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(مشاوره تخ صصی ،طراحی ،نظارت ،اجر )ا

اینکه طرح رد لحظهای از خالقیت بوجود میآید ،یک حقیقت ان کارانپذری است ،زمانی هک ذهن ردگیر چگونگی تضمین استح کام یک ساختمان و نیز تأمین خواستهاهیی ربای آسایش و راحتی است،
ً
ربای رسیدن هب هدفی متعالیرتاز تأمین نیازاهی صراف کارکردی ربانگیخته میشود و آماده میگردد ات تواانییاهی شارعاهنای را هب معرض نمایش گذا رد هک ما را ربمیانگیزانند و هب ما لذت و سرور میبخشند.
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 -1-1معرفی ش کرت
شرکت خاوران سازه البرز میباشدکه کار خود را در زمینه طراحی و مقاوم سازی سازههای صنعتی و خاص از سال 1321
آغاز نموده و در راستای فعالیت سازه تاکنون طراح و مجری پروژههای بسیار موفقی بوده است.
بهرهگیری از تاوان باا ی هناری ،ع مای و فنای تایی طراحای ساازه ،معمااری و مهندساین داناشآموختاه
این مجموعه باا 
دانشگاههای برتر ایران و آشنا به روشهای مدرن طراحی سازه و استانداردهای روز طراحی سازه و نیز برخورداری از تماامی
امکانات اجرایی و عمرانی توانسته فضاهایی متنوع و کارآمد در پاروژههاای تجااری ،فرهنگای ،مساکونی ،صانعتی ،اداری و
 ...ارائه نماید.

 -2-1شرح خدمات
گروهمهندسینمشاورکیساباارائهمشاورهتخصصیامکانانتخاببهترینطرحرافراهمنمودهاست.اینگرروهبرا
کادریمجربازمهندسینمعمار،سازه،برقومکانیکوباچندینسالسابقهطراحیواجررادرفاراهایمسرکونی،
اداری،تجاری،صنعتیو...آمادهارایهخدماتدرزمینههایذیلمیباشد.
 طراحی سازه و معماری ساختمانهای مسکونی ،تجاری و صنعتی -مقاوم سازی و بهینه سازی سازه

 -3-1چارت سازمانی
تریننقشیکچارتسازمانی،مشخصکردننحروهیارتباطراتدرداخرلهررسرازمانیمریباشرد.گرروه


واضح
مهندسینمشاورکیساجهتتسهیلدرارتباطباکارفرمایانوخدماتسازمانیافتهبههرریرکازکارفرمایرانخرودبرا
تدوینچارتسازمانیومشخصنمودنحوزهفعالیتبرایهربخشسعیدرارائهخدماتبرهبهتررینشریوهممکرن
دارد.
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شکل( )1-1چارت سازمانی گروه مهندسین مشاور کیسا

 -4-1فعالیت اهی حرهف ای
اینمجموعهباپشتوانهنیروهایماهر،متخصصوامینتاکنونپروژههرایمتعرددیرادرسراسررایررانبرهانجرا 
رسانیدهاست.اینسوابقرامریترواندرچهراربخرشکیریمعمراریودکوراسریونداخیری،طراحریسرازه،اجرراو
هوشمندسازیبهشرحذیلخالصهنمود :
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 -1-4-1طراحی سازه
شرکتمهندسیخاروانسازهالبرزبابهرمندیازتوانمتخصصینودانشآموختگانبرترکشروردرزمینرهطراحری
سازههایصنعتی،مسکونی،تجاریو...خدماتارزندهایراارائهنمودهاست.اینشرکتباهدفبهینهنمودنطراحی

سازهها،بابررسیآییننامههایروزدنیاوایرانروشینویندرخصوصبهینهسازیوطراحیسرازههرابرهکراربسرته
است.همچنینمهندسینمجرباینمجموعهباجمعآوریوبرنامهنویسیپکیجانحصاریطراحریاتصرا تسرعیدر
ارائهخدماتبهصورتمتمایزبهکارفرمایانمحتر رادارد .
STRUCTURAL DESIGN CODES
 Iranian National Building Codes:
 Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of
Buildings (3rd Edition), Standard No. 2800-05
 Instruction Manual for Design of Steel Industrial Buildings, No. 325
 Instruction Manual for Connections in Steel Structures, No. 264
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05  از4 صفحه

 ندارد:پیوست

STRUCTURAL DESIGN CODES
 Guide for the Design and Construction of Mill Buildings, AISE Technical Report
No. 13 (2003)
 Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, ASCE/SEI 7-05
 Steel Design Guide Series, AISC
 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 Bardsir Design Criteria for Civil and Structural Works

SOFTWARE
 Sap2000 version 11.0.8 will be used as the main software for the modeling of
structure. This version has the minimum bugs in compare with the similar
versions. This software has been used by the designer & probable bugs has been
detected.

. واحد اول،811  پالک،بانک مركزي

 بعد از، بولوار میرداماد:آدرس دفتر مركزي
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 Too many work sheets has been prepared by this consultant by the means of
EXCEL & MATHCAD softwares. All connections, crane girders & other repeated
calculations will be done by this work sheets.

