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 معرفی

و کنترل کیفیت  ژئوتکنیکیهای قادر به ارائه خدمات کامل شناسایی ثبت شده در ایران است. این شرکت هندسه پارس کاوش شرکتی خصوصی و

 .باشدمی مشاوران سایرکارفرمایان، پیمانکاران و به ارائه خدمات ژئوتکنیک مصالح ساختمانی و 

ارا شود. هندسه پارس کاوش ضمن دهای زیرزمینی انجام میشناسی و آبسطحی، زمینرمشخص نمودن شرایط زی های ژئوتکنیکی با هدفشناسایی

یری از گی از تجهیزات حفاری گمانه، نمونهمحدوده وسیع ،های ژئوتکنیکی متناسب با نیازهای پروژهریزی شناساییبرنامه بودن توانایی الزم جهت

 هندسیم متغیرهای تعیین برای ژئوتکنیکیهای های بدست آمده از شناساییایشگاهی را در اختیار دارد. دادههای برجا و آزمخاک و سنگ، آزمایش

 های ژئوتکنیکیاحیو طر هان میزان نشست و تاثیر آب بر سازه. با تعیین این متغیرها امکان محاسبه ظرفیت باربری، تعییروندمی ارک به زمین مصالح

  .شودفراهم می

است. برنامه  عمرانیناپذیر از هر پروژه اجتناب ایمرحلهعات ژئوتکنیک اثربخش، ما بر این باوریم که یک مطال ،در هندسه پارس کاوش

را فراهم  مینیشناسی وآب زیرزرفتار خاک و سنگ، ساختارهای زمیندرک صحیح از شناخت  امکان باشد که ایگونه به باید ژئوتکنیکی شناسایی

قت های عمرانی را با دهای ژئوتکنیکی پروژهتوان متغیرهای الزم جهت طراحیها میها و اجرای دقیق آنریزی هدفمند شناساییآورد. فقط با برنامه

 تواند به اتالف کامل سرمایه منتهی شود.مناسب تعیین کرد. همچنین اجرای پروژه بدون کنترل کیفیت مصالح می

ور هندسه پارس کاوش بر این باهای حرفه مشاور ژئوتکنیک است. های عمرانی از جمله وظایف و مسئولیتشناخت زمین و مخاطرات آن برای پروژه

دهنده اشد که پوششای بها به گونههای ژئوتکنیکی ضمن اینکه باید بر اساس استانداردها و با دقت باال انجام شود، بایستی خروجی آنآزمایشاست که 

وتکنیکی ژئهای کاوش اقدام به انجام شناسایی ارسو با این دیدگاه هندسه پ ؛نیازهای طراحی و اهداف مورد نظر طراح و همچنین مشکالت اجرایی باشد

ار خاص با طراحی ابزکاوش های زیادی پرسنل کلیدی هندسه پارس در سالکه نیازهای طراحی و اجرا را به شناخت ساختگاه برآورده نماید.  نمایدمی

 های ژئوتکنیکییایدرگیر شناس، قابل اطمینانکیفی و کمی  ایهبدست آوردن دادهبرای  گیرهاها و نمونهجنفوذسنهمانند  های ژئوتکنیکیشناسایی

نظیر طراحی  اهانواع مختلف پروژه طراحی ژئوتکنیکیهای ژئوتکنیکی دقیق، خدمات مهندسی و شناسایی انجامدر کنار  .اندبوده مختلف هایپروژه در

ق فرواضح است که اجرای موپُ شود.با حضور پرسنل کارآزموده و متبحر در هندسه پارس کاوش انجام میها، بهسازی زمین ها، گودبرداریانواع پی

ا و ههای دقیق نیازمند نظارت خوب در حین اجرا است. این مشاور با توجه به سابقه انجام شناساییها و طراحییک پروژه ضمن نیاز به شناسایی

 باشد.میها پروژه های مختلف های نظارتی متناسب با زمینهدارای تیمهای ژئوتکنیکی طراحی

 جک آپ بارج جهت حفاری در دریا                                       آزمایش پرسیومتری                پایدارسازی گود و نظارت بر عملیات طراحی

 آزمایشگاه مکانیک خاک                               حفاری از روی سکوی ثابت                                       مطالعات ژئوتکنیک در مناطق شهری         
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 خط مشی و اهداف

 ها از طریق انجام به موقع و با کیفیت تعهدات قانونی قرادادافزایش رضایت کارفرمایان و ذینفعان پروژه 

 تالش جهت افزایش ارتباط با مشتریان و بازخورد و بهبود فرایندها 

 های مختلفاز طریق استمرار ارتباط و همکاری با مشتریان خوب، کاریابی و انجام پروژهآمد و سودآوری سازمان افزایش در 

 سازی به موقع تعهدات سازمانافزایش میزان رضایت کارکنان از طریق محقق 

 روش کار و تجربه

س مطالعات شرایط ساختگاه به دست آید. سپ شناسی وگیرد تا دید عمومی از زمینتوسط کارشناسان با تجربه صورت می میدانی بازدید پروژه هر برای

 مصالح هایژگیوی تعیین جهت هاآزمایش و ژئوتکنیکی هایحفاری ریزیبرنامه هدف باباشد، شناسی عمومی منطقه میدفتری که شامل بررسی زمین

 .شودمی انجام ژئوتکنیکی

. داراست یعمران هایپروژه مختلف انواع در ژئوتکنیکیهای داده تفسیر و نظارت اجرا، طراحی، دررا  ارزشمندی و زیاد تجربیات کاوش پارس هندسه

داده و  های میدانی را با دقت انجامدفتر مرکزی،  برداشت هایتیم از الزم فنی هایحمایت با کارگاهی و با تجربه در ساختگاه، دیدهآموزش کارکنان

راهم ژئوتکنیکی مناسب جهت طراحی و اجرا ف یهادهند. بدین صورت دادهدقیق در اختیار دفتر مرکزی قرارمی جهت تفسیر سپس اطالعات حاصله را

کاوش  در هندسه پارس صحیح و مهندسیهای مناسب و سپس طراحی بدین صورت سیر انجام و تولید دادهگیرد. شده و در اختیار تیم طراحی قرار می

های طراحی، تیم طراحی این مشاور که متشکل از کارشناسان مجرب با تحصیالت عالیه های مناسب بعنوان ورودیدادهبعد از تولید  نهادینه شده است.

ولید ای با عوامل کارفرما تم نموده و با برگزاری جلسات دورهدانشگاهی و سوابق تجربی است بر اساس شرح خدمات قرارداد نسبت به طراحی اقدا

   دهند.مدارک را انجام می

 

 های ژئوتکنیکیریزی شناساییها و برنامهاهداف شناسایی

 :باشد ذیل موارد شامل تواندمی ژئوتکنیکی  هایاهداف شناسایی

 پیشنهاد شده عمرانیهای پروژهبرای  ختگاهبررسی مناسب بودن عمومی سا 

 ناسب با زمین پروژهفراهم آوردن انطباق و اقتصادی کردن طراحی م 

 ساخت هنگامها در آنرفع اهم آوردن مقدمات الزم برای فر و ژئوتکنیکی بینی مشکالتپیش 

 های الزم در خصوص مناسب بودن مصالح مصرفیپیشنهاد توصیه 

های این دسته از مطالعات با عنوان شناسایی ریزیبرنامهد. نطور مناسب طراحی شوه رسیدن به اهداف باال الزم است مطالعات ژئوتکنیک ب به منظور

 گیرد:عوامل زیر انجام میتحت تاثیر محلی، 

 زیست ساختگاه پروژهمحیط طبیعت و 

  تا محل پروژهدسترسی و فاصله 

 ها و ابنیه مورد نظرسازه 
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 فروریزنده و واگراشوندهمتورم هایخاکاز قبیل  دارمسئله هایخاک وجود ، 

 زمین پروژه پوشش گیاهی و زهکشی، توپوگرافی 

 یا ساخت و ساز در ناحیه مورد نظر ی قبلیژئوتکنیک اطالعات 

ندیشی با آن ادهند. در نتیجه نباید با سادههای مربوط به مطالعات ژئوتکنیکی تنها درصد اندکی از کل مخارج پروژه را به خود اختصاص میهزینه

ای اجرا و هباعث طوالنی شدن زمان انجام پروژه، افزایش هزینه توانندزیرا فراهم نکردن اطالعات ژئوتکنیکی کافی، دقیق و معتبر می ؛برخورد کرد

 ناپذیر شود.واردی به وجود آمدن عواقبی جبرانحتی در م

 های ژئوتکنیکیخدمات شناسایی

 ها به شرح زیر است:در زمینه شناسایی ژئوتکنیکی ساختگاهکاوش ن مشاور هندسه پارس یمهندسخدمات 

 در مصالح آبرفتیبرداری حفاری گمانه و نمونه 
حفاری در مصالح آبرفتی به نحوی  گردد.( انجام میCoringگیری )( و مغزهWash Boringهای شستشویی )حفاری گمانه در آبرفت با روش

است که از آب کافی استفاده شده تا باعث شسته شدن مصالح آبرفتی نگردد. در این مصالح در صورت برخورد به مصالح ریزدانه و در صورت 

ها نیز در صورت گمانه. دیواره گردد( میU4گیر جدار ضخیم )( یا نمونهShelbyگیر جدار نازک )نخورده با نمونهامکان اقدام به اخذ نمونه دست

