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-1مشخصات عمومی شـــرکت
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 -1-1معرفي شركت مهندسين مشاور فربر
مهندسين مشاور فربر (فرودگاه  ،راه  ،بندر ،راه آهن) در سال  1319به منظـور اراهـه خـدمات مشـاوره فنـی و
نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی تاسيس گردیده است.
انگيزه اصلی موسسان از تاسيس این شـرکت  ،بـه کـارگيری اسـتانداردهای جدیـد و اسـتفاده از دانـ

روز در

مطالعات و اجرای پروژه های عمرانی در راستای بهينه کردن و ارتقاء کيفيت آن ها می باشد.
موسسان ،مدیران و همکاران این مهندسين مشاور در رشته های مختلف عمران مانند راه ،راه آهن ،مترو ،تونل و
پل های بزرگ و سایر ابنيه فنی خاص تجربه فنی الزم را

دارند.

مهندسين مشاور فربر دارای گروه های تخصصی مختلف در زمينه های مطالعاتی پروژه هـای زیربنـایی حمـل و
نقل اعم از مطالعات مسير ،سازه ،ژهوتکنيک ،هيدرولوژی ،مطالعات فنـی و اقتصـادی ،نقشـه بـرداری ،ناوگـان و
تاسيسات برقی و مکانيکی حمل و نقل ریلی و مترو و  ...می باشد.
این شرکت سابقه همکاری با چندین شرکت مهندسين مشاور بين المللی و داخلی در زمينـه هـای تخصصـی و
صالحيت های مختلف همکاری داشته و توافقنامه های همکاری مبادله نموده است و در صورت لزوم می توان از
فن و تخصص آن ها نيز در پيشرفت امور مطالعاتی و فنی استفاده نمود.
این شرکت تا کنون انجام خدمات مطالعات ،نظارت ،مشاور کارفرما و طـرح و سـاخت ( 4124 )EPCکيلـومتر از
انواع پروژه های زیربنایی حمل و نقل اعم از آزادراه ،راه آهن ،بزرگراه ،راه های اصـلی و فرعـی را در قالـ 141
پروژه به همراه پل های خاص ،تونل و تقاطعات را بر عهده داشته و دارد.
عملکرد گذشته مهندسين مشاور نشان می دهد که این شرکت کليه تعهدات خود را در زمينه مطالعات و نظارت
را در مدت زمان و کيفيت مناس انجام و رضایت کارفرمایان خود را جل نموده است .تقدیرنامه کارفرمایان که
پيوست گزارش می باشد بيانگر این امر می باشد.
این شرکت رشد توان علمی و فنی همکاران و استفاده از دان

روز و نـوآوری در امـر مطالعـات و نظـارت را در

برنامه آتی خود دارد و سعی دارد در آینده نيز به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت های مهندسين
مشاور در زمينه طرح های راه و راه آهن و مترو خدمات ارزنده ای به کشور اسالمی خود داشته و بـا بـاال بـردن
کيفيت و دقت مطالعات رضایت کارفرمایان خود را جل نماید.
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الزم به ذکر است که این شرکت دارای سيستم های کنترل کيفيت ( ،)QCتضمين کيفيت ( ،)QAکنتـرل پـروژه
بوده و گواهينامه های مربوط به  ISO 9001:2008را نيز اخذ نموده است که مدارک آن پيوست می باشد.
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 راه آهن- بندر- راه-فرودگاه
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 -2-1صالحيت ها و رتبه ها
معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رهيس جمهور صالحيت شرکت مهندسين مشاور فربر را با توجـه
به سوابق کار شرکت ،مدیران و نيز توانایی های آن به شرح ذیل اعالم نموده است:
پایه یک تخصص راه آهن
پایه های یک و دو تخصص راهسازی
پایه یک خدمات مدیریت طرح راه آهن
پایه سه ساختمان های مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی و نظامی

صالحیت ها و رتبه انجام خدمات مشاور
رشته تخصصي

پایه

تعداد كار مجاز

راه آهن

1

6

راهسازی

1

6

راهسازی

2

5

خدمات مدیریت طرح راه آهن

1

ساختمان های مسکوني ،تجاری،

3

اداری ،صنعتي و نظامي
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آخرین مدرک تحصيلي

سمت در شركت

نام و نام خانوادگي

 -3-1مشخصات اعضای هيئت مدیره

مهدی

رسول بي پروا

اردشير گروسي

مدیر عامل و

نایب رئيس

عضو هيات مدیره

هيات مدیره

فوق ليسانس

فوق ليسانس

فوق ليسانس

فوق ليسانس

راه و ساختمان

راه و ساختمان

راه و ترابری

ســــــازه

محيط كرماني

رئيس هيات مدیره

10

محمدخليل اكبر

حميدرضا رحيميان

عضو هيات مدیره

عضو هيات مدیره

فوق ليسانس
راه و ترابری
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 -4-1زمينه های فعاليت
این شرکت با استفاده از کارشناسان مجرب و تجهيزات مدرن و با بهره گيری از دان

مـدیریت پـروژه در کليـه

زمينه های راه ،باند و کارهای سيویل فرودگاه  ،راه آهن و مترو خدمات مدیریت طرح ،مشـاوره و نظـارت را بـه
شرح ذیل اراهه می نماید:
مدیریت طرح
مشاور کارفرما
مطالعات توجيه اوليه (مرحله مقدماتی)
مطالعات توجيه نهایی (مرحله اول)
مطالعات طراحی تفصيلی (مرحله دوم)
مطالعات بهسازی انواع راه ها
مطالعات مراحل اول و دوم پل های بزرگ و تونل ها
عمليات نقشه برداری (تهيه نقشه های تاکئومتری ،ميخ کوبی ،برداشت مسير)
نظارت بر حسن اجرای پروژه های عمرانی
مطالعات مراحل اول و دوم تقاطعات ،روگذرها و زیر گذرها
مطالعات راه های روستایی
مقاوم سازی
پروژه های طرح و ساخت ()EPC
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 -2ســاختار سازمــانی
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همانگونه که در نمودار مالحظه می گردد ساختار سازمانی شرکت به صورت ماتریسی می باشد .در این ساختار
که یک ساختار دوبعدی است در یک بعد مدیران بخ