فاز ارائه و نقشه کشی
فاز طراحی
فاز تحلیل
فاز مدلسازی
فاز بارگذاری
فاز جمع آوری اطالعات
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من
تخبی از رپوژهاهی طراحی سازه مسکونی ،صنعتی
یفونداسیونهاوسازهسالناصییفو دسازیبردسیر

 طراح
 طراحیفونداسیونهاوسازهسالناصییفو دسازیسیرجان
 طراحیسالنفو دسازیگرمسار
 طراحیپارکینگطبقاتیدرگنبدکابوس
 پروژهطراحیپایپبریجمجتمعتجاریایرانمالتهران
 طراحیسازهinduratingبهوزنتقریبی6000تندرفو دسازیخراسان
 طراحیسازهGrindingبهوزنتقریبی0000تندرفو دسازیخراسان
طراحیتیرجرثقیلهایسازهفو دسازیبردسیر(جرثقیل280،020و80تن)


طراحیسازهبینهایذخیرهموادفو دسازیبردسیرباوزنتقریبی1000تن


طراحیپیکانهایدسترسیبهارتفاع00متربرایسازهفو دسازیبردسیر


 طراحیسازهThicknerمجتمعفو دسازیخراسان
 طراحیسازههایLF , EAFپیتفر فو دسازیسیرجان
طراحیسازهساختمانمسکونی(10طبقه)جنابآقایژفرهدرسعادتآباد


 طراحیمجتمع2200واحدبیرجند
 طراحیسازههتلهایبزرگوکوچکواقعدرعراقبهمتراژ0000و6000مترمربعآییننامرهطراحری
لرزهایUBC

 طراحیساختماندندانپزشکیدانشگاهکاشان(6000مترمربع)
 طراحیساختمانعیو پزشکیدانشگاهکاشان(6000مترمربع)
 طراحیساختمانتوانبخشیدانشگاهکاشان(6000مترمربع)
 طراحیساختمانخوابگاهدانشگاهکاشان(0000مترمربع)
 طراحیسازهوفونداسیونسازهwater treatmentفو دسازیخراسان
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 طراحیسازهوفونداسیونسازههایاستکوبگفییترگندلهسازیخراسان
 همکاریدرطراحیساختمان10طبقهالماس00000:مترمربعزیربنا-شهرکرمان 
 طراحیمجموعهفرهنگیورفاهینوسازیمدارسخراسانجنوبی:زیربنا0000مترمربع 
 ارزیابیآسیبپذیریومقاو سازیساختمانبتننساجی:مطالعاتارزیابیآسیبپذیریومقاو سازی
ساختمانبتننساجیمجتمعآموزشیاما عیی(ع)یزد
 ارزیابیآسیبپذیریومقاو سازیساختمانمخابراتشهیدرمارانی:مطالعراتکمریارزیرابیآسریب
پذیریومقاو سازیساختمانمخابراتشهیدرماانی 
 طراحیسولهکارخانهآلومنیو سازیقائمشهر:سوله2طبقهبا600مترمربعزیربنا
 طراحیبیشاز20000مترمربعساختمانمسکونیوتجاریدرسرتاسرایران
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شکل( )2-1طراحی سازه سالن اصلی ذوب فوالد سازی بردسیر
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شکل( )0-1بررسی مدلسازی فایلهای تکال سالن اصلی ذوب فوالد سازی بردسیر

شکل( )0-1بررسی مدلسازی بیسپلیتهای سالن اصلی ذوب فوالد سازی بردسیر
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شکل( )0-1طراحی فونداسیونهای سالن ذوب فوالد سازی سیرجان

شکل( )6-1طراحی سازه سالن ذوب فوالد سازی سیرجان
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شکل( )0-1طراحی سازه و فونداسیونهای سالن ذوب فوالد سازی بردسیر

شکل( )8-1طراحی سازه و فونداسیونهای سالن ذوب فوالد سازی بردسیر
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شکل( )0-1مدل اجزا محدودی ساختمان ریختهگری فوالدسازی بردسیر

شکل( )10-1مدل اجزا محدودی ساختمان سالن ذوب فوالدسازی بردسیر
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شکل( )11-1طراحی و مدلسازی سازه  Thickenerگندله سازی خراسان

شکل( )12-1طراحی و مدلسازی سازه  Thickenerگندله سازی خراسان
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شکل( )10-1طراحی سازه و فونداسیون پایپ بریجهای مجتمع تجاری ایران مال
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شکل( )10-1اطالعات اولیه جرثقیلهای سوله تعمیر موتور هواپیما فرودگاه پیام کرج

شکل( )10-1طراحی و تقویت فونداسیونهای موجود سوله فرودگاه پیام کرج
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شکل( )16-1نمایی از انجام آزمایشهای اولتراسونیک ،مقاومت الکتریکی بتن و اسکن میلگرد
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شکل( )10-1موقعیت هوایی از پروژه وزارت دفاع واقع در پارچین

شکل( )18-1نمایی از نمونههای اخذ شده گمانه آزمایشی پروژه وزارت دفاع واقع در پارچین
آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از
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شکل( )10-1نمایی از انجام آزمایشات صحرایی در گمانه آزمایشی پروژه برج اقدسیه

شکل( )20-1انجام عملیات لرزه نگاری در گمانه ها پروژه برج اقدسیه


آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 -5-1معرفی اعضای هیئت مدریه و مدریان ش کرت
 -1-5-1رئیس هیت مدریه
دکتر حسن قدرتی

تحصیلی
 .8كارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران با معدل  81/3به عنووان دانشویوي ماتواز مهور  8331توا رورداد
.8331
 .2كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران با معدل  81/2به عنوان دانشویوي ماتواز و نفور اول ورودي
كنکور ارشد در رشته مدیریت مهر  8331تا ررداد .8318
 .3دكتري تخصصی مدیریت صنعتی با گرایش تحقیق در عالیات یا  Ph.Dاز علوم تحقیقات تهران با معودل 81/3
به عنوان دانشیوي ماتاز مهر ماه  8312تا اسفند .8311