 باشد.متر را دارا می 051های آبرفتی تا عمق شود. این مشاور توانایی و تجربه حفر گمانه در زمین( محافظت میCasingهای جدار )ریزش با لوله

  گیری در مصالح سنگیمغزهحفاری گمانه و 
گیر گیر دو جداره و در موارد خاصی با استفاده از مغزه( و با استفاده از مغزهContinues Coringها در سنگ اغلب به روش پیوسته )فاری گمانهح

های به دست آمده از عملیات باشد. در حمل مغزهشود که این مشاور کلیه امکانات الزم را دارا میهای الماسی انجام میتک جداره و با سرمته

تر ساده ها جلوگیری به عمل آید. حفر گمانه عمیق در سنگها و تغییر کیفیت آنته شدن مغزهشود تا از شکسحفاری، دقت الزم به کار گرفته می

 باشد.متر در مصالح سنگی را دارا می 011شود. این مشاور توانایی و تجربه حفاری گمانه تا عمق انجام می خاکاز حفاری در 

گیرد که حداکثر بازیافت مغزه به دست آید. برای این حفاری به نحوی صورت میهای حفاری شده، عملیات با توجه به اهمیت بازیابی مغزه

 گیرند.گیر از عواملی هستند که تحت مراقبت دائم قرار میمنظور فشار آب حفاری، سرعت دوران دستگاه و سالم بودن نمونه

 

نیاز است، برای جلوگیری از اتالف زمان و افزایش راندمان  های انتقال آب موردهای عمیق در مصالح سنگی که اغلب در مسیر تونلبرای گمانه

 شود.( استفاده میWire Lineها از حفاری به روش وایر الین )حفاری و همچنین بهبود کیفیت مغزه
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 منابع قرضه شناسایی 

یین به منظور کسب اطالعات دقیق و تعقرضه باشد. شناخت مصالح موجود در منابع شناخت منابع قرضه یکی از خدمات متداول این شرکت می

ای ههای آزمایشی و ترانشه به وسیله بیل مکانیکی و یا حفر چاهکشود. این کار با حفر گودالبندی خاک در محل انجام میبندی و طبقهدانه

رداری بشود. نمونهنجام میای و میانگین انخورده به دو صورت نقطهگیری مصالح دستهای دستی نمونهگیرد. در چاهکدستی صورت می

ل واگیرد. شناخت منابع قرضه از جمله خدمات متدهای مونولیت یا کرکاتر انجام میدر صورت نیاز به روشنخورده از کف یا جداره چاه دست

 باشد.های عمرانی میمورد نیاز در پروژه

 

 مطالعات ژئوتکنیک دریایی 

باشند. شناسایی ژئوتکنیکی در دریا نیازمند به کارگیری تجهیزات های دریایی میطوالنی در پروژهپرسنل این مهندسین مشاور دارای سوابق 

ها در مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش به گیری یا آزمایش است. این نوع پروژهخاص به خصوص برای استقرار تجهیزات حفاری و نمونه

 شود:های زیر انجام میصورت

 سطحی و کم هزینه در بستر دریاهای انجام شناسایی 

 های شناسایی از روی شناور یا سکوی خودباالبرانجام آزمایش 
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 تزریق آزمایشی 

ظیر های محلی نشود. طرح دقیق این عملیات نیازمند انجام آزمایشهای آبی انجام میعملیات تزریق برای بهسازی زمین به خصوص در پروژه

آزمایشی است. این مشاور آمادگی انجام عملیات تزریق آزمایشی از مرحله اولیه تا تفسیر نتایج را دارا نفوذپذیری محلی و همچنین تزریق 

 باشد.می

 

 های محلی و آزمایشگاهیانجام آزمایش 

زمین ه دهندها مکمل یکدیگر هستند و برای تعیین دقیق خواص مهندسی مصالح تشکیلهای محلی و آزمایشگاهی در اغلب پروژهآزمایش

های مورد نیاز در هر پروژه را با توجه به درخواست کارفرما باشند. مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش آمادگی دارد که آزمایشضروری می

های محلی برای بازرسی و نظارت کارفرمایان محترم در دسترس انجام دهد. آزمایشگاه مرکزی مجهز این شرکت در جنوب تهران و ابزار ماشین

 باشد.می
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 آزمایش مقاومت الکتریکی                                        آزمایشگاه مکانیک خاک                                 زمایش کاوشگر دینامیکیانجام آ              

 ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک

اکتشاف ی، شناسهای مکانیک خاک، مکانیک سنگ، زمینکارشناسان با تخصصمهندسین مشاور هندسه پارس کاوش دارای کادر ورزیده متشکل از 

اند کلیه خدمات توژئوهیدرولوژی، مهندسی پی و تونل و تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی است. دفتر فنی این شرکت میو پی جویی مواد معدنی، 

 مهندسی ژئوتکنیک از جمله موارد زیر را ارائه نماید:

 های بزرگ و پیچیدهژئوتکنیکی در پروژهریزی برنامه 

 تهیه گزارش توصیفی و مهندسی شناسایی ژئوتکنیکی 

 های مختلفتحلیل ناپایداری و بررسی مشکالت ژئوتکنیکی در پروژه 

 های حساسهای عمیق در مجاورت سازهمطالعات گودبرداری 

 مطالعات تونل و عبور از مناطق ریزشی و آبدار 

 های سنگینای عمیق و گروه شمع برای سازههمطالعات و طراحی پی 

 های مناسب برای اصالح خاک در خشکی و دریاارائه روش 

 های موجودمطالعات افزایش باربری پی سازه 

 محیطیمطالعات ژئوتکنیکی زیست 

 پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 

  ،بهسازی زمین و ...نظارت بر پروژه های مختلف مهندسی در زمینه های گودبرداری و پایدارسازی 
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 جویی مواد معدنیشافی با هدف پیحفاری اکت                                               حفاری اکتشافی مسیر تونل انتقال آب در غرب کشور      

 یتخصص یهابخشسایر 

های پروژه درهای تخصصی به شرح زیر توانایی استفاده از بخش ،مدیریتی با مهندسین مشاور هندسه پارسبدلیل ساختار سازمانی و ارتباط این مشاور 

  مولتی دیسیپلین را دارد.

 کیژئوتکن 

 جویی و اکتشاف معدنپی 

 تونل 

 های سطحیکاوش 

 سازه  ند یشیمی/ فرآ یمهندس 

 یمعمار  و هیدرودینامیک ییایدر 

 یکیو مکان یسات برقیتاس  ستیزط یمح 

 قیکنترل و ابزار دق  محوطهل و یویس 

 برق و مخابرات   اقتصاد 

 ساخت یت و مهندسیریمد  )خطوط لوله )پایپینگ 

 زات ثابت و دواریک تجهیمکان  یو آتش نشان یمنیا 

 راه یحمل و نقل و طرح هندس  پیمان و رسیدگی 

بندی مشاوررتبه  

به در نجا که شرکت هندسه پارس دارای رتآ. عالوه بر آن از است رتبه پایه یک ژئوتکنیکدارای کاوش ن مشاور هندسه پارس یشرکت مهندس

 ها حسب مورد با همکاری مشترک وجود دارد.امکان استفاده از این رتبه ،شرکت باشد و با توجه به ساختار مدیریتی اینهای زیر میگرایش

  سازه:  0پایه* 

  محیط زیست:  0پایه* 

  ییایدر یهاو سازه یبندرساز: 0پایه* 

  یمیع پتروشیشگاه نفت و گاز و صنایپاال یواحدها: 0پایه* 

  خطوط لوله: 2پایه* 
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 های رقابتیمزیت

بتی های رقاهای خاص، مزیتحضور متعدد در برخی پروژهگیری از کارکنان مجرب و بهرهبه واسطه کاوش شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس 

 نماید:های تخصصی زیر اعالم میحوزهخود را در 

 ایی ها، و مناطق دریواشی ساحل با عمق آب کم، رودخانههای مردابی، حهای ژئوتکنیکی در شرایط ویژه و خاص نظیر محیطانجام شناسایی

 نزدیک ساحل
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 های جدیدروش العه و توسعهو مط های پرسیومتر، نفوذ مخروط، کاوشگرهای دینامیکیهای برجای خاص نظیر آزمایشانجام آزمایش 

 العبور وتکنیکی در مناطق کوهستانی و صعبهای ژئانجام شناسایی 

 های خرد شدههای باال و در زونجویی منابع معدنی با عمقهای اکتشافی با هدف پیحفاری گمانه 

 و در نظر گرفتن امکانات اجرا هاساختگاهمتنوع های حفاظت و پایداری گود با توجه به شرایط طراحی سیستم 

 های مختلف بهسازی باتوجه به شرایط ساختگاه، امکانات اجرایی و هزینهطراحی روش 

 بهسازی زمین  و های پایدارسازیپروژه های ژئوتکنیکی،ریزی شناساییطرح مهندسی ارزش در 

 

 یاو حرفه یمهندس یهات در مجامع و انجمنیها و عضوگواهینامه

 ت بر اساس استاندارد یفیت کیریستم مدیسISO 9001:2015 

 رانیانجمن بتن ا 

 رانیک ایانجمن ژئوتکن 

 تیفیت کیریمد

ها، پروژه یاجرا تیفین و کنترل کیند تضمینان از فرآیخود و حصول اطم یهاتیفعال یفیو ارتقاء سطح ک یمنظور ساماندهه ، بکاوش هندسه پارس

