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دسباسه مااااا
شرکت هونام ساختمان پااس ،ز ساا  1386باا همکااس ررهها ز

مهندسان عمرزن معماس

شهرسا

متخصصان علوم زقتصاد ه مدیریت

پرهژه فعالیت حرفهز خود سز دس میناههاا ملالعااس سارمایهراازس ه

متخصصین با مینهها کاس متفاهس ه مکمل ز معمااسزن معمااسزن

منظر طرزحان ه برنامهسیززن شهر

مهندسین ه متخصصان علوم زقتصاد

ه مدیریت پرهژه زین ررهه سز شکل دزدهزند ه به هونام قابلیت زسزئه طرحها

ساخت آغا نمودهزست .زین مجموعه م کوشد تا با تکیه بر پشاتوزنه فنا

مناسب معماس ه شهرسا

نیره زنسان کاسآمد ه خالق زبتکاس مهندس توأم با سعایات دقیاا زصاو

ساختمان پاس ،دس فرآیند زنجام پرهژه ها ز طرزح تا زجرز ه بهره باردزس

فن

سعایت زخالق حرفهز ه با سهیکارد

یااای شناساانه کاسفرمایاان ه

مشتریان خود سز جهت دستیاب به کیفیت ه سضایت مللوب سهنمون سا د.
پردزختن به مقتضیاس هیژه هر پارهژه باا توجاه باه فرهناا معمااس ه
شهرسا

کشوس ه مالحظاس زقلیم ه یستمحیل دس کناس فنآهس ها

سه مهندس ز زهلویتها زصل زین شرکت دس زسزئه خدماس خود م باشد.
هونام ساختمان پاس ،دس طرزح ه توسعه فضااها جمعا ز مقیاا،
شهر تا مقیا،ها خردتر همانند همجوزس ها ه مکانها کوچک پیاده-
سه ه تفریح دزسز سهیکرد تکثرررز بوده ه پایرز خالقیت ه نوآهس دس
عین منلاررزی م باشد.

سهیکرد ه برنامه ز

سز به صوسس جامع منلقا ه دزدهزناد .هوناام

بلند مدس دزشته به طوس که پس ز تحویل پرهژه هاا

نیز خود سز متعهد دزنسته ه هموزسه زیده های برز بهاود آنها زسزئه م کند.
عمدهترین بخش ز فعالیتها شرکت هونام ساختمان پااس ،بار ساه
محوس یر زستوزس زست:
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معرفی شرکت
شرکت هونام ساختمان پاس ،با دسک نیا کشوس به عرضه خدماس با

دس دهسهها کوتاهمدس ه میانمدس ه تحقیا پژههش ه نوآهس دس

کیفیت برتر دس حو ه ملالعاس سرمایه رازس ه ساخت ه تجاسس

جهت طرزح ه زجرز پرهژههای با هدف توسعه شهر پایدزس زست.

به عرصه تالش ه

مختلف

ماتن

بر زجرز

موز ین نوین مدیریت

پا

نظام چندمنظوسه شرکت ه همکاس

کوشش نهاده زست.

مهندس

زین شرکت به هزسله زجرز موزسد یر تمام سع ه تالش خود سز

بهرهبردزس ز آنها علت موفقیت زین شرکت دس طرزح

دس زسزئه خدمات

صحیح ه جامع به منظوس زفززیش جلب سضایت

کاسفرمایان معلوف نموده زست:
-

زفززیش سلح مشاسکت ه بهرهریر
نیره

زنسان

ز تجربیاس ه تخصص

نوین دس حو هها

مهندس

سرمایهرازس ه زقتصاد
زین تالش دسجهت پیشرفت مستمر ه تقویت پشتوزنهها علم ه
تخصص ه پیشارد فعالیتها بر زسا ،زستاندزسدها کشوس ساب
شده زست تا مشتریان ه کاسفرمایان خصوص ه دهلت
عنوزن مشاهس سرمایهرازس ه مجر

ه زقتصاد ز هنگام برنامهسیز

پرهژهها تا مان
ساخت ه

زجرز م باشد.
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تعریف ه تدهین سهشن فعالیتها منظم دسهنسا مان

ه فنآهس ها

طرزح

پایدزس بین سشتهها

هونام سز به

خود دس تصمیمریر ها

بررزینند .هدف هونام ساختمان پاس ،پیشبین چالشها شهر

Engineers

Urban
Designers

Architects

Project
Managers
Urban
Planners

Economic
Experts
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تعامل ه همکاس پایدزس بین سشتهها مختلف دس یک نظام چندمنظوسه

نگاه هونام به طرحها و پروژهها
چه چیز توزنسته زست متخصصان مینهها مختلف سز دس زین شرکت

هضعیت جدید به هزسله سهحبخش به آن فضاست .به عااست طرزح

دس کناس هم قرزس دهد؟ دید آنها به مسائل مختلف شاهر ه طرزحا

یک فضا مشاسکت دس تغییر زجتماع ه سیشهها فرهنگ ه محیل آن

منظر چگونه زست؟ مهاسسها مجزز ه مسیرها حرفهز آنها چگونه

ه زحیا هویت فضا زست.

م توزند به صوسس یک کل هزحد دس کناس هم قارزس ریارد؟ آیناده زیان

زررچه ظاهر پرهژه ز تکمیل خلوط ه ترکیببند آن دسک م شاود

ررهه چگونه سا مانده م شود؟

زما ساخت ه زجرز آن سز به عرصه ندر ما آهسد .دسسات زسات کاه

متخصصین ما زعم ز معمااسزن شهرساا زن ه مهندساین سهش کااس

نقشهها سه کاغا یاا کاامویوتر پارهژه سز دس حالات مجاا

مخصوص خود سز دزسند :آنها طرح خود سز همانند یاک موجاود ناده

م دهند زما تولد هزقع

تصوس ه خلا کرده سشد دزده ه بزسگ م کنند .زین متخصصین سهش ه

هزقع زش بخش ز ندر سه زنه ساکنین ه ناظرزن رردد.