های تخصصی جهت انجام وظایف مختلف و در بعد دیگر

مدیران پروژه های مطالعاتی و نظارتی قرار دارند که به صورت ماتریسی به هم مربوط می شوند.
قابل ذکر است که کارایی ساختار سازمانی شرکت در آینده با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک و فرایندهای
مميزی کنترل و در صورت نياز نسبت به اصالح و یا تکميل آن اقدام خواهد شد.
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 -3ســوابق مطالعاتی و نظارتی
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 -1-3خالصه سوابق كاری
مهندسين مشاور فربر از زمان تاسيس خدمات گسترده ای در زمينه های تخصصی راه ،راه آهن و مترو انجام
داده که خالصه آن در جدول  1-3و عناوین پروژه ها در جدول  2-3آورده شده است.
مهندسين مشاور فربر تا کنون خدمات مطالعات و نظارت و مشاور کارفرمای زیربناهای حمل و نقل در قال
مجموعاً  91قرارداد را بر عهده داشته و دارد.
همانگونه که در جدول زیر مالحظه می گردد این شرکت تعداد  142پروژه (با تونل ها و پل های خاص مربوطه)
به طول مجموعاً  4124کيلومتر شامل مطالعات و نظارت  119مورد به طول  4414کيلومتر (مطالعات تعداد 11
مورد به طول  3311کيلومتر و نظارت تعداد  49مورد به طول  1114کيلومتر) و خدمات مشاور کارفرما  1مورد
شامل  3پروژه آزادراه به طول حدود  274کيلومتر و  2پروژه تونل انتقال برق به طول  4/1کيلومتر و خدمات
طرح و ساخت ( )EPCیک پروژه راه آهن به طول  14کيلومتر ،یک پروژه آزادراه به طول  3/2و یک پروژه مترو
به طول  9کيلومتر همچنين مطالعات و نظارت تعداد  27پروژه پل های خاص و تونل و تقاطعات را بر عهده
داشته و دارد.
جدول ( - )1-3خالصه سوابق
جدول خالصه سوابق کاری
ردیف

نوع پروژه

1

راه آهن

1

مترو

3

آزادراه

4

بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی

5

جمع كل

نوع خدمات

تعداد

طول كل ()km

مطالعات

3

17

نظارت

3

111

مشاور کارفرما

-

-

طرح و ساخت ()EPC

1

14

مطالعات

24

212

نظارت

23

241

مشاور کارفرما

-

-

طرح و ساخت ()EPC

1

9

مطالعات

11

131

نظارت

1

11

مشاور کارفرما

3

274

طرح و ساخت ()EPC

1

3

مطالعات

22

2171

نظارت

11

191

مشاور کارفرما

-

-

طرح و ساخت ()EPC

-

-

115

4224
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ادامه جدول ( - )1-3خالصه سوابق
جدول خالصه سوابق کاری
ردیف

نوع پروژه

1

پل های بزرگ

2

تونل

3

تقاطعات غير همسطح ،زیرگذر ها و روگذرها

4

جمع كل

نوع خدمات

تعداد

مطالعات

7

نظارت

2

مشاور کارفرما

-

طرح و ساخت ()EPC

-

مطالعات

4

نظارت

2

مشاور کارفرما

2

طرح و ساخت ()EPC

-

مطالعات

1

نظارت

4

مشاور کارفرما

-

طرح و ساخت ()EPC

22
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 -2-3عناوین برخي از پروژه های مهم انجام شده
 -2-2-3مترو
 .1انجام خدمات مطالعات و نظارت بر قسمت هایی از خط  2و  4متروی تهران
 .2انجام خدمات مطالعات و نظارت بر قسمت هایی از خط  1متروی تهران
 .3انجام خدمات نظارت بر قسمتی از خط  1متروی اصفهان
 -1-2-3آزادراه
 .1مطالعات مرحله اول آزادراه تهران -شمال به طول  121کيلومتر
 .2مطالعات مرحله دوم قطعات اجرایی آزادراه تهران -شمال به طول حدود  21کيلومتر
 .3مطالعات ارزیابی زیست محيطی آزادراه تهران -شمال به طول حدود  121کيلومتر
 .4مطالعات و نظارت بر بهسازی آزادراه تهران -کرج به طول  21کيلومتر
 .1مطالعات تکميلی مرحله دوم قطعه دوم آزادراه اهواز -بندر امام به طول  11کيلومتر
 -3-2-3بزرگراه ها و راه های اصلي و فرعي
 .1مطالعات مراحل اول و دوم کمربندی شهرری و تقاطعات مربوطه به طول  11کيلومتر
 .2مطالعات مرحله اول مسير و تقاطعات و پل های بزرگراه زین الدین به طول  12کيلومتر
 .3مطالعات آزادراه محور رشت -قزوین (قزوین -منجيل) به طول  91کيلومتر
 .4مطالعات تکميلی و خدمات نظارت قطعات  4و  1پاتاوه -دهدشت به طول حدود  71کيلومتر
 .1نظارت بر عمليات اجرایی قطعات  /4الف /1 ،الف /2 ،الف و  /1الف آزادراه رشت -قزوین به طول حدود
 49کيلومتر
 .1نظارت بر عمليات اجرایی باند دوم بزرگراه شيراز -اصفهان در حد فاصل پل خان تا سعادت شهر به
طول حدود  11کيلومتر
 .7مطالعات مقدماتی و توجيه فنی و اقتصادی و امکان سنجی آزادراه نطنز -سيرجان به  121کيلومتر
 .1مطالعات مقدماتی و توجيه فنی و اقتصادی تعدادی از محورهای واقع در استان ها به طول جمعاً 113
کيلومتر
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 -3-3عناوین پروژه های دست اقدام
 .1عمليات طراحی ،تامين و اجرای خط دوم قطعه اول راه آهن قـزوین-زنجـان از خروجـی ایسـتگاه قـزوین تـا
خروجی ایستگاه سياه باغ به طول  14کيلومتر
 .2نظارت بر اجرای قطعات  1و  1و  7راه آهن ميانه -اردبيل به طول جمعاً  11کيلومتر
 .3نظارت بر اجرای عمليات قطعه  4راه آهن گلگهر -شيراز به طول  91کيلومتر
 .4انجام مطالعات مرحله اول احداث اتصال راه آهن ایران -ترکيه از مسير چشمه ثریا
 .1انجام خدمات مطالعات مرحله دوم تونل و سازههای جانبی خط  3قطارشـهری اصـفهان بـه طـول حـدود 9
کيلومتر
 .1تکميل مطالعات و تهيه اسناد مناقصه  EPCتجهيزات خط  3قطارشهری اصفهان به طول حدود  9کيلومتر
 .7نظارت بر عمليات اجرایی خط  2قطارشهری اصفهان حدفاصل ایستگاه های امام علـی (ع) تـا شـهرک امـام
حسين (ع) به طول تقریباً  1کيلومتر
 .1مطالعات مرحله دوم تونل و سازه های جنبی خط  2قطارشهری اصفهان حدفاصل ایستگاه های امام علی (ع)
تا شهرک امام حسين به طول تقریباً  1کيلومتر
 .9بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم مسير خط  2قطارشهری اصفهان حدفاصل ایستگاه امـام
علی (ع) تا مدرس نجفی به طول تقریباً  7کيلومتر
 .11بازنگری مطالعات و نظارت بر اجرای عمليات زیرسازی و روسازی قطار حومه ای تهران -ورامين -پيشوا بـه
طول  17کيلومتر
 .11مطالعات مرحله اول و دوم طرح متروی تهران -قرچک -ورامين
 .12مطالعات مراحل توجيه نهایی و طراحی تفصيلی بهسازی راه اصلی جندق -اردکان -چوپانان به طول حدود
 211کيلومتر
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 .13انجام مطالعات بهسازی محور موجود و مرحله اول و دوم و خدمات نقشه برداری باند دوم مسير مشجری به
سه راهی چوپانان در محور ناهين -خور
 .14انجام خدمات مطالعات پایه پيشرفته در آزادراه اهواز -لردگان به طول حدود  272کيلومتر
 .11انجام خدمات مشاور کارفرما در آزادراه اصفهان -ایزدخواست به طول حدود  111کيلومتر
 .11انجام خدمات مطالعات مرحله اول اتصال آزادراه کنارگذر جنوبی تهران به آزادراه قـزوین -زنجـان و آزادراه
قزوین رشت
 .17انجام مطالعات و طراحی تفصيلی طرح و نظارت کارگاهی و عاليه قطعه چهارم ( )Dمنطقه  2پـروژه آزادراه
تهران -شمال به طول حدود  3کيلومتر
 .11انجام خدمات مشاور کارفرما در آزادراه کنارگذر جنوبی تهران (آبيک-چرمشهر) به طول جمعاً  111کيلومتر
 .19مطالعات مراحل اول و دوم آزادراه اصفهان -ایزدخواست به طول حدود  111کيلومتر

