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 شرکت ساختمانی و بازرگانی میلینیوم ایرانیان

 

 خیابان شیخ بهائی تهران واقع در  میلینیومهای  برج پروژه

 

 

 

 :معرفی کلی پروژه 
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 انیرانیا ومینیلیم یو بازرگان یشرکت ساختمانکارفرما : 

   88899888تلفن  2جنب پل پالک جنوبي : تهران بزرگراه همت خیابان شیخ بهائی محل اجرای پروژه

 مهرداد جاویدی نژاد  دکتر‚مشاور مادر: مهندسین مشاور مهان مه راز

 : دکتر سید رسول میر قادری استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران مشاور ارشد سازه

 : ب اسکلت و بازرسی جوش (مشاور همکار سازه )ساخت و نص

 شاپور طاحونی استاد دانشگاه پلی تکنیک ( مهندسان مشاور تدبیر ساحل پارس )مهندس 

: مهندسااااان ر سااااازی جااااداره ( و کنتاااارل کیفاااای بااااتنایااااداپ) NAILING، طااااراک زهکااااش  ئوتکنیااااکژمشاااااور همکااااار مطا عااااات 

 (  پل و راه پاریسز گتمیری استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه و)دکتر بهر يمشاور دریا خاک پ

 برقی: مهندسین مشاور انرژی مشاور تاسیسات مکانیکی و

، هزمایشااااگاه کنتاااارل کیفاااای: هزمایشااااگاه صاااانعتی امیاااار کبیاااار، هزمایشااااگاه متااااا وژی رازی، هزمایشااااگاه دانشااااکده  لاااام و صاااانعت

 هزمایشگاه بتن مستقر در کارگاه شركت تعاوني دانشگاه صنعتی شریف و 

 متر مربع  25288: حدود مساحت اراضی

 متر مربع  225888                   زیر بناي پروژه  مساحت کل 

 برج  9        تعداد برج 

 طبقه  98        تعداد طبقات 

 متر  6                       ارتفاع واحدهای تجاری 

 متر  9.8                                ارتفاع واحدهای مسکونی 

 سیستم تیوب متداخل: سیستم سازه

 های مرکب با قابلیت نصب و جابجائی  پانلسیستم تقسیم بندی داخلی: 

 متر مربع  85888با مساحت  CURTAINWALL:    سیستم نما

  دستگاه  28: تعداد هسانسورها دسترسی  مومی

 موقعیت پروژه هزاره سوم 

ر منطقاااه دباشاااد ایااان پاااروژه  یاااک موقعیااات اساااتتنایی در تااااریخ بااارج ساااازی کشاااور مااای (ه هااازاره ساااوم )میلینیاااومموقعیااات پاااروژ

 احاطه شده است .تهران طرف توسط بزرگراه ها ی اصلی  8شمال شهر تهران و بصورت جزیره ای از 

 همت در شمال   بزرگراه -2

 کردستان در شرق  بزرگراه  -2

 حکیم )رسا ت ( در جنوب بزرگراه   -9

 . چمران در غرب واقع گردیده است بزرگراه  -8

 بسیار ویژه داشته و از همه هنها فاصله منطقی دارد .  این پروژه از نظر دستیابی به بزرگراهها شرایط

ایاااده ال و تساااریع نماااوده را  پاااروژه پاااروژه نزدیاااک باااوده و موقعیااات دساااتیابی  باااه ایااان نیاااز  اماااام بزرگراههاااای مااادرس و یادگاااار 

 . است

 . داردته کوه ا برز را در اختیار شپروژه دید کل تهران و دید مستقیم برج میالد و دید کوه دماوند و ر

)خریاااداران واحااادها ( ماااورد توجاااه  گان بطاااور کلااای در انتخااااب محااال اجااارای پاااروژه و طراحااای هن سااالیقه و خواسااات مصااارف کنناااد

 موجب نشاط و شادی خواهد بود. ي این پروژه ها جدگی در  برنز بهمین جهت مدیران پروژه بوده است 
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 سوم  ههزارهای پروژه  ورودی ها و خروجی

