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 مهندسین مشاور سازه پردازي ایران

در تمامی دوران فعالیت مهندسین مشاور ساز هپردازي ایران از بدو ت  أسیس در سال
 1368، همواره برآن بود ه ایم تا با تکیه بر دانش فنی پیشرفته، استفاده از کارکنان  
مستعد، نگرش مثبت به آینده و اشتیاق به چالش، در حال توسعه مداوم و متوازن 

باشیم.
در این راه سعی کردیم حس مسئولی تپذیري در برابر همکاران و کارفرمایان، درك 
واقعی تها و احترام به بشریت را همواره در ذهن خود داشته باشیم و اکنون با بیش 
از 500 پروژه اتمام یافته در داخل و خارج کشور، با امید به آیند هاي روشن همچنان 

به توسعه می اندیشیم.

تالش براي آینده اي بهتر

مهندسین مشاور سازه پردازي ایران2



پس از پیروزي انقالب شکوهمند مردم مسلمان ایران و با پایان جنگ تحمیلی، تکلیف عظیم بازسازي زیرساخ تهاي 
اقتصادي کشور و سازندگی صنعتی و کشاورزي به  ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که در شرایط جنگی دچار 

عقب ماندگی و فرسودگی شده بودند بر دوش مسئولین و نیروهاي متخصص و دلسوز نظام افتاد.
در چنین فضایی و به همت گروهی از متخصصین که توفیق حضور در تیم هاي طراحی مهندسی و پشتیبانی جنگ 
در طول دفاع مقدس را داشتند، مهندسین مشاور سازه پردازي ایران پا به عرصه وجود گذاشت. این گروه با پایبندي 
عمیق و البته عاقالنه به شعار" ما می توانیم"، فعالیت در عرصه مهندسی پروژه هاي بزرگ ملی را شروع کرد و از 
بدو تأسیس دست یابی به استانداردهاي جهانی در انجام پروژه ها را وجهه همت خود قرار داد تا جایی که امروز سطح
و کیفیت ارائه خدمات توسط این مشاور، مورد تأیید شرک تهاي بی نالمللی همکار در پروژ ههاي داخلی و خارج از کشور

 م یباشد.

تجربیات بیش از ربع قرن کار مهندسی، رو شهاي مدیریتی پویا و توان باالي علمی و فنی نیروي انسانی شرکت، عالوه بر حصول 
توفیق و اشتهار داخلی، ما را بر آن داشته است که دامنه فعالی تهاي خود را به خارج از مرزهاي میهن عزیز اسالمی نیز گسترش دهیم
با این امید که ضمن ارز آوري براي کشور و کسب افتخار در صحنه هاي بین المللی، قادر باشیم به تعهد خود در قبال نیروي انسانی

شاغل در شرکت و حفظ و ارتقاي سطح زندگی آنها، به نحو شایسته تري جامه عمل بپوشانیم.
امروز با شعار محوري " تالش براي آینده اي بهتر" به حول و قوه الهی تمام تالش خود را به کار خواهیم بست تا در ایجاد  

آینده اي بهتر سهیم باشیم.

رئیس هیات مدیره

علی اکبر حافظی منشادي

بسمه تعالی
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سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی

عنوان پروژه: تعمیرات اساسی اسکله هاي بندر بوشهر

کارفرما:         اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر

محل پروژه:  استان بوشهر - بندر بوشهر 

7 سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی

دسترسی به آبهاي آزاد و بهره بردن از مزایاي سواحل و بنادر، براي هر کشوري 
ارزشمند است. دارا بودن بیش از 5000 کیلومتر خط ساحلی از یک سو، و لزوم 
توانمندسازي کشور در انجام مطالعات مهندسی مرتبط با سواحل و بنادر از دیگر 

سو، دالیلی محکم براي ایجاد این بخش در زمان تاسیس شرکت بود.
پیچیدگ یهاي مطالعات پدید ههاي دریایی که از ملزومات طراحی ساز ههاي دریایی
است را با مسلح شدن به دانش روز و نر مافزارهاي معتبر بی نالمللی چاره اندیشی
کردیم و اکنون، ضمن دارا بودن تجربه ده ها پروژه در بزرگ ترین بنادر کشور در
کارنامه خود، همچنان عزم جدي براي به روزتر شدن و فعال بودن در پروژ ههاي

دریایی کشور و خارج از کشور در زمینه هاي زیر را داریم.

طرح هاي جامع مدیریت سواحل و بنادر
طرح ریزي توسعه ي بنادر و احداث ترمینال هاي تخصصی در آنها 

مکان یابی و جانمایی پروژه هاي ساحلی و بندري 
طراحی ساز ههاي بندري، اسکل هها، موج شک نها، الیروبی و حفاظت سواحل

مطالعات هیدرودینامیک و هیدرولیک پدیده هاي دریایی
شبیه سازي ریاضی موج، جریان، رسوب و پخش آلودگی

سازه هاي آبگیري از دریا
تعمیر و نگهداري تاسیسات و سازه هاي بنادر

مطالعات ژئوتکنیک دریایی، استحصال و بهسازي زمین  
سازه ها و تاسیسات خشکی بنادر

مجتمع هاي ساخت و تعمیر شناور



عنوان پروژه: طرح جامع و طراحی پایه بندر صنعتی - معدنی پارسیان

نام کارفرما:   سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران                 

محل پروژه:  استان هرمزگان - منطقه ویژه اقتصادي صنایع انرژي بر پارسیان

سواحل، بنادر و ساز ههاي دریایی

عنوان پروژه: طرح توسعه بندر شهید بهشتی

کارفرما:       سازمان بنادر و دریانوردي

محل پروژه:  استان سیستان و بلوچستان - چابهار



نمونه پروژه ها� بخش سواحل، بنادر و سازه ها� دريايي

ساخت وتوسعه بنادرتجاري، نفتی و صنعتی

احداث بنادر کوچک چند منظوره و صیادي

طر حهاي راهبردي مهندسی سواحل و بنادر

بهسازي، تعمیر و نگهداري بنادر و تأسیسات ساحلی (طراحی و نظارت)

سیستم هاي آبگیري از دریا (طراحی و نظارت)

شبیهسازي ریاضی پدیده هاي دریایی

مطالعات ژئوتکنیک، استحصال و بهسازي اراضی ساحلی

طرحریزي توسعه ترمینا لهاي تخصصی بنادر

تحقیق و توسعه

طرح توسعه بندرشهید بهشتی 
طرح توسعه بخش دریایی بندرانزلی

فازشناخت توسعه حوضچه هاي 2 و 3 بندر شهید رجایی
فازشناخت احداث بندرگاه صادراتی پتروشیمی عسلویه

توسعه ترمینال  ها و اسکله غله بندر امام خمینی (ره)
طرح جامع و طراحی پایه بندر منطقه ویژه پارسیان