 -4-3عناوین پروژه های اتمام یافته و دست اقدام (به تفکيک نوع پروژه ها)
جدول ( – )2-3عناوین پروژه ها
مترو

ردیف

موضوع

1

محاسبات سازه و تهيه نقشه های
اجراهی ایستگاه شهرسنگ  A4در
مسير ری  -کهریزک

نوع خدمات

طول
()Km-m

مطالعات

نظارت

وضعيت پروژه

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

()EPC

كارفرما

اتمام

دست

یافته

اقدام

شرکت راه آهن
شهری تهران و حومه

*

شرکت راه آهن
شهری تهران و حومه

*

شرکت راه آهن
شهری تهران و حومه

*

شرکت راه آهن
شهری تهران و حومه

*
*

m2 4221

*

2

طراحی ابنيه فنی خط  2متروی تهران
و نظارت بر عمليات اجراهی در حد
فاصل ایستگاه  M2تا ایستگاه O2

2

*

3

تهيه اسناد مناقصه و مطالعات کفسازی
تونل O2X2

1.1

*

4

نظارت بر اجرای تونل آب بر ميدان
بهارستان

1.1

*

1

نظارت بر اجرای کفسازی تونل
 O2X2خط  2متروی تهران

12

*

شرکت راه آهن
شهری تهران و حومه

1

نظارت بر اجرای هواک های M2N2
و  N2O2خط 2متروی تهران

1.1

*

شرکت راه آهن
شهری تهران و حومه

*

7

تکميل مطالعات زیرسازی و مطالعات
کامل روسازی مسير خط یک از انتهای
ایستگاه  E1تا پایانه فتح آباد و
مطالعات زهکشی و زیرسازی و روسازی

11

شرکت راه آهن
شهری تهران و حومه

*

*

*
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مترو

ردیف

موضوع

نوع خدمات

طول
()Km-m

مطالعات

نظارت

وضعيت پروژه

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

()EPC

كارفرما

اتمام

دست

یافته

اقدام

تعميرگاه و پارکينگ فتح آباد
1

مطالعات ایستگاه  E1تا  B1خط یک
متروی تهران

-

شرکت راه آهن
شهری تهران و حومه

*

9

نظارت بر اجرای دیوارسازی خط یک
متروی تهران

4

*

شرکت راه آهن
شهری تهران و حومه

*

11

نظارت بر اجرای ایستگاه  131تا فتح
آباد

-

*

شرکت راه آهن
شهری تهران و حومه

*

11

نظارت بر عمليات اجراهی فتح آباد -
حرم امام

1.1

*

شرکت راه آهن
شهری تهران و حومه

*

12

نظارت بر عمليات اجراهی اصالح خيابان
بهشت زهرا

1.2

*

شرکت راه آهن
شهری تهران و حومه

*

13

بازخوانی مطالعات تونل خط شمالی –
جنوبی متروی اصفهان حد فاصل
ترمينال کاوه تا ميدان امام حسين

9.3

*

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

14

مطالعات مرحله اول و دوم تعميرگاه و
پارکينگ و دپو قطار شهری شيراز

-

*

شهرداری شيراز

*

11

تهيه اسناد و مدارک مناقصه ماشين
حفاری تونل برای متروی اصفهان و
بررسی پيشنهادات و تعيين برنده
مناقصه

-

11

نظارت بر عمليات اجراهی پایانه قطار
شهری شيراز

-

17

مطالعات مقدماتی محور شرقی – غربی
شبکه  LRTاصفهان و حومه حد
فاصل زینبيه – خمينی شهر

23

11

نظارت بر عمليات ساخت روسازی خط
 2متروی تهران از ایستگاه  M2تا
حوالی P2K4

1

19

نظارت بر عمليات ساخت و تحویل
 111متر خط  2متروی تهران در شرق
ایستگاه X2

21

مطالعات مقدماتی برای احداث خط راه
آهن شهری بين تهران و ورامين

31

21

نظارت بر اجرای عمليات ساخت
تونل Z2-Y2و  Z2-Z2.1در خط 2
متروی تهران

2

22

مطالعات توسعه شرقی خط  2متروی
تهران

4

23

*

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

شهرداری شيراز

*

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

*

مطالعات مراحل یک و دو و نظارت بر
ساخت مسير خط  2متروی تهران (حد
فاصل کيلومتر  22+171الی کيلومتر
)24+311

23

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

*

24

مطالعات تونل ایستگاه  Z2-1تا
کيلومتر  24+311خط  2متروی تهران

4

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

*

21

نظارت بر اجرای عمليات حفاری و

2

راه آهن شهری

*

*

*

*

*

1.1

*

*

*

*

*
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مترو

ردیف

موضوع

نوع خدمات

طول
()Km-m

مطالعات

نظارت

ساخت تونل ایستگاه  Z2-1تا کيلومتر
 24+311خط  2متروی تهران

21

27

21

نظارت بر اجرای عمليات حفاری و
ساخت تونل ایستگاه  Z2-1تا Z2
کيلومتر  22+311تا  23+123خط 2
متروی تهران
نظارت بر عمليات ساخت روسازی خط
 2متروی تهران حد فاصل  O2الی
X2
نظارت بر اجرای عمليات روسازی خط
 2متروی تهران (حد فاصل ایستگاه
 Y2الی کيلومتر )22+311