تحقیقاتی
 .8تحقیقات جنگ سه سال تا .8331
 .2مشاوره مدیریت عالیه در شركت هاي بنیاد جانبازان ،بنیاد شهید و شركت هاي رصوصی  22سال.
 .3تالیف  3كتاب در زمینه مالی و روش تحقیق.
 .1راهناایی و مدیریت ده ها پروژه تحقیقات مالی و صنعتی در شركت هاي تولیدي در زمینه هواي تحلیوم موالی،
بهبود روش ها ،تحلیم وضعیت ،ارزیابی اقتصادي ،تحلیم استراتژیک و . ...
 .5راهناایی و مشاوره صدها پایان نامه درمقاطع ارشد و دكتري مدیریت ،حسابداري و مالی.
 .3مشاركت در تدوین سند راهبردي فرش دست باف كشور.
 .1تالیف بیش از  52مقاله فارسی و التین در زمینه هاي مالی و مدیریت.
آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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پروژه های تدوین شده
 .8ده ها پروژه تحلیم و بهبود روش ها در شركت هاي فخر ایران و استارالیت در زمینه هایی چون تغییر یا انتخاب
روش تولید ،ررید یا سارت ،برون سپاري فعالیت ها.
 .2ارزیابی استراتژیک در گروه نساجی فخر.
 .3تحلیم وضعیت عالکرد شركت ریسندگی كاشان.
 .1طراحی سیستم مدیریت برنامه ریزي مواد در شركت زمزم ایران.
 .5تهیه طرح توجیهی تغییر تکنولوژي در گروه نساجی وزارت دفاع.
 .3تدوین نقشه جامع فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی كاشان.
 .1تحلیم مالی نقدینگی در شركت پارس و ارایه راه برون رفت از آن.
 .1ارزیابی اقتصادي انتقال شركت و تغییر تکنولوژي شركت روغن نباتی پارس.
 .9تحلیم استراتژیک شركت روغن نباتی اتکا.
 .82سایر موارد مشابه.

آموزشی
 .8بیش از  25سال تدریس در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد و دكتري در دانشگاه هاي تهران ،آزاد اسالمی
كاشان ،امام حسین ،پیام نور ،علای كاربردي و الکترونیک.
 .2برگزاري ساینارهاي آموزشی براي مدیران ارشد و اجرایی در دانشگاه كاشان ،شهرداري كاشوان ،شوركت پوارس
قو ،گروه نساجی فخر ،سازمان مدیریت دولتی.

اجرایی
 .8معاونت صنایع شركت استارالیت سال
 .2معاونت طرح و برنامه و عضو هیات اجرایی گروه نساجی وزارت دفاع
 .3معاونت طرح و برنامه شركت ریسندگی و بافندگی كاشان
 .1معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی كاشان
 .5ریاست دانشگاه آزاد اسالمی كاشان
 .3مدیریت گروه مدیریت دانشگاه آزاد كاشان
 .1مدیریت آموزش و تحقیقات مركز فرش وزارت بازرگانی
آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 -2-5-1عضو هیئت مدریه و مشاور ارشد
دکتر عطا آقایی

سوابق تحصیلی و مدارک
 .8كارشناسی :عاران ،عاران ،دانشگاه آزاد اسالمی.
 .2كارشناسی ارشد :مهندسی عاران ،راک و پی ،دانشگاه صنعتی امیركبیر.
 .3دكترا :مهندسی عاران ،راک و پی ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
 .1فرصت مطالعاتی :دانشگاه توكیو ،ژاپن.

ثبت اختراع
 .8دستگاه اندازه گیري مدول برشی حداكثر با استفاده از  GAP-SENSORبا فركانس پاسخ باال(طرح حائز ناره
الزم براي دریافت حاایت از بنیاد ملی نخبگان گردیود  ،8392 ،اداره ثبوت و مركوز تحقیقوات و پوژوهش هواي
صنعتی ایران و بنیاد ملی.

تدوین استاندارد ،ضوابط ،آییننامه
 .2عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،رواک -آموادهسوازي رشوک
ناونههاي راک براي آزمونهاي دانهبندي و تعیین ثابتهاي راک.
 .3عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صونعتی ایوران ،رواک -مشخصوات توراكم
آزمایشگاهی راک با تالش استاندارد.

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.

تلفن و فکس14611464- 14611465 - 14611415 :

