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ش��رکت مهندس��ین مش��اور ژئومحیط پارس با بیش از یک دهه تجربیات ارزش��مند و ارائه خدمات مهندس��ی عمران در مراحل مختلف 

مطالعات اولیه،  طراحی،  نظارت و کنترل کیفیت در حین اجرا س��عی در بهبود کیفی پروژه های عمرانی در داخل و خارج کش��ور داش��ته 

اس��ت. برای این منظور ش��رکت ژئومحیط پارس با بهره گیری از زبده ترین فارغ التحص�یالن دانش��گاهی و پرسن�ل مجرب در ده ها پروژه 

بزرگ دولت��ی و خصوص��ی از جمله سازه  های بلندمرتبه،  مخازن سنگین،  نیروگاه ها،  مجتمع های صنعتی و پتروشیمی،  میادین نفتی،  

مجتمع های فوالدسازی،  مجتمع  های  تفریحی،  شهرک های مسکونی،  اسکله ها،  پل ها   و همچنین شریان های حیاتی مانند خطوط لوله، 

خطوط انتقال نیرو  و ... همکاری داشته است.    

بعالوه گروه مهندس����ی ش��رکت ژئومحیط پارس جهت تروی�ج دانش مهندسی نسبت به برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی،  انجام 

تالیف کتاب و همکاری در تهیه آیین نامه ها و مشخصات فنی اقدام نموده  است.    پروژه های پژوهشی و همچنین انتشار مقاالت، 

زمینه های اصلی فعالیت شرکت ژئومحیط پارس:  

   مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی   طراحی و نظارت پی های ویژه و سازه های صنعتی
   خدمات ویژه تست و طراحی شمع   طراحی و نظارت پایدارسازی گودهای عمیق

   آزمایش های ویژه خاک، مقاومت مصالح و ژئوسنتتیک   محیط زیست
   روش های اصالح خاک

مهندسین مشاور ژئومحیط پارس حائز تایید صالحیت در تخصص های ذیل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد:

  رتبه 1   تخصص ژئوتکنیک
  رتبه3   تخصص سازه

  رتبه3   تخصص محیط زیست

تاریخچه
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آزمایشگاه تخصصی خاک، ژئوسنتتیک و مقاومت مصالح

مهندس��ین مش��اور ژئومحیط پارس با هدف توس��عه و افزایش س��طح کیفی و کمی خدمات خود،  نسبت به احداث و 
تجهیز آزمایش��گاهی با مس��احتی بیش از 2000 متر مربع واقع در ش��هرک صنعتی خرمدش��ت اقدام نموده، که حاوی 
تجهیزات فوق پیش��رفته در زمینه انج��ام انواع آزمایش های مکانیک و دینامیک خ��اک،  آزمایش های بتن و مقاومت 

مصالح و همچنین آزمایش های ژئوسنتتیک می باشد.

همچنین این مش��اور به منظور افزایش توان فنی پرس��نل خود 
نس��بت به برگزاری کالس های آموزش��ی منظ��م در زمینه انجام 
ان��واع آزمایش های خاک،   ژئوس��نتتیک و مقاومت مصالح طبق 

استانداردهای بین المللی مربوطه اقدام نموده است.
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بخش های مختلف آزمایشگاه مرکزی

1. مکانیک خاک

در این بخش انواع خدمات آزمایش��گاهی خاک شامل کلیه آزمایش های 
مکانیک��ی و ش��یمیایی خ��اک و نی��ز انج��ام آزمایش ه��ای ویژه  فیزیک��ی، 
آزمایش��گاهی مانند س��ه مح��وری بزرگ مقیاس )اس��تاتیکی و س��یکلی( 
جهت مطالعه اثر مسیر تنش و شرایط بارگذاری بر رفتار و مقاومت خاک، 
بررس��ی مقاومت روانگرای��ی و تعیین پارامتره��ای دینامیکی خاک نظیر 

میرایی و ... ارائه می گردد. مدول برشی دینامیکی، 

3. مقاومت مصالح 

در بخ��ش مقاومت مصالح آزمایش��گاه مرک��زی،  انواع خدم��ات مربوط به 
آزمایش های س��یمان،  بتن،  قیر،  آس��فالت و آزمایش های کش��ش،  فش��ار 

و خمش مقاطع فلزی مانند میلگرد،  میله، پیچ و تسمه انجام می شود.

2. ژئوسنتتیک

ش��رکت ژئ��و محی��ط پ��ارس ب��ا اس��تفاده از تجهی��زات اختصاص��ی 
خ��ود و بهره گی������ری از امتی��از نماین�����دگی انحصاری ش������رکت 
کانادای��ی CTT Group - SAGEOS Division در ایران قادر به انجام 
انواع آزمایش های مکانیکی،  شیمیایی،  هیدرولیکی،  دوام و کارایی 

ژئوسنتتیک ها می باشد.
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ژئوتکنیک و زمین شناسی

طراحی و نظارت پایدارسازی 
گودهای عمیق

 طراحی و نظارت پی های ویژه و 
سازه های صنعتی

روش های اصالح خاک

محیط زیست

خدمات ویـژه تست و طراحی 
شمع

زمینه های اصلی فعالیت
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آزمایش های ویـژه خاک، مقاومـت 
مصالـح و ژئـوسنتتیـک
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آنچه شـرکت ژئومحیط پارس را نسـبت به سایر شـرکت های همکار متمایز می سـازد ارائه برخی 
خدمات ویژه مهندسی ژئوتکنیک از جمله موارد ذیل می باشد:

         آزمایش های بارگذاری استاتیکی و دینامیکی شمع مانند PDA  و PIT  )کنترل یکپارچگی شمع( 

آزمایش سـه محوری بزرگ مقیاس و سـه محوری دینامیکی             آزمایش های ویژه خاک مانند آزمایش برش مسـتقیم برجا، 
)سیکلی(، آزمایش برش ساده

مطالعات ژئوتکنیک لرزه ای، تحلیل خطر، آزمایش های لرزه نگاری، گسل یابی، تحلیل دینامیکی و اندرکنش لرزه ای پی- خاک  

طراحی و نظارت بر پایدارسازی گودهای عمیق  

انواع آزمایش های ژئوسنتتیک  

فشار آب حفره ای و ... در حین و پس از اجرای پروژه های  خدمات طراحی، نصب و تفسیر ابزار دقیق جهت پایش تغییر مکان ها،   
حساس

مدلسـازی عددی و تحلیل های دینامیکی س��ازه های خاکی و یا مدفون در خاک جهت بررسی رفتار اندرکنش خاک و سازه در   
بارگذاری های دینامیکی

1
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خدمات ویژه
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فهرست بخش های مختلف

7  -  13 توانمندی ها  

14 - 27 سوابق و تجربیات کاری منتخب 

28 - 65 معرفی پروژه های منتخب 

66 - 92 رزومه افراد کلیدی 
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         ژئوتکنیک و زمین شناسی

انجام آزمایش ه��ای برجا مانند  مطالعات صحرایی ش��امل حف��ر گمانه های شناس��ایی، 
اندازه گی��ری  صفح��ه،  بارگ��ذاری  برج��ا،  مس��تقیم  ب��رش  پرس��یومتر،   ،CPT  ،SPT

نفوذ پذی��ری )لوژان و لوفران(، تعیی��ن مقاومت الکتریک��ی، آزمایش های ژئوفیزیک 
)Crosshole و  Downhole( تعیین س��رعت موج برش��ی

مکانیکی و شیمیایی متعارف  مطالعات آزمایشگاهی شامل کلیه آزمایش های فیزیکی، 
در مکانیک خاک و مقاومت مصالح و نیز انجام آزمایش های ویژه مانند سه محوری دینامیکی

گسل یابی و لرزه خیزی مطالعات تکتونیکی،  شناسایی منابع قرضه،  تهیه نقشه های زمین شناسی، 

رخنمونسنگیـمطالعاتزمینشناسی

آزمایشتحکیم آزمایشتکمحوری توانمندی ها
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 خدمات ویژه تست و طراحی شمع

محوری  انجام کلیه تست های استاتیکی ش��مع شامل محوری فشاری، 
جانبی و بارگذاری سیکلیک    کششی، 

انجام تست دینامیک شمع )PDA( و تحلیل های مربوطه
)CAPWAPو WEAP(

 ابزارگذاری شمع در تست های استاتیک 

)RLT( و بارگذاری سریع  O-Cell ،STATNAMIC تست های ویژه بارگذاری شمع مانند

CSL و PIT تست های کنترل یکپارچگی مانند

طراحی نوع شمع، ابعاد و طول شمع با توجه به شرایط ژئوتکنیکی و آنالیز گروه شمع و تحلیل 
فونداسیون و سازه شمع،  اندرکنش خاک، 

)Piled Raft( طراحی رادیه � شمع

ارائه مشخصات فنی اجرای شمع های درجاریز و کوبشی برای شرایط متفاوت ژئوتکنیکی 

)PDA(آزمایشدینامیکشمع دردریا

آزمایشبارگذاریاستاتیکیشمع
)پروژهمخابراتتهران-1750تن(

آزمایشکنترلیکپارچگییاسالمتشمع )PIT(توانمندی ها

نصبحسگرهایشتابوکرنشدر
)PDA(آزمایشدینامیکشمع



9

مقاومت مصالح و ژئوسنتتیک  آزمایش های ویژه خاک، 

توانمندی ها

دستگاهآزمایش3محوریاستاتیکیودینامیکی

آزمایش های ویژه خاک: مانند آزمایش سه محوری دینامیکی،   اعمال مسیر 
تنش و رفتار دینامیکی خاک،  آزمایش برش مستقیم برجا جهت تعیین میزان 

چسبندگی خاک های درشت دانه و سیمانته

بتـن و مقاومت مصالح: آزمایش ه��ای بتن از قبیل تعیین اس��المپ، تعیین 
مقاومت فش��اری نمونه های مکعبی یا اس��توانه ای، چکش اش��میت، کرگیری 
از بت��ن سخت ش��ده،  ارائ��ه ط��رح اخت��الط بت��ن، آزمای��ش بارگ��ذاری س��قف، 
آزمایش های قیر و آسفالت، آزمایش کشش میلگرد و صفحات فوالدی، پیچ و 

مهره جهت تعیین تنش گسیختگی

ان��واع آزمایش ه��ای فیزیک��ی،  آزمایش هـای محصـوالت ژئوسـنتتیک: 
دوام و کارایی مانند آزمایش کشش،     بیرون  شیمیایی،  هیدرولیکی،  مکانیکی،  
کش��ش )Pullout(، سوراخ ش��دگی ) اس��تاتیکی و دینامیکی(، پارگی،  خزش، 
خستگی،  کنترل درز و اتصال، آزمایش نفوذ پذیری انواع ژئوتکستایل  رهایی،  
)عمود بر س��طح(، آزمایش قابلیت آب گذری ژئوتکستایل ) در امتداد صفحه(، 

سختی و ... وزن مخصوص،  ضخامت،  اندازه گیری ابعاد چشمه ها، 

آزمایشگاه های مسـتقر در محل: خدمات آزمایشگاه های مستقر در محل 
پروژه جهت کنترل عملیات خاکی،  بتنی و آسفالتی

بنتونیـت: آزمایش های بتونی��ت در محل به منظور کنت��رل عملیات حفاری 
شمع های درجاریز و دیوارهای آب بند

آزمایشکششژئوتکستایل
بافکعریضغلطکی

آزمایشکششمیلگرد
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تحلی��ل و طراحی پی س��ازه های مختل��ف صنعت��ی در خاک های 
مساله دار با استفاده از روش های مختلف:

ریزشم�����ع )Micro Piles(، استف�����اده از ژئوسنتتی������ک ها 
 ،)Soil Deep Mixing( اختالط عمی�����ق ،)Geosynthetics(
 ،)Preloading( تراک����م دینامیک����ی خ��اک، پیش ب�����ارگذاری

ستون سنگی )Stone Columns(، اختالط جایگزینی

تحلیل و طراحی سازه های خاک مسلح تحت نیروهای استاتیکی 
و دینامیکی  

تحکیم بستر بر روی زمین های خیلی نرم،  باتالقی و خور 

  روش های اصالح خاک

تراکمدینامیکیـعسلویه

پیشبارگذاریـسربندرـخوزستان

توانمندی ها
تحکیمبستردرزمینهایخیلینرمونرم-ماهشهر

دیواروکولهخاکمسلح

استفادهازژئوسنتتیکها
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 طراحی و نظارت پی های ویژه و سازه های صنعتی

طراحی و نظارت فونداس��یون، ش��مع و بستر س��ازی مخازن 
آب، نفت و س��ایر مواد شیمیایی، بخش  های مختلف نیروگاه 

و مجموعه های صنعتی نفت و گاز

طراحی و نظارت خشک کردن دریا و محیط های باتالقی 

طراحی و نظارت مجموعه انبارهای صنعتی 

تحکیمبستربرایاحداثواحدصنعتیـماهشهر

نیروگاهپتروشیمیفجر-ماهشهر

انبارغالت-کاالتجارت-اراضیبندرامام

ماهشهرتوانمندی ها پتروشیمیفجرـ واحدتصفیهآبـ

5
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طراحی و نظارت پایدارسازی گودهای عمیق

توانمندی ها

بررس��ی و کنترل پایداری ش��یروانی و جداره های گودبرداری

آنالی��ز و تحلیل مقادیر تغییر ش��کل در اطراف و لبه گودبرداری

نظارت بر انجام عملیات پایدارس��ازی ب��ه روش های میخکوبی، 
مهارگ��ذاری و ...

طراح��ی و نظارت ب��ر ابزار بن��دی و پای��ش در پروژه ه��ای مه��م

طراحی سیس��تم زهکش��ی و آب بندی

)instrumentation & monitoring(

پایدارسازیگود-قزوین

پایدارسازیگودبیمارستانآتیه2

آببندیوزهکشیپروژهبیمارستانآتیه2



13

مطالعات مکان یابی محل دفن پسماند )Landfill( و مرکز دفع زباله های ویژه )صنعتی خطرناک( 
)GIS( با استفاده از سیستم های سنجش از راه دور

وی����ژه و همچنین  صنعت���ی،  تحلی��ل و طراح��ی محل ه��ای دف���ع پس��مان���دهای ش��هری، 
 )Tailing Dams( س��دهای باطله

انجام مطالعات آلودگی زدایی محل های آلوده ناشی از نشت آالینده ها در خاک

)Aquifer( شناسایی منابع آالینده و میزان آلودگی آبخوان ها

مطالعه اثرات زیست محیطی احداث پروژه های مختلف عمرانی و صنعتی

آزمایش آالینده های آب 

پایشآلودگی،آبخوانآملـبابل

پهنهبندی4استاندرمرکزکشوربرای
تعیینساختگاهدفعزبالههایصنعتی

توانمندی ها

محیط زیست7

محدوده سایت کمکی

جاده دسترسی به معدن

سایت 110 و تپه های اطراف آن

تپه های جبهه شمالی سایت 111

)HWTC(مکانیابیمحلدفعزبالههایصنعتیدراستانسمنان
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سوابق و تجربیات کاری منتخب

انج��ام مطالع��ات ژئوتکنی��ک و لرزه خیزی و تحلی��ل خطر پروژه   
بازطراحی کتابخانه و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

)سال 95(
کارفرما: شرکت ساختمانی و مهندسی گوپله  

انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه مجتمع تجاری علوی قم )سال 95(  
کارفرما: جناب آقای آزمون  

انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه 200 واحدی منازل پتروشیمی   
امیرکبیر )سال 95(

کارفرما: شرکت پتروشیمی امیرکبیر  

برداش��ت  و  بت��ن  و  کیف��ی خ��اک  کنت��رل  آزمایش ه��ای  انج��ام   
پروفیل های ژئورادار )GPR( در پروژه طرح توس��عه بیمارس��تان 

فارابی )سال 94(
کارفرمـا: دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات درمان��ی تهران-   

بیمارستان فارابی

تقاط��ع  مهندس��ی  خدم��ات  و  ژئوتکنی��ک  مطالع��ات  انج��ام   
غیرهمسطح پروژه میدان نفتی یادآوران، دشت آزادگان، استان 

خوزستان )سال 94(
کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس  

انجام مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه پاالیش��گاه بید بلند 2،   
بندر ماهشهر، استان خوزستان )سال 94(

کارفرما: شرکت مهندسی تهران جنوب  

انج��ام مطالع��ات ژئوتکنیک پ��روژه تزری��ق گار کرن��ج 3، امیدیه،   
استان خوزستان )سال 94(

کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران  

انج��ام مطالع��ات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک پروژه س��اختمان جدید   
بیمارس��تان دکتر ش��ریعتی در منطق��ه 22 تهران، اس��تان تهران 

)سال 94(
کارفرما: مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی  

انجام مطالعات ژئوتکنیک و تس��ت شمع در پایانه نفتی زمین 22   
واقع در بندر امام خمینی )ره( به منظور ساخت مخازن نگهداری 

فرآورده های نفتی، استان خوزستان )سال 94(
کارفرما: شرکت ایران مارین سرویسز  

اس��تفاده از خدمات مهندسی مش��اور در زمینه انجام آزمایشات   
ژئوتکنیک احداث ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی سپیدان، 

استان فارس )سال 93(
کارفرما: شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران  

انجام مطالعات ژئوتکنیک س��ایت ش��رکت بی.ای.ت��ی پارس در   
اشتهارد، استان تهران )سال 93(
کارفرما: شرکت بی.ای.تی پارس  

خدمات مش��اوره پ��روژه احداث انب��ار غالت ش��رکت کاال تجارت   
خلی��ج فارس در قطع��ه 20 اراضی پش��تیبانی بندر ام��ام خمینی 

)ره(، استان خوزستان )سال 93(
کارفرما: ش��رکت خدم��ات بین الملل��ی کاال تج��ارت خلیج فارس   

)کارگیل(

انج��ام مطالع��ات ژئوتکنیک پروژه س��بزه میدان زنجان، اس��تان   
زنجان )سال 93(

کارفرما: شرکت کهن دژ میالد  

1  ژئوتکنیک و زمین شناسی
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مطالعات ژئوتکنیک پروژه MDF واقع در س��ایت کشت و صنعت   
امیرکبیر، استان خوزستان )سال 93(

کارفرما: شرکت البرز نئوپان جنوب  

انج��ام خدمات مهندس��ی ژئوتکنی��ک، مقاومت مصال��ح، تهیه و   
کوبیدن و تس��ت ش��مع برای احداث مخازن ذخیره فرآورده های 
نفتی ش��رکت ایرانول، بندر امام خمینی )ره(، استان خوزستان 

)سال 93(
کارفرما: شرکت نفت ایرانول  

ارائ��ه خدم��ات ژئوتکنی��ک، ژئوالکتریک و هیدرولوژیک س��ایت   
میدان نفتی آذر )CPF( مهران، استان ایالم )سال 93(

کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی جهان پارس  

مطالعات ژئوتکنیک محل نصب پانل های خورشیدی در نیروگاه   
خورشیدی اراک، استان مرکزی )سال 93(

کارفرما: شرکت پارس التک انرژی  

مطالعات ژئوتکنیک و مقایس��ه روش های مختلف پایدارس��ازی   
فونداسیون پروژه پارکینگ طبقاتی خلیج فارس، آبادان، استان 

خوزستان )سال 93(
کارفرما: شرکت روئین دژ بتن  

مطالعات ژئوتکنیک پروژه بیمارستان 600 تختخوابی و مجموعه   
تجاری، رفاهی و فرهنگی برکت، استان تهران )سال 92(

کارفرما: شرکت توسعه آینده پارس  

مطالعات ژئوتکنیک، تحلیل و بررس��ی پتانس��یل لغزش، معرفی   
و ارزیاب��ی راهکاره��ای مختل��ف و انتخاب گزینه مناس��ب جهت 
پایدارس��ازی و ارائ��ه ط��رح ش��یروانی ضل��ع ش��مالی پیرام��ون 
س��اختمان اداری ش��ماره 1 در مجموعه هزار و یک شب، استان 

تهران )سال 92(
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام  

مطالعات ژئوتکنیک پروژه کرانه، جزیره کیش )سال 92(  
کارفرما: شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش )بساک(  

مطالعات ژئوتکنیک پروژه مخزن شماره 208، بندر امام خمینی   
)ره(، استان خوزستان )سال 92(

کارفرما: شرکت گلف اجنسی ایران  

استان خوزستان  مطالعات ژئوتکنیک واحد نمک زدایی پازنان 2،   
)سال 92(

  کارفرما: شرکت هیرگان انرژی

مطالع��ات ژئوتکنی��ک پ��روژه ش��عبه 2 تامی��ن اجتماع��ی زنجان   
)سال 92(

کارفرما: شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران  

مطالعات ژئوتکنیک پروژه تزریق گاز کرنج 3، اس��تان خوزس��تان   
)سال 92(

کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران � ایریتک  

مطالعات ژئوتکنیک میدان نفتی آزادگان شمالی واقع در استان   
خوزستان � دشت آزادگان )سال 91 - 92(

 China Petroleum Engineering Construction Company   :کارفرما  
)CPECC)

مرحله مقدماتی و تکمیلی مطالعات ژئوتکنیک واحد نمک زدایی   
استان خوزستان)سال91 - 92( کوپال، 

کارفرما: شرکت هیرگان انرژی  

سوابق و تجربیات کاری منتخب
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شرق تهران )سال 91( مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه کوثر،   
کارفرما: شرکت ساختمانی و تاسیساتی سکاف  

مطالعات ژئوتکنیک سایت ش��رکت پتروناد آسیا واقع در منطقه   
ویژه اقتصادی ماهشهر )سال 91(

کارفرما: شرکت پتروناد آسیا  

مطالعات ژئوتکنیک محوطه شرق پتروشیمی کارون در سایت 2   
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر )سال 90(

کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر  

مطالع��ات ژئوتکنی��ک پ��روژه تولی��د زود هن��گام می��دان نفت��ی   
هندیجان شمالی )سال 90(
کارفرما: شرکت سمندیس  

ماهشهر  مطالعات ژئوتکنیک پروژه اس��کله شرکت گلف اجنسی،   
)سال 90( 

کارفرما: شرکت گلف اجنسی  

م��طالع����ات ژئوتکنی�����ک پ�����روژه پاالیشگ�����اه سرخ�����س   
)میدان گازی شوریجه(، سرخس )سال 89(

کارفرما: شرکت جندی شاپور  

مطالع��ات ژئوتکنیک پروژه اصالح فونداس��یون های محوطه فلر   
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر )سال 89( پتروشیمی امیرکبیر، 

کارفرما: مجتمع پتروشیمی امیرکبیر  

مجتم��ع  در   )ASU( ه��وا  واح��د  پ��روژه  ژئوتکنی��ک  مطالع��ات   
پتروشیمی فجر II، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر )سال 89(

کارفرما: شرکت گازهای صنعتی دلوار افزار  

مطالع��ات ژئوتکنیک و بهینه س��ازی ط��رح پی پ��روژه مخزن آب   
تعادل فشارکیش )سال 88(

کارفرما: شرکت مهندسین مشاور ری آب  

فرحزاد، تهران   مطالع��ات ژئوتکنیک پروژه دروازه فرهنگ الب��رز،   
)سال 88(

کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تهران  

مطالع��ات ژئوتکنی��ک پ��روژه اراض��ی 300 هکت��اری مس��کن مهر   
شهرستان شهریار )سال 88(

کارفرما: اتحادیه مسکن مهر شهرستان شهریار  

مطالع��ات ژئوتکنی��ک تکمیلی و طرح پایدارس��ازی گود در پروژه   
برج ه��ای بلن��د مرتبه ه��زاره س��وم، خیابان ش��یخ بهای��ی، تهران 

)سال 88(
کارفرما: شرکت تعاونی مسکن آشیانه هلیکوپتر  

واح��دی   800 مس��کونی  مجتم��ع  پ��روژه  ژئوتکنی��ک  مطالع��ات   
کرمانشاه، کرمانشاه )سال 87(

کارفرما: شرکت میثاق سرافراز  

س��یاحتی  و  تفریح��ی  اقامت��ی،  مجتم��ع  ژئوتکنی��ک  مطالع��ات   
پردیس چم، چمخاله، استان گیالن )سال 86(

کارفرما: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان  

سوابق و تجربیات کاری منتخب
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1  ژئوتکنیک و زمین شناسی ) ادامه ...(

مطالع��ات ژئوتکنی��ک پروژه ب��رج میلینیوم کیش و بهینه س��ازی   
سیستم پی، جزیره کیش )سال 86(

کارفرما: شرکت آشیانه هلیکوپتر  
مطالعات ژئوتکنیک مخزن 78 سوهانک، تهران )سال 85(  

کارفرما: شرکت آب و فاضالب شهر تهران  

مطالع��ات ژئوتکنیک دهکده س��احلی خلیج ف��ارس، جزیره کیش   
)سال 84(

کارفرما: شرکت سهامی تجار کیش  

 ،ETP II نظ��ارت بر مطالع��ات ژئوتکنیک پروژه های پتروش��یمی  
فجر I و فجر II، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر )سال های 81 تا 84(

کارفرما: شرکت پتروشیمی فجر  

مطالعات ژئوتکنیک طرح مقاوم س��ازی س��اختمان وزارت نفت،   
تهران )سال 83( )با همکاری دانشگاه صنعتی شریف(

کارفرما: وزارت نفت  

دریاچ��ه  پ��روژه  زمین شناس��ی  و  ژئوتکنی��ک  بخ��ش  مدیری��ت   
مصنوعی منطقه 22 تهران -  فاز I )سال 82(

کارفرما: شهرداری منطقه 22 تهران  

کنت��رل  پ��روژه  زمین شناس��ی  و  ژئوتکنی��ک  بخ��ش  مدیری��ت   
سیالب های منطقه 22 تهران �  فاز I )سال82(

کارفرما: شهرداری منطقه 22 تهران  

مطالعات ژئوتکنیک مجتمع مسکونی اساتید دانشگاهی در منطقه   
کیلومتر ۵ غرب چالوس، مجاور دریای خزر )سال 81( شالیزار، 

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  

سوابق و تجربیات کاری منتخب
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سوابق و تجربیات کاری منتخب

انج��ام آزمایش ه��ای اس��تاتیکی و دینامیکی بر روی ش��مع های   
س��انتریفیوژ )تاکنون 12 تس��ت اس��تاتیک و 40 تس��ت PDA( در 

پروژه فوالد فوالد جهان آرا )سال 94 تا کنون(
کارفرما: شرکت بنیان گستر اروند  

انج��ام آزمایش ه��ای اس��تاتیک و دینامی��ک ب��ر روی ش��مع های   
اصل��ی کوبش��ی و درجاری��ز )تاکنون 54 عدد تس��ت اس��تاتیک بر 
روی شمع های کوبشی و درجاریز، 369 عدد تست PDA و 1 عدد 

تست سالمت شمع PIT( بر روی آن ها )سال 94 تاکنون(
کارفرما: شرکت فوالد جهان آرا اروند  

تامین و اجرای ش��مع های آزمایش��ی کوبش��ی، اجرای شمع های   
درجاری��ز و انجام آزمایش های اس��تاتیک و دینامی��ک ) 16 عدد 
تست اس��تاتیک بر روی شمع های کوبش��ی و درجاریز، 85 تست 
PDA  و 30 عدد تس��ت کنترل یکپارچگی شمع( بر روی آن ها در 

پروژه مجتمع فوالد جهان آرا اروند )سال 94(
کارفرما: شرکت  فوالد جهان آرا اروند  

اج��رای و آزمای��ش ش��مع های آزمایش��ی از ن��وع س��انتریفیوژ در   
تاسیس��ات ماهش��هر در پ��روژه بیدبلن��د 2 )تاکنون 9 عدد تس��ت 

استاتیک و 159 عدد تست PDA( )سال 94(
کارفرما: شرکت  فنی و ساختمانی تهران جنوب  

انجام آزمایش های استاتیکی شمع های درجاریز و تست سالمت   
شمع )PIT( )11 عدد تست استاتیک تا 1750 تن، 66 عدد تست 
کنترل یکپارچگی ش��مع PIT( در پروژه مجتمع س��اختمان های 

ستادی مخابرات ایران TCI )سال 94(
کارفرما: شرکت  مدیریت امالک مخابرات ایران )سامان سازه غدیر(  

انج��ام آزمایش های اس��تاتیک )تا 1300 تن(  بر روی ش��مع های   
پروژه هتل های زنجیره ای آراز )سال 94(

کارفرما: شرکت  ارژن خاک شمال  

خدم��ات انج��ام آزمایش ه��ای ش��مع ) تاکن��ون 11 ع��دد تس��ت   
اس��تاتیک، 84 عدد تست PDA و 29 عدد تس��ت کنترل یکپارچه 
 NGL3200 شمع( مربوط به پروژه احدات کارخانه گاز و گاز مایع

)سال 93 تاکنون(
کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء � موسسه صدف  

انج��ام تس��ت های اس��تاتیک و دینامی��ک ش��مع های آزمایش��ی   
)۴ تس��ت اس��تاتیک و 16 تس��ت PDA( در پروژه احداث کارخانه 

فوالد کاوه اروند � منطقه آزاد اروند )سال 92(
کارفرما: شرکت فوالد کاوه اروند  

آزمایش��ی  ش��مع های  دینامی��ک  و  اس��تاتیک  تس��ت  های  انج��ام   
)9 تس��ت اس��تاتیک و 38 تس��ت PDA( در پ��روژه اح��داث کارخان��ه 

پتروشیمی سلمان پارسی � منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر )سال 92(
کارفرما: شرکت پتروشیمی سلمان پارسی  

مش��اوره و انج��ام تس��ت های دینامی��ک و اس��تاتیک در مراح��ل   
طراحی )14 تست( و کنترل کیفیت در حین اجرا بر روی 5 درصد 
از ش��مع های اجرایی )بیش از 140 تس��ت( در پروژه میدان نفتی 

آزادگان شمالی )سال 92(
        کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس

طراح��ی ش��مع تح��ت ب��ار جانب��ی و انجام تس��ت های  مش��اوره،   
دینامی��ک ش��مع در پ��روژه ف��را س��احل می��دان نفت��ی س��روش 

)شناور FSU( - خلیج فارس )سال91(
  کارفرما: شرکت های صدف و پترو بندر دریا

2 خدمات ویژه تست و طراحی شمـع
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مش��اوره و انجام تس��ت های دینامیک شمع و اس��تاتیک ریزشمع   
)28 تس��ت PDA و 10 تس��ت اس��تاتیک( در پ��روژه پتروش��یمی 

تخت جمشید - ماهشهر )سال91(
        کارفرما: شرکت پتروشیمی تخت جمشید

انجام تس��ت های دینامیک شمع )تس��ت PDA روی 350 شمع( در   
پروژه گسترش منطقه نفتی یادآوران )CTEP( -  اهواز )سال 90 - 91(

کارفرما: شرکت ارسا ساختمان  

انجام  تست های دینامیک شمع )10 تست PDA(، پروژه احداث   
بندر تجاری صنعتی آستارا -  آستارا )سال 91-90(  

        کارفرما: شرکت مهر گستر صبح

انج��ام تس��ت های دینامی�ک )تس��ت PDA و PIT( و اس��تاتیک   
ش��مع )۴ محوری و ۴ جانبی(، پروژه مس��کونی و خدماتی پارس 

)پرشین 1 و 2(، کیش )سال های 86 و 91(
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری و مسکن صنایع کیش  

انجام تس��ت های کنترل یکپارچگی ش��مع )8 تست PIT(، پروژه   
مازندران )سال 90(  نور،  سالن ورزشی 3500 نفری رستم رود، 

کارفرما: شرکت ساختمانی و تاسیساتی هاماکار  

انجام تس��ت های کنترل یکپارچگی شمع )65 تست PIT(، پروژه   
شمع های مجتمع مسکونی معلمان بابلسر )سال 90( 

کارفرما: شرکت تعاونی مسکن معلمان بابلسر  

انجام تس��ت های کنترل یکپارچگی شمع )14 تست PIT(، پروژه   
تاالر مرکزی تبریز� تبریز )سال 90(

        کارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

انج��ام تس��ت های دینامی��ک ش��مع )تس��ت PDA روی 4 ش��مع(   
در پروژه فرا س��احل طرح توس��عه سکوی رش��ادت- خلیج فارس 

)سال90(
        کارفرما: شرکت توسعه سازه های دریایی )تسدید(

انجام تست های اس��تاتیک و دینامیک روی شمع های آزمایشی   
پتروش��یمی  )ASU( در مجتم��ع  پ��روژه واح��د ه��وا  اجرای��ی  و 
فج��ر II )95 تس��ت  PDA  و 9 تس��ت اس��تاتیک(، منطق��ه وی��ژه 

ماهشهر )سال 89 - 90(
کارفرما: شرکت گازهای صنعتی دلوار افزار  

انجام تس��ت های اس��تاتیک و دینامیک ش��مع )تست PDA روی   
33 ش��مع و استاتیک روی 1 شمع(، پروژه تامین آب مناطق نفتی 

دارخوین )سال 89( 
کارفرما: شرکت های زالل ایران و Eni ایتالیا   

انجام تس��ت های دینامیک شمع )تس��ت PDA روی 6 شمع( در   
سازه فرو آلیاژ پروژه کارخانه فوالد شادگان � شادگان  )سال89(

        کارفرما: شرکت فوالد گسترش

نظ��ارت )QC/QA(، طراح��ی فونداس��یون و  انج��ام تس��ت های   
استاتیک و دینامیک شمع )26 تست PDA و2 تست استاتیک(، 
پ��روژه س��اختم��ان تولی��د ش�����کر در اراض��ی پش��تیبان��ی بندر 

امام خمینی)ره(، ماهشهر )سال 88 تا 89(
  کارفرما: شرکت شکرنوین خلیج فارس

 

سوابق و تجربیات کاری منتخب
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2 خدمات ویژه تست و طراحی شمـع ) ادامه ...(

انجام تست های استاتیک و دینامیک شمع )PDA(، جهت تعیین   
ظرفیت باربری و تدقیق طول شمع ها در طرح آبرسانی به مناطق 
نفت��ی آزادگان �  ایس��تگاه های کرخ��ه، کارون، آزادگان و یادآوران 
در اس��تان خوزس��تان � 2 تس��ت اس��تاتیک و 77 تس��ت دینامیک 

)سال 88 تا 89(
کارفرما: مشارکت زالل ایران � فرپاک و گامرون صنعت  

انج��ام تس��ت های دینامی��ک ش��مع )PDA( پ��روژه واح��د آب و   
پیش تصفیه پتروشیمی فجر� ماهشهر )سال 87 - 89(

کارفرما: شرکت  زالل ایران � تست روی 70 شمع  
 

انج��ام تس��ت های دینامی��ک )تس��ت PDA روی 251 ش��مع( و   
استاتیک ش��مع )20 محوری فش��اری و 3 جانبی(، پروژه مخازن 

آب پتروشیمی فجر � ماهشهر )سال 89-87(
کارفرما: شرکت های پتروشیمی فجر و ماشین سازی پارس  

انج����ام تس���ت های اس��تاتی��ک و دینامی���ک ش��م����ع به روش   
تصفی��ه  پ��روژه  در   )Rapid Load Test( س��ریع  بارگ��ذاری 

فاضالب کربال �  کشور عراق )سال 88(
)International Corporation of Ghorb)  کارفرما: شرک�����ت  
ICG

انجام تس��ت های دینامیک ش��مع )4 تست PDA(، پروژه مجتمع   
پرورش میگوی رودیک � اسکله آبگیری از دریا � چابهار )سال 88( 
اداره ک���ل ش��یالت اس��تان  کارفرما: وزارت جهاد کش�����اورزی،   

سیستان و بلوچستان

تس��ت   10( ش��مع  دینامی��ک  و  اس��تاتیک  تس��ت های  انج��ام   
PDA و  7 تس����ت اس��تاتیک(، پ��روژه واح�����د پاالیش���گاه گازی 

بید بلند II -  ماهشهر )سال 88(
کارفرما: شرکت تهران جنوب   

انجام تست های کنترل یکپارچگی شمع )11 تست PIT(، پروژه   
ش��مع های پ��ل چهارخط��ه تقاطع غیر هم س��طح میدان ش��هید 

کشوری بابل )سال 88( 
کارفرما: شرکت آروین بنا  

انج��ام تس��ت های دینامی��ک ش��مع )PDA( روی خ��ط انتق��ال   
نیروی 400  کیلو ولت پتروشیمی فجر �  ماهشهر)سال 87 - 88(

  کارفرما: ش��رکت های پتروش��یمی فجر و کنسرس��یوم اسسکو و 
ارسا ساختمان � تست روی 50 شمع 

انج��ام تس��ت های دینامی��ک )تس��ت PDA روی 6 ش��مع( پروژه   
تاسیسات جدید بارگیری گاز LNG، جزیره سیری )سال87(

OIEC کارفرما: شرکت صنعتی فارس اسکات و شرکت  

و  ش��مع(   68 روی   PDA )تس��ت  دینامی��ک  تس��ت های  انج��ام   
پ��روژه نی��روگاه  اس��تاتیک ش��مع )2 تس��ت فش��اری مح��وری(، 

فجر II - ماهشهر )سال87(
کارفرما: شرکت های پتروشیمی فجر و کنسرسیوم مپنا � پناه ساز  

انج��ام تس��ت های دینامی��ک )51 تس��ت PDA روی 30 ش��مع   
آزمایشی( و اس��تاتی���ک )3 محوری فشاری و 2 جانبی(،  برای 
شم�ع های آزمایشی واحدهای آب و پیش تصفیه در پتروشیمی 

