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 معرفی

مهندسرررری  بررررا هرررردخ ارا رررره خرررردمات مشرررراوره، نظررررارت و اجرررررا برررره جامعرررره    ۹0شرررررکت فرررراراب پرررری در دهرررره  

بررررادر  کشررررور در زمینرررره هررررای تعصصرررری مهندسرررری عمررررران فعالیررررت خررررود را آ رررراز نمررررود  ایررررن مجموعرررره      

ترررامین  طراحررری، اختیرررار تررررفتن دانررر  فنررری روز دنیرررا و تایررره برررر فنررراوری هرررای نررروین مهندسررری در زمینررره         

 امعجررر فنررری اتخررردم ارا ررره  نمایرررددسررری ژ وتانیررری فعالیرررت مررری   مصرررالم، مررردیریت و اجررررای پرررروژه هرررای مهن    

 تفادهاسرررر  اسررررت برررروده شرررررکت ایررررن هررررایپررررروژه موفقیررررت عوامرررر  عمررررده از واحررررد مجموعرررره یرررری درقالررررب

 تیرررررریبهرررررره نیرررررز و عمرانررررری هرررررایپرررررروژه بانیازهرررررای متناسرررررب خررررردمات روزآمد،ارا ررررره فنررررری ازدانررررر 

بتررررردا اشرررررعار ا رررررلی مررررردیران ایرررررن شررررررکت از  هیرررررزات آزمایشرررررگاهی و  ررررر را ی،  تج تررررررینازپیشررررررفته

 .ترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراکنون برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروده اسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت 

ای هرررر بررررا تجهیررررز نیررررروی انسررررانی کررررارآزموده توانسررررته اسررررت طیرررر  وسرررریعی از پررررروژه           شرررررکتایررررن 

ترین برررا برررا   هرررای معتلررر  ماانیررری خرررا  و پررری   طراحررری و نظرررارت و نیرررز عملیرررات اجرایررری آنهرررا در زمینررره     

سرررت  اارزشررری دبداده و در ایرررن امرررر نیرررز بررره توفیقرررات     دقرررت و در کمتررررین زمررران وجهررره همرررت خرررود قررررار       

ی در هررررایی نرررروینیافترررره اسررررت  هم نررررین تررررای تردیررررده تررررا بررررا ایجرررراد پلرررری مررررابین ت قیررررق و توسررررعه، روی   

 .رددتفاده تمهندسی زلزله و ژ وتانیی ایجاد نموده و دان  روز در توسعه این مرز و بوم اس
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 عضویت در انجمن های علمی

ود خاجرایی موفق -ه به سوابق علمیآن با توج اجرایی - فنی ارشد یهاو اعضاء هیأت مدیره و نیروفاراب پی  شرکت

 باشند که عبارتند از:جرایی مهم کشور عضو میا-در انجمن ها و نهادهای علمی

 

 
 

  سازمان نظام مهندسی استان تهران 

 وزارت راه و شهرسازی 

 جامعه مهندسین عمران ایران 

  ژ وتانیی ایرانانجمن 
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 خدمات مهندسی شرکت

 و ژ وفیزیی ییخدمات مطالعات ژ وتان  -ال 

        سایی  یه های ت ت ا رضی و اخذ نمونه های دست خورده شنا دست نعورده   وانجام عملیات حفاری به منظور 

 به منظور تعیین پارامترهای مقاومتی خا 

         سرررتگاه های    با دقت با  و بهره تیری از بهترین تجهیزات و د    انجام آزمای  های  ررر رایی و آزمایشرررگاهی

 پیشرفته

                تررهرریرره تررزاری جررامررع مررطررالررعررات ژ رروترراررنرریرری و ژ رروفرریررزیرری بررر پررایرره مرربررانرری آیرریررن نررامرره ای 

 مطالعات لرزه خیزی و زمین شناسی مهندسی  

 های برجا مانند  انجام آزمای  های شرررناسرررایی،  طالعات  ررر رایی شرررام  حفر تمانه    م  SPT ،CPT، Vane ،

ارتذاری بدانه و سررریمانته ، های درشرررتپرسررریومتر، بری مسرررتقیم در م   عجهت تعیین میزان چسررربندتی خا  

سرع تیری نفوذپذیری علوژان و لوفران ، تعیین مقاومت الاتریای، آزمای  ف ه، اندازه  ت های ژ وفیزیی تعیین 

 (Downhole – Crosshole) موج برشی

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

5  

 

 

 

 

 و نظارت یخدمات طراح -ب

 و یی، شمع بتنبرلن واریداسترند، اناراژ،  نگ،یلیتود عن یدارسازیپا یها ستمیس یطراح      

 ت لی  لرزه ای سازه، اثرات ساختگاه و    ییروانگرا  یپتانس یابیمطالعات ارز ، 

 یباربر تیظرف  یبستر و افزا یبهساز یها ییتان یطراح 

 ییژ وتان یمهندس ییاجرا اتیبر عمل کارتاهی مقیم و عالیه نظارت 

 طراحی انواع سازه های خاص با استفاده از ابزار المان م دود 

    نقشه برداری پروژه های عمرانی عتوپوترافی، مساحی، کنترل تغییرشا  های تود و   

 
 

 خا  یخدمات بهساز  -ج 

 و یاینامیتراکم د  ،یاروپایم یبا روی ها یسط  ریز قیبستر و تزر میت ا اتیعمل ... 

 نگ،یلیعن و     ی، شمع ساانت، دیوار برلنییمهارتذاری، کوب خیم یتود با روی ها یدارسازیپا اتیعمل 

  اناراژ و استرند

 ییبستر جهت مقابله با روانگرا یبهساز اتیعمل 
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 اجرایی-فنی لیست اعضاء تیم

 عام  حسن میرزایی خلیفه م له کارشناس ارشد عمران عمدیر   1

  داخلیعمدیر لرزه ای ترای  ژ وتانیی-عمرانکارشناس ارشد : سجاد م مدی ماشمیانی  2

 عر یس هیئت مدیره و معاون اجرایی رای  ژ وتانیی لرزه ایت-کارشناس ارشد عمران: پدرام عزت یزدی  3

