دركه و فرحزاد

آبهاي سطحي

مرحله اول

آبهاي سطحي

مرحله اول

آبهاي سطحي

مرحله اول

15013-01

مطالعات طرح احياء و ساماندهي رودخانه هاو قنوات محدوده رودخانه هاي دربند ،گالبدره  ،دارآباد ،
خرگوش دره وسيل برگردان شرق

 15014-01مطالعات طرح احياء و ساماندهي رودخانه و قنوات محدوده رودخانه وردآورد
87

 15014-01مطالعات طرح احياء و ساماندهي رودخانه و قنوات محدوده رودخانه وردآورد
88

15017-01

89

15019-01

انجام خدمات مشاور مادربراي مطالعات طرح جامع احياء و ساماندهي رودخانه ها و قنوات شهر
تهران
مطالعات طراحي مفهومي پروژه هاي اضافه شده در غرب رودخانه كن و طراحي پايه و تفصيلي
طرحهاي اضطراري و داراي اولويت اجرايي حوزه آبريز غرب وچيتگر تهران

 15020-01مطالعات پايه وتفصيلي احياء و ساماندهي رودخانه فرحزاد حد فاصل سيمون بوليوار تا پل خوشمرام
90

آبهاي سطحي

مطالعات اجتماعي

آبهاي سطحي

مرحله اول

آبهاي سطحي
آبهاي سطحي

مفهومي  ،پايه
تفصيلي
طراحي تفصيلي

گروه مشاركت تهران سحاب و
موسسه راهبرد دانش پويا
گروه مشاركت تهران سحاب و
موسسه راهبرد دانش پويا
گروه مشاركت مهندسين مشاور
طرح نوانديشان و مهساب شرق
گروه مشاركت مهندسين مشاور
نگين شهر آينده و سازه پردازي
ايران
گروه مشاركت مهندسين مشاور
گاماسياب و پي كده
گروه مشاركت مهندسين مشاور
گاماسياب و پي كده
مهندسين مشاور يكم
مهندسين مشاور ري آب
گروه مشاركت مهندسين مشاور
طرح نوانديشان و مهساب شرق

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه

نام پروژه

نام گروه تخصصي

نام مرحله

90

 15020-01مطالعات پايه وتفصيلي احياء و ساماندهي رودخانه فرحزاد حد فاصل سيمون بوليوار تا پل خوشمرام
91

15022-01
15023-01

92

15023-01
15023-01

93

انجام مطالعات طراحي تفصيلي پروژه هاي اولويت سال  1395مديريت آبهاي سطحي حوضه آبريز
شرق تهران
مطالعات طراحي پايه و تفصيلي پروژه هاي شبكه اصلي جمع آوري آبهاي سطحي و تاسيسات
وابسته در حوزه آبريز مركز تهران
مطالعات طراحي پايه و تفصيلي پروژه هاي شبكه اصلي جمع آوري آبهاي سطحي و تاسيسات
وابسته در حوزه آبريز مركز تهران
مطالعات طراحي پايه و تفصيلي پروژه هاي شبكه اصلي جمع آوري آبهاي سطحي و تاسيسات
وابسته در حوزه آبريز مركز تهران

 15024-01انجام مطالعات ايمن سازي و ساماندهي رودخانه كن از بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان
مشاور مادر مطالعات عملياتي كردن طرح جامع مديريت آبهاي سطحي شهر تهران( دوره سوم -

94

15025-01

95

 15026-01مطالعات طرح جامع احياء و ساماندهي رودخانه كن
15027-01

96

15027-01
15027-01

سال )95

مطالعات طراحي پايه و تفصيلي پروژه هاي اولويت سال  1395مديريت آبهاي سطحي حوزه آبريز
رودخانه كن
مطالعات طراحي پايه و تفصيلي پروژه هاي اولويت سال  1395مديريت آبهاي سطحي حوزه آبريز
رودخانه كن
مطالعات طراحي پايه و تفصيلي پروژه هاي اولويت سال  1395مديريت آبهاي سطحي حوزه آبريز
رودخانه كن