این امل استقرار ک یهانامهیبه اخذ گواه اقدام و موفق ISO 9001:2015مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ستم یو استقرار س یسازادهینسبت به پ

 :ده استیگرد WQAشرکت  استاندارد از
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 نمودار سازمانی مشاور

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایشگاه

 کنترل پروژه

 آرشیو فنی

های ژئوتکنیکپروژه  

های نظارتیپروژه  

 اداری

 پشتیبانی

 مالی

هامدیران پروژه معاون فنی و مهندسی  معاون اداری، مالی و پشتیبانی 

 مشاوران عالی

 دفتر مدیر عامل

 دفتر مدیریت کیفیت

 دفتر حقوقی و قراردادها

 هیئت مدیره

 مدیر عامل

 نمودار سازمانی
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 پرسنل کلیدی شرکت

 
 

 مسئولیت سابقه کار -مدرک خانوادگینام و نام 

 مدیر عامل سال22 -شناسی مهندسی ارشد زمینکارشناس نژادسید رمضان رمضان

 ریاست هئیت مدیره سال 01 -ارشد خاک و پی کارشناس نژادسید مهدی حسینی

 مشاور عالی پروژه سال22 -دکترای عمران  علی فاخر

 مشاور پروژه سال 25 –دکترای عمران  زاده عرب ابوالفضل

 معاون فنی و مهندسی سال 20 -شناسی مهندسی دکترای زمین اکبر چشمی

 مدیر پروژه سال 21 -ارشد مدیریت اجرایی کارشناس اصغر خلیلی

 مشاور عالی اجرا و گزارش فنی سال 25 -دانشجوی دکترای خاک و پی  علیرضا شریفی

 مسئول دیسیپلین ژئوتکنیک سال 1 -دانشجوی دکترای خاک و پی  سعید عسکریان

 ارشد ژئوتکنیککارشناس سال 2 –دانشجوی دکترای ژئوتکنیک  سید مسعود اسدالهی

 ارشد ژئوتکنیککارشناس سال 5 -ارشد عمران کارشناس سحر ترابی

 مسئول تیم سازه سال 01 -دکترای سازه  بهنام سعادتی

 سرپرست کارگاه سال 00 - شناسیکارشناس زمین سید ابراهیم پورخدابخش

 سرپرست کارگاه سال 01 –کارشناس محیط زیست  نژادرمضان محمدعلی سید

 کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک سال 05 –کارشناس شیمی  داریوش فالح

 تکنسین کارگاه سال  1 -دیپلم  نژادسید یعقوب رمضان

 سرحفار سال 25 -دیپلم  درهحسنعلی محبی ذرین

 حفار سال 21-دیپلم  بیاتیمرتضی 

 حفار سال 21 –دیپلم  ابراهیم شریفی نسب
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 تجهیزات

 باشد:می زیر شرح به ژئوتکنیکی هایشناسایی انجام برای مشاور مهندسین این تجهیزات از ایخالصه

 صحرایی عملیات تجهیزات 

 مالحظات مقدار شرح ردیف

  دستگاه GY300 0دستگاه حفاری  0

  دستگاه Acker 0دستگاه حفاری  2

 مجهز به سیستم وایرالین -ساخت کشور چین دستگاه XY-2 0دستگاه حفاری  0

  دستگاه SKB4 0 دستگاه حفاری 4

Bean Royal دستگاه 0 لیتری 041پمپ آب  5   مدل

  دستگاه 2 لیتری 25پمپ آب  1

Lebo دستگاه 0 لیتری 221پمپ آب  2   مدل 

 کریلیوسمدل  متر 291 مترمیلی 51راد  8

 مدل کریلیوس عدد 9 مترمیلی 010کربارل  9

 مدل کریلیوس عدد 1 مترمیلی 81کربارل  01

 مدل کریلیوس عدد 4 مترمیلی 21کربارل  00

  عدد S.P.T 9چکش  02

  عدد 001 جعبه نمونه خاک 00

  عدد 2 فیشینگ راد راست گرد 04

  عدد 0 گرد فیشینگ راد چپ 05

 مدل کریلیوس متر 41 مترمیلی 041کیسینگ  01

 مدل کریلیوس متر 11 مترمیلی 028کیسینگ  02

 مدل کریلیوس متر 211 مترمیلی 001کیسینگ  08

  عدد 1 لیتری 0111تانکر آب  09

  عدد 2 تن 5تیفور  21

  عدد 2 تن 0تیفور  20

آمریکا  عدد 9 اینچ لوله گیر 01آچار  22 RIGID 

آمریکا  عدد 9 اینچ لوله گیر 24آچار  20 RIGID 

آمریکا  عدد 9 زنجیری 01آچار  24 RIGID 

آمریکا  عدد 9 زنجیری 24آچار  25 RIGID 

 تزریق آزمایشی تجهیزات 

 شرح ردیف

 تزریق پمپ 0

 دور 0111 اولیه میکسر 2

 عدد 2: ثانویه میکسر 0

 صحرایی آزمایشگاه تزریق تجهیزات کلیه 4
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 صحرایی برجای هایآزمایش تجهیزات 

 مالحظات مقدار شرح ردیف

  دستگاه 2 با سه ساعت اندیکاتور صفحه ای وسایل کامل بارگذاری 0

  دستگاه 0 کیلوگرم 0111صحرایی  C.B.Rدستگاه  2

  دستگاه 2 تجهیزات کامل آزمایش نفوذ استاندارد 0

   دینامیکیتجهیزات کامل آزمایش کاوشگر  

  دستگاه 1 پایه مگنت ساعت اندیکاتور 4

 تایوانی دستگاه 2 10/1ترازو دیجیتال صحرایی تایوانی با دقت  5

  دستگاه 0 تجهیزات کامل آزمایش برش پره 1

  دستگاه POINT LOAD 0 پوینت لود 2

  دستگاه 0 دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی 8

  عدد 0 چکش اشمیت 9

  عدد 0 کمپاس 01

  سری 0 و لوژان وسایل کامل آزمایشات لوفران 00

   تجهیزات کامل آزمایش پرسیومتری 

   تجهیزات کامل آزمایش برش مستقیم برجا 

   تجهیزات کامل آزمایش داچ کن 

   پاکت پنترومتر 

  سری Down Hole 0تجهیزات آزمایش  02

 های آزمایشگاهیآزمایش تجهیزات 

 مالحظات ردیف شرح ردیف

 سنگ محوری سه و محوری تک تراکم دستگاه 02 هاالک کامل سری 0

 تحکیم دستگاه 00 غربالی ویبره و تایمر با الک برقی لرزاننده 2

 دیجیتال مستقیم برش دستگاه 04 السیونسیرکو فن و دیجیتال ترموستات با هوشمند لیتری 011 گرمکن 0

 آلمانی پمپ با دیجیتال تن 051 شکن بتن جک 05 کاساگراند دستگاه 4

 (صحرایی و آزمایشگاهی) C.B.R دستگاه 01 فوالدی دور 01111 موتور با هیدرومتری میکسر 5

 مختلف هایدقت با دیجیتال ترازوهای انواع 02 هیدرومتری ابزار 1

 جیبی( نفوذسنج)پنتومتر  08 خاک سنج چگالی 2

 دستی پره برش 09 خاک محوری تک تراکم دستگاه 8

 آسفالت و بتن گیریمغزه دستگاه 21 خاک محوری سه دستگاه 9

، LCPCدستگاهها آزمایش سایش سنگ )سرشار، 20 دستگاه آزمایش دوام وارفتگی 01

NTNU ،Sj ،S20 ،RATA 

 دستگاه اندازه گیری چسبناکی خاک  22 دستگاه اندازه گیری مقاومت برشی خاک در دماهای مختلف 00
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 ان قبلییکارفرما

 اند خدمات مهندسی را برای کارفرمایان ذیل ارائه نمایند:تاکنون توانسته کاوش مهندسین مشاور هندسه پارس
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 سوابق تجربی قبلی مشاور

 تخصصیحوزه  کارفرما محل اجرا موضوع پيمان

 ورزشی  مجتمع ژئوتکنیک مطالعات انجام

 یزد  اردکان رفاهی
 تهران

 
 کاوشرکت کوبان 

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

  شاهرود شاهرود کفتران قلعه معدن در حفاری
 انرژی منابع توسعه سازمان

 (عارفی شهید صنعتی گروه)

 حفاری اکتشافی معدنی

 تهران سنگان معدن ژئوتکنیک مطالعات انجام
 

 شرکت کوبان کاو

 حفاری اکتشافی معدنی

 تهران شوشتری پروژه ژئوتکنیک مطالعات انجام
 

 پویا زمین شرکت فیزیک

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )راهسازی(

 بهشتی بندرشهید ژئوتکنیک مطالعات ادامه

 چابهار
  چابهار

 االنبیاءقرار گاه سازندگی خاتم

 موسسه عمران ساحل

ژئوتکنیک و مهندسی پی 

 )بندرسازی(

انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت 

 مصالح پتروشیمی آریا
 چابهار

 
 شرکت پتروشیمی آریا

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )نفت و گاز و پتروشیمی(

پروژه  در عالیه نظارت و فنی بازرسی

 معدن فربت هایپایدارسازی دیواره
 تهران

 
 شرکت فربت

خدمات مهندسی در حوزه 

 پایدارسازی گود

 حفاری اکتشافی معدنی یزد جویانشرکت پی زهرا بوئین (زهرا بوئین) لک معدن در حفاری

  آبادان آبادان بیمارستان ژئوتکنیک مطالعات
سازی پیشرفته شرکت مقاوم

 پرمایون

ژئوتکنیک و مهندسی پی 

 سازی()ساختمان

 کنشیرین آب کارگاهی و عالیه نظارت

 بندرعباس
 بندرعباس

 
 شرکت سازه سازان

 خدمات نظارت کارگاهی و عالیه

ژئوتکنیک و مقاومت انجام خدمات مشاوره 

 مصالح زمین
 چابهار

 

