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ما درباره  

 و گردید تاسیس زیربنایی و عمرانی های پروژه نظارت و طراحی هدف با 1361 سال در اتحادراه مشاور مهندسین
.است داشته آهن راه و راه های پروژه زمینه در را فعالیت بیشترین کنون تا . 

 :از عبارتند آن اصلی شرکای و اعضاء که باشد می خاص سهامی خصوصی شرکت یک مشاور مهندسین این
 مدیرعامل و مدیره هیئت عضو              جواهری جواد مهندس آقای . 1

 فنی عالی مشاور             احتشامی منوچهر مهندس آقای . 2
 مدیره هیئت رئیس                 قدیمی مسعود مهندس آقای . 3
 مدیره هیئت رئیس نایب                    پور شفیع ابوذردکتر  آقای . 4
 مدیره هیئت عضو      همایونفر ابوالقاسم سید مهندس اقای . 5
  اداری امور مدیر و مدیرعامل مشاور                          چگنی حمیدرضا آقای  .6

 در مجرب و متخصص نیروی نفر 3000از بیش بکارگیری با و مستمر فعالیت دهه چهار قریب با اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 را آهن راه و راه بخصوص کشور عمرانی های زیرساخت گسترش در را ای عمده نقش ،کشور نقاط اقصی در و دوران این طول

 .است داشته عهده به

 باالی سطح کارگیری به ماحصل کنونی اجرای حال در و شده انجام های فعالیت زمینه کلیه در ها پیشرفت و دستاوردها عمده

 رشد به سرعت،رو با فعالیت های سال تمامی در شرکت این اینرو از باشد می ها تکنولوژی روزترین به همراه به تجربه و فنی دانش

 .است بوده

 فنی ضوابط و استانداردها سطوح باالترین گرفتن نظر در بر عالوه خود کارفرمایان با همراهی منظور به اتحادراه مشاور مهندسین

 پروژه آغازین مراحل از باال سطحی در نظارت و مشاوره خدمات انجام و ها هزینه رسانیدن حداقل به با تا است تالش در همواره

 پروژه مدیریت علم و تجربیات بر تکیه با ها پروژه از برداری بهره و اجرایی روند در بخشیدن سرعت با کامل برداری بهره تا

 .بردارد پروژه ذینفعان رضایت جهت در مهمی های خود،گام

 با همکاری نیز و متعهد و مجرب انسانی نیروهای بکارگیری ،تاسیس بدو از اتحادراه مشاور مهندسین شرکت اصول از یکی

 .است داشته استمرار امر این نیز تاکنون که باشد می مرتبط های زمینه همه در خارجی و داخلی متخصصین و کارشناسان بهترین
 به ای حرفه مهارتهای آموزش و بکارگیری به نسبت خویش انسانی و معنوی رسالت اعتالی جهت در مجموعه این آن بر عالوه

 .دارد ای ویژه اهتمام انگیزه با و جوان التحصیالن فارغ

 مراکز با مستمر ارتباط راستا این در که باشد می آن دانشگاهی و علمی بنیان ،اتحادراه مشاور مهندسین های شاخصه از دیگر یکی

 جامعه تخصصی های گروه در فعالیت نیز و مطالعه تحت های پروژه با مرتبط موضوعات با نظر صاحب اساتید و دانشگاهی و علمی

 .ادعاست این بر ایران،گواهی مشاور مهندسین

 و متعهدانه و مستمر ،جدی تالش با جز کارفرمایان مجموعه رضایت نیز و جامعه به رسانی خدمت افتخار که هستیم باور این بر ما
 .بود نخواهد خدمات کیفی سطح روزافزون ارتقای

ره
ربا

د
 

ما
 



3 

 رتبه بندی و خدمات مشاور

سازیراه   پایه یک 

 پایه دو تکرار راه سازی

 پایه یک راه آهن

 پایه دو راه آهن

 پایه یک مدیریت طرح راه آهن

 پایه سه فرودگاه

 پایه سه سازه

(راه سازی و راه آهن)پدافند غیر عامل  پایه دو 

 رتبه بندی و خدمات مشاور

 ابنیه و راه آهن، راه های پروژه در کارفرما مشاور و طرح مدیریت
 فرودگاه و آزادراه بزرگراه، راه، آهن، راه های پروژه تفصیلی طراحی و پایه طراحی 

 تونل و  پل شامل خاص فنی ابنیه تفصیلی طراحی و پایه طراحی
 شهری درون و شهری برون تقاطعات های پروژه تفصیلی طراحی و پایه طراحی

  نقل  و  حمل های سامانه مطالعات و اقتصادی و فنی توجیه شناسایی، مطالعات شامل ها پروژه و ها طرح سنجی امکان مطالعات
 ساختمانی های پروژه تأسیسات و سازه معماری، تفصیلی طراحی و پایه طراحی

   فنی ابنیه و فرودگاه آهن، راه ، راه های پروژه اجرای ریزی برنامه و پروژه کنترل 
  فنی ابنیه و فرودگاهی آهن، راه ، راه های پروژه عالیه نظارت و کارگاهی نظارت

 ریلی خطوط سیگنالینگ و ارتقا تعمیرات، های پروژه عالیه نظارت و کارگاهی نظارت 
 نظارت و مطالعات دردست های پروژه با مرتبط فنی معیارهای ارائه و استانداردها بررسی 

 آب مهندسی و ساختمان، و سازه فرودگاه، آهن، راه راه، با مرتبط موضوعات در دانشگاهی مراکز با ارتباط و تحقیقاتی خدمات
   تخصصی آموزشی های کارگاه و ها دوره ارائه  

ور
شا

ت م
ما

خد
 

سازیراه   پایه دو 

(فرودگاه ها)پدافند غیر عامل  پایه سه 

(سازه)پدافند غیر عامل  پایه سه 
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 رتبه بندی و خدمات مشاور

 زمینه در خالصه طور به است داده انجام کشور توسعه راستای در و ملی سطح در مشاور مهندسین این که هایی فعالیت و خدمات
 :میباشد زیر شرح به نظارت و مطالعات و طراحی

 کیلومتر 1080              آهن راه
 کیلومتر 180                آزادراه

 کیلومتر 55       خطه شش راه
   کیلومتر 1050       خطه چهار راه
   کیلومتر 1325               اصلی راه
   کیلومتر 250                                                                                                            فرعی راه 

 کیلومتر1080                                                                                                    ها راه بهسازی
   کیلومتر 12                                                                                          مترو خطوط روسازی
  مورد 5 از بیش       ریلی شبکه به آهن راه اتصال اقتصادی و فنی توجیه و سنجی امکان مطالعات
 مورد 2              آهن راه خطوط الکتریکی عالئم و ارتباطات اجرای بر نظارت و مطالعات

 تونل ها

 .باشد می متر 3030 آنها ترین طویل که متر 16150 طول به جمعا تونل دستگاه 25:آهن راه مسیر برای
 .باشد می متر 5850 آنها ترین طویل که متر 28265 طول به جمعا قلو دو تونل دستگاه 46 : آزادراه بزرگراه مسیر برای 

و تقاطع ها( متر به باال  20دهانه )پل های بزرگ   

 .باشد می متر 60 آن دهانه ترین بزرگ که متر 4766 طول به جمعا دستگاه 46 : آهن راه برای
 .باشد می متر 60 آن دهانه ترین بزرگ که متر 3100 طول به جمعا دستگاه 25 : آزادراه و بزرگراه برای 

 .باشد می متر 100 آن دهانه ترین بزرگ که متر 6580 طول به جمعا دستگاه  99 : اصلی راه برای
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 چارت سازمانی شرکت
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 مدیر عامل

التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تبریزفارغ   
 مهندس جواد زرگر جواهری

 سوابق کاری

 1358 سال تا 1357 سال از ور راه مشاور مهندسین در سازی راه ای مشاوره خدمات

 1360 سال تا 1358 سال از تهران استانداری فنی دفتر در اجرایی مدیریت خدمات

 1362 سال تا 1360 سال از کازال شرکت مدیرعامل

 1363 سال تا 1362 سال از سامان شرکت در پروژه مدیر

 1364 سال تا 1363 سال از ایالم اصلی راه و بندرعباس-بافق آهن راه های پروژه در مثلث شرکت فنی مدیر

 1368 سال تا 1364 سال از بودجه و برنامه سازمان فنی معیارهای و تحقیقات دفتر در تحقیقاتی های پروژه کارشناس

 1370 سال تا 1368 سال از خصوصی بخش در پروژه مدیر

 1375 سال تا 1370 سال از مختلف مشاور مهندسین در آهن راه و راه مختلف های پروژه در ای مشاوره خدمات

 1381 سال تا 1375 سال از مترا مشاور مهندسین در آهن راه مختلف های پروژه در ای مشاوره خدمات

 آهن راه و راه،اتوبان های پروژه در راه اتحاد مشاور مهندسین مطالعات و طراحی گروه مدیر و مدیره هیئت عضو
 1389 تا 1381 سال از 

 کنون تا 1389/8/1 تاریخ از اتحادراه مشاور مهندسین مدیرعامل

 عضویت ها

 آهن راه و راه گروه نماینده و (حقیقی عضو) مشاور مهندسان جامعه در عضویت

 تبریز دانشگاه فنی دانشکده التحصیالن فارغ کانون در عضویت

 (یک پایه مهندس) تهران استان ساختمان مهندسی نظام سازمان در عضویت
 ایران آرمه بتن نامه آیین تدوین کمیته در عضویت

 ایران آهن راه هندسی طرح نامه آیین تدوین کمیته در عضویت

 ساختمان و راه مهندسان انجمن در عضویت

 ایران بتن انجمن در عضویت

 گواهینامه ها

 المللی بین شرکت از 1384 سال در ( ISO 9000: 2000 سری) کیفیت مدیریت سیستم دوره گواهینامه دارنده

 1383 سال در ارزش مهندسی با آشنایی دوره گواهینامه دارنده

ی تهران دانشگاه از ساخت مدیریت عالی دوره گواهینامه دارنده
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 تهران کشاورزی و بازرگانی،صنایع،معادن اتاق در عضویت
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 مشاور عالی پروژه ها 

1337از دانشکده فنی دانشگاه تهران سال   
ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ساختمانکارشناسی   

 مهندس منوچهر احتشامی

 سوابق کاری

   1337 سال در رودبار پروژه در کارگاه رئیس
 1338 سال در شاهی نساجی کارخانه پروژه در آرمه شرکت کارگاه معاون

 1344 سال تا 1342 سال در ساختمان و راه شرکت در عباس بندر-سیرجان اصلی راه 26 قطعه کارگاه رئیس

 پیمانکاری

 1338 سال در اترس مشاور مهندسین های پروژه مدیر

 1340 سال تا 1339 سال در مشهد پروژه در اترس مشاور مهندسین االختیار تام سرناظر

 1341 سال در مشهد شهر آسفالت پروژه در اترس مشاور مهندسین االختیار تام نماینده

 1342 سال در کرج آبیاری شبکه و بیلقان سد در اترس مشاور مهندسین سرناظر

 1347 سال تا 1344 سال در افق مشاور مهندسین فنی مدیر و مدیره هیئت عضو

 1381 سال تا 1360 سال در اتحادراه مشاور مهندسین های پروژه مدیر و مدیره هیئت رئیس

 1387 سال تا 1381 سال از راه اتحاد مشاور مهندسین مدیرعامل

 کنون تا 1387 سال از اتحادراه مشاور مهندسین در فنی عالی مشاور

 مهندسی مشاور

 منطقه وشهردار تهران شهرداری در آسفالت-شهرسازی-ترافیک-فنی-عمران کل مدیر:کل مدیریت
 1356 سال تا 1353 سال در یک و نه 

 1356 سال تا 1353 سال در راه وزارت خاک مکانیک و فنی آزمایشگاه مدیرعامل :عامل مدیریت

 1356 سال تا 1354 سال در ترابری و راه وزارت آزمایشگاه مشاور مهندسین مدیرعامل

 1357 سال تا 1356 سال در شهردارتهران فنی معاون

 1360 سال تا 1357 سال در تهران شهردار مشاور

 خدمات دولتی

 برداری نقشه دانشکده در سازی راه دروس تدریس

 صنعت و علم دانشگاه در راه روسازی تدریس

 امیرکبیر صنعتی دانشکده در ساختمانی مصالح تدریس
 نصیرطوسی خواجه دانشکده در سازی راه دروس تدریس

 اسالمی آزاد دانشگاه در سازی راه دروس تدریس

 نقل و حمل بناهای زیر توسعه و ساخت شرکت ماهنامه سات، مجله توسط سازی راه ماندگار چهره

 ایران سازی راه های شرکت انجمن و شهرسازی و راه وزارت 1390 سال در کشور 

 تدریس
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 1357 تا 1350 سال از ایران مهندسین کانون مدیره هیات در عضویت
 ساختمان و راه رشته مدیره هیات در عضویت- ( مدیریت شورای در راه رشته نمایند) مشاور مهندسان جامعه در عضویت

 (مدیره هیات عضو) ایران روسازی مهندسی انجمن در عضویت
 ایران ساختمان مهندسی نظام دوره اولین مدیره هیات اصلی عضو

 ایران آسفالت و قیر همایش دومین علمی هیات عضو

 مشاوران جامعه در داوری نظر تجدید هیات رئیس

 متر هشت دهانه تا آبروها اجرایی تیپ های نقشه مجموعه - 83 شماره نشریه تهیه کمیسیون در عضویت

 راه وعمومی فنی مشخصات 101- نشریه تهیه کمیسیون در عضویت

 (کشور ریزی برنامه و مدیریت161) نشریه راه هندسی طرح های نامه آیین تهیه کمیسون در عضویت
 (کشور ریزی برنامه و مدیریت 234) نشریه راه روسازی نامه آیین تهیه کمیسیون در عضویت

 ترابری و راه وزارت - 339 نشریه آسفالت سرد بازیافت و اجرایی و فنی مشخصات نامه آیین تهیه کمیسیون در عضویت
 ریزی برنامه و مدیریت سازمان اطالعات آوری فن و تحقیقات و آموزش معاونت و

 فعالیت های علمی فرهنگی

 ( 288 شماره نشریه) آهن راه هندسی طرح های نامه آیین تهیه کمیسیون در عضویت

 1357 تا 1350 سال از ایران مهندسین کانون مدیره هیات در عضویت

 ساختمان و راه رشته مدیره هیات در عضویت- ( مدیریت شورای در راه رشته نمایند) مشاور مهندسان جامعه در عضویت

 (مدیره هیات عضو) ایران روسازی مهندسی انجمن در عضویت
 ایران ساختمان مهندسی نظام دوره اولین مدیره هیات اصلی عضو

 ایران آسفالت و قیر همایش دومین علمی هیات عضو

 مشاوران جامعه در داوری نظر تجدید هیات رئیس

 متر هشت دهانه تا آبروها اجرایی تیپ های نقشه مجموعه - 83 شماره نشریه تهیه کمیسیون در عضویت

 راه وعمومی فنی مشخصات 101- نشریه تهیه کمیسیون در عضویت

 (کشور ریزی برنامه و مدیریت161) نشریه راه هندسی طرح های نامه آیین تهیه کمیسون در عضویت
 (کشور ریزی برنامه و مدیریت 234) نشریه راه روسازی نامه آیین تهیه کمیسیون در عضویت

 ترابری و راه وزارت - 339 نشریه آسفالت سرد بازیافت و اجرایی و فنی مشخصات نامه آیین تهیه کمیسیون در عضویت
 ریزی برنامه و مدیریت سازمان اطالعات آوری فن و تحقیقات و آموزش معاونت و

 فعالیت های علمی فرهنگی

 ( 288 شماره نشریه) آهن راه هندسی طرح های نامه آیین تهیه کمیسیون در عضویت
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 عضو هیأت مدیره 

 )شیرازفنی دانشگاه )و ساختمان کارشناسی ارشد عمران گرایش راه 
 مهندس سید ابوالقاسم همایونفر

 سوابق کاری

 اصفهان آهن ذوب شرکت p.o.r قسمت در فنی کارشناس
 حیدریه تربت و مشهد تا دامغان محور میکرویو پروژه در ساختمان و راه شرکت کارگاه رئیس

 )1350 الی1349 سال از) بیرجند و 

 کرمان استان های راه عالیه و کارگاهی نظارت خدمات فنی همکار و طراحی ارشد کارشناس
   ساحل ایران مشاور مهندسین در 

 )1351 سال تا 1350 سال از) سابق کار استاد

 )1351) سال در رشه ساختمانی شرکت در فنی مدیر

 پارس مشاور مهندسین در دیواندره بیجار زنجان محور پروژه مدیر و طراحی ارشد کارشناس
 ) 1358  سال تا1351  سال از)    

 پارس مشاور مهندسین در مزبور محور عالیه نظارت و سنندج همدان محور طراحی ارشد کارشناس
 ) 1360 سال تا 1353 سال از) 

 ) کنون تا 1360 سال از) اتحادراه مشاور مهندسین در مدیره هیات و موسس عضو
 راه اتحاد مشاور مهندسین در آهن راه و راه قطعات اجرایی مدیر و ها قرارداد و ها پیمان امور مدیر

 ) کنون تا 1356 سال از) 
 و ها تراشه بندی طبقه های کمیسیون و موقت،قطعی تحویل های کمیسیون در مشاور االختیار تام نماینده

 کنون تا تاسیس بدو از راه اتحاد مشاور مهندسین در 

 شهرستانها و تهران شهرداری با منعقده قرارداهای و خدماتی امور در عالیه و ارشد کارشناس

 دولتی قراردادهای و مناقصات،برآوردها برگزاری سمینار در گواهی اخذ و دوره گذراندن
 )1393 بهمن)- نشرفن - تهران دانشگاه از 

 شیراز دانشگاه مهندسی دانشکده التحصیالن فارغ انجمن در عضویت

 تهران استان مهندسی نظام در عضویت

 )کنون تا 1390 سال از) اتحادراه مشاور مهندسین مدیره هیات رئیس



10 

ی
ید

کل
ن 

کنا
ار

 ک
 و

ت
رک

 ش
ی

ضا
اع

 

رئیس هیئت مدیره   
 مدیر دفتر فنی 

 دانشجوی دکتری سازه 

 مهندس مسعود قدیمی

 سوابق کاری

 1389 سال تا 1384 سال از راه اتحاد مشاور مهندسین در سازه و پل طراح کارشناس
 کنون تا 1389 سال از راه اتحاد مشاور مهندسین سازه طراحی و مطالعات گروه مدیر
 کنون تا 1392 سال از راه اتحاد مشاور مهندسین فنی دفتر مدیر

 های سال طی نقل و حمل شبکه توسعه و ساخت شرکت ها راه آزاد و راه طرحهای بررسی و فنی دفتر سازه و پل  کارشناس
 1397 سال تا 1392 

   تهران استان ساختمان مهندسی نظام سازمان در عضویت
 ایران بتن انجمن در عضویت
 ایران ساختمان و راه مهندسین انجمن در عضویت

 فارغ التحصیل دانشکده فنی تبریز 

 نایب رئیس هیئت مدیره 
 مدیر بخش طراحی و مطالعات پروژه های  راه و راه آهن 

 دکتری راه و ترابری
 دکتر ابوذر شفیع پور

 سوابق کاری

 1387 سال در صنعت و علم دانشگاه اجرایی های پروژه بر ناظر مهندس
 کارشناسی مقطع در خاک مکانیک ترابری، ، ترافیک ، ،روسازی پروژه و راه هندسی طرح دروس تدریس
   روسازی،تکنولوژی مواد پیشرفته،تکنولوژی راه،ترافیک نگهداری و پیشرفته،مدیریت راه روسازی دروس تدریس

