
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 مشاوره و اجراییسوابق 
 
 

 فروردین ماه 9911

 دفتر مرکزی:

 2واحد  - 14پالک  - روزیکوچه پ -از اتوبان همت  نترییپا - یعتیدکتر شر ابانیتهران، خ

 (824)  2764 1804تلفن:  

 (824)  2764 1804فکس: 

 آزمایشگاه:

 42راه ورامین، خیابان ابن بابویه، پالک  شهرری، سه تهران،

 (824)  4461 7468  تلفن:

Website: geoparch.ir 

info@geoparch.irEmail:  
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 54 از 2صفحة  و اجرایی مشاورهسوابق  

 

 

 

 

 معرفی افراد کلیدی

 



  

 54 از 9صفحة  و اجرایی مشاورهسوابق  

 مدیر عامل: 

 

 

 مهندس فرشيد اسمعيلی                 

                                             

 

 

 : سوابق تحصيلی

 (4408) کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر -4

 (4402)ی ارشد مهندسی خاک و پی )ژئوتکنیک(، دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناس -2

 

 : سوابق اجرایی

  سال سابقه تخصصی ژئوتکنیک 41

 دریافت نمایید( www.geoparch.ir)جزییات سوابق اجرایی را از سایت 

 

http://www.geoparch.ir/


  

 54 از 5صفحة  و اجرایی مشاورهسوابق  

 : مهندسیمدیر بخش 

 

 

 ندس مهرداد صالحیمه                  

                                             

 

 

 سوابق تحصيلی:

 (4404) کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه گیالن -4

 (4406) ایران دانشگاه علم و صنعتکارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک )خاک و پی(،  -2

 

 سوابق اجرایی: 

 سال سابقه تخصصی ژئوتکنیک 41

 دریافت نمایید( www.geoparch.irابق اجرایی را از سایت )جزییات سو

 

http://www.geoparch.ir/


  

 54 از 4صفحة  و اجرایی مشاورهسوابق  

 مدیر بخش ژئوتکنیک:

 

 

 سا جليلییپرمهندس                   

                                             

 

 

 تحصيالت: 

 (4408) شمال– المی واحد تهراناه آزاد اسگکارشناسی مهندسی زمین شناسی، دانش -4

 (4401) شمال -اه آزاد اسالمی واحد تهرانگتکتونیک، دانش -کارشناسی ارشد مهندسی زمین شناسی -2

 

 سوابق اجرایی: 

 تخصصی ژئوتکنیکسال سابقه  41

 نمایید(دریافت  www.geoparch.ir)جزییات سوابق اجرایی را از سایت 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoparch.ir/


  

 54 از 6صفحة  و اجرایی مشاورهسوابق  

 مدیر بخش اجرا:
 

 

 شاهين قدميانمهندس                   

                                             

 

 

 تحصيالت: 

 (4400) دانشگاه آزاد واحد بافق، استخراج -معدنکارشناسی مهندسی  -4

 (4411) قزوینسازه، دانشگاه غیر انتفاعی کوثر  -کارشناسی ارشد مهندسی عمران  -2

 

 سوابق اجرایی: 

 سال سابقه اجرایی پایدار سازی و اصالح خاک 44

 

 

 

 

 

 

 



  

 54 از 7صفحة  و اجرایی مشاورهسوابق  

 :حفاریمدیر بخش 
 

 

 سيروس خاطریمهندس                   

                                             

 

 

  سوابق تحصيلی: 

 (4414) شرق –هران حد تاآزاد اسالمی وسازه، دانشگاه  -کارشناسی مهندسی عمران 

 

 سوابق اجرایی: 

 سال سابقه حفاری و عملیات صحرایی ژئوتکنیکی 41

  

 

 

 

 

 



  

 54 از 8صفحة  و اجرایی مشاورهسوابق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منتخب های معرفی پروژه
 مقاومت مصالحشناسی /  زمینمطالعات ژئوتکنیک و 

 قیعم یگودها یدارسازیپا

 های زیرزمینی بندی سازه آب

 ونیسفونداو ترمیم و تقویت  نشست کنترلی، شناس بیآس

 فونداسیون عمیق

  صالح خاکا

 

 

 

 

 



  

 11 از 1صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

شمع مجتمع  های کنترل طراحی، نظارت کارگاهی، نظارت عالیه و آزمایش، مشاوره ژئوتکنیک نام پروژه:

 آرا فوالد جهان

 خرمشهرشهرک صنعتی  موقعيت:

 آرا اروند شرکت فوالد جهان کارفرما:

 )جاری( 4416-4411 سال:

 های شمع ساخت و اجرای سازی شمع و فونداسیون، نظارت بر نهکنترل طراحی، بهی مشخصات پروژه:

 ، ارائه طرح بسترسازیهای دینامیکی شمع ، انجام آزمایشو شمع درجاریز مربعی و سانتریفوژ کوبشی

 متر 888،68نقطه شمع بطول تقریبی  4188 احجام عمليات:

ها،  سازی طول و تعداد شمع هها، بهین تعیین ظرفیت باربری قائم و جانبی بهینه شمع دستاوردها:

 پروژه سازی طرح بسترسازی بهینه سازی ابعاد و مقدار فوالد فونداسیون بهینه

 

 



  

 11 از 48صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 

  

  
 



  

 11 از 44صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

موجود حفرات و قنوات و ... با  تیوضع یبررسو و مقاومت مصالح انجام مطالعات ژئوتکنیک نام پروژه: 

 شعب شمال بانک صادرات تیریساختمان مد GPRدستگاه 

 6و  7مهر  نیب ه،یفاطم ابانیتهران، بلوار صبا، خ موقعيت:

 بانک صادرات شعب شمال تهران تیریمدکارفرما: 

 4410سال: 

 خاک و مقاومت مصالح، برجا و آزمایشگاهی های آزمایشحفاری ژئوتکنیکی، انجام  :مشخصات پروژه

 تیریمدطبقه  44سازی ساختمان  جهت مقاومجامع زارش تهیه گ و کنترل جوشمطالعات ژئوفیزیکی، 

 بانک صادرات شعب شمال تهران

 یکدر اعماق مختلف،  SPTهای  متر، انجام آزمایش 18یک گمانه ماشینی به عمق  :احجام عمليات

جهت  (GPR(، مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش ژئورادار )Down-Holeای ) گمانه مورد آزمایش درون

های  مورد آزمایش مقاومت فشاری بر روی مغزه 42رسی وجود قنات، کانال و یا حفرات زیر ساختمان، بر

مخرب جوش به  ریغ شیآزمامورد  17 ،ماورا صوت قیمخرب جوش به طر ریغ شیآزمامورد  77بتن، 

رد مو 1و  ها از آرماتور یریگ نمونه مورد 4، سنج فوالد یسخت شیآزمامورد  16، رنگ نافذ قیطر

ورق  یضخامت سنج شیآزمامورد  44، ی جهت تعیین مشخصات فنیفوالد یاز اعضا یریگ نمونه

 ها ستون

دلیل تراوش آب داخل زیرزمین بمنظور  خاک بستر، تعیین یمشخصات ژئوتکنیک عیینتدستاوردها: 

ه و کنترل مشخصات فنی فوالد سازبندی و یا زهکشی، کنترل کیفیت جوش اتصاالت،  روش آب انتخاب

 سازی جهت مقاوم بتن فونداسیون و دیوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 11 از 42صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 
 

 

 
 



  

 11 از 44صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

  



  

 11 از 41صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 انجام مطالعات ژئوتکنیک ساختمان مسکونی خانم فوالدی نام پروژه:

 0پالک  ،یغرب کمی اسی ابانیبلوار ارتش، ختهران،  موقعيت:

 زاده آقای مهندس هاشم کارفرما:

 4410 سال:

 ع جامبرجا و آزمایشگاهی و تهیه گزارش  یها آزمایشحفاری، انجام  :مشخصات پروژه

متر،  1مورد چاهک دستی به عمق  یکمتر،  18و  44های  گمانه ماشینی به عمق 2 :احجام عمليات

بارگذاری صفحه ، یک مورد آزمایش در اعماق مختلف در گمانه ماشینی و دستی SPTهای  انجام آزمایش

 (Down-Holeای ) هگمان و برش مستقیم برجا، یک مورد آزمایش درون

خاک و سرعت موج برشی جهت طراحی بهینه سازه و تعیین مشخصات فنی و مکانیکی  دستاوردها:

 طرح پایدارسازی گود

 

  

  



  

 11 از 41صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 2ساختمان مسکونی هدی و طراحی شمع انجام مطالعات ژئوتکنیک  نام پروژه:

 خرمشهراستان خوزستان،  موقعيت:

 هدی پیشگامشرکت  کارفرما:

 4410 سال:

 ارائه طرح جهتجامع برجا و آزمایشگاهی و تهیه گزارش  های آزمایشحفاری، انجام : مشخصات پروژه

 و طراحی شمع درجاریز برای فونداسیوناصالح خاک 

 در اعماق مختلف SPTهای  انجام آزمایش همراه بامتر  48  یک گمانه ماشینی به عمق: احجام عمليات