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )نفت و گاز و پتروشیمی(
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مجتمع پلی الفین شرکت گسترش صنایع 

 شیمیایی سینا

 شرکت پلی الفین سینا

 بندرعباس عباس بندر کنشیرین آب بهسازی طرح مطالعه
 

 شرکت سازه سازان

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 قشم مگاواتی 055 نیروگاه ژئوتکنیک مطالعات

-2 
  جزیره قشم

 شرکت قشم مولد

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )نیروگاه(

 ژئوتکنیک شناسایی و مشاوره خدمات انجام

 شعبان پروژه
 چابهار

 
 شرکت راهسازی و عمران ایران

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 گمانه 44 حفاری کار ابزار و مصالح تامین و تهیه

 مکران 3 پروفیل

 هایاستان

 و هرمزگان

 کرمان
 

 یشناسالمللی زلزلهپژوهشگاه بین

حفاری با مقاصد انجام مطالعات 

 ژئوفیزیک

 بهشتی بندرشهید ژئوتکنیک مطالعات ادامه

 چابهار
  چابهار

 االنبیاءقرار گاه سازندگی خاتم

 موسسه عمران ساحل

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )بهسازی زمین(

 چابهار رانمک پتروشیمی آبگیر ژئوتکنیک مطالعات
 

 شرکت توسعه نگین مکران

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )نفت و گاز و پتروشیمی(

  جزیره قشم قشم مگاواتی 055 نیروگاه ژئوتکنیک مطالعات
 شرکت قشم مولد

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )نیروگاه(

 بهشتی بندرشهید ژئوتکنیک مطالعات ادامه

 چابهار
  چابهار

 االنبیاءگاه سازندگی خاتمقرار 

 موسسه عمران ساحل

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )بهسازی زمین(

 در سطحی برداری نمونه ژئوتکنیک مطالعات

 قشم
 جزیره قشم

 
 شرکت راهسازی و عمران ایران

ژئوتکنیک و مهندسی پی 

 )بندرسازی(

 پتروشیمی پساب پروژه کوبش الگوی طراحی

 دماوند
  عسلویه

 االنبیاءسازندگی خاتمقرار گاه 

 موسسه عمران ساحل

خدمات مهندسی جهت بهسازی 

 روش تراکم دینامیکیه زمین ب

 توسعه و ساماندهی طرح ژئوتکنیک مطالعات

 السالم(حسین )علیه امام حرم
 کربال -عراق 

 
 ستاد بازسازی عتبات عالیات

ژئوتکنیک و مهندسی پی 

 )پایدارسازی گود و زهکشی(
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  چابهار هارچاب بهشتی بندرشهید ژئوتکنیک مطالعات
 االنبیاءقرار گاه سازندگی خاتم

 موسسه عمران ساحل

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )بندرسازی و بهسازی زمین(

 های برجاآزمایش شرکت موج آب سنگ تبریز تبریز در پرسیومتر آزمایش انجام

 سلطان حوض معدن حفاری

 قم

 دریاچه جنب)

 (نمک
 

 اصفهان نصر ابرارشرکت 

 حفاری اکتشافی معدنی

 آهن راه پل سازیمقاوم ژئوتکنیک پروژه
 و رفسنجان

 بندرعباس
 

سازی پیشرفته شرکت مقاوم

 پرمایون

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 سازی()مقاوم

 شکدهدان) شریف شهید دانشگاه ژئوتکنیک پروژه

 (عمران

 تهران

  شریف دانشگاه
 دانشگاه صنعتی شریف

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 سازی()ساختمان

 آزمایشگاه دکتر کالنتری اهواز اهواز کیانپارس ژئوتکنیک مطالعات
 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 سازی()ساختمان

 مطالعات ژئوتکنیک پروژه بندر تمبک
 کنگان

  عسلویه
 شرکت عمران ساحل

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 سازی()بندر

 بهشتی شهید دانشگاه ژئوتکنیک پروژه

 تهران

دانشگاه شهید 

 بهشتی

 آزمایشگاه دکتر کالنتری
 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 سازی()ساختمان

 ساعی پارک ژئوتکنیک پروژه
 تهران

 پارک ساعی
 ژئوتکنیک و مهندسی پی آزمایشگاه دکتر کالنتری

 میرداماد ژئوتکنیک پروژه
 تهران

 میرداماد
 مهندسی پیژئوتکنیک و  آزمایشگاه دکتر کالنتری

 شمالی دیباجی ژئوتکنیک پروژه
 تهران

 شمالی دیباجی
 ژئوتکنیک و مهندسی پی آزمایشگاه دکتر کالنتری

 ژئوتکنیک و مهندسی پی آزمایشگاه دکتر کالنتری کرمان کرمان ژئوتکنیک مطالعات

مطالعات ژئوتکنیک دریایی و خطوط انتقال در 

 بندر چابهار
 چابهار

 
 مکران نیروی و شرکت آب

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )خط لوله(

کن یایی آب شیرینمطالعات ژئوتکنیک در

 بندرعباس
  بندرعباس

 تانا انرژی -مشارکت فراب 

 تیو انرژی -سازی ویژه ماشین

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )خط لوله و آب شیرین کن(
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 تهران پیام استخر ژئوتکنیک مطالعات
 

 شرکت کوبان کاو

 مهندسی پیژئوتکنیک و 

 اهواز اهواز لوله خط ژئوتکنیک مطالعات
 

 شرکت کوبان کاو

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )خط لوله(

 میگون میگون ژئوتکنیک مطالعات
 

 شرکت کوبان کاو

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 تهران پگاه پاستوریزه شیر ژئوتکنیک مطالعات
 

 شرکت کوبان کاو

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

  کرج کرج منطقه در ایلرزه ژئوتکنیک مطالعات
 یشناسالمللی زلزلهپژوهشگاه بین

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 ای()ژئوتکنیک لرزه

 هایمطالعات ژئوتکنیک اتیلن مرکز )سایت

 جهرم، فسا، فیروزآباد و داراب(
  شیراز

 قرار گاه سازندگی خاتم اال نبیاء

 موسسه عمران ساحل

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )نفت و گاز و پتروشیمی(

 تهران آفتاب مجتمع ژئوتکنیک مطالعات
 

 شرکت کوبان کاو

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

  چابهار هارچاب بهشتی بندرشهید ژئوتکنیک مطالعات
 االنبیاءقرار گاه سازندگی خاتم

 موسسه عمران ساحل

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )بندرسازی و بهسازی زمین(

 تهران درکه به آب انتقال ژئوتکنیک مطالعات  
 

 تهران 1 منطقه فاضالب و آب

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )خط انتقال(

 عسلویه پردیس درپتروشیمی ژئوتکنیک مطالعات
 

 مهندسین مشاور هندسه پارس

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )نفت و گاز و پتروشیمی(

 تهران حقانی شهید پارک ژئوتکنیک مطالعات
 

 کوبان کاوشرکت 

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 عسلویه فراسکو بندر ژئوتکنیک مطالعات
 
 شرکت عمران ساحل

ژئوتکنیک و مهندسی پی 

 )بندرسازی(
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 حیدریه تربت مشهد در پرسیومتری آزمایشات انجام
 

 آزما جهد شرکت

 های برجاآزمایش

  عسلویه 23و  22فاز  ژئوتکنیک مطالعات
 اال نبیاء قرار گاه سازندگی خاتم

 موسسه عمران ساحل

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )نفت و گاز و پتروشیمی(

 مطالعات ژئوتکنیک پروژه تونل نوسود
 استان کرمانشاه

 پاوه
 

شرکت توسعه منابع آب و نیروی 

 ایران

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )تونل انتقال آب(

 ژئوتکنیکی های آزمایش و ها شناسایی انجام

 تمبک بندر محدوده در تکمیلی

 کنگان

محدوده بندر 

 تمبک
 
 شرکت عمران ساحل

ژئوتکنیک و مهندسی پی 

 )بندرسازی(

اسی شنمطالعات ژئوتکنیک و منابع قرضه و زمین

 مهندسی در پروژه اتوبان شهید بابایی تهران
 تهران

 
 شرکت پایاب کوثر

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

برداری دریایی در مطالعات ژئوتکنیک و نمونه

 سایت سورگلم
 جاسک

 
 شرکت راهسازی و عمران ایران

 اکتشافات در محیط کم عمق دریایی

برداری دریایی در مطالعات ژئوتکنیک و نمونه

 سایت جد
 چابهار

 
 شرکت راهسازی و عمران ایران

 دریاییاکتشافات در محیط کم عمق 

برداری دریایی در مطالعات ژئوتکنیک و نمونه

 سایت بیردف
 چابهار

 
 شرکت راهسازی و عمران ایران

 اکتشافات در محیط کم عمق دریایی

برداری دریایی در مطالعات ژئوتکنیک و نمونه

 سایت گوردیم
 چابهار

 
 شرکت راهسازی و عمران ایران

 اکتشافات در محیط کم عمق دریایی

برداری دریایی در مطالعات ژئوتکنیک و نمونه

 سایت گیشاب
 چابهار

 
 شرکت راهسازی و عمران ایران

 اکتشافات در محیط کم عمق دریایی

برداری دریایی در مطالعات ژئوتکنیک نمونه

 سایت بندر گواتر
 چابهار

 
 شرکت راهسازی و عمران ایران

 اکتشافات در محیط کم عمق دریایی

برداری دریایی در نمونه ژئوتکنیک ومطالعات 

 سایت رودیک
 چابهار

 
 شرکت راهسازی و عمران ایران

 اکتشافات در محیط کم عمق دریایی
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 ی انجام شدههاهبرخی از پروژ 