 ارشد کارشناسی مقطع در فرودگاه پیشرفته،طراحی آهن نقل،راه و حمل

 ترابری و راه ارشد کارشناسی نامه پایان و سمینار 40 از بیش در راهنما و مشاور استاد

 خارجی و داخلی های کنفرانس ترویجی و علمی ، پروژهشی و علمی مجالت در مقاله 40 از بیش چاپ
 کنون تا 1389 سال از راه اتحاد مشاور مهندسین در مسیر مطالعات ارشد کارشناس

 کنون تا 1391 سال از راه اتحاد مشاور مهندسین در آهن راه های پروژه مطالعات و طراحی گروه مدیر

 سوابق کاری

 مدیر امور اداری

ارشد مدیریت بازرگانیکارشناسی   
 حمید رضا چگنی

 81/04/21 لغایت 79/03/17 تاریخ از (سایپا) مگاموتور به وابسته صنعت ابتکار فرید شرکت اداری امور و کارگزینی مسئول
 88/04/31 لغایت 81/04/22 تاریخ از بهشهر صنعتی شرکت اداری امور مدیر
 کنون تا 88/05/01 تاریخ از راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت در انسانی منابع و پشتیبانی  ، اداری امور مدیر
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 مدیردفتر استان فارس

(ایرانعلم و صنعت دانشگاه )کارشناسی مهندسی عمران   

 سوابق کاری

 (1387 - 1361) - فارس استان ترابری و راه کل اداره 
 (تاکنون 1387)– دفتر مدیر-(شیراز دفتر) راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت

اهلل اژدریقدرت   

 مدیردفتر استان اصفهان

(آمریکا تنسی  -نشویل  دانشگاه )عمران مهندسی ارشد کارشناسی   
اویسیکوروش   

 سوابق کاری

 (1360- 1357) - کارگاه مهندس - اسمیت داالس شرکت
 (1363- 1361)-فارس استان مختلف اصلی های راه طراحی فنی کادر و همکارفنی -راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت
 (1365- 1363) خوزستان استان امیدیه کارگاه رئیس - سمه شرکت

 (تاکنون 1385)-دفتر مدیر -(اصفهان دفتر)راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت
 (تاکنون 1357)-پاسارگاد سورمق محور پلهای هیدرولوژی مسئول فنی وکادر فنی همکار -راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت

 مدیر دفتر استان خوزستان

 ( دانشگاه آزاد شهرکرد)عمران -کارشناسی مهندسی عمران 
 علی عبدالهی

 سوابق کاری
 (1381 -1379)-زیربنایی و عمران واحد مسئول کارشناس -بختیاری و چهارمحال استان عشایر امور کل اداره

 (1393-1385) -راهسازی های پروژه ناظر مهندس -تجربه و علم محاسبان مشاور مهندسین شرکت
 (1394) -راهسازی های پروژه ناظر مهندس -فراساز دشت عمران مشاور مهندسین شرکت
 (1399-1395) -راهسازی های پروژه سرناظر مهندس -پارسیان دیهوک مشاور مهندسین شرکت
 (1399) -راهسازی های پروژه سرناظر مهندس و خوزستان دفتر مدیر -فن رهساز فرا مشاور مهندسین شرکت
 (تاکنون-1400) -راهسازی های پروژه سرناظر مهندس و خوزستان دفتر مدیر -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت
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 سوابق کاری

های استان کهگیلویه و بویراحمدسرپرست پروژه   

 ( موسسه آموزش عالی کرمان)منابع آب  –ارشد مهندسی عمران کارشناسی 

 (1388-1386) مسکن کارشناس -بویراحمد شهرستان ایثارگران امور و شهید بنیاد

 علی اصغر درخشنده

 (1390-1389) -کارگاه سرپرست -دشت دنا تندیس شرکت
 (1391-1390) اجرایی و فنی کارشناس-اسالمی انقالب مسکن بنیاد

 (1393-1391) -فنی کارشناس -دنا امیدداران شرکت
 (تاکنون 1394) -پروژه سرپرست -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 سرپرست پروژه های استان خراسان رضوی

 ( دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد)ژئوتکنیک  -کارشناسی ارشد مهندسی عمران 
 محمدرضا شیردل

 سوابق کاری
 (1396 -1376)- مطالعات گروه مدیر و ناظر مهندس - راه اساس مشاور مهندسین شرکت
 (1395-1394) -سهامداران باغ خانه و شهرک سازی آماده پروژه در کارفرما نماینده - میزان مالی موسسه
 (1399-1396) - پیمانکار پروژه مدیر - رادیه توس شرکت
 (تاکنون 1399) - پروژه سرپرست -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 سرپرست پروژه های شمال استان فارس

( دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب) سازه -کارشناسی ارشد مهندسی عمران   

 (1382-1383) – فنی دفتر – تواناست ساختمانی شرکت
 (1383-1385) –دفتر فنی  –فرماندهی مهندسی ناجا 

 (1384-1385) – فنی دفتر – تواناست ساختمانی شرکت

 رضا سواری

 سوابق کاری

 (1385-1385) – اجرایی و فنی معاونت – شهر گستر هامن شرکت
 (1385-1386) –سرپرست کارگاه  –شرکت مهندسی فرانیرو 

 (1388-1387) –کارگاه سرپرست جانشین و اجرایی و فنی معاونت – سازادژ ساختمانی شرکت
 (1387-1398) – اجرایی و فنی معاونت – شهر گستر هامن شرکت

 (1399) –مسئول پیمان و رسیدگی  –مهندسین مشاور رهاب سازه تدبیر 
 (تاکنون 1399) – فارس استان شمال پروژه های سرناظر و شیراز فنی دفتر مسئول – اتحادراه مشاور مهندسین
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 مدیر پروژه

( اسالمی واحد نوشهرآزاد دانشگاه )راه و ترابری –عمران مهندسی کارشناسی ارشد   

 (1382-1379) - پروژه مدیر و کارگاه ریاست ، مدیره هیات عضو -آریا پان شرکت
 (1384-1382) -عامل مدیر -آریا پان شرکت

اسفندیاریمحمد   

 سوابق کاری

 (1387-1384) -عامل مدیر -کوشا ترانشه ره شرکت
 (1391-1387) -نظارت دستگاه سرپرست -گستراز زیرساخت مشاور مهندسین شرکت
 (1392-1391) -تهران های پل تقویت پروژه مدیر -سازه کامپوزیت شرکت
 (1393-1392) -شرق جنوب زون های پل پروژه مدیر -دلتا شرکت
 (1394-1393) -دستگاه سرپرست -خاک رهنمون مشاور مهندسین شرکت

 (تاکنون 1394) -راه نظارت گروه مدیر معاون -اتحاد مشاور مهندسین شرکت 

 مدیر فنی پروژه های استان کهگیلویه و بویراحمد

(دانشگاه تبریز)کارشناسی مهندسی عمران   
 محمد ابراهیم قابزلو

 سوابق کاری
 (1357-1356) - کارگاه سرپرست -ایذه دو شرکت

 (1358-1357) -اجرایی مهندس -ارتش مهندسی اداره
 (1358-1359) - کارگاه سرپرست -ایذه دو شرکت
 (1361-1359) - کارگاه سرپرست -نفت صنعت فرهنگی انجمن

 (1367-1361) - کارگاه سرپرست -مهدیه شرکت
 (1370-1367) - کارگاه سرپرست -چیتاپ شرکت
 (تاکنون-1370) -بویراحمد و کهگیلویه استان های پروژه ارشد مهندس -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت
 (تاکنون-1370) -بویراحمد و کهگیلویه استان های پروژه نظارت گروه مدیر -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت
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 مدیر بخش حسابداری

( دانشگاه آزاد واحد کرج) کارشناسی حسابداری   

 (1393-1386) -اداری و مالی مدیر و حسابداری رئیس – محک بهسازان خدماتی و مهندسی شرکت
 (1394-1386) -حسابداری رئیس -راه آرمان لیان پیمانکاری شرکت
 (1398-1393) -حسابداری رئیس -دینا سازان آدان معدنی صنایع شرکت

 امید الیاسی

 سوابق کاری

 (تاکنون 1399) -حسابداری رئیس -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت
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 سوابق کاری

 مدیرپروژه و مدیر گروه روسازی راه آهن

(دانشگاه سمنان)عمران -کارشناسی مهندسی عمران   
اعوانیحمیدرضا   

 (1380-1379) -آموزش مسئول و تولید کارشناس-آهن راه ابنیه و خط شرکت
 (1380) -کارگاه در معاون-آهن راه ابنیه و خط شرکت
 (1380) کارگاه معاون و جوش کارشناس-آهن راه ابنیه و خط شرکت

 مدیر پروژه

 ( غیرانتفاعی آریان  بابلدانشگاه )راه و ترابری  -کارشناسی ارشد مهندسی عمران 
 سهیل سالک گیالنی

 سوابق کاری

 (1388-1386) -فنی ویژه بازرس - حومه و کرج شهری قطار سازمان
 (1389-1388) -اجرایی کارشناس-سابیر شرکت
 (1400-1389) -کارگاه سرپرست - محک بهسازان شرکت
 (تاکنون 1400) -پروژه مدیر - اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 معاون بخش طراحی و مطالعات پروژه های  راه و راه آهن 

( دانشگاه تربیت مدرس) و ترابری راه  -کارشناسی ارشد مهندسی عمران   

 (1388) -تبریز تهران خط کردن زیرزمینی پروژه طرح مدیریت نماینده - مترا مشاور مهندسین
 (1393) -دانشگاه سواری دوچرخه و روی پیاده مسیرهای سازی ایمن و طراحی کارشناس -مدرس تربیت دانشگاه
 (تاکنون 1393) -طراحی و مطالعات کارشناس -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

عباسی سعید   

 سوابق کاری

 (1381) -اجرایی کارشناس-آهن راه ابنیه و خط شرکت
 (1384-1382) -کارگاه سرپرست-آهن راه ابنیه و خط شرکت
 (1387-1384) -پروژه مدیر -آهن راه ابنیه و خط شرکت
 (1386) -نظارت پروژه مدیر -پارس عمران تدبیر مشاور مهندسین شرکت

 (1396-1387) -طرح مدیر و آهن راه ارشد کارشناس -راه هراز مشاور مهندسین
 (تاکنون 1396) -پروژه مدیر -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت
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 سوابق کاری

طراحی تونل -مدیر واحد ژئوتکنیک   

مکانیک سنگدکتری   Hong Kong(HKU)دانشگاه  

 کنون تا 1382 سال از اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو
 (1387-1385) -ژئوتکنیک کارشناس-آرسیکا مشاور مهندسین شرکت

 (تاکنون 1388) -ژئوتکنیک ارشد کارشناس -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت
 (1384-1388) -مدرس -جنوب تهران واحد آزاد دانشگاه

ارشد نژادشبیر   
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 سوابق کاری

 مدیر واحد مطالعات هیدرولوژی و مهندسی رودخانه

(دانشگاه سمنان) آب  -تخصصی مهندسی عمران دکتری   

 (1384) -مطالعات کارشناس -شهرسازان مشاور مهندسین شرکت
 (1388-1387) -فنی دفتر کارشناس-(النبیا خاتم سازندگی قرارگاه) رجایی شهید ویژه موسسه
 (تاکنون 1385) -رودخانه مهندسی و هیدرولوژی مطالعات مدیرگروه -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

محب زاده فتاحی علیرضا   

 مدیر واحد مطالعات سازه و طراح پل و ابنیه فنی

(شریفدانشگاه صنعتی ) سازه  -کارشناسی ارشد  مهندسی عمران   

 (تاکنون 1385) -ارشد کارشناس -راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت
 (1389) – عمرانی های طرح مجری ، فنی دفتر مسئول -سال آجا کل ستاد

 سوابق کاری

روشندلداود   
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 سوابق کاری

 مدیر واحد مناقصات و قراردادها

(صنعتدانشگاه علم و ) های ریلی سازه خط و  -راه آهن دکتری   

 (تاکنون 1394) -آهن راه مطالعات کارشناس -راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت

کسرایی احمد   

 سوابق کاری

 مدیر واحد پیمان و رسیدگی 

( دانشگاه آزاد اراک) عمران  -عمران کارشناسی مهندسی   
نجمیمهدی   

 (1394-1379) -پروژه مدیر و کارگاه رئیس -دشت خلخال ساختمانی شرکت
 (1395-1394) -دفتر سرپرست-بین جهان راه افق ساختمانی شرکت
 (تاکنون1395) -رسیدگی و پیمان کارشناس -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 مدیر واحدکنترل پروژه

( فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت) ساخت مدیریت  -کارشناسی ارشد مهندسی عمران   

 (1386) -پروژه کنترل کارشناس -باالگر شرکت
 (1386)-عمران مهندسی کارشناس -دیزل سایپا شرکت
 (1387) -مضاعف کنترل کارشناس -پارس برنامه و طرح شرکت

 سوابق کاری

محمدپورعلیرضا   

 (1388) -عمرانی های طرح مجری با همکار پروژه کنترل مسئول -ارتش کل ستاد
 (تاکنون 1389) -پروژه کنترل مدیرگروه -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت
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 GISمدیر گروه نقشه برداری و 

(تهرانفنی دانشگاه دانشکده )کارشناسی رشته نقشه برداری   

 (1383-1382) -بردار نقشه مهندس -پایه و طاق مشاور مهندسین شرکت
 (تاکنون 1383) -GIS و برداری نقشه گروه مدیر - اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 سوابق کاری

هاتف دهنیهمرتضی   

 سوابق کاری

 کارشناس پیمان رسیدگی و آزمایشگاه

(دانشگاه اصفهان)کارشناسی رشته زمین شناسی  
 حسن عدالتی محمد 

 (1385-1357) -خاک مکانیک آزمایشگاه -ترابری و راه وزارت
 (1390-1385) -تهران شهرداری های پروژه نظارت مدیرگروه -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 (تاکنون 1390) -شیراز شرقی شمال کنارگذر پروژه مدیر -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت
 (تاکنون 1389) -خاک مکانیک های آزمایش اوراق تحلیل مدیرگروه -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 کارشناس ارشد مطالعات و طراح پل و ابنیه فنی

(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)سازه و زلزله  -دکتری تخصصی مهندسی عمران   

 قزوین واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو
 قزوین استان مهندسی نظام سازمان مدیره هیئت عضو

 سوابق کاری

 علی دلنواز

 (تاکنون 1382) -سازه و پل طراح ارشد کارشناس -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت
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 سوابق کاری

 کارشناس مطالعات زمین شناسی 

( دانشگاه خوارزمی)راه و ترابری -مهندسی عمران  ارشد کارشناسی   

 (1390-1386) -شناس زمین -سبالن مسیریاب شرکت
 (1391-1390) -پروژه وکنترل فنی دفتر مسئول -مغان بتن آراز شرکت
 (1393-1390) -مدرس -نوررشت پیام دانشگاه و اردبیل نور پیام دانشگاه
 (تاکنون 1392 ) -اردبیل میانه آهن راه 4 قطعه ناظر مهندس -راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت

جعفر زاده رضا   
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 کارشناس پیمان و رسیدگی 

(آزاد تهران جنوب) و نقل حمل  -ارشد مهندسی عمران کارشناسی   

 سوابق کاری

 (1390-1386) -جزء پیمانکاران واحد مسئول و پروژه کارشناس-دشت خلخال المللی بین شرکت
 (1393-1391) -فنی دفتر مسئول -خاورمیانه ایثار نگین شرکت

 کارشناس پیمان رسیدگی و متره برآورد

(علوم و تحقیقات تهران) و ترابری راه  -مهندسی عمران ارشد کارشناسی   

 سوابق کاری

 (1391) -کارآموز -(ساختمان و راه مهندسی اداره)جنوب خیز نفت مناطق نفت شرکت
 (1394-1393) -عمران کارشناس -بتن زاگرس شرکت
 (1397-1394) -عمران کارشناس-راه بنا پویان شرکت
   (تاکنون1398) -برآورد متره و رسیدگی پیمان کارشناس-اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 (1394- 1393)-کارشناس و رسیدگی پیمان کارشناس-طرح پایاب مشاور شرکت
 (1397-1394) -پروژه مدیر و رسیدگی  پیمان کارشناس-پارس فومن شرکت
 (تاکنون 1397) -رسیدگی پیمان کارشناس-راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت

نجمیمحمد   

 ممبینیالنا 
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 سوابق کاری

 کارشناس مطالعات و طراحی مسیر 

باغشمالیفرزانه   

 (1370-1369) -فنی کارشناس -کانیوو شرکت
 (1371-1370) -فنی کارشناس -فوتوگرامتریست ایران شرکت
 (1372-1371) -فنی کارشناس-کده پی شرکت
 (1381-1372) -مسیر طراحی و مطالعات کارشناس -ساحل ایران شرکت
 (تاکنون 1381) -مسیر طراحی و مطالعات کارشناس -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 مسیرکارشناس مطالعات و طراحی 

(دانشگاه پیام نور،مرکز بین المللی عسلویه)و ترابری راه  -کارشناسی ارشد عمران   

 سوابق کاری

 (1386-1385)فنی کارشناس-بندر شیبراهه مشاور مهندسین شرکت
 (1390-1388) -مسیر طراحی و مطالعات کارشناس-راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت

مسیرکارشناس مطالعات و طراحی   

(ایرانعلم و صنعت دانشگاه )ارشد ایمنی کارشناسی   

 سوابق کاری

 (1382 ) -کارآموزی -مترا مشاور مهندسین شرکت
 (1383 -1385) -فنی کارشناس-(پارس امید موسسه) االنبیاء خاتم قرارگاه
 (1385 -1388 ) -فنی کارشناس -پاسیلو مشاور مهندسین شرکت
 (1389 -1394) -فنی کارشناس -فرادید مشاور مهندسین شرکت

 (1392-1391) -کالنشهرکرج معابر آسفالت ناظر مهندس-نوین طرح راهبرد مشاور مهندسین شرکت
 (تاکنون 1392) -مسیر طراحی و مطالعات کارشناس-راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت

کالنتری مهدیا   

 مهدی شفیعی

 (1394-1400) -فنی کارشناس -پژوه سازبن مشاور مهندسین شرکت
 (تاکنون 1400) -مسیر طراحی و مطالعات کارشناس -اتحادراه مشاور مهندسین شرکت
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 کارشناس مطالعات و طراحی مسیر 

(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)راه و ترابری  -عمران ارشد مهندسی کارشناسی   

 (تاکنون-1397) -مسیر طراحی و مطالعات کارشناس-راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت

 سوابق کاری

 (1398) -مسیر طراح و هیدرولوژی کارشناس -نظامی شرکت

 محمد امین اصغری

 سوابق کاری

مسیرکارشناس مطالعات و طراحی   

( دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب)راه و ترابری  -عمران  مهندسیکارشناسی ارشد   

   (1400-1396) -برآورد و متره کارشناس-اتحادراه مشاور مهندسین شرکت
 (تاکنون 1400) -مسیر طراحی و مطالعات کارشناس-اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 پریسا صمدیان

 سوابق کاری

 کارشناس مطالعات و طراحی مسیر

(دانشگاه علم و صنعت)راه و ترابری  -عمران  مهندسیکارشناسی ارشد   

 (تاکنون 1399) -مسیر طراحی و مطالعات کارشناس-اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 محمد جواد مهدی زاده
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 سوابق کاری

 کارشناس مطالعات و طراحی مسیر

(تحقیقاتعلوم و دانشگاه )و ترابری راه  -کارشناسی ارشد مهندسی عمران   

 (تاکنون 1400) -مسیر مطالعات کارشناس-اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 سید حسام الدین صادقی

 (1396) -اجرا بر نظارت -پورنام شرکت

 سوابق کاری

معماری و شهرسازیکارشناس   

(دانشگاه آزاد واحد پرند)معماری -کارشناسی مهندسی معماری   

 (تاکنون 1395) -شهرسازی و معماری کارشناس-اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 حدیث ابوالفتحی