 ععضو هیئت مدیره   سازهرای  ت-فروه اقایی نژاد: کارشناس ارشد عمران  4

 رای  ژ وتانیی ععضو هیئت مدیره  ت-ارشد عمرانبهجت داراب: کارشناس   5

 ترای  مهندسی ژ وتانیی لرزه ایعمعاونت فنی  –عباس پوردیلمی: دکتری عمران   6

  معاونت مالیرای  مهندسی زلزله عت-فاطمه جهانگیریان: کارشناس ارشد عمران  7

  توسعهمدیر بع  ت قیق و رای  مهندسی زلزله عت-م مد کبیری: کارشناس ارشد عمران  8

  سرپرست واحد ژ وفیزیی و زلزله شناسیمجتبی ناموارن: دانشجوی دکتری زلزله شناسی ع  ۹

  آری عصری: کارشناس ارشد ژ وتانیی عسرپرست نظارت مطالعات ژ وتانیی  10

 م مود ترامی: کارشناس مهندسی معدن عکارشناس دفتر فنی   11
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 چارت سازمانی شرکت

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیر عامل

 هیأت مدیره

 معاونت اجرایی معاونت فنی

سرپرست واحد 

 ژئوتکنیک

سرپرست واحد 

آزمایشهای 

 صحرائی

سرپرست واحد 

 سازه و زلزله

 

سرپرست 

واحد 

آزمایشگاه 

ژئوتکنیک و 

 مقاومت مصالح

 معاونت مالی

سرپرست واحد 

 حسابداری

سرپرست واحد 

 حفاری 

سرپرست واحد 

و  ژئوفیزیک  

 سرپرست واحد

 فناوری اطالعات
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 سوابق حرفه ای اعضاء هیئت مدیره

 مدیر داخلی -م مدی ماشمیانیسجاد 

 

 سابقه ت صیلی:

 مهندسی زلزله  -کارشناسی ارشد عمران-

  ژ وتانیی لرزه ای –مهندسی عمران عپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 زه ای بلو  های پایان نامه دوره کارشناسی ارشد عبررسی اثر اندرکن   یر خطی شالوده و بستر، بر پاسخ لر

 های تی درجه آزادی  لب و نیاز لرزه ای سازه

 سازه  –  سمینار دوره کارشناسی ارشد عبررسی  م دوده کاربردی پارامترهای بی بعد در سیستم های خا 

 عمران -مهندسی عمرانناسی کارش-

  عمران –مهندسی عمران ع دانشگاه تیان-

 

 :زمینه های ت قیقاتی

  بررسی اثر برخاستگی سازه ها و اندر کن   یر خطی سازه با خا 

 فتار لرزه ای خا  کالیبراسیون مدل های رفتاری موجود در نرم افزار آباکوس جهت مطالعات دینامیای و ر

 پاستییهای پاستیی و  یر 

 تبررسی و ارزیابی مرز های جاذب مناسب در نرم افزار آباکوس، ویساوز و المان بینهای 

 بررسی اثرات امواج با فرکانس با  و اثر آن بر سازه 

 ت بررسی رفتار بررسی جامع اثرات انعطاخ پذیری بستر شام  مدل سازی پاستیی و  یر پاستیی خا  جه

 ه  لب ع موضوع پایان نامه تهواره ای سازه های  لب و نیم

 تعری  المان تماسی پیشرفته بین خا  و سازه در جهت برخاستگی سازه ها 

 ماسه ای سابروتین نویسی در نرم افزار آباکوس جهت مدل سازی رفتار لرزه ای  یر خطی خا  های 

  NONLINER kinematic/Isotropic hardening  constitutive modelع

  کد نویسی در نرم افزار آباکوس در فضای(INPUT) 
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 بررسی انواع سازه های خاص مرتبط با خا  سازه 

 باز در نرم افزار  بررسی اماان کاه  دامنه امواج سط ی با فرکانس با  با حفر ترانشه های باز و نیمه

 آباکوسعمشاور پایان نامه کارشناسی ارشد 

  ت عملارد مدل هایی با اماان جدای  از سطم و جهت تا ید و   مدل سازی تست سانتریفیوژ بروی سازه

 رفتاری 

 کد نویسی در نرم افزار متلب با اماان ساخت مدل در نرم افزار آباکوس و آنالیز آن 

  ت لی  خطر و تعیین طی  ویژه ساختگاه 

 ناراژ و دیوار اگ و بررسی و ارزیابی انواع روی های پایدارسازی تودبرداری های عمیق در تهران شام  نیلین

 برلنی

 

 

 

 سوابق پژوهشی:

  رخ، هشتمین سازه برای سازه های متعا -بررسی م دوده کاربردی پارامتر های بی بعد در سیستم های  خا

 13۹2کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشاده مهندسی عمران، باب  

 

 مین کنفرانس بررسی اثر انعطاخ پذیری بستر بر شتاب افتادتی بلو  های  لب   ر ت ت بارتذاریریار، دو

   13۹3ملی مهندسی ژ وتانیی ایران، کرمانشاه

 

*Mashmiyani SM, JAHANKHAH H. “ANALOGY OF RIGID BLOCK 

ROCKINGPHENOMENON UNDER GROUND MOTIONS RELATED TO DIFFERENT 

SOIL TYPES, 7th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering 
(SEE7),  
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 سوابق کاری:
 

  شرکت مهندسین مشاور ماهر خا: 

o  متر  17سرپرست نظارت مقیم پروژه پایدارسازی دیواره های تود فروغ ععمق تود 

 :شرکت آراسازه و هامرز 

  متر 7متر و حداق    25عمق حداکثر پروژه با  30طراحی بی  از 

 

 :شرکت مقاوم سازی آرین تیس 

o طراحی میاروپای  برای ساختمان دارای نشست، پاسداران 

o کنترل اثر داکت بر رفتار سق  های کوبیاکس و تقویت سق  های طبقات 

o طراحی میاروپای  برای ساختمان دارای نشست، پروژه سعادت آباد 

 

 ه پژوا / هرمس :شرکت مهندسین مشاور ژ وساز 

o  ین الی فرورد 13۹2کارشناس ارشد و سرپرست فنی در شرکت ژ وسازه هرمس/پژوا  از اسفند

13۹5 

 لیستی از پروژه های انجام ترفته در شرکت ژ وسازه 

  خ  -هرانعآدرس: ت 1طراحی و نظارت عالیه سازه نگهبان به روی نیلینگ و اناراژ تود پروژه بعارست

 متر  ع عضو تیم طراحی و ناظر  12ععمق تود:   خ شانزدهم  –بعارست 

   آدرس: تهرانععضو تیم طراحی و نظارت عالیه سازه نگهبان به روی نیلینگ و اناراژ تود پروژه فرمانیه—

 متر  ع عضو تیم طراحی و ناظر  45-32فرمانیه  ربی   ععمق تود: 