 عنوان پروژه 

برداری دریایی در مطالعات ژئوتکنیک و نمونه

 کشسایت گوران
 چابهار

 
 شرکت راهسازی و عمران ایران

 اکتشافات در محیط کم عمق دریایی

برداری دریایی در نمونهمطالعات ژئوتکنیک و 

 سایت بیاهی
 چابهار

 
 شرکت راهسازی و عمران ایران

 اکتشافات در محیط کم عمق دریایی

برداری دریایی در مطالعات ژئوتکنیک و نمونه

 سایت کرتی
 چابهار

 
 شرکت راهسازی و عمران ایران

 اکتشافات در محیط کم عمق دریایی

در  مطالعات ژئوتکنیک پروژه مسکونی قائم

 آباد تهرانمنطقه یافت
 تهران

 
 شرکت ژرف کاو آزمون

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 تهران مطالعات ژئوتکنیک برج الهیه تهران
 

 شرکت هفت الماس

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

    

محمدی مطالعات ژئوتکنیک در سایت شهید علی

 قم
 قم

 
 پردازی ایرانمهندسین مشاور سازه

 پیژئوتکنیک و مهندسی 

  بندرعباس 
 آب یبردارشرکت احداث و بهره

 )شایا( کن بندرعباسنیریش

 ژئوتکنیک و مهندسی پی

 )خط لوله و آب شیرین کن(

مطالعات ژئوتکنیک تونل انتقال آب رادکان به 

 دشت دامغان
 دامغان

 
 

مطالعات ژئوتکنیک و تزریق آزمایشی و منابع 

کانی قرضه سامانه انتقال آب سدهای چومان و 

 گویژان

  بانه
 قرار گاه سازندگی خاتم اال نبیاء

 موسسه عمران ساحل
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 شکن سورگلممطالعات ژئوتکنیک در ساختگاه موج
 

  

 شرح پروژه 
 0 پروژه این رد ژئوتکنیک مطالعات انجام جهت. است شده واقع هرمزگان استان جاسک شهرستان مرکزی بخش از گابریک دهستان در سولگم بندر

. است شده انجام جتی روی گمانه 2 حفاری ساختگاه، این در جتی یک وجود به توجه با. است گردیده حفاری متر 21 حداکثر عمق با ساحل در گمانه

 .است رسیده انجام به نیز دریا بستر از گیرینمونه 8 دریا، بستر شناسایی جهت

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  
 خشکی: در بردارینمونه عملیات( الف

    دیواره محافظ راد، شامل حفاری آالت ابزار و لیتری 041 پیستونی آب مپبهمراه پ  (Acker)اکر  دستگاه یک از ساحل در حفاری عملیات جهت

(Casing)   است شده کارگرفته به متر 41 حداکثر عمق تا حفاری منظور به نیاز مورد سایلو و. 

 دریا: بستر از بردارینمونه عملیات( ب

 است: نموده تأمین را ذیل شرایط که شده طراحی نحوی به دریا بستر از بردارینمونه انجام جهت شده انتخاب سیستم

 امکانات حداقل با دمونتاژ و مونتاژ امکان  -

 آب داخل از سریع کردن خارج و اندازیآب به  -

 دریا بستر در متر 0 عمق تا شناسایی امکان  -

 آب داخل در گیرینمونه عملیات از ناشی نیروهای مقابل در پایداری  - 

 و مونتاژ سهولت تسرع. شودمی داشته نگه ثابت خود جای در لنگرهایی وسیله به که شده گرفته نظر در شناور سطح یک الذکرفوق موارد به توجه با

 با. گرددمی هاستفاد مناسب شناور یک از سطح این جابجایی جهت. باشدمی روش این اصلی مزیت آن بودن سبک به توجه با نظر مورد سطح دمونتاژ

 هایگیرینمونه یلهوس به را نمونه اخذ امکان که است نحوی به شناور سطح این برای شده گرفته نظر در دکل ارتفاع نظر، مورد بردارینمونه عمق به توجه

 محل در ونهنم ظاهری توصیف و گیرنمونه رفتن فرو میزان. شودمی استفاده مناسب وزن به چکش یک از نمونه تهیه جهت. نمایدمی فراهم مختلف

 .گردندمی ارسال آزمایشگاهی هایآزمایش انجام جهت و شده بندیبسته محل هر از شده، اخذ هاینمونه و شودمی انجام

 کارفرما 
  عمران و راهسازی ایرانشرکت 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0095دو ماه ، 
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 عنوان پروژه 

 شکن جدمطالعات ژئوتکنیک در ساختگاه موج
 

  

 شرح پروژه 
 ساختگاه این در ژئوتکنیک مطالعات. است شده واقع بلوچستان و سیستان استان کنارک شهرستان در زرآباد بخش از شرقی زرآباد دهستان در جد بندر

 .است شده انجام دریا بستر در نیز گیرینمونه 5 دریا بستر شناسایی منظور به. است شده انجام متر 21 حداکثر عمق با خشکی ساحل در گمانه دو انجام با

 

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  
 خشکی در بردارینمونه عملیات( الف

 به .است شده استفاده سنگ و آبرفتی مصالح در حفاری قابلیت با (Acker) اکر حفاری دستگاه یک از دریا خشکی ساحل در حفاری عملیات جهت

 عمق تا حفاری وسایل و کیسینک و راد شامل حفاری آالت ابزار و لیتر 041 ظرفیت با پیستونی آب پمپ نظیر لوازم کلیه فوق حفاری دستگاه همراه

 .شد گرفته کار به متر 41 حداکثر

 دریا بستر از بردارینمونه عملیات( ب

 سیستم جزئیات. باشد داشته را بازدهی بهترین نظر مورد شرایط در که شد انتخاب نحوی به دریا بستر از بردارینمونه انجام جهت شده انتخاب سیستم

 .است شده تشریح سورگلم پروژه مطالعات شرح در مذکور

 کارفرما 
 راهسازی عمران ایران شرکت  

 و مدت انجام پروژه زمان 
 0095دوماه ، 
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 عنوان پروژه 

 فتردشکن بیمطالعات ژئوتکنیک در ساختگاه موج
 

  

 شرح پروژه 
 متر 05 و 25 اعماق به خشکی ساحل در گمانه 2 ساختگاه این در. است گردیده واقع بلوچستان و سیستان استان و کنارک شهرستان در بیردف بندر

 .است شده انجام سطحی گیرینمونه عدد 2 تعداد دریا بستر شناسایی جهت. است گردیده حفاری

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  
 خشکی در بردارینمونه عملیات( الف

 به .است شده استفاده سنگ و آبرفتی مصالح در حفاری قابلیت با (Acker) اکر حفاری دستگاه یک از دریا خشکی ساحل در حفاری عملیات جهت

 عمق تا حفاری وسایل و کیسینک و راد شامل حفاری آالت ابزار و لیتر 041 ظرفیت با پیستونی آب پمپ نظیر لوازم کلیه فوق حفاری دستگاه همراه

 .شد گرفته کار به متر 41 حداکثر

 دریا بستر از بردارینمونه عملیات( ب

 سیستم جزئیات. باشد داشته را بازدهی بهترین نظر مورد شرایط در که شد انتخاب نحوی به دریا بستر از بردارینمونه انجام جهت شده انتخاب سیستم

 .است شده تشریح سورگلم پروژه مطالعات شرح در مذکور

 کارفرما 
  راهسازی عمران ایرانشرکت 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0095دوماه ، 
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 عنوان پروژه 

 گوردیمشکن مطالعات ژئوتکنیک در ساختگاه موج
 

  

 شرح پروژه 
 از سطحی گیرینمونه 1 تعداد ژئوتکنیک مطالعات انجام جهت. است گردیده واقع کنارک شهرستان و بلوچستان و سیستان استان در ساختگاه این

 با. است شده هبسند دریایی گیرینمونه به تنها و نشده انجام اجرایی دالیل به ساختگاه این در خشکی هایگمانه حفاری. است شده انجام دریا بستر

 نحوی به دکل روی شده مستقر دکل ارتفاع. است شده انجام دریایی گیرینمونه لنگر، توسط آن داشتن نگه ثابت و شناور سکوی یک از استفاده

 محل در نمونه یشناسزمین توصیف و گیرنمونه فرورفت میزان. باشد داشته وجود مختلف گیرهاینمونه از استفاده با نمونه اخذ امکان تا شد انتخاب

 .اندشده ارسال آزمایشگاهی، هایآزمایش انجام جهت بندیبسته مراحل طی از پس هانمونه و شده انجام پروژه

