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تیم متــــخصص و متعهد

  بهره مندی از نیروی انسانی توانمند و ماهر

  نیروی انسانی مجرب و کارآزموده، جوان و پرانرژی

  متخصص و متعهد به اصول کاری حرفه ای

  آشنا به اصول و استانداردهای کاری

تجـــــربه و کــــارآمدی

  تجربه و همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی معتبر

  توجه به نیازهای هر پروژه در طی مراحل قانونی و تصویب

چــــــابکی و ســــــرعت عمل

   به کارگیری نرم افزارهای تخصصی )مدلینگ( در اجرای پروژه ها

  طراحی بر اساس آنالیزهای محیطی و بررسی کلیه نیازمندی های پروژه پیش از اجرا

   سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

   اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

   سازمان منطقه آزاد قشم

   سازمان منطقه آزاد کیش

   دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان

   شرکت توکا نیروی سپاهان

   شهرداری های استان اصفهان

       شرکت عمران شهر جدید بهارستان

       شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

       شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

       موسسه مسکن سازان بتاجا  

       بخش خصوصی

برخــــــــی از کارفرمایان :
ما چگـــونه ارزش آفرینی می کنیم؟

در زمینــه هــــــــــــای گردشــگری، 
 ، شهرســــــازی ، معمــــــــــاری
، عی جتمـــــــا ا ، هـــــــــشی پژو
ــذاری و... ــرمایه گ ــای س ــت ه فرص

موفــق  اجــــــرای 
پــــــــروژه    22۰
یــک از  دربیــش 
لیت  فعــــا دهـــه 

معـــــرفی شرکت:

شــرکت مهندســین مشــاور نقــش و اندیشــه مبنــا بــا توجــه بــه ایــن 
اصــل کــه مهندســین مشــاور نهــادی اســت حرفــه ای کــه بــه مثابــه 
ــارکت  ــور مش ــران کش ــعه و عم ــر توس ــه در ام ــی جامع ــازوی فن ب
ــط  ــا بس ــا ب ــب ضرورت ه ــه تناس ــیس و ب ــال 1389 تأس دارد در س
تشــکیالت خــود بــه فعالیــت در زمینــه هــای گردشــگری، معماری، 
ــه  ــایی و ارای ــن، شناس ــازی زمی ــاده س ــای آم ــرح ه ــازی، ط شهرس
ــهرداری  ــه ش ــورد مداخل ــوزه م ــرمایه گذاری در ح ــای س ــته ه بس
هــا، تهیــه طــرح هــای پژوهشــی و بــه خصــوص طرح هــای توســعه 
گردشــگری ، هویــت بصــری و طــرح هــای ترافیکــی ارایــه خدمــات 

نمــوده اســت.
ــور  ــای مذک ــروژه در محوره ــت 220 پ ــه فعالی ــک ده ــش از ی در بی
انجــام شــده و تــالش شــرکت بــر تحقیــق، بررســی و دســتیابی بــه 
اســتانداردهای علمــی پژوهشــی بــوده و در حــوزه فعالیــت هــای 
حرفــه ای، شــرکت جایــگاه ویژه داشــته و همــواره امکانــات مختلف 
اعــم از نیــروی کارشناســی و بانــک هــای اطالعاتــی در حــال ارتقاء 
و بــه روزرســانی مــی باشــد و در نهایــت ارایــه خدمــات در چارچــوب 

اســتانداردهای متــداول صــورت می گیــرد.