نماایش

مان زتفاق م زفتد که یک فضاا باا سااختاس

سهحیه خاص دس خلا فضا دزسند .برز آنها یک محدهده ماین باه

طرزح یک فضا به معن سسیدن به یک توزفا جمع

صوسس پشت صحنهز ز ندر سه مره زست؛ سلح که زمره ما -

زهدزف جدزراناه زسات .دس برهاهز ز ماان طرزحا فضاا نشاان ز

زمر فرزتار ز

توزن ز آن راس کرد .فرضیهها ما بر زسا ،رفتگو میاان عاابرزن ه

زس ش ها مشترک فرهنگ دزسد .دس طرزح فضاها جمع

ساکنین ه فضای که دس آن حضوس دزسند شکل م ریرد .به عااست هر

موضوعاس جمع فرزتر ز محدهدیتها جدزرانه ه مجزز پردزخته شود

پرهژه بر زسا ،هیژر ها بسترش شکلم ریرد.

ه دس فرآیند ساخت پرهژه ال م زست تا کلیه زطالعاس ه ملالعاس ماوسد

هونام ساختمان پاس ،فقط به زصو ه قوزعد سااکهاا سزیاک زکتفاا

توجه قرزسررفته ه ز مستقل عمل نمودن جلوریر شود.

نکرده ه دس طرزح پرهژهها ز نتایک کاسررهه ه زیدهها مهندسین ه

طرزحان بهره م ریرد.
طرزح یک فضا به معن تادیل یک ساایت ز هضاعیت موجاود باه

باید باه
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مدیر پرهژه همانند یک مشاهس بوده ه باید بتوزند مهاسسها مختلفا

طرزح ه ساخت زبتدز ذهن خود سز ز هررونه پیشدزهس ه زیدههاا

که توسط ررهه زسزئه م شود به هم متصل کند .به همین دلیل زست

برررفته ز ساکها مختلف خال کرده ه با توجه به هیژر ها هار

که شکلریر یک پرهژه بهرونهز منحصر به فارد باه هیژرا هاا

پرهژه سع دس زیده ررفتن ز پتانسیلها

مینه طرح ما کنناد .باه

سایت نیا ها پرهژه مردم شرکا تجاس ه  ...بستگ دزسد .مهاسس

طوس که ممکن زست هیژر ها محیل

مینه فکر طرزح سز باه

هر فرد با توجه به جایگاه ه دس فرآیند توسعه پرهژهها دس به نتیجاه

کل عوض کرده یا آن سز ز مسیر خود منحرف نماید.

خالقیت ه

برز ما مهم زست که زین نظریه سز دس قلب فرآیند طرزحا پارهژههاا

سساندن آنها ه منلاا کردن آنها با زستاندزسدها کیف

نوآهس سز ممکن م سا د .هدف ز زیان فعالیاتهاا زختصااص دزدن

قرزس دهیم؛ فرآیند طرزح به صوسس خل ناوده ه تعاامل ه سفات ه

مان بیشتر برز طرزح سیستماتیک پرهژههاست .توجه به مسائل

بررشت زست تنها به صوسس ذهن ه زنتززعا نیسات ه محساو ،ه

ه زس شهای که ماوسد توجاه کاسفرمایاان ه شرکاسات ه زساتفاده ز

طایع زست .ز طرف دیگر زین فرآیند ساب م شود پتانسایلهاا

تکنولوژ ها نوین ه سعایت کردن مقیا ،طارحهاا دس زیان فرآیناد

طرزح بسیاس دس زختیاس ما قرزس ریرد ه ما قابلیت زنتخاب رزینهها

بسیاس حائز زهمیت زست.

طرزح ز میان همه زنتظاسزت که ز ما م سهد سز دزشته باشیم.

تجدید نظر دس طرزح بخش مهم دس زین فرآیند زست .زین با نگر
همه زفرزد

سز که دس پاارهژه با هم کاااس ما کنند ز مادیرزن تا

متخصصان ه کاسشناسان سشتهها

مختلف دس کناس هم جمع

م نماید ه پرهژه سز ز نظر ساختاس عمیاتر کرده ه ساب پایدزس
قو تر شدن ه مفهوم تر شدن پرهژه م شود.
متخصصین ما دس فرآیناد طرزحا کلیاه پارهژههاا زعام ز ملالعااس
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اهداف ،چشماندازها ،خط مشیها
اهداف و چشماندازها:
به طوس کل


زهدزف هونام دس پرهژهها به صوسس یر خالصه شده زست:

کاهش هرچه بیشتر فاصله میان کیفیت مللوب ه زستاندزسدها
پیش بین شده دس ملالعاس ه طرزح پرهژه ها با آنچه دسزجرز
پرهژه ها صوسس م پایرد.



سسیدن به کیفیت مللوب ساخت ه با ده باال سرمایهرازس



جریان دزدن ندر دس پرهژهها دس ط



طرزح ملابا با زصو توسعه پایدزس شهر



زحترزم به مشتر ه تالش برز کسب سضایت حدزکثر مشتر

مان ه پایدزس آنها
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خط مشیها:


زنجام ملالعاس تخصص زقتصاد

پیادهسا


فن  -مهندس دسباسه زمکان

بهرهریر ز دزنش سه مدیریت پرهژه دزناش مهندسا ه علام

زنجام کلیه فعالیتها ز ملالعاس ه جااب سارمایه تاا سااخت ه
نظاسس فن توسط بخشها مختلف شرکت به صوسس هماهنا