 نقطه شمع درجاریز  41و طراحی  ستنخورده )شلبی(های دستخورده و د و اخذ نمونه

 سازی طرح فونداسیون عمیق و بهینهتعیین مشخصات فنی و مکانیکی خاک دستاوردها: 

 

  

  
 



  

 11 از 47صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 آبادان تیموجود در سا یها دودکش وها  کوره ونیفونداس تیوضع یمشاوره و بررس خدماتنام پروژه: 

 یشگاه نفت ایرانول، پاالآباداناستان خوزستان،  موقعيت:

 شرکت نفت ایرانول کارفرما:

 4410 سال:

، جامع ژئوتکنیک برجا و آزمایشگاهی و تهیه گزارش های آزمایشحفاری، انجام  :مشخصات پروژه

 ونیتورم فونداسنشست/علت / علل  یبررسو  ، پایش تغییر شکلهای فونداسیونساخت های چون تهیه نقشه

 ونیفونداس یساز و مقاوم ها تغییرشکلکنترل  رایب یها و ارائه طرح بهساز کوره

ترانشه شناسایی در مجاورت فونداسیون، انجام  2متر،  48  گمانه ماشینی به عمق 2 :احجام عمليات

نخورده )شلبی(،  های دستخورده و دست در اعماق مختلف در گمانه ماشینی، اخذ نمونه SPT  آزمایش

 ها تن، قطر و تعداد آرماتورهای موجود و مطابقت آن با نقشهسونداژ فونداسیون و شناسایی ضخامت ب

موجود و  طیشرا تیتثب یبرا بهینه و ارائه طرح ونیشکل فونداسرییعلت تغ نییتع دستاوردها:

 یاقتصاد - یفن یبررس پس از یبردار بهره طیبدون خروج از شرا ها رشکلییتغ شیاز ادامه افزا یریجلوگ

 مختلف یها نهیگز

 

 



  

 11 از 46صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 

  

  

  
 



  

 11 از 40صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 مرکز سرطان محب مهر سالمتبیمارستان مطالعات ژئوتکنیک ساختمان  نام پروژه:

 تهران، خیابان برادران شریفی موقعيت:

 شرکت محب مهر سالمت کارفرما:

 4416 سال:

  برجا و آزمایشگاهی و تهیه گزارش های آزمایشحفاری، انجام  :مشخصات پروژه

متر، انجام  40و  46چاهک دستی به عمق  2متر،  11  به عمق گمانه ماشینی 2 :احجام عمليات

، دو مورد های دستی های ماشینی و دانسیته برجا در چاهک در اعماق مختلف در گمانه SPTهای  آزمایش

 ( Down-Holeای ) گمانه بارگذاری صفحه و برش مستقیم برجا، یک مورد آزمایش درونآزمایش 

و مکانیکی خاک و سرعت موج برشی جهت طراحی بهینه سازه و تعیین مشخصات فنی  دستاوردها:

 طرح پایدارسازی گود
 

  

  
 



  

 11 از 41صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 مطالعات ژئوتکنیک ساختمان مسکونی فرشتهنام پروژه: 

 تهران، فرشته، خیابان سعیدی موقعيت:

 اسدیآقای  کارفرما:

 4416 سال:

 ژئوتکنیکجامع  تهیه گزارشبرجا و آزمایشگاهی و  های آزمایشحفاری، انجام  :مشخصات پروژه

در  SPTمتر، آزمایش  41چاهک دستی به عمق  2متر،  12  گمانه ماشینی به عمق 2 :احجام عمليات

بارگذاری مورد آزمایش  2، های دستی های ماشینی و دانسیته برجا در چاهک اعماق مختلف در گمانه

 (Down-Holeای ) صفحه و برش مستقیم برجا و یک مورد آزمایش درون گمانه

تعیین مشخصات فنی و مکانیکی خاک و سرعت موج برشی جهت طراحی بهینه سازه و  دستاوردها:

 ارائه طرح پایدارسازی گود

  

  



  

 11 از 28صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 لواسانمطالعات ژئوتکنیک ساختمان مسکونی نام پروژه: 

 ناران یصحرا ابانیتهران، لواسان، خ موقعيت:

 پاکزادآقای  کارفرما:

 4416 سال:

 های برجا و آزمایشگاهی و تهیه گزارش جامع ژئوتکنیک حفاری، انجام آزمایش :پروژهمشخصات 

 (Down-Holeای ) و یک مورد آزمایش درون گمانهمتر  48  گمانه ماشینی به عمق 4 :احجام عمليات

تعیین مشخصات فنی و مکانیکی خاک و سرعت موج برشی جهت طراحی بهینه سازه و  دستاوردها:

 یدارسازی گودارائه طرح پا

  