  دارای گواهینامه ی صالحیت خدمات مشاور )معماری(

  دارای گواهینامه ی صالحیت خدمات مشاور )شهرسازی( 

  عضو نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان 

  عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور استان اصفهان

   دارای تاییدیه ارزیابی کیفی از اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

  )ISO9001:2015(دارای گواهی نظام کنترل و تضمین کیفیت و مستند سازی   
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كلیات و روش شناسی

بررسی و ارزیابی وضع موجود

قابلیت سنجی

مكانیابی

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی عملیاتی

پهنه بندی و جانمایی کاربری ها و عناصر در سایت

ارائه طرح توجیه فنیـ  اقتصادی 

انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی  

اخذ پاسخ مثبت استعالم  از دستگاه ها و نهادهای مرتبط

ارائه به کمیته های فنی و اخذ تأییدیه

تهیه طرح آماده سازی 

تهیه طرحهای معماری )فاز یک(

تهیه طرحها و نقشه های اجرائی )فاز 2(

تهیه ساختار سازمانی و مدیریت بهره برداری

آنچــه کــه امــروزه در صنعــت گردشــگری بعنوان یــک اصــل کلیدی مــورد توجه 
کشــورها، مقاصــد گردشــگری و برنامه ریــزان ایــن صنعــت اســت درک ایــن واقعیــت 
اســت کــه "رقابــت آینــده در گردشــگری دنیــا مبتنــی بــر جاذبه هــای گردشــگری 

نیســت بلکــه در بازاریابــی و مدیریــت برنــد گردشــگری اســت".

در واقــع طــرح هــای حــوزه گردشــگری بــه دنبال توســعه زیرســاخت هــای مورد 
نیــاز در جهــت جــذب گردشــگر)جامعه میهمــان( و همزمــان ایجــاد فرصــت هــای 
شــغلی جدیــد، ارتقــای ســطح زندگــی مردم)جامعــه میزبــان( و تحــرک اقتصــادی 

می باشــند.
ــان  ــان، متولی ــا کارفرمای ــی ب ــق هم افزای ــا از طری ــه مبن ــش و اندیش ــرکت نق ش
گردشــگری و مدیــران دولتــی فعــال در ایــن حــوزه بــا بــه کارگیــری تجربــه و تخصص 
ــه،  زمینــه تســریع در فرآینــد شــناخت مســأله،  ــه راه حــل هــای نوآوران خــود در ارائ
ــی،  ــطح محل ــگری در س ــای گردش ــروژه ه ــدن پ ــی ش ــب و اجرای ــی، تصوی طراح
منطقــه ای، اســتانی، ملــی را فراهــم می ســازد و همچنیــن بــه طــور ویــژه از طریــق 
همــکاری بــا شــهرداری هــا بــه شناســایی کانون هــا و محورهــای گردشــگری 
شــهرها همــت گمــارده و برنامــه توســعه گردشــگری شــهرها را در قالب ترســیم مدار 

گردشــگری شــهر ارایــه مــی دهد.ایــن شــرکت در طــول یــک دهــه فعالیــت خــود، 
بیــش از 30 پــروژه شــاخص گردشــگری در ســطوح مختلــف محلــی ، منطقــه ای و 

ملــی در شــهرهای مختلــف تهیــه ، طراحــی و تدویــن نمــوده اســت. 

Activity
Description

گـــــَـرِدشــْـگری 

رونــد رو بــه رشــد گردشــگری در دنیــا،  رفتــه رفتــه آن را بــه عنــوان یکــی از صنایــع 
پویــا و موفــق در چنــد ســال اخیــر تبدیــل نموده اســت.

ــد  ــی و رون ــص داخل ــد ناخال ــش تولی ــرای افزای ــورها ب ــه کش ــگری در هم گردش
ــت. ــزی اس ــه ری ــال برنام ــی درح ــم انداز آت ــوان چش ــه عن ــتغال زایی ب اش

ــت  ــده اس ــب ش ــرمایه گذاری موج ــاخت ها و س ــاد زیرس ــت در ایج ــن رو رقاب  از ای
ــند. ــته باش ــم گیرتری داش ــد چش ــت رش ــن صنع ــا در ای ــا برنامه ریزی ه ت

Section 01 Tourism

2 ۱



       طرح جامع  دهکده گردشگری رحمت آباد

    

