گروه معماری سهیل شیرازی در سال  ۱۳۷۶خورشیدی فعالیت خود را آغاز کرد.
ایشــان در ســال  ۷۱از دانشــگاه تهــران فارغالتحصیــل شــد و پنــج ســال بعد ،پــس از طراحی
و اجــرای چندیــن پــروژه ،دفتــر طراحــی شــخصی خــود را با نام آلشســازه تاســیس کرد.
مهنــدس شــیرازی و شــرکت آلشســازه از آن زمــان تــا بــه امــروز بیــش از

2.500.807

مترمربــع پــروژه اعــم از (مســکونی ،تجــاری ،اداری ،هتــل و

گردشــگری) را طراحــی و اجــرا کــرده اســت .
«ســهیل شــیرازی» تنهــا طــراح و معمــار ایرانیســت کــه موفــق بــه دریافــت
«نشــان عالــی مدیریــت نوآورانــه (آفیســر)» در معمــاری ایــران از مؤسسـهی  Innovaدر
بروکســل ،مرکــز اتحادیـهی اروپــا شــده اســت .در واقــع «نشــان آفیســر» بــرای نخســتین
بــار اســت کــه در حــوزهی معمــاری برگزیــدهای از ایــران داشــته اســت.

مترو اینز به عنوان اپراتور هتل
یک نام شناخته شده در انگلستان
و ایرلند در صنعت هتل و
اقامتگاههای عمومی میباشد.
www.metroinns.co.uk

“ماتیا گروپ” بزرگترین کنسرسیوم
بینالمللی تخصصی هتلسازی در
ایران است که بهصورت EPCF+O
و با مشارکت و همکار بزرگترین و
مهمترین شرکتهای بینالمللی
اقدام به طراحی و ساخت هتل در
ایران کرده است…
matiagroup.com

شــرکت « »Panouاز کشــور یونــان،
در قســمت طراحــی و اجــرای
سیســتمهای آکوســتیک و ( ELVجریــان
ضعیــف) بهعنــوان همــکار بینالملــل بــا
شــرکت آلــش ســازه پارتنــر شــده اســت.
panou.gr

«فرانچسکو ف ِرزا» دارندهی برند «»Piuarch
از شهر میالن کشور ایتالیا یکی از
پارتنرهای دفتر طراحی و معماری سهیل
شیرازی است .ایشان به عنوان همکار
معمار بینالمللی این مجموعه فعالیت
میکند.
piuarch.it

در زمینهی اجرای پروژهها ،شرکت
پیمانکار بینالمللی « »Asperaدر
کنار شرکت آلش سازه قرار گرفته
است.
www.aspera.it

شرکت « »LDKنیز بهعنوان یکی از
مهمترین برندهای بینالمللی در
حوزهی طراحی و اجرای سیستمهای
( )MEPالکترومکانیک از کشور یونان با
شرکت آلش سازه پارتنر شده است.
ldk.gr

درباره ما
هــدف اصلــی مــا در شــرکت تاکییــد بــر ارائــهی طرحهایــی بــا کیفیــت بــاال و تضمیــن
آنهاســت و همــواره شــعار مــا جلــب رضایــت کارفرمــا میباشــد.
در جهــت نیــل بــه ایــن هــدف از افــراد بــا تجربــه و بــا دانــش روز معمــاری،
ســازه،برق،مکانیک بهــره میگیریــم کــه ایــن ویژگــی مــا را قــادر ســاخته بــه شــما ایــن
اطمینــان را بدهیــم کــه تیمــی متشــکل از افــراد بــا تجربــه و بــا مهــارت کافــی درهمـهی
زمینههــا بــر پروژههــا فکــر و کار میکنند،کــه در رونداجرایــی بــه ســود پروژههــای
شــما عمــل خواهــد شــد.
شــرکت ســهیل شــیرازی ایــن اطمینــان را بــه شــما میدهــد کــه بــه مــدت طوالنــی
بــه پــروژهی شــما فکــر میکنــد و بهتریــن نتیج ـهی فکــری را بــرای پــروژه شــما اتخــاذ
مینمایــد کــه عــاوه بــر بــا صرفــه بــودن ،بهتریــن نمونــه و پاســخ بــرای پــروژه شــما را
محقــق مینمایــد.

همکاران ما
گــروه مــا تیمــی متخصــص و بــا تجربــه و متشــکل از اشــخاص حقیقــی میباشــد،ما ایــن را
میدانیــم کــه هــر کارفرمــا ســلیقهی منحصــر بــه فــرد خــود را دارد و مــا ایــن اطمینــان را
بــرای کارفرمــا حاصــل میکنیــم کــه طرحهایمــان عــاوه بــر انعطــااف پذیــر بودن،طبــق
ســلیقهی کارفرمــا و بهتریــن نمونــه بــرای پاســخ بــه پــروژه باشــد،به نحــوی کــه بــا توجــه
بــه مســائل مختلــف بهتریــن راه حــل را دارا بــوده و انتظــارات کارفرمــا را پاســخ دهــد.
مــا بــا یــک ترکیــب منحصــر بــه فــرد بهتریــن طــرح را ارائــه میدهیــم کــه حــاوی تجربــه-
تخصــص-و منابــع فنــی دقیــق مــا در مواجهــه بــا پــروژه اســت کــه حاصــل آن در تحویــل
پــروژه پدیــدار میشــود.

ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻌﻤﺎرى

01

02

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﻣﻌﻤﺎرى داﺧﻠﻰ

Proposed action list:
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

Architectural Design
Client›s Brief

03

Objectives and Constraints
Analysis of the Initial Requirements

04

ﻃﺮاﺣﻰ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل

05

06

ﻣﺸﺎوره و اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮى

ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل

07

08

ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﯿﺎء آﺛﺎر
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا

ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﺎزه

09

10 BIM & SNAGGING

ﺑﺎزﺳﺎزى

11

12

ﺑﺎز زﻧﺪه ﺳﺎزى

Site appraisal
Site Survey and Elevation of the Site and Surroundings
Appointment of the team
Research, Architecture, Interior Architecture
Design Development
Strategic Definition
Preparation and Brief
Concept Design
Developed Design
Exterior 3D renders
Interior 3D renders
Accurate Plan Design
Technical Design
Construction Design
Detailed Renders
Detail Drawings

Proposed action list:

Structural Design Construction Stage Structural Design
Foundation design
Structural member design
Connection detail design RC detail design
Mechanical and Electrical Design:
Constructional design
Landscape Design:
Conceptual design
Concept form analysis
3D renders
Plan design
Constructional design
Detail drawings

MATIA
GROUP

کنسرسیوم بین المللی

ماتیــا گــروپ بزرگتریــن کنسرســیوم بیــن الملــی هتــل ســازی در ایــران اســت کــه بــه صــورت  EPCF+Oو بــا مشــارکت و همــکاری
شــرکتهای بیــن المللــی در زمینــهی طراحی،ســاخت،بهرهبرداری و تامیــن منابــع مــورد نیــاز هتــل در ایــران فعالیــت مینمایــد.

E

O

C

P

F

ARCHITECT

E

طراحی معماری

سهیل شیرازی

سهیل شیرازی

سهیل شیرازی طراح برتر کنسرسیوم گروه ماتیا میباشد.