تاسیسات دریایی LNG تنبک (سایت 2 پارس جنوبی)
اسکله الیروبی و محوطه سازي ترمینال کوثر بندر بوشهر

اراضی پشتیبانی و ساختمانهاي عملیاتی بندر شهید بهشتی 
ساماندهی زیرساخت ها و محوطه  هاي بندر بوشهر

طرح اسکله هاي شناور بندرشهید باهنر
اسکله هاي نفتی بنادر شهید رجایی و خلیج فارس

مطالعات استحصال، طراحی اراضی پشتیبانی و احداث راه دسترسی بندر نوشهر
نظارت عالیه بر پروژه هاي سرمایه گذاري مجتمع بندري نگین (بندر بوشهر)

نظارت عالیه بر پروژه هاي سرمایه گذاري بندر شهید رجایی
نظارت عالیه بر پروژه هاي سرمایه گذاري بندر امیرآباد

نظارت عالیه بر پروژه هاي سرمایه گذاري بندر انزلی

چابهار
انزلی
هرمزگان
عسلویه
خوزستان
هرمزگان
عسلویه
بوشهر
چابهار
بوشهر
بندر عباس
هرمزگان
مازندران
بوشهر
هرمزگان
مازندران
انزلی

ساخت و توسعه بنادر چند منظوره کوچک مردمی
(SAR) اسکله هاي شناور جهت شناورهاي تجسس و نجات

اسکله چند منظوره شرکت گلف اجنسی ایران در بندر امام خمینی (ره)
بنادر تدارکاتی نفتی نخیلو و بهرگان  

اسکله کاال و یدك کش هاي جزیره خارك 
بازسازي و نوسازي اسکله  صادرات میعانات گازي بندر سیراف

بنادر مرزبانی بندرعباس، بوشهر و چابهار
بنادر تدارکاتی نظامی تنب بزرگ، شهید باهنر و شناس

بنادر تدارکاتی نظامی عسلویه، ریشهر و مجیدیه
بندر چند منظوره سیریک

توسعه بندر چند  منظوره جاسک
توسعه و ترمیم بندر چند  منظوره کنگان

توسعه بندر آستارا
بندر چند  منظوره فریدونکنار

بندر صیادي بندرعباس 
بندرگاه صیادي شمال قشم (درگهان)

ترمیم و توسعه بندر صیادي کنگ
بندر صیادي صلخ جزیره قشم

بندر صیادي گوکسر
بندر صیادي کوه مبارك

ترمیم و توسعه بندر جزیره ابوموسی
اسکله صیادي بندر انزلی

اسکله هاي شناور بندر خصب 
اسکله هاي شناور بندر شانا 

تاسیسات دریایی مجتمع هاي کشتی سازي صدرا امید چابهار، کوهین و کارون

سواحل جنوب
بنادر ایران
خوزستان
هرمزگان و بوشهر
بوشهر
بوشهر
سواحل جنوب
هرمزگان
سواحل جنوب
هرمزگان
هرمزگان
بوشهر
گیالن
مازندران
بندرعباس
قشم
هرمزگان
قشم
هرمزگان
هرمزگان
ابوموسی
انزلی
عمان
عمان
سواحل جنوب

(ICZM) تهیه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور
مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان

بازنگري طرح جامع بنادر بازرگانی ایران
تدوین برنامه عملیات جامع بنادر ماهیگیري

طرح مدیریت سواحل و محیط زیست جزیره کیش
طرح مدیریت یکپارچه سواحل و محیط  زیست جزایر فارور

امکان سنجی طرح حمل و نقل مسافر بین بنادر عمانی به مقاصد توریستی منطقه 

سواحل ایران
هرمزگان
بنادر ایران
بنادر ایران
کیش
هرمزگان
عمان

تعمیرات اساسی اسکله هاي بازرگانی و کاالي عمومی بندر بوشهر
تعمیرات اساسی اسکله هاي 1 تا 10 بندر انزلی

تعمیر و نگهداري ابنیه و تاسیسات بندر بوشهر و بنادر تابعه
ترمیم اساسی اسکله هاي ناحیه بوشهر (نفت فالت قاره)

تعمیرات اساسی اسکله بندرگناوه
تعمیرات اساسی اسکله هاي بندر جاسک 

تعمیرات اساسی اسکله ي نفتی بندر بوشهر

بوشهر
انزلی
بوشهر
بوشهر
بوشهر
هرمزگان
بوشهر

طراحی آبگیر مجتمع هاي پتروشیمی عسلویه (آبگیر مبین)
سیستم آبگیر نیروگاه سیکل ترکیبی نکا 

سیستم آبگیر نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر
سیستم آبگیري و تخلیه پساب پروژه تولید هم زمان برق و آب جزیره قشم

آبگیر طرح توسعه نیروگاه حرارتی بندرعباس
سیستم آب خنک کن نیروگاه Iran-LNG تنبک 

عسلویه
مازندران
گیالن
قشم
هرمزگان
بوشهر

طرح ساماندهی خورهاي منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی ماهشهر
مدلسازي مد طوفان سواحل جنوبی دریاي خزر

شبیه سازي ریاضی تاثیر موج شکن صدرا بر پخش آلودگی حرارتی نیروگاه نکا
مدلسازي رسوبگذاري بندر امیرآباد

مطالعات احداث کنارگذر ساحلی رامسر

خوزستان
سواحل شمالی
مازندران
مازندران
رامسر

عسلویه
بوشهر
عسلویه
عسلویه
عسلویه

استحصال و بهسازي زمین مجتمع پتروشیمی عسلویه
استحصال زمین و آماده سازي مجتمع پتروشیمی خارك

استحصال زمین فازهاي 13 ، 22 ، 23 و 24 پارس جنوبی
تراکم دینامیکی اراضی شرکت پتروشیمی هنگام (عسلویه)

مطالعات استحصال زمین انبار نفت عسلویه

ترمینال مکانیزه مواد معدنی بندر امام خمینی
ترمینال اختصاصی مواد معدنی مجتمع بندري شهیدرجایی

به روزرسانی مطالعات توسعه بندر شهید بهشتی جهت قرارداد BOT فاز اول توسعه

خوزستان
بندرعباس
چابهار

توسعه آرمور بتنی ایرانی
تعیین معیارهاي مناسب سنگ هاي مورد مصرف در موج شکن هاي سواحل جنوب کشور

دستورالعمل طراحی و اجراي تحکیم و پایداري زمین هاي کم مقاومت با استفاده از تراکم و روشهاي دینامیکی
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سواحل، بنادر و ساز ههاي دریایی