 تان شمالی خ قاسمیعتلس -عآدرس: تهران طراحی سازه نگهبان به روی نیلینگ و اناراژ تود پروژه اقدسیه-

 متر    ع عضو تیم طراحی  12وچه پار  اول  ععمق تود:ک-کوچه ار وان
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 خ بردیا   -جمشیدیه -طراحی سازه نگهبان به روی نیلینگ و اناراژ تود پروژهجمشیدیه عآدرس: تهران

 متر  ع عضو تیم طراحی   16ععمق تود: 

 خ  -جمشیدیه -وی نیلینگ و اناراژ تود پروژهجمشیدیه عآدرس: تهراننظارت عالیه سازه نگهبان به ر

 متر  ع ناظر عالیه  16بردیا  ععمق تود: 

 یباجی د -طراحی و اجرا سازه نگهبان به روی نیلینگ و اناراژ تود پروژهدیباجی شمالی عآدرس: تهران

 متر  ع عضو تیم طراحی و ناظر  12شمالی  ععمق تود: 

 مرشد مهدی –مولوی  مطالعات ژ وتانیی 

   بلوچ  –مطالعات ژ وتانیی قیطریه 

  تقاطع دشت بهشت  –مطالعات ژ وتانیی اوین 

  شریفی –مطالعات ژ وتانیی کامرانیه 

  تلزار –مطالعات ژ وتانیی هروی 

  علیدوستی –مطالعات ژ وتانیی تهران پارس 

  نوریان  –مطالعات ژ وتانیادیباجی شمالی 

 فتاح  –ریهمطالعات ژ وتانیی اختیا 

 سا ری –مطالعات ژ وتانیی اندرزتو 

 قلندری  –مطالعات ژ وتانیی  در 

 حافظ  –مطالعات ژ وتانیی الهیه 

 ساختمان اداره مالیاتی  –مطالعات ژ وتانیی سپهبد قرنی 
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 مژده  –مطالعات ژ وتانیی نیاوران 

 آقا خانی  –مطالعات ژ وتانیی و ژ وفیزیی جمشیدیه   

  ال ی  –الهیهمطالعات ژ وتانیی    

  مطالعات ژ وتانیی و ژ وفیزیی درمانگاه تامین اجتماعی کاله 

  مطالعات ژ وتانیی و ژ وفیزیی درمانگاه تامین اجتماعی بندر تز 

 خ  بوری -مطالعات ژ وتانیی کاشانی 

 مطالعات ژ وتانیی و ژ وفیزیی درمانگاه تامین اجتماعی ساری 

  مطالعات ژ وتانیی و ژ وفیزیی درمانگاه تامین اجتماعی سنقر 

  مطالعات ژ وتانیی و ژ وفیزیی درمانگاه تامین اجتماعی کامیاران 

 مطالعات ژ وتانیی و ژ وفیزیی درمانگاه تامین اجتماعی رباط کریم 

 خ فسنقری -مطالعات ژ وتانیی اقدسیه 

 سجد سید الشهدا م-مطالعات ژ وتانیی اسام شهر 

  آباوه هفتم  –مطالعات ژ وتانیی فرمانیه 

  خ نیاوران  –مطالعات ژ وتانیی نیاوران 

  مطالعات ژ وتانیی و ژ وفیزیی م مودیه 

  مطالعات ژ وتانیی تهران نو 

  مطالعات ژ وتانیی و ژ وفیزیی فرمانیه 

 مطالعات ژ وتانیی و ژ وفیزیی الهیه 
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 رییس هیئت مدیره -عزت یزدی پدرام

 

 ت صیلی:سابقه 

 

 38/1۹ه با معدل مهندسی زلزل -کارشناسی ارشد عمران       13۹3 -1390

 ، تهران یر انتفاعی دانشگاه سراسری، دانشگاه  درالمتالهینع درا 

 کسب رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد

 ورود به مقطع ارشد بدون کناور و با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان 

-ندرکن  خا اهای عددی دوبعدی در بررسی مسای  کالیبراسیون مدل"ارایه پایان نامه با موضوع در  20کسب نمره 

 خواهب دکتر جهانت ت استاد راهنماییجنا "بعدیسازهدارای فونداسیون سط ی و ارتقاء عملارد جهت جایگزینی مسای  سه

 

 24/18 لمعدبا  عمران -مهندسی عمرانکارشناسی         1386-13۹0

 ، تهران یر انتفاعی دانشگاه سراسری، نشگاه  درالمتالهینع درا دا

 کسب رتبه اول در دوره کارشناسی 

 نفر شرکت کننده 273۹00در رشته علوم ریاضی و فنی از میان 6300رتبهکسب 

 راه  کسب درجه عالی در طرح های پایانی عپروژه طراحی ساختمان های بتنی و فو دی و پروژه طراحی

 

 :پژوهشیسوابق 

 مقاله کنفرانسی        13۹3   

دی دربررسی رفتار بع  تعیین مشعصات مدل دوبعدی جایگزین سه13۹3یزدی، پدرام و فدایی، میثم خواه، حسین  عزتجهان

 های سط ی دایروی  هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه  نعتی نوشیروانی باب پی

 مقاله کنفرانسی         13۹3
Ezzatyazdi, P. and Jahankhah H, (2014) "Practical Suggestions for 2D FiniteElement 

eraction Problems." Second European Conference on Structure Int-Modeling of Soil
.Earthquake engineering andSeismology, Istanbul, Turkey 
 مقاله علمی پژوهشی        13۹4   

سازه  -خا  هاییستمهای عددی دوبعدی در مدلسازی س  کالیبراسیون مدل13۹4یزدی، پدرام خواه، حسین و عزتجهان

 دارای فونداسیون سط ی  ژورنال علمی پژوه  شری  

 المللیمقاله در مجات بین        13۹5   
Mitigation of reverse Fadaee, M., Ezzatyazdi, P., Anastasopoulos, I., & Gazetas, G. (2016). 

faulting deformation using a soil bentonite wall: Dimensional analysis, parametric study, 
.261-, 24889 ,Soil Dynamics and Earthquake Engineering design implications. 
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 المللیمقاله در مجات بین        13۹6   

های عدی با فونداسیونبهای سهسازی فونداسیونپدرام  م مدی ماشمیانی، سجاد  معادل یزدی،خواه، حسین  عزتجهان