دسک پیامدها ناش ز عدم توجه کااف باه ملالعااس قاال ز

سرمایهرازس به هیژه دس حو هها مهندس ه زقتصاد


با زنگیزه

طرحها مختلف ه مدیریت ه ساخت آن

زقتصاد دس کلیه مرزحل پرهژهها





دسک چالش بین ندر زمره ه فردز ه تجسم سزههای نو بارز
کمک به توسعه شهر پایدزس

بهرهریر ز متخصصان ه مهندسان ه کاسشناسان بده جوزن ه



منلاا بودن با زستاندزسدها کیف
11

نمودار سازمانی شرکت هونام ساختمان پارس
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همانطوس که ز نمودزس سا مان هونام برم آید لزهم تعامل ه همکاس
پایدزس میان سشتهها مختلف بخشها مهندس

ملالعات ه طرزح

ه معماس دس تمام مرزحل فرآیند طرزح ه ساخت پرهژهها بایش ز
پیش مشخص م رردد.
با راشت  9سا

هونام ساختمان پااس ،توزنساته زسات بخاشهاا

ملالعاس سرمایهرازس
دس کناس یکدیگر قرزسدهد.

مدیریت ه ساخت خود سز به شاکل مناساا
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خدمات
عمدهترین بخاش ز فعالیاتهاا شارکت هوناام سااختمان
پاس ،بر سه محوس یر زستوزس زست:
• ملالعاس

• سرمایهرازس
• ساخت

14
سرمایهگذاری

مطالعات

 گروه مطالعات
ررهه ملالعاس شرکت هونام ساختمان پاس ،باه  4بخاش
تقسیم م شود:
 .1ملالعاس ه طرزح معماس -شهرسا
 .2ملالعاس ه طرزح سا ه
 .3ملالعاس زقتصاد
 .4مدیریت پرهژه
که دس همکاس تنگاتنا با ده ررهه دیگر سارمایهراازس ه
ساخت تاکنون توزنسته پرهژهها موفا بسیاس سز به زنجاام
سساند ه سضایت کاسفرما ه مشتریان سز نیز جلب نماید.
 گروه سرمایهگذاری
ررهه سرمایه رازس نیز تاکنون دس  3بخاش یار فعالیات
نموده که تعدزد ز آنها دس بخاش پارهژههاا آهسده شاده
زست:
 .1پرهژهها صنعت ه ساختمان ه فضاها شهر
 .2تولید هزسدزس ه صادسزس محصوالس ه فنآهس ها ناوین
ساختمان
 .3طرحها تحقیقات زس شزفزز
 گروه ساخت
زیاان راارهه دس  3بخااش یاار ه دس همکاااس بااا ده راارهه

ملالعاس ه سرمایهرازس فعالیت م کند:
 .1پرهژهها صنعت  -ساختمان
 .2فضاها شهر
 .3تأسیساس
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مطالعات
سابقه کاسشناسان دس بخش ملالعااس شارکت هوناام سااختمان پااس،
جایگاه هیژهز دزسد .زین بخش خود بر زساا ،هظاایف ه هیژرا هاا باه
دپاستمانها مختلف تقسیم م شود که به شرح ذیل م باشد:
 ملالعاس تحقیقاس ه طرزح معماس ه شهرسا ملالعاس تحقیقاس ه طرزح سا ه ملالعاس زقتصاد مدیریت پرهژه•

مطالعات ،تحقیقات و طراحی معماری و شهرسازی

-

زدزس

طرزح معماس پرهژهها مسکون تجاس
فضاها شهر ز فا صفر تا فا ها تکمیل
طرزح معماس دزخل زنوزع پرهژهها زدزس مسکون
صنعت ه فضاها شهر
تهیه طرحها نوسا ه بهسا
تهیه طرحها جامع ه تفضیل شهر
طرزح فضاها شهر
طرزح برنامه تجدید حیاس بافتها فرسوده شهر

-

-

صنعت ه
تجااس

معماس نتیجهز پویا ز مکالماه متنااقب باین جنااههاا زقتصااد

بهرهمناد ز تکنولاوژ سه تجهیاز زمکانااس موجاود باهکااس بساتن

فرهنگ ه زجتماع دس هر پرهژه زست .معمااس به مثابه ظرف یساتن

ظرفیتها بالقوه ه به ثمر سساندن ظرفیتها بالفعل معماس زیرزن ه

آدم زست نه سااختمان کاه تنهاا نیا هاا زهلیاه ه مااد زنساان سز

زستااط آنها با پیشرفت کشاوسها توساعهیافتاه ز زهادزف زیان بخاش

پاسخگو باشد .ساختمان پایدزس که مینهسا سشد خصوصایاس متعاال

م باشد .طرزح زبنیه ه فضاها با نگاه به معماس سنت زیرزن ه همچنین

زنسان باشد.

معماس موسد توجه کشوسها توسعهیافته ز هیژر ها پرهژهها زنجام

راارهه معماااس ه شهرسااا

هونااام ساااختمان پاااس ،مجموعااهز ز

معماسزن برنامهسیززن ه طرزحان شهر با تجربه جوزن ه با زستعدزد زست
که تجربیاس ال م ز طرزح تا برآهسد ه زجرز سز به هزسله همکاس نزدیک
با مدیرزن ه برنامهسیززن به همرزه دزسند.
فعالیتها زین بخش شامل موزسد ذیل م باشد:

شده توسط کاسشناسان زین بخش م باشد.
همچنین با توجه به کماود ملالعاس علم شهرسا
یاد زین ماحث دس زیرزن با ملالعاس شهرسا

دس زیرزن ه فاصاله

دس کشوسها توسعهیافته

ه دس حا توسعه دنیا ه زحسا ،نیا بنیانرازسزن زین شرکت نسات باه
زیجاااد یااک بخااش مسااتقل باارز چنااین ملالعااات

شهرسا
زست.