نام مشاور همكار
گروه مشاركت مهندسين مشاور

آبهاي سطحي

مطالعات پايه

آبهاي سطحي

طراحي تفصيلي

آبهاي سطحي

خدمات ارجاعي

مهندسين مشاورپارس پياب

آبهاي سطحي

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاورپارس پياب

آبهاي سطحي

مطالعات پايه

مهندسين مشاورپارس پياب

آبهاي سطحي

طراحي تفصيلي

آبهاي سطحي

مرحله اول

آبهاي سطحي

مرحله اول

آبهاي سطحي

خدمات ارجاعي

آبهاي سطحي

طراحي تفصيلي

آبهاي سطحي

مطالعات پايه

طرح نوانديشان و مهساب شرق
شركت مهندسي مشاور مهاب
قدس

شركت مهندسي مشاور مهاب
قدس
گروه مشاركت مهندسين مشاور
سازيان و مهندسين مشاور
تهران سحاب
مهندسين مشاور الر
گروه مشاركت مهندسين مشاور
عمران محيط زيست و موسسه
دانش پويا
راهبرد
پژوهشي
مشاور
مهندسين
مشاركت
گروه
عمران محيط زيست و موسسه
دانش پويا
راهبرد
پژوهشي
مشاور
مهندسين
مشاركت
گروه
عمران محيط زيست و موسسه
پژوهشي راهبرد دانش پويا

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

ردیف كد پروژه

آبهاي سطحي

خدمات ارجاعي

مهندسين مشاور ري آب

آبهاي سطحي

طراحي تفصيلي

مهندسين مشاور ري آب

آبهاي سطحي

مطالعات پايه

مهندسين مشاور ري آب

98

 15029-01نظارت بر پروژه برداشت وضع موجود و تهيه اطالعات خروجي شبكه اصلي آبهاي سطحي شهر تهران

آبهاي سطحي

نظارت

99

 15030-01مطالعات جامع تعيين و تدقيق حريم و كاركردهاي اكولوژيك رودخانه هاي شهر تهران

آبهاي سطحي

مرحله اول

معاونت پژوهشي دانشگاه تهران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاورگرانطين

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

پژوهشكده سوانح طبيعي ايران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

15028-01
97

15028-01
15028-01

16002-01 100
16003-01 101

نام پروژه
مطالعات طراحي پايه و تفصيلي پروژه هاي اولويت سال  95مديريت آب هاي سطحي حوزه آبگير
چيتگر
مطالعات طراحي پايه و تفصيلي پروژه هاي اولويت سال  95مديريت آب هاي سطحي حوزه آبگير
چيتگر
مطالعات طراحي پايه و تفصيلي پروژه هاي اولويت سال  95مديريت آب هاي سطحي حوزه آبگير
چيتگر

مطالعات خدمات جنبي سونداژهاي شناسايي و آزمايشات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پل و ابنيه(
گرانطين)
مطالعات خدمات جنبي سونداژ هاي شناسايي و آزمايشات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پل و ابنيه(
پژوهشكده سوانح طبيعي)

 16005-01 102مطالعات خدمات جنبي سونداژ هاي شناسايي و آزمايشات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پل و ابنيه
 16010-03مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه همت  -خيابان وليعصر

103

مقاوم سازي پل و ابنيه بازنگري ارزيابي كمي
مرحله دوم

 16010-03مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه همت  -خيابان وليعصر

مقاوم سازي پل و ابنيه

 16010-07مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه هاي رسالت  -حقاني

مقاوم سازي پل و ابنيه بازنگري ارزيابي كمي

مهندسين مشاورتحليل نقشه
نيان

پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه

نام پروژه

 16010-07مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه هاي رسالت  -حقاني

نام گروه تخصصي

نام مرحله

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

 16010-08 103مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه هاي همت  -افريقا

مقاوم سازي پل و ابنيه بازنگري ارزيابي كمي

 16010-08مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه هاي همت  -افريقا

مقاوم سازي پل و ابنيه بازنگري ارزيابي كمي
مرحله دوم

 16010-08مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه هاي همت  -افريقا

مقاوم سازي پل و ابنيه

 16010-10مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه شيخ فضل اهلل نوري ضلع غربي استاديوم

مقاوم سازي پل و ابنيه بازنگري ارزيابي كمي

 16010-10مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه شيخ فضل اهلل نوري ضلع غربي استاديوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

 16011-09مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه يادگار امام  -بلوار مرزداران

مقاوم سازي پل و ابنيه بازنگري ارزيابي كمي

 16011-09مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه يادگار امام  -بلوار مرزداران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مرحله دوم

104

 16011-10مطالعات دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه كردستان  -خيابان خدامي

