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 امروز طراحیپیشگامان؛ بازتعریف 

 (از طراحی تا ساخت، از بنا تا سینما)

 

 بیوگرافی

بصري و دکوراسیون داخلی تالش کرده است تا ي تخصصی سمعیهاست در زمینهسال» سازه و صنعت پاسارگادپیشگامان « شرکت

ي آن در ي تسلط، دانش و آگاهی مدیران و کارشناسان زبدههندههاي این مجموعه نویددبرند قابل اعتمادي بسازد. فهرست بلندباالي پروژه

هاي سالناعم از؛ ، کشور بصريسمعیهاي پروژهترین ترین و کلیديبسیاري از مهماجراي  شان است. طراحی واي و تخصصیي حرفهحوزه

و پیمانکاران  ، معماراننای از بهترین مهندسجمع ها تالش، حاصل سالو عمومی هاي ورزشیهاي کنفرانس و مجموعهتئاتر، سالنآمفی

اند تا تفاوت و تمایز بیافرینند و خدماتی شرکت پیشگامان سازه و صنعت پاسارگاد است. گروهی جوان، پویا و خالق که گرد هم آمدهاجرایی 

 ي مشتریان ارزشمند خود ارائه دهند...شایسته

 

 از: ي این شرکت تشکیل شدهکارشناسان خبرهي مجموعه

  معماريمشاوره و مهندسی دپارتمان تخصصی  -1

(Professional Consultant Services Department & Architectural Engineering) 

 عمومی.هاي ورزشی و فضاهاي استادیومکنفرانس، تئاتر، سینما، هاي آمفیتخصصی مشاوره و طراحی سالن دپارتمان -2

(Professional Consultant Services Department & Interior Design for Conferences, Theater Hall, Cinema, 

Sports Stadiums & Public Places) 

 هاي ماشینري صحنه دپارتمان تخصصی مشاوره، طراحی و اجراي سیستم -3

(Professional Consultant Services Department Design & Implementing Stage Machinery Systems For Theater Hall) 
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 شرکت  يپشتوانه

معتبرترین از  ،هاي اجرایی یک پروژهزمینه هاي خود در تمامیتوانمنديبا اتکا به  است تا توانسته سازه و صنعتان گامي پیشمجموعه

توانسته زات مورد نیاز مین تجهیأتباال در توان و قدرتمند اقتصادي ي پشتوانه با هاي الزم را اخذ کند ونمایندگی برندهاي جهانی

 .قرار گیرد هاي این حوزهي برترینزمرهامور فنی و تخصصی در  و مشاوره در طراحی هاي خدماتر تمامی بخشاست د

 نمایندگی برندهایی نظیر:

 اي)فوق حرفه دیجیتال  هاي صوتیسیستمي تولیدکننده( آلمان  SEEBURGنمایندگی انحصاري کمپانی  •

 اي)هاي نورپردازي حرفهسیستم يایتالیا ( تولیدکننده Artheaکمپانی نمایندگی انحصاري  •

 هلند( تولید کننده سستمهاي صوتی سینمایی حرفه اي) SAنمایندگی انحصاري کمپانی  •

 )ماشینري صحنههاي سیستمي تولیدکنندهطراح و ( آلمان  BUHNENTECHNIK GMBH SBSنمایندگی انحصاري کمپانی •

 )تولید کننده صندلیهاي آمفی تئاتر و سینما(  کره جنوبی HANYOOکمپانی انحصاري نمایندگی  •

 هاي صوتی دیجیتال)سیستم يکنندهایتالیا ( تولید K ARRAYکمپانی  System Integratorنمایندگی  •

 هاي صوتی )سیستم يکنندهپرتغال ( تولید ACUSTICAکمپانی  System Integratorنمایندگی  •

 و اجراي دکوراسیون داخلی از اتحادیه طراحی  يگواهینامه •

 دکوراسیون داخلی  مصرفیومات زتولید مبلمان اداري و ملي کارخانه •

 