1.1

*

*

11

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

*

4

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

*

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

*

29

31

انجام خدمات مشاوره برای نظارت عاليه
و کارگاهی بر ساخت تونلهای غرب
ایستگاه  A4و جنوب و شرق ایستگاه
 A4-3خط  4متروی تهران

3.1

31

مطالعات مراحل اول و دوم سازه
نگهبان شفت ایستگاه سی و سه پل
قطعه ميانی خط یک قطار شهری
اصفهان

_

32

طرح حفاری تونل ها و انجام بازنگری
در نقشه ها و سازه نگهبان شفت و
شمع های کراس اور واقع در قطعه
ميانی خط یک قطار شهری اصفهان

-

33

انجام خدمات مطالعات مرحله اول
طراحی و نحوه اجرای سازه کراس
پسيج های ()Cross Passage
تونل در قطعه ميانی خط یک ناوگان
قطار شهری اصفهان

 1دستگاه

34

انجام خدمات مطالعات مرحله دوم
طراحی و نحوه اجرای سازه کراس
پسيج های ()Cross Passage
تونل در قطعه ميانی خط یک ناوگان
قطار شهری اصفهان

 1دستگاه

31
2

كارفرما

()EPC

یافته

اقدام

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

11

1

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

اتمام

تهران و حومه (مترو)

نظارت بر عمليات ساخت تونل قطعه
ميانی خط یک قطار شهری اصفهان و
حومه حد فاصل شفت ورودی شهدا تا
ایستگاه شریعتی

31

وضعيت پروژه
دست

بازنگری مطالعات انجام شده و مطالعات
مراحل اول و دوم طرح قطار حومه ای
تهران  -قرچک  -ورامين

17

عمليات تکميلی زیرسازی مسير به
همراه احداث تونل ،ابنيه فنی و

17

*

*

*

*

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

*

*

*

 1انتقال به راه آهن مجهوری اسالمی ایران
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*

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

*
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مترو

ردیف

موضوع

نوع خدمات

طول
()Km-m

مطالعات

نظارت

وضعيت پروژه

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

()EPC

كارفرما

اتمام

دست

یافته

اقدام

ایستگاههای قطعه اول متروی تهران -
ورامين  -پيشوا
عمليات تکميلی زیرسازی مسير و
احداث تونل ،ابنيه فنی به همراه اجرای
ایستگاهها ،دپو و پارکينگ قطعه دوم
متروی تهران  -ورامين  -پيشوا

17

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

*

عمليات اجرای روسازی قطعات اول و
دوم متروی تهران  -ورامين  -پيشوا

17

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

*

39

37
3

31
4

مطالعات پایه ،فاز یک و فاز دو و
مطالعات ژهوتکنيک و نقشه برداری
مسير قطعه یک متروی تهران-
پاکدشت  -گرمسار

22

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

41

مطالعات متروی تهران  -ورامين -
پيشوا

41

*

راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)

41

احداث  7دستگاه کراس پسيج در قطعه
ميانی خط یک قطار شهری اصفهان

_

*

42

مطالعات مرحله اول خط  3قطارشهری
اصفهان

9

*

43

مطالعات مرحله دوم تونل و سازه های
جنبی خط  2قطارشهری اصفهان
حدفاصل ایستگاه های امام علی (ع) تا
شهرک امام حسين (ع)

1

44

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

*

*

*
*

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات
مرحله دوم مسير خط  2قطارشهری
اصفهان حدفاصل ایستگاه امام علی (ع)
تا مدرس نجفی

7

*

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

41

انجام خدمات مطالعات مرحله دوم تونل
و سازه های جانبی خط  3قطارشهری
اصفهان

9

*

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

41

نظارت بر عمليات اجرایی خط 2
قطارشهری اصفهان حدفاصل ایستگاه
های امام علی (ع) تا شهرک امام
حسين (ع)

1

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

47

تکميل مطالعات و تهيه اسناد مناقصه
 EPCتجهيزات خط  3قطارشهری
اصفهان

9

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

*

*

 2انتقال به راه آهن مجهوری اسالمی ایران
 3انتقال به راه آهن مجهوری اسالمی ایران
 4انتقال به راه آهن مجهوری اسالمی ایران
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راه آهن

ردیف

موضوع

نوع خدمات

طول
()Km-m

مطالعات

1

مطالعات مراحل اول و دوم قطعه پنجم
راه آهن ميانه  -اردبيل

31

*

نظارت

وضعيت پروژه

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

()EPC

كارفرما

اتمام

دست

یافته

اقدام

شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور

*

2

نظارت بر عمليات اجراهی قطعات  1و 1
راه آهن محور ميانه  -اردبيل

11

*

شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور

*

3

نظارت بر اجرای عمليات قطعه  7راه
آهن ميانه  -اردبيل

11

*

شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور

*

4

خدمات نظارت بر عمليات اجرایی قطعه
چهار محور راه آهن گل گهر -شيراز

91

*

معاونت ساخت و
توسعه راه آهن ،بنادر
و فرودگاه ها

*

1

عمليات طراحی ،تامين و اجرای خط دوم
قطعه اول راه آهن قزوین-زنجان از
خروجی ایستگاه قزوین تا خروجی
ایستگاه سياه باغ

14

1

بازنگری مطالعات انجام شده و مطالعات
مراحل اول و دوم طرح قطار حومه ای
تهران  -قرچک  -ورامين

17

7

عمليات تکميلی زیرسازی مسير به همراه
احداث تونل ،ابنيه فنی و ایستگاههای
قطعه اول متروی تهران  -ورامين -
پيشوا

17

1

9

*

*

راه آهن جمهوری
اسالمی ایران

*

راه آهن جمهوری
اسالمی ایران

*

راه آهن جمهوری
اسالمی ایران

*

عمليات تکميلی زیرسازی مسير و احداث
تونل ،ابنيه فنی به همراه اجرای
ایستگاهها ،دپو و پارکينگ قطعه دوم
متروی تهران  -ورامين  -پيشوا