بخااش ملالعاااس

شرکت با هدف علم ه منلاا با تحوالس جهان زیجاد شاده
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مطالعات ،تحقیقات و طراحی سازه

مدیریت پروژه

ررهه سا ه هونام ساختمان پااس ،تشاکیل یافتاه ز مهندساان ساا ه

* ملالعاس زمکانسنج :

باتجربه جوزن ه پویا که به هزسله زجارز پارهژههاا خارد ه کاالن

ملالعاس زمکانسنج برز هر پرهژه بر توسعه فن ه زجرز آن مقدم

متعدد تجربه ال م جهت محاساه ه طرزح سا هز زنوزع پارهژههاا

مسکون

زدزس

تجاس ه صنعت سز دزسز م باشند.

بالقوه یک پرهژه پیشنهاد سز باه دسات ما دهاد .ز زیانسه تماام
پرهژهها ما توسط نرمزفززس  COMFAR IIIموسد تحلیل ه زس یاب قرزس

ز فعالیتها زین بخش م توزن به موزسد ذیل زشاسه نمود:

-

طرزح ساا هز زناوزع پارهژههاا مساکون
صنعت
تهیه نقشهها تفضیل سا ه
تهیه جده محاسااس سا هز
زسزئه مشاهسه ه نظاسس بر زجرز زنوزع سا هها
مقاهمسا

زست؛ به عااسس دیگر ملالعاس زمکاانسانج

زس یااب تاوزن ه زثارزس

زدزس

تجااس ه

مطالعات اقتصادی
زس یاب ه تحلیل زقتصاد طرحها
زمکانسنج زقتصاد طرحها
برسس سهشها با زسیاب ه فرهش ( خاص یک محصو )
برسس طرحها تحقیقات زس شزفزز
برسس سهشها برقرزس زستااط بین سرمایهرازسزن ه نیا مندزن
منابع مال

م ریرند .همچنین توزنای زنجام ملالعاس با زسیااب نیاز دس مجموعاه
هونام موجود زست.

* مدیریت ساخت ه پرهژهها شهر :
مدیریت پرهژه شااخهز ز مادیریت مناابع زسات کاه باه دساتیاب
موفقیتآمیز به زهدزف پرهژه کمک م کند .با توجه به توزنمند هاا
شاارکت مااا ز سهشهااا ماادیریت پاارهژه ماتنا باار زسااتاندزسدها
) )PRINCE2 , PMIدس پرهژهها خود زستفاده م کنیم.
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سرمایهگذاری
حو ه فعالیتها سرمایهرازس شرکت هونام ساختمان پاس ،به شرح

شود:

یر م باشد:

-

مشاسکت ه سرمایهرازس دس ساخت زنوزع پرهژههاا مساکون
زدزس

-

-

دناا م شود .دس زدزمه به تعدزد ز فعالیتها زین بخش زشاسه م -

تجاس

-

ها سنگین  Shaanxiچین دس زیرزن

صنعت ه فضاها شهر

مشااااسکت ه سااارمایهراااازس دس تولیاااد هزسدزس ه صاااادسزس

-

محصوالس ه فنآهس ها نوین ساختمان

-

مشاسکت ه سرمایهرازس دس طرحها تحقیقات زس شزفزز

نیا به زستااط مدزهم با فنآهس هاا سه دنیاا ه بهارههس ز آخارین
پیشرفتهاا تکنولوژیاک دس میناه سااختمان ه دیگار میناههاا
مرتاط ز زهدزف زین بخش م باشد .تأمین نیا ها بخش سااختمان
کشوس ز طریاا هزسدزس محصاوالس ه معرفا محصاوالس هزسدزتا ز
طریا بررززس توسها با سران ه همچنین زستفاده ز مزیتها فن
ه زقتصاد محصوالس ز طریا صاادسزس آنهاا باه دیگار کشاوسها ز
توزنمند ها زین بخش م باشد.
همچنین زستفاده ز ملالعاس زمکانسنج بخش ملالعاس ه تحقیقاس
ه زمکان جاب سرمایه ه سرمایهرازس دس پرهژهها نیز دس زیان بخاش

بررززس توس با سران معرف محصوالس کاسخانجااس ماشاین-

هزسدزس تجهیززس دکوسزسیون دزخل
سزهزندز

ررهه با سران ماسا به عنوزن نماینادر زنحصااس ز

شرکت  ALFILLترکیه تولیدکننده محصوالس نوین شایمیای
ساختمان ز شهریوس سا  1389زل شهریوس 1391
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ترهیک زستفاده ز مصالح نوین ساختمان با کیفیت باال

توس معرف خودسهسا

شانکس چین
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ساخت
یک ز مهمترین فعالیتها هوناام سااختمان پااس ،سااخت ه زجارز

سز به خود جاب کنند.

پرهژهها ساختمان ه صنعت زست .با زستفاده ز سهشها ه فنآهس ها

فعالیت حو ه ساخت شارکت هوناام سااختمان پااس ،باه صاوسس ذیال

نوین ه همچنین زساتفاده ز دزناش مادیریت پارهژه کاه دس بخاشهاا

م باشد:

ملالعات شرکت حاصل شده ه با توجه به سوزبا کاسشناسان زین بخش ز

•

شرکت زین بخش ز توزنمند هیژهز برخوسدزس زست.
زجرز صحیح ه تعامل دهسویه با بخش طرزح ه نظاسس شرکت دس جهت
کنتر مضاعف سهشها زجرزی ز هیژر ها زین بخش م باشاد .زیان
همکاس موجب زیجاد یک ررهه هماهنا شده کاه باه سارعت ه آساان

مدیریت ه ساخت زنوزع پرهژهها مسکون
ه فضاها شهر

زدزس

تجاس

صنعت

شرکت هونام ساختمان پاس ،به منظوس دستیاب موفقیتآمیز به زهادزف
پرهژه ز سهشها مدیریت پرهژه ماتن بر زستاندزسدها

(PRINCE2,

) PMIزستفاده م نماید.