 ي پیشگامان سازه و صنعت عبارتند از:مجموعه هاي کاريشاخه

 
 TURN) (KEYهاي همایش و کنفرانسطراحی و اجراي صفر تا صد سالن -

 ي طراحی و اجراي دکوراسیون داخلی فضاهاي ادار -

هاي مجموعه هاي تجاري،ها، مجتمعها، بیمارستانپادگان ؛همچون یهاي صوت عمومی در فضاهایطراحی و اجراي سیستم -

 ها و ......ها، پاركفرودگاه ورزشی،
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 :هادپارتمان خدمات تخصصی

داخلی، طراحی ، طراحی دکوراسیون هاي معماري (مسکونی، اداري، تجاري و عمومی)طراحی و ساخت پروژه •

 محوطه و ...

 ...و  تئاتر، اجتماعات، سینما هاي آمفیصوت، نور و تصویر سالن هايمشاوره، طراحی و تجهیز سیستم •

ها، ها، بیمارستانها، فرودگاههاي ورزشی، هتلاستادیومي ویژه ايحرفه تجهیز پیجینگ و مشاوره، طراحی •

 ع.وسی در سطح بسیاربا ظرفیت باال و ن عمومی و ... هاي نفتی، اماکها، مترو، پاالیشگاهپارك

 تئاتر، سینما و کنفرانس شامل:هاي آمفیمشاوره، طراحی و تجهیز دکوراسیون سالن •

 سقف کاذب -3 موکت، پارکت و کفپوش ؛کف سالن شامل-2 دکوراتیو دیوارها و سقف سالن -1

 درب آکوستیک -6 هاي کنفرانس و انتظار هاي اداري سالنصندلی -5 تئاترصندلی مخصوص آمفی -4

  عالم حریقهاي اسیستم -8 نمایش (مخمل و  موتورایز)ي پرده -7

 همزمان يترجمه و هاي کنفرانساي سالنمشاوره، طراحی و تجهیز حرفه •

 هاي دوربین مداربسته حفاظتی اجراي سیستم •

 هاي ویدئو وال و تلویزیون شهري تهیه و اجراي سیستم •

 .نقشه و تنظیم لیست مناقصات ي، تهیهي مرتبطهامشاوره، طراحی و کارشناسی براي پروژه •

 صورت کامالً دیجیتالاي بهطراحی و اجراي استودیوهاي صدابرداري حرفه •

 وهاي تصویرتطراحی و ساخت پال •

 .الیت مجموعهعهاي فمرتبط با زمینه محصولیهاي خاص و تکتمامی پروژهانجام  طور کلی؛ طراحی وبه و

 
 

 ؛افزارهاي تخصصی براي محاسباتنرم  ينسخه روزترینو به آخرین استفاده از

 رسانی هاي پیجینگ عمومی و صداسیستمدر * محاسبات تخصصی  الکترو آکوستیک جهت ٤٤٫EASE افزارنرم *

 ر عمومی               طراحی نو در  ٤٫۸DIALuxافزار نرم * جهت طراحی تابلو برق  PLAN Eافزار *  نرم
 طراحی نور تخصصیدر  MICRO LUXفزار انرم * هاي تصویربرداري* محاسبات تخصصی دوربین

 طراحی دکوراسیون داخلی در REVITو ۳DMAX افزارنرم *

  2هاي اجرایی و فاز طراحی نقشه در CAD AUTOافزار نرم *
 هاي اعالم حریق* محاسبات تخصصی در سیستم

 تصویر پخش هايسیستم در تخصصی حاسباتم* 
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 هاي مختلف:در زمینه شدهانجام هايپروژههایی از نمونه