105

مقاوم سازي پل و ابنيه بازنگري ارزيابي كمي

 16011-10مطالعات دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه كردستان  -خيابان خدامي

مقاوم سازي پل و ابنيه

 16017-01خدمات مشاوره در خصوص حذف درزهاي انبساط پل هاي پهنه شرقي شهر تهران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

نام مشاور همكار
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
معاونت پژوهشي و فناوري
دانشگاه اروميه
معاونت پژوهشي و فناوري
دانشگاه اروميه
معاونت پژوهشي و فناوري
دانشگاه اروميه
معاونت پژوهشي و فناوري
دانشگاه اروميه

مطالعات پايه

مهندسين مشاوركرانه به كرانه

وتفصيلي

پارس

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه

نام پروژه

نام گروه تخصصي

نام مرحله

105

 16017-01خدمات مشاوره در خصوص حذف درزهاي انبساط پل هاي پهنه شرقي شهر تهران

مقاوم سازي پل و ابنيه

 16018-01خدمات مشاوره در خصوص حذف درزهاي انبساط پل هاي پهنه غربي شهر تهران

مقاوم سازي پل و ابنيه

106

 16018-01خدمات مشاوره در خصوص حذف درزهاي انبساط پل هاي پهنه غربي شهر تهران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مطالعات مفهومي
مطالعات پايه
وتفصيلي
مطالعات مفهومي

نام مشاور همكار
مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس
مهندسين مشاور ساتروپات پل
مهندسين مشاور ساتروپات پل

ترجمه آئين نامه AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2014و
 16020-01 107دستورالعمل -Seismic Retrofitting Manual for Highway Structiures(Part 1

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

جناب آقاي اميد افشاريان زاده

 16023-01مطالعات 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 108مطالعات فاز دوم طرح بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه هاي بعثت  -آزادگان ( صنيع خاني)

مقاوم سازي پل و ابنيه

پيش فازدوم

راه آهن راه

 16023-02مطالعات فاز دوم طرح بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه هاي بعثت  -آزادگان ( صنيع خاني)

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

راه آهن راه

مقاوم سازي پل و ابنيه

پيش فازدوم

)B ridge

16024-01

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

109

16024-01

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

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

16024-02

مطالعات فاز دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع ايستگاه شهيد بهشتي  -كمربندي شهر ري

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

پيش فازدوم

16024-03
110

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

مهندسين مشاور آرسس پل
پارس
مهندسين مشاور آرسس پل
پارس
مهندسين مشاور آرسس پل
پارس
مهندسين مشاور آرسس پل
پارس

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه
110

16024-03
16024-04
16025-01

نام پروژه
مطالعات فاز دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع اتوبان شمال بهشت زهرا  -آزادراه تهران قم ( جوار
حرم)
مطالعات فاز دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع كمربندي شهر ري با بلوار دستواره ( پل جوانمرد
قصاب)
مطالعات فاز دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه يادگار امام  -خيابان آزادي

نام گروه تخصصي

نام مرحله

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

پيش فازدوم

111

16025-01
16026-01
112

16026-01
16027-01
16027-01 113
16027-01
16029-01 114

مطالعات فاز دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه يادگار امام  -خيابان آزادي
مطالعات مراحل اول و دوم ارائه بهسازي لرزه اي  ،سازه اي و كامپوزيت نمودن عرشه پل خيابان
هاي حافظ  -انقالب و نظارت بر انجام خدمات جنبي در صورت لزوم
مطالعات مراحل اول و دوم ارائه بهسازي لرزه اي  ،سازه اي و كامپوزيت نمودن عرشه پل خيابان
هاي حافظ  -انقالب و نظارت بر انجام خدمات جنبي در صورت لزوم
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه همت  -نيروي انتظامي و نظارت بر
انجام خدمات جنبي ( درصورت لزوم)
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه همت  -نيروي انتظامي و نظارت بر
انجام خدمات جنبي ( درصورت لزوم)
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه همت  -نيروي انتظامي و نظارت بر
انجام خدمات جنبي ( درصورت لزوم)
مطالعات تجربي و تحليلي نشيمن گاه هاي االستومري مسلح به ورق هاي فوالدي با لحاظ اثر
بارگذاري دراز مدت

 16030-01 115مطالعات تكميلي ژئوتكنيك  ،احياء سيستم زهكشي و طراحي سيستم پايش پي برج ميالد تهران