فجر II، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر )سال87(
  کارفرما: شرکت پتروشیمی فجر
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2 خدمات ویژه تست و طراحی شمـع ) ادامه ...(

انجام تست های دینامیک )تست PDA روی 12 شمع( و استاتیک   
ش��مع )2 مح��وری و 2جانبی(، پروژه مس��کونی و خدماتی کرانه، 

کیش )س��ال87(
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری بساک  

 )PIT انج��ام تس��ت های کنت��رل یکپارچگ��ی ش��مع )305 تس��ت  
روی  و اس��تاتیک ش��مع )8 تس��ت مح��وری، 3 تس��ت جانب��ی(، 
ش��مع های درجاری��ز نی��روگاه فج��ر II، منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی 

ماهشهر )سال 87(
کارفرما: شرکت پتروشیمی فجر و کنسرسیوم مپنا � آذرسیماب  

انج��ام تس��ت های تخمین طول ش��مع اجرا ش��ده س��انتریفیوژ با   
اس��تفاده از تست PIT )30 ش��مع(، اسکله های10 و 14 پست بندر 

امام خمینی ) ره( )سال 86(
کارفرما: اداره کل بنادر استان خوزستان،  بندر امام خمینی ) ره(  

انج��ام تس��ت های کنت��رل یکپارچگ��ی ش��مع )64 تس��ت PIT( و   
تس��ت های اس��تاتیک مح��وری )1 ش��مع( و جانب��ی )3 ش��مع(، 

منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر )سال 85( پتروشیمی امیرکبیر، 
کارفرما: شرکت دایلیم کره جنوبی  

کنترل طراحی،    بهینه سازی و نظارت بر اجرای شمع های درجا به   
همراه تست های استاتیک شمع )4 شمع محوری و 3 شمع جانبی( 
و تس��ت های کنت��رل یکپارچگی ش��مع )44 تس��ت PIT(، س��ایت 

طرح توسعه نیروگاه فجر I )سال 84(         
کارفرما: شرکت اوکسین صنعت و MAN-FIA از آلمان  

تس���ت های دینامی��ک شمع )تس���ت PDA روی 12 شم����ع( و   
طراحی و نظارت بر تست های استاتیک شمع )11 شمع شام���ل 
بارهای محوری و جانبی(  در سایت پتروشیمی فجر- II، منطقه 

ویژه اقتصادی ماهشهر )سال 83(
کارفرما: شرکت پتروشیمی فجر  

تست های دینامیک شمع )تست PDA روی 18 شمع( و طراحی   
و نظارت بر تس��ت استاتیک شمع در سایت ETP-II، منطقه ویژه 

اقتصادی ماهشهر)سال 82(
کارفرما: شرکت پتروشیمی فجر  

انجام تست PDA  بر روی یک شمع فوالدی در پروژه پل کنارگذر   
انزلی )س��ال 1378(، اولین تسـت دینامیک شمع در ایران

کارفرما: وزارت راه و ترابری  

و ده ها پروژه دیگر که فهرست کامل آن ها در وب سایت شرکت 
www.pgeoenviro.com ارائه شده است. به آدرس 
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3 آزمایش های ویژه خاک، مقاومت مصالح و ژئوسنتتیک

انج��ام آزمایش ه��ای مقاومت مصال��ح در پروژه کتابخان��ه و مرکز   
پژوهش های مجلس شورای اسالمی )سال 95(

کارفرما: شرکت ساختمانی و مهندسی گوپله   

اس��تقرار آزمایش��گاه محل��ی جهت کنت��رل عملیات بتن��ی پروژه   
کتابخانه و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی )سال 95(

کارفرما: شرکت ساختمانی و مهندسی گوپله  

انج��ام آزمایش ه��ای کنت��رل کیفی��ت خ��اک و بت��ن و برداش��ت   
پروفیل های ژئورادار )GPR( در پروژه طرح توس��عه بیمارس��تان 

فارابی )سال 94( 
کارفرمـا: دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات درمان��ی ته��ران �   

بیمارستان فارابی

انجام کلیه آزمایش های مکانیکی و ش��یمیایی بر روی  نمونه های   
ژئوتکس��تایل، ژئوممبرین و GCL سیس��تم زهکش��ی وآب بندی 

کف و دیواره های گود پروژه بیمارستان آتیه 2 )سال 94(
کارفرما: شرکت پزشکی طلوع آتیه غرب   

انج��ام آزمایش های کنترل کیفیت نمونه های ژئوممبرین بر روی   
8 نمونه مختلف طبق استاندارد GM13، پروژه دریاچه مصنوعی 

منطقه 22 تهران )سال 92(
  کارفرما: شهرداری تهران و شرکت سد و تونل پارس

پروژه  انج��ام آزمایش ه��ای کنت��رل کیفی��ت نمونه های ژئوگری��د،   
راه های دسترسی به فاز 8 و 9 شهر جدید پردیس )سال 92(

  کارفرما: شرکت آبادراهان پارس

اس��تقرار آزمایش��گاه محل��ی وکنت��رل عملیات بتنی پ��روژه طرح   
ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر� بخش دریا )سال 87 - 91(

کارفرما: شرکت عمران ساحل  

اس��تقرار آزمایش��گاه محلی جهت کنترل عملیات بتنی در پروژه   
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس )سال 90 - ادامه دارد(

  کارفرما: شرکت عمران ساحل

اس��تقرار آزمایش��گاه محلی جهت کنترل عملی��ات خاکی � پروژه   
اراضی 300 هکتاری مسکن مهر شهرستان شهریار 

)سال 88 - 90(  
  کارفرما: اتحادیه مسکن مهر شهریار

 � بتن��ی  عملی��ات  کنت��رل  جه��ت  محل��ی  آزمایش��گاه  اس��تقرار   
پ��روژه اراض��ی 300 هکت��اری مس��کن مهر شهرس��تان ش��هریار � 

)سال 88 - 90(
  کارفرما: اتحادیه مسکن مهر شهریار
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اس��تقرار آزمایش��گاه محلی جه��ت کنترل بچینگ بتن ش��رکت   
بندبتن � پروژه مسکن مهر صفادشت )سال 88 - 90(

کارفرما: شرکت بندبتن  

اس��تقرار آزمایش��گاه محلی جهت کنت��رل عملیات بتنی � پروژه   
1700 واحدی مسکن اشتهارد )سال 88 - 90(

کارفرما: اتحادیه مسکن اشتهارد  

کنت��رل عملی��ات بتنی پروژه ورزش��گاه 10 هزار نف��ری منطقه 19   
)سال 87 - 89(

کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تهران  

اس��تقرار آزمایش��گاه محلی تس��ت بنتونیت ش��مع های درجاریز   
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی - پتروشیمی 

امیرکبیر)سال 85( 
کارفرما: شرکت دایلیم کره جنوبی  

3 آزمایش های ویژه خاک، مقاومت مصالح و ژئوسنتتیک ) ادامه ...(
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طرح تحکیم بس��تر به روش ش��معک های خودحف��ار پروژه 200   
واحدی منازل پتروشیمی امیرکبیر )سال 94(

  کارفرما: شرکت  پتروشیمی امیرکبیر

طرح تحکیم بستر در منطقه آزاد اروند � خرمشهر )سال 91(  
  کارفرما: شرکت بنیان گستر اروند

ط��رح پیش بارگذاری و تحکیم بس��تر، مخازن و دکانتور س��ربندر،   
ماهشهر )سال 89-87(

کارفرما: شرکت تهران بوستن  

ط��رح تحکیم بس��تر و خش��ک ک��ردن خ��ور در واح��د 7 هکتاری   
پیش تصفیه پتروشیمی فجر II، منطقه ویژه اقتصادی ماهشه���ر

)سال 86(  
  کارفرما: شرکت پتروشیمی فجر

طرح تحکیم بس��تر چند الیه بر زمین های خیلی نرم دارای خور،   
اراضی پش��تیبانی بندر امام  پ��روژه انب��ار غالت فج��ر �  کاس��پین، 

خمینی )ره(، ماهشهر )سال 86(
کارفرما: شرکت های تجاری فجر اعتبار و غالت کاسپین  

طرح تحکیم بس��تر چند الی��ه بر زمین های خیلی ن��رم دارای خور،   
اراضی پشتیبانی بندر  پروژه انبار شرکت ش��کر نوین خلیج فارس، 

امام خمینی )ره(، ماهشهر )سال 85(
کارفرما: شرکت شکر نوین خلیج فارس   

طرح تحکیم بس��تر چند الیه بر زمین های خیلی نرم دارای خور،   
اراض��ی پش��تیبانی بندر امام  پ��روژه انب��ار غالت پردی��س متحد، 

ماهشهر )سال 84( خمینی )ره(، 
کارفرما: شرکت پردیس متحد  

4 روش های اصالح خاک
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5 طراحی و نظارت پی های ویژه و سازه های صنعتی

نظ��ارت و کنت��رل طراحی ش��مع های کوبش��ی و درجاریز )8000   
ش��مع کوبشی و 1000 شمع درجاریز( پروژه فوالد جهان آرا اروند 

)سال 94 تا کنون(
کارفرما: شرکت  فوالد جهان آرا اروند  

اح�داث انب�ار غالت در اراض�ی پشتیب��ان�ی بن�در ام�ام خمین���ی  
)سال 94 تا کنون(  

کارفرما: شرکت  خدمات بین المللی کاال تجارت خلیج فارس  

طراح��ی و نظ��ارت ب��ر اصالح نشس��ت فونداس��یون محوط��ه فلر   
پتروشیمی امیرکبیر )سال 94 تا کنون(

کارفرما: شرکت  پتروشیمی امیرکبیر  

   طراح��ی و نظ��ارت ب��ر عملی��ات محوطه س��ازی ف��از II مجتم��ع 
پتروشیمی کارون )سال 92 - 93(

کارفرما: پتروشیمی کارون  

   نظ��ارت ب��ر اج��رای عملیات ش��مع کوبی در پ��روژه می��دان نفتی 
آزادگان شمالی)سال 91 تا 93(

کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی جهان پارس  

   نظ��ارت عالی��ه و کارگاهی بر اجرای عملیات ش��مع کوبی در پروژه 
گسترش منطقه نفتی یادآوران )CTEP( )سال 90 -91(

کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی جهان پارس  

   مشاور کارفرما در بخش طراحی فونداسیون ها و نظارت بر عملیات 
بستر سازی و شمعکوبی پروژه پتروشیمی فجرII، واحدهای آب، 

منطقه ویژه  اقتصادی ماهشهر )سال 90-85( نیروگاه و هوا، 
کارفرما: شرکت پتروشیمی فجر  

   طراح��ی و نظ��ارت بر اجرای عملی��ات س��اخت 27/000 مترمربع 
س��وله  و س��ایر س��ازه های مربوط به انب��ار غ��الت در منطقه ویژه 

بندر امام خمینی ماهشهر )سال 89-85(
کارفرمـا: مش��ارکت ش��رکت های فج��ر اعتب��ار و غالت کاس��پین   

 )Voest Alpineنماینده شرکت اتریشی(

   تحلیل، طراحی و بهینه س��ازی سیس��تم پی مخ��زن بتنی هوایی 
آب، کیش )سال 88(

کارفرما: شرکت مهندسین مشاور ری آب  

   طراح��ی و نظ��ارت بر اج��رای عملیات س��اخت 40/000 متر مربع 
س��وله  و س��ایر س��ازه های مربوط به انب��ار غ��الت در منطقه ویژه 

بندر امام خمینی ماهشهر )سال 86-84(
  کارفرما: شرکت پردیس متحد

   طراح��ی و نظ��ارت بر اج��رای عملیات س��اخت 20/000  متر مربع 
س��وله و سایر س��ازه های مربوط به انبار شکر در منطقه ویژه بندر 

امام خمینی، ماهشهر )سال 85(
کارفرما: شرکت شکر نوین خلیج فارس   

   تحلی��ل و طراحی فونداس��یون های توربین �  ژنراتور و س��ازه های 
مرتبط در پروژه توسعه نیروگاه فجر I - )سال 84(

کارفرمـا: کنسرس��ی���وم ش��رک����ت های اوکس��ی����ن صنع���ت و   
MAN-Ferrostaal  از آلمان

 ،ETP-II تحلیل و طراحی سیس��تم پی و شمع های مخازن واحد   
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر )سال 82(

کارفرما: شرکت پتروشیمی فجر  
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6 طراحی و نظارت پایدارسازی گودهای عمیق

  II خدمات مش��اوره و طراحی پایدارس��ازی تکمیل��ی در پروژه فاز  
برج میالد )سال 95(

کارفرما: شرکت کهن دژ میالد  

طراحی سیستم پایدارسازی گود مجتمع اداری �  تجاری فرشته،   
تهران )سال 95 تا کنون(

کارفرما: جناب آقای مهندس جوزی  

پایدارس��ازی گ��ود مجتمع فرهنگی ورزش��ی کانون کارشناس��ان   
رسمی دادگستری )سال 94 تا کنون(

کارفرما: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران  

طراحی، خدمات مشاور عالیه و نظارت ب عملیات پایداری سازی   
گود بیمارستان آتیه 2 تهران )سال 92 - 93 (

کارفرما: شرکت پزشکی طلوع آتیه غرب  

  خدم��ات مش��اور عالی��ه ش��امل هم��کاری در برگ��زاری مناقصات 
انتخ��اب پیمانکار، نظ��ارت و پایش ابزار در گ��ود 42 متری پروژه 

فاز دوم برج میالد )سال 91(
کارفرما: شرکت کهن دژ میالد  

بازبین��ی ط��رح و نظ��ارت بر کیفی��ت عملی��ات پایدارس��ازی جداره   
گودبرداری مرکز تجاری و پارکینگ طبقاتی بوعلی قزوین ) سال 90(

کارفرما: شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد  

   طراح��ی سیس��تم پایدارس��ازی گود و زهکش��ی در پ��روژه دروازه 
تهران )سال 88( فرهنگی البرز، 

کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تهران  

طراحی سیس��تم پایدارس��ازی گود در پروژه برج ه��ای بلند مرتبه   
هزاره سوم، تهران )سال 88(

کارفرما: شرکت تعاونی مسکن آشیانه هلیکوپتر  
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سوابق و تجربیات کاری منتخب

7. محیط زیست

مطالعات کنترل و پایش آالینده های آبخوان دشت ساوه )سال 89(  
کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست  

مطالعات کنترل و پایش آالینده های آبخوان آمل و بابل )سال 89(  
کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست  

مطالع��ات مکان یابی محل دفع و دفن پس��ماندهای ویژه اس��تان   
تهران با استفاده از سیستم  سنجش از راه دور )GIS( )سال 87(

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست  

مطالع��ات مکان یابی محل دفع و دفن پس��ماندهای ویژه اس��تان   
گیالن با استفاده از سیستم سنجش از راه دور )GIS( )سال 87(

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست  

انج��ام مطالع��ات ف��از صف��ر مکان یابی مح��ل دفع پس��ماندهای   
کرمان،  ی��زد،  اصفهان،  ویژه اس��تان های مرکزی کش��ور )مرکزی، 
چهارمحال  و  بختیاری(  با اس��تفاده از سیستم سنجش از راه دور 

)GIS( )سال 85(
کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست  

انجام مطالعات ف��از یک مکان یابی محل دفع پس��ماندهای ویژه   
استان سمنان )سال84(

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست   

کنترل پایداری محل دفن پسماندهای شهری به روش فوکوکا در   
کهریزک تهران )سال 82(

کارفرما: سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران  

پروژه بررس��ی نفوذ پذیری رس منطقه کهریزک جهت استفاده به   
عنوان پوشش کف محل دفن زباله های تهران )سال 82(

کارفرما: سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران  

مطالعه صحرایی و آزمایش��گاهی پارامترهای مقاومتی مواد زائد   
جامد در کهریزک تهران )سال 81(

کارفرما: سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران  



28

معرفی پروژه های منتخب ) ژئوتکنیک و زمین شناسی(

بیمارستان شریعتی 2

نـام پروژه: انجام مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک پروژه س��اختمان جدید   
بیمارستان دکتر شریعتی )سال 94(

کارفرما: مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی  
استان تهران موقعیت: منطقه 22 شهر تهران،   

مشـخصات پروژه: زمین پروژه مورد نظر به مس��احت تقریبی 10 هکتار در   
انتهای اتوبان شهید خرازی واقع شده است. منطقه 22 تهران، 

خدمات ارائه شده: در این مطالعات جهت دستیابی به اطالعات مورد نظر،   
مجموع��ا 12 گمانه ماش��ینی ش��امل 3  گمان��ه 50 متری، 6  گمان��ه 35 متری و 
3  گمان��ه ب��ه اعم��اق 11، 15 و 20 متری حفر گردید. عالوه ب��ر این 15 چاهک 
در این پروژه آزمایش های  دستی به اعماق مختلف 2 تا 7/5 متر حفاری شد. 

صحرای��ی از قبی��ل SPT، تعیی��ن ش��اخص RQD، آزمای��ش بارگ��ذاری صفح��ه، آزمای��ش ل��رزه ای درون گمانه ای 
)Downhole( و آزمایش مقاومت الکتریکی صورت گرفته اس��ت. همچنین انواع آزمایش های فیزیکی، مکانیکی و 
با توجه به نزدیکی محل پروژه به راندگی شمال تهران  شیمیایی بر روی نمونه های خاک و سنگ انجام شده است. 
ع��الوه ب��ر مطالعات ژئوتکنیک، جهت تعیین ش��تاب مبنا و طیف طرح ویژه س��اختگاه مطالعات لرزه خیزی و تحلیل 

دینامیک آبرفت با مخلوط نمودن اثر حوزه نزدیک نیز توسط این مشاور صورت پذیرفته است.

دستاوردها: با توجه به توپوگرافی پیچیده و الیه بندی متغیر محل پروژه اعم از خاک، سنگ های خرد شده و سنگ   
بکر با اس��تفاده از تحلیل های تعادل حدی و آنالیز اجزای محدود ش��یب خاکبرداری و مقادیر تغییرش��کل های مورد 

محاسبه و ارزیابی قرار گرفت.