 تئاترآمفیهاي همایش و سالن

 دکور صندلی نور تصویر صوت هاپروژهنام  ردیف
      کنترل ترافیک شهرداري تهران 1

      سرپرستی شعب بانک ملت تهران 2

      تهران 1اري منطقه سراي محله شهرد 3

      بیمارستان حکیم جرجانی گرگان  4

      دانشگاه نوشیروانی بابل  5

      تهران  مجتمع مهر اوقاف 6

      ستاد مشترك سپاه پاسداران 7

      کرج  دانشکده اقتصاد پردیس کشاورزي  8

      فرمانداري بروجرد  9

      دانشگاه سما شیراز  10

      زائرسراي امام رضا ( ع) مشهد 11

      هاي استان تهرانوپرورش شهرستانآموزش 12

      مصلی رشت 13

      تبریز 2شهرداري منطقه  14

      دانشگاه ایالم 15

      شهرداري نطنز 16

      تامین اجتماعی سمنان  17

      دانشگاه سمنان 18

      دماوند اسالمی واحد  آزاد دانشگاه 19

      قمامامزاده سید علی  20

      رشتو بیوتکنولوژي پژوهشکده کشاورزي  21

      شوراي شهر بابل  22

      تهراناستان راه و ترابري  23

      دانشگاه آزاد اسالمی  واحد پرند 24

      دانشکده کشاورزي –آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم 25

      دانشکده علوم پایه –آباد ه آزاد اسالمی واحد خرمدانشگا 26
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 دکور صندلی نور تصویر صوت هاپروژهنام  ردیف
      مهندسی دانشکده فنی –آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم 27

      نظام مهندسی ایالم 28

      دانشگاه تربیت بدنی دانشگاه تهران 29

      ی واحد شهرکرددانشگاه آزاد اسالم 30

      تهران 8سراي محله فدك شهرداري منطقه  31

      تهران 8سراي محله شهدا شهرداري منطقه  32

      بیمارستان تریتا تهران 33

      بنیاد شهید کرمانشاه 34

      اداره برق کرج 35

      بیمارستان مسیح دانشوري 36

      امامزاده زید تهران 37

      سراي محله زرگنده تهران 38

      مجتمع توریستی تفریحی داریوش بجنورد 39

زاهدان الزهرا بیمارستان چشم پزشکی 40       

      دانشگاه آزاد اسالمی واحد انار 41

      هتل پنج ستاره زندیه شیراز 42

      دانشگاه چمران اهواز 43

      پلیس راهور تهران  44

ن مرکزي ساتحوم نیروي انتظامی ساختما 45       

      دانشکده هنر دانشگاه بجنورد 46

      ساختمان ستاد علوم پزشکی زاهدان 47

      مجتمع سینا و صدرا علوم پزشکی شیراز( سالن سینا) 48

      بیمارستان آیت اهللا کاشانی علوم پزشکی شهرکرد 49

      سازمان حج و زیارت خوزستان 50

      پژوهشکده زیست محیطی جزیره کیش 51

      مجتمع بوستان سازمان آب و برق خوزستان 52

تهران 12مجتمع شهربانو شهرداري منطقه  53       

      شهرداري ساوه 54

      نیروي انتظامی استان اردبیل 55
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 هاي کنفرانسسالن
 

 دکور صندلی نور تصویر صوت  هاپروژهنام   ردیف

      پارس جنوبی عسلویه 1
      موسسه تحقیقات ژنتیک 2
      بانک ملت ارومیه 3
      مدیریت پسماند شهرداري تبریز  4
      دانشگاه دامغان انه مرکزي خکتاب 5
      بانک ملت تهران  6
       آبادخرم) کمیته امداد امام خمینی (ره 7
      بیمه مرکزي ایران  8
      صا ایرانع مخابرات صنای 9
      استانداري خراسان شمالی  10
      پاالیشگاه گاز فجر جم 11
      شرکت افزون روان  12
      دانشگاه مازندران 13
      مجتمع قضائی شهید مطهري  14
      علوم پزشکی ایران دانشگاه   15
      شوراي شهر بابل  16
      امامزاده زید تهران  17
      االئمهثامنعاونی اعتبار ت 18
      ساختمان مرکزي شهرداري کرج 19
       شهرداري کرج 20
      تهران 7شهرداري منطقه  21
      خودروایرانامور مشتریان  22
      دماوندآزاد دانشگاه  23
      دیوان محاسبات شهرکرد 24
      رشت پژوهشکده کشاورزي و بیوتکنولوژي 25
      مجموعه ابن سینا علوم پزشکی شهرکرد 26
      ساختمان مرکزي دانشگاه بجنورد 27
      دانشگاه آزاد ساري 28
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 هاي ورزشیسالن
 