 نواری  عدر حال ارسال 
 

 :سوابق کاری
 

  انجام مطالعات ت لی  خطر احتما تی سد تال ملی واقع در استان ایام 

  انجام مطالعات ت لی  خطر احتما تی سد چم سرخ واقع در استان ایام 

  در استان البرزانجام مطالعات ت لی  خطر احتما تی مجتمع تجاری نگین ورد آورد 

 تان البرزانجام مطالعات ت لی  خطر و ت لی  دینامیای آبرفت عاثر ساختگاه  بیمارستان شریعتی واقع در اس 

 های متعدد ساختمانی اعم از فو دی و بتنیکشی پروژهطراحی و نقشه 

 های تسمه نقاله، برج های خنی کننده و    د  نعتی فو دی اعم از پایههای متعدطراحی پروژه 

 های متعدد ساختمانیپروژه طراحی فونداسیون 

  های انجام مطالعات بهسازی مربوط به سقCobiax 

 سرپرستی مطالعات ماانیی خا  پروژه های متعدد 

 متر   3/12اد  ععمق تود:طراحی سازه نگهبان به روی نیلینگ و اناراژ تود پروژه سعادت آب 

  13۹5الی دی  13۹5کارشناس ارشد و سرپرست فنی در شرکت آرکا سازه ماندتار، فروردین 

 ت هیئت مدیره شرکت فاراب پی سنجریاس 

  :یم طراحی و متر  ع عضو ت 12طراحی سازه نگهبان به روی نیلینگ و اناراژ تود پروژهدیباجی شمالی ععمق تود

 ناظر 

  مق خ بردیا  عع -جمشیدیه -سازه نگهبان به روی نیلینگ و اناراژ تود پروژهجمشیدیه عآدرس: تهراننظارت عالیه

 متر  ع ناظر عالیه  16تود: 

 :10طراحی و اجرای سازه نگهبان به روی نیلینگ و اناراژ تود پروژه زعفرانیه به روی نیلینگ و اناراژ ععمق تود 

 متر  
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 سوابق آموزشی:
 

 

  ،92و  91دانشگاه صدرا سال های مقاومت مصالح 

  ،کمک استاد( 94اندرکنش خاک سازه، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات( 

  ،95نرم افزار آباکوس، موسسه فنون ارشد 

  ،95دوره آموزشی بررسی اثر ساختگاه، موسسه فنون ارشد 

 ها:   مهارت
 

 IELTS 7 

________________________________________________________________________
 

 عضو هیئت مدیره-آقا ی نژاد فروه

 

 سابقه ت صیلی:

 

 سازه -کارشناسی ارشد عمران       13۹5 -1393

 علم و فرهنگ، تهراندانشگاه 

 سیون سط ی   اثر ضریب اطمینان با ی ظرفیت باربری خا  بر پاسخ لرزه ای ارتجاعی سازه های دارای فوندا

 عمران -مهندسی عمرانکارشناسی         1387-1383

 ، تهران یر انتفاعی دانشگاه سراسری، دانشگاه  درالمتالهینع درا 

 

 زمینه های ت قیقاتی:
 

 المللیبین مقاله در مجات        13۹6   

های عدی با فونداسیونبهای سهسازی فونداسیونیزدی، پدرام  م مدی ماشمیانی، سجاد  معادلخواه، حسین  عزتجهان

 نواری  عدر حال ارسال 

های خا  ای ا ستیی سیستم/ موضوع مقاله :  بررسی موردی نیاز لرزه 13۹3ارا ه  شفاهی و چاپ مقاله در کنفرانس ملی ژ وتانیی ایران  

 و سازه چاق در اثر دو پدیده متوالی برخاستگی بیشینه از بستر و افتادتی متعاقب آن 

 

 

 

 سوابق کاری:
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 شرکت تهران بوستن:

  طراحی فونداسیون معازن و سازه های ویژه  در پروژه پتروشیمی پردیس 

 

 شرکت پی بان:

 عنیلینگ و اناراژ  1عارست ب-12متری  5/10های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 

 عنیلینگ و مهارمتقاب   2عارست ب-12متری  5/10های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 

 نیلینگ و اناراژع 2رست بعا-13متری  24های تود طراحی سازه نگهبان دیواره  

 عنیلینگ و اناراژ اشرفی ا فهانیمتری 12های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

  فت حوض عنیلینگ و مهارمتقاب  ه-متری آیت 5/11های تود سازه نگهبان دیوارهو اجرای طراحی 

  متری برج میاد عنیلینگ و اناراژ  5/۹های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 عنیلینگ و اناراژ  8متری بوستان7های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 متری دردشت عنیلینگ و اناراژ  10های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 متری دروس عنیلینگ و اناراژ  10های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 

 متری دیباجی عنیلینگ و اناراژ  17های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 

 متری دولت عنیلینگ و اناراژ  7های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 متری فرمانیه عنیلینگ و اناراژ  15های تود ازه نگهبان دیوارهطراحی و اجرای س 

 رمغان عنیلینگ و اناراژ ا-متری جردن 16های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 متری مجیدیه شمالی عنیلینگ و اناراژ  15های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 لینگ و اناراژ متری منظریه عنی 5/10های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 متری فرمانیه عنیلینگ و اناراژ  5/14های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 متری میرداماد عنیلینگ و اناراژ  20های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 لیمانی عنیلینگ و اناراژ س-متری نیاوران 5/۹های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 
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  اسر عنیلینگ و اناراژ ی-متری نیاوران ۹های تود دیوارهطراحی سازه نگهبان 

 خرپارستو عنیلینگ و پ-نبیمتری ت  5/۹های تود طراحی سازه نگهبان دیواره  

 نیلینگ و خرپاع 8لستان ت-متری پاسداران 10های تود طراحی سازه نگهبان دیواره  

 نیلینگ و خرپاع 8وستان ب-پاسدارانمتری  10های تود طراحی سازه نگهبان دیواره  

 نیلینگ و خرپاروس عد-متری دولت 5/11های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره  

 نیلینگ و خرپامتری سنندج ع ۹های تود طراحی سازه نگهبان دیواره  

 نیلینگ و خرپامتری دانشگاه تهران ع 15های تود طراحی سازه نگهبان دیواره  

  پور عنیلینگ و خرپا زشیپ-متری ولیعصر 7های تود نگهبان دیوارهطراحی سازه 

 متری یوس  آباد عنیلینگ و خرپا  6های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 

 نگ و خرپا شیرکوه عنیلی-متری زعفرانیه 15های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 

 عخرپا و استرات  10بوستان متری  8های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 متری دار آباد عخرپا  6های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 

 رم عخرپا ا-متری دولت 8های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 

 ترات متری الهیه عنیلینگ و خرپا و اس 5/۹های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 