 (1395-1394)-کشی نقشه کارشناس -راه و سازه پایدار و مشاور شرکت

 سوابق کاری

معماری و شهرسازیکارشناس   

( دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی)معماری -معماری  مهندسیکارشناسی   

   (تاکنون 1398) -شهرسازی و معماری کارشناس-اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 سمیه رنجبر

 کارشناس سازه

(دانشگاه تهران)سازه -عمران مهندسی کارشناسی ارشد   

 (تاکنون 1400) -سازه کارشناس-اتحادراه مشاور مهندسین شرکت
 سوابق کاری

 محسن بهمئی
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 کارشناس مناقصات

(دانشگاه آزاد یادگار امام خمینی)معماری -معماری ارشد مهندسی کارشناسی   

 (تاکنون 1397) -مدیره هیئت رئیس نایب-سازه طرح مهرسا شرکت

 سوابق کاری

 مینا عباس زاده

 سوابق کاری

کنترل پروژهکارشناس   

(دانشگاه بین المللی قزوین)زلزله  -عمران  مهندسیکارشناسی ارشد   

 (1396) -فنی دفتر کارشناس-اسپیلت شرکت
 (1397) -فنی دفتر کارشناس-صحاب ساالر شرکت
 (تاکنون 1397) -پروژه کنترل کارشناس-اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 فرانک رزاقی

 سوابق کاری

 کارشناس سازه و کنترل پروژه

   (1389) -سازه کارشناس -راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت
 (1390-1391) -ساختمانی های پروژه کارگاه سرپرست -مرصاد سازه تحلیل و مهندسی فنی شرکت

 (1393-1396) -ساختمانی های پروژه کارگاه سرپرست و ناظر مهندس -خصوصی کارفرماهای

   (1397-1398) -پروژه مدیر -گونیا پرگار ساخت و عمران شرکت
 (1396-1397) -شرکت مرکزی ساختمان پروژه طرح مجری -ستورز تهران شرکت

(گیالندانشگاه )سازه  -عمران کارشناسی ارشد مهندسی   

   (کنون تا 1398) -پروژه کنترل و سازه کارشناس -راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت

بهرامیخشایار   

 (1399-1398) -شهری کشی نقشه کارشناس-ترسیم زمین مشاور مهندسین شرکت
 (1398) -داخلی معماری طراحی کارشناس – پاسارگاد سازه وندا شرکت
 (تاکنون 1399) -مناقصات کارشناس-اتحادراه مشاور مهندسین شرکت
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 سوابق کاری

نظارت کارشناس   

(دانشگاه تهران،پردیس بین المللی کیش)برنامه ریزی شهری و منطقه ایارشد کارشناسی   

 (1383-1382) -پروژه کنترل کارشناس -آگور ساختمانی شرکت

 پرستو پیراگر
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 (1385-1383) -فنی کارشناس-آرش صنعت و ساخت شرکت
 (1387-1385) -فنی کارشناس-اندیشان سازه شرکت
 (1398-1388) -فنی کارشناس-آگور ساختمانی شرکت
 (تاکنون 1398) -نظارت کارشناس-اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 سوابق کاری

نظارت کارشناس   

(دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان )ژئوتکنیک  -عمران  مهندسیکارشناسی ارشد   
 عمران کمالی زاده

 (1396-1392) -کیفیت کنترل بازرس و کارشناس -شهریار فلزی های سازه شرکت
 (تاکنون 1400) -نظارت کارشناس-اتحادراه مشاور مهندسین شرکت

 سوابق کاری

مطالعات ترافیک و حمل و نقلکارشناس   

(دانشگاه بین المللی امام خمینی)راه و ترابری -عمران  مهندسیکارشناسی ارشد   

 (1397-1396) -پروژه مدیر -خرمدره شهرستان عمران و توسعه تعاونی شرکت
 (1400-1398) -ترافیک کارشناس-هوشمند راه تردد شرکت
 (1400-1398) -مدیره هیئت عضو-الوند عمران نیکان شرکت

 شیما محمدی

 (تاکنون 1400) -نقل و حمل و ترافیک مطالعات کارشناس-راه اتحاد مشاور مهندسین شرکت
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 بندرعباس-مطالعه و طراحی قطعه سوم راه اهن دو خطه بافق

  این قسمت ترین کوهستانی و ترین سخت در میباشد بندرعباس-بافق خطه دو آهن راه از قسمتی که بندرعباس-بافق آهن راه 4 قطعه

 که بوده عباس بندر-بافق اهن راه قطعه ترین مهم و ترین سخت اجرا و طراحی نظر از و ترین پرهزینه قطعه این.است گرفته قرار محور

 که میباشد کیلومتر31/4 جمعا(ب/4و الف/4) قطعه این طول.باشد می آن ترین عظیم خود نوع در آهن راه و راه ساختمان  تاریخ در

 بخشی که آهن راه قطعه این.است گرفته قرار بندرعباس-سیرجان آسفالته راه موازات به بندرعباس کیلومتری 135 تا 104حدود فاصله

 شمالی همسایه کشورهای از ترانزیت صورت به تن میلیون 25 حدود بار حمل منظور به میباشد بندرعباس تا سرخس از آهن راه از

 معدن آهن سنگ حمل.میباشد برداری بهره حال در و خطه یک صورت به آن عمده بخش اکنون هم و بوده فارس خلیج نام به کشور

   .باشد می آهن راه همین طریق از مبارکه فوالد- گهر گل

 بندر عباس -مشخصات فنی راه آهن دو خطه بافق 

 (ب/4 و الف4) کیلومتر 31/4                   4 قطعه آهن راه طول

  کیلومتر 11/837 طول به جمعا دستگاه15             آنها طول و ها تونل تعداد

 متری 60 و  50،40،25 های دهانه به و متر 2245 طول به جمعا دستگاه12        آنها دهانه طول هاو پل تعداد

 1365 سال            پروژه اجرای شروع تاریخ

 1373 سال                         پروژه پایان تاریخ

 است گرفته قرار قطعه این در متر 3030 طول به اهن راه تونل ترین طوالنی
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 شیراز  -مطالعه باند دوم مسیرچهار خطه اصفهان 

 اجرایی قطعه 7 شامل کیلومتر 360 بطول خان پل تا شهرضا فاصل حد

 تند پیچهای بخصوص و پایین فنی مشخصات و الزم استانداردهای فقدان و بودن قدیمی علت به شیراز و اصفهان استان بین ارتباطی راه

 اصالحات از پس نهایتا که داشت اصالح به نیاز ...و دیدگان و ایزدخواست دره و کولیکش کوهستانی های وگردنه خطرناک و

  این در که گردد چهارخطه موجود مسیر میگیرد تصمیم ترابری و راه آن،وزارت قسمتهای برخی نوسازی و اول درمرحله مسیرموجود

 خان پل تا جمشید تخت راهی سه از و کیلومتر 330 بطول جمشید تخت راهی سه تا شهرضا حدفاصل اتحادراه مشاور مهندسین راستا

 می قرار مطالعه مورد متر 11 عرض با اصلی راه بصورت کیلومتر 360 بطول کیلومتروجمعا 30 بطول مرودشت کنارگذر عنوان تحت

 الی 1370 سالهای طی اتحادراه مشاور مهندسین نظارت تحت و اجرایی قطعه 7 قالب در دوم باند احداث اجرایی عملیات نهایتا دهدکه

  .میشود انجام 1375
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 واریانت راه ایزد خواست و پل بزرگ آن

  ازشهرضامی 65الی شهرضا 51 ازحدودکیلومتر شیراز خان پل-جمشید تخت به سورمق-شهرضا راه بزرگ محور از قطعه این

  و ازطراحی دیگری نمونه است گرفته قرار شیراز- اصفهان بزرگراه جدید درمحور که آن بزرگ پل و ایزدخواست واریانت.باشد

 .است شده نصب پوترالنسمان وش با آن شاهتیرهای باشدکه می اتحادراه مشاور مهندسین نظارت

 شمال محدوده آباده شهرستان توابع از ایزدخواست بخش.است شده احداث ایزدخواست معروف دره روی بر ایزدخواست بزرگ پل

 .باشد می کیلومتر 354 شیراز تا و کیلومتر 131 اصفهان تا بخش این فاصله.باشد می فارس استان

 به آن از پیش تا که گردید حذف شیراز-اصفهان جاده خیز حادثه نقاط از یکی ایزدخواست دره محدوده در واریانت این اعمال با

   .شد می تحمیل بسیاری جانی و مالی خسارات ای جاده تصادفات دلیل

 مشخصات فنی واریانت ایزد خواست و پل بزرگ آن

  کیلومتر 13+500                                    راه طول

 7/30 آسفالت عرض و متر 11 راه عرض                                  راه عرض

 دستگاه 31          فنی ابنیه و ها پل کل تعداد

 متر 322 طول به دهانه44           فنی ابنیه و ها پل کل طول

  مربع متر 17000 ریزی بتن

 تن 890 فلزی کارهای

  مسلح بتن ساخته پیش شاهتیرهای با متری 20 دهانه 12                                 بزرگ پل

   ماه 32                               پیمان مدت

 1370 سال                     پروژه شروع تاریخ
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 تونل های تنگ سعادت شهر

 تنگ در جمشید تخت راهی سه-شهرضا چهارخطه محور در واقع برگشت و رفت خطه دو تونل دو شامل شهر سعادت تنگ تونل

 شیب با متر 1013 مقدار به خطه دو تونل دو از هریک طول.است گرفته قرار شیراز شهر از کیلومتری 120 فاصله به و شهر سعادت

 تونل ورودی ارتفاع.است گرفته قرار مرکز زاگرس کوهستانی منطقه در غربی جنوب شرق شمال تقریبا جهت با درصد 1/97 یکسره

  اتحادراه مشاور مهندسین توسط آن اجرا بر نظارت و ،مطالعه طراحی که باشد می متر 1844 آن خروجی و 1867 حدود دریا سطح از

 .است شده انجام

 مشخصات فنی تونل های تنگ سعادت شهر

 متر 1013 طول به هریک خطه دو تونل دستگاه دو                تونل طول

  متر 12              تونل عرض

  متر 7/80             تونل ارتفاع

 (روباز قسمت در) مربع متر 3700             خاکبرداری

 مکعب متر 262000                   حفاری
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 کیلوگرم 3234000                 سبک فلزی کارهای

 کیلوگرم 1021000               سنگین فلزی کارهای

 مترمکعب 47715                                ریزی بتن

  مترمربع 572000                                 آسفالت

   مترمربع 103690                             کاری عایق

 مترمکعب 7800                    زیراساس و اساس
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 کاشان -آزاد راه قم  4و  3مطالعه نظارت قطعات 

  وآمدترین رفت وپر ترین بزرگ از کند می متصل اصفهان سپس و کاشان-قم شهرهای به را پایتخت که اصفهان-کاشان-قم آزادراه

 گردیده شروع 1370 سال از اصفهان-کاشان-قم آزادراه اجرای و شده احداث قبال تهران- قم آزادراه.باشد می ایران های راه آزاد

 که گردید واگذار پیمانکاران به کیلومتر 104 طول به جمعا قطعه چهار در 1370 سال در باشد می اصفهان- کاشان-قم راه آزاد.است

  آزادراه قطعات سایر تکمیل با اکنون هم بزرگراه این.گردید واگذار اتحادراه مشاور مهندسین به آن چهارم و سوم قطعات نظارت

   .شد خواهد وصل شیراز به آینده در و شده متصل اصفهان-کاشان

 کاشان -آزاد راه قم  4و  3مشخصات فنی قطعات 

 کیلومتر 56                            راه طول

 متر 33/10              آزادراه کل عرض

 خاکریزی مترمکعب 600000 و خاکبرداری مترمکعب 400000      خاکبرداری و خاکریزی

  مترمکعب 137500                          ریزی بتن

   اتصال بدون زیرگذر چهاردستگاه و بزرگ پل دستگاه دو              همسطح غیر تقاطع

  دستگاه 234                 آبرو و پل تعداد

   1370 سال              پروژه شروع تاریخ

 1378 سال                پروژه پایان تاریخ
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 شمال -آزاد راه تهران 

  ارتباطی راه عنوان به خزر دریای جنوبی سواحل به تهران استان و کشور مرکزی منطقه کامل ارتباط منظور به شمال-تهران آزادراه

 همکاری با مشاور مهندسین این توسط است قسمت هر در جداگانه برگشت و رفت دوخط دارای که ترانزیتی و اقتصادی سیاحتی

   . گردید انتخاب ساختمان مهندسی جشنواره اولین برگزیده طرح عنوان به 1375 سال در و گردید طراحی پارس مشاور مهندسین

 شمال -مشخصات فنی آزاد راه تهران 

 کیلومتر 121                                     راه طول

 متر 1650 طول به دستگاه 10                                    پل تعداد

 قلو دو دستگاه 40                                 تونل تعداد

   سنگین و سبک نقلیه وسیله 25000                 روزانه ترافیک ظرفیت

  ساعت در کیلومتر 120 الی 80      مجاز سرعت حداقل و حداکثر

 دریا سطح از متر 50 آن حداقل و متر 2940 ارتفاع حداکثر       مسیر ارتفاع حداقل و حداکثر

ت
رک

 ش
ص

اخ
 ش

ی
ها

ه 
وژ

پر
 

 کیلومتر و تونل تالون  5طوالنی ترین تونل ایران به نام تونل البرز به طول بیش از 

 کیلومتر در این آزادراه قرار گرفته است 6به طول حدود 
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 بهبهان و پل خیر آباد -شهر رضا  9قطعه 

 بویر و کهگیلویه-فارس های استان ارتباطی های پل ترین بزرگ از دارد،یکی قرار بهبهان- شهرضا 9 قطعه در که خیرآباد بزرگ پل

 .است بوده اصلی راه مشخصات با و کیلومتر 17 برابر قطعه این طول. است خوزستان و احمد

 از وکاستن ترابری تسهیالت وتامین سو یک از استراتزیک وحتی رفاهی-اجتماعی-اقتصادی امور در پل این وبنیادین عمیق اثرات

 پل این اجرای کشور وتوسعه تکامل با همزمان 1361سال در گردیدتاسرانجام موجب دیگر سوی از ای جاده تصادفات خطرات

 .گردد احداث خیرآباد رودخانه روی بر خوزستان استان ناحیه ترین شرقی در خیرآباد روستای مجاورت در بزرگ

 مشخصات فنی پل بزرگ خیر آباد

   تنیده پیش نوع از متری 34 دهانه 10 متر 340                  پل طول

 متر 11                 پل عرض

  مترمکعب 10000                ریزی بتن

 1361 سال    پروژه شروع تاریخ

 1364 سال     پروژه پایان تاریخ
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 بهبهان و پل بزرگ پادوک و پل فیلگاه -محور شهر رضا  8قطعه 

 استان به شرق سمت واز بختیاری و چهارمحال استان به شمال سمت از دارد قرار ایران غربی جنوب در وبویراحمد کهگیلویه استان

 بزرگ های کوه میان در پادوک منطقه.است شده محدود خوزستان استان به غرب از بوشهر و فارس استان به جنوب از و اصفهان

 طراحی،مطالعه،و که است شده واقع بهبهان-شهرضا درمحور بهبهان کیلومتری37درفاصله پل این.دارد قرار استان این در زاگرس

  .است شده انجام اتحادراه مشاور مهندسین  توسط آن اجرا بر نظارت

 بهبهان و پل خیر آباد -شهر رضا  9قطعه 

 مترمربع 10000         سطحی سازی پی و کنی پی

  مربع متر 6600                                  ریزی بتن

   مربع متر 10000                                بندی قالب

 تن 700                            فلزی کارهای

 قوسی دهانه با متر 225                              پل کل طول

   تنیده پیش متری 8/20 دهانه 7 و متر 80 طول به 

 1370/12/26                 پروژه شروع تاریخ

 1374/06/26                  پروژه پایان تاریخ

 ماه 28       ساختمانی کار انجام مدت
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 دهدشت -مطالعه نظارت قطعه سوم راه اصلی پاتاوه 

 بهبهان – شهرضا محور 6 و 5 قطعات

 و کننده تکمیل واقع در و مرکزی بخش به کشور غرب جنوب دهنده اتصال کریدور از مهمی بخش دهدشت-پاتاوه اصلی راه مسیر

 مهم شهرهای دهنده اتصال زاگرس سخت کوهستانی ناحیه از عبور با مسیر این واقع در و میباشد بهبهان-شهرضا محور اصلی قطعه

 شهر جمله از مرکزی مهم شهرهای به خرمشهر و دیلم،هندیجان،بهبهان،امیدیه،ماهشهر،آبادان جمله از کشور غربی جنوب

 .باشد می اصفهان و فسا،سمیرم،دهاقان

 63 طی از پس و شده اغاز سخت سی غرب کیلومتری 10 و پاتاوه شهر جنوب از دهدشت-پاتاوه محور سوم قطعه مصوب مسیر

 .گردد می منتهی دهدشت شهر به مارون و شور نظیر هایی رودخانه از عبور و کیلومتر

 .باشد می کشور ارتباط اصلی های شریان دهنده اتصال و بوده کاال و بار ترانزیت جنبه از ملی های راه ترین مهم از یکی مسیر این لذا

 دهدشت -مشخصات فنی قطعه سوم محور پاتاوه 

   کیلومتر 63            مسیر کل طول

  متر 11               مسیر عرض

 درصد 7      طولی شیب حداکثر

  متر 200       قوس شعاع حداقل

  متر 5400 طول به دستگاه 7                تونل تعداد

  متر 1270 طول به دستگاه 12                بزرگ پل

 مکعب متر میلیون 7/5        خاکبرداری حجم

 مکعب متر میلیون 1/9       خاکبرداری حجم
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 کنارگذر شمال شرقی شیراز

 سمت به کیلومتر14طی از وپس شده آغاز(قرآن دروازه)شیراز شهر شمال کیلومتری 5 از شیراز شرقی شمال کنارگذر بزرگراه پروژه

 صورت به شیراز کمربندی مجموعه کل وسیله بدین لذا گردد می متصل شیراز کمربندی به فسا پل محل در و گردیده منحرف جنوب

 .گردد می متصل شبکه این به نیز کفترک جاده و خرامه-شیراز محور اینکه ضمن. گردد می تکمیل و نمود خواهد عمل لوپ یک

 تقسیم قطعه 3 به و گردیده طراحی برگشت و رفت مجزای باند دو با خطه چهار صورت به که بوده کیلومتر 36مسیر این کل طول

  .است شده بندی

 مشخصات فنی کنارگذر شمال شرقی شیراز

 کیلومتر 36                        مسیر کل طول

 کیلومتر 14 طول به                              :الف قطعه

 کیلومتر 6/5 طول به                               : ب قطعه

 کیلومتر 15/5 طول به                                : ج قطعه

  متر 23                            مسیر عرض

 6%                 طولی شیب حداکثر

  متر 250                  قوس شعاع حداقل

   ساعت در کیلومتر 80                          طرح سرعت

 متر 350 طول به قلو دو تونل دستگاه یک                            تونل تعداد

 کفترک و شیراز شیراز،خرامه-اصفهان های جاده با تقاطع دستگاه 3         همسطح غیر تقاطع تعداد

  ج قطعه در خشک رودخانه بر واقع دستگاه 1            : ای رودخانه پل تعداد
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 مشهد -بجنورد  -مدیریت طرح و مشاور کارفرما در پروژه راه آهن گرگان 

 طرح اهداف

 رشت- ساری-گرگان آهن راه احتساب با کشور غرب شمال به کشور شرق شمال از ریلی ایمن مسیر ایجاد-1 

 کشور بزرگ شهر دومین به آهن راه طریق از گلستان استان اتصال-2

 کشور ریلی شبکه به گلستان استان نیز و شمالی و رضوی خراسان استان شمالی شهرهای اتصال-3