 
 
 
 
 
 

 نور تصویر صوت هاپروژهنام  ردیف
    نفري سرپوشیده رشت 6,000مجموعه ورزشی  1

    نفري سرپوشیده اصفهان 6,000مجموعه ورزشی  2

    شیرازنفري سرپوشیده  6,000مجموعه ورزشی  3

    نفري سرپوشیده قروه 000.2مجموعه ورزشی  4

    نفري فوتبال شهرستان یاسوج  000.15ورزشگاه  5

    نفري فوتبال شهرستان گرگان 000.15ورزشگاه  6

    نفري فوتبال شهرستان کرمان( شهید باهنر) 000.15ورزشگاه  7

    نفري فوتبال شهرستان کاشان 000.15ه ورزشگا 8

    )سردار جنگلنفري فوتبال شهرستان رشت(  000.15ورزشگاه  9

    نفري فوتبال شهرستان اراك  000.15ورزشگاه  10

    نفري فوتبال شهرستان ساري 000.15ورزشگاه  11

    نفري فوتبال شهرستان بیرجند  000.15ورزشگاه  12

    نفري فوتبال شهرستان سمنان  000.15ورزشگاه  13

    نفري فوتبال شهرستان کرمانشاه  15 .000ورزشگاه  14

    نفري فوتبال شهرستان قائمشهر  15 .000ورزشگاه  15

    نفري فوتبال شهرستان مریانج همدان  000.5ورزشگاه  16

    گنبدکاووس نفري فوتبال شهرستان  5 .000ورزشگاه  17

    سیرجان نفري فوتبال شهرستان  5 .000اه ورزشگ 18

    بدنی ایالمبرداري تربیتسالن وزنه 19

    مجموعه ورزشی گل گهر سیرجان 20

    مجموعه ورزشی شهربانو تهران 21

    دوچرخه سواري رشت 22
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 مذهبی هايپروژه
 

 

 هاي صنعتیپروژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هاي گردشگريپروژه

 

 

 نور تصویر صوت هاپروژهنام  ردیف
    ( ع ) رواق دارالحجهآستان مقدس امام رضا  1

    آستان مقدس امام رضا ( ع ) صحن کوثر 2

    آستان مقدس امام رضا ( ع ) رواق شیخ توسی  3

    آستان مقدس امام رضا ( ع ) رواق حر عاملی  4

    مسجد جامع مارلیک 5

    مهدیه بزرگ کرج 6

 نور تصویر صوت صنعتی هايپروژه ردیف
    مجتمع اورند پالستیک 1
    کارخانه محیط آرا 2
     آبادخرمدانشگاه آزاد  3
    مجتمع تجاري زندگی 4
    مجتمع پاالدیوم 5
    شرکت سایپا یدك 6
    مجتمع اندیشه شرکت نفت  7
    کارخانه پره توربین پرتو 8

 نور صوت دکوراتیو تی و گردشگريهتلی، اقام هاي پروژه ردیف
    هتل داریوش بجنورد  1

    رستورانهاي سنتی و کالسیک هتل داریوش بجنورد 2

    فست فود و کافی شاپ مجتمع توریستی داریوش 3

    تاالرهاي پذیرایی مردانه و زنانه مجتمع تفریحی داریوش بجنورد 4

    رستوران هتل زندیه شیراز 5

    یرایی هتل زندیه شیرازتاالر پذ 6
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