م توزند تأمین کننده بسیاس ز مهاسسها ال م برز طرزحا ه زجارز

موفقیت ررهه دس مهاسسهاا مختلاف سااب همکااس پایادزس دس هماه

پرهژهها معماس ه شهر باشد .ترکیب مهاسسها مهندس ه طرزح

مینهها ز مان برنامهسیز پرهژهها تا مان بهرهباردزس ما شاود .زیان

ساب شده که زین ده دس یک همکاس بسیاس نزدیک دزسز کاسراههای با
تیمها مشترک ه یا مکمل باشند ه بتوزنند کاسفرمایان پرهژهها شهر

موضوع دس زیجاد همااهنگ باین فارم ساا ه خالقیات ه تکنولاوژ دس
پرهژهها تأثیر بهسززی دزسد.

20

21

پروژهها:

نمونههای ز پرهژهها پایان یافته ه دس حا زنجام دس تصاهیر دیده م شود که هریک با همکاس چندسویه میان حو هها ه بخشها مختلف هونام کاه دس
نمودزس سا مان آمده به زنجام سسیدهزند.
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پروژههای پایان یافته:


مجموعه تجاس تفریح ریو



مجتمع تجاس  -زدزس شهید زنصاس قزهین



مجتمع تجاس  -زدزس آبان



مجتمع مسکون دسه،



مجتمع مسکون نیره هوزی



سزهزندز

دس منلقه  14تهرزن

ررهه با سران ماسا به عنوزن نماینده زنحصاس محصوالس شیمیای ساختمان شرکت آلفیل کشوس ترکیه ز

شهریوس سا  1389زل شهریوس 1391



بررززس توس با سران معرف محصوالس کاسخانجاس ماشینها سنگین  Shaanxiچین دس زیرزن



پرهژه مشاهسه مدیریت شهر ه زقتصاد شهردزس منلقه  14تهرزن



 -پرهژه طرزح یادمان شهدز شهردزس منلقه  14شهر تهرزن



-پرهژه طرح رردشگر منلقه  12شهر تهرزن



-پرهژه ملالعاس زقتصاد ه طرزح معماس مجتمع زقامت رردشگر پاسک شغاب بندس بوشهر



-مجموعه هیالی س سنگان
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 مجموعه تجاری-تفریحی گیوی

منطقه  14شهرداری تهران

مجموعه تجاس  -تفریح ریو دس محله سار آسایاب منلقاه

هنر هنرمندزن زیرزن دس نما ه جزییاس ضمن پاسخگوی باه

 14شهر تهرزن هزقع شده زست .زین مجموعه به یربنا 4700

نیا ها عملکرد

زین مجموعه سز با فضااهای دزسز سااک ه

مترمربع با سا هز بتن دس  3طاقاه طرزحا شاده زسات کاه

سهحیه زیرزن طرزح کند.

شامل  2500مترمربع پاسکینا دس طاقاه یار مین ه  34بااب

برز مثا ز آنجا که آجر به عناوزن مصاالح باوم

هزحد تجاس دس طاقه همکف م باشد .فضا با

سرپوشایده

دس زیجااد

بافتها متنوع ب شماس خصوصا دس ترکیاب باا کاشا هاا

هیژه کودکان ه نوجوزنان فضاها عموم با مسااحت بایش ز

لعاب دزس به کااس سفتاه زسات باه عناوزن مصاالح زصال نماا

 3000مترمربع به همرزه سینما سه پرده آب مجموعه با -

مجموعه دس ترکیب باا کاشا زنتخااب شاده زسات .همچناین

ها پرش ه  ...دس زین مجموعاه دس نظار ررفتاه شاده زسات.

زستفاده ز کاش ها لعاب دزس آب فیره ه ز دس ساخت حوض

همچنین کلیه فضاها زین مجموعه مجهز به سیستم سرمایش

ه مسیر آب موجود دس حیاط تدزع کننده آبرزهه ها موجاود

ه ررمایش مرکز ه زعالم هزطفا حریا م باشد.

دس حیاطها سنت زیرزن زست.

تیم طرزح معماس ه سا ه شرکت هونام سااختمان پااس ،باا

زین پرهژه با سرمایهرازس شارکت هوناام سااختمان پااس ،ه

ملالعه ساختاسها تجاس بوم محله سع نمود تاا باا حفا

تالش شاانه سه

هویت محله ه تلفیا معماس مدسن ه سنت ه زساتفاده ز آثااس

آغا ه دس پاییز  93به بهره بردزس سسیده زست .

ررهه مدیریت ه ساخت دس آذسمااه ساا 90
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 مجموعه مجتمع تجاری -اداری شهید انصاری قزوین
زین مجموعه هزقع دس خیابان شهید زنصاس قزهین ه باا مشااسکت

شهردزس قزهین ز ساا  1386باا هادف بهساا

ه ساامانده

بافاات قاادیم شااهر ساااخته شااده زساات .زیاان پاارهژه دس بخااش
ساختمان دس ده جاهه شمال ه جنوب دس قالب  24بلوک جمعاا
به مساحت 52000متر مربع طرزح شده که  5بلوک آن توساط
شرکت هونام ساختمان پاس ،زجرز رردیده زست.

طرزحان شرکت هونام ساختمان پاس ،دس طرزح ه سااخت زیان
پرهژه سع کرده زند دس عین حا که بلوکها نماهای متنوع دزسند
زما هماهنگ مناسا دس میانشان هجود دزشته باشد.
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 مجتمع تجاری -اداری آبان
زین مجتمع دس خیابان آبان هزقع دس منلقه  6شهر تهارزن دس 8

دس زین بنا سع شده زست باا توجاه باه زفاززیش تقاضاا بارز

طاقه با مساحت  2000مترمربع زحدزث شده زست کاه شاامل

مسکن ه قیمت باال

یک طاقه تجاس به مساحت  180مترمربع ه  8هزحد زدزس به

برده ه دس عین حا نیا ها ه آسایش زنسان مرکز توجه طرزحان

مساحت  90مترمربع زست .همچنین زیان مجموعاه دزسز ساه

باشد .دس اجرای این پروژه نیز از لوکس ترین مصالح روز و

طاقه پاسکینا مجهز به آسانسوس خودسهبر م باشد.