 حال در مربوطه مشاور مهندسین توسط که بوده زیر ترتیب به کیلومتر 650 طول به مجموعا و مطالعاتی قطعه 4 قالب در محور این-4

 میباشد مطالعات تکمیل

 کیلومتر 145 طول به گرگاندوز تا گرگان حدفاصل اول قطعه*

 کیلومتر 132 طول به آشخانه تا گرگاندوز حدفاصل دوم قطعه*

 کیلومتر 173 طول به قوچان تا آشخانه حدفاصل سوم قطعه*

 کیلومتر 193 طول به مشهد تا قوچان حدفاصل چهارم قطعه*

 کیلومتر 14/5 مجموع طول به دستگاه 27 برابر تونلها تعداد*

  کیلومتر 8/8 مجموع طول به دستگاه 103 برابر پلها تعداد*

 مکعب متر میلیون21 برابر خاکبرداری حجم*

  مکعب متر میلیون 32/5 برابر خاکریزی حجم*
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 شیراز -قطعه چهارم راه آهن اصفهان 

 قطعه . است شده طراحی شیراز تا اصفهان از ساعت در کیلومتر 160 طرح سرعت با و خطه یک صورت به شیراز-اصفهان آهن راه

  قطع را زاگرس کوهستانی غربی،منطقه شرقی،جنوب شمال تقریبا جهت با شود می شروع فارس استان در قادرآباد جنوب از که چهارم

 .است پذیرفته انجام راه اتحاد مشاور مهندسین توسط قطعه این نظارت و طراحی کار.یابد می خاتمه شهر سعادت غرب در و نموده

 شیراز -راه آهن اصفهان  4مشخصات فنی قطعه 

  کیلومتر 40/5                      آهن راه طول

 متر 7                    آهن راه عرض

 مترمکعب 3371638                         خاکبرداری

 مکعب متر 2656394                           خاکریزی

  متر 3012 طول به جمعا دستگاه 5                          تونل تعداد

 دستگاه 188       آبرو و کوچک پل تعداد

   دستگاه 3                   بزرگ پل تعداد

 1384/05/26               پروژه شروع تاریخ

 1390               پروژه اتمام تاریخ
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 عسلویه -بوشهر  -راه آهن شیراز 

  9 و (12 قطعه) کیلومتر 60 های طول با قطعه 5 به  150 کیلومتر تا و باشد می کیلومتر 205 طول به عسلویه-بوشهر-شیراز آهن راه

 160 حرکت سرعت که است شده بندی تقسیم16 قطعه) کیلومتر 30 نهایت در و (15 قطعه) کیلومتر 25و ( 13 قطعه) و کیلومتر

 .است شده طراحی ساعت در کیلومتر

 می مسیر طی مستقیم صورت به تقریبا و بزرگ شعاع با های قوس با عسلویه سمت به اهرم تشکیالتی ایستگاه از12قطعه حاضر حال در

 .باشد می بوشهر-شیراز آهن راه از منشعب واقع در عسلویه-بوشهر-شیراز آهن کند،راه

 عسلویه -بوشهر  -اجرایی راه آهن شیراز  12مشخصات فنی قطعه 

 مکعب متر 3500000               خاکبرداری

 مکعب متر 3100000                 خاکریزی

  متر 1400 طول به دستگاه 7         بزرگ پل تعداد

 1386/11/08     پروژه شروع تاریخ

 ماه 28     اولیه قرارداد مدت
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 اردبیل -قطعه چهارم راه آهن میانه 

  شده بینی پیش ساعت در کیلومتر 160 قطار حرکت سرعت برای که باشد می اردبیل-میانه خطه یک آهن راه مسیر از بخشی 4 قطعه

 و برف صورت هر به ولی شود می کم برف میزان از تدریج به ولی پربرف حدی تا سردسیر ابتدا در آهن راه مسیر هوای و آب است

 .نماید می جدی بارش استثنایی های سال در خصوص به را ها ترانشه در انباری برف خطر کوالک

 .است آهن راه ساختمان در استفاده قابل و شیرین ها رودخانه آب

  ضمن مشاور مهندسین این.است ساخت دردست راه وآزاد رشت-قزوین موجود راه آهن خط این موجوددرمجاورت جاده مهمترین

 به را نقاط بعضی در مسیر اصالح طراحی همچنین و محور های تونل و ها پل کلی دوم مرحله طراحی پروژه این اجرای بر نظارت

 .دارد عهده

 مشخصات فنی قطعه چهارم راه آهن میانه اردبیل

  کیلومتر 36            آهن راه طول

 متر 6           آهن راه عرض

 مکعب متر 6500000               خاکبرداری

  مکعب متر 2150000                 خاکریزی

  متر 415 طول به دستگاه1               تونل تعداد
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  متر 1380 طول به دستگاه 9            بزرگ پل تعداد

  متر 30     دهانه بزرگترین طول

  متر 260     طول به پل بزرگترین

   دستگاه 7                 گالری تعداد

 1386/11/10        پروژه شروع تاریخ

 ماه 34         قرارداد اولیه مدت
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 دشت ارژن -قطعه سوم محور راه کازرون 

 تنگ وکوهستانی العبور صعب مناطق از عبور وبا شیراز-ارژن دشت-قائمیه-کازرون موجود راه محور توسط کازرون قدیم شهر

 به کازرون فاصله شدن تر کوتاه هدف با ارژن دشت-محورکازرون احداث.است بوده متصل کشور ملی راههای شبکه به ابوالحیات

 هندسی مشخصات ارتقاء شیراز-ارژن دشت-قائمیه-ابوالحیات تنگ-کازرون محورمواصالتی بارترافیکی کاهش فارس مرکزاستان

 و رشد و بست بن از  ارژن دشت و کازرون شهرستان در واقع های آبادی از تعدادی خروج همچنین و طرح ایمنی،سرعت راه،افزایش

 این نظارت و طراحی به ج/3ب،/3الف،/3 قطعه سه در دیار این محروم مردم ....و اقتصادی و فرهنگی رفاهی ، اموراجتماعی توسعه

   .پذیرفت انجام مشاور مهندسین

 دشت ارژن -مشخصات فنی قطعه سوم محور راه کازرون 

 کیلومتر 23                           راه طول

 متر 13/80 سبقت متر،درباند11                         راه عرض

 مکعب متر 4273714                      خاکبرداری

 مکعب متر 1143054                         خاکریزی

  مکعب متر 42500                          ریزی بتن

 متر سانتی مربع متر 5800000                            آسفالت

  مکعب متر 119700               زیراساس و اساس

  متر 1816 طول به جمعا دستگاه6        آنها طول و تعدادتونلها

 تقاطع پل دستگاه یک و دستگاه 37               آبروها و پل تعداد
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 پیاده سازی سیستم مدیریت روسازی برای ارزیابی و ارائه گزینه ترمیم و نگهداری

 قالتویه – داراب - فسا - سروستان - شیراز محور

  زمان و ها اولویت تعیین و نگهداری و ترمیم ضروریات انتخاب برای را منسجمی و سیستماتیک روسازی،روش مدیریت سیستم یک

 گیری اندازه جمله از مختلفی عملکردهای و گذارد می اختیار در آینده در روسازی وضعیت بینی پیش طریق از تعمیرات برای بهینه

 .گیرد می بر در را پروژه سطح در مدیریت و شبکه سطح در ،مدیریت روسازی وضعیت

 و ترمیم گزینه ارائه جهت مشاور مهندسین نگهداری،این و ترمیم گزینه تعیین در روسازی مدیریت سازی پیاده موضوعیت به توجه با

 به محور این.است شده گرفته بهره روسازی مدیریت سیستم سازی پیاده از قالتویه--داراب-فسا-سروستان-شیراز محور در نگهداری

 فارس استان وشهرسازی راه اداره استحفاظی حوزه انتهای تا وداراب داراب-فسا،فسا-سروستان،سروستان-شیراز شرح به شاخه چهار

 قطعه 15 به سروستان-شیراز محور مثال عنوان به شد،که بندی تقسیم مختلفی قطعات به نیز ها شاخه این از هرکدام. شد بندی تقسیم

 شدند،تعیین می بازدید بایستی که هایی نمونه و تقسیم نمونه واحدهای به قطعات این از کدام هر.گرفت قرار بندی تقسیم مورد

  MicroPaver  افزار نرم از استفاده با و ASTM-D 6433استاندارد اساس بر PCIشاخص و برداشت روسازی های خرابی..شدند

 .گردید محاسبه

 و مذکور محورهای در نگهداری و ترمیم های عمر،گزینه چرخه کردن لحاظ با و محور هر در روسازی وضعیت شاخص به توجه با

   .گردید پیشنهاد مجزا صورت به قطعه هر برای
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 ارسنجان -سروستان 

 به شهر سعادت-ارسنجان-سروستان-انار باب اصلی ازمحور بخشی 80+279 طول به ارسنجان-سروستان اصلی راه محور کلی موقعیت

  .باشد می فارس استان در کیلومتر 123 طول

 ارسنجان -مشخصات فنی سروستان 

 کیلومتر 80                   مسیر طول

 متر 13 تا متر 11 عرض اصلی راه                        راه نوع

   متر 48 طول به کر رودخانه روی بر دستگاه1                    بزرگ پل

 مکعب متر 3/280/000         خاکبرداری حجم

  مکعب متر 2/550/000           خاکریزی حجم

 مکعب متر 92/000           ریزی بتن حجم

 تن 380/000                     آسفالت
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 کنارگذر شهر آباد

 ترافیک و نموده عبور مرودشت و شهر شهرضا،ایزدخواست،آباده،سعادت های شهر از شیراز-اصفهان اصلی محور عبوری ترافیک

-اصفهان اصلی محور عبوری آباده،ترافیک شهر کمربندی احداث از پس که شود می موجب  شهر این های ورودی در را سنگینی

 جلوگیری شهری درون ارتباط شبکه در ترافیکی های گره ایجاد شده،از احداث کمربندی از گذر با و نشده آباده شهر وارد شیراز

 از است اصفهان-شیراز محور از آن 0+000 کیلومتر که کیلومتر 3/20 تقریبا طول به آباده شهر کمربندی خطه چهار محور.گردید

 دکل موازات به و آباده شهر شمال سمت از عبور از پس و جدا آباده راه پلیس از بعد محور.باشد می حرکت در غرب به شرق طرف

  پمپ از بعد اصفهان-شیراز محور به مجددا آباده جدید شهرک و آباده شهر قبرستان باالی از و متری 60 فاصله به قوی فشار برق های

 .شود می ختم 20+306 کیلومتر در بهمن راه سه در و آباده شهر بنزین

 مشخصات فنی کنارگذر شهر آباد

  کیلومتر 21                     مسیر طول

  متر 22/2 عرض          خطه چهار راه نوع

 متر 44 طول به دستگاه1                     بزرگ پل

 مکعب متر 167/000          خاکبرداری حجم

 مکعب متر 740/000             خاکریزی حجم

 مکعب متر 34/000             ریزی بتن حجم

 تن 188/000                       آسفالت
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 EPCخدمات و مشاوره طرح 

 EPC بصورت شیراز مترو تفصیلی مطالعات

 تا مطهری ایستگاه حدفاصل شیراز متروی خط احداثEPC  طرح قالب در اتحادراه مشاور مهندسین 1388 لغایت 1387 سال در

 .نمود همکاری و اقدام گستر پارس عمران و سد شرکت با احسان ایستگاه
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 کهورستان -بهسازی و روکش آسفالت راه اصلی الر 

 کهورستان – الر اصلی راه فنی مشخصات

 کیلومتر 142                  مسیر طول

  متر 11                        عرض

 متری 15 دهانه سه متر 45                   بزرگ پل

   مکعب متر 240/000/000        خاکبرداری حجم

 مکعب متر 80/000/000                   خاکریزی

  مکعب متر 8/000/000                            بتن

 تن 570/000                     آسفالت
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 ساوه -تقاطع غیر همسطح چمران 

 عرض با بهشتی شهید خیابان.است گرفته قرار بهشتی شهید خیابان راستای در و ساوه شهر در کیلومتر دو طول به نظر مورد پروژه

 های خیابان با خود امتداد در و است شده واقع دانشگاه و آزادی های میدان حدفاصل برگشت و رفت خط 6 صورت به متر 45 تقریبی

  با.دارد تقاطع فهمیده شهید بلوار و اوینی شهید بلوار-باهنر رجایی،خیابان شهید ساوجی،خیابان مطهری احمد شیخ بلوار یک، بسیج

 شهید خیابان فعلی سرویس سطح گردید سرویس،آشکار سطح و نقلیه وسایل ترافیک،سرعت حجم ترافیکی،بررسی مطالعات به توجه

 .دارند قرار نامطلوب وضعیت در رجایی شهید و فردوسی های خیابان در و دارد قرار بحرانی نیمه حالت در بهشتی

 زیرگذر شامل همسطح غیر تقاطعات احداث شرایط،گزینه این از رفت برون جهت مختلف پیشنهادات بررسی و فوق شرایط به توجه با

  طول به دوربرگردان دو شامل بهشتی شهید بلوار زیرگذر پروژه اساس این بر.گردید برگزیده پروژه تاثیر تحت محدوده در روگذر و

 رجایی شهید خیابان با 390+0 کیلومتر در خود امتداد در و یافته امتداد آوینی شهید بلوار تا ساوجی مطهری بلوار محدوده از متر 1300

 پل و رمپ با ادامه در و دارد همسطح غیر راهی سه تقاطع آوینی شهید بلوار با 220+1 کیلومتر در و همسطح غیر راهی چهار تقاطع

 .کند می ایجاد چمران شهید همسطح غیر تقاطع فهمیده شهید بلوار با متر 525 طول به روگذر

 ساوه -مشخصات فنی تقاطع غیر همسطح چمران

  متر 1300                     زیرگذر طول

 مکعب متر 250/000               خاکبرداری حجم

  مکعب متر 52/000                  خاکریزی حجم

 مکعب متر 55/000                  ریزی بتن حجم

 مکعب متر 11/000                             آسفالت

 پشت خاکریزهای و بوده مسلح بتن شکل ای صندوقه متر 72 جمعا متر 18+36+18 دهانه سه صورت به چمران شهید روگذر بزرگ پل

 .باشد می مسلح خاک صورت به پل
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 کالسه با سالن ورزشی و محوطه سازی 9باب دبیرستان  2طراحی و نظارت اجرای 

 سوسنگرد ابوحمیظه روستای و سوسنگرد شهر

 توسعه و مهندسی شرکت توسط زدایی محرومیت و آزادگان نفتی میدان توسعه طرح قالب در اتحادراه مشاور مهندسین 1389 سال در

 .نمود اقدام مذکور مدارس اجرایی های نقشه تهیه و مطالعه و طرح به نسبت کارفرما عنوان به نفت

 مشخصات هر یک از مدارس

 مربع متر 2500 حدود در زمین مساحت

  مربع متر 1680 مساحت طبقه 4 آموزشی اداری ساختمان

   مربع متر 785 مساحت به منظوره چند ورزشی سالن

 مربع متر 115 نمازخانه

 مربع متر 72 سرایداری ساختمان

  مربع متر 67 بهداشتی سرویس ساختمان

  مربع متر 27 آبخوری ساختمان

   مربع متر 20 نگهبانی و سردرب ساختمان

 ریال میلیون 9000 حدود در 1388 بهای فهرست ریالی برآورد
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 مطالعات و طراحی جاده دسترسی کارخانه تغلیظ مس و راه های دسترسی معادن نوچون و دره زار

 کارخانه به نوچون و زار دره معادن ارتباطی های جاده و نوچون و زار دره مس تغلیظ های کارخانه به دسترسی جاده احداث پروژه

 .باشد می کرمان استان سیرجان شهرستان در واقع کیلومتر 14 تقریبی طول به مجزا جاده سه شامل مس تلغیظ های

 متر 11 عرض بصورت (برگشت خط یک و رفت خط یک)طرفه دو اصلی راه مشخصات اساس بر دسترسی های جاده مشخصات

 شده محدود درصد 7 به طولی شیب حداکثر.است شده گرفته نظر در راه طرفین در متر 1/85 شانه و آسفالته رو سواره متر 7/3 شامل

 .است

 مشخصات گزینه پیشنهادی راه دسترسی کارخانه تغلیظ مس به جاده موجود
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 مشخصات گزینه پیشنهادی راه دسترسی معدن دره زار به کارخانه تغلیظ مس

 مشخصات گزینه پیشنهادی راه دسترسی معدن نوچون به کارخانه تغلیظ مس
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 مطالعات طرح اتصال پاالیشگاه نفت اصفهان به شبکه راه آهن سراسری کشور

 عنوان به ریلی شبکه به پاالیشگاه اتصال لزوم پاالیشگاه آتی توسعه های طرح همچنین و اصفهان نفت پاالیشگاه تولیدات به توجه با

  از بعد مشاور مهندسین این لذا.است بوده محسوس پیش از بیش دستی پایین صنایع خوراک کننده تامین و عظیم تولیدی واحد یک

 .رساند اتمام به را مذکور پروژه ودوم اول مرحله اقتصادی،مطالعات و فنی بعد از آن مثبت نتایج و سنجی امکان مطالعات انجام

 به ورتون ایستگاه تا پاالیشگاه از برساعت کیلومتر 120 سرعت با و خطه یک صورت به اصفهان نفت پاالیشگاه نیاز مورد آهن راه

  نظر در نیز (3 درجه) میانی ایستگاه 2 پاالیشگاه درون بارگیری ایستگاه بر عالوه ریلی مسیر دراین.است شده طراحی کیلومتر 77 طول

 .است شده گرفته

 مشخصات فنی راه آهن پاالیشگاه نفت اصفهان

  متر 375 طول به جمعا دستگاه 13                            ها پل طول                                  کیلومتر 77

 مکعب متر 55/000                   خاکبرداری حجم                                          متر 7

  مکعب متر 2/100/000                      خاکریزی حجم                                  دستگاه 13

 مکعب متر 61/500                       ریزی بتن حجم                                  دستگاه 49
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 ایستگاه پاالیشگاه

  خطوط طراحی لزوم.است شده بینی پیش بار تن میلیون 2 از بیش اول سال در که پاالیشگاه تولیدات باالی میزان و حجم به توجه با

 .سازد می ناپذیر اجتناب امری را محصوالت و مواد جابجایی امر تسهیل جهت مجتمع سایت داخل در بار میزان نوع با متناسب ریلی

 و ایمنی مسائل تمامی گرفتن نظر در با مشاور مهندسین این باشد می LPG و کوره گوگرد،نفت که پاالیشگاه بارهای نوع به توجه با

 و کیلومتر 10 طول به خط 10یک، فاز پایان در ایستگاه این خطوط تعداد.است پرداخته ایستگاه این سکوهای و خطوط طراحی به فنی

 سکوهای ایمنی مسائل و محصول نوع به توجه با محصوالت بارگیری برای.باشد می کیلومتر 15 طول به خط 14 دوم فاز پایان در

 .است شده طراحی ای جداگانه
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 قطار حومه ای شهر اراک 

 کشور ریلی شبکه به مهاجران شهر اتصال طرح مطالعات

 معضالت کاهش شهر این ساخت اهداف از یکی.است مرکزی استان در واقع شازند شهرستان در بنیان تازه شهرهای از یکی مهاجران

 کارکنان سکونت برای مهاجران شهرک عنوان با آغاز در اراک کیلومتری 25 فاصله در شهر این .است بوده اراک شهر نشینی حاشیه

 .گردید تبدیل شهر به 1385 سال در و یافت گسترش رفته رفته ولی.گردید تاسیس شازند شهرستان پاالیشگاه و پتروشیمی

 مردم آن انجام صورت در که شده ریزی برنامه مهاجران جدید شهر و کزاز روستای محدوده در ایستگاه دو طرح این اجرای در