ایشان بیش از  2.500.807متر مربع پروژه طراحی شده دارند.

قسمتی از رزومهی ایشان در این کاتالوگ قابل مشاهده میباشد.

+98 912 149 50 79
SoheilShirazi.ir
www.SoheilShirazi.ir

PIUARCH

شرکت  PIUARCHمهمترین پارتنرهای دفتر طراحی و معماری سهیل شیرازی است .ایشان به
عنوان همکار معمار بینالمللی این مجموعه فعالیت میکند.
 PIUARCHپروژههای کنسرسیوم بینالمللی گروه ماتیا را بر عهده دارد.
شرکت  PIUARCHزیر مجموعهی کنسرسیوم بینالمللی گروه ماتیا بوده و سمت مشاور عالی
درطراحی فضاهای اداری-مسکونی-تفریحی-تجاری و نوسازی شهری و احیای فضاهای فرهنگی
پروژه های کنسرسیوم بینالمللی ماتیا گروپ را عهده دارد.

شرکت  PIUARCHدر سال  1996توسط  FRANCESCO FERSAتأسیس شد و در زمینه
معماری فعالیت می کند .
دیگر فعالیت  PIUARCHدر زمینهی طراحی و همکاری با مارکهای بزرگ و بین
المللی مد و پوشاک است از جمله  GUCCI - GIVENCHY - FENDI - D&G :که در

این حیطه جوایز متعددی را به شرح ذیل کسب کرده است:
 2013معمار ایتالیا-دو مدال طال افتخار در  TRIENNALEمیالن و جوایز دیگر...این استودیو چندینبار
در دوساالنه معماری ونیز به نمایش گذاشته شده است و تا کنون تعداد زیادی از نشریات و منوگرافی
اختصاصی را به دست آورده است.

PIUARCH
VIA PALERMO, 1
20121 MILANO
T. +39 0289096130
F. +39 02875506
STUDIO(AT)PIUARCH.IT

Allianz Headquarters

Caritas Pavilion

Dolce&Gabbana Offices

Givenchy Flagship Store

Office Building on Maggiore

Amber & Art Store

centro arezzo

Dolce&Gabbana Offices

Luxottica Headquarters

Palazzo Broggi

Bank Transylvania Headquarters

Cyprus Tower

Ekaterinensky Congress Center

Manifattura Tabacchi

Porta Nuova Building

Bentini Headquarters

Dolce&Gabbana Boutiques

enel pavilion

Minsk Gymnastics Palace

Sonatrach Buildings

BLF Headquarters

Dolce&Gabbana Factory

Ginza Tower

UnipolSai Headquarters

Roma Tor di Valle

STRUCTURE

E

سازه و استراکچر

آلش سازه
طراحی سازه و استراکچر توسط شرکت آلش سازه با همکاری مهندسان ایرانی و مشاورهی
گروههای بین المللی با شرح خدمات ذیل انجام میگیرد.

 .تعیین بارهای وارده بر ساختمان.
 .تعیین اولیه طول ،ارتفاع و رقوم عناصر سازه بر اساس فرم هندسی سازه.
 .تحلیل سازه برای بارهای وارد بر ساختمان.
تحلیل خصوصیات محوطه (زمین) و اجرای طرح شامل:
 .طرح شکل هندسی نهایی عناصر سازه ای و عناصر غیر سازه ای.
بررسی
همچنین
و
نفوذپذیری
مکانیکی،
مشخصات
خاک،
نوع
 بررسی وضعیت زمین شناختی محوطه ،از حیث تعیین .طراحی مقاطع اعضای باربر سازه.
آن).
نظایر
و
فاضالب
های
شبکه
و
قنوات
(شبکه
زمینی
زیر
وضعیت و موقعیت تقریبی جریان آبهای روزمینی و یا
 .طراحی اتصاالت و گره ها و وصله ها.
سامانه
تعیین
در
موثر
اقلیمی
و
طبیعی
عوامل
لحاظ
از
محوطه
 جمع آوری اطالعات در خصوص ویژگیهای عمومی .تحلیل سازه پی.
باد
ها)
گسل
وضعیت
(نظیر
زلزله
به
مربوطه
موارد
شامل:
(های) سازه و متعاقبا در محاسبات فنی ذیربط ،عمدتا
 .طراحی سازه پی و مقاطع آن.
مورد
حسب
سیل،
به
مربوط
خطرات
حدود
و
بارندگی
دما،
تغییرات
(جهت و سرعت بادهای عمده) ،میزان و حدود
 .طراحی عناصر و باربر سازه ای نظیر دیوارهای خارجی ،دیوارهای داخلی و عناصر پرکننده.
یخبندان.
حداکثر مقدار بارش برف و تعداد روزهای
 تهیه مدارک فنی و نقشه های اجرایی سازه به تفکیک موارد زیر:ساختمان
احداث
بر
ناظر
سازه
با
مرتبط
های
نامه
آیین
و
مقررات
و
ضوابط
مجموعه
 بررسی وضعیت محوطه به لحاظ .تدوین و ارائه دفترچه محاسبات ساختمان قابل ارائه به مراجع ذیصالح
ذیربط.
فنی
محاسبات
و
سازه
سامانه(های)
در زمین مزبور و موثر در تعیین
 .اطالعات نرم افزاری محاسبات.
طراحی
برنامه
تنظیم
در
ساختمان)
احداث
مراحل
زمانی،
(مالی،
موثر
عوامل
سایر
 بررسی و تعیین حدود تاثیرات .تهیه نقشه های اجرایی همراه با مشخصات فنی و مصالح و موارد مندرج در آنها حاوی جزییات الزم .از جمله
ذیربط.
فنی
محاسبات
سامانه(های) سازه و
جدول های میلگرد و انواع پروفیلهای فوالدی مصرفی در سازه ،حاوی شکل ،تعداد ،اندازه و سایر اطالعات الزم.
دسترسی
قابل
آوری
فن
(سطح
اجراء
تسهیالت
نظر
از
سازه
سامانه(های)
توجیه
و
انتخاب
برای
 بررسی و مطالعه .فهرستهای بازبینی (چک لیستهای) الزامی برای طراحی سازه ساختمان.
برای طرح ،دسترسی به مصالح و نیروی کار ماهر) ،انطباق با ویژگی های طرح معماری ،تاسیسات مکانیکی و برقی و
همچنین توجیه اقتصادی و سرعت اجرای کار و سایر عوامل موثر.
کلیه موارد فنی منعکس در نقشه های مزبور ،حسب مورد ،میباید منطبق بر مقررات ملی ساختمانی ایران و
و
فنی
الرعایه
الزم
ضوابط
و
ضروریات
اساس
 تعیین و پیشنهاد سامانه(های) سازه مناسب طرح به ترتیب برمشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی باشد.
بررسیهای انجام شده.
 ارائه مشخصات خصوصی و عمومی و نقشه های جزییات برای اجرای کار. زمانبندی اولیه اجرای طرح بر اساس ضروریات فنی و موارد تعیین شده توسط کارفرما و منعکس در نقشه هایمعماری از لحاظ مراحل احداث و توسعه های احتمالی طرح.
 برآورد مقدماتی مقادیر و هزینه های اجرای سازه طرح بر اساس بررسیهای انجام شده و سایر ویژگیهای طرح. تعیین انواع محاسبات فنی مربوط به سازه های مورد نیاز طرح و همچنین تدوین صورت عناوین نقشه های اجراییضروری برای اجرای سازه بر اساس سامانه(های) سازه پیشنهادی و ارائه یک سری گزارش به جهت بررسی و تایید به
شرح تفکیک زیر:
 .پیشنهاد سیستم های سازه و نوع مصالح آن.
 .بررسی حدود ابعاد اعضای سازه ای با توجه به محدودیت های معماری.
 .پیش بینی درزهای ساختمانی و حدود متناسب دهانه با توجه به ارتفاع ،طول و عرض ساختمان.
 .حدود تقریبی بارهای ثقلی و جانبی.
 .انتخاب آیین نامه بارگذاری ،طراحی و اجرا با توجه به مقررات الزم االجرا.
 .انتخاب سیستم مناسب مقاوم در برابر بارهای جانبی.
معماری.
نقشه
محورهای
و
 .بررسی اولیه فرم هندسی روسازی منطبق بر ابعاد
آلش سازه
 .انتخاب نوع پی و شالوده بر اساس فاکتورهای مکانیکی خاک.
 .سایر فاکتورهای متعارف موثر بر انتخاب سیستم.
+9821 22 558 556
محاسبات فنی و تهیه نقشه های اجرایی با هم آهنگی کامل و منسجم با طرح معماری:
www.Aleshsazeh.ir
 -محاسبات فنی و تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی طرح ،به تفکیک موارد ذیل:

MEP
E

الکترومکانیک

LDK

 LDKهمکار شرکت آلش سازه در طراحی سیستمهای  MEPمیباشد.
شرکت  LDKزیر مجموعهی کنسرسیوم بینالمللی گروه ماتیا بوده و سمت مشاور عالی در طراحی
سیستم های الکترو مکانیک پروژههای کنسرسیوم بینالمللی ماتیا گروپ را به عهده دارد.
 LDKبا انجام پروژه هایی در بیش از  100کشور جهان  ،رزومهی بین المللی قوی ایجاد
کرده و با ساخت یک زیرساخت بین المللی ،توانایی جهانی خود را توسعه داده است.
 LDKدارای ترکیبی از خدمات و محصوالت پیشرو در جهان به همراه تعهدات محلی مستقر است که
این شرکت را به عنوان شریک عالی برای پروژه های کشورهایی که در اروپا  ،آسیا  ،آمریکای شمالی و
جنوبی و آفریقا قرار دارند ثابت کرده است.
 LDKدر کار با اروپای مرکزی و شرقی و  CISو همچنین با پروژه هایی در آسیا و اقیانوس آرام
تجربه قابل توجهی کسب کرده است.
 LDKفرصتی را برای شرکت در پروژه ها در زمینه های متنوع اجتماعی-سیاسی
برای هر دو گونه کشور در حال توسعه و توسعه یافته در سراسر جهان داشته است .
 LDKدر هر نقطه از جهان،یک سنت دیرینه اتکا به اتحادهای استراتژیک دارد که امکان حضور محلی و
حساسیت به سبک ها و نیازهای تجاری محلی را فراهم می آورد.

قسمتی ازشرح خدمات قابل ارائه در حوزهی مکانیکال توسط ماتیا گروپ
 )1طراحی سیستم آبرسانی ،طراحی سیستم جمع آوری فاضالب ،طراحی سیستم تهویه مطبوع و تخلیه هوا ،طراحی سیستم اطفاء
حریق ،طراحی سیستم موتورخانه مرکزی ،ارائه دفترچه محاسبات ،ارائه جزییات اجرایی مطابق نیازهای پروژه مورد نظر.
 )2انجام محاسبات فنی جهت تعیین میزان بارهای سرمایش و گرمایش بر اساس استانداردهای متداول و معتبر ،تعیین سیستم های
مرکزی تهویه ،گاز و کلیه تاسیسات خاص مورد نیاز پروژه.
 )3تهیه نقشه های اجرایی جهت :
 .سیستم گرمایش و سرمایش (تهویه مطبوع) ساختمانها بر اساس مصوبات مرحله اول.
 .سیستم اطفاء حریق ساختمانها.
 .تعیین ظرفیت دیگها ،چیلرها ،پمپها و منابع آبگرم و متعلقات آن در موتورخانه مرکزی جهت تامین بار گرمایی و برودتی و سایر
نیازهای ساختمانها.
 .سیستم آبرسانی ابنیه ها و محوطه (شامل فضای سبز و )...
 .سیستم جمع آوری و دفع آب باران.
 .سیستم جمع آوری و انتقال فاضالب تا شبکه فاضالب شهری.
 .تهیه طرح ابعادی منابع ذخیره آب مصرفی و آتش نشانی و فضای سبز و منابع هوایی در صورت نیاز.
 .تهیه نقشه تجهیزات و تاسیسات مکانیکی مورد نیاز منابع هوایی و زمینی.
 )4تهیه جزییات و مشخصات فنی شامل:
تهیه کلیه نقشه های اجرایی مورد نیاز ،محل استقرار تجهیزات و تاسیسات عمومی نظیر هواکش ها،سیستم کانال هوای سرد و
گرم به ساختمانها پس از تعیین نوع سیستم ،آب سرد و گرم ،شیر آالت و اتصاالت لوله کشی ،نگهدارنده لوله ها و غیره.
 )5تهیه مشخصات فنی کلیه دستگاههای مکانیکی و جزییات مربوط به آن همراه با دیاگرامها و نمودارها و جدولهای الزم از قبیل
فلودیاگرام ،کنترل دیاگرام ،جدول لوازم کنترل ،رایزر دیاگرام و یا نقشه ایزومتریک و موارد خاص مورد نیاز سیستم ها و غیره.
 )6تهیه دفترچه مشخصات فنی عمومی و خصوصی و دفترچه جزییات تیپ تاسیسات مکانیکی و دستورالعملهای فنی.
 )7ارائه گزارش و مدارک خدمات مرحله دوم شامل تحویل نقشه ها و جزییات اجرایی نهایی پروژه دفترچه جزییات ،دفترچه محاسبات
سیستم ها ،مشخصات فنی عمومی و خصوصی مورد نیاز کارفرما میباشد.
 )8ارائه مشخصات تجهیزات موتورخانه و فن کوئلها ،اگزوز فن ها و سایر تجهیزات بصورت DATA SHEET