 متری فاطمی عخرپا و مهارمتقاب   5/7های تود ارهطراحی سازه نگهبان دیو 

 نگ و خرپا بهرامی عنیلی-متری جردن 5/۹های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 

 متری لبافی نژاد عخرپا  10های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 متری میرداماد عمهارمتقاب   6های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 

 هرامی عخرپا ب-متری جردن 5/10های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 متری هرویعنیلینگ و خرپا  5/8های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 
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 متری امانیه عنیلینگ و مهارمتقاب   25های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 عنیلینگ و خرپا متری اقدسیه  13های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 متری فاطمی عنیلینگ و مهارمتقاب   14های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 متری پاسدار تمنام عنیلینگ و خرپا  16های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 نگ و خرپا سپیدار عنیلی-متری جردن 16های تود طراحیو اجرای سازه نگهبان دیواره 

  لشهر عنیلینگ و خرپا ت-متری جردن 10های تود دیوارهطراحیو اجرای سازه نگهبان 

 حیمی عنیلینگ و اناراژ ر-متری جردن 16های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 متری توحید عخرپا و استرات  11های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

   هارمتقابررر م-نارررزاژا-عنیررر برسررران آ-مترررری تبریرررز  24هرررای ترررود  طراحررری سرررازه نگهبررران دیرررواره-

 تاپ داون 

 متری اندرزتو عمهارمتقاب   20های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 

 ندیس عنیلینگ و خرپا ت-متری جردن 11های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 متری سعدی عنیلینگ و خرپا  13های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 

  متری مرزداران عنیلینگ و خرپا  12های تود سازه نگهبان دیوارهطراحی و اجرای 

 متری شهریار عنیلینگ و اناراژ  30های تود طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره 

 متری میرداماد عمهارمتقاب   18های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 داون-و تاپ عمهارمتقاب اانون انصار پیروزیمتری 20های تود طراحی سازه نگهبان دیواره  

 متری بلوارکشاورز عخرپا  10های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 

 سان مهرم-طراحیو اجرای طرح میاروپای  ت ایمی پرند 

 طراحیو اجرای طرح میاروپای  ت ایمی تناابن 

 

 سوابق آموزشی:

 مدرس دانشگاه  

  : مقاوم سازی سازه های بنایی-ساختمانتعمیرو نگهداری -استاتیی-سازه های بتنی و فلزیدروس-

 م وطه سازی ، دانشگاه  درا-بارتذاری
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 عضو هیئت مدیره-داراب بهجت

 

 سابقه ت صیلی:

 

 وتانیی  -کارشناسی ارشد عمران       13۹5 -1393

 خمینی قزوینبین المللی امام دانشگاه 

 101و  161ارا ه پایان نامه کارشرررناسررری ارشرررد با عنوان بررسررری تزریق پذیری سررریلیس کلو یدی در ماسررره  

 فیروزکوه با استفاده از روی الاتروکینتیی و پارامترهای مقاومتی پس از تزریق

 

 عمران -مهندسی عمرانکارشناسی         1387-1383

 ، تهرانانتفاعی دانشگاه سراسری یر ، دانشگاه  درالمتالهینع درا 

 

 سوابق پژوهشی:

  ترجمه کتاب طراحی شمع تاملینسون عدر دست ترجمه 

 

 سوابق کاری:
 

 :ژ ورادپیشرکت 

  ه امررور شررعب  متررری، پررروژه سرراختمان ادار   15متررری دهانرره   25تررود  هررای سررازه نگهبرران دیررواره  طراحرری

 منطقه یی بانی رفاه کارتران عمهار متقاب  

 

 

 مهار متقاب  و    متری، پروژه سرررراختمان خیابان دولت ع     6متری دهانه    12های تود  دیواره سررررازه نگهبان راحی ط

 خرپا 

 متری، پروژه ساختمان بانی  نعت و معدن عخرپا  17های تود طراحی سازه نگهبان دیواره 
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 عاسترند متری، پروژه ساختمان خیابان آقا میری  5/1۹های تود دیواره راحی سازه نگهبانط 

 قلهی -ریعتیشررمتری، پروژه مجتمع تجاری خیابان 11متری دهانه  5/10های تود دیواره طراحی سررازه نگهبان

  Top.Downع

 متری پروژه باغ ایرانی عقاب و خرپا  1۹های تود دیواره طراحی سازه نگهبان 

 متری ساختمان تعتی عقاب و خرپا  17های تود دیواره طراحی سازه نگهبان 

 متری ساختمان زرافشان عقاب و خرپا   15های تود دیواره طراحی سازه نگهبان 

 متری ساختمان مساونی مرجان عخرپا  15های تود دیواره طراحی سازه نگهبان 

 متری خیابان نهم ولنجیعخرپا  15های تود دیواره طراحی سازه نگهبان 

 نوبار ساختمان خیابان نجات الهی عنی  و مومتری، پروژه  14های تود دیواره طراحی سازه نگهبان 

 متری، پروژه ساختمان خیابان تلشهرعخرپا و نی   14های تود دیواره طراحی سازه نگهبان 

 متری مجتمع مساونی خیابان نیلوفرعخرپا  12های تود دیواره طراحی سازه نگهبان 

 خیابان دزاشیب عخرپا متری، پروژه ساختمان  10های تود دیواره طراحی سازه نگهبان 

 متری، پروژه ساختمان خیابان اقدسیه عخرپا و نی  5/7های تود دیواره طراحی سازه نگهبان  

 متری، پروژه ساختمان خیابان مو یی عخرپا  10های تود دیواره طراحی سازه نگهبان 

 بتنی و نی   عشمعمتری، پروژه ساختمان خیابان نفت شمالی  5/6های تود دیواره طراحی سازه نگهبان 

 

 درویشی عخرپا-متری، پروژه ساختمان خیابان منیریه 6های تود دیواره راحی سازه نگهبانط  
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 خرپا، نی ، عمتری ساختمان اداری شرکت کارتزاری بانی سپه  8های تود دیواره راحی سازه نگهبانط

 استرند 

 ارتزاری که پایدارسازی شرکت ها و طرح زها  پروژآوری نشت آب دیوارهی طرح سیستم جمعارا ه

 بانی سپه

 پورو یها و طرح زها  پروژه مجتمع مساونی ماکآوری نشت آب دیوارهی طرح سیستم جمعارا ه 

 

 شرکت تدبیر ساح  پارس

   ساونی سارتاد در دو بلو    16طراحی پروژه م ستم : دیوار برشی     A & Bطبقه پا قاب خمشی  -عسی