تصویر ماهواره ای موقعیت سایت
و توپوگرافی منطقه
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معرفی پروژه های منتخب ) ژئوتکنیک و زمین شناسی(

میدان نفتی آذر
نـام پـروژه: ارائ��ه خدم��ات ژئوتکنی��ک، ژئوالکتری��ک و   

هیدرولوژیک سایت میدان نفتی آذر CPF )سال 93(
کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس  

موقعیت: مهران، استان ایالم  
مشـخصات پروژه:محل پروژه مورد نظر در اس��تان ایالم   
کیلومتر 5 ج��اده مهران - دهلران و در فاصله تقریبی 14/5 
زمین  کیلومتری جنوب شرق شهر مهران واقع شده است. 
محل پروژه به در حدود 500000 مترمربع می باشد که در آن 

سازه ها و تاسیسات مختلفی احداث خواهد شد. 
به طور کلی س��ازه های پیش بینی ش��ده ش��امل م��وارد زیر   

می باشند:
   ساختمان های اداری

   اتاق های کنترل
   آتش نشانی

   مخازن
   فونداسیون کمپرسورها و ماشین آالت 

   سایه بان ها
خدمات ارائه شـده:به منظور انجام مطالعات ژئوتکنیک   
مح��ل پروژه و دس��تیابی ب��ه اطالعات مورد نی��از، مجموعا 
11 گمانه ماش��ینی ش��امل 3  گمانه 30 مت��ری و 5 گمانه 25 
ی��ک گمانه 20 متری و 2  گمان��ه 15 متری به روش  مت��ری، 
مغزه گی��ری ممت��د )Core Barrel( هم��راه ب��ا نمونه گیری 

مقطعی حفر گردید. 
عالوه بر این 11 چاهک شناسایی تا عمق حداکثر 2/5 متر   
نیز توسط بیل مکانیکی جهت بررسی وضعیت بسترسازی 
به طور  در مج��اورت گمانه های مذکور حفر گردیده اس��ت. 
نمونه ها به آزمایش��گاه منتقل  م��وازی با عملیات حف��اری، 
گردیده و آزمایش های مورد نیاز تحت نظارت کارشناس��ان 

شرکت انجام شده است.
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معرفی پروژه های منتخب ) ژئوتکنیک و زمین شناسی(

مجموعه کرانه جزیره کیش

نـام پروژه: انجام مطالع��ات ژئوتکنیک پروژه کرانه واق��ع در جزیره کیش   
)سال 92(

کارفرما: شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش )بساک(  
موقعیت: جزیره کیش  

مشـخصات پروژه:پروژه مجتمع مس��کونی کرانه کیش در ش��مال جزیره   
کی��ش و در حری��م 120 متری دری��ا در زمینی به مس��احت 5/5 هکتار واقع 
ش��ده اس��ت. کاربری اصلی این پروژه مس��کونی بوده ک��ه در مجاورت آن و 
جهت رفع نیازهای ساکنین،  مساحتی جهت بخش تجاری مجتمع در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. این مجتم��ع دارای بلوک های متعدد A ت��ا G به همراه 
محوط��ه و پارکینگ می باش��د و حداکث��ر در 15 طبقه احداث خواهد ش��د. 
مح��ل پروژه مورد نظر در ش��مال جزیره کیش،  می��دان هرمز،  بلوار حریره، 

جاده کرانه واقع شده است.
خدمات ارائه شـده: طی مطالعات انجام شده 9  گمانه شناسایی بصورت   

ماشینی به اعماق مختلف )10 تا 35 متری( حفر شده است.
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میدان نفتی آزادگان شمالی

CPFنقشهسهبعدیازسازههایپیشبینیشدهدر

آزمایش نفوذ مخروط

معرفی پروژه های منتخب ) ژئوتکنیک و زمین شناسی(

CPFتصویردستگاههایحفاریبررویگمانههایمختلفدرسایت

    نـام پروژه: نقش��ه ب��رداری و مطالعات ژئوتکنیک می��دان نفتی آزادگان 
شمالی واقع در استان خوزستان � دشت آزادگان )سال 91 - 92(

China Petroleum Engineering Construction Company     :کارفرما  
)CPECC)

موقعیت: استان خوزستان، دشت آزادگان  
مشـخصات پروژه: میدان نفت��ی آزادگان در 80  کیلومتری غرب ش��هر   
اه��واز و جن��وب غرب��ی سوس��نگرد نزدیک مرز ای��ران �  عراق واقع ش��ده 
اس��ت. ای��ن میدان نفتی ب��ه طول60  کیلومت��ر و پهن��ای 20  کیلومتر در 
راس��تای شمالی- جنوبی می باشد. نفت استخراج شده از 22 چاه توسط 
خط��وط لوله ب��ه )CPF( منتقل می گ��ردد. پس از جداس��ازی نفت از گاز 
دو خ��ط لوله جداگانه ب��ه طول های 80  و 40  کیلومتر،  نفت و گاز حاصله را 
به ترتیب )KBS(  ایس��تگاه تقویت کننده واق��ع در غرب رودخانه کارون و 

ایستگاه NGL منتقل می کند.  
احجام مطالعات: مطالعات انجام شده در این پروژه در قالب سه بخش :   
2  سیس��تم جمع آوری    )CPF( 1  س��ایت تاسیس��ات مرکزی پاالیش

3 خط��وط لوله خروج��ی )Export  Pipeline( صورت  نف��ت )OGS(  و 
6 چاهک  گرفته اس��ت. بخش CPF( 1( ش��امل حفر 71  گمانه ماشینی، 
 )OGS( 2 بخش دس��تی و 10 آزمایش نفوذ مخروط )CPT( بوده است. 
 )Export  Pipeline( 3 بخش ش��امل حفر 28  گمانه ماشینی بوده است.  
ش��امل20  گمانه ماشینی و 85 چاهک دس��تی جهت دستیابی اطالعات 
در این پروژه برای دس��تیابی دقیق  مورد نیاز برای خط لوله بوده اس��ت. 
ان��واع آزمایش های صحرای��ی از قبیل،  ب��ه خصوصیات الیه ه��ای خاک، 
آزمای��ش نف��وذ اس��تاندارد )SPT(، آزمای��ش نف��وذ  بارگ��ذاری صفح��ه، 
مخ��روط )CPT(، آزمایش برش پره به صورت دس��تی و درون گمانه ای، 
 Downhole آزمایش مقاومت الکتریکی و آزمایش های ژئوفیزیک مانند

و Crosshole انجام شده است.

تصویر ماهواره ای میدان نفتی آزادگان

CPF

OGS

KBS
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طرح احداث خاکریز کوثر
    نـام پروژه: مطالع��ات ژئوتکنیک تکمیل��ی و ژئوتکنیک لرزه ای 

پروژه کوثر )سال 91(
کارفرما: شرکت ساختمانی تاسیساتی سکاف

موقعیت: شمال شرق شهر تهران و جنوب بزرگراه شهید بابایی، 
تهران 

مشـخصات پروژه: پروژه مذکور ش��امل احداث یک خاکریز به 
ط��ول 1020 متر ب��وده که در برخی مقاطع به ص��ورت یک طرفه و 
در برخی مقاطع به صورت دو طرفه با ژئوگرید مسلح خواهد شد. 
با توجه به وضعیت توپوگراف��ی منطقه در برخی  ارتفاع خاکری��ز، 

مقاطع از 43/2 متر تا 28/8 متر متغیر است.
احجـام مطالعـات: مطالعات انجام ش��ده ش��امل حف��ر 5 گمانه 
ماشینی به روش کربارل )Corebarrel( به عمق  های 30 و 40 متر 
و 7 چاهک دستی به عمق های 5 تا 15 متر می باشد. آزمایش های 
آزمایشگاهی و صحرایی در این پروژه با هدف تعیین پارامترهای 
مقاومتی و نشست پذیری در دو حالت استاتیکی و سیکلی جهت 
طراحی خاکریز مسلح )در بارگذاری های استاتیکی و دینامیکی( 
انتخاب شده است. از آزمایش های مهم انجام شده در این پروژه 
می ت��وان به آزمایش بارگ��ذاری صفحه، آزمایش برش مس��تقیم 
برجا، آزمایش ل��رزه ای درون گمانه ای )Downhole(، آزمایش 
سـه محوری بزرگ مقیاس و آزمایش سه محوری دینامیکی 

اشاره کرد.
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نقشه توپوگرافی و پالن خاکریز مسلح

بلوکبرشخوردهمعرفی پروژه های منتخب ) ژئوتکنیک و زمین شناسی(

نماییازترانشههاوگالریهاجهتانجامآزمایشبرشبرجاوجدارههایآن

تجهیـــزاتمورداستفـــــادهدرحیـــــنانجـامآزمایـــــش
Downhole
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معرفی پروژه های منتخب ) ژئوتکنیک و زمین شناسی(

بندرامامخمینی)ره(

منطقهویژهاقتصادی
پتروشیمیماهشهـــر

ماهشهر
مجتمعپتروشیمیکارون محدودهموردمطالعه

تصاویر ماهواره ای موقعیت سایت مورد مطالعه

پتروشیمی کارون
    نام پروژه: مطالعات ژئوتکنیک در محوطه ش��رق پتروش��یمی کارون واقع در 

سایت 2 منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر )سال 90(
کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر  

موقعیت: استان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و شرق پتروشیمی   
کارون

مشـخصات پروژه: پ��روژه مورد نظر به منظ��ور بررس��ی  ژئوتکنیکی الیه های   
تحت االرضی در محوطه ش��رق پتروشیمی کارون و دستیابی به اطالعات مورد 

نیاز جهت طرح تثبیت بستر و اصالح محدوده مذکور می باشد.
احجام مطالعات: مطالعات انجام شده شامل 5 گمانه ماشینی به روش کربارل   
)Corebarrel( به عمق های 10 الی 30 متر  و 14 چاهک شناس��ایی توس��ط بیل 
مکانیکی می باشد. عالوه بر این در این پروژه به علت سهولت کار و امکان تکرار 

آزمایش در نقاط مختلف از آزمایش برش پره دستی استفاده شده است.
دسـتاوردها: شناسایی علت نشس��ت های گس��ترده این ناحیه و ارائه طرحی   

اقتصادی برای اصالح آن
الیه سفیدرنگ نمکی دارای 

رگه های سیاه رنگ لجن

آسیب های به وجود 
آمده در اثر نشست های 

قابـل توجـه

نمایی از دستگاه حفاری 
گمانه محل  در  مستقر 

آزمایش برش پره دستی
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آزمایشژئوفیزیکDownholeمعرفی پروژه های منتخب ) ژئوتکنیک و زمین شناسی(

    نـام پـروژه: مطالع��ات ژئوتکنیک پاالیش��گاه میدان گازی س��رخس 
)شوریجه( )سال 89(

کارفرما: شرکت جندی شاپور  
موقعیت: ش��مال شرق استان خراسان، جاده مشهد - سرخس، جنب   

پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد
مشـخصات پروژه: زمی��ن محل پروژه ب��ه منظور احداث تاسیس��ات   
ف��رآورش، تزری��ق و ذخیره س��ازی گاز طبیع��ی در میدان ش��وریجه در 
نظر گرفته ش��ده است. مساحت این زمین در حدود 20 هکتار است که 
در آن س��ازه هایی از قبیل ساختمان   آتش نش��انی، کلینیک، رستوران، 
آزمایش��گاه، انب��ار، س��اختمان کنت��رل، ژنرات��ور، کمپرس��ورها و مخزن 

احداث می گردد.
احجـام مطالعات: مطالعات مذکور در دو مرحل��ه مقدماتی و تکمیلی   

صورت گرفته است.

س��ه آزمایش بارگذاری صفحه و 1 آزمایش دان  1  مرحله مقدماتی مطالعات انجام ش��ده ش��امل  13 گمانه  ماش��ینی، 

هول می باشد.

در این مرحله از مطالعات 5 آزمایش  2  مرحله تکمیلی ش��امل 10 گمانه ماش��ینی به روش کربارل )Corebarrel( بود. 

بارگذاری صفحه، 4 آزمایش دان هول و 19 آزمایش مقاومت الکتریکی انجام  گردید.

پاالیشگاه سرخس )شوریجه(

آزمایشژئوالکتریک)مقاومتالکتریکی( آزمایشبارگذاریصفحه

جانمایی13گمانهماشینیبرروینقشهپالن
جانماییسازههادرمرحلهمقدماتی

دستگاهحفاریدرحینعملیاتنمونهبرداری
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معرفی پروژه های منتخب ) ژئوتکنیک و زمین شناسی(

آمادهسازیآزمایشبرشمستقیمبرجا تجهیزاتآزمایشپرسیومتری

برج های بلند مرتبه هزاره سوم

    نام پروژه: مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی و طراحی پایدارسازی گود 
         پروژه برج های بلند مرتبه هزاره سوم )سال 88(

کارفرما: شرکت تعاونی مسکن آشیانه هلیکوپتر
موقعیت: شرق بزرگراه شیخ بهایی در جنوب بزرگراه همت

مشـخصات پـروژه: پروژه مورد نظر ش��امل مطالع��ات مورد نی��از جهت انجام 
گودبرداری ، طراحی سیس��تم پایدارس��ازی گود و احداث ساختمان تاسیسات 

برج های بلند مرتبه هزاره سوم می باشد.
احجام مطالعات: طی مطالعات انجام شده یک گمانه ماشینی به عمق حداکثر 30 
متر به روش کربارل )Corebarrel( و دو چاهک دستی به عمق های 4 و 15 متر حفر 
همچنین در این پروژه  1 آزمایش بارگذاری صفحه،   2  آزمایش برش مستقیم  گردید. 

برجا و 4  آزمایش پرسیومتر انجام شده است.

نماییازبرجهایبلندمرتبههزارهسوم
)درمجاورتخیابانشیخبهایی(

نمونههایحاصلازعملیاتحفاری

مدلسازیعددیجهتطراحیشمعومهاربهعنوان
سیستمپایدارسازیجدارگود
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    نام پروژه: مطالعات ژئوتکنیک و لرزه خیزی پروژه مجتمع 
فرهنگی تفریحی دروازه فرهنگی البرز )سال 88(

کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تهران  
موقعیت: ش��مال غربی شهر تهران و ش��مال بزرگراه یادگار   

امام )قبل از فرحزاد(
احجـام مطالعـات: مطالع������ات انج���ام ش����ده ش����امل   
ب��ه روش مغزه گیری  10 گمان��ه ماش��ینی ت��ا عم��ق 40 مت��ر، 
 )Wash Boring( و آبشویی  )Continuous Coring( ممتد
و همچنین پنج چاهک دس��تی با اعماق مختلف تا حداکثر 
18 متر، 5 آزمایش بارگذاری صفحه، 12 آزمایش پرس��یومتر 
یک آزمایش برش مس��تقیم برج��ا و2 آزمایش درون چاهی 

)Downhole( بوده است.
دستاوردها:  

   مطالعات لرزه خیزی و گسل یابی با استفاده از روش ژئو رادار
   معرف��ی پارامت��ر چسبن��دگی خاک های درش���ت دان�ه   
                سیمانته شده با استفاده از آزمایش برش مستقیم برجا
   بهینه سازی سیست�م های حائل در ترانش�ه های مح��ل 

                استقرار پایه پل ها
   بهینه سازی طرح فونداسیون و حذف شمع ها

حفاریونمونهبرداری

نماییازسایتدروازهفرهنگیالبرز)شمالغربتهران(

نماییازمعماریسازهپیشبینیشده

معرفی پروژه های منتخب ) ژئوتکنیک و زمین شناسی(

)Downhole(آزمایشدرونگمانهای

آزمایشبرشمستقیمبرجا

آزمایشپرسیومتر

دروازه فرهنگی البرز
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تکمیل��ی و لرزه خیزی پروژه  نام پـروژه: مطالعات ژئوتکنی��ک مقدماتی،   
اراضی300 هکتاری مسکن مهر شهرستان شهریار )سال 88(

موقعیت: غرب روستای قبچاق در مجاورت شهرستان شهریار  
مشـخصات پروژه: پ��روژه اراض��ی300 هکتاری مس��کن مهر شهرس��تان   
ش��هریار در زمین��ی به مس��احت تقریب��ی300 هکت��ار و ش��امل14000 واحد 
مسکونی است. حداکثر طبقات سازه های مورد نظر 3 طبقه روی پارکینگ 
اداری،  تجاری،  س��ازه های مذکور ش��امل بخش های مس��کونی،  می باشد. 
ورزشی، تاسیسات شهری و فضای  درمانی،  بهداشتی،  انتظامی،  آموزشی، 

سبز می گردد.

مسکن مهر شهریار

حفر16گمانهماشینیدرمرحلهمقدماتی
و61گمانهدرمرحلهتکمیلـــیبهمنظور

شناساییالیههایخاک

معرفی پروژه های منتخب ) ژئوتکنیک و زمین شناسی(

احجام مطالعات: مطالعات انجام شده در دو بخش   
مقدماتی و تکمیلی انجام شده است:

1  مرحل��ه مقدمات��ی مطالعات انجام ش��ده ش��امل 

16 گمانه شناسایی بصورت ماشینی تا عمق های 
10 متر می باشد. 

2   مرحل��ه تکمیل��ی ب��ه 4 فاز تقس��یم می ش��ود که 

شامل60 گمانه ماشینی به عمق حداکثر 30 متر 
چاه��ک   5 و   )Corebarrel( کرب��ارل  روش  ب��ه 
دس��تی ب��ه عم��ق 15 مت��ر می باش��د. 8 آزمایش 
بارگ��ذاری صفحه و 3 آزمای��ش دان هول در این 

پروژه انجام شده است.

منطقه، بررســیوضعیتگســلهای
انجــــاممطالعـــــاتلـــــرزهخیــزیو
آزمایشهایDownholeجهتتعیین

طیفطرحویژهساختگاه
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    نـام پروژه: مطالع��ات ژئوتکنی��ک مقدمات��ی و تکمیلی مجتمع 
تفریحی � توریستی پردیس چم ) سال 86(

موقعیت: استان گیالن،  چمخاله  
مشخصات پروژه: پروژه مجتمع چم در زمینی به مساحت 43/5   
هکتار و ش��امل ساختمان های طراحی ش��ده به صورت ویالیی و 

آپارتمانی همراه با مجموعه های تفریحی و ورزشی می باشد.
تعداد طبقات واحدهای آپارتمانی از 2 تا 16 طبقه متغیر است.  

