
 بخش تخصصی معماری

 

  مقدمه

) Multidisciplinary(های چندگانه  مهندسين مشاور هندسه پارس یک شرکت مهندسی مشاور با تخصص

های مهندسی  بنيانگذاران شرکت، فعاليت. در ایران به ثبت رسيده است. ش.هـ ١٣٨٤است که در سال 

های تخصصی متنوعی   پارس در زمينه مهندسين مشاور هندسه. اند آغاز کرده. ش.هـ ٦٠خود را از دهه 

های گوناگون و همچنين ارائه خدمات مهندسی  فعاليت دارد و امکان ارائه خدمات مهندسی در زمينه

  . های بزرگ و نيازمند تخصص چندگانه را داراست یکپارچه در پروژه

   

  معماری

به کارگيری خالقانه فضا، طراحی معماری با . هاست معماری، فن، علم و هنر طراحی و بنای ساختمان

شناختی و گاه هنری را در ساخت محيط  آوری دستيابی به اهداف عملکردی، زیبایی فرم، مصالح و فن

این . کند پيگيری می) های عظيم و فضاهای شهری های کوچک گرفته تا سازه از ساختمان(مصنوع 

آثار معماری دارای  .کرده است های مهندسی متمایز وضعيت، معماری را تا حدودی از سایر دیسيپلين

وجوه انسانی و اجتماعی هستند و ممکن است به عنوان نمادهای فرهنگی یک شهر، یک منطقه یا یک 

ریزی،  گانه برنامه های سه معماری را در حوزه  رشتهاین موضوع اهميت محوری . شوند کشور شناخته 

      .سازد ی روشن میهای مهندس  طراحی و ساخت در جریان تعامل با سایر رشته

   

  جایگاه 

پارس است که   های تخصصی در شرکت مهندسين مشاور هندسه دیسيپلين معماری یکی از شاخه

ها که به هر نحو نياز به طراحی  ها در انجام آن دسته از پروژه عالوه بر همکاری و تعامل با سایر دیسيپلين

م مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم معماری را به های خاص اعم از انجا معماری دارند، قادر است پروژه

 .طور مستقل و کامل به انجام برساند

 

  پرسنل

  :پارس به شرح زیر هستند  پرسنل بخش معماری در شرکت مهندسان مشاور هندسه

   نفر دانشجوی دکترای معماری یک  

    سه نفر کارشناس ارشد معماری  

   یک نفر کارشناس معماری  



  افزارها کامپيوتری و نرمامکانات 

افزارهای کامپيوتری به منظور انجام و ارائه خدمات تخصصی معماری در تمامی مراحل  به کارگيری نرم

افزارهای مورد استفاده در بخش معماری  عمده نرم. ست ریزی، طراحی و ساخت امری ضروری برنامه

 :پارس به شرح زیر هستند  مهندسين مشاور هندسه

 

  :پرداز، صفحه گسترده و ارائه ای واژهافزاره نرم

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)   

  :افزارهای گرافيک نرم

Adobe Creative Suit (Photoshop, Acrobat Pro)   

  :سازی و رندر افزارهای ترسيم، مدل نرم

  Google Sketch Up, V-Ray Autodesk AutoCAD, Autodesk 3ds Max,  

    

تمام کامپيوترها متصل به . باشند هر یک از کارشناسان این بخش تخصصی دارای کامپيوتر اختصاصی می

شبکه مکاتبات داخلی شرکت نيز بر روی شبکه جهانی . اینترنت و همچنين شبکه داخلی شرکت هستند

. مقدور استاینترنت قرار دارد و دسترسی به آن از تمام نقاط جهان با مراجعه سایت اینترنتی شرکت 

همچنين . توانند از نقاط گوناگون با یکدیگر در ارتباط باشند همکاران شرکت با کمک شبکه داخلی می

 . پذیر است های داخلی و خارجی نيز از همين طریق امکان ارتباط با کارفرمایان و همکاری با سایر شرکت

 

 تماس با شرکت هندسه پارس

  
 دفتر تهران

بين بزرگراه حکيم و جالل آل احمد نبش خيابان  به سمت جنوب، ضلع غربي، بزرگراه کردستان، :آدرس

  ١هفدهم پالک 

  ٨٨٣٣٧٤٥١-٦٠  :تلفن

  ٨٨٣٣٧٤٥٦ :نمابر

  ١٤٣٨٨٧٤٦٩٤ :کد پستي

   info@parsgc.com :پست الکترونيکي

   www.parsgc.com :آدرس اينترنتي

 

 : دفاتر شهرستانها

  ٠٧٦١ -٤٢١٢٢٣١  :دفتر شماره يک بندرعباس

  ٠٧٦١ -٤٥١٣٢٩٣: بندرعباس ٢دفتر شماره 

   ٠٧٦٤ -٤٤٤٢٥٩٥  :دفتر شماره يک کيش

 ٠٧٦٤ -٤٤٥٠٢١٠  :کيش ٢دفتر شماره 