 هاااااي هاااازاره سااااوم  هاااااي بلنااااد مرتبااااه میباشااااد بااااا توجااااه بااااه اینكااااه در پااااروژه برج الت پروژهضااااخروجااااي از معموضااااوع ورودي و 

 مجمو ااااه در ایاااان  ،وجااااود داردمتااااری زرتشااااتیان  28متااااری گلسااااتان و  28امکااااان ورود و خااااروج از خیابااااان هااااای شاااایخ بهااااائی 

 . به خوبی حل گردیده استورود و خروج مسئله 

 

 
  

 پروژه زمین 

متااار مرباااع در تهاااران خیاباااان شااایخ بهاااائی  25228در زمینااای بمسااااحت  انیااارانیا ومیااانیلیم یو بازرگاااان یشااارکت سااااختمانپاااروژه 

 در دست احداث میباشد .  2جنب پل شیخ بهائی پالک جنوبي 

  

 پروژه  واحدهای متراژ 

رک زیااار شااابناااای پاااروژه  ب تهاااران مسااااحت زیااار 6شاااهرداری منطقاااه  5کمیسااایون مااااده  2986/  7/  28بااار اسااااس مصاااوبه ماااور  

 . پیش بینی گردیده است
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 متر مربع  225888فید و مشا ات ( ممساحت کل زیر بنای پروژه )بنای  – 2

 بلوک در دست احداث است .  9طبقه و در  98که در 

  78888مساحت کل زیر بنای مفید مسکونی  – 2

 متر مربع  8588مساحت کل زیر بنای مفید تجاری  – 9

 ربعمتر م 58588( و راهروها، تاسیسات، انباری و غیرهینگ مشا ات )پارکمساحت 

 کاربری طبقات برج های هزاره سوم 

 کاربری طبقات برج های هزاره سوم بشرک زیر می باشد . 

 متر مربع  پارکنیگ  8888:  - 8تراز 

 متر مربع پارکنیگ  8888:  - 9تراز 

 متر مربع پارکینگ  8888:   - 2تراز 

                          متر مربع پارکینگ  8888:   - 2تراز 

 میباشد .  کینگپار  888 تابه ابعاد بزرگ طراحی شده که قابل افزایش پاركینگ  728تعداد  رايب – 8تا  – 2تراز 

رباااع و مخاااازن متااار م 2888متااار و مسااااحت  7و در دوطبقاااه باااا ارتفااااع حااادود  سااااختمان تاسیساااات پاااروژه در شااامال ساااایت پاااروژه

 متر مکعبی قرار دارد. 2288چند منظوره حدودا 

 باشد  مي، مرکز خرید  اختصاصی هال ورودی املش متر مربع تجاری 9888همکف : 

 است مرکز خرید  ومتر مربع تجاری شامل البی  9888اول :  

 :  مسکونی به بعدطبقات دوم 

 . باشد متری می 758متری و  888متری ،  298متری ،  98:  واحدهای مسکونی با متراژ تنوع واحدهای مسکونی

 متر مربع  8588: تجاری خاص تجاری ونوع هن واحدهای 

 متر مربع  22888کت حدود حر، فضای سبز و سطح باز:  محیط بازی کودکان

 مسکونی  واحدهای

ایاااده و پیااااده نمااودن هااار مصااا ح د خاااواه و اساااتفاده از تیداااه بنااادی واحاادها هااای امکاااان تدییاار در متااری: تناااوع پاااالن 98پااالن واحاااد 

 . وجود دارد

 

 

 

 

 مشخصات ساختمان و تاسیسات پروژه 

اساااتفاده  TUBEای یاااا  یار مطلاااوب و متناااوع از سیساااتم  و اااهدر طراحااای ساااازه بااارج باااه جهااات ایجااااد امکاااان طراحااای در حاااد بسااا

 . طراحی گردیده است  m 9  ×m 9  گردیده و سیستم کامالً مدوالر با سلول های

سیساااتم  9متاااداخل و بااارج میاااانی متشاااکل از  TUBEهاااای جناااوبی و شاااما ی متشاااکل از دو سیساااتم  ایااان در حاااا ی اسااات کاااه بااارج

TUBE باشند متداخل می . 