17

*

راه آهن جمهوری
اسالمی ایران

*

عمليات اجرای روسازی قطعات اول و
دوم متروی تهران  -ورامين  -پيشوا

17

*

راه آهن جمهوری
اسالمی ایران

*

*

آزادراه ها

ردیف

موضوع
اول مرحله اول آزادراه

1

مطالعات بخ
تهران  -شمال

2

مطالعات تکميلی مرحله دوم قطعه دوم
آزادراه اهواز – بندر امام
دوم مرحله اول آزادراه

نوع خدمات

طول
()Km-m

مطالعات

نظارت

وضعيت پروژه

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

()EPC

كارفرما

اتمام

دست

یافته

اقدام

121

*

وزارت راه و ترابری

*

11

*

وزارت راه و ترابری

*

21

*

وزارت راه و ترابری

*

*

وزارت راه و ترابری

*

*

وزارت راه و ترابری

*

3

مطالعات بخ
تهران  -شمال

4

مطالعات مرحله دوم قطعات 21الی 24
آزادراه تهران  -شمال

21

1

مطالعات ارزیابی زیست محيطی آزادراه
تهران  -شمال (مسير تهران  -چالوس)
و تهيه ماتریس مربوطه به طول 121

121

24

مهندسـین مشـاور فـــربــر

FARBAR Consulting Engineers

فرودگاه -راه -بندر -راه آهن

Airport- Road- Port- Railway
آزادراه ها

ردیف

نوع خدمات

طول

موضوع

()Km-m

مطالعات

نظارت

وضعيت پروژه

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

()EPC

كارفرما

اتمام

دست

یافته

اقدام

کيلومتر
1

نظارت بر اجرای عمليات قطعه بيستم
آزادراه تهران – شمال

1

7

مطالعات و تهيه طرح مدیریت زیست
محيطی ساخت و بهره برداری منطقه
اول آزادراه تهران  -شمال (حدفاصل
تهران  -تا پل دوآب) به طول 111/31
کبلومتر

31

1

مطالعات و تهيه طرح مدیریت زیست
محيطی ساخت و بهره برداری منطقه
چهارم آزادراه تهران  -شمال (حدفاصل
پل زغال و چالوس) به طول 311/21
کيلومتر

27

9

انجام و اراهه خدمات مشاوره فنی
منطقه اول آزادراه تهران  -شمال با
همکاری مهندسين مشاور فرانسوی
ستک

21

11

نظارت بر عمليات ترميم آسفالت قدیم
و روک آسفالت گرم آزادراه تهران -
کرج

21

11

مطالعات بهسازی نوع (ب) آزادراه
تهران  -کرج

21

12

13

شرکت آزادراه تهران
 -شمال

*

شرکت آزادراه تهران
 -شمال

*

شرکت آزادراه تهران
 -شمال

*

*

*

*

*

*

*

شرکت آزادراه تهران
 -شمال

*

اداره کل راه و ترابری
استان تهران

*

وزارت راه و ترابری

*

نظارت بر عمليات ساخت قطعه
/1/3الف و همکاری در برگزاری مناقصه
و اسناد پيمان قطعات 1و2و3و 4از
/3الف و /2/2الف آزادراه قزوین  -رشت

1.1

*

وزارت راه و ترابری

*

نظارت بر اجرای عمليات لکه گيری و
روک آسفالت باند شمالی اتوبان
تهران  -کرج

21

*

اداره کل راه و ترابری
استان تهران

*

21

*

اداره کل راه و ترابری
استان تهران

*

آسفالت باند

14

نظارت بر عمليات روک
جنوبی تهران  -کرج

11

مطالعات مرحله اول و دوم قسمت سوم
آزاد راه اصفهان -شيراز (اصفهان -ایزد
خواست)

111

11

انجام خدمات مشاور کارفرما در آزادراه
کنارگذر جنوبی تهران (آبيک-
چرمشهر)

111

17

انجام خدمات مطالعات مرحله اول
اتصال آزادراه کنارگذر جنوبی تهران به
آزادراه قزوین -زنجان و آزادراه قزوین
رشت

-

11

انجام مطالعات و طراحی تفصيلی طرح
و نظارت کارگاهی و عاليه قطعه چهارم
( )Dمنطقه  2پروژه آزادراه تهران-
شمال

3.2

*

*

*

*

25

شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور

*

شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور

*

شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور

*

شرکت آزادراه تهران
 -شمال

*

مهندسـین مشـاور فـــربــر

FARBAR Consulting Engineers

فرودگاه -راه -بندر -راه آهن

Airport- Road- Port- Railway
آزادراه ها

ردیف

موضوع

نوع خدمات

طول
()Km-m

19

انجام خدمات مشاور کارفرما در آزادراه
اصفهان -ایزدخواست

111

21

انجام خدمات مطالعات پایه پيشرفته در
اهواز -لردگان

272

مطالعات

نظارت

وضعيت پروژه

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

()EPC

*

*

كارفرما

اتمام

دست

یافته

اقدام

شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور

*

شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور

*

بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی

ردیف

موضوع

نوع خدمات

طول
()Km-m

مطالعات

نظارت

وضعيت پروژه

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

()EPC

كارفرما

اتمام

دست

یافته

اقدام

1

مطالعات مراحل اول و دوم مسير
بزرگراه چشمه علی (کمربندی
شهرری)

11

2

مطالعات مرحله دوم مسير و مراحل
اول و دوم پلها و مبدلهای بزرگراه 71
متری شمال عباس آباد (زین الدین)

12

*

3

مطـالعات آزادراه محور رشت – قزوین
در حدفاصل قزوین  -منجيل

91

*

وزارت راه و ترابری

4

مطالعات تکميلی مرحله دوم قطعات
4و 1محور پاتاوه  -دهدشت

71

*

وزارت راه و ترابری

*

1

نظارت بر اجرای قطعات  4و  1محور
پاتاوه  -دهدشت

71

*

وزارت راه و ترابری

*

1

انجام مطالعات تکميلی و نظارت بر
ادامه عمليات اجراهی قطعه /1ب محور
درب مزار  -جيرفت

29

*

*

وزارت راه و ترابری

*

7

مطالعات مراحل اول و دوم مسير و
مراحل اول و دوم پلها و مبدلها مسير
اختصاصی و دسترسی حرم تا حرم

9

*

سازمان مشاور فنی و
مهندسی شهر تهران

*

1

مطالعات مرحله اول پوسته  71متری
جاده قدیم قم حد فاصل پل شهيد
آوینی – ورودی شرقی بهشت زهرا