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

نام مشاور همكار
مهندسين مشاور آرسس پل
پارس
مهندسين مشاور آرسس پل
پارس
مهندسين مشاور پايداري سازه
و راه
مهندسين مشاور پايداري سازه
و راه
مهندسين مشاور طرح توسعه
ابنيه پرداز
مهندسين مشاور طرح توسعه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

بهساز آساي ايرانيان

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

بهساز آساي ايرانيان

مقاوم سازي پل و ابنيه

خدمات اضافي

بهساز آساي ايرانيان

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

طراحي تفصيلي

ابنيه پرداز

معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي شريف
مهندسين مشاور سازه پردازي
ايران

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه

نام پروژه

 16031-01مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه يادگار امام  -خيابان شهرداري
16031-02
116

16031-03
16031-03
16032-01 117
16033-01 118
16034-01 119
16035-01 120
16036-01
121

16036-01
16037-01
122

مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي و طرح كمپوزيت نمودن عرشه پل تقاطع خيابان هاي
حافظ  -جمهوري
مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي لرزه اي پل تقاطع كمربندي شهر ري با بزرگراه تهران -
ورامين (پل عبدالرحمن صوفي يا مبدل ورامين)
مطالعات مراحل اول و دوم طرح بهسازي لرزه اي پل تقاطع كمربندي شهر ري با بزرگراه تهران -
ورامين (پل عبدالرحمن صوفي يا مبدل ورامين)
مطالعات تدوين برنامه و اجراي روش پايش سالمت (  )SHMو مديريت نگهداري (  )BMSپل
جواديه
مطالعات خدمات جنبي آزمايشات ( ژئوتكنيك و مقاومت مصالح) و سونداژ هاي شناسايي پل هاي
شهر تهران( پايادژ)
مطالعات خدمات جنبي آزمايشات ( ژئوتكنيك و مقاومت مصالح) و سونداژ هاي شناسايي پل هاي
شهر تهران( شالوده هاي مقاوم عمران))
مطالعات خدمات جنبي آزمايشات ( ژئوتكنيك و مقاومت مصالح) و سونداژ هاي شناسايي پل هاي
شهر تهران( راه سازه شهرياد)
مطالعات مرحله اول و دوم طرح بهسازي لرزه اي پل تقاطع خيابانهاي بعثت  -راه آهن و نظارت بر
انجام خدمات جنبي( درصورت لزوم)
مطالعات مرحله اول و دوم طرح بهسازي لرزه اي پل تقاطع خيابانهاي بعثت  -راه آهن و نظارت بر
انجام خدمات جنبي( درصورت لزوم)
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه يادگار امام  -جالل آل احمد و نظارت
بر انجام خدمات جنبي( در صورت لزوم)

نام گروه تخصصي

نام مرحله

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

نام مشاور همكار
مهندسين مشاور بهين تردد
پارس
مهندسين مشاور بهين تردد
پارس
مهندسين مشاور بهين تردد

مقاوم سازي پل و ابنيه

خدمات جنبي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

دانشگاه علم و صنعت ايران

مقاوم سازي پل و ابنيه

خدمات جنبي

مهندسين مشاور پايادژ

مقاوم سازي پل و ابنيه

خدمات جنبي

شالوده هاي مقاوم عمران

مقاوم سازي پل و ابنيه

خدمات جنبي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

پارس
مهندسين مشاور بهين تردد
پارس

مهندسين مشاور راه سازه
شهرياد
مهندسين مشاور طرح توسعه
ابنيه پرداز
مهندسين مشاور طرح توسعه
ابنيه پرداز
معاونت پژوهشي و فناوري
دانشگاه اروميه

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه
122

16037-01
16038-01
123

16038-01

نام پروژه
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه يادگار امام  -جالل آل احمد و نظارت
بر انجام خدمات جنبي( در صورت لزوم)
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي و سازه اي پل تقاطع مسير خط  5مترو شهر تهران در
محل پمپ بنزين وردآورد و نظارت برانجام خدمات جنبي در صورت لزوم
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي و سازه اي پل تقاطع مسير خط  5مترو شهر تهران در
محل پمپ بنزين وردآورد و نظارت برانجام خدمات جنبي در صورت لزوم

 16039-01مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع رودخانه كرج و نظارت بر انجام خدمات جنبي