  



  

 11 از 24صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 مجتمع مسکونی میترا پایدارسازی گود نام پروژه:

 ترایبن بست م ،یعتیشر ابانیخ ،تهران موقعيت:

 رمحمدلویمهندس م یجناب آقا کارفرما:

 4416 سال:

 اجرای پایدارسازی گود به روش خرپا و شاتکریت : مشخصات پروژه

شاتکریت برابر مترمربع، سطح  188: با سطح اشغال متر 6گود به عمق پایدارسازی  :احجام عمليات

 لوگرمیک 11888 برابر با وزن کل سازه نگهبان و مترمربع 788با

اجرای خرپا جهت پایدارسازی گود، اجرای یک الیه مش و شاتکریت برای پایدارسازی  دستاوردها:

 ی ایمن سازهموضعی و جلوگیری از ریزش موضعی خاک، کنترل تغییرشکل دیواره گود و اجرا

 

 



  

 11 از 22صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 ریرکبیام یمیپتروش یها سوله بانیسا طراحی نام پروژه:

 ماهشهر یمیپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه واستان خوزستان،  موقعيت:

 / شرکت طرح و ساخت هودانا ریرکبیام یمیشرکت پتروش کارفرما:

 4417 - 16 سال:

 تیفیموجود، کنترل ک های سوله یاسکلت فلز یا سازه اتیابعاد و جرئ یریگ اندازه مشخصات پروژه:

 بانیاتصال سا یسوله برا یکیو ژئوتکن یا سازه تیعدم کفا ای تیکفا یبررس ،یبتن ونیو فونداس یسازه فلز

 ای و ژئوتکنیکی شمعک خودحفار ، طراحی سازهازیدر صورت ن تیو ارائه طرح تقو)سازه فضایی(  دیجد

های موجود قدیمی به متراژ  تیپ سوله متصل به سوله 2های قدیمی برای  گسترش فضای متصل به سوله)

 متر مربع( 4188وله جدید به متراژ تیپ س 2متر مربع و  4488

 

گیری از بتن  مغزهمورد  44، موجود های ساخت سوله های چون تهیه نقشه :احجام عمليات

 4و تعداد آرماتورهای  ها، آرماتوریابی و تعیین محل و تعیین مقاومت فشاری مغزه و دیوار ها فونداسیون

به روش  آزمایش چکش اشمیت و تحلیل نتایج، کنترل جوش اتصاالت مورد 40انجام  ،مورد فونداسیون

UT  وVT  نقطه شمعک خودحفار 200طراحی ، نقطه 42در 

با توجه به وزن  ییاجرا هاینهیدر هز ییموجود جهت صرفه جو هایاستفاده از سازه سولهدستاوردها: 

بار در  نیاول یبرا ییسازه فضا ستمیبا توجه به استفاده از س ییاجرا یها نهیکاهش هزیی، فضا سبک سازه

های قدیمی با استفاده  های جدید و تقویت فونداسیون سوله سازی طرح فونداسیون برای سوله ، بهینهمنطقه

 از شمعک خودحفار

  



  

 11 از 24صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 

  

  

  



  

 11 از 21صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 یانزل یشمعک خودحفار مجتمع مسکون یاجرا طراحی و :نام پروژه

 یبندر انزلاستان گیالن،  موقعيت:

 بابازاده یجناب آقا کارفرما:

 4417 سال:

 واقع در یمجتمع مسکون ونیشمعک خودحفار به عنوان فونداس یاجراطراحی و  مشخصات پروژه:

 لیو کاهش پتانس یا خاک ماسه ییگراروان طیدر شرا ازیمورد ن یباربر تیظرف نیجهت تام یبندر انزل

 خاک ییروانگرا

 و آزمایش کشش بر روی یک نمونه اجرا شده شمعک خودحفار نقطه 17 اجرای :احجام عمليات

 یها نهیدر منطقه و کاهش هز جیرا لیکروپایشمعک نسبت به م یباربر تیظرف شیافزا دستاوردها:

 (یباد )ماسه یزشیر نیمناسب در زم یاجرا تیفیک، ییاجرا

 

  
 

 



  

 11 از 21صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 تجاری فجر -ساختمان اداری  طراحی پایدارسازی گود نام پروژه:

 722پیروزی، رو به روی بیمارستان فجر، پالک  ابانیخ موقعيت:

 سرکار خانم عشاقی کارفرما:

 4417 سال:

 به روش تلفیقی انکراژ، شمع شناور و پد متر 24به عمق  گودارائه طرح پایدارسازی : مشخصات پروژه

 بتنی

افزارهای  های فوق در نرم مدلسازی و طراحی نیل، انکر، شمع و ترکیب روش :احجام عمليات

