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1394/07/27

کد

نام پروژه

گروه

13440-03

هدايت فني ،راهبري ،ارزيابي و نظارت عاليه بر مطالعات طرح جامع آبهاي سطحي

آبهاي سطحي

13534-01

مطالعات مرحله اول و دوم جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و پروفيله کردن خيابان خاوران

آبهاي سطحي

13482-20

انجام خدمات پايش کيفي آب رودخانه کن در ايستگاه هاي باال دست بند انحرافي کن و سرريز
سيفون کن

آبهاي سطحي

13481-03

مطالعات مرحله دوم سرشاخه هاي دماوند و پيروزي از تونل  17شهريور

آبهاي سطحي

13481-01

مطالعات ساماندهي سرشاخه هاي تونل  17شهريور

آبهاي سطحي

13518-01

طرح ساماندهي مسيل دره زرنو

آبهاي سطحي

13559-01

مطالعات مفهومي  -مقدماتي کنترل سيالب حوزه هاي باالدست محدوده شهرداري منطقه 22

آبهاي سطحي

13547-02
15004-04

تهيه نقشه ازبيلت  ،فيلم و عكس از تونل مصطفي خميني حد فاصل ميدان بهارستان تا خيابان 17
شهريور
طرح اتصال کانال کندرو شرقي بزرگراه امام علي ( ع) در تقاطع بزرگراه شهيد محالتي به مسيل
اصفهانك

آبهاي سطحي
آبهاي سطحي

15003-01

مطالعات مراحل اول و دوم ساماندهي رودخانه کن در محدوده پل هاي فتح

آبهاي سطحي

13567-03

نقشه برداري و تصوير برداري کانال سيل برگردان غرب  ،حد فاصل بزرگراه ستاري تا رودخانه کن

آبهاي سطحي

13447-04

مطالعات مرحله دوم جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي منطقه  ( 21کانال شماره )4

آبهاي سطحي

13487-01

مطالعات مرحله دوم کانالهاي هالل احمر و هرنجي در محدوده منطقه 20

آبهاي سطحي

13542-01

مطالعات مرحله اول جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي منطقه  10تهران

آبهاي سطحي

15004-01

طرح انحراف موقت تونل هدايت آبهاي سطحي خيابان پيروزي در محل تقاطع با بزرگراه امام علي ( ع)

آبهاي سطحي

15004-03

طرح اتصال کانال کندرو شرقي بزرگراه امام علي (ع) در تقاطع با خيابان دماوند به کانال دماوند

آبهاي سطحي

65507-01
65507-02

پايش  ،نگهداري  ،راهبري و بازنگري سيستم هاي مديريت زيست محيطي بر مبناي استاندارد ISO
14001
پايش  ،نگهداري  ،راهبري و بازنگري سيستم هاي مديريت کيفيت بر مبناي استاندارد ISO9001

برنامه ريزي و ت
برنامه ريزي و ت

فهرست پروژه هاي خاتمه يافته سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
از سال  1391تا پايان سال 1393

کد

نام پروژه

 65507-03مديريت زيست محيطي برمبناي استاندارد  ISO 14001و مديريت کيفيت بر مبناي استاندارد ISO9001
51051-02

مطالعات مهندسي ارزش محوراتصال بزرگراه نيايش به بزرگراه امام علي ( ع )از طريق احداث تونل
نيايش و بزرگراه طبقاتي صدربا هدف افزايش اثربخشي طرح ( از لحاظ ترافيكي ) و افزايش مقبوليت

1394/07/27

گروه
برنامه ريزي و ت
برنامه ريزي و ت

51052-01

مطالعات مهندسي ارزش پارکينگ زير زميني ملت

برنامه ريزي و ت

51053-01

مطالعات مهندسي ارزش تقاطع غير همسطح بزرگراه هاي امام علي ( ع ) و ارتش

برنامه ريزي و ت

65506-02
51054-01
51056-01
13532-01
13359-30

ارائه خدمات مميزي مديريت شامل پيش مميزي  ،مميزي نهائي  ،و ثبت و صدور گواهينامه -ISO9001
2008
مطالعات مهندسي ارزش تقاطع غير همسطح 35متري سيمون بوليوار با بزرگراه يادگار امام و مسير
اتصال آن به وضع موجود
مطالعات مهندسي ارزش طرح ساماندهي تقاطع بزرگراه هاي چمران  -جالل آل احمد
مطالعات مرحله اول و دوم ارزيابي آسيب پذيري و مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي پل ارتباطي
نمايشگاه بين المللي تهران در بزرگراه چمران
تهيه پالن و پروفيل طولي مسير ارتباطي بزرگراه صيادشيرازي به بزرگراه امام علي ( ع ) و ارتش به
لحاظ جلوگيري از تداخل با اراضي ساصد و آمارگيري و مطالعات ترافيكي رمپ راستگرد جنوب به

