




چارت سازماني گروه معماري و معماري داخلي

معماريگروه

معماري

معماري داخلي
دکوراسیون

زانا

سازيهوشمند



معرفي گروه معماري و دکوراسیون داخلي زانا



معرفي گروه معماری زانا

همكارانساير

شهرسازيومعماريلیسانسفوق–رحیميحاجمجید

معماريلیسانسفوق-چاوشینبهروز

معماريلیسانسفوق-حیدريمرضیه

زانا

(مدير عامل )مدير دپارتمان معماري 

معماريارشدکارشناسي-رستميزهرامهندس



پروژه های معماری



پروژه های معماری داخلی



پروژه هاي معماري داخلي

شرکت زانا

زندگییعنیروزمرهفعالیتهایانجاممنظوربهساختمانهاداخلیفضاهایبهینهسازیواقعدرداخلیطراحیهنر
نندمیکایجادرامحیطیفضاهااین.میشودسپریبناهاداخلیفضاهایدرانسانهاعمراعظمبخش.استکارو
صورتآندرنیزدیگرفعالیتهایازبسیاریوبودهپناهسربهنیازنظیرانسانهااساسینیازهایپاسخگویکه

داخلیفضایتکیفیگفتمیتوانبنابراین.استآنداخلیفضایمیبخشد،روحبنایکبهآنچههمچنین.میگیرد
شخصیتواحوالنگرش،دیگرطرفازوداردآندرانسانفعالیتهایانجامنحوهبرمستقیمیتأثیرطرفیکاز
رایبفضاروانیوفیزیکیعملکردبهبودداخلی،طراحیهدفاساس،اینبر.میدهدقرارتأثیرتحترااو

ابلقصورتدریاونیستاستفادهقابلاصلایاداخلیطراحیبدونفضای.استآندرزندگیراحتسازی
..داشتنخواهدرابهینهوالزمکارآییبودن،استفاده



آرتور آذری  -زهرا رستمی-بهروز چاوشین: خانه روی آب 







:مختلفهایسبکدرداخلیمعماریومعماریهایپروژهطراحی

بهوجهتبا.کنندرعایترامعماریبنیادیواصلیاصولتامیکندتلشزانا
وپژوهشعرصهدرهمزاناشرکتگذرانپایهواصلیفعاالناینکه

حرفهدنیایدروطراحیساختعرصهدرهموبودهفعالمعماریآکادمیک
وکردههماهنگروزبههایطراحوعلمباراخودطرحهایبراین،بناای

وداخلیمعماریومعماریطراحیدرپیوستگیواتحادوهماهنگیهمچنین
لسیککسبکازپیرویصورتدرمثالطوربه.میکنندایجادرادکوراسیون

معماریدرطراحیجزییاتتمامیتاشدهسعیمعماریطراحیدر
.کنندپیرویسبکهماناز(...وها،لوسترهامبلمان،دستگیره)داخلی



البی-معماری داخلی



البی-معماری داخلی



فضای اداری-معماری داخلی

بانک تات-معماری داخلی فضای اداری



معماری داخلی فضای اداری
تهران: مکان

فضای اداری-معماری داخلی



فضای اداری-معماری داخلی

سرپرستیبازانابازسازیودکوراسیونگروه،سال40حدودابنا،قدمتاتوبانکنبششریعتیخیاباندرواقعوکالدفتر
واداریاتاقهارچبهواحدفضایوکردهتغییرتاسیساتقسمتکلیهپروژهایندر.رسانداتمامبهراپروژهاینایازمیترا
وچیدمانهبمربوطاموردوممرحلهدرگرفتصورتکاملطوربهبازسازی،شدتقسیمانتظارفضایومنشیاتاقیک

.گرفتصورتاتاقهرداخلهایبندیقفسهوفضامبلمان



معماری داخلی دفتر وکالت
تهران: مکان

فضای اداری-معماری داخلی



،

سالن کنفرانس
اداره اموزش و پرورش: مکان

فضای اداری-معماری داخلی

:تهران 14پروژه سالن کنفرانس اموزش و پرورش منطقه 
:خدمات در این پروژه

بازسازی کامل ،نور پردازی طراحی و اجرای مبلمان ،چیدمان فضا ،تهیه و 
اجرای سیستم صوتی و تصویری ،