قسمتی از شرح خدمات قابل ارائه در حوزهی الکتریکال توسط ماتیا گروپ

 تابلوهای برق رایزر دیاگرام سیستم های اعالم حریق ،توزیع قدرت ،ارتباط داخلی ،سیستم تلفن سیستم ارت جزییات الزم ارائه دفترچه محاسبات فنی طراحی و تهیه نقشه های تاسیسات عمومی و خصوصی برق مشخصات فنی خصوصی که برای پروژه مورد نیاز باشد در نقشه ها یا دفترچه مشخصات فنی درج گردد. طراحی و تهیه نقشه های کابل کشی سیستم کنترل تجهیزات تاسیساتی گرمایشی و سرمایشی ساختمانها طراحی و تهیه نقشه های جزییات اجرایی و دستورالعمل فنی طراحی و تهیه نقشه های تسهیالت کابل کشی به تجهیزات (نردبان کابل ،کانال کاندویت ،ترانکینگ و )... انجام محاسبات و تهیه و تدوین دفترچه آن جهت سیستمهای روشنایی عمومی و محوطه ،مقاطع کابل ها ،سیستم اتصال زمینحفاظتی و شبکه تابلوهای توزیع برق فشار ضعیف ،برقگیر و پیام رسانی و اعالم حریق ،سیستم تلفن ،دربازکن برقی ،آنتن مرکزی،
چراغ خطر ویژه ساختمانهای بلند ،باالبرها و آسانسورها و غیره.
 طراحی و تهیه نقشه های پست برق با تجهیزات مورد نیاز طراحی سیستم های روشنایی و کابل کشی های فشار ضعیف و جریان ضعیف محوطه تهیه نقشه ها و جزییات فنی سیستم تلفن ،دربازکن برقی ،آنتن مرکزی ،چراغ خطر ویژه ساختمانهای بلند ،سیستم اعالم حریق،باالبرها ،آسانسورها ،سیستم برقگیر و غیره
 تهیه نقشه های جزییات فنی اطاقهای ترانسفورماتور با تجهیزات مربوطه تهیه مشخصات برقی کلیه دستگاههای مکانیکی و جزییات مربوط به آن همراه با دیاگرامها و نمودارها و جداول الزم از قبیلفلودیاگرام ،کنترل دیاگرام ،جدول لوازم کنترل ،رایزر دیاگرام و موارد خاص مورد نیاز سیستم ها و غیره.
 تهیه دفترچه مشخصات فنی عمومی و خصوصی و دفترچه جزییات تیپ تاسیسات برقی و دستورالعملهای فنی. نقشه برق و مشخصات تجهیزات برق موتورخانه و فن کوئلها ،اگزوز فن ها و سایر تجهیزات بصورت.DATA SHEET ارائه گزارش و مدارک خدمات مرحله دوم شامل تحویل نقشه ها و جزییات اجرایی نهایی پروژه دفترچه جزییات ،دفترچه محاسباتسیستم ها ،مشخصات فنی عمومی و خصوصی ،دفترچه ریز متره کارها و سایر مدارک مورد نیاز کارفرما می باشد.

LDK
آدرس :
تلفن :
فکس :
ایمیل :
سایت :

Off 21 , Thivaidos St , GR-145 64 , Kifissia , Greece
+30 210 8196700
+30 210 8196709

hme@ldk.gr
www.ldk.gr

MIRAMARE PARK Suites & Villas

GRECOTEL AMIORANDES Hotel

FOUR SEASONS ASTIR PALACE

CANDIA PARK VILLAGE Hotel

Aldemar Olympian Village

RADISSON BLU PARK Hotel

HALCYON HILLS spa Resort

FOUR SEASONS Resort Complex COSTA NAVARINO Resort Complex

REGENCY CASINO MONT PARNE

HOLIDAY INN, Attica, Greece

GRAND FOREST HOTEL COMPLEX

EDIFICE Hotel, Nairobi - Kenya

ANANTARA Resort Hotel Group

SITIA BAY RESORT, Crete island

HYATT REGENCY Hotel

GRAND RESORT LAGONISSI Hotel

ELOUNDA BEACH and ELOUNDA

ASTIR PALACE Resort

MAESTRAL HOTEL, Montenegro

Grande Bretagne Starwood Hotel

FINCH HATTONS, Tsavo West

ATHENS HILTON hotel

Grande Bretagne Starwood

AMANZO›E Hotel Complex

الکترومکانیک
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EUROPE
albania

united kingdom georgia

armenia

slovakia

greece

austria

slovenia

hungary

azerbaijan

spain

ireland

belarus

sweden

italy

belgium

turkey

latvia

bulgaria

ukraine

lithuania

cortia

unimi kosovo

luxembourg

cyprus

romania

moldova

czech republic

russia

montenegro

japan

denmark

serbia

netherlands

kazakhstan

estonia

frnace

norway

malaysia

finland

fyrom

poland

mauritius

bosnia&herzegovina germany

ASIA
iran

portugal

china
india
indonesia

mongolia
philippines
singapore

AMERICAS

tajikistan

argentina

uzbekistan

brazil
dominican republic
usa

thailand

AFRICA& middle east
algeria

uruguay

egypt

mexico

ghana
jordan
kenya
lebanon
libya
oman
tunisia
saudi arabia
syria

ABB Headquarters, Athens

ATHENS METROPOLITAN EXPO

MONTAVE Mixed Use

The Mall Athens Due Diligence

National Bank of Greece

Agios Kosmas Commercial

AYIA NAPA MARINA, Ayia Napa

Multifloored ENK Complex

”THENIAN “CAPITOL

PALAZZO Office Block, Nairobi

ALFA ALFA HOLDINGS Company

FOUNDATION OF THE HELLENIC

Notos Galleries Department

ARIT CENTRE Mixed

Pastoral School of Durres

ALN Offices, Nairobi - Kenya

GM PLAZA, Nairobi - Kenya

Onassis House of Letters

I&M BANK Head Quarters

S&B Industrial Minerals

Athens Hilton, Greece

Lakis Gavalas SA Company

Stavros Niarchos Foundation

MONUMENTAL PLAZA Office

Star Channel new TV Station

ELV
E

برق جریان ضیف و آکوستیک

PANOU

شرکت  PANOUبه عنوان همکار بینالمللی با شرکت آلش سازه در طراحی سیستمهای  ELVو آکوستیک میباشد.

شرکت  PANOUزیر مجموعهی کنسرسیوم بینالمللی گروه ماتیا بوده و سمت مشاور عالی در طراحی و
نصب فناوری اطالعات و سیستمهای بصری و دیداری پیشرفته  ،روشنایی و راه حل های امنیتی الکترونیکی
برای بخشهای خصوصی و عمومی پروژههای کنسرسیوم بینالمللی ماتیا گروپ بر عهده دارد.

قسمتی ازشرح خدمات قابل ارائه در حوزهی برق جریان ضعیف و آکوستیک توسط ماتیا گروپ
خدمات طراحی روشنایی برای فضای سبز و نما :
•طراحی چراغ ها مطابق مشخصات
•خدمات مشاوره و ارزیابی در تجهیزات روشنایی نهایی
•برنامه ریزی و سازماندهی روشنایی
•طراحی المپ های سفارشی در صورت لزوم
•فیلم انیمیشن 3D Lighting + rendering
•انجام مطالعات طراحی مفهومی و راه حل های روشنایی :
•روشنایی فضای داخلی و خارجی
•نورپردازی سالن های کنسرت
روشنایی نمایشگاه و موزه ها
•نورپردازی تئاتر ها
•جلوه های ویژه برای کف کلوپ  /کافه
•تصاویر  3Dو برنامه های کاربردی طراحی
•کنترل های DMX
•تجهیزات تولید دود و مضراب
•نورپردازی
عایق سازی
برنامه ریزی و طراحی به منظور اندازه گیری  ،ارزیابی و کنترل کیفیت و نتیجه صدای نهایی در شرایط
سر و صدا برای برنامه ریزی آکوستیک و طراحی اعمال می شود که شامل :
•سالن کنسرت
انواع سالن ها
•تائتر
•سینما
•اپرا
•استادیوم
•کلیسا ها
•کسب و کار
•خانه ها و اقامتگاه ها