احجـام مطالعات: مطالعات انجام ش��ده در دو بخش مقدماتی و   
تکمیلی انجام شده است:

1  مرحل��ه مقدمات��ی مطالع��ات انج��ام ش��ده ش��امل 16 گمان��ه 

شناسایی بصورت ماشینی به اعماق 25 و30 متری
2  مرحله تکمیلی ش��امل 9  گمانه ماش��ینی به عمق حداکثر 40 

متر ب��ه روش کربارل )Corebarrel( می باش��د. عالوه بر این، 
مطالعات ویژه مانند تست های سه محوری سیکلیک و برش 
س��اده س��یکلیک نیز به منظور بررس��ی پتانس��یل روانگرایی 

انجام شده است.
دسـتاوردها: بهینه س��ازی ط��رح ش��مع ها ضم��ن کاه��ش خطر 
نشس��ت تحکیمی الیه رس��ی ضخیم و روانگرایی الیه ماس��ه 

فوقانی

مجتمع تفریحی - توریستی پردیس چم

مطالعاتزمینشناسی

آزمایشهایژئوفیزیکولرزهخیزیمعرفی پروژه های منتخب ) ژئوتکنیک و زمین شناسی(

مطالعاتژئوتکنیک
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معرفی پروژه های منتخب ) تست و طراحی شمع(

فوالد جهان آرا اروند

نام پروژه: تامین و اجرای ش��مع های آزمایش��ی کوبش��ی  و درجاریز، انجام کنترل کیفیت   
شم��ع های اصل��ی و انج��ام آزمای��ش های استاتی���ک و دینامی���ک )PDA( بر روی آن ها

)سال 94(  
کارفرما: شرکت  فوالد جهان آرا اروند  
استان خوزستان موقعیت: خرمشهر،   

مشـخصات پروژه: پروژه مجتمع فوالد جهان آرا اروند در زمینی به مس��احت 380 هکتار   
این مجتمع، تکنولوژی تولید ورقه های  در ش��هرک صنعتی خرمشهر در حال احداث است. 
اس��لب ف��والدی عری��ض را با مش��ارکت دو ش��رکت اس��پانیایی برای اولی��ن بار وارد کش��ور 
خواهد نمود. حدود 10,000 نقطه ش��مع کوبش��ی و 2000 نقطه ش��مع درجاریز جهت احداث 

فونداسیون های سازه های مختلف در این پروژه در حال اجرا است. 
خدمات ارائه شده:  

کنترل طراحی های انجام شده و انجام طراحی های خاص ژئوتکنیکی   
مدل سازی سه بعدی ژئوتکنیکی گروه شمع ها جهت بهینه سازی طول شمع ها و کنترل    

نشس�ت دراز مدت   
انجام آزمایش های استاتیکی و دینامیک شمع )PDA( در دو مرحله آزمایشی و اجرایی   
کنت�رل و اصالح طراحی های انج��ام ش��ده با استف��اده از نتایج آزمای��ش ها در جه��ت    

بهینه سازی   
)QC/QA( نظارت بر عملیات اجرایی   

دستاوردها: با تکیه بر نتایج آزمایش های تمام مقیاس شمع و استفاده از حداکثر ظرفیت   
حدود 33 درصد نسبت به طراحی های اولیه صرفه جویی ریالی - زمانی انجام شد.
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معرفی پروژه های منتخب ) تست و طراحی شمع(

هتل های زنجیره ای آراز

    نام پروژه: انجام آزمایش استاتیک بر روی شمع  آزمایشی پروژه هتل های زنجیره ای آراز )سال 94(
کارفرما: شرکت  ارژن خاک شمال  
استان مازندران موقعیت: نوشهر،   

مشـخصات پروژه: پروژه برج بلند مرتبه نوشهر یکی از ساختمان های هتل های زنجیره ای آراز بوده که قرار است   
با توجه به وجود الیه های روان گرا و همچنین بار  در زمینی به مساحت 5000 متر مربع در حاشیه خزر احداث گردد. 

سنگین برج بلند مرتبه این پروژه، شمع های درجاریز جهت پایدار سازی فونداسیون انتخاب شدند.  
خدمات ارائه شده:  

کنت�����رل طراح����ی های انج����ام ش�������ده    
ژئوتکنیک�ی در خصوص طول شمع ها   

ارائه برنامه اجرای شم��ع های آزمایش��ی با    
ط��ول بهینه     

انجام آزمایش  استاتیکی در مرحله آزمایشی    
دستاوردها: با تکیه بر نتایج آزمایش های تمام   
مقیاس شمع و استفاده از حداکثر ظرفیت، طول 
ش��مع ها ب��ه 25 متر کاه��ش یافت و بی��ش از 45 
درصد نس��بت به طراحی های اولیه صرفه جویی 

ریالی - زمانی انجام شد.
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معرفی پروژه های منتخب ) تست و طراحی شمع(

 TCI  مخابرات ایران

نام پروژه: انجام آزمایش های اس��تاتیکی ش��مع های درجاریز و تس��ت سالمت   
ش��مع )PIT( در دو مرحل��ه ش��مع های آزمایش��ی و اجرای��ی در پ��روژه مجتم��ع 

ساختمان های ستادی مخابرات ایران TCI )سال 94(
کارفرما: شرکت  مدیریت امالک مخابرات ایران )سامان سازه غدیر(  

موقعیت: تهران، تقاطع بزرگراه همت و خیابان شیخ بهایی  
مشخصات پروژه: پروژه ساختمان شیخ بهایی یکی از ساختمان های ستادی   
با توجه به  ش��رکت مخابرات ایران بوده که ش��امل دو برج حدود 35 طبقه اس��ت. 
وجود خاک دس��تی در زیر برج غربی و گذر یک گس��ل از کنار برج ش��رقی و بطور 
کلی وجود خاک رسی، فونداسیون هر برج نیاز با 202 عدد شمع درجاریز طراحی 
ش��د. مطالعات ژئوتکنیک طول اولیه ش��مع ها را جهت تحمل بارهای وارده بین 

50 تا 65 متر برآورد نموده بود.  
خدمات ارائه شده:  

کنترل طراحی های انجام شده ژئوتکنیکی در خصوص طول شمع ها   
ارائه برنامه اجرای شمع های آزمایشی با طول های کمتر جهت بهینه سازی    

انجام آزمایش های استاتیکی در دو مرحله آزمایشی و اجرایی   
دستاوردها: در این پروژه رکورد بارگذاری استاتیکی محوری فشاری در ایران تا سطح 1750 تن افزایش پیدا نمود )95 درصد افزایش   
نس��بت به رکوردهای قبلی(. با تکیه بر نتایج آزمایش های تمام مقیاس ش��مع و اس��تفاده از حداکثر ظرفیت، طول ش��مع ها به 25 متر 
کاه��ش یاف��ت و بی��ش از 50 درصد نس��بت به طراحی ه��ای اولیه صرفه جوی��ی ریالی- زمانی انجام ش��د. همچنین در دو تا از ش��مع ها 

ابزارگذاری در شمع به منظور تفکیک مقاومت جدار نوک شمع انجام پذیرفت.

نصبابزاردرشمعدرجاریز
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معرفی پروژه های منتخب ) تست و طراحی شمع(

بیدبلند2

    نام پـروژه: اجرا و انج��ام آزمایش های اس��تاتیکی و دینامیکی 
پ��روژه  در  س��انتریفیوژ  آزمایش��ی  ش��مع های  روی  ب��ر   )PDA(

تاسیسات ماهشهر -  بیدبلند 2 )سال 94(
کارفرما: شرکت  فنی و ساختمانی تهران جنوب  

استان خوزستان موقعیت: ماهشهر،   
پ��روژه مجتم��ع  مشـخصات پـروژه: تاسیس��ات ماهش��هر در   
بیدبلن��د 2 ش��امل مخ��ازن دوج��داره ذخیره س��ازی گاز مای��ع و 
تاسیس��ات جانبی اس��ت. حدود 6000  نقطه ش��مع کوبشی جهت 
احداث فونداس��یون های س��ازه های مختلف در این پروژه مد نظر 

است. 
خدمات ارائه شده:  

انجام مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی   
 )PDA( انج��ام آزمای��ش های استاتیک�ی و دینامی�ک شم�ع   

در مرح�له آزمایشی   
دسـتاوردها: ب��ا تکی��ه ب��ر نتای��ج آزمایش ه��ای تم��ام مقی��اس   
ش��مع و اس��تفاده از حداکثر ظرفی��ت حدود 45 درصد نس��بت به 
ویژگی  طراحی ه��ای اولیه صرفه جویی ریالی - زمانی انجام ش��د. 
اصلی این پ��روژه عملی��ات پیش بارگذاری توس��ط خاکریزهای با 

ارتفاع متفاوت از 2 تا 18 متر بوده ، 
ک��ه موج��ب پیش تحکیم��ی متغیر 
در نقاط مختل��ف هر یک از مخازن 
ش��ده بود. از تفاوت رفتار و ظرفیت 
باربری ش��مع ها تجربیات مناسبی 

از اثر OCR حاصل شد. 
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NGL3200 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  ـ  موسسه صدف

  )PDA( نام پروژه: خدمات انجام آزمایش های اس��تاتیکی و دینامیکی  
بر روی شمع های کوبشی و درجاریز پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع 

NGL3200 )سال 93 تاکنون(

کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء - موسسه صدف  
استان خوزستان موقعیت: غرب کارون، منطقه جفیر،   

مشـخصات پروژه: پروژه کارخانه ه��ای گاز و گاز مایع برای جمع آوری   
گازهای همراه نفت و فرآورش و شیرین س��ازی آن ها تعریف ش��ده است. 
ح��دود 10,000 نقط��ه ش��مع کوبش��ی و 1000 نقطه ش��مع درجاریز جهت 
احداث فونداسیون های سازه های مختلف در این پروژه اجرا شده است. 

خدمات ارائه شده:  
کنت��رل طراح���ی های انج��ام ش��ده و انج��ام طراح��ی های خ��اص    

ژئوتکنیکی   
انجام آزمایش های استاتیکی و دینامیک شمع )PDA( در دو مرحله    

آزمایشی و اجرایی   
کنترل و اصالح طراحی های انجام شده با استفاده از نتایج آزمایش ها    

در جهت بهینه سازی   
دستاوردها: با تکیه بر نتایج آزمایش های تمام مقیاس شمع و استفاده   
از حداکثر ظرفیت، شمع های دو تکه ای با طول 24 متر به شمع تک پارت 
با این کار صرفه جویی قابل توجهی نسبت  با طول 15 متر تبدیل گردید. 

به طراحی های اولیه انجام شد.

معرفی پروژه های منتخب ) تست و طراحی شمع(
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میدان نفتی سروش

معرفی پروژه های منتخب ) تست و طراحی شمع(

    نام پروژه: مشاوره و طراحی شمع تحت بار جانبی و انجام تست های دینامیک شمع 
در پروژه فرا ساحل میدان نفتی سروش )شناور FSU( )سال 91(

کارفرما: شرکت های صدف و پتروبندر دریا
موقعیت: خلیج فارس،80 کیلومتری جنوب غرب جزیره خارک

مشـخصات پروژه: جهت ذخیره سازی نفت خام، ش��ناور 500,000 تنی سورنا 
پای��داری FSU با  )FSU( در می��دان نفت��ی س��روش در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 

زنجیرهایی که به شمع ها ) از طریق Eye Pad( متصل بوده تامین می گردد.
خدمـات ارائه شـده: انجام آزمای��ش دینامیک ش��مع )PDA( جه��ت کنترل 
انرژی چکش، اطمینان از س��المت ش��مع ها و تعیین ظرفیت باربری، مش��اوره 
بازنگری طراحی ش��مع ها تحت  جهت اصالح طرح و طراحی سیس��تم تقویت، 

بار جانبی
دستاوردها: ارائه راهکاری فنی �  اقتصادی جهت برون رفت از مشکل بوجود 
آمده با توجه به اینکه شمع ها به میزان طراحی شده در خاک نفوذ نکرده بودند.
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کارخانه فرآوری شکر

    نام پروژه: مطالعات تست و طراحی فونداسیون  و شمع های پروژه احداث کارخانه فرآوری شکر )سال 88 - 89(
کارفرما: شرکت شکر نوین خلیج فارس

موقعیت: بندر امام خمینی ) ره(
مشخصات پروژه: فونداسیون کارخانه فرآوری شکر به ابعاد x 45 115 متر بر روی 666 شمع کوبشی طراحی گردید

 )PDA( خدمات ارائه شده:    انجام آزمایش استاتیک و دینامیک شمع
                 طراحی فونداسیون

                 نظارت بر اجرای شمع ها و انجام کنترل کیفیت حین اجرا 
دستاوردها: بهینه سازی تعداد و طول شمع ها

معرفی پروژه های منتخب ) تست و طراحی شمع(



46

    نام پروژه: آزمایش های دینامیک و اس��تاتیک ش��مع های کوبش��ی و درجاریز 
پروژه توسعه پتروشیمی فجر II )سال 87(

کارفرما: شرکت  پتروشیمی فجر  
موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر  

مشـخصات پروژه: ح��دود 8000 نقطه ش��مع جهت احداث فونداس��یون های   
آب و هوا در این پروژه اجرا شده است. سه واحد خدمات رسانی نیروگاه، 

 ،)PDA( خدمات ارائه شـده: انجام آزمایش های استاتیک و دینامیک شمع  
کنترل و اصالح طراحی های انجام شده با استفاده از نتایج آزمایش ها در جهت 

نظارت بر حسن اجرا بهینه سازی، 
دسـتاوردها: ب��ا تکیه بر نتایج آزمایش های تمام مقیاس ش��مع و اس��تفاده از   
حداکث��ر ظرفی��ت حدود 55 درصد نس��بت ب��ه طراحی های اولی��ه صرفه جویی 

ریالی- زمانی انجام شد.

II توسعه پتروشیمی فجر

معرفی پروژه های منتخب ) تست و طراحی شمع(
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معرفی پروژه های منتخب ) آزمایش های ژئوسنتتیک و مقاومت مصالح(

بیمارستان آتیه 2

طراحی سیس��تم آب بندی کف و دیواره های گود پروژه بیمارستان آتیه 2  نام پروژه: زهکش��ی،   
)سال 94(

کارفرما: شرکت پزشکی طلوع آتیه غرب   
بلوار فرحزادی موقعیت: تهران،   

مشـخصات پروژه: پروژه بیمارس��تان آتیه 2 در زمینی به مس��احت 8155 مترمربع با عمق گود   
حدود 39 متر )حداکثر عمق گودبرداری 42 متر( و سطح دیواره 12300 مترمربع می باشد. 

خدمـات ارائـه شـده: انج��ام کلی��ه آزمایش ه��ای مکانیک��ی و ش��یمیایی ب��ر روی نمونه های   
GCL ژئوممبرین و ژئوتکستایل، 
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دریاچه مصنوعی منطقه 22

فاز 8 و 9 شهر جدید پردیس

    نام پروژه: کنترل کیفیت نمونه های ژئوممبرین مورد اس��تفاده در دریاچه 
مصنوعی منطقه 22 تهران )سال 92(

کارفرما: سازمان فنی و عمرانی شهرداری تهران و شرکت سد و تونل پارس  
موقعیت: تهران  

مشخصات پروژه: اجرای 150 هکتار دریاچه مصنوعی تفریحی  
خدمات ارائه شده: انجام کلیه آزمایش های استاندارد GM-13 بر روی   

8 نمونه مختلف

    نام پروژه: کنترل کیفیت محصوالت ژئوگرید مورد استفاده در راه های دسترسی به فاز 8  و 9 
شهر جدید پردیس )سال 92(

کارفرما: شرکت آبادراهان پارس  
موقعیت: تهران  

مشخصات پروژه: پایدار سازی دیواره های اطراف راه های دسترسی  
خدمات ارائه شده: انجام آزمایش های مکانیکی بر روی دو نوع ژئوگرید مختلف  

UVمقاومتدربرابراشعه

معرفی پروژه های منتخب ) آزمایش های ژئوسنتتیک و مقاومت مصالح(
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مسکن مهر شهریار

    نام پروژه: آزمایشگاه مستقر جهت کنترل عملیات خاکی پروژه اراضی 300 هکتاری 
مسکن مهر شهریار )88 - 90(

کارفرما: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر شهریار  
شهریار موقعیت: استان تهران،   

مشخصات پروژه: پروژه مورد نظر به منظور کنترل عملیات خاکی ساخت راه های   
فرعی و اصلی شهرک مسکن مهر شهریار تعریف شد.

احجام پروژه: در این پروژه آزمایش های تراکم و دانسیته در محل کلیه مسیرهای   
شهرک300 هکتاری مسکن مهر شهریار انجام پذیرفت.

معرفی پروژه های منتخب ) آزمایش های ژئوسنتتیک و مقاومت مصالح(
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ورزشگاه منطقه 19

معرفی پروژه های منتخب ) آزمایش های ژئوسنتتیک و مقاومت مصالح(

    نام پروژه: آزمایش��گاه مستقر جهت کنترل عملیات بتنی پروژه ورزشگاه 
10 هزار نفری منطقه 19 )87 - 89(

کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تهران  
منطقه 19 موقعیت: استان تهران،   

مشخصات پروژه: پروژه مورد نظر به منظور کنترل عملیات بتن و مقاومت   
مصالح مصرفی در ساخت ورزشگاه 1۵ هزار نفری تعریف گردید.

احجام پروژه: در این پروژه بالغ بر 3000 نمونه بتن گرفته شده و مقاومت   
همچنین ب��ه صورت متناوب مصال��ح و میلگردهای  آن ها تعیی��ن گردید. 

مصرفی در بتن نیز آزمایش شد.
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معرفی پروژه های منتخب ) روش های اصالح خاک(

مخازن آب سربندر

    نام پروژه: تحکیم بس��تر مخازن آب و دکانتورهای س��ربندر با اس��تفاده از 
روش پیش بارگذاری )87 - 89(

کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر  
موقعیت: سر بندر   

مشخصات پروژه: تحکیم بستر  2 مخزن آب به حجم 100/000 مترمکعب   
و به ابعاد 100 در 152 متر و  8 واحد دکانتور

خدمات ارائه شده:   

دسـتاوردها: صرفه جویی قابل توجه با حذف گزینه ش��مع و ریزش��مع با   
توجه به بهبود شرایط خاک طبیعی محل

  ارائه اسناد فنی مناقصه 
  ارائ��ه ط��رح پی��ش بارگ��ذاری ب��ه هم��راه نقش��ه ها، تحلیل ه��ا و 

دستورالعمل های اجرایی
  ارائه طرح چیدمان ابزار دقیق به همراه دستورالعمل های نصب، 

قرائت و تفسیر داده ها
  نظارت بر اجرا و پایش و تفسیر ابزار دقیق

  انجام مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی
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معرفی پروژه های منتخب )طراحی و نظارت پی های ویژه و سازه های صنعتی(

پتروشیمی امیرکبیر

    نام پروژه: پتروشیمی امیرکبیر )سال 94 - 95(
  کارفرما:  شرکت  پتروشیمی امیرکبیر

استان خوزستان  موقعیت:  بندر ماهشهر،   
مشـخصات پروژه: مجتمع پتروش��یمی امیرکبیر درس��ایت 4 منطقه ویژه   
اقتص��ادی پتروش��یمی ماهش��هر حدودا ش��مال غرب��ی مجتمع پتروش��یمی 
در زمینی به مس��احت ۵۵ هکتار واقع اس��ت. ش��رکت پتروش��یمی  بندرامام؛ 

امیرکبی��ر ب��ه منظ��ور جلوگیری از ادامه نشس��ت فونداس��یون های نشس��ت 
کرده محوطه فلر و بازگرداندن آن ها به تراز قبلی خود در س��ایت منطقه ویژه 

اقتصادی پتروشیمی ماهشهر تدابیری را اتخاذ نموده است.
خدمات ارائه شـده: مطالعات ژئوتکنیک شامل 3  گمانه به عمق حداکثر   
30 مترجهت بررس��ی دالیل نشست و ارائه طرح بهینه به منظور جلوگیری 
از ادامه نشس��ت های فونداس��یون هایی که مش��کوک به نشس��ت هس��تند، 
این فونداسیون ها ش��امل فونداس��یون های ایگنیشن و الفین،  انجام ش��د. 