عنوان پروژه: طرح توسعه بندر انزلی  

کارفرما:       اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیالن

محل پروژه:  استان گیالن - بندر انزلی

عنوان پروژه: طرح جامع مدیریت سواحل و محیط زیست جزیره کیش

نام کارفرما:   سازمان منطقه آزاد کیش

محل پروژه:  جزیره کیش

عنوان پروژه: توسعه آرمور بتنی ایرانی

                 (تحقیق و توسعه)

عنوان پروژه: طرح جامع بنادر بازرگانی ایران

کارفرما:        سازمان بنادر و دریانوردي

محل پروژه:  بنادر 11گانه اصلی ایران

عنوان پروژه: آبگیر بزرگ مبین

نام کارفرما:   شرکت صدرا (                )

محل پروژه:  استان بوشهر - عسلویه

GCپروژه



 انرژي و صنعت

15 انرژي و صنعت

دستاورد سال ها تجربه در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی و صنعتی و انجام
موفق پروژههاي بزرگ و مختلف در این زمین هها، بخشی قدرتمند را ایجاد کرده

که با دارا بودن تمامی دیسیپلی نهاي تخصصی مورد نیاز، م یتواند خدمات متنوع 
مدیریتی و مهندسی را ارائه نماید.

در این بخش، با بهر همندي از تخصص همکاران حرف هاي خود، به ارائه خدمات 
مهندسی، مدیریت، تدارك کاال و همچنین همکاري با دیگرشرکت ها براي 

اجراي پروژه هاي EPCF ،EPC و ... در زمینه هاي زیر می پردازیم:

 واحدهاي نفت، گاز و پتروشیمی
 آفسایت و یوتیلیتی

 مخازن
 خطوط لوله 

 فراساحل
پروژه هاي صنعتی



عنوان پروژه: تاسیسات بارگیري میعانات گازي طرح            سیري

نام کارفرما:   شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران 

محل پروژه:  جزیره سیري

عنوان پروژه: برق و ابزار دقیق فاز 15 و 16 پارس جنوبی

کارفرما:       شرکت مهندسی نیروي نفت و گاز سپانیر

محل پروژه:  عسلویه

NGL

انرژي و صنعت



نمونه پروژههاي بخش انرژي و صنعت  

چابهار

عسلویه

عسلویه

ایالم

عسلویه

عسلویه

عسلویه

بوشهر

خلیج فارس

قم

هرمزگان

خرمشهر

عسلویه

عسلویه

عسلویه

چابهار

عسلویه

عسلویه

بوشهر

بندرعباس

عسلویه

چابهار

چابهار

هرمزگان

عسلویه

بندرعباس

بندرعباس

چابهار

بندرعباس

واحدهاي نفت، گاز و پتروشیمی

انتقال، ذخیره سازي و بارگیري محصوالت مجتمع هاي پتروشیمی مکران

(F.G.R) بازیافت گازهاي مشعل

مجتمع پتروشیمی مهر

طرح توسعه پاالیشگاه ایالم

مجتمع کود شیمیایی اوره هرمز

پاالیشگاه فاز 13 پارس جنوبی

فازهاي 15 و 16 پارس جنوبی

پاالیشگاه سیراف

همیاري فنی شرکت نفت فالت قاره

توسعه ایستگاه تقویت فشار گاز قم 2

کاخانه قیر آذرخش بندرعباس

کارخانه قیر خرمشهر

آفسایت و یوتیلیتی

طرح آفسایت فاز 2 پتروشیمی عسلویه

طرح اتصال یوتیلیتی هاي فاز 1 و 2 پتروشیمی عسلویه

آفسایت پارك استایرن عسلویه

سیستم خنک کن مجتمع پتروشیمی مکران

سیستم خنک کن فاز 1 پتروشیمی عسلویه

طرح توسعه تصفیه پساب فاز 1 عسلویه

سیستم خنک کن مجتمع IRAN-LNG تنبک

سیستم برج خنک کن طرح توسعه پاالیشگاه بندرعباس

سیستم خنک کن فاز 2 پتروشیمی عسلویه

خطوط لوله و مخازن

خطوط لوله انتقال محصول مجتمع پتروشیمی مکران

سایت مخازن صادرات پتروشیمی مکران

خطوط انتقال محصول و تاسیسات بارگیري NGL جزیره سیري

مخازن استراتژیک میعانات گازي عسلویه

پایانه نفتی بندر عباس

مخازن قیر بندر شهید رجایی

خطوط انتقال و تجهیزات بارگیري مواد نفتی بندر چابهار

تخلیه و تصفیه پساب مخازن کشتی هاي نفتی بندر شهید رجایی

پروژه هاي صنعتی

معدن و کارخانه تغلیظ مس در آلو

کارخانه تغلیظ فاز 3 مس سونگون

اسید، اکسیژن و یوتیلیتی مجتمع مس سونگون

کارخانه کود شیمیایی مجتمع مس سرچشمه

آندسازي آلومینیوم ایران (ایرالکو)

کارخانه گندوله سازي مادکوش بندرعباس

کارخانه تولید گرانول و فریت تاکستان

سیلوهاي ترانزیتی بندر امام

سیلوهاي ترانزیتی بندر نوشهر

کک سازي زرند کرمان

تاسیسات و تجهیزات طرح پارسیان

مطالعات تحقیقاتی- کاربردي توسعه صنعت آلومینیوم و صنایع پایین دستی

تأسیسات و تجهیزات آبگیرها

آّبگیر فاز 14 پارس جنوبی

آبگیر الفین پنجم (پتروشیمی مروارید)

سیستم آبگیر مجتمع تولید هم زمان آب و برق

سیستم آبگیر نیروگاه سیکل ترکیبی

زیرساخت هاي پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی و صنعت

مدیریت یکپارچه و مدل سازي سایت هاي پتروشیمی عسلویه

آماده سازي اراضی مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه انرژي پارس

مجتمع پتروشیمی کیان 

کارخانه کود شیمیایی اوره هرمز

مجتمع پتروشیمی الوان

بندر صادراتی مجتمع پتروشیمی عسلویه

آماده سازي سایت LNG  تنبک

تراکم دینامیکی اراضی فاز 2 عسلویه

استحصال اراضی فاز 2 عسلویه

تراس بندي و سازه هاي نگهبان مجتمع ارگ شیمی پارسا

زیرساخت هاي تجهیزات و تاسیسات بندر شهید بهشتی

کرمان

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

کرمان

مرکزي

بندرعباس

قزوین

خوزستان

مازندران

کرمان

عسلویه

عسلویه

قشم

قشم

عسلویه

عسلویه

عسلویه

عسلویه

عسلویه

عسلویه

بوشهر

عسلویه

عسلویه

هرمزگان

چابهار

هرمزگان



21 20

عنوان پروژه: بازیافت گازهاي مشعل

نام کارفرما:   شرکت نفت و گاز پارس

محل پروژه:  عسلویه

(F.G.R)