نام گروه تخصصي

نام مرحله

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

124

 16039-01مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع رودخانه كرج و نظارت بر انجام خدمات جنبي
16040-01
125

16040-01

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي سازه اي و لرزه اي پل تقاطع مسير خط 5مترو تهران با بزرگراه
آزادگان
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي سازه اي و لرزه اي پل تقاطع مسير خط 5مترو تهران با بزرگراه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

نام مشاور همكار
معاونت پژوهشي و فناوري
دانشگاه اروميه
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
معاونت پژوهشي و فناوري
دانشگاه اروميه
معاونت پژوهشي و فناوري
دانشگاه اروميه
مهندسين مشاور ايمن تقاطع

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور ايمن تقاطع

 16041-01مطالعات مرحله اول بهسازي لرزه اي پل پروانه و نظارت بر انجام خدمات جنبي

مقاوم سازي پل و ابنيه

اول بهسازي لرزه اي

مهندسين مشاور سازيان

 16041-01 126مطالعات مرحله اول بهسازي لرزه اي پل پروانه و نظارت بر انجام خدمات جنبي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور سازيان

 16041-01مطالعات مرحله اول بهسازي لرزه اي پل پروانه و نظارت بر انجام خدمات جنبي

مقاوم سازي پل و ابنيه

16042-01
127

آزادگان

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي سازه اي و لرزه اي پل تقاطع مسير خط 5مترو شهر تهران با پل
ايستگاه صادقيه

مقاوم سازي پل و ابنيه

نظارت بر خدمات
جنبي
مرحله اول

مهندسين مشاور سازيان
دفترهمكاريهاي علمي ،صنعتي
دانشگاه علم و صنعت

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه
127

16042-01

نام پروژه
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي سازه اي و لرزه اي پل تقاطع مسير خط 5مترو شهر تهران با پل

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار
دفترهمكاريهاي علمي ،صنعتي

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

 16043-01 128مطالعات تكميلي عملكرد سازه اي پاركينگ طبقاتي برج ميالد

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور ديناسيس

 16044-01 129تدوين كتاب با موضوع طراحي و ارزيابي پل هاي راه و راه آهن در  5مجلد

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

جناب آقاي اميد افشاريان زاده

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

16045-02
16045-02
16045-03
16045-03
16045-04
16045-04
130

16045-05
16045-05

ايستگاه صادقيه

مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي خط پنج متروي شهر تهران -
زير گذر ورودي پارك ارم( كيلومتر)3+500
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي خط پنج متروي شهر تهران -
زير گذر ورودي پارك ارم( كيلومتر)3+500
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي خط پنج متروي شهر تهران -
رودخانه كن (كيلومتر)3+550
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي خط پنج متروي شهر تهران -
رودخانه كن (كيلومتر)3+550
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي خط پنج متروي شهر تهران -
زيرگذر ورودي آزادگان (كيلومتر )6+973
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي خط پنج متروي شهر تهران -
زيرگذر ورودي آزادگان (كيلومتر )6+973
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي خط پنج متروي شهر تهران -
زير گذر خروجي آزادگان( كيلومتر)7+175
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي خط پنج متروي شهر تهران -
زير گذر خروجي آزادگان( كيلومتر)7+175

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

دانشگاه علم و صنعت

مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس
مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس
مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس
مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس
مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس
مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس
مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس
مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس
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1397/01/30

ردیف كد پروژه
16045-06
16045-06
16045-07
16045-07
16046-02
16046-02
16046-03
16046-03
16046-04
16046-04
131

16046-05

نام پروژه
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي خط پنج متروي شهر تهران -
خيابان علي مراديان ( پل بهنوش) كيلومتر)8+054
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي خط پنج متروي شهر تهران -
خيابان علي مراديان ( پل بهنوش) كيلومتر)8+054
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي خط پنج متروي شهر تهران-
بلوار دستواره (ورودي غرب پارك چيتگر)كيلومتر10+430
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي خط پنج متروي شهر تهران-
بلوار دستواره (ورودي غرب پارك چيتگر)كيلومتر10+430
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي پنج متروي شهر تهران -زير
گذر شرق ايستگاه ايرانخودرو ( كيلومتر)11+825
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي پنج متروي شهر تهران -زير
گذر شرق ايستگاه ايرانخودرو ( كيلومتر)11+825
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي پنج متروي شهر تهران -
زيرگذر بلوار ايران خودرو ( كيلومتر )12+830
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي پنج متروي شهر تهران -
زيرگذر بلوار ايران خودرو ( كيلومتر )12+830
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي پنج متروي شهر تهران -
رودخانه وردآورد(كيلومتر)16+125
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي پنج متروي شهر تهران -
رودخانه وردآورد(كيلومتر)16+125
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي پنج متروي شهر تهران -
بلواراردستاني(پل داردپخش)كيلومتر16+600