   مجتمع گردشگری  صدف

۴ ۳

  کارفرما:بخش خصوصی  

   مساحت: ۳.9 هکتار

     کارفرما:بخش خصوصی

     مساحت:۳۳ هکتار 



۶ ۵

       مجتمع گردشگری حس خوب زندگی باغبادران

   

   مجتمع گردشگری  باغستان گلدشت

  کارفرما:بخش خصوصی

   مساحت:2۶ هکتار

         

     کارفرما:بخش خصوصی

      مساحت:۵.۳ هکتار



ســرمایه گذاری یــا تشــكیل ســرمایه در اكثــر قریــب به اتفــاق نظریــات و الگوهای 
رشــد و توســعه اقتصــادی بــه عنــوان موتــور محركــه و عامــل اصلــی تــداوم فرآیند 
ــتلزم  ــه مس ــعه همه جانب ــداف توس ــه اه ــتیابی ب ــت. دس ــادی اس ــعه اقتص توس
ــا  ــعه ب ــای توس ــرح ه ــرمایه گذاری در ط ــام س ــرای انج ــی ب ــع كاف ــن مناب تأمی

مشــارکت بخــش خصوصــی اســت. 
تأمیــن منابــع مالــی توســعه همــواره یكــی از دغدغه هــای بخش هــای اقتصــادی 
از جملــه صنعــت گردشــگری بــوده اســت. در واقــع بســیاری از طرحهــای توســعه 
بــه دلیــل ناتوانــی بخــش خصوصــی و یــا ناآگاهــی از فرصت هــای ســرمایه گذاری 
ــش  ــه بخ ــی ك ــد و از آنجای ــل گردیده ان ــی تحمی ــش دولت ــه بخ ــش ب ــن بخ در ای
دولتــی نقــش تصدی گــری در عرصــه فعالیت هــای اقتصــادی نــدارد، لــذا 

تالش هایــش در حــوزه صنعــت گردشــگری بــا توفیــق قریــن نبــوده اســت. 
ــرمایه گذاری  ــده س ــزی ش ــت برنامه ری ــا هدای ــد ب ــرایط بای ــن ش ــت از ای ــرون رف ب
بخــش گردشــگری و ارایــه پیشــنهادات عملــی ـ اجرائــی بــه آن صــورت پذیــرد.

بــر همیــن اســاس شــرکت نقــش و اندیشــه مبنــا بــا رویکــرد برنامــه ریــزی 
راهبــردی -ســاختاری و عملیاتــی در شناســایی و معرفــی بیــش از 400 فرصــت 
ســرمایه گــذاری در ابعــاد مختلــف گردشــگری ، صنعتــی، کشــاورزی، خدماتــی 

در ســطح اســتان اصفهــان  در توســعه رویکــرد مشــارکت عمومــی و خصوصــی 
نقــش بســزایی داشــته اســت.

Activity
Description

8

فُرَصــت های َسرمایه گـُذاری 

ابهــام، عــدم شــفافیت سیاســت ها و بروکراســی اداری یکــی از مهمتریــن مســائل 
و موانــع توســعه ســرمایه گذاری و جلــب مشــارکت بخــش خصوصــی در تمامــی 
فعالیت هــای اقتصــادی دنیــای امــروز مخصوصــاً صنعــت گردشــگری در ایــران 
محســوب می شــود و همــواره کشــورها و مناطــق در حــال توســعه را از اتــکاء بــه 
منابــع عظیــم مالــی ـ ســرمایه ای بخــش خصوصــی در جهــت تحقــق آرمان هــا و 

اهــداف توســعه-ای خــود محــروم نمــوده اســت. 