عنوان پروژه: ایستگاه تقویت فشار گاز قم

نام کارفرما:  شرکت انتقال گاز ایران

محل پروژه:  قم

عنوان پروژه: سایت مخازن صادرات پتروشیمی مکران

کارفرما:       شرکت انبارها و پایانه هاي نگین مکران

محل پروژه:  چابهار

انرژي و صنعت

عنوان پروژه:  آفسایت و یوتیلیتی فاز دوم پتروشیمی عسلویه

کارفرما:        شرکت ملی صنایع پتروشیمی - پتروشیمی دماوند

محل پروژه:   عسلویه



23 22

عنوان پروژه: گندوله سازي مادکوش

کارفرما:       شرکت مادکوش

محل پروژه:  استان هرمزگان - بندرعباس

عنوان پروژه: آندسازي آلومینیوم ایران (ایرالکو)

نام کارفرما:   شرکت سهامی آلومینیوم ایران

محل پروژه:  استان مرکزي - اراك

عنوان پروژه: کارخانه تغلیظ مس سونگون

نام کارفرما:   شرکت ملی صنایع مس ایران

محل پروژه:  استان آذربایجان شرقی - ورزقان

عنوان پروژه: معدن و کارخانه تغلیظ مس در آلو

نام کارفرما:  شرکت ملی صنایع مس ایران

محل پروژه:  استان کرمان - درآلو

انرژي و صنعت



سازه و معماري

25 سازه و معماري

از بدو تأسیس، ایجاد پتانسیل مناسب براي طراحی سازه هاي خاص صنعتی 
مانند سیلوها، کارخانجات سیمان، نیروگا هها و غیره از اهداف شرکت بود. اکنون

با سپري کردن موفق و پرافتخار سه دهه، ضمن تسلط کامل در این زمینه ها، 
با ورود به پروژه هاي معماري، بخشی پویا و حرفه اي براي انجام فعالیت هاي
مهندسی پایه و تفصیلی و خدمات نظارت در زمینه هاي زیر فراهم شده است.

عنوان پروژه: مجتمع مسکونی کرانه کیش با زیر بناي 130000 متر مربع

کارفرما:        شرکت بساك

محل پروژه:   جزیره کیش

 مجتمع هاي اداري، مسکونی
مجتمع هاي رفاهی، هتل ها، ورزشگاه ها، مراکز تفریحی

 مجتمع هاي تجاري بزرگ، مراکز خرید
 مجتمع هاي فرهنگی مذهبی

 سازه هاي صنعتی
 کارخانجات سیمان 

 سیلوهاي غالت فلزي و بتنی 
سازه هاي نیروگاه ها، برج هاي خنک کن فلزي و بتنی



سازه و معماري

ده سیلوي یکصد هزار تنی در سوریهعنوان پروژه: 

(G.C.C.S.) نام کارفرما:   شرکت غالت سوریه

محل پروژه:  کشور سوریه 

عنوان پروژه: پل دوم خرمشهر (شهید جهان آرا) با دهانه 144 متر

نام کارفرما:   ماشین سازي اراك

محل پروژه:  خرمشهر



نمونه پروژه هاي بخش سازه و معماري

معماري و ساختمان

ساختمان هاي کمیسیون هاي مجلس شوراي اسالمی

ساختمان کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی

مجتمع مسکونی، تجاري و اداري سروش سنندج

مجتمع مسکونی کرانه کیش

مجتمع مسکونی نگین دیباجی

شهرك مسکونی انرژي اتمی کاشان

ساختمان اقامتی سفیر نروژ

ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت اهواز

مقاوم سازي ساختمان مرکزي شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالي نفت

استادیوم 15000 نفري

مجتمع فرهنگی ورزشی جهادگران

سایت اداري رفاهی ناریگان

مدیریت طرح بازار مبل و روشنایی یزد

مجتمع تجاري، تفریحی و فرهنگی آجودانیه

مجتمع تجاري سیتی سنتر یزد

مجتمع تجاري و پارکینگ  میدان امام خمینی (ره)

مجتمع آموزشی علوم دینی مشکات و موسسه بین المللی نهج البالغه

ایستگاه مترو میدان شهدا مشهد

پایانه مرزي سیرانبند

باغ پرندگان تهران

بندر خشک (Dry port) یزد

مجتمع هاي صنعتی

ساختمان تصفیه خانه فاضالب و اسکلت فلزي انبارهاي رنگ و مواد شیمیایی سایپا

سالن بدنه و مونتاژ کارخانه تولید اتومبیل سایپا

  سالن تزئینات       و سالن رنگ شماره 4 ایران خودرو 

سالن رنگ کارخانه تولید اتومبیل سایپا

طرح تجهیزکارگاه نیروگاه اتمی دارخوین

کارخانه تولید آلومینا از نفلین سینیت

کارخانه تولید گرانول و فریت تاکستان

معادن زغال سنگ البرز مرکزي (کردآباد)

کارخانه 2300 تنی سیمان اردبیل

طرح توسعه کارخانه سیمان اردبیل

کارخانه سیمان البرز

برج هاي خنک کننده نیروگاه منتظرالقائم

دودکش کارخانه ساوه جام

سالن توربین نیروگاه کرمان

سالن توربین نیروگاه کازرون

کارخانه سیمان کویر آسیا

تهران

تهران

کردستان

کیش

تهران

کاشان

تهران

اهواز

تهران

مشهد

خرمشهر

تهران

یزد

یزد

تهران

یزد

قم

تهران

مشهد

کردستان

تهران

یزد

تهران

تهران

تهران

تهران

خوزستان

آذربایجان شرقی

قزوین

مازندران

اردبیل

اردبیل

سمنان

کرج

مرکزي

کرمان

فارس

سیستان و بلوچستان

سیلوها

سیلوي 50000 تنی ارومیه

ده سیلوي 100000 تنی در کشور سوریه

سیلوي 50000 تنی خرم آباد

سیلوي 50000 تنی سرخس

سیلوي 80000 تنی گنبد

سیلوي50000 تنی بیجار

سیلوهاي فلزي منطقه سه کشور

سیلوي 50000 تنی ذخیره ذغال کارخانه کک

سیلوي 50000 تنی بندر نوشهر

سیلوي ترانزیت غالت خلیج فارس در بندر امام (ره)

سیلوي 100000 تنی شرق تهران (گرمسار)

راه و پل

پل ایستگاه راه آهن تهران

پل پیروزي آبادان و شیخ شوشتري

پل کابلی- قوسی دسترسی به جزیره شادي

پل شهید جهان آرا

پل روگذر پیچ استادیوم تختی اهواز

تقاطع هاي غیر هم سطح پتروشیمی عسلویه (آفسایت)