 ایستگاه از از مهاجران شهر اتصال واریانت.برسند اراک به دقیقه 30 از کمتر زمانی مدت در توانند می مهاجران شهر و کزاز روستای

  و کرده عبور کزاز روستای از آباد خرم-اراک آزادراه حریم در گذر با و شود می آغاز 0+000 کیلومتر محدوده در شازند پاالیشگاه

  .میرسد مهاجران شهر به

 مشخصات فنی طرح راه آهن شهر مهاجران

  کیلومتر 7/975                 آهن راه طول

  متر 7               آهن راه عرض

   دستگاه 1               تقاطعات تعداد

 متر 40 طول به جمعا دستگاه 1                    ها پل طول

  متر 230         قوس شعاع حداقل

 ساعت بر کیلومتر 120              سرعت حداکثر
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  ( Feasibility Study )مطالعات امکان سنجی 

 محدود منابع که که است آن هدف.است گیری تصمیم برای مهمی و بنیادی طرح،ابزار اقتصادی و فنی توجیه و سنجی امکان مطالعات

 اطمینان حصول برای مطالعات این عبارتی به یابد عمرانی،تخصیص برنامه در شده تعیین های هدف تحقق شیوه،برای بهترین به کشور

 تجارب مشاور مهندسین راستا،این همین در.گیرد می صورت آن اجرای از قبل اقتصادی و فنی لحاظ از طرح یک بودن عملی از

 .است آورده بدست روز علم با همسو آهن راه و راه بخش در ها پروژه اقتصادی و فنی توجیه مطالعات زمینه در بسیاری
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 مدیریت طرح و مشاور کارفرما

  جدید شهرهای ترافیک و نقل و حمل امور در مهندسی کنترل و مدیریتی راهبردی، مشاوره خدمات پروژه

 جدید شهرهای عمران تخصصی مادر شرکت :کارفرما

ت
رک

 ش
ص

اخ
 ش

ی
ها

ه 
وژ

پر
 



77 

 پروژه مطالعات طرح جامع ایستگاهی

 تامین و برداری بهره عملیات در کننده تعیین نقش که باشند می ها ایستگاه کشور ریلی شبکه ساختار در مهم های بخش از یکی

  و بود نگرفته قرار ارزیابی مورد طوالنی زمانی بازه یک در ها ایستگاه از خیلی وضعیت که آنجا از.دارند ریلی های مسیر در ظرفیت

 توسط ریلی شبکه سطح در ایستگاهی راهبردی جامع و ساماندهی،جامع طرح های پروژه نبود دسترس در آنها از مناسبی شناسنامه

  خمینی امام بندر مهم ایستگاه چهار ایستگاهی جامع طرح مطالعات مشاور مهندسین این که گرفت صورت ا.ا.ج آهن راه شرکت

 .دارد عهده بر را درود و ،خرمشهر،اندیمشک(ره)

 سازه و خط های گرایش) آهن راه تخصص به توان می آن جمله از که بوده دخیل متفاوتی های تخصص مطالعات این انجام جهت

 نقل،اقتصاد،جامعه و محیطی،حمل شهرسازی،زیست و معماری (ریلی برداری ریلی،بهره ارتباطات و ریلی،عالئم ،ناوگان ریلی های

 .کرد اشاره (مکانیکی،برقی)شناسی،تاسیسات ،هیدرولیک،سازه،زمین شناسی،هیدرولوژی

 نقل و حمل جامع طرح مانند گذار تاثیر دستی فرا های طرح گرفتن نظر در ایستگاهی جامع طرح مطالعات در مهم نکات از یکی

   .گیرد قرار مشاور مدنظر باید نهایی اسناد  تدوین در که باشد می شهرها تفصیلی و جامع کشور،طرح

 (ره)ایستگاه راه آهن بندر امام خمینی 

 پایتخت به سراسری آهن راه و جاده طریق از که باشد می کشور تجاری بندر بزرگترین فعال اسکله 34 داشتن با خمینی امام بندر

  شود می پذیرش آن در کاال تن میلیون سی حدود سالیانه که است کیلومتر هفت حدود امام بندر تجاری اسکله طول.گردد می متصل

 امام بندر آهن راه خط احداث خمینی،پروژه امام بندر با ارتباط در است کشور دریایی تجارتی پایانه مهمترین و بزرگترین رو این از و

 .باشد می اجرا حال در نیز بصره به خرمشهر اتصال و مطالعه دست در خرمشهر خمینی
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 ایستگاه راه آهن خرمشهر

  کارون و اروندرود های رودخانه تالقی محل در که است خرمشهر شهرستان مرکز و خوزستان استان جنوبی شهرهای از یکی خرمشهر

 اهمیت عراق،از کشور و فارس خلیج مجاورت در شدن واقع جهت به خرمشهر.دارد مساحت  مربع کیلومتر 23 و گرفته قرار

 سراسری ریلی شبکه به خرمشهر ایستگاه طریق از اروند آزاد منطقه.است برخوردار ای ویژه سیاسی و اقتصادی،تجاری استراتژیک

 داخل به وارداتی کاالهای انتقال در و متصل خرمشهر ایستگاه به ریلی خطوط طریق از خرمشهر بندر همچنین.است متصل کشور

 و بصره شهر تا آن ادامه و شلمچه به خرمشهر آهن راه اتصال طرح .نماید می نقش ایفای بندر در بارگیری جهت کاال انتقال یا و کشور

 کشور در بصره شهر تا آن ادامه و است رسیده پایان به ایران خاک در کیلومتر 17 طول با نیز عراق کشور سراسرس آهن راه به پیوند

 و شود می متصل مدیترانه شرق کشورهای و عراق به خرمشهر طریق از کشور آهن راه آن تکمیل با که اجراست، دست در عراق

 در خرمشهر به خمینی امام بندر آهن خط اتصال طرح همچنین.پذیرد می انجام مسافر و کاال تبادل و ترانزیت زمینه در بزرگ تحولی

 .است عراق کشور مقصد به جدیدی ترانزیتی مسیر گیری شکل نشانگر موضوع این که است بررسی دست
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 ایستگاه اندیمشک

 ویژه،معادن و استراتژیک موقعیت دارای اندیمشک شهرستان.است شده واقع خوزستان استان در و ایران غربی جنوب در اندیمشک

 شرقی شمال و مرکز به را تهران،خوزستان به اندیمشک سراسری آهن راه خط و بوده آهن سنگ و گاز،سیلیس،گچ،ماسه،آهک نفت،

 در.آید می شمار به ریلی نقل و حمل حساس نقاط جنوب،از-تهران آهن ازراه بخشی عنوان به اندیمشک ایستگاه.دهد می پیوند ایران

 حال در مسیر نیز و اهواز-اندیمشک مسیر کردن خطه دو کرمانشاه،-ایالم-اندیمشک مطالعاتی مسیر ایستگاه،بایستی این با ارتیاط

 .داد قرار نظر مد را آباد خرم - اندیمشک ساخت
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 ایستگاه درود

 ایستگاه با ارتباط در.است داشته بسزایی تاثیر شهر توسعه در مناسب دسترسی راه و بودن تشکیالتی علت به درود آهن راه ایستگاه

-مالیر درود مسیر نیز و مسافربری های قطار برای ساعت بر کیلومتر 160 سرعت طراحی با اندیمشک-آباد خرم درود آهن درود،راه

 .باشد می ساخت حال در همدان
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 مطالعه برآورد تقاضا و احداث خطوط حومه ای و محلی یزد

 حومه در واقع شهرهای و یزد کالنشهر در گردشگری و صنعتی،معادن،پزشکی،آموزشی مراکز تعدد به توجه با

 در.میدهد تشکیل ای حومه سفرهای را شهرها این خروجی و ورودی سفرهای از توجهی قابل حجم همواره و (اردکان،میبد،مهریز)آن

 : از عبارتند حاضر پروژه اهداف مهمترین راستا همین

 .ای حومه شهرهای و یزد شهر کالن میان آتی و موجود ای حومه سفرهای تقاضای بررسی و برآورد-

 .مطالعه نفوذ محدوده در واقع آهن راه آتی و موجود کریدورهای به ای حومه سفرهای جذب پتانسیل شناسایی و برآورد-

   .سامانه این به ای حومه مسافر حداکثری جذب جهت ریلی جدید خطوط احداث سنجی امکان مطالعات-

 حداکثری جذب جهت رقیب مدهای با مقایسه در مطالعه مورد ریلی سامانه مطلوبیت افزایش جهت الزم تمهیدات و راهکارها ارائه-

 .مسافر
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  انجام مطالعات اولیه طراحی شبکه ریلی استان خوزستان با رویکرد جذب حداکثر بار و مسافر 
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 مسافرانجام مطالعات اولیه طراحی شبکه ریلی استان خوزستان با رویکرد جذب حداکثر بار و 

 بوده مسافر و بار منظر از کشور ریلی نواحی ترین ترافیک پر از یکی خوزستان،همواره استان در واقع زاگرس و جنوب آهن راه ناحیه

 ریلی ی شیوه با نقل و حمل مزایای و طرف یک از استان این در وسیع کشاورزی اراضی و  صنعتی جمعیتی،مراکز مراکز تعداد است

 .میکند القا پیش از بیش را استان ریلی ی شبکه توسعه به نیاز دیگر طرف از نقلی و حمل امکانات از استان مختلف مناطق محرومیت و

 جذب رویکرد با خوزستان استان ریلی شبکه طراحی اولیه مطالعات انجام از است عبارت حاضر پروژه هدف مهمترین راستا همین در

 به چذابه مرز و سلیمان،هفتکل،رامهرمز،رامشیر،بهبهان مسجد اتصال محوریت با ا.ا.ج آهن راه سراسری شبکه به مسافر و بار حداکثر

 این در نیز مسافر و بار جذب های پتانسیل با (استان جنوبی و مرکزی،شمالی مناطق از اعم) مناطق سایر است ذکر شایان.ریلی شبکه

 .است گرفته قرار مطالعه مورد پروژه
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 جیرفت -پروژه مطالعات توجیه نهایی و پدافند غیرعامل محور راه آهن بم 

  جیرفت ریلی اتصال طرح  هدف با جیرفت-بم آهن راه محور غیرعامل پدافند و نهایی توجیه مطالعات پروژه :طرح احداث ضرورت

 .است شده تعریف بندرعباس – بافق و بم – بافق محور دو بین ریلی بر میان یک ایجاد و بندرعباس سمت به آتی توسعه در و شبکه به

 
 مشخصات فنی محور 

 متر 117705                          مسیر طول

 درصد 25              طول شیب حداکثر

 ایستگاه 7                 ها ایستگاه تعداد

   متر500             قوس شعاع حداکثر

 دستگاه 16                        ها پل تعداد

   دستگاه 35                     ها تونل تعداد

 مکعب متر میلیون 11/7               خاکبرداری حجم

 مکعب متر میلیون 5/21                 خاکریزی حجم
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 ( 10و1قطعات ) تربت حیدریه  -نظارت بر عملیات اجرایی محور سنگان 

 به دوغارون مرزی پایانه و سنگان معدن وجود علت به حیدریه تربت - خواف - سنگان - تایباد ترانزیتی محور از تردد عظیم حجم

 شدن خطه چهار لزوم لذا . است شده سوانح بروز قبیل از فراوان مشکالت بروز سبب افغانستان و ایران مرزی رسمی معبر تنها عنوان

   . شود می احساس پیش از بیش سنگین نقلیه وسایل عبور و باال ترافیک به توجه با فوق محور

 :طرح مشحصات

 قطعه .میباشد مطالعاتی قطعه 10 شامل کیلومتر 151 طول به حیدریه تربت -رشتخوار - خواف - سنگان محور نمودن خطه چهار پروؤه

 توسط کیلومتر 16 طول به اول قطعه حاظر حال در .است برداری بهره حال در سلمی - خواف حدفاصل کیلومتر 21 طول به سوم

 مشاور مهندسین نظارت به شرق راه کیهان شرکت توسط کیلومتر 12 طول به دهم قطعه و رضوی قدس استان خاک و آب شرکت

 و معادن نوسازی و توسعه سازمان و کارفرما کشور نقل و حمل بناهای زیر توسعه و ساخت شرکت .باشد می ساخت حال در راه اتحاد

 .میباشد الذکر فوق پروژه گذار سرمایه (ایمیدرو) ایران معدنی صنایع

 10و  1تربت حیدریه قطعه  -مشخصات فنی محور سنگان 

     10 قطعه                        1قطعه                                         

 متر12000               کیلومتر14800                   مسیر طول

   متر13/20                   متر13/20                    مسیر عرض

 درصد5                     درصد3             طول شیب حداکثر

  متر 800                      متر570            قوس شعاع حداکثر

   متر20                        متر60                          بزرگ پل

 مکعب متر887000         مکعب متر14500        خاکبرداری حجم

 مکعب متر278800        مکعب متر586600          خاکریزی حجم
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 پروژه نظارت بر احداث بزرگراه کوهسار مهدی شهر شیراز

 بزرگراه پروژه .است شده واقع شیراز شهر شرقی شمال محدوده در مذکور (سلیمانی قاسم شهید) مهدی کوهسار بزرگراه پروژه

 تاثیرات که می شود محسوب نیاز، مورد اعتبار و عمرانی عملیات حجم نظر از شهری بزرگ های پروژه از یکی (عج)مهدی کوهسار

 از کیلومتر سه نخست، فاز در اجرایی عملیات خصوص در .دارد غیرعامل پدافند و دسترسی تسهیل ترافیکی، مختلف ابعاد در مطلوبی

 به (رو سـواره متر 14 عرض به کدام هر) بانـد دو در (عج) مهـدی کوهسـار بزرگراه .است گرفته قرار ترافیک زیر و شده احداث مسیر

 تقاطع تا (ایمـان – کوهسـار تقاطع و کوهسـار تونـل از گذر از پس) و شـده شـروع جم جـام تقاطع از کیلومتر 10 حدود طول

 عهده بر را 9+000 تا 3+000 کیلومتر محدوده در مسیر از کیلومتر 6 احداث بر نظارت مشاور مهندسین این .یابد می ادامه جوادیـه

 .دارد

 مشخصات فنی بزرگراه کوهسار مهدی شهر شیراز

 کیلومتر 6                          مسیر طول

   متر43    روها پیاده و میانه عرض احتساب با خطه چهار مسیر عرض

 متر42              دستگاه 1 بزرگ پل

   متر222                     دستگاه 2 تونل

  مکعب متر105464                    ریزی بتن حجم

 تن4862090                              آسفالت

 مکعب متر1992514                خاکبرداری حجم

 مکعب متر 1871798                  خاکریزی حجم
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 پروژه روسازی اتصال طرح های صنعتی و تولیدی منطقه گل گهر به شبکه ریلی

 ایستگاه یک شامل شده منشعب بندرعباس– بافق آهن راه مسیر در گهر گل آهن راه ایستگاه از صنعتی واحدهای ریلی اتصال مسیر

 از کیلومتری 8 کریدور یک در اشاره مورد محدوده .بود خواهد صنعتی واحدهای از هریک به مبادله ایستگاه از انشعابی مسیر و مبادله

 اتصال روسازی پروژه مراحل کلیه اجرای قرارداد این طی.بود خواهد زمین گهر سایت زمینهای محدوده تا گهر گل آهن راه ایستگاه

 خطوط و ایستگاه و مسیر خطوط شامل) کیلومتر 72 تقریبی طول به ریلی شبکه به گهر گل مجتمع تولیدی و صنعتی توسعه های طرح

 به روسازی کامل دهی تحویل و تست همراه به (سوزن و ریل از غیر به) مصالح تدارک و تهیه همراه به (صنعتی واحدهای به انشعابی

 .است شده واگذار پیمانکار
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 پروژه اتصال شبکه ریلی کارخانه ذوب خاتون آبادبه شبکه ریلی

 غرب به شرق جهت در متر 500 شعاع به چپگرد قوس یک با و شده آغاز سراسری آهن راه در واقع میمند ایستگاه از پروژه مسیر

  طولی شیب و است متر 1000 از باالتر شعاعی دارای مسیر های قوس سایر .رسد می کارخانه به 17+650 کیلومتر7 در و یافته امتداد

 دشت درصد 100 آن توپوگرافی بندی طبقه و ساعت بر کیلومتر 120 طراحی سرعت حداکثر ضمنا .است هزار در 12 حداکثر مسیر

 .باشد می

 مانور، عملیات .گردد می منتهی بارگیری و تخلیه سایت و مبادله بخش دو از متشکل ایستگاهی به کارخانه مجاورت در محور این

 اسید و کانتینری فله، بارهای بارگیری و تخلیه عملیات و مبادله ایستگاه در ها لوکوموتیو جبهه تغییر و قطارها تفکیک و تشکیل

 .گردد می انجام سایت درایستگاه سولفوریک
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 فرودگاه تبریز  M0توسعه و بهسازی اپرون بتنی و تاکسیویهای ارتباطی و پروژه 

 راهی سه به دیگر طرف از و شکاری دوم پایگاه به طرف یک از تبریز شهرستان غرب شمال در تبریز مدنی شهید المللی بین فرودگاه
 شماره به بتنی باند یک دارای فرودگاه این .است شده مشرف مرند -تبریز هhر پلیس به طرفی از و مرند و فرودگاه جاده سطح هم غیر

 تاکسیوی 4 دارای فرودگاه این .است راست 12 و چپ 30 شماره به آسفالتی سازی رو با دیگر باند و چپ 12 و راست 30 باندهای
 .باشد می آسفالتی نوع از همگی

 سیویل اجرای ،180 تاکسیوی و جدید اپرون توسعه قدیم، اپرون بهسازی شامل تبریز فرودگاه ی پرواز عوامل بهسازی طرح پروژه
   .باشد می سطحی زیر و سطحی های زهکشی سیستم اصالح و ورک

 مشخصات فنی 

 مکعب متر 30138              اساس اجرای                                                                   مترمکعب 17240                        آسفالت تراش

 مترمربع 89395             بیندر آسفالت                                                                     مترمربع176927                     بستر سازی آماده

 مترمربع 39876            توپکا آسفالت                                                                  مترمکعب150395                               خاکریزی

 مترمربع 83996                   بتنی رویه                                                                    مترمکعب 18453                     زیراساس اجرای
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 بهسازی و توسعه عوامل پروازی فرودگاه اردبیلپروژه 

 اصلی باند یک دارای فرودگاه این .دارد قرار آستارا -اردبیل جاده کیلومتری 15 در و اردبیل شهر شرق شمال در اردبیل فرودگاه
 تاکسیوی یک باند، انتهای و ابتدا در stop way دو متر، 2500 طول به (07-25) متقاطع باند یک و متر 3300 طول به (33-15)

 متر 3300 طول به اصلی باند بهسازی عملیات اجرای و طراحی شامل پروژه این .باشد می متر 220*110 ابعاد به اپرون یک و ارتباطی
 حدود سازی استریپ مربع، متر 24000 مساحت به اپرون ارتباطی، تاکسیوی متر، 60 کدام هر باند طرفین در وی استاپ همراه به

 .باشد می روشنایی و ورک سیویل عملیات اجرای و سطحی زیر و سطح های زهکش سیستم اصالح مربع، متر 55000
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 احداث پل و ساماندهی جاده ساحلی رودبارپروژه 

 کند بسیار آن در نقلیه وسایل حرکت ترافیک اوج اوقات در و است رشت به قزوین مسیر در ترافیکی گره ای رودبار – منجیل قطعه ی
  .می شود انجام

 ماندن معطل به توجه با .دارد وجود شهر محدوده در ترافیک ساماندهی به شدید نیاز رودبار، شهر داخل از مسافری ترافیک عبور برای
 روزهای در و است شده تبدیل ترافیکی گلوگاه به عمال رودبار محدوده ی رشت،-قزوین راه آزاد در رودبار-منجیل قطعه ی اجرای
 .می کند تجربه را کندی بسیار حرکت با و سنگین بسیار ترافیک تعطیل