Section 02  Investment
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فرصت های سرمایه گذاری شهر نیاسر

کارفرما:کارگروه سرمایه گذاری و گردشگری شهرداری نیاسر

سال طرح:1401

تعداد بسته های سرمایه گذاری:22

حوزه های سرمایه گذاری:گردشگری، کشاورزی، تجاری، صنعتی، ورزشی

فرصت های سرمایه گذاری شهر تیران

کارفرما:شهرداری

 سال طرح:1399

تعداد بسته های سرمایه گذاری:35

حوزه های سرمایه گذاری:گردشگری، تجاری-خدماتی، کشاورزی، تجارت الکترونیک، کارآفرینی، 

صنعت

فرصت های سرمایه گذاری شهر آران و بیدگل

کارفرما:شهرداری

سال طرح:1400

تعداد بسته های سرمایه گذاری:1+42

حوزه های سرمایه گذاری:گردشگری، تجاری-خدماتی)مختلط(، کشاورزی-دامپروری، تجارت 

الکترونیک

فرصت های سرمایه گذاری شهر گلپایگان

کارفرما:شهرداری 

سال طرح:1399

تعداد بسته های سرمایه گذاری:47

حوزه های سرمایه گذاری:گردشگری،تجاری-خدماتی، کشاورزی، صنعت، انرژی

فرصت های سرمایه گذاری شهر باغبادران

کارفرما:شهرداری

سال طرح: 1395

تعداد بسته های سرمایه گذاری:39

حوزه های سرمایه گذاری:تفریحی-گردشگری

فرصت های سرمایه گذاری فوالدشهر

کارفرما:شهرداری

سال طرح:1398

تعداد بسته های سرمایه گذاری:22

حوزه های سرمایه گذاری:گردشگری،تجاری-خدماتی،خدمات شهری، کسب وکار خالق

9۱۰



کلیات و روش شناسی

قابلیت سنجی

گردآوری داده ها

 پیمایش وضعیت موجود

تحلیل داده ها

 شناسایی کلیه فرصت ها و محدودیت ها

تدوین اهداف کالن  

اهداف عملیاتی )چشم اندازسازی(

تدوین گزینه های مفهومی

ارزیابی گزینه ها

ارائه طرح نهایی در قالب سیاستها، طرحها، رهنمودها و پـــروگرام ها

دانــش شهرســازی بــه بررســی كلیــه تحــوالت اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی 
و فیزیكــی یــك شــهر می پــردازد و تــالش می كنــد كــه روابــط موجــود در 
ــد  ــازماندهی كن ــت و س ــگ، مدیری ــام هماهن ــك نظ ــب ی ــهر را در قال ــك ش ی
كــه بــا مطالعــه و بررســی روابــط اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی 
حاكــم در شــهر، برنامه هــای بســامان و مطبــوع بــرای یــك شــهر ارائــه دهــد. 

برنامــه ای كــه تصویرگــر ســیمای شــهر در آینــده اســت.
ایــن حــوزه، طراحــی فضاهــا و چشــم اندازهــای یــک شــهر را در برمــی گیــرد 
و نهایتــاً جریانــی را بــه راه مــی انــدازد کــه بــه عمــران و آبــادی شــهری کمــک 

مــی کنــد. 
توســعه شــهرها بــا در نظــر گرفتــن احتیاجــات اجتماعــی و اقتصــادی بــا 
ــای  ــه نیازه ــی ب ــخ گوی ــهری و پاس ــکالت ش ــاندن مش ــل رس ــه حداق ــه ب توج

ــت.  ــر اس ــکان پذی ــهری ام ــت ش ــی جمعی عموم
اقدام هــای  کــردن  عقالیــی  راســتای  در  مبنــا  اندیشــه  و  نقــش  شــرکت 
ــت  ــز عدال ــادی و نی ــان اقتص ــی و راندم ــردن کارآی ــاال ب ــهری، ب ــت ش مدیری
دیــد  و  تجربــه  بــر  تکیــه  بــا  و  شــهرها  فضایــی  ترکیــب  نمــودن  محــور 
ــه طراحــی و اجــرای  کارشناســی تیــم طراحــی و برنامــه ریــزی خــود اقــدام ب
بیــش از 50 پــروژه ی متعــدد در زمینــه هــای آمــاده ســازی،امکان ســنجی و 