نام گروه تخصصي

نام مرحله

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور رهاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور رهاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور رهاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور رهاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور رهاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور رهاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

نام مشاور همكار
مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس
مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس
مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس
مهندسين مشاوركرانه به كرانه
پارس

مهندسين مشاور رهاب

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30

131

ردیف كد پروژه
16046-05
16046-06
16046-06
16046-07
16046-07
16047-01 132
16048-01 133
16049-01 134
16050-01 135

نام پروژه
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي پنج متروي شهر تهران -
بلواراردستاني(پل داردپخش)كيلومتر16+600
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي پنج متروي شهر تهران -
زيرگذرسواره رو( كيلومتر)17+075
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي پنج متروي شهر تهران -
زيرگذرسواره رو( كيلومتر)17+075
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي پنج متروي شهر تهران -
زيرگذر خيابان شهرداري (پل گرمدره) كيلومتر24+310
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي  6دستگاه پل از پل هاي پنج متروي شهر تهران -
زيرگذر خيابان شهرداري (پل گرمدره) كيلومتر24+310
مطالعات ارزيابي كيفي آسيب پذيري تعدادي از پل هاي مسير خط  5مترو شهر تهران( پرديس
دانشكده هاي فني دانشگاه تهران)
مطالعات ارزيابي كيفي آسيب پذيري تعدادي از پل هاي مسير خط  5مترو شهر تهران 41-دستگاه
پل( پژوهشكده سوانح طبيعي)
مطالعات ارزيابي كيفي آسيب پذيري20دستگاه پل از مسير خط  5مترو شهر تهران( معاونت
پژوهشي و فناوري دانشگاه صنعتي امير كبير)
مطالعات ارزيابي كيفي آسيب پذيري تعدادي از پل هاي مسير خط  5مترو شهر تهران( معاونت
پژوهشي و فناوري دانشگاه تربيت مدرس)

 16051-01 136مطالعات ارزيابي كيفي آسيب پذيري 20دستگاه پل از مسير خط  5متروي شهر تهران
16052-01 137

مطالعات ارزيابي كيفي آسيب پذيري  15دستگاه پل از مسير خط  5مترو تهران ( طرح و توسعه
ابنيه پرداز)

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور رهاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور رهاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور رهاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور رهاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور رهاب

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

پرديس دانشكده هاي فني
دانشگاه تهران
پژوهشكده سوانح طبيعي ايران
معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه صنعتي امير كبير
معاونت پژوهشي و فناوري
دانشگاه تربيت مدرس
دفترهمكاريهاي علمي ،صنعتي
دانشگاه علم و صنعت
مهندسين مشاور طرح توسعه
ابنيه پرداز

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه
16053-01 138
16054-01
16054-01
16054-02
16054-02
16054-03
16054-03
16054-04
139

16054-04
16054-05
16054-05

نام پروژه
مطالعات ارزيابي كيفي آسيب پذيري 15دستگاه پل از مسير خط 5مترو تهران ( بهساز آساي
ايرانيان)
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع خط پنجم متروي شهر تهران -جاده
ماهدشت ( كيلومتر)34-820
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع خط پنجم متروي شهر تهران -جاده
ماهدشت ( كيلومتر)34-820
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع خط پنجم متروي شهر تهران  -بلوار
امامزاده حسن( پل استاندارد)كيلومتر33+618
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع خط پنجم متروي شهر تهران  -بلوار
امامزاده حسن( پل استاندارد)كيلومتر33+618
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع خط پنجم متروي شهر تهران و -زيرگذر
سواره رو( كيلومتر )32+838
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع خط پنجم متروي شهر تهران و -زيرگذر
سواره رو( كيلومتر )32+838
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع خط پنجم متروي شهر تهران  -خيابان
صدوقي ( كيلومتر 32+660
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع خط پنجم متروي شهر تهران  -خيابان
صدوقي ( كيلومتر 32+660
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع خط پنجم متروي شهر تهران  -زير گذر
شرق رودخانه كرج ( كيلومتر )30+495
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع خط پنجم متروي شهر تهران  -زير گذر
شرق رودخانه كرج ( كيلومتر )30+495