تونل زیرگذر کارخانه تولید اتومبیل سایپا

راه دسترسی سایت شهید علیمحمدي

زیر گذر کارخانه تولید اتومبیل ایران خودرو

طرح تعریض و بهسازي محور مهدي شهر شهمیرزاد

آذربایجان غربی

سوریه

لرستان

خراسان

گلستان

کردستان

گلستان و سمنان

کرمان

مازندران

خوزستان

سمنان

تهران

خوزستان

اهواز

خرمشهر

اهواز

بوشهر

تهران

قم

تهران

سمنان

Br14مجتمع تجاري مسکونی          مشهد

L90
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عنوان پروژه: مجتمع تجاري و پارکینگ میدان امام خمینی (ره) قم با زیر بناي 150000 متر مربع

نام کارفرما:  سازمان زیباسازي و بهسازي و نوسازي اطراف حرم حضرت معصومه (س)

محل پروژه:  قم

عنوان پروژه: مجتمع مسکونی 145 واحدي نگین دیباجی

نام کارفرما:  شرکت ساختمانی معلم

محل پروژه:  تهران

عنوان پروژه: کارخانه 2300 تنی

                 سیمان اردبیل

نام کارفرما:   شرکت سیمان اردبیل

محل پروژه:  اردبیل

عنوان پروژه: مجتمع تجاري، مسکونی سروش سنندج با زیر بناي 77000 متر مربع

نام کارفرما:  راه و شهرسازي استان کردستان

محل پروژه:  سنندج

سازه و معماري



آب و محیط زیست

اهمیت آب و زمینه هاي مهندسی مرتبط با آن باعث شد تا این بخش را از
ابتداي تأسیس در کنار خود داشته باشیم.

مسائل مرتبط با حوزه مهندسی رودخانه، کنترل و مهار سیالب ها، استفاده 
مناسب از رودخانه ها، نیروگاه هاي برق آبی، زیباسازي سواحل رودخانه ها، 
همچنین زمین ه هاي مهندسی مرتبط با آ ب هاي سطحی و زیرزمینی در این بخش 

پیگیري می شود.
از طرف دیگر اهمیت مسائل و مشکالت زیست محیطی باعث شده تا در این 
بخش، خدمات مهندسی محی طزیست و رو شهاي استفاده بهتر از منابع طبیعی 

نیز مد نظر قرار گیرد. موارد زیر از جمله خدمات این بخش هستند:

عنوان پروژه: مجتمع 5000 هکتاري پرورش میگوي چوئبده آبادان

کارفرما:       اداره کل شیالت خوزستان

محل پروژه:  آبادان - چوئبده

33 آب و محیط زیست

ساماندهی و مهندسی رودخانه ها 
مهار و هدایت سیالب 

انرژي هاي نو
طراحی انواع سدها و مخازن

روشهاي مدیریت پسماند، تولید برق از زباله
نیروگاههاي برق آبی کوچک و متوسط

روش هاي مقابله با ریزگردها
شبکه هاي آبیاري و زهکشی

احیاء، زیباسازي و معماري رودخانه ها
ایستگاه هاي پمپاژ و خطوط انتقال آب

طراحی مجتمع هاي پرورش آبزیان
شبکه هاي آب و فاضالب



عنوان پروژه: سد الستیکی تجن

نام کارفرما:   شهرداري ساري

محل پروژه:  ساري - استان مازندران 

آب و محی طزیست

عنوان پروژه: الیروبی رودخانه کارون

کارفرما:       سازمان آب و برق خوزستان

محل پروژه:  استان خوزستان - خرمشهر



نمونه پروژه هاي بخش آب و محیط زیست

شبکه هاي آبیاري و زهکشی

کیفیت آب و رسوب و زهکشی هاي مجتمع پرورش میگوي چوئبده

کانال هاي آبرسانی مجتمع پرورش میگوي چوئبده

کانال انتقال آب کشاورزي فومن

طراحی شبکه آبیاري 2000 هکتاري اراضی پایین دست سد آلج

تامین و انتقال آب

ایستگاه پمپاژ و انتقال آب گردشگري دهکده سیب

آبرسانی روستاهاي چین و تلخدان لوداب

آبگیر و آبرسانی نیروگاه شهید مدحج اهواز

خدمات طرح احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینی

دریاچه مصنوعی و خط انتقال آب پاکدشت

طراحی کانالهاي انتقال آب کشاورزي اطراف تهران

آب و فاضالب

دفع آبهاي سطحی نیروگا ههاي چادر ملو و سبزوار

دفع آبهاي سطحی نیروگا ههاي کهنوج و کارون

شبکه آب سطحی و فاضالب الهندیه

شبکه آبرسانی و فاضالب الوان

زیبا سازي، احیا و توسعه گردشگري رودخانه ها

احیا و ساماندهی رودخانه هاي دربند و گالبدره

مطالعات دریاچه مصنوعی قمرود

ساماندهی و زیبا سازي رودخانه باراجین

ساماندهی و زیبا سازي رودخانه بشار

ساماندهی و زیبا سازي رودخانه جاجرود لواسان

ساماندهی و زیبا سازي زرینه رود میاندوآب

ساماندهی و زیبا سازي رودخانه تجن

محیط زیست

ارزیابی زیست محیطی 6 ایستگاه انتقال زباله 

ساز و کار توسعه پاك نیروگاه هاي برق آبی

ارزیابی زیست محیطی نیروگاه هاي تلمبه ذخیره اي 

استانداردها و پروژه هاي پژوهشی

راهنماي مطالعات ریخت شناسی رودخانه ها

فهرست خدمات کارهاي مهارسیالب

راهنماي مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها

طراحی ساخت و نگهداري گوره ها

بهینه سازي نظام ساماندهی رودخانه هاي ایران

خوزستان

خوزستان

گیالن

چهارمحال و بختیاري

تهران

کهگیلویه 

خوزستان

سراسر کشور

تهران

تهران

یزد و خراسان

کرمان و خوزستان

عراق، الهندیه

هرمزگان

تهران

قم

قزوین

کهگیلویه

تهران

آذربایجان غربی

مازندران

عمان

کرمان، هرمزگان و خوزستان

چهارمحال و بختیاري

خوزستان

مازندران

قزوین

خوزستان

خوزستان

قم

هرمزگان

خوزستان

البرز

آبادان

خوزستان

خوزستان

گلستان

بوشهر

هرمزگان

کرمان

قزوین

تهران

گیالن

تهران

گیالن

تهران

کرمان

سمنان

خوزستان

گیالن

تهران

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

قم

بوشهر

قم

سیستان و بلوچستان

سد و نیروگاههاي برق آبی

پتانسیل یابی نیروگاههاي تلمبه ذخیره اي

سد آلج و شبکه آبیاري اراضی پایاب

سد باالدست بهمنشیر

سد الستیکی تجن ساري و پازوار بابلسر

مکانیابی و طرح سدهاي کوچک بوستان باراجین

نیروگاه هاي برق آبی استان هاي کردستان، اردبیل و چهار محال و بختیاري

ساماندهی رودخانه ها و تاالب ها

ساماندهی و الیروبی رودخانه بهمنشیر

اثرات برداشت مصالح سد گتوند و ساماندهی گودال هاي برداشت

اثرات هیدرولیکی احداث مونوریل و سایر سازه هاي اجرا شده بر رودخانه قمرود 

اطلس منابع شن و ماسه حوضه بندرعباس

امکان سنجی ترابري آبی رودخانه کارون

تعیین بستر و حریم رودخانه کرج و سرشاخه ها

بندر صیادي نهر قصر

بیالن رسوب رودخانه هاي دز و کارون

تعیین بستر و حریم تاالب بامدژ

تعیین بستر و حریم گرگانرود و آنالیز شکست سد

تعیین حد بستر و حریم رودخانه هاي استان بوشهر

تعیین حد بستر و حریم سواحل خلیج فارس در هرمزگان

تعیین حد بستر و ساماندهی رودخانه کوهپایه و کهنوج

ساماندهی رودخانه بازار قزوین

ساماندهی رودخانه جاجرود

ساماندهی رودخانه شاهرود

ساماندهی رودخانه کن

ساماندهی رودخانه ماسوله

ساماندهی رودخانه هاي شمشک و دربند سر

ساماندهی رودخانه هلیل و شور جیرفت

ساماندهی و تعیین بستر رودخانه هاي شرق استان سمنان

الیروبی کارون در محدوده خرمشهر و اهواز

مهندسی رودخانه گوهر رود و زر جوب

مهندسی رودخانه مخروط افکنه کرج

برداشت مصالح رودخانه ها

مهار سیالب

آنالیز شکست سد کبودوال

پیش بینی و هشدار سیل قمرود

مهار سیالب رودخانه دره گپ

مهار سیالب قمرود

مهارسیالب کارخانه سیمان کویر آسیا
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عنوان پروژه: مهار سیالب رودخانه دره گپ

نام کارفرما:  شرکت آب منطقه اي بوشهر

محل پروژه:  استان بوشهر - بندر گناوه

عنوان پروژه: زیبا سازي و ساماندهی رودخانه جاجرود با هدف توسعه گردشگري

نام کارفرما:   شهرداري لواسان

محل پروژه:  استان تهران - لواسان

عنوان پروژه: پیش بینی و هشدار سیل قمرود

کارفرما:       شرکت آب منطقه اي قم
محل پروژه:  قم

آب و محی طزیست

عنوان پروژه: ساماندهی رودخانه هلیل

کارفرما:       شرکت آب منطقه اي کرمان

محل پروژه:  استان کرمان - جیرفت



ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و معدن

برنامه ریزي براي ورود به صنایع باالدستی نفت و معدن و نیاز به اطالعات 
دقیق ژئوتکنیک و ژئوفیزیکی در تمامی بخش هاي تخصصی، انگیزه اي شد 

براي ایجاد بخشی مستقل براي ارائه این نوع خدمات.
با تجهیز خود به تجهیزات مدرن ژئوتکنیکی (میدانی و آزمایشگاهی)، همچنین 
امکانات پیشرفته ژئوفیزیک، بخشی قوي و قابل اتکا براي کارفرمایان محترم 
ایجاد شد. هم اکنون با اتکا بر تجربیات سال هاي گذشته خدمات زیر در این 

بخش ارائه می شود.
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 مطالعات ژئوتکنیک (میدانی و آزمایشگاهی)
 مطالعات ژئوفیزیک (ژئورادار، ژئوالکتریک، لرزه اي و ...)

 خدمات مهندسی ژئوتکنیک
 استقرار آزمایشگاه هاي محلی

 اجراي طرح هاي بهسازي و مقاوم سازي زمین
 مطالعات ژئوفیزیک صنایع باالدستی نفت

 مطالعات زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی
 لرزه خیزي و طرح طیف

ریزپهنه بندي لرزه اي
مطالعات اکتشافات معدنی

ژئوتکنیک و ژئوفیزیک

عنوان پروژه: مطالعات هیدروژئولوژي و ژئوتکنیک محدوده معدنی ناریگان

کارفرما:         شرکت اسکام

محل پروژه:  یزد - ناریگان



ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و معدن

سدهاي کنترل سیل صالله عمان  عنوان پروژه:

نام کارفرما:   االبراج - مهاب قدس (وزارت شهرداري ها و منابع آب عمان)

محل پروژه:  عمان -ظفار و صالله

عنوان پروژه: تراکم دینامیکی اراضی فاز 2 پتروشیمی عسلویه

کارفرما:       مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

محل پروژه:  عسلویه - استان هرمزگان



نمونه پروژه هاي بخش ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و معدن

ژئوتکنیک

بوشهر

عمان

عمان

عسلویه

بوشهر

بوشهر

کرمانشاه

تهران

عمان

هرمزگان

کرمان

بوشهر

گیالن

مازندران

آذربایجان شرقی

مازندران

عسلویه

البرز

بوشهر

عراق

مازندران

هرمزگان

گلستان

بوشهر

تهران

تهران

تهران

خراسان

گیالن و مازندران

تهران

سیستان و بلوچستان

خراسان

خوزستان

سمنان

سمنان

عسلویه

خراسان 

مازندران

خراسان 

قم

آب شیرین کن یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس

سایتهاي مختلف شرکت عمانتل

سدهاي کنترل سیالب جدید قفطوت در صالله

مجتمع پتروشیمی الوان

سایت عسلویه - شیرینو

آزمایشهاي کنترلی ژئوتکنیک نیروگاه بوشهر2

بخش جنوبی خط یک قطار شهري کرمانشاه

قطار سریع السیر برقی شهر جدید پردیس

سدهاي کنترل سیالب صالله

خدمات آزمایشگاهی شرکت پایانه هاي نفتی ایران در جزیره خارك

طرح ساماندهی رودخانه هلیل جیرفت

یارد سکوسازي عسلویه

تصفیه خانه بزرگ گیالن

سیلوي بندر نوشهر

احداث کارخانه فاز سوم توسعه تغلیظ سونگون

طرح کنارگذر ساحلی رامسر 

استحصال زمین از دریا و تراکم اراضی استحصال شده در پتروشیمی عسلویه

مطالعات مدیریت و مهندسی مخروط افکنه کرج

مجتمع مسکونی شیرینو در عسلویه

 شبکه فاضالب و دفع آب هاي سطحی الهندیه

 استحصال اراضی و احداث راه دسترسی بندر نوشهر

بندر پارسیان

سد قره چاي (رامیان)