نیااز ی فاارار هااا سانسااور و پلااهههااا پدیااد همااده و  اا ا  ی فااوق ا عاااده باااالئی در ایاان قساامتهااا با ااث شااده تااا سااخت TUBEتااداخل ایاان  

 . طراحی شده استر این بخش تعبیه و د

هاااا باااا  بااارج قااارار گرفتاااه اسااات و کلیاااه بو ااات متااار در سراسااار پاااالن و زیااار 2بصاااورت گساااترده و یکنواخااات باااا  ماااق هاااا  پااای بااارج

 .  اند رزوه گردیده ROLLINGسیستم 

         ( طراحاااای  وفااااوالد مصاااارفی در تنااااه سااااتون هااااا تماماااااً از نااااوع CROSS( و چلیپااااا ) Hاسااااکلت فلاااازی سااااتون هااااا بااااا مقاااااطع )

52 – ST  .  می باشد 

کلیاااه قطعاااات اساااکلت فلااازی دارای سااااخت کارخاناااه ای هساااتند و بمنظاااور بااااال باااردن ضاااریب اطمیناااان تقریبااااً تماااام جوشاااکاری اجااازا 

 در هنگام نصب کارگاهی ح ف  و بجای هن از پیچ های پر مقاومت و اتصاالت  مدتاً اصطکاکی استفاده گردیده است . 

کاااه باااه سااابکی وزن یاااده در بااااالی تیرهاااای اساااکلت فلااازی اجااارا  گرد cm 28هاااا از ناااوع بتنااای کامپوزیااات و باااه ضاااخامت  ساااقف

 . كرده استسازه بسیار کمک 

ی مربااوط بااه جااوش هااا تمااام هزمااایش، در کارگاااه ساااخت بااا وجااود یااک اکیاا  گردنااد کلیااه مصااا ح حماال شااده بااه کارگاااه هزمااایش ماای

 . شود ، او ترا سونیک و رادیو گرافی انجام می،  رات مدناطیسیف های نا نظیر بازدید چشمی، رنگ
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رده ر ایااات کلیاااه هزمایشااات مرباااوط بااه ایااان گااروه باااا  DINبرابااار اسااتاندارد ، و واشااار ه ه وجاااود اتصاااالت پااایچ و مهااربااا توجاااه باا

،  DIN 6916و  DIN 6914  ،DIN 6915نیااااز باااار روی هنهااااا مطااااابق بااااا اسااااتاندارد  GRADE 10.9انتخاااااب پاااایچ در 

، PROOFزمااااایش ه، لگاااایك، کشااااش کاااارو سااااختی ساااانجی، کنتاااارل ابعااااادی، میترکیااااب شاااایمیایی کوانتااااومتری، سااااختی ساااانجی

 . پ یرد میصورت  ....کشش و 

جهاااات هااااا  ی پالیاااار و ترکمتاااار انجااااام و دسااااتگاه، مااااا تهااااای ایمپلکاااات یااااز پاااایش تنیاااادگی اتصاااااالت بااااا دسااااتگاهدر کارگاااااه نصااااب ن

 . گردند کا یبراسیون مرتباً ارسال می

 .  گردند در ساخت و نصب اسکلت ر ایت می AWS  ،AISCکلیه استانداردهای 

   .خواهد بودها و بویلرهای پیشرفته چیلر  از طریق موتورخانه مرکزی و   سرمایش و گرمایش پروژه

                   براباااار هتااااش  هااااا از مااااواد مقاااااوم در ای کااااه در پارکنیااااگ فاااارد در سیسااااتم اطفااااا حریااااق بااااه گونااااه اسااااتفاد از مااااواد منحصاااار بااااه

بهاااره بااارده  NFPA , BS , …هاااای منبساااط شاااونده مطااابق باااا اساااتانداردهای  ی هیااادروکربنی و در طبقاااات از رنااگهاااا سااوزی

 شده است . 