ترین ترکیب جهت کنترل پایداری و تغییرشکل مجاز و  ترین و ایمن ژئواستودیو و پلکسیس و انتخاب بهینه

 تر مربعم 4888به مساحت تقریبی  جداره گودبرای سطح  های اجرایی و مشخصات فنی تهیه نقشه

های مختلف پایدارسازی و انتخاب روش)های( بهینه با توجه به  اقتصادی روش-بررسی فنی دستاوردها:

 اجرایی های  های مجاور و تغییرشکل مجاز و ارائه نقشه سازهحساسیت 

 

 

 

 
 

 

 



  

 11 از 27صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 

 

 
 



  

 11 از 26صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 

 پایدارسازی گود پروژه مجتمع آمال ایرانیان نام پروژه:

 قم موقعيت:

 ر آمال ایرانیانشرکت سپه کارفرما:

 4417 سال:

  شمع و متر به روش تلفیقی انکراژ 47گود به عمق ارائه طرح پایدارسازی : مشخصات پروژه

افزارهای  های فوق در نرم و ترکیب روش مدلسازی و طراحی نیل، انکر، شمع :احجام عمليات

ترین ترکیب جهت کنترل پایداری و تغییرشکل مجاز و  ترین و ایمن ژئواستودیو و پلکسیس و انتخاب بهینه

متر  4488متر مربع و سطح جداره گود معادل با  6188)مساحت  های اجرایی و مشخصات فنی تهیه نقشه

 مربع(

های مختلف پایدارسازی و انتخاب روش)های( بهینه با توجه  روشاقتصادی  -بررسی فنی دستاوردها:

 های اجرایی نقشه هیتههای مجاور و تغییرشکل مجاز و  سازهحساسیت به 

 
 



  

 11 از 20صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

  مجتمع مسکونی کورشکنترل طراحی و نظارت پایدارسازی گود  نام پروژه:

 کوچه چهارم ،دواریام ابانیخ ،اورانین ،تهران موقعيت:

 زاده مهندس هاشم یاجناب آق کارفرما:

 4417 سال:

متر  40عالیه و کارگاهی بر اجرای پایدارسازی گود به عمق نظارت کنترل طراحی، : مشخصات پروژه

  انکراژ، شمع و انکرنیلینگ، به روش تلفیقی 

و انتخاب پیمانکار با  اسناد مناقصه هیههای اجرایی، ت بررسی و کنترل طرح و نقشه :احجام عمليات

مساحت ) قیمت نرماالیز شده و سوابق و تجهیزات پیمانکاران، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجراتوجه به 

 (متر مربع 4188 جداره گود معادل بامتر مربع و سطح  188

اجرای بهینه و ایمن طرح پایدارسازی با توجه به مونیتورینگ پیوسته تغییرشکل  دستاوردها:

 با استفاده از اطالعات مونیتورینگ در طول مدت اجراهای گود و کنترل و اصالح طرح  دیواره

 

  
 



  

 11 از 21صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 ولنجک یکودکان سرطان مارستانیب طراحی و اجرای پایدارسازی گود نام پروژه:

 1و  7نبش گلستان  ،بوستان سوم ،ولنجک ،تهران موقعيت:

 دکتر پارسا یجناب آقا کارفرما:

 4417 سال:

  و انکراژ نگیلیبه روش ن متر 41گود به عمق  یدارسازیپا اجراییعملیات : مشخصات پروژه

گود معادل با   ، سطح جدارهمترمربع 4188مساحت ) کریت ر و شاتکاجرای نیل، ان :عملياتاحجام 

 متر طول( 2888مترمربع و متراژ حفاری برابر با  4488

 زمانهای مجاز در کمترین  بهینه و ایمن گودبرداری با رعایت تغییرشکل اجرای دستاوردها:

 

 
 



  

 11 از 48صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 ی میردامادمجتمع مسکونطرح و اجرای پایدارسازی گود  نام پروژه:

 نفت ابانیخ ،ردامادیم ،تهران موقعيت:

 یدکتر محمد یجناب آقا کارفرما:

 4417 سال:

  نگیلیو ن یبه روش شمع بتن متر 0ی گود به عمق دارسازیپا اجراییعملیات : مشخصات پروژه

 788مترمربع و سطح جداره معادل با 788مساحت:) درجاریز و نیل اجرای شمع بتنی :احجام عمليات

 (متر طول 4288مترمربع و متراژ حفاری برابر با 

 های مجاز در کمترین زمان بهینه و ایمن گودبرداری با رعایت تغییرشکل اجرای دستاوردها:

 

 

 



  