فونداس��یون پمپ P-101-A/B، تعدادی فونداس��یون لوله و یک پی نشس��ت کرده پایپ رک در محوطه الفین می باشند. عملیات 
انتخاب این روش بعد از بررس��ی و امکان س��نجی  اصالح��ی ب��ه کمک روش نوین اجرای ش��معک های خودحف��ار انجام پذیرف��ت. 
روش ه��ای مختل��ف بهس��ازی از لح��اظ فن��ی، اقتص��ادی و قابلیت اج��را صورت گرفت. س��پس به کم��ک مدل س��ازی مجموعه پی 
نشس��ت کرده و ش��معک ها در نرم افزارهای مربوطه، نس��بت به طراحی س��ازه ای ش��معک و فونداس��یون های جدید و اتصال آن به 
فونداسیون  های قدیم اقدام گردید و در نهایت بعد از آن انجام آزمایش استاتیکی اولیه قبل از عملیات اجرایی و همچنین چندین 
آزمایش در حین اجرا، نظارت بر عملیات اجرایی توسط پیمانکار مجرب شامل اجرای شمعک خود حفار، اجرای فونداسیون های 

جدید و اتصال آن ها به فونداسیون های قدیمی و بسترسازی انجام گرفت.
دسـتاوردها: در پروژه اصالح نشس��ت فونداس��یون امیرکبیر، با توجه به محدودیت های مختلف در اس��تفاده از روش های اصالح   
خ��اک از جمل��ه - وجود نمک در عمق پایین )ویژه محوطه فلر(، ش��رایط بهره 
ب��رداری تجهی��زات، محدودیت دسترس��ی و فض��ای کار تجهیزات س��نگین، 
خورندگی ش��دید شرایط محیطی منطقه و پتانس��یل زنگ زدگی باالی فوالد 
و با بررس��ی روش های قابل اس��تفاده در ش��رایط فوق با در نظر گرفتن هزینه 
اجرا، سرعت اجرا، عدم نیاز به خروج تجهیزات از شرایط بهره برداری، کار در 
فضای محدود و کیفیت اجرا در الیه نمکی بار فونداس��یون سازه های مستعد 
نشس��ت توسط شمعک خودحفار )اش��وبک( به الیه های مقاوم زیر الیه نمکی 

منتقل شده و از نشست این سازه ها جلوگیری شده است.
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معرفی پروژه های منتخب )طراحی و نظارت پی های ویژه و سازه های صنعتی(

فوالد جهان آرا اروند

نام پروژه: نظارت و کنترل طراحی شمع های کوبشی و درجاریز )10,000 شمع   
درجاریز( در پروژه مجتمع فوالد جهان آرا اروند)سال 94 تا کنون(

کارفرما: شرکت  فوالد جهان آرا اروند  
موقعیت: خرمشهر، استان خوزستان  

مشـخصات پروژه: پروژه مجتمع فوالد جهان آرا اروند در زمینی به مس��احت   
380 هکت��ار در ش��هرک صنعتی خرمش��هر در حال احداث اس��ت. ای��ن مجتمع 
تکنول��وژی تولی��د ورقه ه��ای اس��لب ف��والدی عریض را با مش��ارکت دو ش��رکت 
اس��پانیایی ب��رای اولین بار وارد کش��ور خواه��د نمود. حدود 10،000 نقطه ش��مع 
کوبش��ی و 2000 نقطه ش��مع درجاریز جهت احداث فونداس��یون های سازه های 

مختلف در این پروژه در حال اجرا است. 
خدمات ارائه شده:  

کنترل طراحی های انجام شده و انجام طراحی های خاص ژئوتکنیکی   
مدل سازی سه بع�دی ژئوتکنیک�ی جه�ت بهینه سازی طول شمع ها و کنترل    

نشست دراز مدت   
انج�ام آزمای��ش های استاتیک��ی و دینامی��ک شم��ع )PDA( در دو مرحل��ه    

آزمایشی و اجرایی   
کنترل و اصالح طراح��ی های انجام ش��ده با استف�اده از نتایج آزمایش ها در    

جهت بهینه سازی   
نظارت بر حسن اجرا   

دسـتاوردها: ب��ا تکیه ب��ر نتایج آزمایش های تمام مقیاس ش��مع و اس��تفاده از   
حداکثر ظرفیت حدود 33 درصد نسبت به طراحی های اولیه صرفه جویی ریالی 

- زمانی انجام شد.
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معرفی پروژه های منتخب )طراحی و نظارت پی های ویژه و سازه های صنعتی(

انبار غالت شرکت کاال تجارت خلیج فارس 

    نام پروژه: احداث انبار غالت در اراضی پش��تیبانی بندر امام خمینی )سال 94 
تا کنون(

کارفرما: شرکت  خدمات بین المللی کاال تجارت خلیج فارس  
موقعیت: بندر امام خمینی، استان خوزستان  

مشـخصات پروژه: انج��ام مطالعات و طراحی ش��ش س��وله جهت اس��تفاده   
بعنوان انبارغالت با زیر بنای 32000 متر مربع در زمینی به مساحت ۵/۵ هکتار 

به همراه طراحی کلیه تاسیسات وابسته
خدمـات ارائه شـده: مطالع��ات ژئوتکنیک و نقش��ه برداری ش��امل حفاری،   
نمونه ب��رداری، آزمایش ه��ای آزمایش��گاهی و صحرای��ی، خدمات مهندس��ی- 
خدمات طراحی شامل طرح معماری، اصالح بستر، طرح فونداسیون، محوطه 

 سازی، طرح سازه ای و طرح تاسیسات
دسـتاوردها: بسترس��ازی خاک سس��ت زمین منطقه به عمق 2/7 متر، پیش   
تحکیم یافته بودن بخش��ی از بس��تر و طراحی فونداس��یون و سازه سوله بر این 

اساس، طراحی بهینه سوله ها بر اساس ظرفیت بار کشتی های ورودی
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معرفی پروژه های منتخب )طراحی و نظارت پی های ویژه و سازه های صنعتی(

میدان نفتی آزادگان شمالی

    نام پروژه: گسترش منطقه نفتی آزادگان شمالی )سال 91 - 92(
کارفرما: شرکت  مهندسی و ساختمانی جهانپارس

موقعیت: منطقه نفتی آزادگان شمالی � غرب اهواز
مشـخصات پـروژه: بی��ش از 3000  نقط��ه ش��مع جه��ت احداث 
فونداسیون های سازه های مختلف در این پروژه اجرا شده است.

 ،)PDA( خدمات ارائه شده: انجام آزمایش های دینامیک شمع
کنت��رل و اص��الح طراحی ه��ای انجام ش��ده ب��ا اس��تفاده از نتایج 

نظارت بر حسن اجرا آزمایش ها در جهت بهینه سازی، 
دسـتاوردها: با تکیه ب��ر نتایج آزمایش های تمام مقیاس ش��مع 
بی��ش از 40 درص��د نس��بت ب��ه  و اس��تفاده از حداکث��ر ظرفی��ت، 
طراحی ه��ای اولی��ه صرفه جویی ریال��ی � زمانی انجام ش��د. طول 
ش��مع ها به 15 مت��ر کاهش و از ش��مع های تک قطع��ه ای به جای 
لذا سرعت و کیفیت اجرا  ش��مع های دو قطعه ای اس��تفاده گردید. 

افزایش قابل مالحظه ای یافت.

)PDA(آزمایش دینامیک شمع 

باطراحیبهینه،طولپرتشمعها
بهحداقــلممکـــنکاهشیافت
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معرفی پروژه های منتخب )طراحی و نظارت پی های ویژه و سازه های صنعتی(

)92 - 90( )CTEP( نام پروژه: گسترش منطقه نفتی یادآوران    
کارفرما: شرکت  مهندسی و ساختمانی جهانپارس 

موقعیت: منطقه نفتی یادآوران- جنوب غرب اهواز
اح��داث  نقط��ه ش��مع جه��ت  از 6000   بی��ش  پـروژه:  مشـخصات 

فونداسیون های سازه های مختلف در این پروژه اجرا شده است.
 ،)PDA( خدمات ارائه شـده: انج��ام آزمایش های دینامیک ش��مع
کنترل و اصالح طراحی های انجام شده با استفاده از نتایج آزمایش ها 

نظارت بر حسن اجرا در جهت بهینه سازی، 
دسـتاوردها: ب��ا تکیه بر نتای��ج آزمایش ه��ای تمام مقیاس ش��مع و 
اس��تفاده از حداکثر ظرفیت، حدود 20 درصد نس��بت به طراحی های 

اولیه صرفه جویی ریالی- زمانی انجام شد.

میدان نفتی یادآوران
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II مجتمع پتروشیمی فجر

 II نام پروژه: شمع های کوبشی و درجاریز  طرح توسعه پتروشیمی فجر    
)90 - 85(  

کارفرما: شرکت  پتروشیمی فجر  
موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر  

مشـخصات پروژه: حدود 8000  نقطه ش��مع جهت احداث فونداس��یون های سه   
واحد خدمات رسانی نیروگاه،  آب و هوا در این پروژه اجرا شده است.

 ،)PDA( خدمات ارائه شـده: انج��ام آزمایش های اس��تاتیک و دینامیک ش��مع  
کنترل و اصالح طراحی های انجام ش��ده با اس��تفاده از نتایج آزمایش ها در جهت 

نظارت بر حسن اجرا بهینه سازی، 
دسـتاوردها:  ب��ا تکیه ب��ر نتایج آزمایش ه��ای تمام مقیاس ش��مع و اس��تفاده از   
حداکثر ظرفیت حدود 55 درصد نس��بت به طراحی های اولیه صرفه جویی ریالی - 

زمانی انجام شد.

معرفی پروژه های منتخب )طراحی و نظارت پی های ویژه و سازه های صنعتی(



58

انبار غالت شرکت های فجر اعتبار و غالت کاسپین

    نام پروژه: ساخت سوله و سایر سازه های مربوط به انبار غالت 
)89-85(         

کارفرما: شرکت های فجر اعتبار و غالت کاسپین
موقعیت: اراضی پشتیبانی بندر امام

مشخصات پروژه: 27/000 مترمربع سوله و ساز ه های جانبی در این 
پروژه اجرا شده است.

طراحی  خدمات ارائه شده: ارائه طرح تحکیم بستر در محوطه خور،  
نظارت بر حسن اجرا فونداسیون ها و سازه سوله و تجهیزات جانبی، 

دسـتاوردها: صرفه جویی قابل توجه با حذف پ��ی عمیق و جایگزنی 
بستر سازی  آن با پی س��طحی در نتیجه بهینه س��ازی طرح س��ازه ای، 

محوطه خور و استفاده از حداکثر ظرفیت ژئوتکنیکی زمین

معرفی پروژه های منتخب )طراحی و نظارت پی های ویژه و سازه های صنعتی(
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معرفی پروژه های منتخب )طراحی و نظارت پی های ویژه و سازه های صنعتی(

    نام پروژه: ساخت سوله و سایر سازه های مربوط به انبار غالت )86-84(
کارفرما: شرکت  پردیس متحد

موقعیت: اراضی پشتیبانی بندر امام
مشخصات پروژه: 40/000 مترمربع سوله و تجهیزات جانبی در این پروژه اجرا شده است.

خدمات ارائه شـده: ارائه طرح تحکیم بس��تر در محوطه خور، طراحی فونداسیون ها و س��ازه سوله و تجهیزات جانبی، 
نظارت بر حسن اجرا

دسـتاوردها: صرفه جوی��ی قابل توج��ه با حذف پ��ی عمی��ق و جایگزینی آن با پی س��طحی در نتیجه بهینه س��ازی طرح 
بستر سازی محوطه خور و استفاده از حداکثر ظرفیت ژئوتکنیکی خاک سازه ای، 

انبار غالت شرکت پردیس متحد

انبار شکر شرکت شکرنوین خلیج فارس
    نام پروژه: ساخت سوله و سایر سازه های مربوط به انبار شکر )سال 85( 

کارفرما: شرکت  شکرنوین خلیج فارس
موقعیت: اراضی پشتیبانی بندر امام

مشخصات پروژه: 20/000 مترمربع سوله و سایر سازه های جانبی در این پروژه اجرا شده 
است.

طراحی فونداس��یون ها و  خدمات ارائه شـده: ارائ��ه طرح تحکیم بس��تر در محوطه خور، 
سازه سوله و تجهیزات جانبی،  نظارت بر حسن اجرا

دسـتاوردها: صرفه جوی��ی قابل توجه با انتخاب چیدمان مناس��ب ش��مع ها و اس��تفاده از 
حداکثر ظرفیت باربری و حداقل ضریب اطمینان طراحی با تکیه بر آزمایش های استاتیک 

و دینامیک بر روی شمع ها و همچنین نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی
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معرفی پروژه های منتخب )طراحی و نظارت پی های ویژه و سازه های صنعتی(

I نیروگاه پتروشیمی فجر

)85 - 84(  I نام پروژه: اجرای شمع های درجاریز طرح توسعه نیروگاه فجر    
کارفرما: شرکت  پتروشیمی فجر  

موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر  
مشـخصات پروژه: جهت اجرای شمع های درجاریز طرح توس��عه نیروگاه فجر I، پتروشیمی فجر، منطقه   

ویژه اقتصادی ماهشهر
خدمات ارائه شـده: نظارت بر اجرای ش��مع های درجاریز طرح توس��عه نیروگاه فجر I، پتروش��یمی فجر،   
باز طراحی شمع ها  مش��اوره جهت اصالح طرح و طراحی سیستم تقویت،  منطقه ویژه اقتصادی ماهش��هر، 

PIT تحت بار جانبی، انجام تست استاتیک و
دستاوردها: حل مشکل ریزش جداره با تدقیق اختالط گل حفاری برای اعماق بیش از 30 متر و کنترل با   

تست PIT،  بهینه سازی ظرفیت باربری در مقایسه با طرح اولیه
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معرفی پروژه های منتخب )طراحی و نظارت پایدارسازی گودهای عمیق(

مجتمع فرهنگی ورزشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
    نـام پـروژه: پایدارس��ازی گود مجتم��ع فرهنگی ورزش��ی کانون 

کارشناسان رسمی دادگستری )سال 94 تا کنون(
  کارفرما: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

موقعیت: تهران، استان تهران  
مشـخصات پروژه: مس��احت زمین پ��روژه ح��دود 820 مترمربع   
می باش��د. ت��راز ک��ف گودب��رداری نس��بت به ت��راز صفر پ��روژه در 
بخش های ش��مالی و جنوبی زمی��ن به ترتی��ب 28/31- و  26/07- 
متر اس��ت. تعداد طبقات زیرزمین 8 طبق��ه و تعداد طبقات روی 

زمین 12 طبقه خواهد بود.
خدمات ارائه شده: مشاوره در تنظیم قرارداد پیمانکار، بازبینی   

طرح، روش اجرا و مشخصات فنی و همچنین ارئه نظارت کارگاهی می باشد.

کششمهاری

تعیینویسکوزیتهدوغاب
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معرفی پروژه های منتخب )طراحی و نظارت پایدارسازی گودهای عمیق(

بیمارستان آتیه 2

    نام پروژه: پایدارس��ازی، زهکش��ی و آب بندی کف و دیوارهای گود بیمارستان 
آتیه 2 )سال 93(

کارفرما: شرکت پزشکی طلوع آتیه غرب  
موقعیت: تهران، استان تهران  

مشـخصات پـروژه: پ��روژه بیمارس��تان آتی��ه 2 در زمینی به مس��احت 8155   
مترمربع با عمق گود حدود 39 متر )حداکثر عمق گودبرداری 42 متر( و س��طح 
دی��واره 12300 مترمربع می باش��د. در این پروژه طرح پایدارس��ازی دیواره های 
شمالی و شرقی )به غیر از بخش کوچکی از جنوب دیواره شرقی و غرب دیواره 
شمالی( به صورت موقتی و دیواره های غربی و جنوبی بصورت ترکیبی از طرح 
موقتی و دائمی )حدود 20 متر فوقانی دیواره ها با طرح دائمی( می باشد. روش 
پایدارسازی مورد استفاده در دیواره های شمالی، شرقی و غربی اجرای مهاری 
و بلوک بتنی و در دیواره جنوبی اجرای توام ش��مع بتنی درجا و مهاری اس��ت. 
در دیواره ه��ای غرب��ی و جنوبی پایدارس��ازی بخش دائمی با اس��تفاده از روش 

میخکوبی خاک تامین شده است.
خدمات ارائه شـده: بررس��ی و بازبینی طرح پایدارسازی و زهکشی، طراحی   
سیس��تم آب بندی کف و دیواره های گود، نظارت مقی��م، نظارت عالیه و کنترل 
کیفی عملیات پایدارسازی، زهکشی و آب بندی می باشد. از دیگر خدمات ارائه 
شده توسط این مشاور، نظارت بر عملیات پایش و مانیتورینگ دیواره های گود 
)شامل ابزاردقیق و نقشه برداری( است. در این پروژه از چهار انحراف سنج، ده 

عدد بارسنج و دو عدد اتساع سنج بعنوان ابزار دقیق استفاده شده است.
دستاوردها: مقادیر تغییرشکل افقی و قائم دیواره ها که از قرائت ابزار دقیق و   
نقشه برداری بدست آمده اند نش��ان می دهد که مقادیر تغییرشکل افقی قرائت 
ش��ده از انحراف س��نج ها و رفلکتورها )در سیس��تم پایش نقشه برداری( انطباق 
خوبی با یکدیگر داش��ته و هر دو از مقادیر مورد انتظار طراحی کمتر می باشند. 
یک��ی از عل��ل این موضوع زاویه ش��یب بندی الیه ها از س��مت ش��مال ش��رق به 
جنوب غرب می باش��د ک��ه در این پروژه به نفع پایداری عمل کرده اس��ت. علت 
دیگر می تواند مربوط به این موضوع باشد که مقادیر پارامترهای ژئوتکنیکی خاک 

محل، بیشتر از مقادیر ارائه شده در گزارش مطالعات ژئوتکنیک پروژه می باشد.