برنامه ريزي و ت
برنامه ريزي و ت
برنامه ريزي و ت
پل و بزرگراهها
پل و بزرگراهها

13456-01

طرح ادامه بزرگراه يادگار امام از آزادي تا خيابان دستغيب و تقاطعهاي مربوطه

پل و بزرگراهها

13482-16

مطالعات پيش فاز  2و فاز  2مسير دسترسي و پل ارتباطي جزيره موج در درياچه مصنوعي چيتگر

پل و بزرگراهها

13533-01

مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غير همسطح محور ايران خودرو با جاده مخصوص کرج

پل و بزرگراهها

45110-01

آزادراه دولت اباد حد فاصل آزادگان  -امام رضا( ع )

پل و بزرگراهها

13359-28

طراحي پوسته تقاطع غير همسطح بزرگراههاي امام علي ( ع ) ارتش  -اوشاني  -صيادشيرازي

پل و بزرگراهها

13445-01
13476-01

مطالعات بزرگراه امام علي حدفاصل ا..دادي تاخاوران و تقاطع هاي غيرهمسطح آن باخيابانهاي ا..
دادي و محالتي
مطالعات مرحله اول بزرگراه انديشه (ادامه بزرگراه رسالت ) حد فاصل بلوار تعاون تا دهكده المپيك
و تقاطعهاي مربوطه

پل و بزرگراهها
پل و بزرگراهها

68106-06

انجام خدمات کارشناسي  ،بررسي و انجام مطالعات اوليه ( شناخت ) پروژه هاي سيويل

پل و بزرگراهها

13485-01

تقاطع غير همسطح در سه راه باقر شهر

پل و بزرگراهها

فهرست پروژه هاي خاتمه يافته سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
از سال  1391تا پايان سال 1393

کد
13453-02
13566-01
13443-02

نام پروژه
مطالعات مرحله اول و دوم آزادراه آزادگان حد فاصل دولت آباد  -بعثت و زير گذر دسترسي شهرك
بروجردي
مطالعات مرحله اول تقاطع بزرگراه فتح با محور گلها
بازنگري بزرگراه امام علي حد فاصل دماوند -پيروزي و تقاطع هاي غيرهمسطح آن باخيابانهاي دماوند
وصفا

1394/07/27

گروه
پل و بزرگراهها
پل و بزرگراهها
پل و بزرگراهها

13513-01

امكان سنجي (فني  -اقتصادي  -زيست محيطي و منظر شهري ) کنارگذر شمال تهران

پل و بزرگراهها

13361-02

تقاطع غير همسطح بزرگراه آيت ا...سعيدي با خيابان  35متري خالزيل

پل و بزرگراهها

13464-10

پوسته تقاطع بزرگراه حكيم با اتوبان تهران  -کرج

پل و بزرگراهها

13495-08

طراحي پوسته بزرگراه طبقاتي صدر حد فاصل بزرگراه مدرس تا ميدان نو بنياد

پل و بزرگراهها

13444-07

طراحي مسير بي آر تي در بزرگراه امام علي( ع )

پل و بزرگراهها

13541-01

مطالعات پيش فاز  2و فاز  2تقاطع غير همسطح شيخ فضل ا ...نوري  -محمد علي جناح

پل و بزرگراهها

64039-02

مستند سازي پروژه هاي سازمان مشاور در محيط GIS

پل و بزرگراهها

13337-06

مطالعات مرحله اول و دوم طرح تكميلي تقاطع چمران

پل و بزرگراهها

13206-51

طراحي پوسته تقاطع بزرگراه زين الدين با خيابان پروين ( استخر)