PANOU
Efstathiou 11524 ,18, Athens,
Greece
T: +30 210 - 6994030
F: +30 210 - 6980305
Email: sales@panou.gr

HOURS Hotel, Tsagarada

PARK Hotel Athens

mica mall,kish iran

Karamanos” TV studios“

The Torch Tower, Doha, Qatar

Westin Resorts Costa Navarino

Sofitel Hotel, Athens

mica mall,kish iran

ARION Music Awards, Athens

2013 ,Medina Centrale, Qatar

Nafplia Palace, Nafplio

Grand Resort, Lagonisi

mica mall,kish iran

”2004 Olympic Games “Athens

Maisonettes, Filothei, Athens

Elounda Beach & Villas, Crete

Kipriotis Village, Κos

RIVER WEST mall, Athens

Doha Municipality – theater

Residence, Kolonaki, Athens

Hilton Hotel Galaxy Bar Athens

Helona Resort Hotel, Κos

ATHENS HEART mall, Athens

Egnatia Odos

Gennadios School

CONTRACTOR

C-P

اجرا-مرمت و احیاء

آلش سازه
شــرکت آلــش ســازه در ســال  1376در ایــران تاســیس و در حــوزهی طراحی و اجرای ســاختمانهای
تجاری-مســکونی-اداری-هتل و گردشــگری و آموزشــی ورزشــی فعالیــت داشــته و بیــش از
 1.733.027.21متــر مربــع پــروژه اجــرا شــده و  767.780.35پــروژهی در حــال ســاخت در
رزوم ـهی خــود بــه شــرح ذکــر شــده در ایــن کاتالــوگ دارد.

ASPERA

 ASPERAهمکار شرکت آلش سازه در مدیریت پیمان پروژههای این شرکت میباشد.
 ASPERAدر کنار شرکت آلش سازه زیر مجموعهی کنسرسیوم بینالمللی گروه ماتیا بوده و سمت
مدیریت پیمان و مجری بینالمللی پروژههای کنسرسیوم ماتیا گروپ را به عهده دارد.
قوی ترین ویژگی شرکت آسپرا  ،عمدتا مربوط به ساخت و ساز ساختمان های صنعتیاست و همچنین
بازسازی و حفاظت ازمیراث فرهنگی.تجارت اصلی آنها در ایتالیا است  ،اما بهسوی پیشرفت در مسیر
گسترش در بازارهای خارجی برای غنی سازیمدیریت  ،طراحی ومهارت های نوآورانه است.

قسمتی ازشرح خدمات قابل ارائه در حوزهی طراحی و ساخت توسط ماتیا گروپ
طراحی  ،ساخت و ساز ،بازسازی،طراحی فضای سبز  ،نگهداری وارزیابی را شامل میشود.

آلش سازه
+9821 22 558 556
www.Aleshsazeh.ir

ADDRESS

GENOA
Via Dassori, 171 - 16131
MILAN
Piazza della Repubblica, 32 - 20124
TURIN
Via XX Settembre, 32 - 10124
TEL
+39 010 319.777
E-MAIL
info@aspera.it

COLOSSEUM AMPHITHEATER ROME

AUDITORIUM ISTITUTO ITALIANO

MILAN RECANATI

MOODY

AUDITORIUM ISTITUTO ITALIANO

MILAN RECANATI

MILAN RECANATI

AUDITORIUM ISTITUTO ITALIANO

PUNTO RISTORAZIONE – MILAN

MILAN RECANATI

AUTOMOTIVE PROMONTORY

SAN GIUSEPPE

THE SQUARE

LA PIAZZA

COLOSSEUM AMPHITHEATER

ASPERA LOFT

HOTEL
OPERATOR

O

اپراتورهای هتل

METRO INNS
مترو اینز به عنوان یک نام شناخته شده در انگلستان و ایرلند در صنعت هتل و
اقامتگاههای عمومی میباشد.
مترو اینز یک تجارت خانوادگی به ریاست خانواده دوهرتی میباشد که در سه نسل
متوالی در صنعت هتل داری فعالیت داشتهاند،هم اکنون این خانواده دارای هفده
هتل در سراسر انگلستان و ایرلندمیباشد.
شرکت مترو اینز زیر مجموعهی کنسرسیوم بینالمللی گروه ماتیا بوده و در این
راستا آمادگی جهت انجام عملیات راه اندازی و مدیریت هتلهای کنسرسیوم
بینالمللی ماتیا گروپ را عالوه بر برند  METRO INNSتحت برندهای زیررا نیز دارا
میباشد.
•DORCHESTER HOTEL
•CLAYTON HOTEL
•FITZWILLIAM HOTEL
•FRAGRANCE HOTEL
•BELMOND HOTEL
•ROCCO FORTE HOTEL

METRO INNS
IRELAND OOFICE:6 OSPREY COURT
SHANKILL CO DUBLIN
T: +353 (0) 1 2820451
Email: info@metroinns.co.uk

BELMOND HOTEL

CLYTON HOTEL

DORCHESTER HOTEL

FITZWILLIAM HOTEL

FRAGRANCE &ROCCO FORTE HOTEL

مساحت
پروژهها

مساحت پروژههای اجرا شده:
مساحت پروژههای در حال اجرا:

1.733.027.21
767.780.35

مساحت پروژههای اجرا شده و در حال اجرا به تفکیک
مساحت پروژههای تجاری:
مساحت پروژههای اداری:
مساحت پروژههای مسکونی:
مساحت هتل ها :
جمع کل پروژهها :

539.761
42.514
1.549.339
319.693

متر مربع
متر مربع
متر مربع
متر مربع

2.500.807

متر مربع

متر مربع
متر مربع

15.493
12.944

43.000

96.122

1.706.65
15.221

103.023

96.863
46.122

112.983

98.508

خط معمار

متاســفانه در معمــاری امــروز ایــران بــه
نــدرت میتــوان تالشــی آگاهانــه در جهــت
القــای هویــت ملیمــان شــاهد بود،بــه همیــن
جهــت ضــرورت احیــای فرهنــگ معمــاری
و شهرســازی اصیــل ایرانــی در کالبــد بناهــای
شــاخص شــهری غیــر قابــل انــکار اســت.

بــا توجــه بــه ایــن موضــوع و همچنیــن
و یژ گی ها ی عملکر د ی  -فر میمد نظر د فتــر
آلــش ســازه بهرهگیــری از معمــاری(کاخ تچــر)
درمجموعـهی تخــت جمشــید و اســتفاده از آمودهــا
و مفاهیــم موجــود در ایــن بنــا در جهــت پیشــبرد
معمــاری ایرانی،بــه عنــوان ایــده اصلــی در طراحــی
بیشــتر پروژههــا مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت.