معرفی شرکت و فعالیتهای حرفهای

شرکت خاوران سازه البرز
KSAgroup.CO

شماره ثبت 4506
پیوست :ندارد

صفحه  16از 05

 .1عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سوازمان اسوتاندارد و تحقیقوات صونعتی ایوران ،رواک -نسوبت بواربري
كالیفرنیا در راکهاي متراكم شده در آزمایشگاه.
 .5عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،راک -تعیین مدول و میرایی
راکها با استفاده از دستگاه سه محوري سیکلی.
 .3عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقوات صونعتی ایوران ،رواک -روش نگهوداري و
حام ناونههاي راک.
 .1عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایوران ،رواک -آزموایش توراكم بوه
روش استاندارد.
 .1عضو كایسیون فنی تدوین اسوتاندارد ،سوازمان اسوتاندارد و تحقیقوات صونعتی ایوران ،رواک -تصویحی وزن
مخصوص و رطوبت براي بزرگ اندازه ها.
 .9عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،راک -اندازه گیوري دانسویته
صحرایی به روش مخروط ماسه.
 .82عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،راک -اندازه گیوري دانسویته
صحرایی به روش چاله و آب.
 .88عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،رواک -تشوری و شناسوایی
راکها ( مشاهدهاي-دستی .
 .82عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،ژئوسنتتیک ها -اندازه گیوري
ضخامت تحت فشار معین.
 .83عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،ژئوسنتتیک ها -ناونه برداري
و تهیه آزمونه.
 .81عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،ژئوسنتتیک ها -اندازه گیوري
جرم در واحد سط ژئوتکستایم و محصوالت وابسته.
 .85عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقوات صونعتی ایوران ،ژئوسونتتیک هوا -ارزیوابی
مقاومت در برابر اكسیداسیون.
 .83عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،ژئوسنتتیک هوا -مقاوموت در
برابر ضربه.
آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 .81عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،ژئوسنتتیکها -ضوری نفوو
پذیري.
 .81عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صونعتی ایوران ،ژئوسونتتیک هوا -مقاوموت
برشی.
 .89عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صونعتی ایوران ،ژئوسونتتیک هوا -مقاوموت
برشی روي سط شیبدار.
 .22عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صونعتی ایوران ،ژئوسونتتیک هوا -مقاوموت
.CBR
 .28عضو كایسیون فنی تدوین استاندارد ،سازمان استاندارد و تحقیقات صونعتی ایوران ،ژئوسونتتیک هوا -مقاوموت
اتصاالت.
 .22نای رئیس تدوین ناونهگیري ،كیفیت راک.TC190 -

همکاری با مجالت علمی
 .8داوري مقاالت ،ISI ،SCEITIAA IRANICA ،چاپی و الکترونیکی.
 .2داوري مقاالت ،زمینشناسی مهندسی دانشگاه روارزمی ،علای پژوهشی ،چاپی و الکترونیکی.
 .3داوري مقاالت ،ISI ،Arabian Journal of Geosciences ،چاپی و الکترونیکی.
 .1داوري مقاالت ،ISI ،Marine Georesources & Geotechnology ،چاپی و الکترونیکی.
 .5داوري مقاالت ،دومین كنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه رازي كرمانشاه.

مسئولیتهای علمی در برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی
 .8هاایش روناایی از بانک اطالعات ژئوتکنیک كشور ،مركز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازي

فعالیتهای آموزشی
 .8دانشگاه آزاد واحد رودهن ،تدریس مکانیک راک-مقطع كارشناسی-مهندسی عاران.
 .2پژوهشکده سارتاان و مسکن -مركز تحقیقوات راه ،مسوکن و شهرسوازي ،تودریس دینامیوک رواک – مقطوع
كارشناسی ارشد-مهندسی زلزله
 .3پژوهشکده سارتاان و مسکن -مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي ،تودریس ژئوتکنیوک لورزه اي – مقطوع
دكتري-مهندسی زلزله(یک نیم سال .
آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 .1استاد مشاور مقطع ارشد  -دانشگاه صنعتی امیركبیر (پلی تکنیک  ،مطالعه رفتار مصال پاره سنگی با استفاده از
آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس.
 .5استاد مشاور مقطع ارشد  -دانشگاه صنعتی امیركبیر (پلی تکنیک  ،مدلسازي عددي رفتار مصوال سونگریزه اي
حاصم از آزمایشهاي سه محوري قطربزرگ.
 .3استاد مشاور مقطع ارشد -پژوهشکده سارتاان و مسکن -مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي ،آنالیز تحلیوم
رطر با استفاده از منحنی هاي شکنندگی.
 .1استاد راهناا -پژوهشکده سارتاان و مسکن -مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي ،مدلسوازي عوددي لولوه
هاي مدفون در دارم راک تحت گسلش با مکانیزمهاي مختلف .
 .1دوره آموزشی پایداري شی ها -مركز تحقیقات سارتاان و مسکن و شهرسوازي ،تحلیوم و پایوداري شوی هوا،
تحلیم و پایدارسازي شی مشرف به نیروگاه سد شهید رجایی
 .9مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي ،اصول و كلیات ب رناموه جوامع كواهش رطور پوذیري لورزه اي (اهایوت
بررسیهاي ژتوتکنیکی در شنارت سارتگاه .
 .82مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي ،ساینار درسهایی از زلزله بم،بررسی مشاهدات ناشی از فعال شدن گسم
بم از دیدگاه راک و پی
 .88سازمان زمینشناسی ،هاایش یکروزه زمینلرزه داهوئیه (زرند كرمان  ،سخنران نشست سوم با عنوان پیامودهاي
ژئوتکنیکی زمین لرزه داهوئیه
 .82مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي ،بررسی اثر محتواي فركانسی بر رفتار مصال راكی.
 .83رئیس مركز بین الالم ،اطالع رسانی و روابط عاومی معاونت برنامه ریوزي و ناوارت راهبوردي رئویس جاهوور،
برنامه آموزشی توسعه ظرفیت منطقه اي مدیرت بالیا-ریزپهنه بندي لرزه اي با هاکاري كایسیون اقتصوادي و
اجتااعی ملم متحد براي آسیا و اقیانوسیه(اسکاپ .
 .81استاد راهناا مقطع دكتري -پژوهشکده سارتاان و مسکن -مركز تحقیقوات راه ،مسوکن و شهرسوازي ،ارزیوابی
رفتار دینامیکی مصال راكی با استفاده از دستگاه سهمحوري بزرگ مقیاس.

