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ــی از  ــارکت گروه ــا مش ــال 1396 ب ــاه س ــر م ــرچ( در تی ــکاد )پ ــدار راد چ ــرکت پای ش
ــدود 15  ــا ح ــروه ب ــن گ ــد. ای ــیس گردی ــور تاس ــگاه های کش ــن دانش ــان بهتری فارغ التحصی
ــی و مهندســی در زمینه هــای متنوعــی از مهندســی ژئوتکنیــک و  ــه مدیریت ــی 20 ســال تجرب ال
مهندســی عمــران در قالــب پروژه هــای صنعتــی )در صنایعــی ماننــد نفــت، پتروشــیمی، نیــروگاه، 
فــوالد، اســکله، تصفیه خانــه، کارخانه هــای تولیــدی، انبــار غــات و ...( و پروژه هــای ســاختمانی 
)بیمارســتانها، ســاختمانهای بلندمرتبــه، مراکــز تجــاری و اداری و ســاختمانهای مســکونی( فعالیــت 

مســتمر داشــته اســت. 
آغــاز فعالیتهــای مهندســی شــرکای پــرچ در دهــه اول، محــدود بــه خدمــات مشــاوره در پروژه های 
مختلــف بــوده و پــس از آن بــا توجــه بــه نیــاز تخصصــی بــازار مهندســی کشــور، ارائــه خدمــات 
ــی،  ــازه های زیرزمین ــی س ــدی و زهکش ــد آب بن ــا )مانن ــی زمینه ه ــکاری در برخ ــی پیمان تخصص
اصــاح نشســت و ترمیــم و تقویــت ســازه ها و پایدارســازی گودهــای ســاختمانی( در دســتور کار 

قــرار گرفتنــد. 
شــرکت پــرچ توســعه پایــدار و حفــظ ایمنــی بــا هزینه هــاي کمتــر را الگــوي خویش ســاخته اســت. 
شــرکت بــه نقــش ویــژه تجربــه بــاال، آســیب شناســی دقیــق، اســتفاده از راهکارهــای خاقانــه و 
خدمــات بیــن رشــته ای )ترکیبــی از خدمــات ژئوتکنیکی و ســازه ای( در حــوزه مهندســی ژئوتکنیک 
اعتقــاد داشــته و ســعی دارد بــا ارائــه خدمــات بــا کیفیــت موجــب رضایتمنــدی کارفرمایــان گــردد. 
ــرکتهای  ــی و ش ــزرگ بین الملل ــرکتهای ب ــامل ش ــی ش ــان قبل ــت کارفرمای ــتا رضای ــن راس در ای

معتبــر داخلــی از خدمــات شــرکت یــا شــرکا بزرگتریــن پشــتوانه مــا بــوده اســت.

دی ماه 1396
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مشاوره و پیمانکاری تخصصی ژئوتکنیک
زمینه های فعالیت

1- ژئوتکنیک و زمین شناسي
2- آب بندی و زهکشی سازه های زیرزمینی

3- پایدارسازی گودهای ساختمانی
4- اصاح نشست و ترمیم و تقویت سازه ها 

5- فونداسیون عمیق 
6- اصاح خاك و سازه های ژئوتکنیکی
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ژئوتکنیک و زمین شناسي

 حفر گمانه های شناسایی ژئوتکنیکی
 نمونه گیری دست خورده و دست نخورده

 انجام آزمایش های برجا 
 انجام آزمایش های آزمایشگاهی 

 زمین شناسی 
 مطالعات هیدرولوژی
 مطالعات لرزه خیزی

 شناسایی ژئوتکنیکی محلی و آسیب شناسی ژئوتکنیکی

آب بندی و زهکشی سازه های زیرزمینی

طراحی و اجرای
 شناسایی علل و شرایط نشت و ارائه راهکار جلوگیری از نفوذ آب

 آب بندی سازه های زیرزمینی در برابر نشت آب
 آب بندی سازه های زیرزمینی در برابر فشار هیدروستاتیک

 زهکشی موقت و زهکشی دائم
 آب بندی سازه های در حال احداث و آب بندی ترمیمی پروژه های احداث شده

 استفاده از محصوالت ژئوسنتتیک در آب بندی
 استفاده از بتن آب بند در آب بندی )در صورت امکان(
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پایدارسازی گودهای ساختمانی

طراحی و اجرای
 پایدارسازی شیروانی خاکی و زمین لغزش

 پایدارسازی و کنترل تغییر شکل های گود با استفاده از نیلینگ، انکراژ و اجرای شمع
Top to Down پایدارسازی گود و اجرای همزمان سازه با استفاده از روش 

 پایش تغییر شکل های گود با استفاده از ابزارگذاری و میکروژئودزی

 اصالح نشست و ترمیم و تقویت سازه ها 

طراحی و اجرای
 آسیب شناسی ژئوتکنیکی و سازه ای ساختمان آسیب دیده یا در معرض آسیب

 کنترل و اصاح نشست فونداسیون موجود با استفاده از شمعک، ریزشمع و ....
 ترمیم و تقویت سازه های بتنی و فوالدی
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 فونداسیون عمیق 

طراحی و نظارت
 شمع های درجاریز و کوبشی

 شمع های بتنی و فوالدی
 بهینه سازی آرایش شمع ها و کاهک فونداسیون

 آزمایش های استاتیک و دینامیک شمع

اصالح خاك و سازه های ژئوتکنیکی

طراحی و نظارت
 بسترسازی

 پیش بارگذاری
 تحکیم بستر
 خاك مسلح
 دیوار حائل
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PAydar Rod CHakad (PARCH) was established in 2017 through well-
experienced and professional experts. Partners have managerial and 
technical experience in geotechnical and civil projects for about twenty 
years, in both industry and municipal fields.
Starting by consulting in different fields, we continued by executive 
services in limited fields (such as drainage and insulation of underground 
buildings, geotechnical settlement control and retrofitting of 
superstructures, deep excavation stabilization in urban areas and …).
PARCH believes in sustainable development beside safety by optimum 
costs. In addition we believe in special role of comprehensive knowledge, 
practical experience, meticulous investigation of damage potentials and 
application of creative and innovative methods in geotechnical fields. 
Elevating clients’ satisfaction by following high quality services is our 
main goal and satisfaction of previous both local and international clients 
is the evidence for PARCH and partners.
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