   .است رودبار محدوده ی در قزوین-رشت محور ساماندهی طرح از بخشی رودبار در رود سفید شرقی و غربی ساحل اتصال پل احداث

 مشخصات فنی 

 مسلح بتن                                ها کوله                                                                                     متر 80                      پل دهانه و طول

 عدد 22                         ها شمع تعداد                                                                                  متر 13/5                               پل عرض
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 تونل  و راه دسترسی شهر جدید علوی: پروژه

 رجایی شهید بندر غرب شمال-شمال بخش در و عباس بندر غرب شمال غرب بخش در متر 1914 طول به علوی تونل
 .باشد می کیلومتر 9 و 26 رجایی شهید اسکله و عباس بندر شهر از تونل این هوایی فاصله .است گرفته قرار

 مشخصات فنی 

 مترمکعب 29722                               ریزی بتن

 تن 1463                         بندی آرماتور

 مترمربع 53515                             بندی قالب

 تن 50          سنگین فوالدی کارهای

 متر 51        بتن فوقانی حفاری تکمیل

 متر 1505                تونل تحتانی حفاری

 متر 1905                         تونل الینینگ
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 داراب-بزرگراه فسا 

 شمالی و مرکزی های استان ادامه در و فارس استان و هرمزگان استان بین ارتباطی کنونی مسیر کیفیت سطح بهبود
 کشاورزی محصوالت صادرات و تولید زمینه در ها استان این از یک هر مهم نقش به توجه با اقتصادی لحاظ از کشور

-شیراز محور در ای جاده نقل و حمل کیفیت سطح بهبود.بود خواهد برخوردار زیادی اهمیت درجه از دستی صنایع و
 محدوده در کشور های راه شبکه غیرمستقیم و مستقیم های هزینه از موثری صورت به بندرعباس-داراب-فسا

 محدوده جمعیتی مناطق دسترسی و کاالها نقل و حمل و کاست خواهد هرمزگان و فارس استان دو بین ارتباطی
 .نمود خواهد تامین مناسبی صورت به را مسیر

 مرز و فارس استان حوزه انتهای تا و شده شروع جلیان راهی سه از که باشد می کیلومتر 300 طول به محور این
-شهر جنت و ، شهر جنت-داراب ، داراب کمربندی ، داراب-فسا قطعات شامل محور این.دارد ادامه هرمزگان استان

   .باشد می نوایگان

 مشخصات فنی 

 مترمکعب147447                           بندی قالب                                                       مترمکعب1797131                           خاکبرداری

 مترمکعب101579                    درجا ریزی بتن                                                       مترمکعب1434269                              خاکریزی

 مترمکعب6840                    ساخته پیش بتن                                                           مترمکعب60987                                 کنی پی

 کیلوگرم811527                                 میلگرد                                                         مترمکعب106602                               زیراساس

 کیلوگرم95810          سبک فوالدی کارهای                                                        مترمکعب213406                                    اساس

 مترمکعب11135                             سنگریزی                                                        کیلوگرم1555096                                 قیرپاشی

 تن249875                                 آسفالت
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 دیلم -باند دوم گناوه  –کریدور ساحلی جنوب 

 ترافیک ظرفیت افزایش باعث و بوده جنوب ساحلی کریدور طرح اجرای در گناوه – حسن امام – دیلم محور دوم باند
 صورت به دیلم بندر و شهر از عبور با آن از بعد و بوده دیلم تا گناوه بین حدفاصل اصلی کناره و ساحلی جاده ایمنی و

 گردیده مطالعه اتحادراه مشاور مهندسین توسط که گردد می منتهی خوزستان استان در هندیجان به کمربندی
 .است

 مشخصات فنی 

 کیلومتر 44/75                            مسیر طول

   متر11                           مسیر عرض

 مترمکعب 1135000            قرضه از خاکبرداری

 مکعب متر 1183000                            خاکریزی

  مکعب متر29300                             ریزی بتن

 متر 100 طول به دستگاه 1                          ها پل تعداد

 متر 827 طول به دستگاه 113           همسان های پل تعداد
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 نام کارفرما تاریخ ابالغ ابالغشماره  نام پروژه  

 وزارت راه و ترابری 73/10/19 6141/53 دهدشت-مطالعات توجیه فنی و اقتصادی پاتاوه  1

2 
 گچساران کنارگذر مطالعات مقدماتی 

 (دو گنبدان) 
الف 

14734/23 
80/07/06 

اداره کل راه و شهرسازی استان  
 کهکیلویه و بویر احمد

3 
خرامه  -سعادت شهر مطالعات مقدماتی محور 
 83/05/24 72/6443 بابانار -سروستان 

دفتر   -معاونت ساخت و توسعه راه ها 
 بررسی طرح های راه ها و  فنی

4 
  -مطالعات مقدماتی محور بندر خمیر 

 دفتر برنامه ریزی و تلفیق طرح ها 83/06/31 72/9772 کهورستان  

5 
طرح احداث خط آهن سبزوار و اتصال آن به 

 وزارت راه و ترابری 83/08/27 82/81/23964 مشهد -شبکه اصلی راه آهن تهران 

6 
  -زابل  -مطالعات مقدماتی راه آهن زاهدان 

ش/30983 میلک  وزارت راه و ترابری 83/11/07 

7 
اتصال راه آهن بجنورد اسفراین به شبکه 

 84/12/28 38/164068 مشهد  -سراسری راه آهن تهران 
و معاونت برنامه ریزی و اقتصادی حمل 

 نقل

 86/02/15 1170-71-53 جایزان -مطالعات مقدماتی راه اصلی امیدیه  8
معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و 

 نقل

9 
گرمی   -مطالعات توجیه اولیه سه راهی  صحرا 

 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 88/04/02 21/41186 بیلهسوار -

10 
اقتصادی احداث باند دوم   -مطالعات توجیه فنی 

 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 86/10/02 21/71872 دیلم -محورگناوه 

11 
مطالعات امکان سنجی و توجیهی اتصال خور و 

 وزارت راه و ترابری 88/05/18 21/60419 بیابانک به شبکه ریلی

12 
  -توجیه فنی ) مطالعات مرحله مقدماتی 

و تکمیل کمربندی جنوب احداث اقتصادی 
 (اصفهانغربی 

 معاونت ساخت و توسعه راهها 88/06/03 28101

13 
مطالعات امکان سنجی اتصال پاالیشگاه نفت  

 شرکت پاالیش نفت اصفهان  91/10/20 م ع-30-91 سراسری کشورآهن اصفهان به شبکه راه 

14 
سنجی و توجیه فنی و اقتصادی امکان مطالعات  

 97/1/27 29426 معلمان -احداث راه اصلی محور سمنان 
 اداره کل راه و شهرسازی غرب استان 

 سمنان 

15 
مطالعات اولیه طراحی شبکه ریلی استان 

 شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 96/12/13 400/78613 خوزستان

16 
مجتمع مس  امکان سنجی اتصال چشمه های بار

سرچشمه واقع در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 
 به شبکه سراسری راه آهن کشور

 مجتمع مس خاتون آباد 97/12/12 20975771

17 

تهیه گزارشات الزم در خصوص تهیه و اجرای  
راه آهن و تجهیزات تخلیه و بارگیری شرکت 
 ملی صنایع مس ایران در قالب طرح های ماده

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء   12
 نظام مالی کشور

 مجتمع مس خاتون آباد 97/12/12 20975771

18 
آوری و تهیه مدارک فنی و مهندسی  جمع

پروژه مشارکت احداث کنارگذر شمال شرقی  
 شیراز

1400/08 1400/06/15 
 شرکت ساخت و توسعه زیربناهای  

  و نقل کشور حمل

19 
 مطالعات توجیه اولیه احداث کمربندی 

 اداره راه و شهرسازی استان گیالن 1400/11/14 ص/00/60823 شهر سنگر
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تاریخ   شماره قرارداد نام پروژه ردیف
 نوع قرارداد قرارداد

1 
 اول و دوم راههای اصلی غرب   -مطالعات مراحل مقدماتی 

 مطالعات 61/12/25 52/1167 سعادت آباد -سروستان 

 مطالعات 62/08/26 18017 قلعه نوخرقان -مطالعات مراحل اول و دوم راه فرعی علی آباد گرگان  2

3 
بندر  -اول و دوم قطعه چهارم راه آهن بافق  -مطالعات مراحل مقدماتی 

 مطالعات 63/01/07 14/6/198 عباس

4 
ب راه اصلی /8مطالعات مرحله اول و دوم پل پادوک و مرحله دوم قطعه 

 مطالعات 66/09/29 52/6284 بهبهان -شهرضا 

5 
سه راهی تخت جمشید  -مطالعات مراحل اول و دوم راه اصلی پل خان 

 مطالعات 69/05/23 52/11661 باند دوم

 مطالعات 69/05/23 52/11661 (مرحله اول و دوم) تقاطع نقش رستم  6

 مطالعات 69/06/31 14/6092 مشهد -بافق  3مطالعات زیر سازی راه آهن دو خطه قطعه  7

8 
 مطالعات قسمت اول و دوم بهسازی نوع الف محور

 مطالعات 69/10/29 25709/52 کنار تخته -چنارشاهیجان  

 مطالعات 70/02/04 52/1812 ارسنجان -آباده طشک  -مطالعات قسمت اول و دوم بهسازی محور نیریز  9

 مطالعات 70/06/25 8879/53 تقاطع ورودی و خروجی باند دوم گردنه ایزد خواست مراحل اول و دوم  10

 مطالعات 70/06/25 52/8879 پل تقاطع غیر همسطح دره ایزد خواست  11

 مطالعات 70/06/25 52/8879 سعادت شهر -باند دوم حدفاصل صفا شهر  12

 مطالعات 70/06/25 52/8879 تقاطع غیر همسطح سعادت شهر  13

 مطالعات 70/06/25 52/8879 مرحله اول و دوم پل تقاطع غیر همسطح خرمی 14

 مطالعات 70/06/25 52/8879 تخت جمشید -مطالعات مراحل اول و دوم بهسازی نوع ه محور شهر رضا  15

16 
مطالعات مراحل اول و دوم پل شوش واقع در واریانت پل بریم محور 

 مطالعات 71/08/18 4601/52 گچساران -بابامیدان 

 مطالعات 73/03/31 53/1565 شمال  -مطالعه مرحله اول آزاد راه تهران  17

 مطالعات 73/04/20 33/17/73/13 مراحل اول و دوم -مطالعه طرح احداث بلوار مجتمع پتروشیمی شیراز  18

19 
مطالعات مراحل اول و دوم تونل جدید گردنه کندوان و راههای اتصالی  

 مطالعات 73/05/22   طرفین آن

 مطالعات 73/10/19 53/6141 دهدشت  -مطالعات مسیر پاتاوه  20

 مطالعات 74/10/16 80/21964 شیراز  -مطالعات مرحله دوم قطعه چهارم ره آهن اصفهان  21

 مطالعات 75/07/03 53/4016 دشت ارژن -مطالعات مراحل مختلف بهسازی راه محور شیراز  22
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تاریخ   شماره قرارداد نام پروژه ردیف
 نوع قرارداد قرارداد

23 
بندر  -راه اهن بافق  6مطالعات تحکیم قسمتی از منطقه عبور مسیر در قطعه 

 مطالعات 77/04/06 71/5868 عباس مراحل اول و دوم 

 مطالعات 77/11/19 62/8073 مطالعات مراحل اول و دوم راه کنار گذر شمال به جنوب شرق شیراز 24

 مطالعات 77/12/04 62/8485 شاهرود-قلعه نوخرقان -مطالعات مرحله دوم راه فرعی علی آباد  25

26 
 مطالعات مراحل اول و دوم پل تقاطع غیر همسطح در محل تالقی دشت 

 مطالعات 77/10/15 62/7327 قائمیه  -کازرون با محور شیراز  -ارژن 

 مطالعات 80/1/13 18037 مطالعات تقاطع غیر همسطح ابرکوه 27

 مطالعات 80/08/28 72/7771 دشت ارژن -مطالعات مرحله دوم باقیمانده محور کازرون  29

30 
سیرجان در  استان  -قیطرویه  -و دوم محور نیریز اول مطالعات مراحل 

 مطالعات 80/08/29 72/7838 فارس

31 
بابا   -اهواز در حد فاصل قائمیه  -مطالعات بهسازی نوع ب محور شیراز 
 مطالعات 80/08/29 72/7836 میدان

32 
پل بزرگ   -مطالعات مراحل مقدماتی ، اول و دوم پاساژ راه آهن سگزی 

 مطالعات 80/11/03 48144 دوم سیمان سپاهان

33 
ابر کوه گردنه  -مطالعات مراحل مقدماتی ،اول و دوم راه اصلی صفاشهر 

 مطالعات 80/11/13 18037 تیمارگون 

 مطالعات 80/11/15 21/19142 شهرک اندیشه  4مطالعات مراحل و دوم تقاطع های روگذر فاز  34

-0127-81 خط آهن حمل ذغال سنگ و ایستگاه راه اهن کارخانه کک سازی  35
304 

 مطالعات 81/07/23

 مطالعات 81/08/16 31888 مطالعات پل ورزنه سیمان سپاهان بر روی رودخانه زینده رود مرحله دوم 36

 مطالعات 81/10/23 72/13520 مراحل اول و دوم( سعادت شهر  -سروستان )مطالعات پل کر  37

38 
 مطالعات مراحل اول و دوم سازه و طراحی روشنایی پروژه تقاطع

 نواب -غیر همسطح بعثت  
13374-
01/4269 

 مطالعات 81/11/29

 مطالعات 81/12/28 81/1108177 همدان -مطالعات مرحله دوم زیر سازی  راه آهن تهران  39

 مطالعات 82/04/03 72/3697 کولیکش -مطالعات  باند دوم آجیداد  40

41 
مطالعات مرحله دوم تونل های تنگ سعادت شهر واقع در طرح چهار خطه 

 مطالعات 82/05/15 72/5597 سه راهی تخت جمشید -سورمق نمودن 

 مطالعات 83/03/05 8766 مطالعات پل تقاطع کمربندی جنوب غربی اصفهان با راه آهن 42

 مطالعات 83/03/07 9304 پل تقاطع کمربندی جنوب غربی اصفهان  43

 مطالعات 83/04/17 23/6041 گردنه سعادت آباد 44

 مطالعات 83/04/17 23/6041 (مراحل اول و دوم) تقاطع ندامتگاه یاسوج  45
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تاریخ   شماره قرارداد نام پروژه ردیف
 نوع قرارداد قرارداد

 مطالعات 83/04/17 23/6041 (مرحله اول و دوم) پل های دره اسپکی  46

 مطالعات 83/04/17 23/6041 نقاط حادثه خیز واریانت های باغچه سادت منطقه آب حیات 47

48 
مطالعات بهسازی نقاط حادثه خیز در محور های استان کهگیلویه و بویر  

 مطالعات 83/04/17 23/6041 احمد

 مطالعات 83/05/24 72/6443 باب انار -سروستان  -خرامه  -مطالعات مقدماتی محور سعادت شهر  49

50 
مطالعات پل مراحل اول و دوم تقاطع غیر همسطح شهر زرقان واقع در 

 مطالعات 83/06/11 5499 پل خان -شیراز محور 

 مطالعات 83/06/24 790098 مطالعات خدمات مهندسی جاده دسترسی به  پاالیشگاه گاز ایالم 51

 مطالعات 83/06/31 25562 مطالعات بهسازی نوع ج اصالح قوس اتصالی ورودی کمربندی شهررضا 52

 مطالعات 83/06/31 72/9772 کهورستان -مطالعات مقدماتی محور بندر خمیر  53

 مطالعات 83/06/31 72/10675 مطالعات تونل تنگ سعادت شهر 54

 مطالعات 83/07/08 23/11262 خیر آباد -مطالعات مراحل اول و دوم باند دوم گچساران  55

-83-3429 طراحی و مهندسی پروژه کنار گذر خط لوله گوره به بهرگان 56
 ف ق1

 مطالعات 83/10/30

 مطالعات 83/11/05 ش30682/3 اقتصادی اتصال سبزوار به شبکه راه آهن سراسری  -مطالعات توجیه فنی  57

 مطالعات 83/11/07 ش30983/3 میلک -زابل -مطالعات مقدماتی محور راه آهن زاهدان  58

59 
مطالعات طراحی رمپ شمال غربی بزرگراه شهید ستاری به آزادراه تهران 

 کرج -
/ق/11236
301 

 مطالعات 83/12/04

60 
داران   -مطالعات مراحل اول و دوم بهسازی نوع الف محور اصفهان 

 مطالعات 84/04/16 11933 الگودرز

61 
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی نوع الف نظارت محور نطنز مرچه 

 مطالعات 84/04/21 12483 خورت خمینی شهر

 مطالعات 84/07/02 23/11140 مطالعات مراحل اول و دوم پل بزرگ تنگ چویل بر روی رودخانه اعال 62

 مطالعات 84/07/16 41417 مطالعات تقاطع غیر همسطح آبنیل 63

 مطالعات 84/08/23 8953/ص31 محور راه آهن شمال   61-36-12مطالعات اصالح گاباریت تونلهای  64

 مطالعات 84/09/20 83/1702 محمد آباد -خدمات نقشه برداری محور اسالم آباد  65

66 
مرحله اول و دوم پل تقاطع غیر همسطح گلیشاد با محور کمربندی جنوب 

 مطالعات 84/11/16 41415 غربی اصفهان

 مطالعات 84/11/16 41420 پل تقاطع سمیرم با کمربندی شهر رضا 67

68 
مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع غیر همسطح میدان ارتش وقع در 

 مطالعات 84/11/16 41420 کمربندی شهررضا
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69 
مطالعات بهسازی نوع ج تقاطع پل فالورجان با کمربندی جنوب غربی  

 مطالعات 84/11/16 41419 اصفهان

 مطالعات 84/12/27 12222 داراب -بزرگراه چهار خطه فسا  70

71 
بابا میدان و گچساران خیر  -مطالعات بهسازی نوع الف محور های یاسوج 

 مطالعات 85/01/17 23/351 آباد 

 مطالعات 85/01/24 1054 داراب-مطالعات محور قدیم فسا  72

 مطالعات 85/01/26 2/11/1130 داراب -پل تقاطع غیر همسطح سه راهی جلیان واقع در محور فسا  73

 مطالعات 85/02/28 23/3899 ماگون -مطالعات مراحل اول و دوم راه فرعی گردوه  74

 مطالعات 85/03/28 31/42749 اسفراین   -مطالعات مقدماتی محور راه آهن بجنورد 75

 مطالعات 85/09/13 21/18560 نیک -حمامک  -( ع)راه روستایی جاده امام رضا  76

 مطالعات 85/11/21 55/129677 ارسنجان -بازنگری مطالعات مرحله دوم آباده طشک  77

78 
 قطعه سوم راه آهن )عسلویه  -مطالعه تفصیلی زیر سازی راه آهن بوشهر 

 مطالعات 85/12/05 1/169388 کیلومتر 205بطول ( عسلویه -بوشهر  -شیراز 

79 
چاه  -مطالعات مرحله دوم باقیمانده محور مشجری در وریانت انارک 

 مطالعات 85/12/16 49262 خربزه

 مطالعات 86/01/14 3/77453 اردبیل -مطالعات مرحله دوم پل ها و ابنیه فنی قطعه چهارم راه آهن میانه  80

 مطالعات 86/01/14 3/77453 اردبیل قطعه چهارم -نظارت بر عملیات اجرائی زیر سازی راه آهن میانه  81