سوابق کاری:
 .5انیام آزمایشهاي سد زنوز ،وزارت نیرو
 .3اثر بزرگ اندازه ها بر مقاومت برشی راک درشت دانه با نگرشی بر آبرفت تهران ،مركز تحقیقوات راه ،مسوکن و
شهرسازي
آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 .1انیام آزمایشهاي استاتیکی و دینامیکی مصال هسته و پوسته سد شهرچاي ،وزارت نیرو
 .1استفاده از آهک زنده و شکفته براي بهسازي رواص مقاومتی راک با شارص پالستیسیته باال ،مركوز تحقیقوات
راه ،مسکن و شهرسازي
 .9مطالعات زمینشناسی ،زمینشناسی مهندسی شهر بم ،بنیاد مسکن -كایته بازسازي بم
 .82مطالعات لرزهریزي ،ژئوتکنیک و ژئوتکنیک لرزهاي شهر بم ،بنیاد مسکن -كایته بازسازي بم
 .88انیام آزمایشات استاتیکی ،سیکلی مقاومتی و دینامیکی روي مصال پوسته سد با رویه بتنی سیاه بیشه باالدست
(معدن  ، 8وزارت نیرو
 .82ارزیابی مدول برشی و میرایی مصال شنی ،مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي
 .83ریز پهنه بندي شهر شیراز-فاز  ،8وزارت مسکن و شهرسازي
 .81ریز پهنه بندي شهر شیراز-فاز  ،2وزارت مسکن و شهرسازي
 .85بررسی اثر محتواي فركانسی بر رواص راکهاي درشت دانه ،مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي
 .83انیام آزمایشات استاتیکی و دینامیکی مصال پوسته گتوند ،وزارت نیرو
 .81انیام آزمایشات استاتیکی ،سیکلی مقاومتی و دینامیکی روي مصال پوسته سد با رویه بتنی سیاهبیشه باالدسوت
(معدن  2و  ، 1وزارت نیرو
 .81رفتارمونوتونیک مصال شنی ،مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي
 .89ارزیابی استفاده از  GAP-SENSORدر اندازهگیري مدول برشوی حوداكثر در رواکهواي شونی سونگریزهاي
الیهبندي شده ،مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي
 .22ارزیابی رفتار دینامیکی مصال با استفاده از دسوتگاه سوه محووري قطور بوزرگ ،مركوز تحقیقوات راه ،مسوکن و
شهرسازي
 .28پهنهبندي لرزهاي بر اساس دقت متوسط تا زیاد بوراي منطقوه بوه وسوعت  12كیلوومتر مربوع ،وزارت مسوکن و
شهرسازي
 .22تهیه راهنااي تحلیم پاسخ سارتگاه براي ریز پهنهبندي لرزهاي در مناطق شهري ،مركز تحقیقات راه ،مسوکن و
شهرسازي
 .23ریز پهنه بندي شهرهاي سانان-سرره ،شاهرود-بسطام و مهدي شهر ،اداره كم راه و شهرسازي استان مازندران
 .21ارزیابی استفاده از  GAP-SENSORدر اندازه گیري مدول برشی حداكثر درهاي مخلوط ماسه و تایر چیپس،
بنیاد ملی نخبگان
آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از
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تلفن و فکس14611464- 14611465 - 14611415 :

معرفی شرکت و فعالیتهای حرفهای

شرکت خاوران سازه البرز
KSAgroup.CO

شماره ثبت 4506
پیوست :ندارد

صفحه  18از 05

 .25انیام آزمایشهاي استاتیکی روي مصال رودرانه اي و سنگریزهاي سد عاارت ،وزارت نیرو
 .23انیام آزمایشهاي رشک-اشباع مصال پوسته گتوند
 .21بررسی رفتار مصال سرباره وب آهن به عنووان باالسوت و زیرباالسوت رطووط ریلوی تحوت شورایط بارگوذاري
دینامیکی و مونوتونیک ،مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي
 .21پهنه بندي لرزه اي شهر بستک
 .29بررسی رفتار سیکلی راک هاي شنی با تراكم بسیار باال ،مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي
 .32استفاده از سرباره فوالد جهت تثبیت در زیرسازي جاده ،مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي
 .38ناارت بر پهنه بندي ژئوتکنیک لرزه اي شهرهاي اراک و داودآباد ،وزارت مسکن و شهرسازي

عضویت در مجامع علمی /صنفی
 .8عضو كایته ملی سدهاي بزرگ ایران
2. International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
 .3عضو سازمان ناام مهندسی سارتاان استان تهران
 .1عضو انیان ژئوتکنیک ایران

سوابق اجرایی
 .8هاکاري به عنوان كارشناس ژئوتکنیک ،شركت توسعه منابع آب و نیروي ایران
 .2كارشناس ژئوتکنیک ،شركت سانو
 .3كارشناس ژئوتکنیک (نیاه وقت  ،شركت پژوهش عاران راهوار
 .1كارشناس و مسئول آزمایشگاه ،بخش ژئوتکنیک مركز تحقیقات سارتاان و مسکن
 .5كارشناس ارشد و مسئول آزمایشگاه ،بخش ژئوتکنیک و زیرسارت مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي
 .3عضو هیات علای ،بخش ژئوتکنیک و زیرسارت مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي
 .1سرپرست بخش ژئوتکنیک و زیرسارت ،بخش ژئوتکنیک و زیرسارت مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از
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 -3-5-1انیب رئیس هیئت مدریه
مهندس امیرحسین حیدری