تکنولوژیهای نوین ساختمان زستفاده بردهزیم.

دس طرزح پالنِ بنا سع شده زست سلسله مرزتب عرصه هاا
خصوص ه نیمه خصوص تا حد زمکان سعایت شود  .همچنین

مین ز هر متر مربع آن زستفاده بهینه
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 مجتمع مسکونی دروس
مجتمع مسکون شیاان دس محلاه دسه ،منلقاه  3شاهر

سفاه برز ساکنین آن فرزهم شود.

تهرزن هزقع شده زست .زین مجتمع شامل  7طاقه زست کاه
 5طاقه آن مسکون
مجموعه سونا ه جکو

یک طاقه پاسکینا ه یاک طاقاه آن
م باشد .دس سااخت زیان مجتماع

سع شده زست تا با زستفاده ز جدیدترین تکنولاوژ هاا
ساختمان ه مصالح سااختمان

کلیاه تجهیاززس ه زمکانااس
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 مجتمع مسکونی نیرو هوایی
زین پرهژه دس  4طاقه مسکون سه پیلاوس طرزحاا شاده زسات ه

شود چرز که آجر زین مشخصه

توسط تیم طرزح ه زجرز هونام ساختمان زجرز شده زست .سهیکرد

تنها با زستفاده ز یک مصالح نمای پویاا زیجااد کناد .دس زیان بناا

زصل طرزح دس زین مجموعه توجه باه زس شاها معمااس پیشاین

معماس ز دسهن ه بیرهن دزئما نده زست به دلیل هجاود بافتهاا

زیرزن با دس نظر ررفتن بافت منلقه ه حف هویت آن م باشد .تأمین

آجر دس نما دس طو سه به صوسس متدزهم تغییر م کند ه کیفیت

نوس کااف برز هامه فضاها توجه به نحوه نادر ماردم منلقاه ه

مختلف ز نوس ه سایه سز به نمایش م رازسد .دس حال که فضااها

تأمین نیا ها آنها با بهرهریر ز جدیدترین تکنولوژ ها صنعت

دزخل نیز همین سز تجربه م کنند.

ساختمان ز زلویتها زصل دس طرزح ه زجرز زین مجتماع باوده

زین بنا مسکون دس هزقع پل زست میان معماس راشته ه حا تا

زست.

زثااس کند چگونه م توزن به صوست نو ز مصالح ه زلگوهاا باوم

زین بنا دس منلقه ز قدیم ز شاهر تهارزن قارزسدزسد کاه معمااس

دس جهاات خلااا معماااس کااه بااه نیا هااا عملکاارد ه همچنااین

ساختمانها آنجا ترکیاا ز معمااس سانت ه مادسن ما باشاد.
بنابرزین سع شده زست ز آجر به عنوزن یک مصالح دس نما زساتفاده

منحصر به فرد سز نیز دزسزسات کاه

یااشناسانه زنسان زیرزن ِ زمره پاسخ بگوید بهره جست.
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 راهاندازی گروه بازرگانی ماسا به عنوان نماینده انحصاری محصوالت شیمیایی ساختمان شرکت آلفیل
بخش با سران شرکت هونام ساختمان پاس ،با تشکیل ررهه

زین شرکت دس زیرزن رردید.

با سران ماسا فعالیات خاود سز دس میناه تارهیک زساتفاده ز
مصالح ناوین سااختمان باا کیفیات بااال ه صارفهجاوی دس

محصاوالس رارهه ALFILLپهناه رساتردهز ز محصاوالس

هزینه ها ساخت دس شهریوس  1389آغاا نماود ه همکااس

شیمیای ساختمان شامل زندهدها خاص پایه معدن جهت

تجاس خود سز با ررهه صنایع شیمیای

ALFILLکشوس ترکیه

به عنوزن تولید کننده محصوالس شیمیای سااختمان آغاا ه
دسشهریوس  1391موفا به زخا نمایندر زنحصاس ه سسم

زستفاده دس نما عایاها حرزست ه سطوبت ه زنوزع چسبهاا

ه پالسترها مخصوص با کاسبر ها مختلف زست.
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 برگزاری تور بازرگانی معرفی محصوالت کارخانجات ماشین های سنگین Shaanxiچین در ایران
کلیه ملالعاس ه برنامهسیز زقتصاد تامین منابع ه تدهین

زین توس نمایش

زسترزتژ ها تالیغات به منظاوس زجارز تاوس تالیغاات

ه تهرزن زنجام ررفت ه ط آن شارکت Shaanxiموفاا

جااااده ز (

)Roadshowشااارکت خودسهساااا

دس چهاس شهر بندسعاا ،شیرز زصفهان

به معرف محصوالس خود به مشاتریان دس سرتاسار زیارزن

Shaanxiچین (تولید کننده زناوزع کاامیون کامیونات ه

رردیااد .ه دس نتیجااه زیاان فعالیاات تعاادزد یاااد ز زیاان

خودسههااا ساانگین) دس زیاارزن توسااط شاارکت هونااام

خودسهها هزسد زیرزن شدند.