بنادر پرك و بنود

آزمایشهاي ارزیابی مقاوم سازي مخازن آب تهران

پروژه 250 واحدي زیتون

مجتمع مسکونی نیاوران

ژئوفیزیک

معدن آهن تربت حیدریه

SWF جریان هاي گلی کم عمق - نفت و گاز خزر

سایت لویزان

معدن کرومیت ایرندگان

پارك ملی چهل بازه

انبارهاي پتروشیمی ماهشهر

پروژه ایران خودرو

مجتمع ذوب آهن فجر

ژئوفیزیک دریایی فازهاي 13، 22، 23 و 24 میدان گازي پارس جنوبی

مجتمع فوالد فردوس

ژئوالکتریک روستاي فتکش گلوگاه

شهرك گلبهار مشهد

پروژه مونوریل قم

یزد
عمان
تهران
فارس
خوزستان
بوشهر
مازندران
خوزستان
تهران

سیستان و بلوچستان

شیراز

بوشهر، یزد و آذربایجان غربی

یزد

تهران

قم

کردستان

خراسان

عسلویه

مازندران

ژئوتکنیک - ژئوفیزیک

محدوده معدنی ناریگان

سایتهاي مختلف صحار

پروژه تونل باد پرندك

ترمینال بین المللی فرودگاه شیراز

پتروشیمی مسجد سلیمان

نیروگاه اتمی بوشهر 2 (نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات صحرایی و آزمایشگاهی)

مجتمع تجاري مسکونی آذرخش

تهیه داده هاي پایه طراحی پروژه احداث نیروگاه دارخوین

سیستم زهکشی و پایش برج میالد

ژئوفیزیک - هیدروژِئولوژي

مطالعات منابع آب زیر زمینی شرکت سیمان تیس چابهار

پروژه کارخانه یک و یک  

شناسایی آبهاي ژرفی

محدوده معدنی ناریگان

زمین شناسی مهندسی

سیستم پایش برج میالد

پروژه شهید علیمحمدي

سد چومان

فرونشست زمین در دشت مشهد

لرزه خیزي

پروژه پتروشیمی ونیران آپادانا 

ریز پهنه بندي لرزه اي شهر بابل
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عنوان پروژه: مطالعات ژئوفیزیکی سایت هاي مختلف صحار

کارفرما:       شرکت فوگرو

محل پروژه:  عمان - صحار

عنوان پروژه: محدوده معدنی ناریگان

نام کارفرما:   شرکت اسکام

محل پروژه:  یزد - بافق

عنوان پروژه:  ترمینال بین المللی فرودگاه شیراز

شرکت مادرتخصصی فرودگاه هاي کشور  کارفرما:       

محل پروژه:   استان فارس - شیراز

عنوان پروژه: قطار شهري کرمانشاه

نام کارفرما:  سازمان قطار شهري کرمانشاه

محل پروژه: کرمانشاه - کرمانشاه

عنوان پروژه: سایت هاي مختلف شرکت عمانتل

کارفرما:       شرکت عمانتل - عمان

محل پروژه:  استان هاي مختلف کشور عمان

ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و معدن



49 نقشه برداري، فتوگرامتري و هیدروگرافی

براي شروع هر پروژه اي، اطالعات سطح زمین و یا در پروژه هاي دریایی 
. از طرف دیگر ارتباط  اطالعات بسـتر دریا، پیش نیاز تمام فعالیت هاست
نزدیک بین تیم طراحی و تیم نقشــه برداري می تواند در تهیه اطالعات 

مناسب موثرتر باشد.
این موضــوع باعث شــد تا با تجهیز خود به دانش روز و دســتگاه هاي 
پیشرفته، و بکارگیري نیروهاي مجرب و کار آزموده، بخشـی قوي براي 

تامین نیازهاي نقشه برداري ایجاد کنیم.

زمینه هاي فعالیت

 نقشه برداري زمینی، نقشه هاي توپوگرافی
 هیدروگرافی بستر دریا، خطوط ساحلی، رودخانه ها و دریاچه سدها

 تهیه نقشه از عکس هاي هوایی و اطالعات ماهواره اي (فتوگرامتري)
(GIS) بانک اطالعات سیستم هاي اطالعات جغرافیایی 

 مدل سازي ریاضی سطح زمین

نقشه برداري، فتوگرامتري
و هیدروگرافی



عنوان پروژه: نقشه برداري و هیدروگرافی سد سفیدرود

نام کارفرما:   سازمان آب منطقه اي گیالن

گیالنمحل پروژه:  

نقشه برداري، فتوگرامتري و هیدروگرافی



نمونه پروژه هاي بخش نقشه برداري،
فتوگرامتري و هیدروگرافی

GIS تهیه نقشه فتوگرامتري و آماده سازي

نقشه 1:2000 محور راه آهن اصفهان - ازنا 

نقشه 1:2000 جزایر خلیج فارس

نقشه 1:2000 شهر خرم آباد

نقشه 1:2000 شهر تبریز

نقشه 1:2000 شهر بافق

نقشه 1:2000 شهر مصیري

نقشه 1:2000 شهر قره آغاج

نقشه 1:2000 شهر زاینده رود

نقشه 1:2000 شهر دهاقان

نقشه 1:2000 شهر بافت

نقشه 1:2000 شهر شیراز

نقشه 1:2000 شهر قائن

فتوگرامتري شهر تبریز

بهنگام رسانی نقشه هاي آماري شهرهاي استان آذربایجان شرقی

بهنگام سازي نقشه بلوك هاي آماري کشور با استفاده از تصاویر ماهواره اي

اصفهان

هرمزگان

لرستان

آذربایجان شرقی

یزد

فارس

آذربایجان شرقی

اصفهان

اصفهان

کرمان

فارس

خراسان

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

83 شهر کشور

نقشه برداري

سایت نیروگاه دارخوین

مجتمع صنعتی بزرگ کاشان

مسیر راه آهن زرقان - شیراز

مسیر راه آهن میانه - اردبیل

کمپ هاي مسکونی منطقه الوان

مجتمع ورزشی سایپا و محوطه کارخانه

تعریض و بهسازي محور مهدي شهر شهمیرزاد

نقشه برداري و هیدروگرافی

ساماندهی و الیروبی رودخانه بهمنشیر

بندر سیریک

سواحل خلیج فارس، بندر خمیر

خورهاي پتروشیمی ماهشهر

نیروگاه اتمی بوشهر

طرح توسعه بندر شهید رجایی

اسکله تدارکاتی جزیره خارك

بندر صیادي کوه مبارك

بندر صیادي درگهان

بندر صیادي تنکابن

بندر بوشهر

اسکله مجیدیه

بندر گناوه

بندر نوشهر

رودخانه هاي هلیل رود و شور

رودخانه شاهرود

رودخانه کردان و سرشاخه هاي آن

ساحل بندر نوشهر

سایت پرورش میگوي چوئبده آبادان

بند امیر و فیض آباد

پرورش میگوي بریس چابهار (9000 هکتار)