82 
جایزان و تونل  -مطالعات مراحل مقدماتی و اول و دوم راه اصلی امیدیه 

 مطالعات 86/02/15 1170-71-53 آن 

83 
 مطالعات مراحل اول و دوم ابنیه فنی محور راه پاتاوه دهدشت قطعه سوم

 مطالعات 86/02/18 55/156794 دستگاه تونل  10دستگاه پل و  17شامل  

84 
کمربندی شمال شرقی شیراز به ( چهار خطه کردن )مطالعات  باند دوم 

 مطالعات 86/03/20 55/21353 کیلومتر   35/5طول 

 مطالعات 86/04/13 7035 مطالعات مراحل اول نقاط حادثه آفرین 85

 مطالعات 86/05/24 9821/23 مارگون -سقاوه  -مطالعات مراحل اول ودوم راه روستایی دم چنار  86

 مطالعات 86/05/24 9822 چرام -بهسازی نوع ج محور باشت  87

 مطالعات 86/05/24 9822 چرام و ابنیه فنی آن -باشت  -مطالعات بهسازی مسیر پل بریم  88

 مطالعات 86/08/21 15063 یاسوج    -مطالعات بهسازی نوع الف راههای بابامیدان  89

 مطالعات 86/10/02 21/71872 دیلم -اقتصادی محور گناوه  -مطالعات توجیه فنی  90

 مطالعات 86/10/02 55/69732 مطالعات مرحله دوم کنار گذر آباده 91
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92 
بویر و مطالعات مراحل اول و دوم رفع نقاط حادثه خیز استان های کهگیلویه 

 مطالعات 87/01/20 23/653 احمد 

 مطالعات 87/03/04 4277 نیریز -مطالعات مراحل اول و دوم راه اصلی خرامه  93

94 

تست   خدمات تفصیل یمطالعات خرید و تامین تجهیزات نصب خط و اجرای   
خطوطتوقفگاه های الزم آموزش و تا ایستگاه احسان  و سیستم های روسازی 
متروی احسان انتهای احسان و سیستم های روسازی خطوط توقفگاه انتها ی 

حدود  EPCپیمانکار مبلغ )شیراز با همکاری شرکت سد و عمران پارس گستر 
 میلیارد ریال بصورت  104

 مطالعات 87/08/18 110/6-2394

95 
دوم کنترل مطالعات مراحل اول و دوم ابنیه فنی کنارگذر گیالوند و مرحله 

 مطالعات 87/02/28 55/3773 کنارگذر گیالوند

 مطالعات 87/08/27 45/60629 مطالعات مرحله دوم کمربندی ارسنجان 96

 مطالعات 87/09/05 2020-110/6 ریل گذاری قطار شهری شیراز فاز یک 97

98 
(  مشجری)مطالعات بهسازی و نوسازی قسمتی از محور قدیم چاه خربزه انارک 

اتصال محور قدیم و جدید االحداث مشجری و مراحل اول و  2و  1ومراحل 
 محمدیه    -دوم باند دوم  محور  نائین 

 مطالعات 87/11/12 53721

99 
مطالعات مراحل اول و دوم پل گلیشاد روی اتوبان ذوب آهن در ادامه 

 مطالعات 87/11/14 54173 غربی اصفهانجنوب کمربندی 

100 
 مطالعات بهسازی محور های کنارگذر دیلم ، دیلم بهبهان ، دیلم

 مطالعات 87/12/12 22/29122الف هندیجان و دیلم امام حسن بصورت نوسازی و بهسازی  

 مطالعات 88/04/02 15914 مطالعات مرحله دوم پل تقاطع کلیشاد در کمربندی جنوب غربی اصفهان 101

 مطالعات 88/04/02 21/41186 بیله سوار -گرمی  -توجیه سه راهی صحرا  102

103 
اصفهان مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع کنارگذر آباده و محور چهار خطه 

 مطالعات 88/04/21 55/32351 شیراز

 مطالعات 88/05/18 21/60419 مطالعات توجیهی اتصال محور خور و بیابانک به شبکه ریلی کشور 104

 مطالعات 88/10/30 54681 کاشان -مطالعات بهسازی نوع ب ورکان  105

106 
 انجام مطالعات بازنگری و تکمیل مطالعات مراحل اول و دوم راه دم

 مطالعات 88/12/08 22747 کیلومتر 10سقاوهمارگون به طول تقریبی  -چنار  

107 
 انجام مطالعات بازنگری و تکمیل مطالعات مراحل اول و دوم راه دم

 مطالعات 88/12/08 22747 کیلومتر 10سقاوهمارگون به طول تقریبی  -چنار  

108 
 انجام مطالعات بازنگری و تکمیل مطالعات مراحل اول و دوم راه دم

 مطالعات 88/12/08 22747 کیلومتر 10سقاوهمارگون به طول تقریبی  -چنار  

 مطالعات 89/01/29 1851 داراب در محدوده دارکویه -مطالعات چهارخطه کردن محور فسا  109

م ت  -669-89 شرکت مهندسی و توسعه نفت -تعریض جاده های غری کارون  110
 ن

 مطالعات 89/02/26

111 
و تقاطع غیر همسطح میدان بسیج در کمربندی شهرضا  2و  1مطالعت مرحله 

 مطالعات 89/03/01 9732 پل آن 

112 
 مطالعات مرحله دوم تقاطع غیر همسطح آبنیل با کمربندی

 مطالعات 89/03/26 14540 جنوب غربی اصفهان 
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113 
بویر و مطالعات مراحل اول و دوم رفع نقاط حادثه خیز استان های کهگیلویه 

 مطالعات 89/09/20 46377/ 5الف  احمد 

114 
 مراحل اول و دوم پل خیر آباد 5مطالعات بهسازی نوع 

 90/02/27 10142/ 5الف  خیر آباد -محور بهبهان  

 مطالعات 90/03/01 11405 نیریز -مطالعات مراحل اول و دوم راه اصلی خرامه  115

116 

     خدمات تفصیل یمطالعات خرید و تامین تجهیزات نصب خط و اجرای   
خطوط تست های الزم آموزش و تا ایستگاه احسان  و سیستم های روسازی 

احسان توقفگاه انتهای احسان و سیستم های روسازی خطوط توقفگاه انتها ی 
 EPCمبلغ پیمانکار متروی شیراز با همکاری شرکت سد و عمران پارس گستر 

 میلیارد ریال بصورت  104حدود 

/س
240/5/0202

20 
 مطالعات 90/03/21

117 
دوم کنترل مطالعات مراحل اول و دوم ابنیه فنی کنارگذر گیالوند و مرحله 

 مطالعات 91/05/11 9104039 کنارگذر گیالوند

 مطالعات 91/09/25 م ع-30-91 مطالعات مرحله دوم کمربندی ارسنجان 118

 مطالعات 91/12/26 146792 ریل گذاری قطار شهری شیراز فاز یک 119

120 
(  مشجری)مطالعات بهسازی و نوسازی قسمتی از محور قدیم چاه خربزه انارک 

اتصال محور قدیم و جدید االحداث مشجری و مراحل اول و  2و  1ومراحل 
 محمدیه    -دوم باند دوم  محور  نائین 

 مطالعات 92/06/05 3/56914

121 
مطالعات مراحل اول و دوم پل گلیشاد روی اتوبان ذوب آهن در ادامه 

 غربی اصفهانجنوب کمربندی 
/ پ ن الف 

73-92-1304 
 مطالعات 93/02/20

122 
 مطالعات بهسازی محور های کنارگذر دیلم ، دیلم بهبهان ، دیلم

 مطالعات 93/04/25 22/18809 هندیجان و دیلم امام حسن بصورت نوسازی و بهسازی  

 مطالعات 93/07/22 3/93166 مطالعات مرحله دوم پل تقاطع کلیشاد در کمربندی جنوب غربی اصفهان 123

 مطالعات 93/07/22 22/29186 بیله سوار -گرمی  -توجیه سه راهی صحرا  124

125 
اصفهان مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع کنارگذر آباده و محور چهار خطه 

 مطالعات 94/02/12 22/257 شیراز

 مطالعات 94/05/24 55/94/60642 مطالعات توجیهی اتصال محور خور و بیابانک به شبکه ریلی کشور 126

/ص کاشان -مطالعات بهسازی نوع ب ورکان  127
1/94/9/616 

 مطالعات 94/09/24

128 
  -چنار دم انجام مطالعات بازنگری و تکمیل مطالعات مراحل اول و دوم راه 

 مطالعات 95/02/05 2902 کیلومتر 10سقاوهمارگون به طول تقریبی 

129 
  -چنار دم انجام مطالعات بازنگری و تکمیل مطالعات مراحل اول و دوم راه 

 مطالعات 95/03/01 87/19630/ص کیلومتر 10سقاوهمارگون به طول تقریبی 

130 
  -چنار دم انجام مطالعات بازنگری و تکمیل مطالعات مراحل اول و دوم راه 

 کیلومتر 10سقاوهمارگون به طول تقریبی 

/س
240/61/70/8

405 
 مطالعات 95/05/27

 مطالعات 95/12/16 13873 داراب در محدوده دارکویه -مطالعات چهارخطه کردن محور فسا  131

 شرکت مهندسی و توسعه نفت -تعریض جاده های غری کارون  132
 
ص

32/189297 
 مطالعات 95/12/25

133 
و تقاطع غیر همسطح میدان بسیج در کمربندی شهرضا  2و  1مطالعت مرحله 

 مطالعات 96/03/09 7142 پل آن 

134 
 مطالعات مرحله دوم تقاطع غیر همسطح آبنیل با کمربندی

 جنوب غربی اصفهان 
962/133/591

9 
 مطالعات 96/04/21
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 مطالعات 96/06/07 47/7286 بررسی و کنترل مهندسی مطالعات و امور فنی آزادراهها  135

 مطالعات 96/07/20 85/7247 مطالعه پل بزرگ دوم باشت  136

137 
 کنترل مهندسی و بررسی بازنگری مطالعات مسیر پاشنه زاگرس

 و ابنیه فنی واقع در آن ها 3کارون -مسر دهدز
96/55/12800

9* 
 مطالعات 96/10/04

138 
 مطالعه برآورد تقاضا و احداث خطوط حومه ای و محل یزد 

 مهریز-بافق-در سه کریدور اردکان
/ص

23/144405   
 مطالعات 96/10/10

139 
اراک و مطالعه -مطالعات مرحله دوم قطار حومه ای شهر مهاجران

 مطالعات 96/11/01 33061 اراک-قطار حومه ای شهر امیرکبیردوم مرحله 

140 
 مطالعات اتصال ریلی شهرک صنعتی شکوهیه به شبکه راه آهن 

 سراسری کشور
ص     137

/7542 
 مطالعات 96/11/15

141 
مطالعات روسازی و عالئم الکتریکی و ارتباطات محور راه آهن 

 مطالعات 96/11/29     3/159532 به شبکهسبزوار 

142 
 انجام مطالعات اولیه طراحی شبکه ریلی استان خوزستان با رویکرد

 مطالعات 96/12/13  400/78613 ا.ا.جذب حداکثر بار و مسافر به شبکه راه آهن ج 

 مطالعات 96/12/19     3/171189 جیرفت-مطالعات توجیه نهایی و پدافند غیرعامل محور راه آهن بم 143

144 
-سپاهانمطالعات و طراحی تفصیلی پل بزرگ چهار خطه سیمان 

 مطالعات 96/12/22 11/96/74500 بر روی رودخانه زاینده رود مبارکه 

 مطالعات 97/02/11     47/15262 شلمچه-خرمشهر-خدمات مشاور کارفرما در آزادراه آبادان 145

146 
 شمالیانجام مطالعات امکان سنجی و طراحی مفهومی اتصال بخش 

 جنوبی شرکت پاالیش نفت اصفهانو 

73-97-
ص ن /1600

 الف 
 مطالعات 97/07/19

 مطالعات 97/09/14 28162 صفاشهر -مطالعات بازنگری مرحله اول و دوم محور بوانات  147

148 
 مطالعات امکان سنجی و توجیه فنی و اقتصادی احداث راه اصلی

 مطالعات 97/11/27 29426 معلمان -محور سمنان  

149 
مطالعات توجیه نهایی و طراحی تفصیلی اتصال ریلی مجتمع صنعتی 

 مطالعات 97/12/12 20975771 خاتون آباد

 مطالعات 98/01/24     44/98/ق انجام مطالعات بهسازی جاده های شرقی منطقه گل گهر 150

151 
مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی پروژه احداث تقاطعات غیر  

 EPCدر کمربندی شهر مهرانواقع همسطح 
OKC-C-98-

E-0008-00 
 مطالعات 98/03/20
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152 
فاز دو طراحی پل روگذر بعد از تونل علوی و برآورد راه دسترسی  

 از تونل
 علوی به پاالیشگاه نفت  ستاره خلیج فارس 

/ص
 مطالعات 98/04/05 1/98/04/545

 مطالعات 98/05/31   98/233027 نظارت کارگاهی بزرگراه کوهسار مهدی و تقاطعات مربوطه 153

154 
مطالعه توجیه نهایی و طراحی تفصیلی تقاطع فتح آباد بر روی 

 مرودشت -فتح آباد  -شیراز  اصفهانبزرگراه 
98/25/249 

 مطالعات 98/07/30 ص 

155 
 مطالعات توجیه نهایی و طراحی تفصیلی بهسازی راه های مواصالتی

 مطالعات 98/09/12 ص  98/27743 شمال استان اردبیل 

156 
 8الی  6مطالعه توجیه نهایی و طراحی تفصیلی واریانت کیلومتر 

 بزرگراه  
 5مهدی شهر شیراز و تونل های دو قلو کیلومتر  -کوهسار 

 مطالعات 99/06/24 1/99/17545

 مطالعات 99/06/24 1/99/17545 مطالعات بازنگری توجیه نهای و طراحی تفصیلی مهدی شهر 157

 مطالعات 99/07/29 32/31514 اسفراین -کیلومتر ابتدایی محور بجنورد  11مطالعات بهسازی  158

159 
 -مطالعات و توجیه نهایی و طراحی دوم بهسازی محور رامشیر 

 مطالعات  99/09/05  83031 پل های آنو ماهشهر 

160 
متری روی  80مطالعه بهسازی جاده ساحلی رودبار و پل قوسی فلزی 

 رودخانه سفید رود
ص/99/64369

  
 مطالعات  99/10/03

161 
بزرگراه   5و تونل های دوقلوی کیلومتر  8مطالعات واریانت کیلومتر 

 مطالعات 99/11/13 99/504789 (کوهسار مهدی)شهید قاسم سلیمانی شهر شیراز

162 
 طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم پل خروجی تونل به طول

 متر 2500 
ص/1/00/04/728  مطالعات 1400/04/01 

163 
دستگاه  6شامل  کنارتخته-مطالعات ابنیه فنی واقع در محور کمارج

 مطالعات 1400/04/27 55/400/62381 متر 175دستگاه پل به طول  1متر و  1000تونل و گالری به طول 

164 
 پل سیمره  -توجیه نهایی و طراحی تفصیلی سه راهی بابازید مطالعات

 مطالعات 1400/05/04 55/400/65303 کیلومتر 94به طول 

 1/00/06/1140/ کیلومتر 9/05به طول  طراحی و مطالعات تفصیلی مسیر 165
 ص

 مطالعات 1400/06/01

166 
واقع در کمربندی شهر  مطالعات مرحله اول و دوم و پل دوم مختار

 متر 150یاسوج به طول 
 مطالعات 1400/11/18 35203

167 
انجام مطالعات آبهای سطحی پایین دست بزرگراه شهید سپهبد 

تفصیلی تونل واقع در کیلومتر   و طراحی( کوهسار مهدی)سلیمانی 
500+4   

 مطالعات 1400/11/27 1400/543492
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 نظارت 61/06/21 52/5165 شوشتر دزفول -نظارت بر ساختمان راه اصلی دوراهی شوشتر  1

 نظارت 61/01/24 22/444 بهبهان و پل خیرآباد  -شهرضا  9نظارت بر ساختمان راه اصلی ادامه قطعه  2

3 
نظارت بر ساختمانی راههای فرعی منطقه خوزستان قطعه یک بهبهان 

 نظارت 61/01/24 2/442 زیدون دیلم

 نظارت 63/01/20 52/385 5تخت جمشید قطعه  -نظارت بر ساختمان راه اصلی سورمق  4

 نظارت 65/11/18 14/37/12066 بندر عباس  -ب راه آهن بافق /4نظارت بر اختمان قطعه  5

 نظارت 68/08/03 15958/52 چنارشاهیجان -نظارت عملیات بهسازی راه اصلی دشت ارژن  6

 نظارت 68/11/03 23328/52 7و  6پاسارگاد قطعات  -نظارت بر اجرای عملیات ساختمان راه سورمق  7

 نظارت 69/03/07 4826/52 2کهورستان قطعه  -نظارت بر  ساختمان راه اصلی الر  8

 نظارت 69/05/22 11666/52 2خیر آباد قطعه  -نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی راه اصلی دوگنبدان  9

 نظارت 69/08/20 19815/52 کهورستان قطعه یک -نظارت بر اجرای عملیت ساختمانی راه اصلی الر  10

 نظارت 70/04/12 6160/52 نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی واریانت ایزدخواست 11

 نظارت 70/04/12 6160/52 نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی واریانت گردنه ایزد خواست 12

13 
-نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی پل بریم واقع در مسیر راه دو گنبدان

 نظارت 70/04/12 6164/52 بهبهان

 نظارت 70/06/25 8883/52 ( 8قطعه )نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی راه اصلی شهرضا بهبهان  14

 نظارت 70/10/02 14/12800 الف 4بندرعباس قطعه  -نظارت بر ساختمان راه آهن بافق  15

 نظارت 70/12/13 52/15306 4و  3کاشان قطعات  -نظارت بر ساختمان آزادراه قم  16

 نظارت 70/12/19 15572/52 نظارت بر ساختمان پل پادوک 17

 نظارت 70/12/19 52/15572 بهبهان -شهرضا  9نظارت بر ساختمان پل بزرگ پادوک در قطعه  18

 نظارت 71/03/10 52/1267 ج 3کهورستان قطعه  -نظارت بر ساختمان راه اصلی الر  19

 نظارت 71/05/20 52/2773 2جهرم قطعه  -نظارت بر ساختمان راه اصلی شیراز  20

21 
-نظارت بر ساختمان در تقاطع غیر همسطح واقع در مسیر دو گنبدان

 نظارت 71/11/03 53/6179 خیرآباد

22 
-سه راهی تخت جمشید باند دوم-نظارت بر راه اصلی چهارخطه شهرضا

 نظارت 72/04/22 53/2501 قطعه اول
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23 
پاسارگاد عملیات ترانشه بری گردنه -نظارت بر ساختمان راه اصلی سورمق

 نظارت 72/05/02 53/2785 کولیکش

 نظارت 72/05/09 53/2983 خیرآباد -نظارت بر ساختمان پل شمس عرب واقع در مسیر دو گنبدان  24

 نظارت 72/07/25 53/4721 3و  2مرودشت بهسازی قطعات  -نظارت بر ساختمان راه اصلی شیراز  25

26 
 سه راهی تخت جمشید -نظارت بر ساختمان راه اصلی چهار خطه شهرضا 

 نظارت 73/05/02 2335/53 قطعه سوم -باند دوم  

27 
 سه راهی تخت جمشید -نظارت بر ساختمان راه اصلی چهارخطه شهرضا 

 نظارت 73/12/01 53/7104 قطعه دوم -باند دوم 

 نظارت 74/06/08 53/3671 ارسنجان قطعه اول -آباده طشت-نظارات بر عملیات بهسازی راه نیریز 28

29 
پل  -محور قدیم ابده  4و  2نظارت بر عملیات روکش آسفالت قطعات 

 نظارت 74/09/11 53/6026 خان

 نظارت 75/02/30 53/1045 ب/  7دهدشت قطعه  -نظارت بر ساختمان راه پاتاوه  30

 نظارت 75/03/02 53/1167 4سورمق قطعه -نظارت بر ساختمان راه اصلی چهار خطه شهرضا  31

 نظارت 75/04/04 53/1773 4الر قطعه  -نظارت بر ساختمان راه اصلی جهرم  32

 نظارت 75/07/28 53/4597 آباده -نظارت بر عملیات روکش آسفالت قطعه اول محور قدیم شهرضا  33