عاونی    ک -Aمتر مربع برای بلو   16415و  Bمتر مربع برای بلو   13845 به مسرررراحت     ارفرما : ت

 مسان کارکنان دانشگاه امیر کبیر

  وزستان خشرکت فو د -در م وطه فو د سازی متر 60طراحی سوله به دهانه 

  شرکت فو د خوزستان -یتر در م وطه خانه سازم 120طراحی سوله به دهانه 

  یرانا نعتی فو د –شرکت ملی  –تنی روی سازه فلزی موجود  200طراحی سازه نگهدارنده معزن 

    عاونی مسان  ت -واحدی هنرمندان استان زنجان عسیستم : دیوار برشی         240مقاوم سازی مجتمع مساونی

 هنرمندان زنجان

  م : مهاربندیمتر مربع عسیست 1845مساحت طبقه  به  7طراحی سازه فو دی پروژه مساونی   

 اربندی  متر مربع عسیستم : مه 6224طبقه  و مساحت 5، 73راحی سازه فو دی پروژه مساونی ونی ط 
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 راحی ساختمان فلزی پست برق عسیستم : مهاربندی   شرکت فو د خوزستانط 

  رکت  نعتی بهشهرش–تنی مولتی استا   300طراحی سازه فلزی م افظ مجموعه بی بو سازی 

  و د ایرانف نعتی -شرکت ملی–طراحی پ  عابر پیاده 

        اداره ک   -د رجا یطرح توسعه سازه بتنی مهمانسرا ، ساختمان پشتیبانی ، سر درب ،آمفی تئاتر ،بندر شهی

 بنادر و دریانوردی استان هرمزتان

  طراحی سازه پی  ساخته  فلزی  نمایشگاه فصلی دبی 

 

 

__________________________________________________________________ 

 سوابق حرفه ای معاونت فنی -پوردیلمی عباس

 

 سابقه ت صیلی:
 

 لرزه ای ژ وتانیی -دانشجوی دکتری در حال ت صی 

 شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزلهپژوهشگاه بین

 

 تانیی و -کارشناسی ارشد عمران       138۹ -1387

 دانشگاه  نعتی شری 
 

 عمران -مرانعمهندسی کارشناسی         1387-1383

 دانشگاه  نعتی شری 
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 سوابق پژوهشی:
 

 ومهندسی زلزله شناسی المللی بین نسکنفرا ششمین-آ تماشین قا م بار به سط ی هایپی دینامیای پاسخ عددی مطالعه -1

  SEE6زلزله ع

 ژ وتانیی مهندسی المللی بین همای  رمینچها-ایماسه هایخا  در ژ وترید با شده مسلم پینواری پاسخ عددی آنالیز-2

  ICGESMخا  ع ماانیی و

 همای  بین هارمینچ -باربری پینواری در مجاور تسطم شیبدار ظرفیت افزای  در خا  کردن مسلم اثر بررسی-3

  ICGESMخا  ع ماانیی و ژ وتانیی مهندسی المللی

 

 سوابق کاری:
 

  رهسور، شهشود و خیوته سدهای طراحی و ت لی  و ساختگاه ژ وتانیی مطالعات  -نواندیشان طرح مشاور  مهندسین – 

 13۹3و 13۹2سال:  -عراق  کردستان اقلیم

  قلیم کردستان ا سنگریز /خاکی سدهای  بدنه طراحی و ژ وتانیی برمطالعات نظارت -نواندیشان  طرح مشاور  مهندسین 

 13۹4و  13۹3سال:  -عراق

13۹2لی ا 13۹0سال:  -الغدیر، خوزستان آبرسانی طرح ،در آب انتقال تون  طراحی– کاوشگران مشاور مهندسین 

ن آ ت ماشررری پارکینگ طرح ارا ه و  ررردرا تون  سررراختگاه پایداری وضرررعیت بررسررری  -مشررراورکاوشرررگران مهندسرررین

 13۹2سال:  -حفاری،شیراز

13۹1ال: س -ساری رجایی، شهید تاجسد به دسترسی جاده احیای – مشاورکاوشگران مهندسین 

درسررایت  کارخانه ذوب اسررید احداث سرراختگاه دیواره زهاشرری،پایدارسررازی طرح کنترل – مشرراورکاوشررگران مهندسررین

 13۹2و  13۹1سال:  -سرچشمه، کرمان 
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رچشررمه، آب بندی به کمی ژ وممبرین و مقاومت بسررتر معازن درسررایت سرر طرح کنترل – مشرراورکاوشررگران مهندسررین

 13۹2و  13۹1سال:  -کرمان 

 های معتل  بع  طراحی کارفرما  درکنترل   ت قیقاتی عنماینده     هماار  عنوان به  زلزله  المللیبین پژوهشرررگاه   در کار 

  138۹و  1388ال س -پژوهشگاه واقع در سوهانی تهران پیشرفته آزمایشگاه

1388سال  -شهریار  و کرمان مدارس برای ایلرزه زیبهسا هایطرح یارا ه -ایرانیان  آسای بهساز مشاور مهندسین 

1387ال س -حفاری تجهیزات سلر درطراحی فونداسیون مشاور –پارسپرنون  مشاور مهندسین شرکت 

1387سال  -دره دیوان سنندج م ور راه هایتون  وطراحی ت لی  –پارسپرنون  مشاور مهندسین شرکت 

13۹4 -تصفیه خانه رباط کریم تدوین تزاری نتایج مطالعات ژ وتانیی ساختگاه احداث 

13۹4 -چستانهای کاجو و سرباز ، سیستان و بلوتدوین تزاری نتایج مطالعات ژ وتانیی طرح ساماندهی رودخانه 

  ب به شهرهای زاب   آهای عپلی اتیلن و فایبرتاس  انتقال ارا ه نقطه نظرات در خصوص خاکریزی بستر  و اطراخ لوله

 13۹4سال  -ین مشاور آسارابشرکت مهندس-و زهی، سیستان

 13۹2سال  -زرشوران معدن پیت هایترانشه پایداری ت لی 

138۹سال  -رشت  شهر در مترمربع20000زیربنای با سوله طراحی 

1388ال س -تهران آباد سعادت در طبقه 7 مساونی ساختمان فونداسیون و بتنی سازه طراحی 
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 مهمترین پروژه های طراحی، نظارت و اجرای بهسازی توسط شرکت و مدیران مجموعهبعشی از 

 

 

 طراحی و اجرای سازه نگهبان به روی نیلینگ و اناراژ

 راژ ععمرررق طراحررری سرررازه نگهبررران بررره روی نیلینرررگ و انارررراژ ترررود پرررروژه مررررزداران بررره روی نیلینرررگ و آناررر