کانال هاي  پرورش میگو چوئبده آبادان

بندر چند منظوره فریدونکنار

ساحل نکا

مخزن سد سفیدرود

نفشه بستر رودخانه تجن

رودخانه بهمنشیر و تهیه چارت دریایی مصوب

برداشت مقاطع طولی و عرضی از 640 کیلومتر مسیر رودخانه کرخه

مشاهدات جزر ومدي و تعیین CD سواحل خلیج فارس 

تهیه چارت دریایی 1:25000 بندر ریگ

هیدروگرافی براي تهیه چارت هاي دریایی

خوزستان

کاشان

فارس

آذربایجان شرقی- اردبیل

هرمزگان

تهران

سمنان

خوزستان

هرمزگان

هرمزگان

خوزستان

بوشهر

هرمزگان

بوشهر

هرمزگان

قشم

مازندران

بوشهر

خوزستان

بوشهر

مازندران

کرمان

قزوین

البرز

مازندران

خوزستان

فارس

بلوچستان

خوزستان

مازندران

مازندران

گیالن

مازندران

سواحل خوزستان

کرمانشاه، لرستان و خوزستان

بوشهر و هرمزگان

بوشهر
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طرح جامع مدیریت سواحل و محیط زیست جزیره کیشعنوان پروژه: 

سازمان منطقه آزاد کیشنام کارفرما:  

جزیره کیشمحل پروژه:  

عنوان پروژه: فتوگرامتري شهرهاي تبریز، شیراز و قائن

نام کارفرما:   شهرداري هاي تبریز، شیراز و قائن

محل پروژه:  آذربایجان شرقی، فارس و خراسان جنوبی

عنوان پروژه: نقشه برداري و هیدروگرافی بنادر بوشهر و گناوه

نام کارفرما:   شرکت سهامی شیالت ایران 

                اداره کل ساخت و توسعه بنادر

محل پروژه:  استان بوشهر

نقشه برداري، فتوگرامتري و هیدروگرافی

عنوان پروژه: نقشه برداري مسیر راه آهن زرقان - شیراز

نام کارفرما:   معاونت ساخت و توسعه راه آهن 

استان فارسمحل پروژه:  

عنوان پروژه: نقشه برداري و هیدروگرافی رودخانه کرخه    

                (به طول 640 کیلومتر) 

نام کارفرما:   مدیریت منابع آب وزارت نیرو

محل پروژه:  کرمانشاه تا خوزستان  

عنوان پروژه: مطالعات جزر و مدي سواحل خلیج فارس

نام کارفرما:   سازمان نقشه برداري کشور

محل پروژه:  بوشهرو هرمزگان



. اگر بتوانیم، در فراسوي مرزهاي خود حاضر خواهیم شد و اگر الزم باشد براي ساختن کشـــور  . هدف ساختن است مهندسی و سازندگی مرز ندارد

خود از توان مهندسی دیگران استفاده خواهیم کرد.

همکاري با شرکتهاي بین المللی و معتبر براي پروژه هاي داخل کشـور و همچنین حضــور در پروژه هاي خارج از کشــور همیشــه از سیاستهاي 

مهندسین مشاور سازه پردازي ایران بوده است.

دراین زمینه تا کنون کارهاي موفقی داشته ایم و همچنان با جدیت به دنبال حضور مؤثرتر در پروژه هاي مهندسی خارج از کشور هستیم.

ثبت شرکت و ایجاد دفتر در کشورهاي عمان و عراق، نشان از قصد شرکت براي ایجاد پایگاه منطقه اي در این دو کشور همسـایه دارد و حضـور در 

دیگر کشور ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

همکاري هاي بین المللی
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Mul�consult & Aker Solu�on, 
Norway, Joint work on“Mobin 
Seawater Intake”, Assaluyeh, Iran

Mul�consult, Norway, Sub-
consultant for “Ormen Lange 
Water Intake”, Norway

DHI, Denmark, Joint work 
on“ICZM (Integrated Coastal Zone 
Management)”, Iran

HPC (Hamburg Port Consultant), 
Germany, Joint work on Parsian 
Grand Port, Iran

Sellhorn, Germany, Joint work on 
“Iran Commercial Ports Master 
Planning”

Shell, The Netherlands, local 
Consultant for “ Feasibility Study 
of a GTL Project” Assalouyeh, Iran.

Royal Haskoning, The 
Netherlands, Joint work on 
“Chabahar Grand Port 
Development Plan” Iran

TOTAL, France, Local consultant 
for “Phase 11, South Pars Gas 
field”, Iran

Menard, France, Technical 
Coopera�on on Land Reclama�on 
Method, Assaluyeh, Iran

Ten Wheat Silos, 100,000 tones 
Capacity, Syria

Al-Hindya Sanitary and Storm 
Sewerage System (EPC), Iraq

Geotechnical services for 4 dams, 
Salalah, Oman

4 Overpass Bridges, Bangladesh



مسئولیت هاي اجتماعی

گرچه تمامی پروژه هاي در دست اقدام در مهندسین مشـاور سازه پردازي ایران، در غایت انجام و به ثمر نشـســتن خود بنوعی ارتقاي 
سطح زندگی مردم را هدف گیري نموده اند، بهبود معیشت و حل مشکالت روزمره آحاد اجتماع کوچک شرکت و اجتماع بزرگ کشـور 
اما، هرگز از مطمح نظر مدیران و کارکنان مجموعه دور نمانده اســـت. ما اقدامات خود در این زمینه را ولو کوچک اند، وظیفه ملی خود 
می دانیم و همواره با پرداختن به جنبه هاي فرا پروژه اي محیط کاري شـرکت، چه مرتبط و یا حتی غیر مرتبط با وظایف مهندسـی خود، 
اعم از آموزش هاي تخصصی، تفریحات دسته جمعی و خانوادگی، کمک هاي مالی و غیر مالی به نیازمندان، احداث و تجهیز فضـاهاي 
آموزش همگانی، سازماندهی فعالیت هاي ورزشی کارکنان و نظایر آنها ، سعی در ایفاي هر چه بهتر مسئولیت هاي اجتماعی خود داریم 
هر چند که تعهدات حرفه اي و قراردادي تعریف شـده شـرکت، الزامی به پرداختن بدانها نکرده باشــند. این اقدامات مدیران و کارکنان 
مهندسین مشــــاور سازه پردازي ایران را به مجموعه اي معنا باور، هدفمند، با انگیزه و بهره مند از شوق به خدمت به یکدیگر و به سایر 

آحاد ملت سرافراز ایران تبدیل کرده است که ارتقاي سطح فرهنگ و اقتصاد اجتماع را آرزوي دیرینه خود می پندارد.

تالش براي آینده اي بهتر
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