مکانیابی،طــرح جامــع ســه بعــدی و طــرح جامــع و برنامــه هــای راهبــردی 
ــت. ــوده اس ــان نم ــتان اصفه ــای اس ــتان ه ــی شهرس در تمام

Activity
Description

۱2

َشهــْــرسازی 

عــدم توجــه بــه هویــت )معنــی( در ســاخت شــهرها؛ دو معضــل شــباهت شــهرها 
ــدم  ــری )ع ــرج بص ــرج و م ــی( و ه ــوم گرای ــی و ب ــه گرای ــدم زمین ــر )ع ــه یکدیگ ب
زیبایــی، انســجام و خوانایــی کالبــدی شــهرها( در شــهرها را پدیــد آورده اســت. 
ایــن دو ، علــل اصلــی  بــی هویتــی )کالبــدی(، اُفت کیفیــت و ناکارآمــدی محیط 

شــهر هســتند. 
 بــرای اصــالح چنیــن معضالتــی شهرســازی مبتنــی بــر ارتقــای هویــت ایرانــی- 
ــای  ــاد و مؤلفه ه ــی، ابع ــتی، چگونگ ــا هس ــت ت ــی اس ــهرها، ضرورت ــالمی ش اس
هویــت شــهر را شناســایی و مقدمــات حفــظ و ارتقــای فرآینــد هویــت شــهر فراهم 

شــود.

Section 03  Urban design

and planing
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مرحله اول و دوم آماده سازی  سایت مسکونی گلپایگان

۱۴

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ا

متراژ:۶8 هکتار

مرحله اول و دوم آماده سازی صنایع کارگاهی شهر زاینده رود

۱۳

مرحله اول و دوم آماده سازی سایت مسکونی کاشان

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

متراژ ۶۰ هکتار

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

متراژ:۳۰ هکتار



مرحله اول و دوم آماده سازی سایت مسکونی شهر باغبادران

۱۶

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ا

متراژ:۴7 هکتار

مرحله اول و دوم آماده سازی  شهر تیران    

۱۵

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

متراژ:۱7 هکتار



تعریف و تشریح موضوع پروژه

شناخت خواسته های کارفرما

جمع آوری اطالعات

 شناخت سایت )زمین( پروژه

جمع آوری اطالعات و شناخت اقلیم منطقه

بررسی نمونه مورد های مرتبط اجرا شده

شکل گیری کانسپت و ایده های طرح

برنامه ریزی فیزیکی، طراحی دیاگرام روابط و عرصه بندی فضاها

طراحی فضا و حجم ساختمان

ترسیـــم و ارائه مدارک و نقشه ها  )پالن، برش، نما، حجم سه بعدی(

در طراحــی یــک ســاختمان معمــار تصمیــم گیرنــده نهایی اســت؛ ولی خواســت 
جامعــه، قوانیــن و درخواســتهای کارفرمــا بــر تصمیــم هــای او اثــر می گــذارد. 

معمــاری، حــل کــردن یک مســئله بــا هــدف خلق فضایــی یکتا بــرای انســانهایی 
اســت کــه گذشــته، حــال و آینــده ای منحصربــه فــرد دارنــد. ایــن نــگاه، باعــث 
ایجــاد خالقیــت و کشــف راهکارهــای جدیــدی در برخــورد با موضوعــات طراحی 
از کل تــا جــزء مــی شــود کــه بایــد در معمــاری امــروز معــادل و جایگزینــی بــرای 

آن خلــق کــرد.
تیــم طراحــان معمــاری شــرکت نقــش و اندیشــه مبنــا طــی پانــزده ســال گذشــته 
ــاری، اداری ،  ــکونی، تج ــای مس ــری ه ــا کارب ــاری ب ــروژه معم ــد پ ــر یکص ــغ ب بال
ــی و  ــی داخل ــاری، طراح ــی معم ــی و ...)طراح ــگری ،فرهنگ ــی، گردش خدمات
نمــا و نظــارت و اجرا(بــا مجمــوع زیربنــای بیــش از هفتصــد هــزار متــر مربــع را در 