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

بهساز آساي ايرانيان

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور راهان سازه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور راهان سازه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور راهان سازه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور راهان سازه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور راهان سازه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور راهان سازه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور راهان سازه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور راهان سازه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور راهان سازه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور راهان سازه
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ردیف كد پروژه
16054-06
16054-06
16054-07
16054-07

نام پروژه
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع خط پنجم متروي شهر تهران  -خيابان مير
علي ( كيلومتر )29+625
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع خط پنجم متروي شهر تهران  -خيابان مير
علي ( كيلومتر )29+625
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع خط پنجم متروي شهر تهران  -خيابان ويال
( كيلومتر )28+925
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي پل تقاطع خط پنجم متروي شهر تهران  -خيابان ويال
( كيلومتر )28+925

 51061-01 140مطالعات مهندسي ارزش طراحي فضاي زير سطحي ميدان هفت تير
51061-02 141

مطالعات مهندسي ارزش طراحي فضاي زير سطحي ميدان صنعت ( بسته شماره 3اسناد
فراخوان( )RFPانجام مطالعات مهندسي ارزش تعدادي از پروژه هاي مطالعات سازمان

 53011-07 142طراحي و پياده سازي سامانه مديريت نگهداري معابر شهر تهران ( )TRMS
 53016-01بازنگري راهنماي انتخاب مشاور بر اساس آيين نامه بند "ه" ماده 29
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 53016-01بازنگري راهنماي انتخاب مشاور بر اساس آيين نامه بند "ه" ماده 29
 53017-01 144تدوين شرح خدمات همسان و راهنماي انجام مطالعات زيست محيطي تونل هاي شهري
53019-01 145

ارائه خدمات مشاوره بازنگري مشخصات فني و مقاطع همسان جداول و انهار بتني شهري( موضوع
سند شماره  6-8-61نظام فني و اجرايي)

نام گروه تخصصي

نام مرحله

نام مشاور همكار

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور راهان سازه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور راهان سازه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله اول

مهندسين مشاور راهان سازه

مقاوم سازي پل و ابنيه

مرحله دوم

مهندسين مشاور راهان سازه

تونل هاي درون شهري

مرحله اول

مهندسين مشاور رهاب

تونل هاي درون شهري

مرحله اول

مهندسين مشاور رهاب

تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني

مرحله اول
آسيب شناسي

مهندسين مشاور دانش پژوهان
هنگام
خشايار كمانگير طهران

بازنگري

خشايار كمانگير طهران

مرحله اول

ماندانا اردشيري

مرحله اول

مهندسين مشاور طرح و توسعه
آبسان پارس

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه
53024-01
146

53024-01

نام پروژه
فرمت همسان قرارداد و راهنماي واگذاري پروژه هاي عمراني به روش مشاركت بخش خصوصي

( )P P P

فرمت همسان قرارداد و راهنماي واگذاري پروژه هاي عمراني به روش مشاركت بخش خصوصي

( )P P P

 53025-01 147تدوين و بازنگري اسناد نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
 53029-03تدوين تعرفه تهيه پوسته طرح هاي بزرگراهي
148

 53029-07بازنگري تعرفه قيمت مطالعات شناسايي تاسيسات و عوارض زير سطحي به روش رادار نفوذي زمين
 53030-03تدوين شرح خدمات همسان مطالعات فضاهاي زير سطحي
 53030-04تدوين شرح خدمات همسان مطالعات تونل هاي ترافيكي شهري
 53030-05تدوين شرح خدمات همسان مطالعات تعمير و نگهداري پل ها
 53030-06 149تدوين شرح خدمات همسان مطالعات پايش اثر بخش طرح هاي عمراني
 53030-07تدوين شرح خدمات همسان مطالعات احياء رودخانه ها و رود دره هاي شهري
 53030-08تدوين شرح خدمات همسان مطالعات تقاطع هاي غير همسطح شهري