 متر   25تود:

      نصرریر برره   و اناررراژ تررود پررروژه سرراختمان آموزشرری دانشررگاه خواجرره      طراحرری سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ

 متر  17روی نیلینگ و اناراژ ععمق تود:

         یرروار اررراژ  و دطراحرری سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه حسررن آبرراد برره روی نیلینررگ و ان

 متر   1۹.5برلنی ععمق تود:

         ینررگ و اناررراژ   ، برره روی نیل2طراحرری و اجرررا سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه سررتارخان

 متر   15و دیوار برلنی ععمق تود:

          نظررررارت مقرررریم و عالیرررره بررررر اجرررررای عملیررررات سررررازه نگهبرررران برررره روی نیلینررررگ و اناررررراژ تررررود پررررروژه 

 متر  14امرانیه  ععمق تود: ک -کامرانیهعآدرس: تهران

     اژ ععمرررق طراحررری سرررازه نگهبررران بررره روی نیلینرررگ و انارررراژ ترررود پرررروژه نیررراوران بررره روی نیلینرررگ و انارررر

 متر  14تود:

             ژ گ و انارررراطراحرری و اجرررا سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه زعفرانیرره برره روی نیلینرر

 متر  14.5ععمق تود:
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 یلینررگ و اناررراژ  برره روی ن 1تررود پررروژه سررعادت آبرراد   راحرری و اجرررا سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ    ط

 متر  12.3ععمق تود:

       11عمررق تررود:عطراحرری سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه فرحررزاد برره روی نیلینررگ و خرپررا 

 متر  

            وار راژ  و دیرر طراحرری سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه میردامرراد برره روی نیلینررگ و انارر

 متر  10لنی ععمق تود:بر

  ژ گ و انارررراطراحررری و اجررررا سرررازه نگهبررران بررره روی نیلینرررگ و انارررراژ ترررود پرررروژه پاسرررداران بررره روی نیلینررر

 متر  10.5ععمق تود:

          راژ ینررگ و انارر طراحرری و اجرررا سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه اسررتاد معررین برره روی نیل

 متر  10ععمق تود:

  اررراژ لینررگ و اننگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه بلرروار فررردوس برره روی نی    طراحرری و اجرررا سررازه

 متر  10ععمق تود:

    انارررراژ  وطراحررری و اجررررا سرررازه نگهبررران بررره روی نیلینرررگ و انارررراژ ترررود پرررروژه فلسرررطین بررره روی نیلینرررگ

 متر   10ععمق تود:

       10عمررق تررود: عه روی نیلینررگ و اناررراژ  طراحرری سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه کرراوه برر 

 متر 

        طراحرری و تقویررت سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه امررین حضررور برره روی نیلینررگ و اناررراژ

 متر  10ععمق تود:
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 دردامررایم -میردامرراد عآدرس:تهررران پررروژه راحرری و اجرررای سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود       ط- 

 متر  11ی  ععمق تود: شمال یزیشمس تبر ابانیخ

  

     فامرری  -رانفامرری شررمالی عآدرس:تهرر پررروژه طراحرری و اجرررای سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود

 متر  7  ععمق تود: 1۹ابانیخ -شمالی

 :تر  م ۹طراحی و  اجرا سازه نگهبان به روی نیلینگ و اناراژ تود پروژه جنت آباد ععمق تود 

 :متر  8طراحی و اجرا سازه نگهبان به روی نیلینگ و اناراژ تود پروژه ولنجی ععمق تود  

     8د:ی ععمررق ترروطراحرری و اجرررا سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه خرراوران نیلینررگ و خرپررای 

 عباز طراحی و پایدارسازی مجدد - متر

  و انارررراژ  ترررود پرررروژه تهرانسرررر بررره روی نیلینرررگطراحررری و اجررررا سرررازه نگهبررران بررره روی نیلینرررگ و انارررراژ

 متر   8ععمق تود:

        ژ و نررگ، انارررا طراحرری و اجرررا سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه ترکمنسررتان برره روی نیلی

 متر   7خرپایی ععمق تود:

       نررگ و اناررراژ یلیبرره روی ن 2طراحرری و اجرررا سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه سررعادت آبرراد

 متر  7ععمق تود:

         ق ناررراژ ععمرر اطراحرری و اجرررا سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه تیشررا برره روی نیلینررگ و

 متر   7.5تود:
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 عمررق اناررراژ ع راحرری و اجرررا سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه فامرری برره روی نیلینررگ و     ط

 متر   7.5تود:

 انارررراژ  ونگهبررران بررره روی نیلینرررگ و انارررراژ ترررود پرررروژه مشررریریه بررره روی نیلینرررگ    طراحررری و اجررررا سرررازه

 متر   ۹ععمق تود:

          اژ نررگ و اناررر طراحرری و اجرررا سررازه نگهبرران برره روی نیلینررگ و اناررراژ تررود پررروژه یوسرر  آبرراد برره روی نیلی

 متر   ۹ععمق تود:

 

 طراحی  عملیات ت ایم بستر به روی میاروپای  های

  پاسررداران   -ت ارریم بسررتر برره روی میاروپایرر  هررای ت ایمرری و برراربر دروس عآدرس:تهررران       طراحرری  عملیررات

  شرکت آرین تیس -متر طول 1700عحجم عملیات  

      م عملیررات    عحجررقررا م شررهر عآدرس:  قررا م شررهر طراحرری عملیررات ت ارریم بسررتر برره روی میاروپایرر  هررای برراربر

  :شرکت آرین تیساکارفرم–متر طول  3400

   عحجرررم هیجرران -ات ت اررریم بسررتر برره روی میاروپایررر  هررای برراربر  هیجررران عآدرس:ترریان     عملیرر  طراحرری   

  کارفرما: مهندس پوراحمدی -متر طول 600عملیات  

 چاباسرررر  عحجرررم-عملیرررات ت اررریم بسرررتر بررره روی میاروپایررر  هرررای بررراربر چاباسرررر عآدرس:تررریان  طراحررری 

 ارفرما: مهندس پوراحمدی ک -متر طول 810عملیات  

 نتقررال رده هررای او اجرررا عملیررات ت ارریم بسررتر برره روی میاروپایرر  هررای ت ایمرری و برراربر خررط لولرره فررراو    طراحرری

