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موزه بزرگ منطقه ای خراسان
فریار جواهریان، فریدون بدر

گروه ساختمان های تجاری 
تقدیرشده ویژه

موزه بزرگ خراسان با 18000 متر مربع زیربنا در حال حاضر بزرگترین موزه 

ایران محسوب می شود و یکی از سیزده موزه های منطقه ای است که در 

این  سال های اخیر توسط میراث فرهنگی ساخته شده است. طراحی 

پروژه توسط مرحوم میرفندرسکی آغاز گردید و پس از درگذشت ایشان 

به مشاور فعلی واگذار شده: تغییراتی نیز در معماری خارجی روی داد، 

بخصوص بروی بام مجموعه. در حالی که معماری داخلی و همچنین 

کامال  کوهسنگی  پارک  به  موزه  اتصاالت  و  موزه  اطراف  باز  فضاهای 

مجدا طراحی شده است. از آنجا که طرح قبلی به فرهنگسرا شباهت 

بیشتری داشت، طراحی معماری داخلی آن  بر اساس چیدمان و ضوابط 

طراحی موزه ها تغییر پیدا کرد. از طریق همین تغییرات متراژ فضاهای 

نمایشگاهی از 3000 مترمربع به 5000 مترمربع افزایش یافت. 

طرح اصلی موزه از کاخ خورشید در کالت نادری الهام گرفته شده است. 

و  ایرانی  معماری  به  اشاراتی  با  مینیمالیسم  از سبک  داخلی  معماری 

اسالمی صورت گرفته است.

طراحی داخلی توسط مهندسان مشاور گام ما، با طراحی اصلی توسط 

آقای میرفندرسکی

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران

محل اجرا: مشهد

طرح اصلی: مشاوران ابردشت

طراحان اصلی: میرفندرسکی، فتانه نراقی

طرح نهایی، معماری داخلی و طراحی منظر: مهندسان مشاور گام ما

طراحان اصلی داخلی: فریار جواهریان، فریدون بدر

طراحی و تیم تولید: محمد جرجانی، مریم رحیمی دانش، ندا کاظمی، 

کریم بخش، شوکا  یاسمن  ایروانی،  مهاجر  فرانک  نیاکویی،  سید صالح 

معتمدی، الناز شجاعی، شیما شایگان، ندا دیبازر

مهندس سازه: سعید جلیلیان

مهندس مکانیک: محسن حضوری

مهندس برق: محمد محمدی

دوست،  متین  داود  شوقی،  محمد  رحیمی،  محمد  نظارت:  دستگاه 

حسن پورکتابیان

پیمانکار عمومی: شرکت دشت بهساز

پنجره نما: شرکت بهشکوه

کارهای چوبی: آستان قدس رضوی

ویترین ها: شرکت هوشار طرح

نورپردازی: شرکت ایگوزینی
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