پل و بزرگراهها

13508-05

تهيه پوسته ادامه بزرگراه يادگار امام ( ره ) حد فاصل خيابان مالك اشتر تا ميدان حق شناس

پل و بزرگراهها

13464-11

کنترل و تصويب نقشه هاي اجرائي پل هاي  B1, B2, B3پروژه کاروانسرا سنگي 2

پل و بزرگراهها

13568-01

مطالعات مرحله اول تقاطع غير همسطح بزرگراه شهيد هاشمي با بلوار عالمه عسگري ( ورودي شمالي
بهشت زهرا )

پل و بزرگراهها

13566-05

خدمات اضافي مطالعات مرحله دوم تقاطع بزرگراه فتح با محورگلها

پل و بزرگراهها

13496-01

تقاطع غير همسطح رينگ اول طرح جامع شهر آفتاب و آزاد راه تهران  -قم

پل و بزرگراهها

13587-02

نقشه برداري تقاطع غير همسطح بزرگراه هاي امام علي ( ع) ارتش  -اوشاني  -صياد شيرازي

پل و بزرگراهها

فهرست پروژه هاي خاتمه يافته سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
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کد

نام پروژه

گروه

13566-03

مطالعات مرحله دوم تقاطع غير همسطح بزرگراه فتح با محورگل ها

پل و بزرگراهها

13206-47

طراحي پوسته طرح تقاطع دوگاز  -بزرگراه فتح

پل و بزرگراهها

13500-04
13564-01

پوسته ادامه خيابان شوش حد فاصل خيابان 17شهريور و بزرگراه امام علي بر اساس طرح تفصيلي
جديد
مطالعات ساماندهي ترافيكي بزرگراه همسطح صدر و محدوده اطراف آن حد فاصل بزرگراه مدرس تا
بزرگراه امام علي ( ع )

پل و بزرگراهها
پل و بزرگراهها

13584-03

بازنگري پوسته بزرگراه شهيد ياسيني حد فاصل بزرگراه رسالت تا سه راه آزمايش

پل و بزرگراهها

13584-05

طراحي پوسته تقاطع شهيد بعثت  -رجايي

پل و بزرگراهها

13206-50

طراحي و بازنگري پوسته طرح تقاطع همت  -صياد شيرازي

پل و بزرگراهها

13541-04

طراحي پوسته تقاطع غير همسطح شيخ فضل ا ...نوري  -محمد علي جناح

پل و بزرگراهها

13593-01

رمپ جهتي بزرگراه شهيد تند گويان به بزرگراه شهيد نواب (بررسي اوليه وشناخت)

پل و بزرگراهها

13474-01

مطالعات پيش فاز دو و فاز دو پل تقاطع بعثت با خيابانهاي رجائي  .عباسي  .پرستوئي  .مترو و راه آهن

پل و بزرگراهها

53011-01

مشاور مادر و خدمات مشاوره کارفرمائي براي نظارت بر واحدهاي مديريت طرح ( عامل چهارم ) در
پروژه هاي عمراني مناطق 22گانه و تدوين نظام فني و اجرائي شهرداري تهران

تدوين ضوابط و م

53011-03

خدمات مشاور مادر و خدمات پايش و توسعه نظام فني و اجرائي شهرداري تهران

تدوين ضوابط و م

53011-05

انجام خدمات مشاور نظارت عاليه بر پروژه هاي عمراني مناطق و سازمان هاي تابعه شهرداري تهران

تدوين ضوابط و م

14007-01

کنترل و تاييد مطالعات مفهومي و طراحي پايه تونل چيتگر در محدوده عبور از پارك جنگلي چيتگر

تونل هاي درون ش

14010-02

کنترل مطالعات مرحله اول زير گذر آرش اسفنديار

تونل هاي درون ش

14010-01

کنترل مطالعات مرحله اول پارکينگ ملت

تونل هاي درون ش

14002-01

مطالعات مفهومي طراحي پايه تونل بزرگراه حكيم در محدوده عبور از پارك چيتگر

تونل هاي درون ش

14010-03

کنترل مطالعات مرحله اول ايستگاههاي تزريق هواي نيايش

تونل هاي درون ش

فهرست پروژه هاي خاتمه يافته سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
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1394/07/27

کد

نام پروژه

گروه

99473-01

امكان سنجي ادامه بزرگراه شهيد محالتي حد فاصل محدوده تقاطع خيابان  17شهريور تا ميدان فتح