 متر طول  2400پا یشگاه نفت ستاره عآدرس:بندرعباس  عحجم عملیات  
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 د فررت پاسررارتانعملیررات ت ارریم بسررتر برره روی میاروپایرر  هررای ت ایمرری و برراربر پررروژه معررازن      و اجررراراحرری ط

 متر طول  3150عآدرس:بندرعباس  عحجم عملیات  

   ن عملیررررات ت ارررریم بسررررتر برررره روی میاروپایرررر  هررررای ت ایمرررری و برررراربر پررررروژه ابررررادا      و اجرررررا طراحرررری

 متر طول  850عآدرس:آبادان  عحجم عملیات  

   عملیررررات ت ارررریم بسررررتر برررره روی میاروپایرررر  هررررای ت ایمرررری و برررراربر پررررروژه شرررراپور     ا و اجرررررطراحرررری 

 متر طول  612عآدرس:تهران شاپور  عحجم عملیات  

  عملیررررات ت ارررریم بسررررتر برررره روی میاروپایرررر  هررررای ت ایمرررری و برررراربر پررررروژه شررررهر ری   و اجررررراطراحرررری 

 متر طول  450عآدرس:تهران شهرری  عحجم عملیات  

 ان ات ت ارررریم بسررررتر برررره روی میاروپایرررر  هررررای ت ایمرررری و برررراربر پررررروژه سررررتارخ عملیرررر  و اجرررررا طراحرررری

 متر طول  250عآدرس:تهران ستارخان  عحجم عملیات  

 

 انجام مطالعات ت لی  خطر 

  انجام مطالعات ت لی  خطر احتما تی سد چم سرخ واقع در استان ایام 

 آورد در استان البرز  انجام مطالعات ت لی  خطر احتما تی مجتمع تجاری نگین ورد 

 ر دتی واقرررع انجرررام مطالعرررات ت لیررر  خطرررر و ت لیررر  دینرررامیای آبرفرررت عاثرررر سررراختگاه  بیمارسرررتان شرررریع

 استان البرز 
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 تجهیزات آزمایشگاهی

 

 

 تعداد آزمایشگاهی -جهیزات فنی ت

 2 و      SPT ،CPTعچا ،  SPTلوازم انجام آزمای  

 1 انوفرل  یلوازم انجام آزما

 1 عدد تیج و پایه 4همراه با  تن 60 تی  با ظرفPLT ف ه ع یدستگاه تست بارتذار

 CD 1و  UU ،CUی مدل رفتاری خا  شام ها  یآزما تمامی انجام تیتن با قابل 5 تالیجید یدستگاه سه م ور

 1 تالیجید میدستگاه بری مستق

 1 یدستگاه تی م ور

 CBR  1ع ایفرنیکال یباربر تیدستگاه ظرف

 4 دستگاه ت ایم عاد ومتری 

 2 امریاا 2005طراحی  ES-3000م ، دستگاه ژ ومتریاس  شناسی  با کلیه لوازدستگاه ژ وسایزمیی علرزه 

 2 متر همراه با کلیه لوازم 2000های جریان تا ستری الاترودبا توانای ت -وات  300دستگاه ژ والاتریی  با توان 

 1 ساخت کشور انگلستان MEGGERدستگاه ژ والاتریی  

 1 حدود اتربرگ نییدستگاه کاساترانده جهت تع

 1 با توان ما  با پمپ خأل 

 1 در م   تهیدانس نییتراکم و تع یها  یلوازم انجام آزما

 سری 6 یدرومتریه انجامآزمای  لوازم

 سری 1 الی تمام استی  در سایزهای معتل 

 1 دستگاه شیار الی اتوماتیی با تایمر

 1 درجه 150حداکثر  یو دما تریل 500با حجم  یشگاهیاون آزما

 سری 1 ترم 01/0و  1/0، 1 یبا دقت ها یشگاهیآزما یترازوها

 1 بار 10 یو فشار هواده تریل 250با حجم معزن  ایتالیا ینیکمپروسور باد ساخت ف
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 تجهیزات واحد اجرای نیلینگ  و میاروپای 
 تعداد

 دستگاه1 زنجیری فورکاوادری  واتن 

 دستگاه2 یلیتر 140ست تزریق دو اب سیمان شام  میاسرهای اولیه و ثانویه پمپ هیدرولیی 

 دستگاه2 260ست شاتاریت

 دستگاه1 ۹15کمپرسور 

 دستگاه2 دستگاه لوله کوب

 دستگاه2 دستگاه حفاری راس 

 سری3 تزریق و     متری، سوپاپ تزریق، شلنگ  6و  4و  2پار سرچاهی، پار 
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 اجرا شدهتصاویری از پروژه های 

 

 

 بندرعباس پروژه: عملیات اجرای میاروپای  خطوط انتقال نفت و تازویی  منطقه ویژه اقتصادی

 کارفرما: شرکت بناتستر کرانه
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 تصادی بندرعباسپروژه: تست بارتذاری جانبی میاروپای  خطوط انتقال نفت و تازویی  منطقه ویژه اق

 کارفرما: شرکت بناتستر کرانه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 ت ایم بستر با استفاده از میاروپای  های کوبشی معازن نفت و تست کششی میاروپای پروژه: 

 کارفرما: شرکت نفت پاسارتاد
 

 

 

 



 

34  

 

          تست فشاری میاروپای  معازن نفت                                      پروژه: 

 کارفرما: شرکت نفت پاسارتاد
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 پروژه : پایدارسازی تود دیواره های پروژه زعفرانیه

 مظهریآقای کارفرما: جناب 

 

 
 

________________________________________________________________________ 

 

 پروژه: پایدارسازی دیواره تودبرداری پروژه یوس  آباد    

 کارفرما: جناب آقای موذنی پور 
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 1۹فامی کوچه پروژه: پایدار سازی تود با استفاده از روی نیلینگ 

کارفرما: شرکت پتروالاتریی مهندس 

 سا ری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 پروژه: طراحی و اجرای سازه نگهبان به روی نیلینگ 

 کارفرما: جناب آقای عبدالهی
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  برای کنترل نشست میدان شاپورپروژه: اجرای میاروپای  

 کارفرما: جناب آقای حسینی
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 پروژه ستارخانبرای کنترل نشست  اجرای میاروپای  پروژه:

 م مدی جناب کارفرما:
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 شهر ریبرای کنترل نشست  اجرای میاروپای  پروژه:

 فیضیآقای  جناب کارفرما:
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 اجرای میاروپای  برای کنترل نشست پروژه آبادانپروژه 

 شریده آقای جناب کارفرما:
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 انجام آزمای  کش  مهارهای تنیده

 

 

 
 

 
 