نام گروه تخصصي
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني

نام مرحله

نام مشاور همكار

مرحله اول

دانشگاه صنعتي شريف

مرحله اول
مرحله اول
مرحله اول

دانشگاه صنعتي شريف
مهندسين مشاور دانش پژوهان
هنگام
مهندسين مشاور راهان سازه

مرحله اول

مهندسين مشاور راهان سازه

مرحله اول

مهندسين مشاور سازيان

مرحله اول

مهندسين مشاور سازيان

مرحله اول

مهندسين مشاور سازيان

مرحله اول

مهندسين مشاور سازيان

مرحله اول

مهندسين مشاور سازيان

مرحله اول

مهندسين مشاور سازيان
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فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه
53030-09

نام پروژه
تدوين شرح خدمات همسان مطالعات و راهنماي نحوه انجام مطالعات توجيهي طرح هاي عمراني
شهري ( نظام پذيرش طرح هاي عمراني)

 53031-01تدوين نظام كنترل و تضمين كيفيت اجراي پروژه هاي عمراني شهرداري تهران
150

 53031-03آئين نامه بررسي و تصويب طرح ها
 53032-01تدوين دستورالعمل ضوابط پذيرش قيرهاي مصرفي در عمليات راهسازي و تعمير و نگهداري راه ها
 53032-02تدوين دستورالعمل ارزيابي پل هاي وافع در مسير رودخانه
 53032-03 151تدوين دستورالعمل تهيه پوسته طرح براي تونل هاي شهري و فضاهاي زير سطحي
53032-04

تدوين دستورالعمل مطالعه و پايش ريسك آسيب هاي احتمالي به سازه هاي مجاور فضاهاي زير
سطحي طي مراحل ساخت و در دوران بهره برداري

 53032-06تدوين دستورالعمل تعيين لزومات و روش طراحي تهويه تونل هاي شهري و فضاهاي زير سطحي
 53033-01راهنماي برگزاري مناقصات پيمانكاري
 53033-02آيين نامه خريد خدمات مشاوره در معامالت متوسط
 53033-03شرايط عمومي و قرارداد همسان خريد مصالح  ،كاال و تجهيزات

152

نام گروه تخصصي
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني

نام مرحله

نام مشاور همكار

مرحله اول

مهندسين مشاور سازيان

مرحله اول

مهندسين مشاور راهياب بهينه

مرحله اول
مرحله اول
مرحله اول
مرحله اول
مرحله اول
مرحله اول
مرحله اول
مرحله اول
مرحله اول

مهندسين مشاور راهياب بهينه
مهندسين مشاور طرح و توسعه
آبسان پارس
مهندسين مشاور طرح و توسعه
آبسان پارس
مهندسين مشاور طرح و توسعه
آبسان پارس
مهندسين مشاور طرح و توسعه
آبسان پارس
مهندسين مشاور طرح و توسعه
آبسان پارس
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان

فهرست پروژه های در دست طراحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
1397/01/30
ردیف كد پروژه

نام پروژه

 53033-04دستورالعمل تعيين ضرايب منطقه اي در پروژه هاي شهري تهران
 53033-05 152دستورالعمل همسان تعيين حق الزحمه مشاورشان و مديريت طرح
 53033-06ضوابط محاسبه كسربهاي آسفالت در پيمان هاي عمران شهري
 53033-07ضوابط محاسبه بهاي آسفالت در پيمان هاي تامين مصالح
 53033-08ضوابط پذيرش و محاسبه كسر بهاي جداول و كفپوش هاي بتني
 53033-09دستورالعمل انتخاب مشاور كنترل و بازرسي جوش
 53035-01 153پايش نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
 53037-01 154ارائه مدل كاربردي پيش بيني عمر خدمت و عمليات تعميير و نگهداري روسازي هاي شهر تهران
53038-01 155

انجام خدمات مشاوره اي مالي و اقتصادي پروژه تدوين فرمت همسان قرارداد و راهنماي واگذاري
پروژه هاي عمراني به روش مشاركت بخش خصوصي ( )ppp

نام گروه تخصصي
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني
تدوين ضوابط و معيارهاي
فني

نام مرحله
مرحله اول
مرحله اول
مرحله اول
مرحله اول
مرحله اول
مرحله اول

نام مشاور همكار
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان
مهندسين مشاور طرح نو
انديشان

مرحله اول

مهندسين مشاور راهبرد سنا

مرحله اول

پدرام باقريان

مرحله اول

موسي احمدي

