
  

 

 

 پروژه های اجرایی
 

 دکتر محسن وفامهر
ایران صنعت و علم دانشگاه سازیشهر و معماری دانشکده علمی هیأت استاد و عضو  

 

 



 فرهنگی، توریستی و تفریحی بهدشت، چمستان -شهرک گردشگری 

  کمیته تخصصی و راهبردی معماری در طراحیعضو 

  هکتاراست؛ 200زمین این پروژه تقریبا به مساحت 

 51000ستاره( و  5مترمربع )هتل  66000ستاره با زیربنایی بالغ بر  4و  5هتل 

 ستاره(4مترمربع )هتل 

 هتل آپارتمان 

  بلوک 4واحد ویالیی در  745دهکده اقامتی ویالیی بومی و مدرن به تعداد 

 جموعه درمانیم 

  فرهنگی، مجموعه  -توریسم فرهنگی ورزشی در سه مجموعه مجزا، مجموعه تجاری

 تفریحی، مجموعه خدمات پشتیبانی

 تاسیسات، خدمات و فضای سبز 
 

 

 

  



 هتل 5 ستاره بهدشت، چمستان
 

 

 



 

  



 هتل 5 ستاره بهدشت، چمستان

 

 

 

 

  



 هتل 4 ستاره بهدشت، چمستان

 

 



 مجموعه هتل آپارتمان بهدشت، چمستان

 

 



 

 

 

 

  



 مجموعه تجاری ، فرهنگی بهدشت، چمستان

 

 

 

  



 

  



 مجموعه تفریحی و شهر بازی بهدشت، چمستان

 

 

  



 

 

  



 طرح فضاهای ورزشی بهدشت، چمستان

 

 

  

 پیست سوارکاری

 استخر شنا

 سالن اسکیت و پاتیناژ

 ژیمناستیک و تنیس



 

 

 

 استادبوم

 تیراندازی با کمان



 مجموعه آب درمانی بهدشت، چمستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

  



 مسجد بهدشت، چمستان

 

 

 

  



 مجموعه خدماتی پشتیبانی بهدشت، چمستان

 

   

  



 برج مالی و اقتصادی جام

 مجری برج هوشمند مالی، اقتصادی و تجاری جام 

  شرکت پی ریزبنیان مرصوص بهساز وابسته به بانک ملتمدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

 عضو کمیته تخصصی و راهبردی معماری در طراحی 

 32طبقه 

 62500 مترمربع 

 چهارمین برج با نمای تیتانیوم در دنیا 

 

 
 



     

   

 



 

 

  



 برجهای مسکونی ویژه جمشیدیه

 مترمربع 82530متراژ زیربنا: 

 A سوپرلوکس کالس :نوع ساختمان

 

 

 

  



رج جام الهیهی  

 مجری برج تجاری و مسکونی جام الهیه 

  به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پی ریزبنیان مرصوص بهساز وابسته به بانک

 ملت

 عضو کمیته تخصصی و راهبردی معماری در طراحی 

 17 ( واحد مسکونی 55 –واحد تجاری  27طبقه- )چهارطبقه پارکینگ 

 20750 مترمربع 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 مجتمع ورزش های آبی شهید احمد متوسلیان

 مدیریت بر مطالعات و کرکسیون طراحی پروژه 

 نظارت بر اجرا 

 7140 مترمربع زیربنا 

 درسایت دانشگاه علم و صنعت ایران 

 

 

 

  



انشکده های مهندسی برق و صنایعد  

 مدیریت در طراحی واجرای سازه 

 نظارت بر اجرا 

 18750 مترمربع 

 دانشگاه علم و صنعت ایران 

 

 

 

 

 



 

 

  



 توسعه عمودی دانشکده مهندسی عمران

 مدیریت و همکاری در طرح 

 نظارت بر اجرا 

 700 مترمربع 

 دانشگاه علم و صنعت ایران 

 دانشکده مهندسی عمران 2و ساختمان شماره  ITمرکز 

 2مدیریت بر طراحی فاز 

 ایران دانشگاه علم و صنعت 

 

 

 

 



 و مجتمع کالس های علوم پایه ، مهندسی شیمی  ریاضیدانشکده 

 مدیریت در طراحی 

 نظارت بر اجرا 

 11500 مترمربع 

 دانشگاه علم و صنعت ایران 
 

 

 

  



 پناهگاه

 

       

       

 

  



 یادمان شهدای دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

 

  



 گنبد مسجد سیدالشهدا دانشگاه علم و صنعت

 ایران در تولیدصنعتی روش با کامپوزیت گنبد نخستین اجرای و طراحی  

 

 

      

  



نه عاصمیخا  

  طیقه دو واحدی 6ساختمان مسکونی 

  مترمربع 165و  175با متراژ 

 

 

  



جمهوری اسالمی ایرانهای  سفارتخانهو فرهنگی رایزنیساختمان 12  

 معماری اداره  سفارتخانه در شورایو  فرهنگی رایزنیو کرکسیون  پروژه های طراحی  رهمشاو

 کل و وزارت امور خارجه

 

 

 فیلیپین-مانیلسفارت جمهوری اسالمی ایران در  ساختمان رایزنی فرهنگی

 مدیریت مطالعات 

 هدایت و نظارت بر طراحی 

  و تغییر کاربری 

 

 سوریه -دمشق سفارت جمهوری اسالمی ایران در  ساختمان رایزنی فرهنگی

 مدیریت مطالعات 

  طراحیهدایت و نظارت بر 

 و تامین ساختمان 

  

 تاجیکستان -دوشنبه سفارت جمهوری اسالمی ایران در  ساختمان رایزنی فرهنگی

 مدیریت مطالعات 

 هدایت و نظارت بر طراحی اجزای ساختمان 

 