 

 کارفرما 
  راهسازی عمران ایرانشرکت 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0095دو ماه ، 
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 عنوان پروژه 

 گیشابشکن مطالعات ژئوتکنیک در ساختگاه موج
 

  

 شرح پروژه 
متر و  21 اگمانه در خشـکی به اعماق ت 2اقع شده است. مطالعات ژئوتکنیکی در این ساختگاه با حفاری تگاه در محدوده شهرستان چابهار واین ساخ

 .نقطه صورت گرفته است 4برداری سطحی از دریا در انجام نمونه

 

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  
 خشکی در بردارینمونه عملیات( الف

 به .است شده استفاده سنگ و آبرفتی مصالح در حفاری قابلیت با (Acker) اکر حفاری دستگاه یک از دریا خشکی ساحل در حفاری عملیات جهت

 عمق تا حفاری وسایل و کیسینک و راد شامل حفاری آالت ابزار و لیتر 041 ظرفیت با پیستونی آب پمپ نظیر لوازم کلیه فوق حفاری دستگاه همراه

 .شد گرفته کار به متر 41 حداکثر

 دریا بستر از بردارینمونه عملیات( ب

 سیستم جزئیات. باشد داشته را بازدهی بهترین نظر مورد شرایط در که شد انتخاب نحوی به دریا بستر از بردارینمونه انجام جهت شده انتخاب سیستم

 .است شده تشریح سورگلم پروژه مطالعات شرح در مذکور

 

 کارفرما 
 راهسازی عمران ایران شرکت 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0095دو ماه ، 
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 عنوان پروژه 

 شکن رودیکمطالعات ژئوتکنیک در ساختگاه موج
 

 

 شرح پروژه 
 زیادی نشست تحمل که هستند هاییسازه سنگی خرده هایشکن موج. است شده واقع چابهار شهرستان و بلوچستان و سیستان استان در ساختگاه این

 از توانمی ریاد بسـتر از عمق کم هایگیرینمونه انجام با. شود هاآن گسـیختگی باعث تواندمی دریا بسـتر لجنی و سسـت هایالیه وجود ولی. دارند

 سطحی بردارینمونه مورد 5 انجام با ژئوتکنیک مطالعات ساختگاه این در منظور بدین لذا. کرد پیدا حاصل اطمینان سطحی سسـت الیه گونه هر وجود

 .است رسیده انجام به دریا بستر از

 

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  

 نظر مورد رایطش در که شد انتخاب نحوی به دریا بستر از بردارینمونه انجام جهت شده انتخاب سیستم: دریا بستر از بردارینمونه عملیات 

 است. شده تشریح سورگلم پروژه مطالعات شرح در مذکور سیستم جزئیات. باشد داشته را بازدهی بهترین

 

 کارفرما 
  راهسازی عمران ایرانشرکت 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0095دو ماه ، 
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 عنوان پروژه 

 شکن گواترمطالعات ژئوتکنیک در ساختگاه موج
 

  

 شرح پروژه 
 در گمانه 2 فاریح شامل ساختگاه این در ژئوتکنیک مطالعات. است گردیده واقع چابهار شهرستان و بلوچستان و سیستان استان در گواتر ساختگاه

 دریا بستر سطحی هایبرداری نمونه انجام با و سنگ ماسه از مطالعه مورد منطقه ساحل .است بوده دریا بستر از بردارینمونه 5 تعداد و خشکی ساحل

 .است شده داده پوشش مارن از اغلب

 

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  
 خشکی در بردارینمونه عملیات( الف

 به .است شده استفاده سنگ و آبرفتی مصالح در حفاری قابلیت با (Acker) اکر حفاری دستگاه یک از دریا خشکی ساحل در حفاری عملیات جهت

 عمق تا حفاری وسایل و کیسینک و راد شامل حفاری آالت ابزار و لیتر 041 ظرفیت با پیستونی آب پمپ نظیر لوازم کلیه فوق حفاری دستگاه همراه

 .شد گرفته کار به متر 41 حداکثر

 دریا بستر از بردارینمونه عملیات( ب

 سیستم جزئیات. باشد داشته را بازدهی بهترین نظر مورد شرایط در که شد انتخاب نحوی به دریا بستر از بردارینمونه انجام جهت شده انتخاب سیستم

 .است شده تشریح سورگلم پروژه مطالعات شرح در مذکور

 

 کارفرما 
  راهسازی عمران ایرانشرکت 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0095دو ماه ، 
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 عنوان پروژه 

 مطالعات ژئوتکنیک پروژه قائم
 

  

 شرح پروژه 
 این. ستا گردیده منعقد مشاورین این و آزمون کاو ژرف مشاور مهندسین شرکت بین تهران آباد یافت در قائم پروژه ژئوتکنیک مطالعات قراداد

 تهران شهرداری 08 منطقه در پروژه این. نمود حفاری دستگاه دو با کارگاه تجهیز به اقدام صحرایی عملیات روزه 21 بندیزمان به توجه با مشاورین

 .است داشته عهده به را پروژه اجرای بر نظارت ایران عمران مشاور مهندسین شرکت. است گردیده واقع آباد یافت منطقه در

 

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  
 متر 51 عمق به کدام هر آبرفتی، هایالیه در (Corring) کرگیری روش به گمانه 2 حفاری -

 متر 05 عمق به کدام هر آبرفتی، هایالیه در (Corring) کرگیری روش به اکتشافی گمانه 1 حفاری -

 مناسب چوبی هایجعبه درون آبرفتی، هایالیه از شده اخذ هاینمونه از نگهداری و دادن قرار -

 (آبرفتی هایالیه) اکتشافی هایگمانه تمام در صحرایی الگ کامل و دقیق تهیه -

 هاالیه تغییر محل در و متر دو هر در (SPT)آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد  انجام -

 رسی ریزدانه هایالیه در اندودموم روش به گیرینمونه -

 زیرزمینی آب سطح تعیین جهت متری 51 گمانه 2 در پیزومتر کارگیری به -

 

 کارفرما 
 مهندسین مشاور ژرف کاو آزمون 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0091یک ماه ، 
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 عنوان پروژه 

 SKY Gardenمطالعات ژئوتکنیک 
 

  

 شرح پروژه 
 طالعاتم لذا باشد؛می معماری فرد به منحصر هایویژگی دارای و است شده واقع تهران الهیه در مرتبه بلند و مسکونی ساختمانی آسمان باغ برج

 هندسه شرکت ارتنظ و همکاری با کارفرما با آمده عمل به توافقات مطابق پروژه این ژئوتکنیک مطالعات. دارد زیادی اهمیت آن ساختگاه ژئوتکنیک

 .است شده انجام ژئوتکنیک عملیات انجام صحت برکاوش  پارس

 پرسیومتری ،استاندارد نفوذ) صحرایی هایآزمایش انجام و نمونه اخذ دستی، هایچاهک و ماشینی هایگمانه حفر شامل یافته انجام ژئوتکنیک مطالعات

 .است آزمایشگاهی هایآزمایش انجام و( هولدان و

 شده نجاما پیوسته گیریمغزه صورت به و دورانی حفاری روش از استفاده با هاگمانه حفاری عملیات خاک، هایالیه ضخامت و نوع تعیین منظور به

 . پذیرفت صورت مختلف هایالیه از خوردهدست صورت به گیرینمونه خاک، شرایط به توجه با و

 

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  
 ( متری 41 گمانه دو و متری 11 گمانه یک) ماشینی گمانه 0 حفر -

  متر 21 عمق به دستی چاهک یکحفر  -

 انجام آزمایش پرسیومتری و برش -

 خدمات مهندسی ژئوتکنیک و طراحی پی -

 

 کارفرما 
  الماسهفت شرکت 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 091دو ماه و نیم ، 
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 عنوان پروژه 

 مطالعات ژئوتکنیک تونل اتوبان شهید بابایی تهران
 

   

 شرح پروژه 
و متری در مصالح آبرفتی درشت دانه   81و  02های های ژئوتکنیکی با حفر گمانهشناسایی .جهت احداث تونل انجام شد تهران، شهر درمطالعات  این

 باشد. های شاخص پروژه مذکور میسیمانی شده انجام گردید. نصب لوله جدار و حفاری در مصالح ریزشی در منطقه شهری از ویژگی

 با پروژه این در حفاری عملیات. گردید انجام گذاریلوله متر 011 عمق تا حداقل مقاطع از بعضی در هاگمانه بودن ریزشی و مصالح تنوع به توجه با 

 .شد انجام OGB و SKB5، SKB4 حفاری دستگاه 0

 

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  
 .متر 81 متر، 011 متر، 021 اعماق به گمانه 4 حفاری -0

 قرضه منابع مطالعات -2

 . خاک آب، هاینمونه روی بر آزمایشگاهی هایآزمایش انجام -0

 .خدمات مهندسی پی گزارش هئارا-4

 

 کارفرما 
  پایاب کوثرشرکت 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0091سه ماه ، 
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 عنوان پروژه 

 مطالعات ژئوتکنیک شفت زیمکان طرح تونل نوسود
 

   

 شرح پروژه 
 کاوش پارس هندسه مشاور مهندسین به  ایران نیروی و آب منابع توسعه شرکت طرف از نوسود تونل طرح زیمکان شفت  ژئوتکنیک مطالعات انجام

 همجاگه روستای حومه در باباجانی ثالث شهر غرب کیلومتری 41 در واقع کرمانشاه استان در ژئوتکنیکی شناسایی عملیات اجرای محل .گردید واگذار

 هدف .شد و انجام بینیپیش متر 205 عمق حداکثر و متر 51 عمق حداقل با گمانه 5 حفارید تعدا پروژه این در .دارد قرار زیمکان رودخانه روی بر

بوده  روژهپ مختلف هایقسمت طراحی جهت طرح محدوده هیدروژئولوژیکی و ژئوتکنیکی ژئومکانیکی، پارامترهای تعیین مطالعات این اجرای از

 است.