  .به منظور کنترل و صرفه جوئی در انرژی .B.M.Sطراحی و اجرای سیستم 

 

 

 

  : ومینیلیمموقعیت محلی پروژه 

یک موقعیت استتنایی در تاریخ برج سازی کشور میباشد این پاروژه در منطقاه شامال شاهر تهاران و بصاورت   میلینیوم موقعیت پروژ ه

بزرگاراه کردساتان در  -2بزرگاراه هاای همات در شامال   -2طرف توسط بزرگراه ها ی اصلی تهران احاطه شاده اسات .  8جزیره ای از 

 بزرگراه  چمران در غرب واقع گردیده است  .  -8بزرگراه  حکیم )رسا ت ( در جنوب  -9شرق  

 این پروژه از نظر دستیابی به بزرگراهها شرایط بسیار ویژه داشته و از همه هنها فاصله منطقی دارد . 

 بزرگراههای مدرس و یادگار  نیز به این  پروژه نزدیک بوده و موقعیت دستیابی پروژه  را ایده ال و تسریع نموده است . 
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به اینکه پروژه دید کل تهران را خصوصاً درشب و دید مستقیم برج میالد را در روز و شب ، و دید کوه دماوند و رشته کوه با توجه 

د . یانم ا برز را در اختیار دارد . اهمیت هنرا مضا ف مي

 

 

ها ( مورد توجه مدیران پروژه واحدبطور کلی در انتخاب محل اجرای پروژه و طراحی هن سلیقه و خواست مصرف کنندگان  )خریداران 

 برج هاي این پروژه  موجب نشاط و شادی خواهد بود.گی در مین جهت  زنده بوده است به

با اث شاده تاا سااکنین بتوانناد پاالن ایاده هل خاود را باا سالیقه خاود، در  ،استفاده از سیستم مدوالر تیاوب در طراحای ساازه ای سااختمان

باه هساایش سااکنین در دوره بهاره بارداری کماک   به راحتی اجراء نمایناد.این امار خاود ،متری  888و متری 288،متری 98متراژهای 

 شایانی می نماید.

 به  نوان نمونه چند تی  از پالن های نمونه در ادامه می هید.
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 مزیت  های پروژه:

متر مربعی امکان  888وجود تنها دو ستون در مدول های با  و در طراحی سازه مدوالر استفاده از سیستم تیوب 

وجود   .و .. اداری ‚انعطاف پ یری در پالن و کاربریهای مختلف برای ساختمان بطور کلی و جزیی از جمله هتل

مربع زمین  متر 6888پروژه نیز دیده شده است. الوه بر این وجود تاسیسات  در طراحی این موارد در  دارد .

 دست نخورده در پروژه ا حاق بخش هایی به پروژه در طرک توسعه را امکان پ یر خواهد ساخت.
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 فضا های اداری:

 ‚طبقات اختصاص یافته برج میلینیوم به بخش اداری فضایی است بی نظیر با جایگاهی ویژه برای فعا یت تجار

مهندسین و سایر صاحبین کسب و کار هایی که تجارت در قلب فرصت ها را مالک موفقیت خود قرار  ‚وکال‚پزشکان

 خواهند داد.

در تنها برج طالیی تهران را به منز ه حضور در جمع حرفه ای که تجارت فرصتی استتنایی برای فعاالن اقتصادی 

به بهترین نحو ممکن در راستای رشد و ا تالی  ها با هدف بهره بردن از جایگاه خاص و برقراری ارتباطی متفاوت

 کسب و کار خود به کارگیرند.
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در  open officeمجمو ه  نیبه بزرگتر لیتبد ومینیلمی ‚ یشدن پروژه به ساختمان ادار لیدر صورت تبد

هتل  ‚ helipadاز جمله سه سایت  رینظ یامکانات بمتر مربع  در هر طبقه و 9888 مساحت حدودا کشور با 

بین  و ... با قابلیت های سرویس دهی رستوران های مختلف  ‚سا ن های همایش ‚فضا های بی نظیر ورزشی ‚

 خواهد شد. ا مللی
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بلوک در دست  9طبقه و در  98متر مربع که در  225888مساحت کل زیر بنای پروژه )بنای مفید و مشا ات(  – 2

 احداث است. 

 متر مربع 62588مساحت کل زیر بنای مفید مسکونی  – 2

 متر مربع  8588مساحت کل زیر بنای مفید تجاری  – 9

 متر مربع  7588اداری   مساحت کل زیر بنای مفید -8
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