هتلها

هتل پنج ستاره قم
موقعیت :قم-ایران
مساحت زمین5120.349 :
زیر بنا 87737.33 :متر مربع
تعداد طبقات11 :
شامل 450 :پارکینگ 318-واحد اقامتی -رستورانها-صبحانه خوری-تاالرها-استخرها-
تجاری-روف گاردن
متر مربع

ماتیا هتل قشم

ماتیا هتل قشم
موقعیت :قشم-ایران
زیر بنا 29.611 :متر مربع
تعداد طبقات11 :
شامل :پارکینگ-رستوران-کافی شاپ-سالن همایش-استخر
هتل ارس
موقعیت :جلفا-ایران
مساحت زمین 51203.349 :متر مربع
زیر بنا 15493.4 :متر مربع
تعداد طبقات15 :
شامل 114 :واحد اقامتی 54-پارکینگ 5-رستوران-سالن همایش

هتل ارس

هتل انزلی
موقعیت :انزلی-ایران
مساحت زمین 20.600 :متر مربع
زیر بنا 43.000 :متر مربع
تعداد طبقات20 :
شامل :پارکینگ-موزه-فروشگاه-سالن همایش-رستوران-کافی شاپ

آپادانا
موقعیت :کیش-ایران
مساحت زمین 3563.22 :متر مربع
زیر بنا 18666 :متر مربع
تعداد طبقات7 :
شامل 130 :واحد اقامتی 81-پارکینگ 106-واحد تجاری-
رستوران

کوروش 1
موقعیت :کیش-ایران
مساحت زمین 5195 :متر مربع
زیر بنا 14631 :متر مربع
تعداد طبقات18 :
شامل 118 :واحد اقامتی 69-پارکینگ

هتل ماکو
موقعیت :ماکو-آذربایجان غربی
زیر بنا 12944.61 :متر مربع
تعداد طبقات5 :
شامل 85 :واحد اقامتی-کافه -رستوران-استخر-سالن کنفرانس

هتل سنندج
موقعیت :سنندج-ایران
مساحت زمین 21164 :متر مربع
زیر بنا 15221.66 :متر مربع
تعداد طبقات8 :
شامل :پارکینگ-واحد تجاری-رستوران-تاالر-فضای بازی کودکان

پروژههای تجاری

ماتیا مال میرداماد
موقعیت :تهران-میرداماد (جنب بانک مرکزی ایران)
مساحت زمین 6401 :متر مربع
زیر بنا 83892.40 :متر مربع
تعداد طبقات17 :
شامل 1022 :پارکینگ 316-واحد خرده فروشی 146-واحد اداری

ونک مال
موقعیت :تهران-میدان ونک (ابتدای مالصدرا)
مساحت زمین 10411.66 :متر مربع
زیر بنا 110000 :متر مربع
تعداد طبقات15 :
شامل1556 :متر مربع پارکینگ 305-واحد تجاری 8 -رستوران

ماتیا سنتر
موقعیت :قشم -ایران
زیر بنا 35752.08 :متر مربع
شامل 394 :پارکینگ 394-واحد خرده فروشی-رستوران

هدف
موقعیت :تهران-ایران
مساحت زمین 8898 :متر مربع
زیر بنا 12000 :متر مربع
تعداد طبقات9 :
شامل 163 :پارکینگ 61-واحد خرده فروشی 12-واحد اداری

ماتیا پالزا
موقعیت :تهران-ایران
مساحت زمین 8898 :متر مربع
زیر بنا 80490 :متر مربع
تعداد طبقات17 :
شامل 1069 :پارکینگ 82-واحد تجاری 131-واحد اداری 7-رستوران

بازارچه عقیق
موقعیت :قم-ایران
مساحت زمین 7643.12 :متر مربع
زیر بنا 15.286.24 :متر مربع
تعداد طبقات15 :
شامل1556 :متر مربع پارکینگ-واحدهای تجاری

کشانی

نگین شمال

موقعیت :تهران خیابان شریعتی تقاطع پل رومی
مساحت زمین 730 :متر مربع
زیر بنا 5908.95 :متر مربع
تعداد طبقات18 :
شامل 50 :پارکینگ 9-واحد اداری 2-واحد خرده فروشی

موقعیت :قائم شهر-ایران
مساحت زمین11000 :
زیر بنا 96122.26 :متر مربع
تعداد طبقات10 :
شامل 616 :پارکینگ 1354-واحد خرده فروشی 2-سینما 2-رستوران 3-بانک
متر مربع

پروژههای اداری

ماتیا مال میرداماد
موقعیت :تهران-میرداماد(جنب بانک مرکزی ایران)
مساحت زمین 6401 :متر مربع
زیر بنا 83892.40 :متر مربع
تعداد طبقات17 :
شامل 1022 :پارکینگ 316-واحد خرده فروشی 146-واحد اداری

کشانی
موقعیت :تهران-خیابان شریعتی تقاطع پل رومی
مساحت زمین 730 :متر مربع
زیر بنا 5908.95 :متر مربع
تعداد طبقات18 :
شامل 50 :پارکینگ 9-واحد اداری 2-واحد خرده فروشی

ناریا
موقعیت :تهران-ایران
مساحت زمین 1325 :متر مربع
زیر بنا 6887.03 :متر مربع
تعداد طبقات13 :
شامل 63 :پارکینگ 4-واحد خرده فروشی 32-واحد اداری
بخارست
موقعیت :تهران-خیابان بخارست
مساحت زمین 460 :متر مربع
زیر بنا 3300 :متر مربع
تعداد طبقات11 :
شامل 31 :پارکینگ 6-واحد اداری
ماتیا پالزا
موقعیت :تهران-ایران
مساحت زمین 8898 :متر مربع
زیر بنا 80490 :متر مربع
تعداد طبقات17 :
شامل 1069 :پارکینگ 82-واحد تجاری 131-واحد اداری 7-رستوران
نیلوفر
موقعیت :تهران-ولنجک
مساحت زمین 963 :متر مربع
زیر بنا 7258 :متر مربع
تعداد طبقات22 :
شامل 77:پارکینگ 40 -واحد اداری 2-واحد تجاری-فضای بازی

ماتیا پالزا

ناریا

نیلوفر

بخارست

بانک قشم

هدف

سرو
موقعیت:

تهران-پل رومی

مساحت زمین:

 1000متر مربع

11

 8898متر مربع

تعداد طبقات:

9

 163پارکینگ 61-واحد خرده فروشی 12-واحد اداری

موقعیت:
مساحت زمین:
زیر بنا 2064 :متر مربع
تعداد طبقات8 :

 342متر مربع

 22پارکینگ-واحد تجاری 4-طبقه اداری

موقعیت :قشم
مساحت زمین:
زیر بنا 1422.09 :متر مربع
تعداد طبقات5 :
شامل 10 :پارکینگ 3-واحد مسکونی 1-بانک
 509متر مربع

 12000متر مربع

تهران-خیابان فلسطین

شامل:

تهران-ایران

مساحت زمین:

زیر بنا:
تعداد طبقات:
شامل 42 :پارکینگ 21-واحد اداری شامل:
صدف
 6120متر مربع

بانک قشم

موقعیت:
زیر بنا:

مدرسه ستوده دانش

صدف

سرو

مدرسه ستوده دانش
موقعیت:
مساحت زمین:
زیر بنا 3543.94 :متر مربع
تعداد طبقات7 :

تهران-پل رومی
 1000متر مربع

شامل:

 16پارکینگ

هدف

پروژههایمسکونی

ماتیا رزیدنس 2
موقعیت :تهران-نیاوران
مساحت زمین 1901 :متر مربع
 26000متر مربع
زیر بنا:
تعداد طبقات16 :
شامل 136:پارکینگ 68 -واحد مسکونی-استخر-باشگاه ورزشی
کالسیک
موقعیت :تهران-نیاوران
مساحت زمین 1555 :متر مربع
زیر بنا 8970 :متر مربع
تعداد طبقات18 :
شامل 50:پارکینگ 29 -واحد مسکونی-استخر