ساختمان پاس ،دس مهر ه آبان  88زنجام رردید
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 پروژه مشاوره مدیریت شهری و اقتصادی شهرداری منطقه  14تهران
خاادماس همکاااس بااا ماادیریت شااهر منلقااه  14بااین

ه زجرز دس جهت تحقا ه زجرزیا نماودن زهادزف مادیریت

مشاهسین هونام ساختمان پاس ،ه شهردزس منلقاه  14دس

شهر ه برنامهها طرحها توسعه شهر مناطا صاوسس

خردزد ماه  1390زنجام شد .زین خدماس با هدف زیجاد یاک

ررفت ه پیشنهادزس مناسب جهت زفززیش مناابع دسآماد

نظااام هماهنااا ه کاسآمااد باارز هاادزیت ه کنتاار کلیااه

شهردزس دس چاسچوب شرح خدماس مربوطه زسزئه شد

پرهژهها شهر شهردزس ه تعامل بین فرآیند برنامهسیز
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 پروژه طراحی یادمان شهدای شهرداری منطقه  14شهر تهران
پرهژه طرزح یادمان شهدز دس میدزن نارد منلقه چهااسده

حف سهزبط بین نسل ها پردزخته شده زست .آنگاه دس زدزمه

شهرتهرزن هزقع شده زست .پرهژه موسد نظر دس قالاب چناد

به ملالعه ه برسس آیین نخل رردزن پردزخته شده زست
ده

شیت برز مسابقه ز زسزیه رردید به عنوزن طارح بررزیاده

سوس بر زسا ،تحقیقاس صوسس ررفتاه آلترناتیوهاای

زنتخاب شد.

شد سوس طرح نهای جهت شرکت دس مسابقه زسزئه رردید.

دس طو ملالعاس ه طرزح پرهژه زبتدز تحقیقااس ه برسسا

ها رسترده ز دسباسه شخصیت زمام حساین(ع) ه عنصار
شهادس به عنوزن مهمتارین جنااه هویات بخاشِ زنساانِ
زیرزن صوسس ررفته زست .آنگاه به عوزمال هویات ساا

ه
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 پروژه طرح گردشگری منطقه  12شهر تهران
طرح رردشگر منلقاه  12تهارزن پارهژه ز ملالعاات

توسها رردشگر پیش بین رردید .

جهت زفززیش شماسران رردشاگر ه کیفیات رردشاگر دس
زین منلقه م باشد.
دس زین پرهژه زبتادز پتانسایل هاا موجاود رردشاگر دس
منلقه موسد برسس قرزس دزده شد  .آنگاه سزهکاسهای جهت
تسهیل دسترس به مرزکز رردشگر زسزئه رردید .همچنین
دس جهت زفززیش کیفیت محیل دس ساایتها رردشاگر
برنامه سیزیهای زنجاام شاد ه برناماه هاا هیاژه ز بارز
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 پروژه مطالعات اقتصادی و طراحی معماری مجتمع اقامتی گردشگری پارک شغاب بندر بوشهر
شرکت هونام ساختمان پاس ،با مشاسکت شهردزس بنادس بوشاهر

بر دزشتن زمکاناس ه تجهیززس مناسب جهت خودکفای مجموعاه

دس سزستا مشاسکت دس زمر عمرزن – آباادزن ه توساعه فضااها

قابلیت بهره بردزس ز فضاها متنوع آن باه صاوسس دزئما نیاز

رردشگر بندس بوشهر با تکیه بر دزنش فن مهندسان ه مشاهسزن

زمکااانپااایر باشااد ه شااهردزس محتاارم بتوزنااد سااا هااا ز آن

مجرب خود پیشنهاد خود سز جهات زحادزث مجموعاه زقاامت –

بهرهبردزس ه زنتفاع نماید .همچنین سع شده زست ز طریاا دس

تفریح ه رردشگر شغاب دس نوزس ساحل بندس بوشهر عرضه م

نظر ررفتن ترکیا ز کااسبر هاا سار نده ه پویاا دس سزساتا

نماید.

زفززیش جاذبهها توسیست بنادس بوشاهر برناماههاا فارد ه

شرکت هونام سااختمان پااس ،دس نظار دزسد مجموعاه زقاامت -
تفریح  -تجاس پیشنهاد سز بهرونهز طرزح نماید که عاالهه

جمع بسیاس مفرح سز دس شأن مسافرزن بندس بوشهر زسزئه نماید.
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 پروژه مجموعه ویالیی سی سنگان
پرهژه هیال سیسنگان هیالی زست دس محدهده
شهر یاا ه ساحل سهیان ه نوشهر.

ده

زین هیال دس  3طاقه ه با مساحت  365متر مربع ه با چشم
زندز به پاسک جنگل سیسنگان دس حا ساخت م باشد.
دس طرزح ه ساخت زین پرهژه با هجود زستفاده ز کلیه فن
آهسیها نوین ساختمان ه مصالح مرغوب توجه هیژه ز به
معماس بوم منلقه نیز رردیده زست
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پروژههای در حال انجام:


مجتمع تجاس ه پاسکینا طاقات شیوز



مجتمع مسکون رالبدسه نیاهسزن



پرهژه با سا



مجتمع زدزس قائم مقام



مجموعه هیالی زسالم



پرهژه ملالعاس ه طرزح معماس مجتمع تفریح زقامت پاسک بسیک

ه دکوسزسیون دزخل نیاهسزن
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 مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی شیوا
سایت زین پرهژه دس خیابان دزهس ن منلقه  14شهر

ملالعاس ه برسس مشکالس منلقاه ه همچناین دس

تهرزن هزقع شده زست .زین مجموعه دزسز ده طاقاه

نظر ررفتن ضوزبط ه مقرسزس طرزحا پاسکینااهاا

پاسکینااا ده طاقااه تجاااس ه یااک طاقااه سااالن

هویت بافت آن منلقه حف شود .باا زیجااد بااکس

پایرزی بارز برراززس مرزسام مختلاف جمعاا باه

ها عمود فضا سااز دس نماا زیان مجموعاه

مساحت  8700مترمربع زست.