 11 از 44صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 )سابقه مدیران( ریکبریام یمیمحوطه فلر پتروش یها اصالح نشست طراحی و نظارت بر نام پروژه:

 ماهشهر یمیپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه و موقعيت:

 ریرکبیام یمیشرکت پتروش کارفرما:

 4411 - 11 سال:

 ریرکبیام یمیاطراف فلر مجتمع پتروش یاهاصالح نشست سازهطراحی و نظارت بر  مشخصات پروژه:

 ی بهره بردار طیبه آن در شرا یمیقد یها ونیشمعک خودحفار و اتصال فونداس یبا استفاده از اجرا

در اعماق  SPT ، انجام آزمایشمتر 18و  48 یها به عمق ینیگمانه ماش 2حفر  :احجام عمليات

ت و اصالح خاک و انتخاب روش تقوی های مختلف اقتصادی روش - مختلف گمانه ماشینی، بررسی فنی

و  اسناد مناقصه هیهمشخصات فنی، تهای اجرایی و  ارائه نقشه مدلسازی دقیق، طراحی و بهینه و ایمن،

انتخاب پیمانکار با توجه به قیمت نرماالیز شده و سوابق و تجهیزات پیمانکاران، نظارت عالیه و کارگاهی بر 

فونداسیون ایگنیشن،  2سازه نشست کرده شامل فونداسیون پمپ،  1برای فونداسیون  اجرای طرح

به  R51نقطه شمعک خودحفار از نوع  446در مجموع) فونداسیون پایپ اسلیپر و فونداسیون پایپ رک

 (سانتیمتر 48متر فوقانی با افزایش قطر شمعک به  1سانتیمتر و تقویت  41قطر 

 طیبدون خروج از شرا ریرکبیام یمیاطراف فلر پتروش یهانشست تمام سازه طیشرا تیتثب دستاوردها:

 تیظرف شیطرح شمعک خودحفار به منظور افزا تیوو تق ییاجرا طیتطابق کامل طرح با شرای، بهره بردار

 اصالح نشست ها یشده برا ینیب شیپ یها نهیهز یدرصد 08کاهش حدود ، آن یجانب یباربر

 



  

 11 از 42صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 

 
 

 



  

 11 از 44صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 پتروشیمی امیرکبیر )سابقه مدیران( آب بندی اتاق کابلطراحی و اجرای  پروژه: نام

 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر موقعيت:

 شرکت پتروشیمی امیرکبیر :کارفرما

 4411 - 11 :سال

آن به مرور زمان )در زمان  جادیو علت ا ینیرزمیآب ز تغییرات و منشاء یبررس مشخصات پروژه:

 ، بررسیکف ساختمان اتاق کابل قرار داشته است( از نترییپا یدر تراز ینیرزمیاحداث، تراز سفره آب ز

 های مختلف با و مقایسه روش یریگ میتصم سیاتردر قالب م یو زهکش یمختلف آب بند یروشها

بند، تهیه  و بتن آب VLDPEبندی با استفاده از ترکیب ژئوممبرین  ترین روش، آب و انتخاب بهینه گریکدی

 های اجرایی و مشخصات فنی، اجرای پروژه نقشه

 متر مربع 228تاق کابل به مساحت بندی ا آب :احجام عمليات

، مهار ه زیرزمینی در برابر فشار هیدروستاتیک آب برای اولین بار در منطقهآب بندی ساز دستاوردها:

 بندی کف های متصل به کف از طریق سقف جهت ایجاد فضای مناسب برای آب کلیه سازه

 

  
 

 

 



  

 11 از 41صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 

 
 

 



  

 11 از 41صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

)سابقه  2های گود بیمارستان آتیه  بندی جداره بو آدائم طراحی و نظارت بر پایدارسازی  نام پروژه:

 ان(مدیر

 تهران، خیابان فرحزادی موقعيت:

 شرکت طلوع آتیه غرب کارفرما:

 4414 – 11 :سال

)با توجه به تفاوت تراز بسیار زیاد در دو  گود یدائم یدارسازیو نظارت بر پا یطراح مشخصات پروژه:

سازی طرح سازه اصلی، سازه نگهبان بصورت دائمی طراحی شده و فشار  سمت ساختمان و جهت بهینه

با گود  یو زهکش یبند آب اتیعمل و نظارت بر یطراحطه از روی سازه برداشته شده است(، طرفه مربویک

ی و ریگ میتصم سیدر قالب ماتر یهکشزو  یبند مختلف آب یها وشر، بررسی زهکش یها یگالر جادیا

 یاه هیشامل ال یحاطر اتیجزئو انتخاب طرح بهینه، ارائه  گریکدیبا  های مختلف مقایسه روش