کالسیک

ماتیا رزیدنس 2

ماتیا مال رزیدنس 1
موقعیت :تهران-نیاوران
مساحت زمین 7213 :متر مربع
زیر بنا 67000 :متر مربع
تعداد طبقات16 :
شامل 465 :پارکینگ 199-واحد مسکونی-استخر سر پوشیده

اکسیژن
موقعیت :تهران-زعفرانیه
مساحت زمین 3398 :متر مربع
زیر بنا 22036 :متر مربع
تعداد طبقات9 :
شامل 11 :پارکینگ 37-واحد مسکونی-سالن کنفرانس-استخر سرپوشیده
کیوب
موقعیت :ورامین-ایران
مساحت زمین 283 :متر مربع
زیر بنا 3.850 :متر مربع
تعداد طبقات +10 :روف گاردن
شامل :روف گاردن 2-استخر-واحد تجاری 20-واحد مسکونی

ورامین

اکسیژن

شقایق
موقعیت :تهران -ایران
مساحت زمین 654 :متر مربع
زیر بنا 2528 :متر مربع
تعداد طبقات12 :
شامل 6 :واحد مسکونی دوبلکس-استخر

پروژههای ما

سیتا
موقعیت:
مساحت زمین:
زیر بنا 13346 :متر مربع
تعداد طبقات12 :

تهران-ولنجک-خیابان 16
 2122متر مربع

قائم شهر

دانشجو

توانیر

موقعیت:
مساحت زمین:
زیر بنا 96122.26 :متر مربع
تعداد طبقات10 :
شامل 616 :پارکینگ1354-واحد خرده فروشی-سینما-

موقعیت:
مساحت زمین:
زیر بنا 19312 :متر مربع
تعداد طبقات13 :
شامل 209 :پارکینگ 35-واحد اداری-رستوران-

موقعیت:
مساحت زمین:
زیر بنا 1021 :متر مربع
تعداد طبقات7 :

شامل 47 :پارکینگ 40-واحد مسکونی

ماتیا رزیدنس 3

آپادانا

موقعیت:
مساحت زمین 1070 :متر مربع
زیر بنا 11920 :متر مربع
تعداد طبقات18 :
شامل 70 :پارکینگ 26-واحد مسکونی-استخر

موقعیت:
مساحت زمین 3563 :متر مربع
زیر بنا 18666 :متر مربع
تعداد طبقات18 :
شامل 181 :پارکینگ 130-واحد مسکونی

قائم شهر-ایران

 11000متر مربع

دریای نور 2

موقعیت:
موقعیت :تهران-نیاوران-خیابان عرفات
مساحت زمین 2100 :متر مربع
مساحت زمین 3877 :متر مربع
زیر بنا 18500 :متر مربع
زیر بنا 25000 :متر مربع
تعداد طبقات17 :
تعداد طبقات20 :
شامل 69 :پارکینگ 92-واحد مسکونی-استخر-باشگاه ورزشی شامل 76 :پارکینگ 68-واحد مسکونی-استخر
تهران-ولنجک-خیابان 13

نیروانا

بخارست

موقعیت:
مساحت زمین 2200 :متر مربع
زیر بنا 13346 :متر مربع
تعداد طبقات13 :

موقعیت:
مساحت زمین:
زیر بنا 3300 :متر مربع
تعداد طبقات11 :
شامل 31 :پارکینگ 6-واحد اداری

تهران 16-ولنجک1

شامل 71 :پارکینگ 54-واحد مسکونی-استخر-باشگاه

 3877متر مربع

سالن ورزشی

رستوران-بانک

دریای نور 1

تهران-

 2467متر مربع

تهران-خیابان ولیعصر-توانیر

تهران-خیابان بخارست
 460متر مربع

تهران-ولنجک-خیابان 15

کیش-ایران

آزادی

مروارید

موقعیت:
زیر بنا 24213 :متر مربع
تعداد طبقات14 :
شامل 461 :پارکینگ 127-واحد تجاری-رستوران-

موقعیت:
زیر بنا 14.113.98 :متر مربع
تعداد طبقات12 :
شامل 42 :پارکینگ 21-واحد مسکونی-استخر-

 2تاالر

سالن کنفرانس

تهران

تهران-امین حضور

ستاری

سرو

صدگل

ساران

موقعیت:
مساحت زمین 8195.72 :متر مربع
زیر بنا 60194.47 :متر مربع
تعداد طبقات9 :

موقعیت:
مساحت زمین 1000 :متر مربع
زیر بنا 6200 :متر مربع
تعداد طبقات12 :
شامل 42 :پارکینگ 21-واحد مسکونی-استخر-سالن

موقعیت:
مساحت زمین 1400 :متر مربع
زیر بنا 14700 :متر مربع
تعداد طبقات18 :
شامل 62 :پارکینگ 56-واحد مسکونی-استخر

موقعیت:
مساحت زمین 395 :متر مربع
زیر بنا 2736 :متر مربع
تعداد طبقات10 :
شامل:

پارمیس

خورشید

سعادت آباد 3

موقعیت:
مساحت زمین:
زیر بنا 46579.26 :متر مربع
تعداد طبقات16 :
شامل 256 :پارکینگ 300-واحد تجاری

موقعیت:
مساحت زمین:
زیر بنا 20027 :متر مربع
تعداد طبقات27 :
شامل 86 :پارکینگ 74-واحد مسکونی -استخر

موقعیت:
مساحت زمین:
زیر بنا 5887 :متر مربع
تعداد طبقات9 :
شامل 54 :پارکینگ 24-واحد مسکونی

تهران-اتوبان ستاری

شامل:

1120پارکینگ 69-واحد تجاری-تاالر-رستوران

سبحان
موقعیت:
مساحت زمین:
زیر بنا 100000 :متر مربع
تعداد طبقات25 :
شامل 12 :بلوک

تهران-دولت-بلوار کاوه
 121000متر مربع

تهران-خیابان شریعتی-پل رومی

تهران-مقدس اردبیلی
 4678متر مربع

ونک مال

تهران-ولنجک

تهران-فرمانیه

 2391متر مربع

تهران-خیابان هویزه

تهران-سعادت آباد
 942متر مربع

گلنار
موقعیت:
مساحت زمین 2391 :متر مربع
زیر بنا 20027 :متر مربع
تعداد طبقات27 :
شامل 86 :پارکینگ 74-واحد مسکونی -استخر

موقعیت:
مساحت زمین 588 :متر مربع
زیر بنا 3973 :متر مربع
تعداد طبقات7 :
شامل 20 :پارکینگ 10-واحد مسکونی-استخر-البی

کوروش

نخل زرین

سمن

سرو-سعادت آباد

موقعیت:
مساحت زمین 5195.64 :متر مربع
زیر بنا 14631 :متر مربع
تعداد طبقات18 :
شامل 69 :پارکینگ 118-واحد مسکونی

موقعیت:
مساحت زمین 5943 :متر مربع
زیر بنا 40558 :متر مربع
تعداد طبقات 16 :طبقه  3 -بلوک
شامل 175 :پارکینگ 168-واحد مسکونی