تونل هاي درون ش

99474-01

مطالعات امكان سنجي ادامه بزرگراه شهيد صياد شيرازي حد فاصل ميدان سپاه تاآزادگان

تونل هاي درون ش

14006-01

مطالعات توجيهي  ،مفهومي و طراحي پايه زير گذر جواديه ( جهت تامين دسترسي محله جواديه به
محله راه آهن )

تونل هاي درون ش

13482-06

مطالعات طراحي شهري حوزه درياچه چيتگر و محور چهارباغ در منطقه  22تهران

معماري و شهرساز

13482-15

مطالعات مرحله اول طراحي معماري منظر حوزه ساحلي درياچه مصنوعي چيتگر

معماري و شهرساز

11172-01

مطالعات مرحله اول سرويس هاي بهداشتي عمومي تيپ در شهر تهران

معماري و شهرساز

11172-02

انجام مطالعات و طراحي مرحله دوم سرويس هاي بهداشتي تيپ در شهر تهران و نظارت بر عمليات
اجرايي يك دستگاه سرويس بهداشتي تيپ شش چشمه در شهر تهران

معماري و شهرساز

12123-07

ساماندهي مبادي شهر تهران (گام دوم ) طراحي شهري مبداء (تهران  -قم)

معماري و شهرساز

12123-08

ساماندهي مبادي شهر تهران ( گام دوم ) طراحي شهري مبداءجنوب شرقي ( تهران گرمسار)

معماري و شهرساز

12123-09

ساماندهي مبادي شهر تهران ( گام دوم ) طراحي شهري مبداء غربي ( تهران  -کرج )

معماري و شهرساز

13546-02

مسابقه طراحي معماري محوطه و سر در غربي تونل نيايش  -صدر

معماري و شهرساز

11173-01

مطالعات آسيب شناسي و مرحله اول طرح آب بندي مجموعه فرهنگي زير برج آزادي

معماري و شهرساز

11179-01

تهيه طرح مقدماتي حوزه علميه برادران  -مشكوه ( پالئين)

معماري و شهرساز

11177-01

ساختمان دبير خانه و نگهباني دفتر مرکزي حراست

معماري و شهرساز

12123-10

ساماندهي مبادي شهر تهران ( گام دوم ) طراحي شهري مبداء شرقي ( تهران  -دماوند)

معماري و شهرساز

11176-01

مطالعه و بررسي ساير الگوهاي ممكن سرويسهاي بهداشتي

معماري و شهرساز

11172-03

اجراي يك نمونه از سرويس هاي بهداشتي تيپ بر اساس طرح مصوب در مكان تعيين شده

معماري و شهرساز

99489-01

مطالعه و طراحي پارکينگ طبقاتي شريف ( مطالعات توجيهي )  -بررسي اوليه

معماري و شهرساز

فهرست پروژه هاي خاتمه يافته سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
از سال  1391تا پايان سال 1393
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کد

نام پروژه

گروه

11174-01

طراحي محوطه پرديس شماره  2حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري تهران

معماري و شهرساز

11175-01

بازبيني مدارك اجرايي سرويس هاي بهداشتي تيپ A

معماري و شهرساز

11185-03
11169-01

نقشه برداري مطالعات توجيهي  ،مفهومي و پايه مجموعه اداري  -اقامتي  -خدماتي باغ موزه دفاع
مقدس ( واقع در اراضي عباس آباد)
طراحي ساختمان شماره 2حوزه معاونت فني عمراني شهرداري تهران و ساختمان مرکز مطالعات
ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

معماري و شهرساز
معماري و شهرساز

11184-01

مطالعه و طراحي مرحله اول پارکينگ طبقاتي دانشگاه صنعتي شريف ( مطالعات پايه)

معماري و شهرساز

13538-02

انجام سونداژهاي شناسائي عرشه پل تقاطع بزرگراه هاي مدرس  -صدر و ترميم محل سونداژها

مقاوم سازي پل و

13556-02
13575-01

مطالعات ژئوتكنيك  ،آزمايشهاي مقاومت مصالح و سونداژ هاي شناسايي (خدمات جنبي) بهسازي
پل زير گذر پارکينگ حرم مطهر امام خميني ( ره )واقع در محور شمال بهشت زهرا ( س )
مطالعات مراحل اول و دوم تامين يك باند عبور مابين خطوط رفت و برگشت بزرگراه رسالت بر روي
پل سيد خندان