 نظارت 76/04/25 53/2811 ب/3الف و /3کهورستان قطعات  -نظارت بر ساختمان راه اصلی الر  34

 نظارت 76/06/05 53/3915 ارژن -نظارت بر عملیات روکش آسفالت راه اصلی شیراز  35

36 
 نظارت بر انجام عملیات تحکیم قسمتی از منطقه عبور مسیر

 نظارت 77/04/06 71/5872 بندر عباس -راه آهن بافق  6قطعه  

 نظارت 77/08/04 62/5358 ارسنجان قطعه دوم -آباده طشت  -نظارت بر عملیات بهسازی راه نیریز  37

 نظارت 78/04/01 63/1854 اشتهبان -نظارت بر ساختمان راه نیریز  38

 نظارت 80/06/26 72/5521 نظارت بر عملیات اجرایی تعریض و چهارخطه نمودن گردنه کولیکش  39

40 
 نظارت بر روکش آسفالت کمربندی شهرضا و باقیمانده قطعه اول

 نظارت 80/08/08 72/7032 70تا کیلومتر 

 نظارت 80/08/28 72/7771 الف 3دشت ارژن قطعه  -نظارت بر ساختمان راه کازرون  41

 نظارت 80/11/10 72/10275 (کمربندی شهرضا)نظارت بر عملیات اجرایی باند دوم کنارگذر شهرضا  42

 نظارت 81/07/20 9569/23الف  (کنار گذر گچساران)نظارت بر راه اصلی کنارگذر دو گنبدان  43

44 
-نظارت بر اجرای لکه گیری و روکش آسفالت توپکای راه بابامیدان

 نظارت 81/08/30 11363/23 گچساران

 نظارت 88/02/01 3491 نظارت بر احداث پل باند دوم اشکاوند و محور انرژی اتمی جوزدان 45
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 نظارت 88/02/22 7615 بروجن -مجلسی  -نظارت بر احداث باند دوم مبارکه  46

47 
شهرضا  -نظارت کارگاهی بر عملیات اجرائی باند دوم محور طالخونچه 

 نظارت 88/03/30 15205 (بروجن -دهقان )

 نظارت 88/03/30 15206 نظارت بر عملیات اجرائی تکمیل ادامه راه کمربندی جنوب غربی اصفهان  48

 نظارت 88/03/31 7153 داراب   -نظارت تقاطع غیر همسطح سه راهی جلیان واقع در محور فسا  49

 نظارت 88/10/01 49538 کیلومتر 23نظارت آسفالت گرم گردنه داس به طرف میمه به طول  50

 نظارت 88/10/01 49539 بروجن -نظارت بر عملیات اجرائی آسفالت گرم باند دوم محور دهاقان 51

 نظارت 88/11/01 20464 بابا میدان -نظارت بر اصالح قوس های دشت روم  52

53 
الی   80کیلومتر نظارت کارگاهی و عالیه احداث باند دوم اهواز خرمشهر از 

100 

 -م ت ن 
669-89 
 

 نظارت 89/02/25

54 
 خرمشهر و جاده -طراحی مقدماتی و تفضیلی باند دوم راه اهواز 

ابنیه امام صادق و انجام نقشه برداری و آزمایشات خاک و طراحی کامل  
 فنی مربوطه و نظارت بر اجرا

-669-م ت ن
89 

 نظارت 89/02/25

 شرکت مهندسی و توسعه نفت -تعریض جاده های غرب کارون  55
 -م ت ن 

669-89 
 

 نظارت 89/02/26

 نظارت 89/03/13 6674 داراب-نظارت براجرای عملیات چهارخطه کردن محور قدیم فسا  56

57 
 5/8نظارت بر عملیات اجرائی قسمتی از کنارگذر شهر دیلم به طول 

الف/ 6527/22 کیلومتر   نظارت 89/03/22 

 نظارت 89/04/01 15975 کاشان  -نظارت برعملیات اجرائی بهسازی و آسفالت گرم محور ورکان  58

 نظارت 89/04/12 6799 مارگون -نظارت بر عملیات اجرائی راه فرعی دم چنار 59

 نظارت 89/04/12 6798 چمرام -نظارت بر بهسازی محور باشت  60

 نظارت 89/04/12 6800 نظارت بر تقاطع غیر همسطح بهشت زهرا و کنارگذر گچساران 61

62 
انجام خدمات کنترل کیفی و نظارت کارگاهی در محل کارخانه های 

و نظارت کارگاهی بر حمل و پخش آسفالت در محدوده  آسفالت تولید 
 تهرانشهرداری مناطق 

565/635989 
 

 نظارت 89/06/28

 نظارت 89/07/03 33227 نظارت بر عملیات اجرائی آسفالت گرم راه های گلپایگان خوانسار   63

/20212/89 نیریز -نظارت پروژه باند دوم محور قطرویه  64
 ص

 نظارت 89/08/25

 نظارت 89/11/02 52996 نظارت تقاطع غیر همسطح میدان بسیج در کمربندی شهر رضا  65

 نظارت 86/01/14 3/77453 اردبیل قطعه چهارم-نظارت بر عملیات اجرائی زیر سازی راه آهن میانه  66

 نظارت 86/05/28 14048 نیریز -نظارت پروژه عملیات تکمیلی واریانت محور استهبان  67
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 نظارت 86/05/29 14159 آباده طشک -نظارت بر عملیات اجرائی راه اصلی قطعه اول ارسنجان  68

 نظارت 86/08/21 15062 مارکون -سقاوه  -نظارت بر اجرای عملیات بهسازی نوع ج محور دم چنار  69

 نظارت 86/08/21 15061 چرام -نظارت بر عملیات اجرائی محور باشت  70

71 
 کهورستان -نظارت بر عملیات رو کش آسفالت راه اصلی الر 

 نظارت 86/09/03 55/66129 4و پل بزرگ کیلومتر  

 نظارت 86/09/18 55/66131 ارسنجان -نظارت بر عملیات اجرایی محور سروستان  72

 نظارت 86/09/20 55/66132 نظارت بر عملیات اجرایی قطعه الف کنارگذر شمال شرقی شیراز  73

74 
 دهدشت و -نظارت بر عملیات اجرائی قطعه سوم راه اصلی پاتاوه

 نظارت 86/11/13 55/83921 ابنیه فنی مربوطه 

75 
قطعه  بوشهر عسلویه  -نظارت بر عملیات اجرائی قطعه سوم راه آهن شیراز 

 نظارت 86/12/06 3/109163 مربوطه   60به طول   کیلومتر و پل ها و تونل های 12

 نظارت 87/01/28 23/1108 نظارت بر عملیات رفع نقاط حادثه خیز شهرستان گچساران 76

77 
 نظارت بر عملیات رفع نقاطع حادثه خیز حوزه های استان کهگیلویه

 نظارت 87/01/28 23/1114 دنا -بویر احمد   

 نظارت 87/02/23 55/3305 نظارت بر عملیات اجرائی کنارگذر آباده 78

 نظارت 87/03/04 4277 نیریز -نظارت بر عملیات اجرائی راه اصلی قطعه اول خرامه  79

80 
نظارت بر عملیات اجرائی تونل تنگ سعادت شهر و راه های طرفین آن 

 نظارت 87/05/16 55/32551 غیر همسطح سعادت شهروتقاطع 

81 
نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای کلیه عملیات آسفالتی زون یک شهر 

 تهران 
-102-س ع 

2852-87 
 نظارت 87/06/11

 نظارت 87/06/14 13883 نظارت بر اجرای پروژه راه اصلی قطعه دوم ارسنجان آباده طشک 82

 نظارت 87/07/21 63/25546 نظارت بر عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح اندیشه 83

84 
نظارت بر عملیات اجرائی احداث پل تقاطع غیرهمسطح امام زاده علی 

 نظارت 87/08/29 42103 اکبر 

85 
الکتریکی  نظارت کارگاهی و عالیه بر نصبو راه اندازی سیستم عالئم 

 نظارت 87/09/01 33/11299 سرخس و فوالد خراسان -ایستگاه های محور  مشهد 

 نظارت 87/09/20 17554 مارکون -نظارت بر عملیات اجرائی راه فرعی دم چنار  86

 نظارت 87/12/28 25410 نظارت بر عملیات اجرائی احداث کنارگذر گچساران 87

88 
حفاظتی نظارت بر اجرای آسفالت شانه های درزگیری و روکش آسفالت 

 نظارت 81/10/12 91/12878 جلفا-محور مرند

 نظارت 81/10/12 91/12879 سرچم-نظارت بر آسفالت شانه ها و روکش آسفالت گرم راه اصلی تبریز 89
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90 
 نظارت بر عملیات اجرایی باند دوم واریانت ایزدخواست

 نظارت 81/10/28 72/13702 شیراز -بزرگراه اصفهان 

91 
 نظارت بر روکش آسفالت و آسفالت شانه ها و لکه گیری

 نظارت 81/11/01 91/13206 ایواوغلی -راه مرند  

 نظارت 81/12/18 23/1634 سادات -جوخانه  -نظارت بر عملیات اجرائی سرفاریاب  92

 نظارت 81/12/28 72/17475 کازرون-ج راه اصلی دشت ارژن 3 -نظارت بر عملیات اجرایی قطعه  93

94 
 نظارت بر عملیات اجرایی ساخت باند دوم محور گردنه 

 نظارت 82/04/03 72/3697 شیراز -بزرگراه اصفهان  -اجی داد -کولیکش

 نظارت 82/05/01 19440 کوهپایه -نظارت بر پل راه آهن باند دوم محور سگزی  95

 نظارت 82/05/08 7253 قطرویه بهسازی نوع الف -نظارت بر روکش آسفالت گرم راه سیرجان  96

 نظارت 82/09/19 72/11719 ب 3دشت ارژن قطعه  -نظارت بر عملیات اجرایی راه اصلی کازرون  97

 نظارت 82/12/28 63268 تکمیل باقیمانده عملیات راهسازی محور کمربندی جنوب غربی اصفهان 98

 نظارت 83/03/19 72/3022 آباده -نظارت بر عملیات بهسازی قطعه دوم محور قدیم شهرضا  99

100 
ارتباطی  نظارت بر عملیات اجرایی تونل تنگ سعادت شهر و راه های 

 نظارت 83/06/31 72/10675 1طرفین آن و تونل 

101 
  -نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی باند دوم چهار خطه پلیس ره 

 نظارت 83/08/12 13456/23 دوگنبدان

102 
 نظارت بر پروژه تقاطع غیر همسطح سه راهی دوم رزقان

 نظارت 84/05/23 4805 پل بزرگ و دیوار حائل

103 
نظارت بر عملیات اجرائی احداث ابنیه فنی قطعات محور چهار خطه 

 نظارت 84/07/22 12504 بابامیدان -دشتروم 

 نظارت 84/08/11 18228 نظارت بر عملیات اجرائی قطعه پنجم اجرائی راه اهن اصفهان شیراز   104

105 
شهرستان نظارت بر عملیات اجرائی روکش آسفالت راههای استحفاظی 

 نظارت 85/01/20 2346 میمه -برخوار 

106 
جلیان فسا حدفاصل سه راهی  -نظارت پروژه بهسازی محور قدیم داراب 

 نظارت 85/02/18 2395 به روستای ششده

 نظارت 85/09/21 22185 مارگون -ساوه  -نظارت بر اجرای عملیات بهسازی نوع ج محور دم چنار  107

 نظارت 85/09/29 22183 بهسازی و تعریض ورودی شهر دهدشت 108

 نظارت 85/12/17 49360 اصفهان -زیرگذر پل راه آهن با محور اردستان  109

110 
 چرام ورودی دهدشت   -نظارت بر محور های ورودی دهدشت 

 نظارت 90/02/14 2214 قلعه رئیسی -جاورده  -سوق لنده و ورودی دهدشت  قلعه دختر 

 نظارت 90/12/24 55/16455 نظارت بر عملیات اجرائی جاده سمیرم با کمربندی شهر رضا 111
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112 
 دیلم  -نظارت بر عملیات اجرائی احداث محور دوم گناوه 

 کیلومتر 10امام حسن بطول تقریبی  -حدفاصل دیلم  
4077-22-

 الف
 نظارت 91/01/30

113 
 بابامیدان   -نظارت بر عملیات اجرائی پروژه محور یاسوج 

 نظارت 91/02/31 5340 حدفاصل پلیس راه تا پل آب سفید 

114 
مشهد  -ایستگاه محورراه آهن  تهران 149نظارت بر نصب دستگاه های در  

 نظارت 91/02/31 529/ص400 مشهد  -تهران       ATCلوکوموتیوها    و 

 نظارت 91/03/30 55/39346 کیلومتر15/5نظارت بر قطعه ج کنارگذر شمال شرقی شیراز به طول  115

116 
 نظارت کارگاهی اجرای روکش آسفالت

 نظارت 93/02/09 28538 قالتویه -سروستان و داراب  -شیراز  

117 
 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی احداث باند دوم

 نظارت 93/03/30 93/4765/ص جنب شهر -داراب   

 نظارت 93/04/01 55/39346 نظارت قطعه ج  کنارگذر شمال شرقی شیراز 118

/  22/14795 بهبهان -نظارت کارگاهی و عالیه پروژه دیلم  119
 الف

 نظارت 93/06/11

120 
کرگان سامان پل  -نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی باند دوم تیران 

روکش  تکمیل ادامه کمربندی جنوب غربی اصفهان و نظارت و بهسازی 
 آسفالت راههای روستایی منطقه 

17/93/3308
1 

 نظارت 94/08/13

121 
سازی نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات زیر سازی ، آسفالت و خیابان 

 نظارت 95/05/02 94/89281 و ناژوان استان اصفهان 13-12-11-9-8-5-2-1مناطق 

122 
 نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های شهرستان های

 سمیرم -دهاقان  -مبارکه   شهر رضا -فالورجان  -لنجان 
24754/95/1

7 
 نظارت 95/06/01

123 
بندر نظارت کارگاهی و عالیه عملیات احداث تونل شهر جدید علوی به 

 شهید رجایی
ص/

1/95/6/931 
 نظارت 95/06/29

124 
تهران و پل  18نظارت کارگاهی پروزه های راه و باند سطح منطقه 

 متری بهار 45بزرگ
26/518/2754

3 
 نظارت 95/07/04

125 
و نقل خدمات مشاوره راهبردی، مدیریتی و کنترل مهندسی امورحمل و 

 ترافیک شهر های جدید کشور

/ص
1000/95/673

2 
 نظارت 95/08/02

 نظارت 95/12/04 503/47731 تهران 3نظارت کارگاهی پروژه های آسفالت سطح منطقه  126

127 
ادامه نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات زیر سازی ،آسفالت و خیابان 

 نظارت 96/01/07 119/95/1136 و ناژوان استان اصفهان   13-12-11-9-8-5-2-1منطق  سازی 

128 
به ادامه نظارت کارگاهی  و عالیه عملیات احداث تونل شهر جدید علوی 

 نظارت 96/01/07 1/96/1/3/ص بندر شهید رجایی  

 نظارت 96/01/07 1/96/1/5/ص نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه های شهر جدید علوی  129

130 
 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجریی پروژه های

 دیلم و دیلم هندیجان و بلوار ورودی دیلم   -امام حسن -کمربندی گناوه 
-22-الف

11022 
 نظارت 96/03/22

131 
  -ادامه نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های شهرستان های لنجان

 نظارت 96/10/02 17/96/53573 سمیرم –و دهاقان شهرضا -فالورجانمبارکه

132 
پروژه توسعه و بهسازی اپرون بتنی ( عالیه و کارگاهی)نظارت مرحله سوم 

 نظارت 96/10/19 22-2-96 فرودگاه تبریز     0ارتباطی و تاکسیویهای و 

133 
راه  نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی احداث تونل علوی و 

 نظارت 97/01/06 1/97/1/2/ص دسترسی  و سایر پروژه های مرتبط
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134 
  33-15در پروژه بهسازی باند ( عالیه و کارگاهی)نظارت مرحله سوم 

تاکسیویهای ارتباطی اپرون موجود استیپ سازی و سیویل ورک روشنایی 
 فرودگاه اردبیل به روش طرح و ساختباند 

 نظارت 97/04/02 97-2-18

135 
نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی احداث تونل علوی و راه  

 سایر پروژه های مرتبطدسترسیو 
/ص

1/97/5/743 
 نظارت 97/05/01

136 
-لنجانادامه نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های شهرستان های 

نایین و خور و   -شرق اصفهان-دهاقان-شهرضا سمیرمفالورجانمبارکه 
 و راه روستاییبیابانک 

 نظارت 97/10/01 11/97/62661

 نظارت 97/10/01 85/19024 (شاه بهرام-الر)نظارت کارگاهی پروژه ایمن سازی محور باشت چرام  137

 نظارت 97/12/01 3/178297 جیرفت-نظارت بر عملیات اجرایی قطعه اول محور راه آهن بم 138

139 
خدمات مهندسی،مشاوره،نظارت عالیه،نظارت کارگاهی پروژه اتصال 

 نظارت 97/12/12 20975771 کارخانه ذوب خاتون آباد به شبکه ریلی کشورریلی شبکه 

140 
 نظارت بر عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح میدان بسیج واقع در  

 نظارت 98/02/21 55/98/20187 کمربندی شهرضا

 نظارت 98/02/23 95/4674 بهبهان-نظارت بر عملیات اجرایی بهسازی محور دیلم 141

142 
راه  نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی احداث تونل علوی و 

 دسترسی و سایر پروژه های مرتبط
/ص

1/97/03/360 
 نظارت 98/03/04

 نظارت 98/03/05 5702 نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح سه راهی مجن 143

144 
پروژه فوالد مبارکهنظارت عالیه و کارگاهی احداث رینگ پیرامون و 

 نظارت     اصفهانهمسطح مجتمع فوالد مبارکه غیر تقاطعات 

 نظارت 98/05/31 98/233027 نظارت کارگاهی بزرگراه کوهسار مهدی و تقاطعات مربوطه 145

98/55/17102 تربت حیدریه -سنگان  10و  1نظارت احداث بند دوم قطعات  146
1 

 نظارت 98/10/10

147 
 ارسنجان-صفاشهر-نظارت بر محور صفاشهر بوانات، اسفند آباد

 نظارت 99/03/24 99/7196ص کره ای هرات 

 نظارت 99/06/24 1/99/17545 نظارت عالیه و کارگاهی احداث بزرگراه کوهسار و مهدی شهر شیراز 148

149 
بر روی سفیدرود  نظارت بر اجرای عملیات احداث پل بزرگ قوسی فلزی

ص/00/11614 و ساماندهی جاده ساحلی رودبار  نظارت 1400/03/09 

 نظارت 1400/03/13 32/9070 کیلومتر 10بجنورد به طول  – نظارت بر احداث باند دوم محور اسفراین 150

 نظارت 1400/03/17 25764 کیلومتر 20خرمشهر به طول  –بر احداث باند دوم محور اهواز  نظارت 151

 نظارت 1400/06/28 65029 کیلومتر 10بندرماهشهر  به طول  –نظارت بر احداث باند دوم محور رامشیر 152

153 
نظارت بر عملیات اجرایی احداث تقاطع غیرهمسطح بسیج واقع در   ادامه

 کمربندی شهرضا
55/1400/139

444 
 نظارت 1400/09/01

154 
خدمات نظارت کارگاهی عملیات اجرایی کوهسار مهدی و تقاطعات  ادامه

 نظارت 1400/11/27 1400/543836 مربوطه

 نظارت 1400/11/27 34383 شاهرود نظارت تقاطع غیرهمسطح مجن واقع در محور 155
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