سوابق تحصیلی و مدارک:
 .8كارشناسی :عاران عاران ،دانشگاه آزاد اسالمی.
 .2كارشناسی ارشد :مهندسی و مدیریت سارت ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات اصفهان.
 .3پروانه كارشناسی رسای دادگستري از كانون كارشناسان رسای دادگستري استان اصفهان.
 .1پروانه پایه  2محاسبات ،پایه یک ناارت ،پایه یک اجرا از سازمان ناام مهندسی سارتاان استان اصفهان.
 .5پروانه ماده  21قانون ناام مهندسی (كارشناسی عاومی .

سوابق کاری:
 .8مدیر پروژه و مدیر طرح ،پروژه هاي شهرداري كاشان ،شركت ایان تقاطع
 .2سرناظر پروژه هاي ابنیه ،شهرداري كاشان ،شركت مهر ارازان شهر
 .3ناظر مقیم پروژه هاي ابنیه ،شهرداري كاشان ،شركت مهر ارازان شهر
 .1ناظر مقیم ،پروژه احداث رطوط آب و فاضالب ،شركت طوس آب
 .5ناظر مقیم ،پروژه  211واحدي  LSFاتحادیه مسکن مهر كاشان ،شركت تدبیر ساحم پارس
 .3مسئول اجرا ،پروژه هاي نیروگاه اتای نطنز ،شركت آرین
 .1سرپرست كارگاه ،پروژه نوسازي مدرسه راهناایی ناجی آباد ،نوسازي مدارس ،شركت بام پایدار اصفهان
 .1ناظر مقیم ،پروژه میتاع فیر كاشان منازل  32واحدي ،سپاه پاسداران ،سازمان مهندسی سپاه
 .9سرپرست كارگاه ،پروژه سارتاان اداري  5222متر مربعی دانشگاه ،دانشگاه كاشان ،شركت بساره سارت
آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از
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 .82سرپرست كارگاه ،پروژه ایران رودرو ،شركت فرا فوالد سارتاان
 .88ناظر مقیم ،پروژه میتاع مسکونی  822واحدي حصارک كرج ،سوپاه پاسوداران ،سوازمان مهندسوی طورح هواي
عارانی سپاه
 .82ناظر مقیم و معاونت فنی ،بیش از  32222متر مربع سارتاان ،نیروي انتاامی ،سازمان مهندسی ناجاناظر مقویم
و معاونت فنی میاوعه پروژه هاي لرستان ،نیروي انتاامی ،سازمان مهندسی ناجا
 .83مهندس محاس و ناظر ،بیش از  32222متر مربع سارتاان ،بخش رصوصی ،سازمان ناام مهندسی

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از
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 -4-5-1معاونت سیستماه و روشاه ،عضو هیئت مدریه
مهندس حسن فالح

سوابق تحصیلی و مدارک:
 .8كارشناسی :برق قدرت ،دانشگاه امیركبیر (پلی تکنیک .
 .2پروانه پایه  8محاسبات ،پایه یک برق و تاسیسات از سازمان ناام مهندسی سارتاان استان اصفهان.

سوابق کاری:
 .8مدیریت عامم شركت تااس
 .2مدیریت هنرستان شهید قدوسی نائین
 .3مدیریت هنرستان امام حسین كاشان
 .1اجراء تاسیسات الکتریکی بیاارستان شهید بهشتی كاشان و نگهداري تاسیسات الکتریکی بیاارستان
 .5راهاندازي آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی دانشگاه آزاد بادرود
 .3اجراء تاسیسات الکتریکی كارگاه ماشین ابزار دانشگاه شهید رجائی كاشان
 .1ناارت بر اجراي تاسیسات سارتاان هاي مسکونی تعاونی مسکن سیاان كاشان
 .1ناارت بر اجراي تاسیسات سارتاان هاي مسکونی تعاونی مسکن سایپا كاشان
 .9ناارت بر اجراي تاسیسات سارتاان هاي مسکونی مسکن مهر كاشان
 .82ناارت بر اجراي تاسیسات سارتاان پزشکان تعاونی مسکن پزشکان كاشان
 .88ناارت بر اجراي تاسیسات سارتاان بانک صنعت و معدن كاشان
 .82تدریس در دانشگاه شهید رجائی كاشان
 .83راه اندازي آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی دانشگاه شهید رجائی كاشان
آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از
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 .81تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی نطنز ،آزاد اسالمی بادرود ،علای كاربردي آران بیدگم ،علای كواربردي كاشوان،
عالمه فیض كاشان
 .85ناارت و اجراي تاسیسات الکتریکی بیش از  32پروژه صنعتی و مسکونی در شهرستان كاشان ،تهران و قم

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 -5-5-1مدرییت عامل
مهندس عابد فالح

سوابق تحصیلی و مدارک:
 .8كارشناسی :عاران ،عاران ،دانشگاه آزاد اسالمی.
 .2كارشناسی ارشد :عاران ،سازه ،دانشگاه روارزمی تهران (تربیت معلم تهران .