موقعیت:
مساحت زمین 15152 :متر مربع
زیر بنا 24213 :متر مربع
تعداد طبقات16 :
شامل 535 :پارکینگ 336-واحد مسکونی در  2بلوک

موقعیت:
مساحت زمین 950 :متر مربع
زیر بنا 5845 :متر مربع
تعداد طبقات9 :
شامل 54 :پارکینگ 24-واحد مسکونی-البی

تجریش
موقعیت :میدان تجریش-ابتدای خیابان ولیعصر

مساحت زمین:
زیر بنا18666 :
تعداد طبقات18 :
شامل 181 :پارکینگ 130-واحد مسکونی
 3563متر مربع

متر مربع

کیش-ایران

موقعیت:
مساحت زمین :متر مربع
زیر بنا 110000 :متر مربع
تعداد طبقات:

تهران-میدان وتک

شامل:

1120پارکینگ 69-واحد تجاری-تاالر-رستوران

قشم-ایران

چارداش

نفت
موقعیت:
مساحت زمین 571 :متر مربع
زیر بنا 3286 :متر مربع
تعداد طبقات9 :
شامل 12 :پارکینگ 6-واحد مسکونی
تهران-شهرک نفت

موقعیت:
زیر بنا 730 :متر مربع
تعداد طبقات2 :
شامل :رستوران-کافه تریا

تهران-خیابان مطهری

قشم-ایران

تهران-سعادت آباد

خورشید

سعادت آباد 3

تهران-سعادت آباد

دزاشیب

لندن

موقعیت:
مساحت زمین 2100 :متر مربع
زیر بنا 3246 :متر مربع
تعداد طبقات9 :
شامل 26 :پارکینگ 11-واحد مسکونی-روف گاردن-استخر

موقعیت:
مساحت زمین 473 :متر مربع
زیر بنا 1050 :متر مربع
تعداد طبقات5 :

تهران-دزاشیب

بخارست

آزادی

 18پارکینگ 8-واحد اداری-رستوران در بام

سعادت آباد
کیش-ایران

سیتا

قائم شهر

لندن-انگلیس

سبحان

سعادت آباد 3

دانشجو

توانیر

دریای نور 1

دریای نور 2

ماتیا رزیدنس 3

آپادانا

نیروانا

مروارید

ستاری

سرو

صدگل

ساران

سبحان

پارمیس

تجریش

ونک

گلنار

سعادت آباد

کوروش

نخل زرین

سمن

چارداش

ستاری

پارمیس

نفت

لندن

دزاشیب

سرو-سعادت آباد

پروژههای داخلی

دزاشیب

صدگل

دریای نور 2

کالسیک

شقایق

سعادتآباد

صدگل

شقایق

ماتیا رزیدنس 1

دریای نور 2

شقایق

رستوران چارداش

سعادت آباد

دریای نور 2

دریای نور 2

دریای نور 1

ماتیا رزیدنس 2

اکسیژن

ماتیا رزیدنس 1

صدگل

ماتیا رزیدنس 1

کالسیک

اکسیژن

قیطریه

قیطریه

لواسان

مهماندوست 2

نخل زرین

لواسان

مهماندوست 1

سمن

لواسان

ماتیا هتل قشم

مهماندوست 2

پل رومی

هتل ارس

ماتیا پالزا

ماتیا پالزا

بخارست

روند پروژههای
در حال ساخت

هتل سنندج

هتل قشم

هتل ارس

ماتیا مال

ونک مال

ماتیا سنتر قشم

هتل قم

تبلیغاتمحیطی

نشستهاوجلسات

معرفیوبسایت

francesco frea/piuarch

francesco frea/piuarch
francesco frea/piuarch

panou

panou

panou

LDK

LDK

LDK

Aspera

Aspera

Aspera

ﮔﺎﻟﺮى

ﮔﺎﻟﺮى ﮔﺎﻟﺮى

ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎ

ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎ

ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎ

وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎ

وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎ

وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎ

www.aleshsazeh.ir
www.aleshsazeh.ir
www.aleshsazeh.ir
ﭘﺮوژه ﻫﺎ

ﭘﺮوژه ﻫﺎ

ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى

ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى

ﭘﺮوژه ﻫﺎى ادارى

ﭘﺮوژه ﻫﺎى ادارى ﭘﺮوژه ﻫﺎى ادارى

ﻫﺘﻞ ﻫﺎ

ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت

ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﻰ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﻰﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﻰ

ﭘﺮوژه ﻫﺎ

ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ

ﻫﺘﻞ ﻫﺎ

دﻓﺘﺮ آﻟﺶ ﺳﺎزه

دﻓﺘﺮ آﻟﺶ ﺳﺎزهدﻓﺘﺮ آﻟﺶ ﺳﺎزه

ﻫﺘﻞ ﻫﺎ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎرى
ﺛﺒﺖﻫﻤﮑﺎرى
ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎرىﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ

ﺧﺪﻣﺎت

وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻫﺎ

ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻫﺎ
وب ﻫﺎ
وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎى ﭘﺮوژه

ﻣﺎﺗﯿﺎ ﮔﺮوپ

ﻣﺎﺗﯿﺎ ﮔﺮوپ ﻣﺎﺗﯿﺎ ﮔﺮوپ

ﻣﺎﺗﯿﺎ رزﯾﺪﻧﺲ

ﻣﺎﺗﯿﺎ رزﯾﺪﻧﺲ ﻣﺎﺗﯿﺎ رزﯾﺪﻧﺲ

ﻣﺎﺗﯿﺎ ﻣﺎل

ﻣﺎﺗﯿﺎ ﭘﻼزا

ﻣﺎﺗﯿﺎ ﻣﺎل

ﻣﺎﺗﯿﺎ ﻣﺎل

ﻣﺎﺗﯿﺎ ﭘﻼزا

ﻣﺎﺗﯿﺎ ﭘﻼزا

ﺧﺪﻣﺎتﺧﺪﻣﺎت

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎز ﺻﻔﺮ ﻣﻌﻤﺎرى

ﻣﻌﻤﺎرىﻓﺎز ﺻﻔﺮ ﻣﻌﻤﺎرى
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎز ﺻﻔﺮ

ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺎز ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎرى

ﻣﻌﻤﺎرىﻓﺎز ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎرى
ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺎز ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ

ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺎز دو ﻣﻌﻤﺎرى

ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺎز دو ﻣﻌﻤﺎرى
ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺎز دو ﻣﻌﻤﺎرى

ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ ﺳﺎزه

ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ ﺳﺎزه
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ

ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ

اﺟﺮاﯾﻰ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎتﻫﺎى
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﻘﺸﻪ

ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى اﻣﻨﯿﺘﻰ ﺷﺒﮑﻪ

ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى اﻣﻨﯿﺘﻰ ﺷﺒﮑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎى اﻣﻨﯿﺘﻰ
ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

اﺟﺮاﯾﻰ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎتﻫﺎى
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﻘﺸﻪ

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺮا
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺮا

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺮا

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت

دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﻰ و ﻓﻀﺎى ﺑﺎز
ﻓﻀﺎى ﺑﺎز
ﻣﺒﻠﻤﺎن و
داﺧﻠﻰ و
ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﻠﻤﺎن و دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﻰ و ﻓﻀﺎى ﺑﺎز ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﻠﻤﺎن و دﮐﻮراﺳﯿﻮن