اســتان اصفهــان و ســایر اســتان هــای کشــور طراحــی نمــوده انــد.
از جملــه پــروژه هــای شــاخص معمــاری مشــاور در ســال هــای اخیــر مــی تــوان 
ــده  ــدان(، باززن ــهر)خانه هنرمن ــی فوالدش ــاغ ایران ــد، ب ــهرداری میب ــه ارگ ش ب
ســازی قلعــه بهارســتان)قلعه صنایــع دســتی(، هتــل آپارتمــان صدف)آتشــگاه(، 
هتــل بازارچــه حســن آباد،عمــارت پهلوانی)خانــه ُتقا(،باززنــده ســازی کارخانــه 

پشــم هرنــد، مجموعــه مســکونی کاشــان، مجتمــع مســکونی هدایتــی، مجتمــع 
مســکونی ســرلت، مجتمــع مســکونی خیــام، مجموعــه مســکونی شــیخ مفیــد، 

آپارتمــان  داخلــی  طراحــی  کاشــانی،  ســپیده  مســکونی-تجاری  مجتمــع 
مســکونی صافیان،طراحــی داخلــی نمایشــگاه خــودرو ، رســتوران ایمــان و ... 

اشــاره نمــود.

Activity
Description

۱8

ِمعــمــاری 

معمــاری، هنــر و فــن طراحــی و ســاختن بناهــا، فضاهــای شــهری و دیگــر 
ــردی و  ــای کارک ــه نیازه ــگ ب ــخ هماهن ــرای پاس ــی ب ــی و بیرون ــای درون فضاه

زیباشناســانه اســت. 
بــه گفتــه موتیســوس، معمــاری وســیله واقعــی ســنجش یــک ملــت بوده و هســت  
و از آنجایــی کــه »معمــاری« یکــی از مظاهــر بیرونــی فرهنــگ یــک جامعــه اســت 
نمــاد مناســبی بــرای مطالعــه »فرهنــگ« آن جامعــه محســوب مــی شــود، زیــرا هر 
فرهنــگ دارای معمــاری مختــص بــه خــود اســت.  دورافتــاده تریــن قبایــل نیــز 
چادرهــا، کلبــه هــا، تزیینــات و شــیوه مجتمــع ســازی مربــوط بــه خــود را دارنــد.  

Section 04 Architecture

and

interior Design
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مجموعه گردشگری صدف
    متراژ:40000مترمربع                         سال طراحی : 1399                        کاربری:هتل 5 ستاره و مجموعه ویالیی 

2۰    خدمات :تهیه طرح جامع گردشگری-اخذ مصوبات و طراحی فاز 1                  وضعیت پروژه:در حال اجرا                     کارفرما:بخش خصوصی

ارگ شـــهرداری میبد
     متراژ:7260 مترمربع                                                                  سال طراحی :1399                                                  کاربری:اداری

۱9     خدمات :طراحی فاز 1 و 2                                                                وضعیت پروژه:در حال اجرا                                     کارفرما:شهرداری میبد



باغ ایرانی فوالدشــهر

     متراژ:2.5 هکتار

     سال طراحی :1399

     کاربری:فرهنگی- آموزشی و پذیرایی

     خدمات :طراحی فاز 1 و 2 

     وضعیت پروژه:اخذ مجوزات

     کارفرما: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

22

طرح باززنده سازی کارخانه پشم هرند

      متراژ:30000 مترمربع                               سال طراحی :1398                       کاربری:فرهنگی-تجاری-خدماتی-گردشگری و مسکونی

       خدمات :طراحی فاز صفر و  یک            وضعیت پروژه:اخذ مجوزات             کارفرما:بخش خصوصی