مقاوم سازي پل و
مقاوم سازي پل و

13291-45

آزمايشات خدمات جنبي در پروژه ارزيابي آسيب پذيري پلها( پژوهش عمران راهوار)

مقاوم سازي پل و

16003-04

مطالعات خدمات جنبي سونداژ هاي شناسايي و آزمايشات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پل مبدل قم

مقاوم سازي پل و

16002-02

مطالعات خدمات جنبي سونداژهاي شناسايي پل تقاطع بزرگراه هاي مدرس  -حقاني

مقاوم سازي پل و

16002-03

مطالعات خدمات جنبي سونداژهاي شناسايي پل تقاطع بزرگراه نواب  -خيابان هالل احمر

مقاوم سازي پل و

16009-02

نظارت بر خدمات جنبي رسالت  -کن

مقاوم سازي پل و

16009-03

نظارت بر خدمات جنبي مدرس  -حقاني

مقاوم سازي پل و

16003-03
16005-02
13575-02
13575-03

مطالعات خدمات جنبي سونداژ هاي شناسايي و آزمايشات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پل جوانمرد
قصاب
مطالعات خدمات جنبي سونداژ هاي شناسايي و آزمايشات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پل تقاطع
بزرگراه رسالت  -رودخانه کن
مطالعات مراحل اول و دوم طراحي يك باند عبور مابين خطوط رفت و برگشت بزرگراه رسالت بر روي
پل تقاطع بزرگراههاي رسالت  -حقاني
مطالعات مرحله اول و دوم طراحي يك باند عبور مابين خطوط رفت و برگشت بزرگراه رسالت بر روي
پل عشقيار

مقاوم سازي پل و
مقاوم سازي پل و
مقاوم سازي پل و
مقاوم سازي پل و

فهرست پروژه هاي خاتمه يافته سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
از سال  1391تا پايان سال 1393

1394/07/27

کد

نام پروژه

گروه

16003-02

مطالعات خدمات جنبي سونداژ هاي شناسايي و آزمايشات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح ترمينال جنوب

مقاوم سازي پل و

16005-03
16005-06
13571-02

مطالعات خدمات جنبي سونداژ هاي شناسايي و آزمايشات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پل تقاطع
بزرگراه صدر  -خيابان شريعتي
مطالعات خدمات جنبي سونداژ هاي شناسايي و آزمايشات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پل تقاطع
بزرگراه هاي همت  -کردستان
مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي ) تقاطع بزرگراه هاي رسالت -
رودخانه کن

مقاوم سازي پل و
مقاوم سازي پل و
مقاوم سازي پل و

13571-03

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي ) تقاطع بزرگراه هاي مدرس  -حقاني

مقاوم سازي پل و

16009-04

نظارت بر خدمات جنبي همت  -کردستان

مقاوم سازي پل و

13580-01

مطالعات مرحله دوم طراحي پل کندرو جنوبي تقاطع بزرگراه فتح  -رودخانه کن

مقاوم سازي پل و

13580-02

مطالعات مرحله دوم طراحي پل تندرو (اصلي) تقاطع بزرگراه فتح  -رودخانه کن

مقاوم سازي پل و

16005-04
16005-05

مطالعات خدمات جنبي سونداژ هاي شناسايي و آزمايشات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پل تقاطع
بزرگراه بابايي  -امام علي ( ع)
مطالعات خدمات جنبي سونداژ هاي شناسايي و آزمايشات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پل تقاطع
خيابان حافظ  -طالقاني

مقاوم سازي پل و
مقاوم سازي پل و

13573-08

مطالعات مرحله دوم ارائه طرح بهسازي ( لرزه اي و غير لرزه اي)پل نواب  -قزوين

مقاوم سازي پل و

16007-06

مطالعات مرحله اول و دوم طرح تعمير تيرهاي آسيب ديده پل تقاطع ستاري  -هگمتانه دوم

مقاوم سازي پل و

16007-08

مطالعات مرحله دوم طرح سيويل مربوط به اصالح گاباري پل مالصدرا

مقاوم سازي پل و