سوابق کاری
 .8مدیر پروژه طراحی بخش گندلهسازي رراسان
 .2مدیر پروژه طراحی فوالدسازي بردسیر
 .3مدیر پروژه طراحی فوالدسازي سیرجان
 .1مدیر بخش سیویم پروژه احیا مستقیم اردكان
 .5مدیر بخش سیویم و سازه شركت مهندسی آمیار پوالد
 .3كنترل مدارک و نقشههاي مهندسی فوالد جهان آرا اروند
 .1هاکاري و مشاوره در طراحی و تهیه دتایمهاي اجرایی سالن وب فوالدسازي سیرجان با شركت MMTE
 .1مشاوره و كنترل مدارک مهندسی و نقشههاي سایت فوالد احیا مستقیم اردكان
 .9طراحی سازه بین هاي ریره مواد فوالد سازي بردسیر با وزن تقریبی  8522تن و بازرسی مکرر از سازه به دلیم
محدودیت هاي نص و ارائه راهکارهاي اجراي به سازنده و نصاب سازه
 .82تهیه اتصاالت  Typicalو برنامه نویسی طراحی اتصاالت به كاک نرم افزار Mathcad

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از
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 .88طراحی سازه و فونداسیون سازههاي استک و بگ فیلتر گندلوه سوازي رراسوان و هاکواري مسواتر بوا كارفرموا
شركت پامیدكو
 .82طراحی بیش از  22222متر مربع سارتاان مسکونی و تیاري واقع در شهرستان كاشان و تهران
 .83ناظر و سرپرست كارگاه بیش از  22سارتاان مسکونی در تهران و كاشان
 .81طراحی فونداسیون هاي سالن اصلی فووالد سوازي بردسویر و هاکواري در زمینوه مشواوره در رصووص اجوراي
فونداسیون هاي با پیاانکار پروژه شركت تام ایران رودرو

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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دکتر احمدرضا قدرتی

:سوابق تحصیلی
.81/12 : معدل، رتبه اول، دانشگاه آزاد اسالمی: كارشناسی.8
.89/22 : معدل، رتبه اول، دانشگاه اراک: كارشناسی ارشد.2
.81/38 : معدل، پژوهشکده سارتاان و مسکن مركز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي: دكتري.3

:مقاالت
1. Ghodrati, Ahmadreza, Hassan Abyak, and Abdorreza Sharifihosseini. "ATM cash management
using genetic algorithm." Management Science Letters 3.7 (2013): 2007-2041.
2. Ghodrati, Ahmadreza, and Ata Aghaei Araei. "Artificial Neural Networks for Modeling Shear
Modulus and Damping Behavior of Gravelly Materials." International Journal of
Geomechanics, (2016): 04016060. DOI: 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000660
3. Araei, Ata Aghaei, and Ahmadreza Ghodrati. "Predictive Models for Normalized Shear Modulus
and Damping Ratio of Modeled Rockfill Materials.", (2017). DOI: 10.13168/AGG.2016.0025
4. Aghaei Araei, Ata, and Ahmadreza Ghodrati. "Loading Frequency Effect on Dynamic Properties
of Mixed Sandy Soils.", Scientia Iranica, Accepted Manuscript, (2017). Available at:
http://www.scientiairanica.com/en/ManuscriptDetail?mid=3884
DOI: 10.24200/SCI.2017.4209
5. Aghaei Araei, Ata, and Ahmadreza Ghodrati. "The Effect of Stress Induced Anisotropy on Shear
Modulus and Damping Ratio of Mixed Sandy Soils.", Indian Geotechnical Journal, Accepted
Manuscript, (2017). DOI: 10.1007/s40098-017-0236-8
6. Azarbakht, Alireza, and Ahmadreza Ghodrati. "The Dependence of Conditional Spectra on the
Choice of Target Periods.", Scientia Iranica, Accepted Manuscript, (2017). Available at:
http://www.scientiairanica.com/en/ManuscriptDetail?mid=3896

. واحد اول،811  پالک،بانک مركزي

 بعد از، بولوار میرداماد:آدرس دفتر مركزي

14611464- 14611465 - 14611415 :تلفن و فکس

معرفی شرکت و فعالیتهای حرفهای

شرکت خاوران سازه البرز
KSAgroup.CO

شماره ثبت 4506
پیوست :ندارد

صفحه  64از 05

پروژه های تحقیقاتی:
 .8ریزپهنه بندي ژئوتکنیک لرزه اي مهدیشهر ،مركز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي ،تابستان .8391
 .2بررسی رفتار سیکلی راک هاي شنی با تراكم بسیار باال ،مركز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي ،تابستان .8395
 .3ارزیابی رفتار دینامیکی مصال راكی با استفاده از دستگاه سه محوري بزرگ مقیاس ،مركز تحقیقات راه مسوکن
و شهرسازي ،پاییز .8395
 .1طیف طرح براي زلزله هاي میدان نزدیک با نگاهی بر اثر محتواي فركانسی بر رفتوار رواک ،مركوز تحقیقوات راه
مسکن و شهرسازي ،بهار .8393