 های اجرایی و مشخصات فنی ، تهیه نقشهLLDPE نیو ژئوممبر GCL یکیژئوسنتت

و سطح متر مربع  0411برابر با  مساحت زمینمتر و  12با برابر گود حداکثر عمق  :احجام عمليات

 متر مربع 42488دیواره 

کامل سازه در بندی  آبسازی ترکیبی طرح پایدارسازی گود و طرح سازه ساختمان،  بهینه دستاوردها:

 برابر نشت آب به داخل ساختمان

 

  
 

 



  

 11 از 47صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 

 
 

 
 



  

 11 از 46صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 )سابقه مدیران( بندی دائم گودبرداری مجتمع تجاری / اداری آمال در شهر قم آبطراحی  نام پروژه:

 قم موقعيت:

 شرکت سپهر آمال ایرانیان کارفرما:

 4414- 11 :سال

در  یهکشزو  یبند مختلف آب یها وشبررسی ر با گود طراحی آب بندی و زهکشی مشخصات پروژه:

 اتیجزئو انتخاب طرح بهینه، ارائه  گریکدیبا  های مختلف ی و مقایسه روشریگ میتصم سیقالب ماتر

ات های اجرایی و مشخص ، تهیه نقشهLLDPE نیو ژئوممبر GCL یکیژئوسنتت یها هیشامل ال یحاطر

 اجرای پروژه نظارت برفنی و 

 به مساحت هاوارهیمتر مربع و سطح د 6188مساحت متر و  47 برابر با گودعمق  :احجام عمليات

 متر مربع 4488

 به داخل ساختمانتحت فشار هیدرواستاتیک آب بندی کامل سازه در برابر نشت آب  دستاوردها:

 
 

 



  

 11 از 40صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 یمیمجتمع پتروش یمحوطه و جاده ها یح خاک و بسترسازاصال اجرای و نظارت بر یطراحنام پروژه: 

 )سابقه مدیران( کارون

 ماهشهر یمیپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه و موقعيت:

 کارون یمیشرکت پتروش کارفرما:

 4414 - 12 سال:

 کارون  یمیمجتمع پتروش یها محوطه و جاده یو نظارت بر اصالح خاک و بسترساز یطراح مشخصات:

 سازیمتر مربع سطح جاده 48888و  یمتر مربع سطح بسترساز 17888 :احجام عمليات

 یبا بارگذار یحت یدر زمان بهره بردار یگونه نشست چیپروژه بدون ه یاحداث بسترساز دستاوردها:

 ریپروژه اصالح بستر نسبت به سا یها نهیدر هز یدرصد 08حدود  ییصرفه جو ،تن 478 نیسنگ لیجرثق

علل،  نانجام شده، برطرف نمود یمیقد یشدن بسترساز کیعلت پالست ییساشنا، ارائه شده یطرحها

 کامل آن یو نظارت بر اجرا یارائه طرح اصالح

 

  
 



  

 11 از 41صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 )سابقه مدیران( ادآورانی ینفت دانیپروژه م یکوبش یشمع ها یاجراطراحی و نظارت بر  نام پروژه:

 )جاده اهواز به خرمشهر( ادآورانی یمنطقه نفت موقعيت:

 جهانپارس یو ساختمان یشرکت مهندس رفرما:کا

 4418-12 سال:

ساخت و  اتیو نظارت بر عمل یمشخصات فن هیته ،یمشخصات پروژه: کنترل طراح مشخصات پروژه:

 شمع تیفیو کنترل ک تیفیک نیتضم یشهاآزمای ی، انجامکوبش یشمع ها یاجرا

 های مختلف ث سازهنقطه شمع کوبشی جهت احدا 7888اجرای بیش از  :احجام عمليات

و کاهش طول پرت  هیپروژه نسبت به طرح اول یها نهیدر هز یدرصد 28 ییصرفه جودستاوردها: 

 %2% به 41از  دهید بیآس یکاهش تعداد شمع ها، %1% به 46شمع ها از 

 

 
 

 



  

 11 از 18صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

  
 

 



  

 11 از 14صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 ژهیومنطقه  یها محوطه و جاده یاصالح خاک و بسترساز یو طراح یشناس بیمطالعات آسنام پروژه: 

 ی )سابقه مدیران(میپتروش یاقتصاد

 ماهشهر یمیپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه و موقعيت:

 یمیپتروش یاقتصاد ژهیسازمان منطقه و کارفرما:

 4418-4414 سال:

 ژهیمنطقه و هایمحوطه و جاده یو اصالح خاک و بسترساز یشناس بیمطالعات آس مشخصات:

 یمیپتروش یاقتصاد

های  مورد ترانشه 41متر، حفر  48الی  48های  انه ماشینی به عمقگم 1حفر  :احجام عمليات

 های ماشینی، انجام در اعماق مختلف گمانه SPTهای آزمایشی، انجام کیمکان لیتوسط ب شناسایی

محدوده نشست کرده ، بررسی و ارائه طرح برای اصالح های حفر شده  ی در ترانشهبرش پره دست شیآزما

 یمیپتروش یشرق وارهید سات،یعبور تاس ریمس ،یاصل هایتر مربع شامل جادهم 18888به مساحت حدود 

 انبار محصول هایاز سوله یکارون و بخش

( بر اساس یگونه بارگذار چینشست خاک )بدون وجود ه دهیچیعلل پ قیدق نییتع دستاوردها:

 یدروژئولوژیو ه کیمطالعات ژئوتکن

 

  
 

 



  

 11 از 12صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

فجر  یمیپتروش زیو درجار یکوبش یها شمع و اجرای یلیات ژئوتکنیکطراحی و نظارت بر عمنام پروژه: 

 )سابقه مدیران( 2

 ماهشهر یمیپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه و موقعيت:

 فجر یمیشرکت پتروش کارفرما:

 4401-4414 سال:

برق، آب، هوا،  دیتول یواحدها یکیژئوتکن اتیو نظارت بر عمل ینترل طراحک مشخصات پروژه:

 فجر  یمیشرکت پتروش یرو ادا تیآفسا

در مساحت  و ... ایاستحصال در ،یبسترساز ز،یو درجار ینقطه شمع کوبش 0888 :احجام عمليات

 هکتار  46حدود 

 کهیداشتند )در حال یکیژئوتکن یکه طراح ییدر سازه ها ینشست نیکوچکتر جادیعدم ادستاوردها: 

شمع ها  یدر اجرا یاقتصاد ییصرفه جو، ست(اطراف مشاهده شده ا یمتر نشست در سازه ها 1/4تا  یحت

 نهیبه ،یشیآزما یشمع ها یاجرا ق،یدق ییطالعات شناسامپروژه بر اساس  یها نهی% هز18تا حدود 

استفاده از شمع ی، کارگاه اتیو نظارت مستمر بر عمل قیدق ییاجرا یطول شمع ها، مشخصات فن یساز

کوبش شمع  طیشرا لیتسه ،یباربر تیظرف شیدوام، افزا شیابار پس از انقالب، افز نیاول یبرا فوژیسانتر

 ییاجرا یها نهیو کاهش هز

 

  
 



  

 11 از 14صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 شیسربندر با استفاده از روش پ یبستر مخازن آب و دکانتورها میو نظارت بر تحک یطراحنام پروژه: 

 ی )سابقه مدیران(بارگذار

 ماهشهر یمیپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه و موقعيت:

 یمیپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه و سازمان کارفرما:

 4406 - 01 سال:

 بستر  میو نظارت بر تحک یطراح :پروژه مشخصات

متر  412در  488متر مکعب و به ابعاد  488888مخزن آب به حجم  2بستر  میتحک :احجام عمليات

 دکانتور 0و 

خاک  طیهبود شرابا توجه به ب زشمعیشمع و ر های نهیقابل توجه با حذف گز ییجو صرفهدستاوردها: 

 محل یعیطب

  

  



  

 11 از 11صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 تهران و سیستم انتقال آب به دریاچه 22و مخزن دریاچه مصنوعی منطقه خاکی طراحی سد  نام پروژه:

 )سابقه مدیران(

 ، پارک چیتگر22تهران، منطقه  موقعيت:

 تهران 22شهرداری منطقه  کارفرما:

 4404 سال:

 22ذناپذیر کف مخزن دریاچه مصنوعی منطقه پوشش نفو سد خاکی و طراحی مشخصات پروژه:

 نمونه کیفیت کنترل آزمایشهای ، انجامتهران با استفاده از ژئوممبرین و الیه رسی موجود در کف مخزن

  ژئوممبرین های

 108888کف دریاچه به مساحت  متر و پوشش نفوذناپذیر 40سد خاکی به ارتفاع  :احجام عمليات

 بعاد ساخته شده دریاچه کمتر از ابعاد طراحی شده است(مترمربع )الزم به ذکر است ا

طراحی سد خاکی و پوشش نفوذ ناپذیر کف، استفاده از خاک طبیعی بستر دریاچه به دستاوردها: 

 عنوان بخشی از طرح پوشش نفوذ ناپذیر

 

 



  

 11 از 11صفحة  و اجرایی سوابق مشاوره 

 

 
 