نصببارسنج قرائتانحرافسنج
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معرفی پروژه های منتخب )طراحی و نظارت پایدارسازی گودهای عمیق(

فاز 2 برج میالد

    نام پروژه: خدمات مشاوره ای در زمینه مکانیک خاک پروژه فاز II برج میالد )سال 91(
  کارفرما: شرکت کهن دژ میالد

موقعیت: ایران، تهران، مجاورت سالن همایش های برج میالد  
مشـخصات پروژه: پروژه ش��امل گودبرداری عمیق )تا حداکثر 40 متر( جهت اجرای برج های تجاری و اداری فاز II میالد اس��ت.   
خدمات ارائه ش��ده در این پروژه در قالب نظارت عالیه ش��امل بررس��ی مطالعات ژئوتکنیک انجام شده، نظارت بر روند تهیه اسناد 
مناقص��ه، برگ��ذاری آن و انتخاب پیمانکار اصلح، بررس��ی طرح پیش��نهادی پیمانکار ش��امل کنترل تحلیل ها، نقش��ه ها و دفترچه 

محاسبات، جانمایی ابزار دقیق و تفسیر داده ها و نظارت بر حسن اجرای عملیات پایدارسازی بوده است.
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آلودگی آبخوان دشت های »آمل و بابل« و »ساوه«

اندازهگیریآنیونها،کاتیونهاو
)COD(آبدرحد)PPM(توسط

فتومترپالینتست

    نام پروژه: مطالعات پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی آبخوان دشت های » آمل و بابل« 
و » ساوه« )90-87(

دفتر آلودگی آب و خاک کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست،   
موقعیت: استان  های مازندران و مرکزی  

اهداف و محدوده: شناسایی آالینده ها با منشا طبیعی و غیر طبیعی در سطح آبخوان   
و معرف��ی محل احداث ایس��تگاه های پای��ش دائم و معرفی روش ه��ای کنترل و کاهش 

آلودگی آبخوان 
احجـام مطالعات: گ��زارش توجیهی نمونه برداری در گام نخس��ت آماده گردی��د و در آن   
تحلی��ل زم��ان نمونه ب��رداری برای دش��ت م��ورد مطالع��ه انجام ش��د و مق��رر گردید دو 
مرحل��ه نمونه ب��رداری در فص��ل خش��ک و تر منطب��ق با مطالع��ات هواشناس��ی در این 
ش��بکه نمونه برداری با لحاظ منابع آالینده مهم در منطقه ش��امل  دش��ت انجام ش��ود. 
160 حلقه چاه ) آمل و بابل( و 70 حلقه چاه )س��اوه(، چش��مه و قنات جهت انجام آنالیز 
قبل از انجام نمونه برداری  ترکیبات نفتی، س��موم و فلزات سنگین انتخاب شد.  یون ها، 
ب��ر روی  دس��تورالعمل جام��ع نمونه ب��رداری از مناب��ع آب زیرزمین��ی تدوی��ن گردی��د. 
داده ه��ای حاصل از ای��ن آنالیز ها پردازش آماری �  مکان��ی در محیط GIS انجام گرفت 

و مناسب ترین روش های پهنه بندی انتخاب گردید.
دسـتاوردها: چاه های آلوده شناسایی شد. منشا آلودگی ها از لحاظ طبیعی بودن و یا   
صنعتی بودن آن و همچنین نقطه ایی بودن و یا منطقه ای بودن آن مورد بررس��ی قرار 
گرفت. محل احداث ایس��تگاه های پایش دائم معرفی گردید. همچنین منطبق بر شرح 
خدمات قرارداد روش های مناسب کنترل و کاهش آلودگی آبخوان بررسی و ارائه شد.

ع��الوه بر این جه��ت نمونه برداری از منابع آب زیرزمین��ی و امکان قضاوت در خصوص   
پارامترهای اندازه گیری شده، راهنمایی منطبق بر مراجع روز دنیا تهیه شد.

معرفی پروژه های منتخب )محیط زیست(
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    نام پروژه: مطالعات مکان یابی محل دفع و دفن پسماندهای 
         ویژه استان تهران )86-85(

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر آلودگی آب و خاک
موقعیت: استان تهران

اهداف و محدوده: انتخاب بهترین محل های ممکن جهت
جمع آوری، فرآوری، تصفیه و دفن پسماندهای ویژه )Hazardous Waste( در سطح استان تهران 

دستاوردها: ارائه روش جدید مکان یابی با نتایج مکانی قطعی تر و دقیق تر نسبت به روش های متداول به صورت عملکرد 
مرحله ای مهم ترین دستاورد این پروژه بود. ضمنا با معرفی یک مرکز اصلی و چند مرکز فرعی پوشش مناسبی برای فاصله 

جنوب شرق تا شرق تهران فراهم گردید.   جنوب،  جنوب غرب،  حمل اقتصادی پسماند برای پهنه حدفاصل غرب، 

پسماند های ویژه استان تهران

پسماند های ویژه استان گیالن

    نام پروژه: مطالعات مکان یابی محل دفع و دفن پسماندهای ویژه 
         استان گیالن)86-85(

دفتر آلودگی آب و خاک کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست، 
موقعیت: اس��تان گیالناهـداف و محدوده: انتخاب بهتری��ن محل های ممکن جهت 
جمع آوری، فرآوری، تصفیه و دفن پس��ماندهای ویژه )Hazardous Waste( در سطح 

استان گیالن
مشخصات پروژه: استان گیالن با شانزده شهرستان، 43 بخش، 45 شهر و 109 دهستان، 

دارای مساحتی کمتر از 14000 کیلومتر مربع و با بیش از 2300000 نفر جمعیت است. سطح زیرکشت در بخش کشاورزی 
استان با وجود جلگه های حاصل خیز بیش از 335 هزار هکتار است. همچنین بخش عمده ای از سطح استان با پوشش 
کال زمین های در  جنگلی پوش��یده شده اس��ت که بر اساس درخواس��ت کارفرما باید بدون دس��ت خوردگی باقی بماند. 
دسترس در استان گیالن از نظر کاربری و پوشش گیاهی دارای محدودیت مضاعف است و انتخاب محل مناسب برای 
محل دفع و دفن چنین پس��ماندهای خطرناکی چالش های خاص خود را داراس��ت. با توجه به تمرکز معدود پهنه های 

آزاد قابل استفاده در مناطق کوهستانی یکی از مهم ترین الیه های پردازش شده توپوگرافی دقیق استان بوده است.
دسـتاوردها: ارائ��ه روش جدید مکان یابی با نتایج مکانی قطعی تر و دقیق تر نس��بت به روش ه��ای متداول به صورت 
عملک��رد مرحل��ه ای مهم ترین دس��تاورد این پروژه بود. ط��ی این مطالعه مش��خص گردید که پهنه های��ی که به صورت 
طبیعی دارای حداقل های الزم جهت احداث چنین پروژه هایی باش��ند، در س��طح استان محدود می باشند. در نهایت 

تمامی پهنه های شناسایی شده مورد تائید نمایندگان کارفرما در استان قرار گرفت.  

معرفی پروژه های منتخب )محیط زیست(
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مهندس تقی بهرامی
سمت: مدیر آزمایشگاه مکانیک خ�اک  
سرپرس������ت بخ�������ش ن����������ظارت
رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی 
عمران )دانشگاه صنعت�ی امی���ر کبی��ر(

دکتر  ایمان حسین زاده عطار
طراحی  و  تست  بخش  مدی��ر  سمت: 
شم��ع � مدی��ر بخ��ش ژئ��وسنتتی��ک
رشته تحصیلی:  دکت���رای     مهندسی 
ژئوتکنیک )دانشگاه صنعتی امیرکبیر(

مهندس فرشید اسمعیلی
سمت: مدی���ر بخش س��ازه

رشته تحصیلی:  کارشناس�����ی ارش������د 
مهندس����������ی خ�����������اک و پ�����������ی 
)دانشگ����اه صنعت�����ی امی������رکبی�������ر(

دکتر کاظم فخاریان
سمت: مدیریت مهندسی - مدیریت توسعه

)R&D)

رشته تحصیلی:  دکت������رای مهندس������ی 
ژئوتکنیک )دانشگاه اوتاوا، کانادا(

مهندس حامد واعظیان
سمت: مدیر عامل � مدیر بخش  ژئوتکنیک 
�  مدیر بخش پایدارس�ازی گوده�ای عمی�ق
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی 
خ��اک و پ��ی )دانشگ�اه صنعت�ی امی�رکبی�ر(

رزومه افراد کلیدی

مهندس فرید شعبانی
سمت: مدی����������ر آزمایشگ����������اه 
مق�اوم�������������ت مصال������������������ح

رشته تحصیلی: کارشناس���ی  ارش����د  
مهندس�������ی خ����������اک و پ����������ی
) دانشگ��اه  صنعت����ی  امی����ر  کبی�����ر(
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سوابق تحصیلی:

کارشناسی )لیسانس( مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - شهریور 1365  .1

کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( مهندسی خاک و پی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر-  بهمن 1367  .2
عنوان تز: آنالیز مقدماتی پوشش تونل ها با استفاده از روش اجزاء محدود  

دکترا در مهندسی ژئوتکنیک -  دانشگاه اوتاوا - کانادا - خرداد 1375  .3
عنوان تز: بررسی رفتار اصطکاکی سه بعدی بین ماسه و فوالد تحت بارگذاری سیکلی: آزمایش و مدل االستوپالستیک  

سوابق آموزشی و کاری:

دستیار آموزش - دروس مکانیک خاک، مهندسی پی، آزمایشگاه خاک ـ دانشگاه اوتاوا ـ  69 تا 74  .1

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - مهر 76 تاکنون  .2

همکاری با اداره کل فنی و امور مهندسان مشاور وزارت راه و ترابری به عنوان کارشناس عالی ژئوتکنیکـ  آذر 76 تا دی 81  .3

مدیریت پروژه های مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های متعدد )عملیات صحرایی، آزمایشگاهی، گزارش و خدمات مهندسی(  .4

مشـاوره و نظارت عالیه بر مطالعات ژئوتکنیک، طراحی و نظارت بر اجرای شـمع های سـایت ETP-II، شرکت پتروشیمی   .5
فجر، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر 

مشـاوره و نظارت عالیه بر مطالعات ژئوتکنیک و طراحی شـمع های سـایت فجر- II، شرکت پتروشیمی فجر، منطقه ویژه   .6
اقتصادی ماهشهر

مدیریت تست های دینامیک شمع )PDA( و تحلیل های مربوطه )WEAP ،CAPWAP( در پروژه های متعدد   .7

مدیریت تست های استاتیک شمع: محوری فشاری، محوری کششی، جانبی، سیکلیک، در پروژه های متعدد  .8

مدیریت تست های کنترل یکپارچگی شمع )PIT( و تحلیل های مربوطه )PITWAP( در پروژه های متعدد  .9

مشاوره، نظارت عالیه و پایش پروژه های گود برداری مختلف با اعماق 18 تا 42 متر  .10

دکتر کاظم فخاریان
Email: kfakhari@pgeoenviro.com

رزومه افراد کلیدی
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سوابق پژوهشی

دستیار پژوهش -  دانشگاه اوتاوا - تیر 70 تا شهریور 76   .1
  طراحی و ساخت یک دستگاه برش ساده سیکلی سه جهته تمام اتوماتیک

  انجام بیش از 200 آزمایش جهت مطالعه اندرکنش خاک و سازه تحت شرایط مسیر های بار مختلف
  استف�اده و توسعه یک مدل االست�و پالستیک برای Interface بین خاک و سازه و مقایسه نتایج م�دل با آزمایش  های 

       انجام یافته
  بررسی رفتار شمع تحت اثر بار های سیکلی مانند زلزله با استفاده از نتایج پژوهش فوق

استاد راهنمای بیش از 90 دانشجوی کارشناسی ارشد و 10 دانشجوی دکترا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر  .2

مجری پروژه ”طراحی و ساخت دستگاه برش ساده سیکلی سه جهته“ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر )1382-1378(  .3

مجـری پـروژه تحقیقاتی تحت عنـوان ”روش  های مختلف تعییـن ظرفیت باربری محوری شـمع  ها و دسـتور العمل  های   .4
اجرائی“ - وزارت راه و ترابری - پژوهشکده حمل و نقل )1382-1379(

مجری پروژه تحقیقاتی تحت عنوان ”تهیه دسـتورالعمل آزمایش  های دینامیکی شـمع  های کوبیدنی و یا ریخته شده در   .5
محل“ - وزارت راه و ترابری - پژوهشکده حمل و نقل )1383-1381(

مجری پروژه تحقیقاتی تحت عنوان ”بررسی خواص مکانیکی مواد زائد شهری و تحلیل اندرکنش این مواد با خاک اطراف   .6
محل دفن“ - سازمان بازیافت و تبدیل مواد - شهرداری تهران )1382-1380(

مجری پروژه تحقیقاتی تحت عنوان ”بهینه سازی طرح فونداسیون  های سایت ETP-II در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر“   .7
- پتروشیمی فجر )1382-1381(

مجری پروژه تحقیقاتی تحت عنوان ”بهینه سازی طرح فونداسیون های سایت Fajr-II در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر“   .8
- پتروشیمی فجر )1384-1382(

مجری پروژه تحقیقاتی تحت عنوان ”مکان یابی و تهیه بانک اطالعاتی مرکز دفع مواد زائد خطرناک در اسـتان سـمنان“ -   .9
سازمان حفاظت محیط زیست )1383-1381(

مجری پروژه تحقیقاتی تحت عنوان ”مکان یابی مرکز دفع مواد زائد خطرناک در اسـتان تهران“ - سازمان حفاظت محیط   .10
زیست )1386-1385(

رزومه افراد کلیدی
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مجری پروژه تحقیقاتی تحت عنوان ”مکان یابی مرکز دفع مواد زائد خطرناک در اسـتان گیالن“ - سـازمان حفاظت محیط   .11
زیست )1386-1385(

مجـری پروژه تحقیقاتی تحت عنوان ”مشـخصات فنی و عمومی اجرای شـمع )کوبشـی و برجـا(“ - وزارت راه و ترابری -   .12
پژوهشکده حمل و نقل )1387-1386(

مجـری پـروژه تحقیقاتـی تحت عنـوان ”تحقیـق و آزمایش  های دینامیک شـمع )PDA(، اسـتاتیک شـمع، پردازش و   .13
تحلیل های مربوطه در واحد مخازن سایت پتروشیمی فجر، ماهشهر“ - شرکت ماشین سازی پارس )1389-1387(

14. مجـری پروژه تحقیقاتـی تحت عنوان ”تحقیق در مورد رس منطقه ماهشـهر با انجام مطالعـات ژئوتکنیک، آزمایش های 
دینامیک شـمع )PDA(، اسـتاتیک شـمع و تحلیل های مربوطه در واحد هوای طرح توسعه پتروشـیمی فجر، ماهشهر“ - 

شرکت دلوار افزار )1390(

مجـری پروژه تحقیقاتی تحت عنوان ”مطالعات پیشـگیری کنترل و کاهش آلودگی آبخوان دشـت آمل- بابل“ - سـازمان   .15
حفاظت محیط زیست )1391-1387(

مجری پروژه تحقیقاتی تحت عنوان ”مطالعات پیشگیری کنترل و کاهش آلودگی آبخوان دشت ساوه“ - سازمان حفاظت   .16
محیط زیست )1391-1387(

مجری پروژه تحقیقاتی تحت عنوان ”پژوهش در مورد خاک رس منطقه ماهشهر با انجام تست  های دینامیک و استاتیک   .17
شـمع )بر روی شـمع  های اجرایی( و پردازش و تحلیل  های مربوطه )مانند CAPWAP(، و انجام نظارت کارگاهی بر عملیات 
ژئوتکنیک شامل کوبش شمع در پروژه ساخت واحد هوای مجتمع پتروشیمی فجر II “ - شرکت دلوار افزار )1392-1390(

ارائه کارگاه  های آموزشی-تخصصی:
فراز هایـی نویـن از طراحـی و اجرای پی  هـای عمیق )شـمع(، کارگاه تخصصی پی  هـای عمیق، انجمـن ژئوتکنیک ایران،   .1

کارگاه های آموزشی پنجمین همایش بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک، 27 آبان 1395.

مبانـی و کاربرد هـای آزمایـش برش سـاده، کارگاه تخصصـی آزمایش هـای دینامیک خـاک در مطالعـات و طراحپی های   .2
ژئوتکنیکی، کمیته تخصصی آزمایش های آزمایشـگاهی، انجمن ژئوتکنیک ایران، کارگاه  های آموزشـی پنجمین همایش 

بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک، 27 آبان 1395.

رویکرد بهینه سـازی در طراحی و اجرای انواع شـمع، اولین سمینار تخصصی پی  های ویژه، کمیته تخصصی پی  های ویژه،   .3
انجمن ژئوتکنیک ایران، سالن اجتماعات شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، 6 اسفند 1394.

رزومه افراد کلیدی
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مورد عملی پیش بارگذاری با نتایج ابزار: مخازن آب در سـربندر خوزسـتان، اولین سمینار تخصصی پی  های ویژه، کمیته   .4
تخصصی پی  های ویژه، انجمن ژئوتکنیک ایران، سالن اجتماعات شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، 6 اسفند 1394.

آزمایش  های ژئوسـنتتیک  ها در آب بندی، سـمینار آب بندی گود های سـاختمانی، انجمن ژئوسـنتتیک ایران با همکاری   .5
انجمن ژئوتکنیک ایران، سالن کنفرانس جامعه مهندسین مشاور، 23 دی 1394.