9

*

سازمان مشاور فنی و
مهندسی شهر تهران

*

9

نظارت بر عمليات اجراهی قطعه یک از
قطعات  4و  1محور پاتاوه  -دهدشت

21.1

وزارت راه و ترابری

*

11

نظارت بر اجرای عمليات روک
آسفالت قطعه دوم محور رودهن – آمل
 -بابل

71

*

اداره کل راه و ترابری
مازندران

*

11

نظارت بر اجرای عمليات روک
آسفالت محور ساری – قاهم شهر  -بابل

32

*

اداره کل راه مازندران

*

12

13

*

سازمان مشاور فنی و
مهندسی شهر تهران

*

سازمان مشاور فنی و
مهندسی شهر تهران

*

*

*

نظارت بر عمليات اجراهی قطعه /1الف
طرح چهارخطه نمودن محور امامزاده
هاشم– منجيل-قزوین (آزادراه قزوین -
رشت)

11

*

وزارت راه و ترابری

*

نظارت بر عمليات اجراهی قطعه /4الف

24

*

وزارت راه و ترابری

*

26

مهندسـین مشـاور فـــربــر

FARBAR Consulting Engineers

فرودگاه -راه -بندر -راه آهن

Airport- Road- Port- Railway

بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی

ردیف

موضوع

نوع خدمات

طول
()Km-m

مطالعات

نظارت

وضعيت پروژه

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

()EPC

كارفرما

اتمام

دست

یافته

اقدام

طرح چهارخطه نمودن محور امامزاده
هاشم– منجيل-قزوین (آزادراه قزوین -
رشت)
نظارت بر عمليات اجراهی قطعه /1الف
طرح چهارخطه نمودن محور امامزاده
هاشم– منجيل-قزوین (آزادراه قزوین -
رشت)

11

*

وزارت راه و ترابری

*

11

نظارت بر عمليات بهسازی و روک
آسفالت قطعه دوم محور شاهرود -
سبزوار

19

*

اداره کل راه و ترابری
استان سمنان

*

11

14

مطالعات مقدماتی (توجيه فنی و
اقتصادی و امکان سنجی) محور سراوان
– سنگر – کوچصفهان (کنارگذر شرقی
رشت)

31

*

وزارت راه و ترابری

*

17

مطالعات مراحل اول و دوم و ميخکوبی
مسير شي راهه های کمربندی
شهرری

2

*

سازمان مشاور فنی و
مهندسی شهر تهران

*

11

نظارت بر اجرای قطعه /2الف طرح
چهارخطه نمودن محور امامزاده هاشم
– منجيل  -قزوین (آزادراه قزوین -
رشت)

11

19

*

وزارت راه و ترابری

*

نظارت بر اجرای عمليات تعریض و
بهسازی و روک آسفالت محور
قاهمشهر– شيرگاه– بابل– گنج افروز–
آسفالت پل تاالر– ميدان قاهم شهر

21

*

اداره کل راه و ترابری
مازندران

*

21

نظارت بر عمليات اجراهی باند دوم
بزرگراه شيراز  -اصفهان (حدفاصل سه
راهی تخت جمشيد -پل خان )

21

*

وزارت راه و ترابری

*

21

نظارت بر عمليات اجراهی باند دوم
بزرگراه شيراز  -اصفهان (حد فاصل
سعادت شهر – سه راهی تخت
جمشيد)

41

22

نظارت بر عمليات اجراهی پروژه
بهسازی و روک آسفالت گرم قطعه 4
محور راه اصلی شاهرود – سبزوار باند
شمالی و جنوبی سبزوار  -کاهک

171

23

وزارت راه و ترابری

*

*

اداره کل راه و ترابری
خراسان رضوی

*

مطالعات بهسازی و روک آسفالت گرم
قطعه  4محور راه اصلی شاهرود –
سبزوار

11

*

اداره کل راه و ترابری
خراسان رضوی

*

24

مطالعات بهسازی محور برداسکن –
انابد درونه  -اس کشان

117

*

اداره کل راه و ترابری
خراسان رضوی

*

21

مطالعات مقدماتی ( امکان سنجی ،
توجيه فنی و اقتصادی) افزای ظرفيت
محور تهران – قرچک  -ورامين

31

*

وزارت راه و ترابری

*

21

نظارت بر اجرای بزرگراه همت ادامه

12

سازمان مهندسی و

*

*

*

27

مهندسـین مشـاور فـــربــر

FARBAR Consulting Engineers

فرودگاه -راه -بندر -راه آهن

Airport- Road- Port- Railway

بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی

ردیف

نوع خدمات

طول

موضوع

()Km-m

مطالعات

نظارت

طرح بزرگراه شهيد زین الدین از شرق
پل دارآباد تا وفادار باضافه تقاطع های
هنگام و تهرانپارس و بلوار پروین

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

()EPC

كارفرما

اتمام
یافته

اقدام

عمران شهر تهران

27

مطالعات خيابان وفادار تا سه راه
آزمای (واقع در تهرانپارس)

-

21

نظارت بر عمليات اجراهی پروژه
بهسازی و روک آسفالت قطعه سوم
محور شاهرود  -سبزوار

31

29

مطالعات مقدماتی و توجيه فنی و
اقتصادی و امکان سنجی افزای
ظرفيت محور نطنز  -سيرجان
ظرفيت

وضعيت پروژه
دست

*

*

سازمان مهندسی و
عمران شهر تهران

*

اداره کل راه و ترابری
استان سمنان و
شاهرود

*

121

*

وزارت راه و ترابری

*

131

*

وزارت راه و ترابری

*

31

مطالعات مقدماتی افزای
محور فيروز آباد – جم

31

طراحی مراحل اول و دوم بزرگراه زین
الدین حد فاصل بزرگراه امام علی (ع)
تا وفادار و تقاطع های هنگام و پروین با
بزرگراه مذکور

14

32

نظارت بر عمليات اجراهی قطعه دوم
محور پاتاوه  -دهدشت

21

33

مطالعات مراحل اول و دوم راه اصلی
قوچان  -بام (حد فاصل دوغایی تا بام)

1.1

34

مطالعات مقدماتی و توجيه فنی
اقتصادی محور های واقع در استان
های همدان و چهار محال بختياری و
مرکزی

322

31

مطالعات تدقيق و کنترل مطالعات
مقدماتی و توجيه فنی و اقتصادی انجام
شده محور های واقع در استان های
کرمان و آذربایجان شرقی

291

31

نظارت عاليه و کارگاهی بر عمليات
اجرایی مسير حرم تا حرم حدفاصل
تقاطع شهيد رجایی تا اتوبان بهشت
زهرا (صالح آباد)