ساع شاده زسات کاه فضاا پاسکیناا تللیاف ه

دس طرزح زیان مجموعاه ساع شاده زسات تاا باا

سیما شهر مناسا طرزح شود.
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 مجتمع مسکونی گالبدره نیاوران
پارهژه مااکوس دس منلقاه  1شاهردزس تهاارزن ه دس

نقش تیم معماس دس زین شرزیط غلاه بر چالشها

محله رالبدسه هزقع شده زست کاه دس هزقاع پارهژه

موجود برز زیجااد طرحا زسات کاه باه نیا هاا

زیست  6طاقه سه پیلوس که پیش ز زینکه کاس باه

زستفاده کنندران پاسخ دهد .

تیم طرزح زسجاع دزده شود سا ه بناا توساط تایم
دیگر طرزح ه تا طاقه همکف نیز زجرز شده بود.
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 پروژه بازسازی و دکوراسیون داخلی نیاوران
پرهژه ماکوس یک هزحد به مترزژ  287متر مربع ما
باشااد کااه جهاات با سااا

فضا سز جهت یستن زفرزد فرزهم آهسیم .همچنین باه

ه طرزحا دکوسزساایون

دلیل قدیم بودن ساختمان تاسیساس زلکتریکا ه

دزخل مجدد به تیم طرزح ه نظااسس دکوسزسایون

مکانیک نیز دس حا تعویب م باشد .دس چیادمان

دزخل هونام سورده شده زست.

دزخل سع شده زست جهت زستفاده بهینه ز فضا

دس طرزح مجدد سع شده زست عالهه بر توجه باه
مسائل یاای شناسانه

معماس به نیا هاا تاک

تک زفرزد خانوزده نیز توجه شود تا ز کمترین فضاا
بیشترین بهره سز یرده ه با زین حاا شایساته تارین

فضاهای با کاسبر چند منظوسه طرزح شاود ه تاا
حد زمکان ز زسااب ه لوز م با زنعلاف پاایر بااال
که قابلیت تغییر متناساب باا شارزیط جدیاد سز دزسز
باشد زستفاده شده زست.
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 مجتمع اداری قائم مقام
مجتمع زدزس قائم مقام دس منلقه  6شاهردزس تهارزن
هزقع شده زست ه شامل  5طاقه زدزس

یک طاقه الب

مجموعه ساخت سع بر ساختِ بنا باا بااالترین کیفیات
مصااالح ه بااا زسااتفاده ز جدیاادترین تکنولااوژ هااا

ه یک طاقه پاسکینا م باشد .دس طرزح زیان مجتماع

ساااختمان دزسد تااا دس تعاماال کاااس بااا یکاادیگر کلی اه

سع شده زست که بیشاترین بهاره سز ز کمتارین فضاا

تجهیززس ه زمکاناس سفاه بارز سااکنین بناا سز فارزهم

یستن

آهسند .تا بنا دس مدس مان کمتار ه باا کیفیات بهتار باه

بگیریم دسعین حا کلیه نیا های که شایسته
ه کاس کردن زنسان م باشد سز فرزهم آهسیم.

نقش مجموعه معماس هونام غلاه بر چالشها موجاود
برز طرزح ه زسزئه نیا ها کاسبرزن با توجه به مینه
معماس بوم ه خلا فضای منحصر به فرد بوده زست ه

کاسفرما زسزئه رردد.
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 مجموعه ویالیی اسالم
پرهژه هیالیا زساالم هیالیا زسات دس بخاش زساالم ز

هیژه ز به معماس بوم آن منلقه دزشته باشند ه با زین

شهرستان تالش که دس زستان ریالن هزقع شده زست.

هجود نیا ها

زین هیال دس  2طاقه ه به مساحت متار مرباع باا چشام
زندز

یاا به جنگلها زطرزف دس حا ساخت م باشد.

ررهه معماس هونام دس تالشند دس طرزح زین پرهژه توجه
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 پروژه مطالعات و طراحی معماری مجتمع تفریحی اقامتی پارک بسیج
زین مجموعه به عنوزن یک فضا جمع شهر با تاکید بر
کاسکرد تفریح ه راسزندن زهقاس فرزغتِ جمع طرزح
شده زست .دس طرزح آن سع بر آن بود تا با دس نظر
ررفتن معیاسها ه نیا ها پیش بین شده دس طرح ها
فرزدست شاخص ها یک فضا جمع شهر دس کیفیت
بخش به ندر شهرهندزن سز دزسز باشد.
همچنین سع شده زست تا با سهیکرد یاای شناسانه ه
با توجه به هیژر ها بستر طرزح ه غلاه بر چالش ها
موجود دس سایت هبا توجه به زلگوها معماس زیرزن
معماس منحصر به فرد متناسب با نیا ها زنسانِ زیرزن ِ

زمره خلا شود.
ز طرف به دلیل تنوع کاسبر ها ( شهر با با ها
کامویوتر ه موتوس فضا ساز تجاس ه فرهنگ ه
فضا زقامت ) سع بر آن بود که دس چیدمان فضاها با
مجاهسس کاسبریها سا راس زهدزف موسد نظر هر کاسبر
تقویت رردد.
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همکاران ما در هونام
ناصااار زمیاار حصااس
آ زده باااریاماااناااا
عالااا حسایانااااا
سید عاا ،حاشنااا،
معاصااوماه خالیاااال
میااناا سفایااااااااعا
سید مجید شجاع برهان
هرزسادزس شجاع برهان
مرضایااه صاائااماااا

فاریاااد علااام پااااوس
مهسااا اللااه سیاحاانا
آسیاااااه لالافاااااا
ماااهد محمد

ناااد

مجاتااا مااارزمااااا
باهاااااسه مظااافاار زده
حمایدسضااااا میاارباهاء
یااااوناااس مایااارباهاء
عااااااسف یااااااااااس
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