مشـکالت و چالش  های دیوار های خاک مسلح، سمینار دیوار های خاک مسـلح: طراحی، اجرا و پایش، انجمن ژئوتکنیک   .6
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1.  مسئول آموزش آزمایشگاه ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدرس آزمایشگاه مکانیک خاک و آسفالت )سال 64 تا 92(

2.  مدرس دروس آزمایشگاهی خاک و مصالح ساختمانی در دانشگاه آزاد کرج

3. تدریس دروس آزمایشگاهی )مکانیک خاک؛ بتن و آسفالت( در شرکت فراز آورش

4.  آموزش پرسنل آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه کیش

5.  آموزش دروس آزمایشگاهی )خاک و بتن( به اعضای هیئت علمی دانشگاه های عراق )حله، کربال و اربیل(

6.  ارائه کالس های ژئوتکنیک کاربردی در پژوهشکده وزارت راه و ترابری

7.  ارائه کالس های ژئوتکنیک کاربردی، خاک و آسفالت با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پرسنل مشاور عمران ایران
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مهندسین مشاور ایران و عراق
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انجام آزمایش های برش مستقیم سنگ و بارنقطه ای سد گتوند علیا  .13

نظارت عالیه بر انجام تراکم دینامیکی در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  .14

نظارت بر انجام آزمایش بارگذاری صفحه )Plate Load Test(  به صورت سـیکلی بزرگ مقیاس در بستر دریا در شرکت   .15
صنایع دریایی ایران)صدرا( جهت احداث سکوی نفتی در شهرستان نکا و پروژه های مختلف دیگر

نظارت عالیه بر انجام مطالعات ژئوتکنیک بندر »خور ریگ« بوشـهر عملیات حفاری و تعیین آزمایش های آزمایشگاهی   .16
و بررسی گزارش نهایی

I و طرح توسعه فجر II نظارت عالیه برانجام مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش بارگذاری استاتیک شمع در پروژه پتروشیمی فجر  .17

نظارت عالیه برانجام مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش بارگذاری استاتیک شمع در تعاونی مسکن شهرداری اهواز  .18

نظارت عالیه برانجام مطالعات ژئوتکنیک وانجام آزمایش بارگذاری استاتیک شمع در پتروشیمی فجر  .19

II نظارت عالیه و مدیریت تست های استاتیک شمع )محوری و جانبی( مجتمع صنایع کیش، مجتمع کرانه کیش، پرشین  .20

نظـارت عالیـه بر طرح تحکیم بسـتر 7 هکتاری واحد پیش تصفیه و مخازن آب، شـرکت پتروشـیمی فجر، منطقه ویژه   .21
اقتصادی ماهشهر

نظارت عالیه و مدیریت تسـت های استاتیک شمع های سـانتریفیوژ:  محوری فشاری، محوری کششی، جانبی، مجتمع   .22
فوالد شادگان، جاده آبادان سربندر

نظارت عالیه بر طرح پیش بارگذاری و ابزار گذاری دکانتور و مخازن آب سربندر  .23

نظارت عالیه بر طرح مطالعات ژئوتکنیک پروژه نفتی آزادگان شمالی  .24

ارائه طرح تحکیم بسـتر انبار شرکت های پردیس متحد، شکر نوین خلیج فارس، فجراعتبار، غالت کاسپین و شرکت کال   .25
تجارت خلیج فارس در اراضی بندرامام

ارائـه طـرح تحکیم بسترسـایت 7 هکتاری واحد پیش تصفیه و مخازن آب، شـرکت پتروشـیمی فجـر، در منطقه ویژه   .26
اقتصادی ماهشهر

ارائه طرح تحکیم بسترسایت4 هکتاری شرکت بنیان گستر اروند  .27

ابزارگذاری در شمع های درجاریز در پروژه ساختمان های ستادی مخابرات ایران و مجتمع فوالد جهان آرا اروند  .28
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نظارت عالیه بر سایت های شمع کوبی پروژه های بید بلند 2 و مجتمع فوالد جهان آرا اروند  .29

نظـارت عالیـه بر اجرای عملیـات گودبـرداری پروژه های بیمارسـتان آتیه 2 تهـران و مجتمع فر هنگی ورزشـی کانون   .30
کارشناسان رسمی دادگستری
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کانون کارشناسان دادگستری استان تهران
همکاری در پروژه طرح اصالح نشست در محوطه شرق مجتمع پتروشیمی کارون )منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر(   

مدیریت پروژه نظارت بر عملیات اجرای شمع در پروژه میدان نفتی آزادگان شمالی  
مدیریت پروژه طراحی و نظارت محوطه سازی در مجتمع صنعتی پتروشیمی کارون   

مدیریت پروژه طراحی و نظارت سیستم آب بندی در پروژه بیمارستان آتیه 2   

  مهندس حامد واعظیان

Email: h_vaezian@pgeoenviro.com
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رزومه افراد کلیدی

سوابق پژوهشی:
1.     همـکاری در کارگاه آموزشـی تحـت عنوان »اصول و مبانـی گودبرداری های عمیق در محیط های شـهری« - برگزار کننده: 

سازمان نظام مهندسی ساختمان، استان قم، 1394

2.    همکاری در کارگاه آموزشی تحت عنوان »روند مطالعات و طراحی های ژئوتکنیکی«،  برگزار کننده: سازمان  نظام مهندسی 
قزوین،  1391.  استان قزوین،   ساختمان، 

پی و پی سازی« - وزارت  مبحث هفتم،  3.    همکاری در پروژه تحقیقاتی تحت عنوان »راهنمای مقررات ملی ساختمان ایران، 
مسکن شهرسازی معاونت امور مسکن و ساختمان )1390(

4.    ارائـه کارگاه آموزشـی تحـت عنـوان »طراحـی بهینـه پی های عمیق )شـمع( بـا اسـتفاده از نتایج آزمایش هـای درجا و 
ایران، دانشگاه  تست های استاتیکی -  دینامیکی« در چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک، 

صنعتی امیرکبیر، 1389.

انتشارات و مقاالت:
1.     مشـخصات فنی عمومی و اجرای شـمع )کوبشـی و درجاریز(، 1394، ضابطه شـماره 386 وزارت راه و شهر سـازی، مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاونت فنی و توسعه امور زیر بنایی، امور نظام فنی و اجرایی، 97 صفحه )عضو گروه 

مجری(

2.     واعظیان، حامد، فخاریان، کاظم، مهدی زاده، امیرحسن )1392(. »تحلیل  سیستم های میخکوبی در نرم افزارهای مختلف و 
مقایسه نتایج برای طراحی بهینه«، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، مهرماه 1392، دانشگاه فنی مهندسی 

ایران اردبیل،  دانشگاه محقق اردبیلی، 

3.  Fakharian, K. and Vaezian, H., 2007. Applicability of SPT results to bearing capacity determination of piles, 

13th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, December 10-14, 

2007, Kolkata, India.

عضویت در انجمن های تخصصی:
1.     انجمن ژئوتکنیک ایران بهمن 85 تاکنون
2.    انجمن بتــن ایران اردیبهشت 81 تاکنون

3.    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران )دارای پروانه نظارت(
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سوابق تحصیلی:
کارشناسی )لیسانس( مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد – شهریور 1381  .1

2.  کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( مهندسی خاک و پی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - آذر 1383
        عنوان تز: تحلیل دینامیکی و غیر خطی خاک مسلح شده با ژئوگریدها در کوله پل

دکترا در مهندسی ژئوتکنیک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - آبان 1392  .3
        عنوان تز: تخمین گیرش خاک با بررسی موردی شمع های کوبیده شده در رسوبات نرم منطقه ماهشهر

سوابق آموزشی و کاری: 
دستیار آموزش - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - دانشگاه صنعتی امیرکبیر -  شهریور82 تا کنون  .1

همکاری در پروژه های مطالعات ژئوتکنیک )عملیات صحرایی، آزمایشگاهی،  گزارش و خدمات مهندسی(  .2

همکاری در بخش ژئوتکنیک و زمین شناسی پروژه کنترل سیالب های منطقه 22 تهران  .3

همکاری در بخش ژئوتکنیک و زمین شناسی پروژه دریاچه مصنوعی منطقه 22 تهران  .4

،II -همکاری به عنوان تحلیل گر در پروژه مشاوره و نظارت عالیه بر مطالعات ژئوتکنیک و طراحی شمع های سایت فجر  .5
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر شرکت پتروشیمی فجر،   

تحلیل گر در آزمایش های دینامیک شمع- تحلیل های WEAP ،CAPWAP در پروژه های متعدد  .6

مدیریت پروژه های تست های دینامیک شمع )PDA( و تحلیل های مربوطه )WEAP ،CAPWAP( در پروژه های متعدد   .7

همکاری در مدیریت تست های استاتیک شمع: محوری فشاری، محوری کششی، جانبی، سیکلیک، در پروژه های متعدد  .8

همکاری در مدیریت تست های کنترل یکپارچگی شمع )PIT( و تحلیل های مربوطه )PITWAP( در پروژه های متعدد  .9

مدیریت تست های ژئوسنتتیک در پروژه های متعدد  .10

  دکتر ایمان حسین زاده عطار

Email: ih_attar @ pgeoenviro.com

رزومه افراد کلیدی
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سوابق پژوهشی:
دستیار پژوهش - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - شهریور 82 تا کنون   .1

وزارت مسکن   همکاری در تهیه راهنمای مبحث هفتم مقررات ملی سـاختمان ایران و تفسـیر آن، بخش پی و پی سازی،   .2
و شهرسازی، معاونت امور مسکن و ساختمان

عضویت در انجمن های تخصصی:
انجمن ژئوتکنیک ایران - شهریور 81 تاکنون  .1
انجمن ژئوسینتتیک ایران - سال 90 تاکنون  .2

انتشارات و مقاالت:
1.    Hosseinzadeh Attar, I. and Fakharian, K., 2013. Influence of soil setup on shaft resistance 

variations of driven piles: case study. International Journal of Civil Engineering, Vol. 11, No. 2, 
Transaction B: Geotechnical Engineering. 

2. Fakharian, K., Attar, I.H., Sarrafzadeh, A. & Haddad, H., 2013. Contributing factors on soil setup 

& the effects on pile design parameters. Proceedings of the 18th International Conference on 

Soil Mechanics & Geotechnical Engineering )ICSMGE), September 2-6, 2013, Paris, France.

3. Fakharian, K., Bahrami, T., Esmaeili, F. & Attar, I.H., 2012. Dynamic & static tests for optimization 

of spun piles of utility plant near Persian Gulf - Case Study. Proc., 9th Int. Conf. on Testing & 

Design Methods for Deep Foundations, September 18-20, 2012, Kanazawa, Japan.

4. Haddad, H., Fakharian, K. & Attar, I.H., 2012. Numerical modeling of setup effects on pile shaft 
capacity & comparison with an instrumented case Proc., 9th Int. Conf. on Testing & Design 

Methods for Deep Foundations, September 18-20, 2012, Kanazawa, Japan.

رزومه افراد کلیدی
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5. Sarrafzadeh, A., Fakharian, K. & Attar, I.H., 2012. Investigation of bearing capacity parameter 
variations with time using PDA test results: Case Study. Proc., 9th Int. Conf. on Testing & 
Design Methods for Deep Foundations, September 18-20, 2012, Kanazawa, Japan.

6. Fakharian, K., Haddad, H. & Attar, I.H., 2012. Numerical verification of pile driving with cavity 
expansion theory in cohesive & fricional soils. Proc., 9th Int. Congress on Civil Engineering, 
May 8-10, 2012, Isfahan, Iran.

7. Attar, I.H. & Fakharian, K. )2012). “External stability of geogrig reinforced soil segmental bridge 
abutments under seismic excitation, 9th International conference on Geosynthetics, June 23-
27, 2010, Guaruja, Brazil, 1827-1830.

8. Fakharian, K. & Attar, I.H., 2012. Pile Driving Experiences in Persian Gulf Calcareous Sands, 
International Symposium: Frontiers in Offshore Geotechnics )ISFOG), Nov. 8-10, 2010, Perth, 
University of Western Australia, Australia.

9. Fakharian, K. & Attar, I.H., 2007. Static & seismic numerical modeling of geosynthetic-reinforced 
soil segmental bridge abutments. Geosynthetic International. 14)4), 228-243.

10. Fakharian, K. & Attar, I.H., 2006. Effect of deck load on  seismic stability of segmental bridge 
abutments, 8th International Conference on Geosynthetics, September 18-22, 2006, Yokohama, 
Japan, 1519-1522.

11. Attar, I.H. & Fakharian, K. 2006. Effect of Reinforcement Characteristics on Seismic Response of 
Geosynthetic-reinforced Soil Bridge Abutments, The 59th  Canadian Geotechnical Conference 
& 7th Joint CGS/IAH-CNC Groundwater Specialty Conference, October 1-4, 2006, Vancouver, 
British Columbia.

رزومه افراد کلیدی

برای فهرست کامل مقاالت به وب سایت شرکت مراجعه شود:         
www.pgeoenviro.com
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رزومه افراد کلیدی

سوابق تحصیلی:
1.  کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )سال 80(

2.  کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی )ژئوتکنیک(، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
)سال 82(  

سوابق کاری: 
شرکت سابیر ) اجرای سد بتنی وزنی کوثر در شهرستان بهبهان - کارآموزی(، تیر 1379 تا شهریور 1379  .1

اداره ممیزی شهرداری تهران، مرداد 1380 تا مهر 1380  .2

شـرکت لوله سـازی لوشـان )طراحی سـازه ای، هیدرولیکـی و ژئوتکنیکی شـبکه اصلـی فاضالب تهران و سـازه های   .3
وابسـته به روش میکروتونلینگ و پایپ جکینگ، طراحی هیدرولیکی و سـازه ای شبکه فاضالب مکشی شهر بندرانزلی 

)برای اولین بار در کشور( با همکاری شرکت Roediger آلمان(، مهر 1380 تا فروردین 1383

سـازمان بازیافـت و تبدیل مواد شـهرداری تهـران )طراحی بهینه پوشـش کف محل دفـن کهریزک در قالـب پایان نامه   .4
کارشناسی ارشد(، تیر 1381 تا بهمن 1382

دانشگاه صنعتی امیرکبیر )نظارت عالی بر عملیات شمع کوبی پروژه پتروشیمی فجر II - ماهشهر(، تیر 1383 تا مهر 1383  .5

شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری )مدیریت مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک پروژه سدهای رسوب گیر و دریاچه   .6
بند انحرافی رودخانه کن، پوشـش  مصنوعـی  منطقـه 22 تهران، آنالیـز و طراحی ژئوتکنیکی چکدم، سـد رسـوب گیر، 

نفوذناپذیر کف دریاچه و سد مخزنی دریاچه(، فروردین 1383 تا مرداد 1384

سـازمان انرژی اتمی ایران- شـرکت تاسیسـات فرآوری اورانیوم )UCF( )جانشـین مجری طرح های عمرانی شرکت - دوران   .7
خدمت وظیفه(، شهریور 1384 الی اردیبهشت 1386

مهندسـین مشـاور خدمات مهندسـی مکانیک خاک )SES( )مدیریت پروژه های نیلینگ،انکرینگ و سایر پروژه های   .8
بهسـازی و   پایدارسـازی زمین(، اردیبهشـت 1386 تا مرداد 1386

مهندسین مشاور تماوان )مسوول نظارت بر عملیات ژئوتکنیک پروژه سد مخزنی حاجی آباد(، مرداد 1386 تا مرداد 1387  .9

10.  مهندسین مشاور ژئومحیط پارس ) مدیر عامل، مدیریت پروژه مشاور عالی ژئوتکنیک و اجرای شمع در پروژه های مختلف 
صنعت نفت و پتروشیمی - تهران و خوزستان(، مرداد 1387 تا فروردین 1395

  مهندس فرشید اسمعیلی
Email: esmaeili@pgeoenviro.com
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رزومه افراد کلیدی

11.  مهندسین مشاور ژئومحیط پارس )مدیر پیمان، مدیریت پروژه های مختلف در صنعت نفت و پتروشیمی - تهران و خوزستان(، 
فروردین 1395 تاکنون

مقاالت و آثار علمی:

1. Fakharian, K., Bahrami, T., Esmaeili, F. & Attar, I.H., 2012. Dynamic & static tests for optimization 
of spun piles of a utility plant near Persian Gulf - Case Study. Proc., 9th Int. Conf. on Testing & 
Design Methods for Deep Foundations, September 18-20, 2012, Kanazawa, Japan. 

2. Fakharian, K., Esmaeili, F. and Attar, I. H. )2005), «Uncertainties in analysis and  design of flood 
control/sediment retention dams in NW Tehran», The proceedings of Symposium, 73rd Annual 
meeting of ICOLD, Tehran, Iran.

ایمان و اسـمعیلی، فرشـید )1391(. بکارگیری تست های استاتیک و دینامیک  3.   فخاریان، کاظم، حسـین زاده عطار، 
شـمع در یـک پروژه بزرگ صنعتی با رویکرد بهینه سـازی - مطالعه مـوردی. نهمین کنگره بین المللی مهندسـی 

عمران - 19 تا 21 اردیبهشـت  1391 -  دانشـگاه صنعتی اصفهان

 4.    اسـمعیلی، فرشـید و فخاریان، کاظم، ”بررسی اثر شیرابه و آهک روی نفوذپذیری خاک رس موجود در محل دفن 
زباله  های شـهر  تهران )خاکچال کهریزک(“، مجموعه مقاالت اولین کنگره ملی مهندسـی عمران، دانشـگاه صنعتی 

اردیبهشت 1383. شریف، 

عضویت در انجمن های تخصصی:
 1.   سازمان نظام مهندسی ساختمان

2.   انجمن مهندسان ژئوتکنیک و چند کمیته تخصصی زیرمجموعه آن
3.   کمیته ملی سدهای بزرگ
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رزومه افراد کلیدی

  مهندس فرید شعبانی
Email: shabanifarid@pgeoenviro.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی )لیسانس( مهندسی عمران - دانشگاه مازندران - شهریور 1385  .1 

کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( مهندسی خاک و پی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تیر 1388  .2 
  عنوان پایان نامه: تکمیل و راه اندازی دستگاه برش ساده و ارزیابی پتانسیل روانگرایی ماسه چمخاله

سوابق کاری:
طراحی و ساخت ده ها دستگاه پیشرفته آزمایشگاهی در شاخه عمران  .1

کارشناس ژئوتکنیک- شرکت مهندسین مشاور ژئومحیط پارس- دی 87 تا 90  .2

مدیر آزمایشگاه مرکزی شرکت ژئومحیط پارس 90 تاکنون  .3

مدیر پروژه آزمایشگاه های صحرایی شرکت از سال 88 تا 91 نظیر پروژه 14000 هزار واحدی مسکن مهر شهریار  .4

نظارت بر ده ها ساختمان فوالدی و بتنی- سازمان نظام مهندسی ایران - آبان 88 تا کنون  .5

سوابق پژوهشی:

تکمیل و راه اندازی دستگاه برش ساده سه جهته دینامیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1388-1386  .1

همکاری در ارائه کالس های آزمایشگاه دینامیک خاک پیشرفته، 1389-1388  .2

همکاری در کارگاه آموزشـی تحت عنوان »روند مطالعات و طراحی های ژئوتکنیکی«، برگزارکننده: سازمان نظام مهندسی   .3
ساختمان، استان قزوین، قزوین، 1391

همکاری و مشاوره در فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط با پایان نامه های دانشجویان در دانشگاه های مختلف  .4
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رزومه افراد کلیدی

انتشارات و مقاالت:

فخاریان، کاظم، شـعبانی، فرید، )1389(. »بررسـی رفتار ماسـه چمخاله توسط دستگاه برش سـاده سه جهته دینامیکی   .1
جدید«، چهارمین همایش بین المللی مهنـدسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران،11 تا 12 آبان 1389، تهران، ایران

شـعبانی، فریـد، بهرامی، تقی، فخاریان، کاظم، )1393(. » مقایسـه دسـتگاه های برش سـاده و سـه محوری از لحاظ نوع   .2
بارگذاری و نتایج آزمایش ها«، دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران،  9 و 10 مهر ماه 1393، کرمانشاه، ایران

3. Fakharian, K., Shabani, F., )2011). «Monotonic and Cyclic Experimental Results of Chamkhaleh 
Sand in Southern Caspian Sea» Proceedings of the Twenty-first )2011) International Offshore 
and Polar Engineering Conference,Maui, Hawaii, USA, June 19-24, 2011

عضویت در انجمن های تخصصی:

سازمان نظام مهندسی ایران   .1

انجمن ژئوتکنیک ایران   .2

دبیر کمیته مطالعات آزمایشگاهی انجمن ژئوتکنیک ایران  .3



You cannot see our experiences

come to see us



w w w . P G E O E N V I R O . c o m

i n f o @ P G E O E N V I R O . c o m

دفترمرکزی
تهران،ظفر،خيابانکازرون،کویدهم،پالک10،واحد8،کدپستی:19199-53181

تلفـــن:22263432)021(
)021(22272000 فکـــس:

آزمايشگاه
جادهرودهن،بعدازجاجرود،شهرکصنعتیخرمدشت

تلفن:76215492-5)021(
فکس:76215496)021(

مهندسينمشاورژئومحيطپارس