2.1

*

*
*

*

سازمان مشاور فنی و
مهندسی شهر تهران

*

وزارت راه و ترابری

*

وزارت راه و ترابری

*

وزارت راه و ترابری

وزارت راه و ترابری

*

*

*

*

شهرداری منطقه 21

*

37

مطالعات احداث راه دسترسی به معادن
سنگ آهن آبخوری

12

*

سازمان توسعه و
نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران

*

31

مطالعات احداث راه دسترسی به معادن
زغال سنگ طبس

11

*

سازمان توسعه و
نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران

*

39

مطالعات مراحل توجيه نهایی و طراحی
تفصيلی بهسازی راه اصلی جندق-
اردکان -چوپانان

211

*

شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور

28

*

مهندسـین مشـاور فـــربــر

FARBAR Consulting Engineers

فرودگاه -راه -بندر -راه آهن

Airport- Road- Port- Railway
پل ها

ردیف

موضوع

نوع خدمات

طول
()Km-m

مطالعات

1

مطالعات مراحل اول و دوم دو دستگاه
پل واقع در محور محمله – چاه عينی
– گله دار

111

*

2

نظارت عاليه و کارگاهی بر اجرای تابليه
فلزی پل تقاطع دارآباد – همت واقع بر
بزرگراه همت (زین الدین)

72

3

تهيه شناسنامه و تهيه طرح مقاوم
سازی از پلهای تهران

4

 22دستگاه

نظارت

وضعيت پروژه

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

()EPC

*

*

كارفرما

اتمام

دست

یافته

اقدام

وزارت راه و ترابری

*

سازمان مهندسی و
عمران شهر تهران

*

سازمان مشاور فنی و
مهندسی شهر تهران

*

تهيه طرح نهایی و نقشه های اجرایی
پل های بزرگ آزادراه قزوین -رشت
(حدفاصل قزوین -منجيل) و نظارت بر
اجرای آن ها

1111

*

1

تهيه طرح نهایی و نقشه های اجرایی
پل های بزرگ مربوط به قطعه دوم
آزادراه اهواز -بندر امام

121متر و 11
دستگاه تيپ

*

وزارت راه و ترابری

1

مطالعات بخ اول از مرحله اول پلهای
بزرگ آزاد راه تهران شمال

11111

*

وزارت راه و ترابری

*

7

تهيه طرح نهایی و نقشه های اجرایی
پل بزرگ رودخانه ای واقع بر محور
پاتاوه -دهدشت

211

*

وزارت راه و ترابری

*

1

تهيه طرح نهایی و نقشه های اجرایی
پل بزرگ رودخانه ای واقع بر محور
درب مزار -جيرفت

41

*

()Km-m

مطالعات

1

مطالعات مقدماتی تونل های محورهای
آزادراه تهران -شمال

141

*

2

مطالعات مراحل اول  .دوم و انجام
محاسبات و تهيه طرح نهایی و نقشه
های اجرایی و پایداری تونل های واقع
بر محور آزادراه قزوین -رشت

4

3

مطالعات مراحل اول  .دوم و انجام
محاسبات و تهيه طرح نهایی و نقشه
های اجرایی و پایداری تونل های واقع
بر محور پاتاوه -دهدشت

2

4

نطارت بر اجرای ساخت تونل قطعه
ميانی خط یک مترو اصفهان

11

1

مطالعات مقدماتی تونل های خط دوم
(شرقی -غربی) قطار شهری اصفهان

1

نظارت بر اجرای ساخت تونل های
متروی تهران

7

تهيه اسناد و مدارک مناقصه  EPCو

*

وزارت راه و ترابری

*

*

وزارت راه و ترابری

*

تونل ها

ردیف

موضوع

نوع خدمات

طول

 23متر
-

نظارت

وضعيت پروژه

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

()EPC

كارفرما

وزارت راه و ترابری

وزارت راه و ترابری

*

*

*
*
*
*

4.1

29

اتمام

دست

یافته

اقدام

*

*

وزارت راه و ترابری

*

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

سازمان قطار شهری
اصفهان و حومه

*

شرکت راه آهن
شهری تهران و حومه

*

شرکت برق منطقه

*
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تونل ها

ردیف

موضوع

نوع خدمات

طول
()Km-m

مطالعات

نظارت

وضعيت پروژه

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

()EPC

انتخاب پيمانکار تونل کابل برق 231
کيلوولت اصفهان (فواصل دانشگاه
اصفهان تا پست برق طالقانی)

1

انجام خدمات مهندسی نظارت
کارگاهی و عاليه بر احداث و ساخت
تونل کابل برق 231کيلوولت اصفهان
()EPC

كارفرما

اتمام

دست

یافته

اقدام

ای اصفهان

4.1

شرکت برق منطقه
ای اصفهان

*

*

تقاطعات غیر همسطح  ،زیرگذرها و روگذرها

ردیف

موضوع

نوع خدمات

طول
()Km-m

مطالعات

نظارت

وضعيت پروژه

مشاور

طرح و ساخت

كارفرما

()EPC

كارفرما

اتمام

دست

یافته

اقدام

1

مطالعات مرحله دوم روگذرهای آزادراه
قزوین  -زنجان (گيلوان و سایان)

21 m

*

شرکت راهان

*

2

مطالعات مراحل اول و دوم پل روگذر
شيخ صدوق و پل روگذر سرهنگ

121 m

*

شهرداری اصفهان

*

3

نظارت بر احداث مبدلهای قم و شهيد
رجاهی واقع بر کمربندی شهرری

71

شهرداری منطقه 21

*

4

مطالعات مراحل اول و دوم مسير و
مراحل اول و دوم پلها و مبدلها مسير
اختصاصی و دسترسی حرم تا حرم

12

سازمان مشاور فنی و
مهندسی شهر تهران

*

1

نظارت بر اجرای طرح مبدلهای شهيد
رجاهی شمالی ،جوانمرد قصاب و راه
آهن و عماد آورد و مبدل ورامين واقع
بر کمربندی شهرری

319 m

*

سازمان مهندسی و
عمران شهر تهران

*

1

نظارت بر اجرای احداث مبدل گلزار
واقع بر بزرگراه همت (زین الدین)

13

*

سازمان مهندسی و
عمران شهر تهران

*

7

مطالعات مراحل اول و دوم پل روگذر
دسترسی به سایت شماره دو شرکت
ایران خودرو

141 m

شرکت ایران خودرو
سازه

*

1

خدمات مشاوره ای مراحل اول و دوم
تقاطع غير همسطح ميدان امام حسين
(ع) با صد متری کمربندی شهر مشهد

91 m

9

مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع غير
همسطح بزرگراه شهيد محالتی با
بزرگراه بسيج و ادامه مسير بزرگراه
شهيد محالتی تا محور کمکی بسيج

131 m

*

*

*

شهرداری مشهد

*

سازمان مشاور فنی و
مهندسی شهر تهران

*

30

*

*
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 -4اعضاء و کارکنان کلیدی شرکت
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رديف