قبل از اجر،

قبل و مراحل اجرا-معماری داخلی

مراحل اجرا



،

سالن کنفرانس
اداره اموزش و پرورش: مکان

زیطرح پیشنهادی بانک مرک

:تهران 14پروژه سالن کنفرانس اموزش و پرورش منطقه 
:خدمات در این پروژه

بازسازی کامل ،نور پردازی طراحی و اجرای مبلمان ،چیدمان فضا ،تهیه و 
اجرای سیستم صوتی و تصویری ،



،

سالن کنفرانس
اداره اموزش و پرورش: مکان

زیطرح پیشنهادی بانک مرک

:تهران 14پروژه سالن کنفرانس اموزش و پرورش منطقه 
:خدمات در این پروژه

بازسازی کامل ،نور پردازی طراحی و اجرای مبلمان ،چیدمان فضا ،تهیه و 
اجرای سیستم صوتی و تصویری ،



،

سالن کنفرانس
اداره اموزش و پرورش: مکان

زیطرح پیشنهادی بانک مرک

:تهران 14پروژه سالن کنفرانس اموزش و پرورش منطقه 
:خدمات در این پروژه

بازسازی کامل ،نور پردازی طراحی و اجرای مبلمان ،چیدمان فضا ،تهیه و 
اجرای سیستم صوتی و تصویری ،



،

سالن کنفرانس
اداره اموزش و پرورش: مکان

زیطرح پیشنهادی بانک مرک

:تهران 14پروژه سالن کنفرانس اموزش و پرورش منطقه 
:خدمات در این پروژه

بازسازی کامل ،نور پردازی طراحی و اجرای مبلمان ،چیدمان فضا ،تهیه و 
اجرای سیستم صوتی و تصویری ،



،

سالن کنفرانس
ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور: مکان

وردانشگاه پیام ن-فضای اداری



،

سالن کنفرانس
بلوار ارتش: مکان

واحد مرکزی–دانشگاه پیام نور 

ساختمان –احیا و بازسازی سالن های جلسات و کنفرانس دانشگاه پیام نور 
مرکزی



،

سالن کنفرانس
بلوار ارتش: مکان

واحد مرکزی–دانشگاه پیام نور 

ساختمان –احیا و بازسازی سالن های جلسات و کنفرانس دانشگاه پیام نور 
مرکزی



،

سالن کنفرانس
بلوار ارتش: مکان

واحد مرکزی–دانشگاه پیام نور 

ساختمان –احیا و بازسازی سالن های جلسات و کنفرانس دانشگاه پیام نور 
مرکزی



،

سالن کنفرانس
بلوار ارتش: مکان

شرکت خصوصی-اتاق جلسات

ساختمان –احیا و بازسازی سالن های جلسات و کنفرانس دانشگاه پیام نور 
مرکزی



معماری ،اداری 



،

سالن کنفرانس
بلوار ارتش: مکان

شرکت تبلیغاتی امیری 

ساختمان –احیا و بازسازی سالن های جلسات و کنفرانس دانشگاه پیام نور 
مرکزی



،

شرکت تبلیغاتی امیری 

بازسازی و تغییر کاربری /تهرانپارس –شرکت تبلیغاتی امیری 



،

سالن کنفرانس
بلوار ارتش: مکان

شرکت تبلیغاتی امیری

ساختمان –احیا و بازسازی سالن های جلسات و کنفرانس دانشگاه پیام نور 
مرکزی



،

سالن کنفرانس
بلوار ارتش: مکان

عصر خیابان ولی-شرکت کشتیرانی

ساختمان –احیا و بازسازی سالن های جلسات و کنفرانس دانشگاه پیام نور 
مرکزی



،

عصر خیابان ولی-شرکت کشتیرانی



فضای اداری-معماری داخلی

نمونه فضای طراحی شده  اداری

اتاق جلسات



زاناشرکت

محصوالت 

کناف
پارکت و لمینیت
 کف پوش
 ديوار پوش
 کاغذ ديواري
 انواع پرده
 انواع پارتیشن
 کرکره های برقی

 دوربین مدار بسته

کابینت آشپزخانه
تايل هاي سقف کاذب
سنگ آنتیک مصنوعي و طبیعي
 کابینت ،کمد )محصوالت ام دي اف

...(ديواري و
در هاي بازويي اتوماتیک



الک خیابان شریعتی ،بین خواجه عبداهلل و همت،بن بست کاوه،پ:آدرس
3،واحد 3

:تلفن
22888986

22892737

09125081981

09122128921

http://www.archzana.com/