2۱



ساختمان اداری و محوطه مجتمع گردشگری حس خوب زندگی

      متراژ: 4800 مترمربع                                                     سال طراحی :1400                            کاربری:اداری

       خدمات :طراحی فاز 1معماری                                   وضعیت پروژه:اخذ مجوزات                کارفرما: بخش خصوصی

2۴

مجتمع مسکونی نگین 2

      متراژ: 6000 مترمربع                                                      سال طراحی :1399                           کاربری:تجاری - مسکونی

       خدمات :طراحی فاز 1و 2 و 3 معماری                    وضعیت پروژه:در حال اجرا                 کارفرما:بخش خصوصی

2۳



کلیات موضوع و چارچوب نظری

بررسی و شناخت وضع موجود محدوده سایت و پیرامون آن

تحلیل امکانات و محدودیت های سایت 

تدوین چشم انداز و اهداف

تدوین راهبرد ها و سیاست های طراحی

تهیه طرح پیشنهادی

تدوین مدارک و نقشه ها

ــی  ــده جنبه های ــت و در برگیرن ــته ای اس ــد رش ــوم چن ــک مفه ــر ی ــاری منظ معم
معمــاری،  شناســی،  زیبایــی  هنرهــای  علمــی،  باغبانــی  گیاه شناســی،  از 
ــوژی و  ــا، اکول ــی، جغرافی ــی محیط ــاک، روانشناس ــوم خ ــی، عل ــی صنعت طراح
ــامل  ــوان ش ــر  می ت ــار منظ ــک معم ــای ی ــت. فعالیت ه ــران اس ــی عم مهندس
ــای اداری و  ــرای محوطه ه ــایت ب ــزی س ــا برنامه ری ــی ت ــای همگان ــق پارک ه خل
دانشــگاهی، طراحــی مکان هــای مســکونی تــا طراحــی زیرســاخت های عمرانــی 
و مدیریــت مناطــق بــزرگ حیــات وحــش یــا بازســازی مکان هــای طبیعی آســیب 

دیــده ماننــد معــادن باشــد.
ــر  ــد و از نظ ــش  می ده ــیعی را پوش ــف وس ــر طی ــاری منظ ــر معم ــی دیگ ــه بیان ب
بســیاری از کارشناســان ایــن حــوزه بــه عنــوان روشــی بــرای دســتیابی بــه یــک 
تعــادل میــان ســاخت و محیــط طبیعــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. معمــاری 
منظــر یــک فراینــد رســمی از مطالعــه، طراحــی و ســاخت اســت کــه بــه واســطه 
ــی از  ــداف گروه های ــازی اه ــرآورده س ــور ب ــه منظ ــد ب ــم اندازهایی جدی آن چش

ــوند. ــاخته  می ش ــردم س م
ــان و  ــان انس ــه می ــای بهین ــد ه ــتای پیون ــا در راس ــه مبن ــش و اندیش ــرکت نق ش
محیــط زیســت و تکیــه بــه ارزش هــا و مکانیســم هــای زیبــا شــناختی و  اصــل و 

اســتانداردهای معمــاری منظــر و تکیــه بر تیــم شهرســازی و معماری خــود اقدام 
ــی  ــی باغ،طراح ــارک ،طراح ــی پ ــر طراح ــددی نظی ــای متع ــروژه ه ــام پ ــه انج ب

فضــای شــهری ، محوطــه هــای ســبز و ...نمــوده اســت.