 

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  
 محدوده شفت و مسیر تونلمتر در  201متر و  082متر،  041متر،  042متر،  51به اعماق  گمانه 5 حفاری -

 های وابستهمتر در محل بند و سازه 01حفاری یک گمانه به عمق  -

 ژئوتکنیکی زیر: خدمات قالب در شناسایی عملیات  -

 وایرالین( و متریک هایروش به حفاری) نمونه اخذ و سنگی و آبرفتی مصالح در پیوسته گیریمغزه -

 سنگ و خاک آب، هاینمونه بر روی آزمایشگاهی هایآزمایش انجام -

 (لوفران و لوژن) نفوذپذیری هایآزمایش انواع شامل برجا صورت به صحرایی هایآزمایش انجام -

 ارائه گزارش نهایی -

 

 نکات خاص پروژه 
 هشده و ب دمونتاژ ،وینچ دلیل کوهستانی بودن مسیر و عدم امکانه ب متر 01متری و  201متری و  082های ه حفاری جهت انتقال به محل گمانهدستگا

متری( به  042 متری و 082 متری، 201عملیات حفاری سه گمانه ) وسیله کارگران محلی به محل گمانه منتقل و در محل گمانه مونتاژ گردیدند.

 .اندهای وایرالین حفاری شدهروش

 

 کارفرما 
 ایران نیروی و آب منابع توسعه شرکت 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0090ماه ، سه 
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 عنوان پروژه 

 مطالعات ژئوتکنیک در دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 شرح پروژه 
 متر 21 حداقل هایعمق با دستی چاهک 4 حفاری شامل شریف، دانشگاه در ژئوتکنیکی مطالعات و صحرایی هایآزمایش انجام و دستی هایحفاری

است.  بوده عمران و مواد علم هایدانشکده در متر 25 حداکثر و متر 2 حداقل اعماق در برجا ژئوتکنیکی هایآزمایش انجام ومتر  01 حداکثر و

 گرفته انجام ازهس و فونداسیون طراحی جهت زمین بندیالیه و پروژه محل زیرسطحی هایالیه ژئوتکنیکی مشخصات تعیین منظور به مذکور مطالعات

 .است

 

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  
 متر 01متر و حداکثر  21های حداقل چاهک دستی با عمق 4 حفاری -0

 های ژئوتکنیکی برجاانجام آزمایش -2

 بندی زمین جهت طراحی فونداسیون و سازهالیهپروژه و های زیرسطحی محل تعیین مشخصات ژئوتکنیکی الیه -0

 

 کارفرما 
 دانشگاه صنعتی شریف 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0094 ،45 روز 
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 عنوان پروژه 

 روشیمی آریاانجام خدمات مشاور ژئوتکنیک و مقاومت مصالح طرح پت
 

    

 شرح پروژه 
انجام خدمات مشاور ژئوتکنیک و مقاومت مصالح طرح پتروشیمی آریا انجام  جهت چابهار، شهر در مجتمع پتروشیمی مکران واقع در پروژه این

 هاگمانه غالب خاک جنس. است بوده متر 221 کل متراژ بهمتری  05تا  05های مختلف با عمق گمانه 04 شامل پروژه این در حفاری عملیاتگردید. 

 عمق انتهای تا) بعد به شده ذکر هایعمق از بوده است.  آلی مواد و رس متفاوتی مقادیر با سیلت ریزدانه از متر 8 الی 5 بین سطحی الیه یک شامل

 .شد انجام GY-300 حفاری دستگاه با پروژه این در حفاری عملیات بوده است. متفاوت سختیدرجه  با مارن سنگ شامل شده( حفاری

 

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  
 گیری ممتد انجام شد.ها بصورت مغزه، حفاری گمانهگمانه ماشینی 04حفر  -

 استاندارد، پرسیومتر و نفوذپذیریهای ماشینی شامل نفوذ های صحرایی در گمانهانجام آزمایش -

 های اکتشافینخورده از گمانهخورده و دستهای دستاخذ نمونه -

 ای های تعیین هدایت الکتریکی و گرمایی و لرزهانجام آزمایش -

 محوری(متی )سه محوری، برش ، تحکیم و تکهای شناسایی، مقاوهای آزمایشگاهی شامل آزمایشانجام آزمایش -

 ای، ، لرزهیدرولوژی و هیدروکلیماتولوژیهشامل خدمات مهندسی پی،  خدمات مهندسی -

 

 کارفرما 
 شرکت پتروشیمی آریا 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
  دو ماه0092سال ، 
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 عنوان پروژه 

 فارس  کن خلیجمطالعه طرح بهسازی در پروژه آب شیرین
 

    

 شرح پروژه 
روش اسمز معکوس  هدر حال احداث کشور با ظرفیت یک میلیون متر مکعب آب شیرین در روز بکن بندرعباس بزرگترین آب شیرین کن آب شیرین

های همجوار استفاده خواهد شد. با توجه کن برای مصارف شرب و صنعتی در استان هرمزگان و استاناز آب دریا است. آب حاصل از این آب شیرین

 های اجرایی توسط این مشاور انجام گرفت.بهسازی برتر و تولید نقشهاب روش به وضعیت زمین منطقه مطالعات مربوط به انتخ

 

 شرح خدمات شرکت هندسه پارس کاوش در این پروژه 
 های تکمیلی حسب نیازبررسی مطالعات ژئوتکنیک انجام شده قبلی و ارائه شرح خدمات شناسایی -0

 بندی پروفیل ژئوتکنیکی طراحی بر اساس اطالعات بند قبلجمع -2

 هاهای پروژه به تفکیک سازهبررسی ظرفیت باربری، میزان نشست و احتمال وقوع روانگرایی بستر سازه -0

 های بهسازیمقایسه فنی، اجرایی و اقتصادی کلیه روش -4

 گیری و پیشنهاد روش برتر از نظر فنی و اقتصادی بهسازینتیجه -5

 ارائه طرح اجرایی روش بهسازی انتخاب شده  -1

 

 کارفرما 
 سازانشرکت سازه 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
  0091سال 
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 عنوان پروژه 

 کننظارت کارگاهی و عالیه بر بهسازی و عملیات خاکی آب شیرین

 فارسخلیج
 

    

 شرح پروژه 
روش اسمز معکوس  هدر روز بکن در حال احداث کشور با ظرفیت یک میلیون متر مکعب آب شیرین کن بندرعباس بزرگترین آب شیرینآب شیرین

های همجوار استفاده خواهد شد. با توجه کن برای مصارف شرب و صنعتی در استان هرمزگان و استاناز آب دریا است. آب حاصل از این آب شیرین

 طرح بهسازی زمین توسط این مشاور انتخاب و نظارت بر آن توسط این مشاور انجام گرفت. به وضعیت زمین منطقه

 

 در این پروژهکاوش خدمات شرکت هندسه پارس  شرح 
 نظارت مقیم بر اجرای بهسازی -

 نظارت عالیه و اعمال تغییرات احتمالی در حین اجرا -

 

 

 کارفرما 
  سازانراه و ساختمان سازهشرکت 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
  ماه 9، 0091سال 
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 عنوان پروژه 

 رگاد قشمیوتیلیتی نیروگاه پاساانجام مطالعات تفصیلی ژئوتکنیک بخش 
 

    

 شرح پروژه 
انجام شد. در محل مذکور به منظور احداث نیروگاه شناسایی وضعیت زمین و مگاواتی پاسارگاد قشم  511بخش یوتیلیتی سایت نیروگاه در  پروژه این

 .انتخاب روش بهینه در دستور کار قرار گرفتهای بهسازی و پارامترهای مهندسی آن و متعاقب آن تشخیص نیاز به بهسازی و بررسی روش

 

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  

 آزمایشگاهی و، ژئوفیزیکی صحرایی هایآزمایش همراهه ب اکتشافی حفاری -
 پی محل احداث نیروگاه مهندسی و ژئوتکنیک مطالعات -

 ( ژئوالکتریک و ایگمانه درون ایلرزه) ژئوفیزیک مطالعات -

شناسی و ژئوتکنیکی محل احداث نیروگاه، مقایسه فنی و های زمینهای مناسب با توجه به ویژگی، شامل معرفی روشزمین بهسازی مطالعات -

 نتخاب روش برتراقتصادی و ا

 منطقه سطحی هایآب وضعیتها و سیالببه منظور بررسی وضعیت  هیدرولوژی مطالعات -

 منظور ارزیابی اثر زلزله بر پارامترهای مهندسی مصالح و سازهبه  ایلرزه خطر تحلیل -

 

 کارفرما 
  قشم مولدشرکت 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
  دو ماه0091سال ، 
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 عنوان پروژه 

 الفین سیناخدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مجتمع پی
 

   

 شرح پروژه 
. به منظور است دهگردی واقع چابهار شهرستان نزدیکی در مکران صنعتی شهرک در سینا شیمیایی صنایع گسترش شرکت الفینپلی مجتمع پروژه

دستور  های اکتشافی درگمانه 20های زیرسطحی و تعیین متغیرهای فیزیکی و مکانیکی مصالح زمین عملیات اکتشافات زیرسطحی با حفر شناسایی الیه

 کار این مشاور قرار گرفت.