 سوریه - الذقیهسفارت جمهوری اسالمی ایران در  ساختمان رایزنی فرهنگی

 مدیریت مطالعات 

 هدایت و نظارت بر طراحی 

 

 لبنان -بیروت سفارت جمهوری اسالمی ایران در  مان رایزنی فرهنگیساخت

 مدیریت مطالعات 

 هدایت و نظارت بر طراحی 

  و تامین ساختمان 

  



 ها ساختمان مرکز پژوهش

  مدیریت بر مطالعات و مکان یابی 

 تصویب اتود اولیه 

 موافقتنامه اجرای طرح ساختمان 

 18 طبقه 

 ایران در سایت دانشگاه علم و صنعت 

 

 

 (ایران پردیس دماوند )دانشگاه علم و صنعت 

 مدیریت بر انجام مطالعات طرح جامع دانشگاه علم و صنعت ایران در پردیس دماوند 

 طراحی سایت 

 1فاز  یاجرا 

 82 هکتار 

 

 مسجد الرسول )ص( 

 طراحی معماری ساختمان مسجد 

 3200 مترمربع زیربنا 

 واقع در میدان بازار دوم نازی آباد 
 

 

ایران و پارکینگ جنوبی دانشگاه علم و صنعت برسرد  

 مدیریت بر طراحی سردرب 

 طراحی پارکینگ جنوبی دانشگاه با سازه فلزی و پوشش اسپیس فریم 

 

 ایران سر درب ورودی جنوب غربی دانشگاه علم و صنعت

 مدیریت بر طراحی و نظارت بر اجرا 

 ایران ضلع جنوب غربی  دانشگاه علم و صنعت 

 

 خوابگاه های دانشجویی 

 مدیریت بر طراحی و توسعه خوابگاه ها 

 11150 مترمربع 

 ضلع جنوب شرقی دانشگاه به صورت حیاط مرکزی 

 

 

 رینگ دسترسی و پارکینگ همجوار خوابگاه های متاهلین



 مدیریت بر طراحی و نظارت بر اجرا 

 رانیا قسمت شرقی دانشگاه علم و صنعت 

 

 

 ساختمان نگهبانی

  بر طراحی و نظارت بر اجرامدیریت 

 ایران غرب خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علم و صنعت 

 

 بوستان خواهران

 مدیریت بر طراحی سایت 

 7600 مترمربع 

 پردیس مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران 

 

 
 

 ایران سلف سرویس خوابگاهی دانشگاه علم و صنعت

 مدیریت بر اجرای پروژه 

 2030 عبمترمر 

 و صنعت ایران دانشگاه علم 

 

 

 سلف سرویس خواهران

 مدیریت بر طراحی و نظارت بر تغییرات جدید 

 زیرزمین دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت 



 توسعه سلف سرویس مرکزی دانشگاه علم و صنعت

 نظارت و مدیریت در پروژه 

 2014 مترمرلع 

 دانشگاه علم و صنعت ایران 
 

 تهران سما )جنت آباد(سالن ورزشی و استخر واحد دانشگاهی 

 مدیر پروژه 

 1563 مترمربع 

 

 آموزشکده فنی و حرفه ای واحد دانشگاهی ممقان تبریز

 مدیر پروژه 

 3405 مترمربع 

 

 آموزشکده فنی و حرفه ای واحد دانشگاهی سهند تبریز

 مدیر پروژه 

 3674 مترمربع 

 

 مرکز تجاری خدماتی کوثر

 طراح و مجری طرح 

 998 مترمربع 

 

 چندمنظوره مدرسه راهنمایی هاجرپناهگاه 

 طراح و مجری طرح 

 375 مترمربع 

 

 کرج -طراحی و اجرای ساختمان ویالیی در منطقه کوهک محور چالوس

 750مترمربع 

 

طراحی یادمان و یادواره شهدای هنرستان فنی نمونه شهید بهشتی تهران در یکصدمین سال 

 تاسیس هنرستان 

شهید بهشتی تهران در یکصدمین سال تاسیس هنرستان طراحی سردر هنرستان فنی نمونه 

 )ایران و آلمان(



طراحی و تغییر کاربری به نمازخانه، وضوخانه سالن ورزش و آمفی تئاتر هنرستان )ایران و 

 آلمان(

 مشاور و مدیر طرح های عمرانی و معماری شرکت عمران عسلویه )سهامی خاص(

 ، آموزشی اردوگاه شهید رجایی رامسرمطالعات طراحی و اجرای اسکله های تفریحی

 مطالعه و پیش طراحی یادمان شهدای دانشگاه صنعتی شریف

 تهران 1طراح و مجری سقاخانه و یادمان شهدای هنرستان شماره 

 طراح و مبتکر اولین مسجد میان جاده ای اهل البیت )ع( در هومند آبسرد

انشگاه علم و صنعت ایران در طرح طراح و مبتکر انتقال و جابجایی محراب قدیمی مسجد د

 توسعه

 گوهردشت(-طراح و مبتکر انتقال و جابجایی محراب نفیس مسجد جامع رجائی شهر )کرج

 11نظارت بر طراحی و اجرای پروژه های متعدد پناهگاه سازی چندمنظوره در منطقه 

 آموزش و پرورش تهران

دستگاه پناهگاه  21در اجرای مدیر اجرایی ستاد پناهگاه سازی وزارت آموزش و پرورش 

 مترمربع 7150به مساحت 

طراح و مجری اسکله های چندمنظوره شهید پازوکی دو سوی اروندرود عملیات فاو )پل 

 متحرک(

طراح تعداد متنابهی از پروژه های ساختمانی خصوصی، مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی 

 و آموزشی و سایر موارد......

 