Activity
Description

2۶

Section 05

ِمعــمــاری منظر 

معمــاری منظــر در واقــع روش و فرآیندی بــرای طراحی فضاهای باز و ســازه هایی 
ــناختی  ــی و زیباش ــت محیطی، اجتماع ــی زیس ــه اهداف ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ب
ــامل  ــت ش ــد و نو پاس ــی جدی ــدودی مفهوم ــا ح ــه ت ــر ک ــاری منظ ــت. معم اس
بررســی شــرایط اجتماعــی، اکولوژیکــی و خــاک و پــردازش آن هــا در منظر هــا و 
چشــم اندازها و طراحــی ابتکاراتــی اســت کــه بــه اهــداف و پیامدهایــی مطلــوب 

ــوند.   ــی  می ش منته

Landscape

Architecture

2۵
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پارک کوهستانی قهجاورستان
متراژ: ۱۳۵ هکتار

کارفرما: شهرداری قهجاورستان
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بوستان ساحلی درچه
متراژ:2 هکتار

کارفرما: شهرداری درچه



ــی  ــرمایه گذاری تلق ــی س ــه نوع ــت بلک ــه نیس ــر هزین ــی دیگ ــای پژوهش فعالیته
می شــود بطــوری کــه میــزان ایــن ســرمایه گذاری در ســطح بنگاه هــای اقتصــادی و 
در ســطوح ملــی کشــورها روز بــه روز در حــال افزایــش اســت و میزان ســرمایه گذاری 

در ایــن بخــش، شــاخصی بــرای توســعه یافتگــی آنهــا بــه شــمار می آیــد. 
ایجــاد زیرســاخت هــای مناســب جهــت رشــد فرهنــگ پژوهــش در فعالیــت هــا، 
پــرورش پژوهشــگران کارآمــد و اجــرای طرح های پژوهشــی در راســتای رفع نیازهای 

علمــی و فنــی، مــورد نیــاز جامعــه مــی باشــد. 
 براســاس نیازســنجی، تعریــف و اجــرای طــرح های پژوهشــی درون و برون ســازمانی 
و نیــز حمایــت از ایــده هــای پرســنل کارآفریــن ، ســعی در رســیدن بــه اهــداف تبیین 

شــده می باشــد. 
فعالیتهــای واحــد پژوهــش شــرکت در ســه حــوزه ی پژوهــش و فنــاوری، اســتخراج و 

تحلیــل داده و آمــار و مدیریــت دانــش محــور متمرکــز اســت.

مهندســین مشــاور نقــش و اندیشــه مبنــا نیــز یکــی از محــوری تریــن فعالیــت های 
خــود را تمرکــز بــر پــروژه هــای پژوهشــی قــرار داده اســت. بــا توجــه به حــوزه فعالیت 
ایــن شــرکت پژوهــش هــا در دو حــوزه بنیــادی و کاربــردی و در زمینــه هــای مختلف 
شهرســازی، معمــاری، اجتماعــی، اقتصــادی، جغرافیایــی و امــکان ســنجی انجــام 

مــی شــود.

کمـک به تصمیـــم سازی و پشتـــیبانی از تصمــــیم مدیران ارشـــد 

تــدوین سندهای راهبردی و نقشه  راه های توسعه،

تهیه بسته های سرمایه گذاری و حمایتی 

 تحلیل و پاسخگویی به مسائل روز 

آینده پژوهی در زمینه های مختلف

Activity
Description

۳۰

پـَـژوِهـش 

امــروزه گســترش فعالیت هــای بازرگانــی، جهانــی شــدن و تغییــرات ســریع 
تکنولوژیــک در محیــط ســازمان ها باعــث گردیــده کــه آنهــا بــرای حفــظ بقــاء و 

ــند. ــوردار باش ــری الزم برخ ــود از انعطاف پذی ــی خ ــای رقابت مزای
 الزمــه انعطــاف پذیــری، تغییــرات ســریع اســت و ایــن تغییــرات بــدون داشــتن 

ــت.  ــر نیس ــات امکان پذی ــام تحقیق ــات و انج اطالع
اطالعــات حاصــل از پــروژه هــای پژوهشــی بــه عنــوان یــک منبــع بســیار پــرارزش 

در کنــار ســایر عوامــل موثــر در هــر ســازمانی مطــرح اســت.

Section 06 Research
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