 

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  
 متر 05تا  05های روش کرگیری ممتد با عمقه حلقه گمانه اکتشافی ماشینی ب 20حفر  -

 های صحرایی شامل نفوذ استاندارد، نفوذپذیری، پرسیومتریانجام آزمایش -

 ی، برش مستقیم و ...محوربندی و هیدرومتری، تحکیم، سهای آزمایشگاهی شامل دانههانجام آزمایش -

 های مربوط به آنتهیه گزارش خدمات مهندسی پی و طراحی -

 

 کارفرما 
  گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چابهارشرکت 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
  دو ماه0091سال ، 
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 عنوان پروژه 

ا ب ای در منطقه مکرانانجام عملیات حفاری جهت تعیین شیب پوسته قاره

 های ژئوفیزیکیروش
 

    

 شرح پروژه 
هندسی زلزله با شناسی و مالمللی زلزلهر منطقه مکران توسط پژوهشگاه بیننگاری فعال عمیق( دوتکتونیک و لرزه زمین ساخت )لرزهمطالعات سایزم

ان و های سیستنگاری فعال عمیق در استانهای لرزهمشارکت موسسه تحقیقاتی علوم زمین آلمان در حال انجام است. طی این پروژه برداشت داده

ها لگیرد که در نهایت از این مدساخت صورت میزمین، پوسته زمین و لرزهه جهت شناسایی ساختارهای زیرسطحیبلوچستان، کرمان و هرمزگان ب

این عملیات در سه مسیر انجام شد. طول هر مسیر ه و سونامی در این منطقه استفاده خواهد شد. لرزگرایانه رویدادهای زمینررسی دقیق و واقعبرای ب

 اند. متر از یکدیگر نصب شده 211فاصله گیرنده با  001کیلومتر بوده که در آن تعداد  001حدود 

 

 در این پروژهکاوش شرح خدمات شرکت هندسه پارس  
 متر سانتی 21های با قطر گمانه 44حفر  -

 هاتخلیه آب داخل گمانه -

 فشار قوی نصب لوله پی وی سی -

 گذاری و انفجار خرج -

 ها ثبت داده -

 

 کارفرما 
 شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهپژوهشگاه بین 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0091یک ماه و نیم ، 
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 عنوان پروژه 

 (ع) سیدالشهداء مطهر حرم توسعه پروژه ژئوتکنیک انجام مطالعات
 

   

 شرح پروژه 
 عقیله هایصحن شامل که است کرده تعریف( السالملیهع) یدالشهداحضرت س مطهر حرم برای ایتوسعه گام چهار عالیات عتبات بازسازی ستاد

 از یشب زیربنای با( س) هاشمبنی عقیله صحن پروژه اجرای اولیه فاز. است جامع صحن و( ع) رضا امام صحن ،(ع) حسین امام صحن ،(س) هاشمبنی

 طحس بودن باال و زمینزیر در پروژه از طبقه دو شدن واقع. است شده آغاز( ع) حسین امام مطهر حرم القبلهباب تا گاهخیمه فاصل حد در هکتار 5

، مطالعات ژئوتکنیکاست.  کرده همراه خاصی فنی ابعاد و پیچیدگی با را طرح این اجرای و حفاری عملیات منطقه، در موجود زیرزمینی هایآب

 توسط این مشاور انجام شد.  محدوده این در هیدروژئولوژی و شناسیزمین

 

 شرح خدمات شرکت هندسه پارس کاوش در این پروژه 
 های صحرایی و آزمایشگاهیهای اکتشافی در محدوده صحن و انجام آزمایشحفر گمانه -

 نصب پیزومتر کاساگرانده به منظور مونیتور کردن تراز آب و تغییرات فشار آب -

 ها و آب زیرزمینیوضعیت الیهشناسی به منظور بررسی انجام مطالعات زمین -

 

 کارفرما 
 ستاد بازسازی عتبات عالیات 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0094- 0095 سه ماه ، 
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 عنوان پروژه 

 ارائه طراحی الگوی کوبش در بندر پتروشیمی دماوند
 

   

 

 شرح پروژه 
ش سطحی زمین به منظور کاهش خطر روانگرایی و افزایقرار دارد. با توجه به وضعیت زیرپتروشیمی دماوند در منطقه ویژه اقتصادی و انرژی عسلویه 

توسط این مشاور انجام گرفت. بدین منظور بررسی و بازنگری در  دینامیکی تراکم طراحی ،های استحصال شدهباربری )کاهش نشست( در زمین

. در طرح تراکم دینامیکی با انجام آن در مناطق آزمایشی پیشنهاد و اجرا شد ،لعات ژئوتکنیک منطقه انجام و با توجه به تجهیزات در اختیار کارفرمامطا

ر مجاوهای ها و ساختماننظور بررسی تاثیرات کوبش بر سازهحین اجرا توسط عوامل این مشاور نظارت الزم صورت گرفت. عالوه بر آن به م

 گیری سرعت موج در فواصل مختلف از نقاط کوبش انجام و بر اساس آن الگوهای کوبش اصالح گردید. اندازه

 شرح خدمات شرکت هندسه پارس کاوش در این پروژه 
 مطالعه و بازنگری و تکمیل مطالعات ژئوتکنیک اولیه -

 طراحی شبکه کوبش بر اساس مطالعات اولیه و تکمیلی انجام شده -

 کوبش آزمایشی و نهایی کردن شبکه کوبشاجرای  -

 نظارت بر عملیات کوبش -

 های مجاوربررسی تاثیر کوبش بر سازه -

 کارفرما 
 شرکت پتروشیمی دماوند 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0095 ،0 ماه 
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 عنوان پروژه 

 در گودال فربت سازیطراحی روش پایدار
 

   
 شرح پروژه 

 هایزمین عهمجمو شرقی شمال بخش در پروژه این زمین واقع در. دارد قرار فربت معدن محل در فردی خیابان فتح بزرگراه تهران، شهر در فربت پروژه

 هایترانشه دارسازیپای پروژه عالیه نظارت و تفصیلی طراحی پایه، مطالعات. است گرفته قرار( تاکا) ایرانیان کن آبادانی توسعه مشارکت به مربوط

 تا لشما فاصل حد در فربت زمین شرق در پایدارسازی جهت هاترانشه این محدوده. گردید واگذار مشاور این به فربت شرکت محدوده در موجود

( متر 011 حدود تا  01) متغیر فاصله به کن رودخانه. است شده واقع متر هشتصد تقریبی طول به و( خلیج شرکت زمین دیواره) زمین مرکزی محدوده

 .است شده بینیپیش عمومی و تفریحی فضاهای محدوده این در تاکا آبادانی توسعه طرح در. است جریان در ترانشه لبه از

 شرح خدمات شرکت هندسه پارس کاوش در این پروژه 
 های ژئوتکنیک تهیه شده مربوط به گودبررسی گزارش -

 های مختلف پایدارسازی و انتخاب روش بهینه با توجه به شرایط پروژهمطالعه روش -

 های اجرایی مربوط به روش پیشنهاد شدهتفصیلی و تولید نقشه طراحی -

 ی )نظارت مقیم و عالیه(زنظارت بر عملیات پایدارسا -

 

 کارفرما 
 شرکت فربت 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0095-0091یکسال ، 
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 عنوان پروژه 

 (عالیه و ایدوره بازرسی شامل) نظارتی خدماتارائه 

 های گود فربتدیوارهسازی مربوط به پایدار

 

   

 شرح پروژه 
 هایزمین عهمجمو شرقی شمال بخش در پروژه این زمین واقع در. دارد قرار فربت معدن محل در فردی خیابان فتح بزرگراه تهران، شهر در فربت پروژه

 هایترانشه دارسازیپای پروژه عالیه نظارت و تفصیلی طراحی پایه، مطالعات. است گرفتهقرار ( تاکا) ایرانیان کن آبادانی توسعه مشارکت به مربوط

سازی و در مصالح استفاده شده جهت پایدارانجام گرفت. با توجه به تغییر  91و  95های توسط این مشاور در سال فربت شرکت محدوده در موجود

گزین ائه پیشنهاد جدید با توجه به مصالح جایهای شرقی، غربی و جنوبی، بازنگری در مطالعات قبل و ارلزوم تسطیح کف گود و پایدارسازی دیواره

 .در چارچوب این قرارداد انجام گرفت

 شرح خدمات شرکت هندسه پارس کاوش در این پروژه 
 های ژئوتکنیک تهیه شده مربوط به گودبررسی گزارش -

 های مختلف پایدارسازی و انتخاب روش بهینه با توجه به شرایط پروژهمطالعه روش -

 های اجرایی مربوط به روش پیشنهاد شدهو تولید نقشه طراحی تفصیلی -

 ی )نظارت مقیم و عالیه(زنظارت بر عملیات پایدارسا -

 سازیهای کنترلی در حین پایدارپیشنهاد آزمایش -

 

 کارفرما 
 شرکت فربت 

 

 زمان و مدت انجام پروژه 
 0092یکسال ، 
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