سابقه کار در

سابقه کار

شرکت

خارج از

مشاور

شرکت مشاور

(سال)

(سال)

29
23

نام و نام خانوادگی

سمت

آخرين مدرک تحصيلی

محل اخذ مدرک

1

مهدی محيط کرمانی

رئيس هيات مديره

فوق ليسانس
راه و ساختمان

دانشکده فنی
دانشگاه تهران

92

9

رسول بی پروا

مديرعامل و عضو
هيئت مديره

فوق ليسانس
راه و ساختمان

دانشگاه شيراز

7

2

اردشير گروسی

نايب رئيس هيات
مديره

ليسانس راه و ساختمان
و فوق ليسانس راه و
ترابری

دانشگاه علم و
صنعت

5

23

4

محمدخليل اکبر

عضو هيات مديره

فوق ليسانس سازه

هريوت وات
اسکاتلند

95

3

5

محمودرضا کی منش

مديرپروژه

دکترای عمران

دانشگاه INSA
فرانسه

4

23

3

ابوالقاسم قندی

عضو هيات مديره

ليسانس
راه و ساختمان

دانشکده فنی
دانشگاه تبريز

99

23

7

علی محمودی

مدير نظارت

فوق ليسانس
راه و ساختمان

دانشکده فنی
دانشگاه تهران

92

29

8

جمشيد مقيمی

کارشناس ارشد
مطالعات

دکترا
ژئوفيزيک

علوم سوربن
پاريس

92

23

2

کيومرث صديق وزيری

کارشناس ارشد
مطالعات

فوق ليسانسراهو
ساختمان

دانشکده فنی
دانشگاه تهران

فوق ليسانس
مکانيک خاك و آسفالت

کلرادو آمريکا

92

29

13

رفيع حريری

مدير سازه

دکترا راه و ساختمان و
سازه

ميشيگان
آمريکا

92

21

11

سعيد نعمتی

مشاور امور بين الملل

دکترای عمران

دانشگاه سيدنی
غربی ()UWS

5

93

19

شاهرخ ابراهيمی قاجار

کارشناس ارشد
مطالعات

فوق ليسانس
فونداسيون و سازه

استون انگلستان

99

91

12

سعيد مويد حکمت

کارشناس ارشد
مطالعات

فوق ليسانس
راه سازی و پلسازی

مدرسه ملی پلها و
راهها فرانسه

91

93

14

حميدرضا رشيدی

مدير پروژه ،مهندس
طراح و محاسب ابنيه

فوق ليسانس سازه

دانشگاه صنعتی
اميرکبير

18

11

32
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رديف

نام و نام خانوادگی

سمت

آخرين مدرک تحصيلی

محل اخذ مدرک

سابقه کار در

سابقه کار

شرکت

خارج از

مشاور

شرکت مشاور

(سال)

(سال)

فنی

15

حميدرضا رحيميان

عضو هيات مديره

فوق ليسانس راه و
ترابری

13

محمد اميدوار

دانشگاه تربيت
مدرس تهران

18

3

مدير پيمان و رسيدگی
(عضو علی البدل هيات
مديره)

ليسانس عمران

آزاد تهران مرکز

14

3

17

مهرداد مهربان

مدير پروژه

ليسانس عمران

دانشگاه آزاد واحد
تهران جنوب

2

13

18

فرزاد محمودی

مدير برنامه ريزی و
کنترل پروژه

دکترا مهندسی صنايع

مينه سوتا آمريکا

91

3

12

نصرتاله يوسفی

مدير پروژه

ليسانس
راه و ساختمان

فردوسی مشهد

13

93

93

محمود قنادان زاده

کارشناس کنترل پروژه

فوق ليسانس
مهندسی صنايع

آزاد نجف آباد

11

23

91

ابراهيم خليلپور ثمرين

نقشه بردار

فوق ليسانس
سازه

دانشگاه گرمی
اردبيل

11

13

99

علی فنايی پور

کارشناس دفتر فنی

ليسانس عمران  -آب

آزاد نجف آباد

13

2/5

92

مجتبی حاج شيخ
حسينی

کارشناس دفتر فنی

ليسانس نقشه برداری

آزاد ميبد

2

2

94

ابراهيم کريمی مجد

کارشناس دفتر فنی

ليسانس نقشه برداری

آزاد ميبد

11

12

95

محمدرضا پوراسعد

کارشناس برق

ليسانس برق -قدرت

دانشگاه صنعتی
اصفهان

11

92

93

وحيد عسگری

کارشناس ژوتکنيک

ليسانس زمين شناسی

آزاد خوراسگان

4

14

97

فرزاد آقاميری

کارشناس دفتر فنی

فوق ليسانس سازه

آزاد اسالمشهر

11

3

98

محسن بی پروا

کارشناس دفتر فنی

فوق ليسانس
عمران -راه و ترابری

آزاد تهران مرکز

7

3
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رديف

سابقه کار در

سابقه کار

شرکت

خارج از

مشاور

شرکت مشاور

(سال)

(سال)

3

نام و نام خانوادگی

سمت

آخرين مدرک تحصيلی

محل اخذ مدرک

92

محمدرضا گروسی

کارشناس دفتر فنی

فوق ليسانس
عمران -زلزله

خواجه نصير
الدين طوسی

7

23

عليرضا باقی

کارشناس
پيمان رسيدگی

ليسانس عمران

دانشگاه کردستان

2

13

نيره ضيايی

کارشناس دفتر فنی

ليسانس نقشه بردری

سازمان جغرافيا

13

7

29

فائزه ابراهيم پور

کارشناس دفتر فنی

فوق ليسانس
عمران -مکانيک خاك

دانشگاه سمنان

5

2

22

سحر طی پور

کارشناس دفتر فنی

ليسانس معماری

آزاد تفرش

3

3

24

مائده معينی

کارشناس دفتر فنی

فوق ليسانس سازه

دانشگاه گيالن

9

2

25

تينا تقی زاده

کارشناس دفتر فنی

فوق ليسانس معماری

آزاد پرديس

2

1

23

دانا خسروی

کارشناس دفتر فنی

ليسانس نقشه برداری

دانشگاه تبريز

9

7

27

آزيتا باقری

کارشناس دفتر فنی

فوق ليسانس خاك و پی

دانشگاه گيالن

9

13

28

قدرت اهلل کرباليی
آقاجانی

کارشناس دفتر فنی

فوق ليسانس معماری

ترينو ايتاليا

2

22

22

حميد هاشملو

کارشناس دفتر فنی

فوق ليسانس عمران-
زلزله

صنعتی اميرکبير

9

5

43

سعيده رجبی

کارشناس دفتر فنی

ليسانس عمران

دانشگاه زنجان

2

17

21
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