سوابق کاری:
 .8ناارت مقیم ،پروژه مسکن مهر پردیسان قم ،شركت اندیشه سازان محیط
 .2كارشناس بخش ابنیه و سارتاان ،دفتر فنی مركزي ،شركت راه و سارتاانی فراراه قم
 .3كارشناس كنترل پروژه 52 ،واحدي مسکن مهر پردیسان قم ،شركت سارتاانی فراپی سازه قم
 .1كارشناس مقاوم سازي ،شركت پردیس روز
 .5كارشناس سازه ،مشاور سازه پردازي
 .3مسئول واحد سازه ،پروژه  NGLرارک با شركت ایریتک ،شركت مشاور سازه پردازي
 .1مسئول واحد سازه ،پروژه  Fuel oilبندر عباس  ،شركت مشاور سازه پردازي
 .1مطالعات آسی پذیري چندین سارتاان مسکونی در راه آهن زرند ،مؤسسه مشاور ساحم ،قرارگاه راتم االنبیا
 .9پم ررپایی با دهانه  32متر در فاز  2میتاع پتروشیای منطقه ویژه ،شركت مشاور سازه پردازي
 .82كنترل طراحی پم پیش تنیده  L1-L2با دهانه  21متر ،شركت مشاور سازه پردازي
 .88طراحی  pipe bridgeو تهیه  MTOو  BOQآن براي انتقال روراک به پتروشویای مهوردر فواز  2میتاوع
پتروشیای منطقه ویژه پارس ،شركت مشاور سازه پردازي
 .82طراحی  82ماژول پایپرک فوالدي عبور لوله هاي فاز  8به فاز  2میتاع پتروشیای منطقه ویژه و تهیوه MTO
و  BOQآن ،شركت مشاور سازه پردازي
 .83طراحی و محاسبات انواع پروژه هاي اسکلت بتنی ،اسکلت فلزي ،سازه هاي صنعتی

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 -7-5-1مسئول امور قرارداداه
مهندس حسین حسنی

سوابق تحصیلی و مدارک:
 .8كارشناسی :معااري ،دانشگاه تهران.

سوابق کاری:
 .1مسئول آزمایشگاه ژئوتکنیک ،مركز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي
 .2مدیریت عامم ،شركت پایش راک آروین
 .3سرپرست كارگاه مسکن مهر پردیس
 .4سرپرست كارگاه پروژه  91واحدي مسکن مهر پردیسان قم
 .5انیام آزمایشهاي دینامیکی سد زنوز ،وزارت نیرو
 .6انیام آزمایشهاي دینامیکی سد سیاه بیشه ،وزارت نیرو
 .7انیام آزمایشهاي دینامیکی سد گتوند  ،وزارت نیرو
 .8انیام آزمایشهاي دینامیکی سد ستارران  ،وزارت نیرو
 .9انیام آزمایشات استاتیکی ،سیکلی مقاومتی و دینامیکی روي مصال پوسته سد با رویه بتنی ،وزارت نیرو
هاکار پروژه ریز پهنه بندي شهرهاي سانان -سرره ،شاهرود -بسطام و مهدي شهر ،اداره كوم راه و شهرسوازي اسوتان
مازندران.

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 -8-5-1مدری بخش سیویل و سازه
دکتر علیرضا کیوانی بروجنی

سوابق تحصیلی و مدارک:
 .8دانشیوي دكتراي مهندسی زلزله – مركز تحقیقات سارتاان و مسکن
 .2كارشناسی ارشد مهندسی زلزله – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 .3كارشناسی مهندسی عاران  -دانشکده فنی دانشگاه تهران

سوابق کاری:
 .8طراحی  pipe bridgeو تهیه  MTOو  BOQآن براي انتقال روراک به پتروشویای مهوردر فواز  2میتاوع
پتروشیای منطقه ویژه پارس
 .2طراحی  82ماژول پایپرک فوالدي عبور لوله هاي فاز  8به فاز  2میتاع پتروشیای منطقه ویژه و تهیوه MTO
و  BOQآن
 .3طراحی  5ماژول پایپرک فوالدي رطوط مروارید در فواز  2میتاوع پتروشویای منطقوه ویوژه و تهیوه  MTOو
 BOQآن
 .1طراحی  pipe bridgeرطوط فلر پتروشیای كاویان و مروارید از روي كریدور 825
 .5طراحی پایپرک هاي  M1تا  M20رطوط فلر پلنتهاي ایران LNG
 .3متري در فاز  2میتاع پتروشیای منطقه ویژه و تهیه  MTOو  BOQآن
 .1طراحی  pipe bridgeرطوط فلر پتروشیای كاویان و مروارید براي ورودي  Power Plantدر فاز  2میتاع
پتروشیای منطقه ویژه و تهیه  MTOو  BOQآن
 .1طراحی چندین دیوار حائم با سیستم هاي مختلف و ارتفاع مختلف تا  85متر
آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 .9طراحی فونداسیون  1مخزن براي پلنت  FFPS8و  FFPS2در فاز  2میتاع پتروشیای منطقه ویوژه و تهیوه
 BOQآن
 .82هاکاري براي طرح سیستم جاع آوري آبهاي آلوده ( ContaminatedOilyPotentiallyو تایز براي پلنت
FFPS1
 .88تهیه مشخصات فنی طراحی و اجرا در فاز  2میتاع پتروشیای منطقه ویژه
 .82بررسی مشخصات فنی طراحی و اجرا در پروژه NGL
 .83كنترل مشخصات فنی طراحی و اجرا در پروژه پتروشیای لرستان
 .81كنترل نقشه هاي طراحی و هاچنین مشخصات فنی در پروژه گوگرد زدایی پتروشیای ایالم
 .85كنترل محاسبات و  MTOو  WPSمربوط به  2مخزن آب آتشنشوانی بوراي پلنوت  FFPS8كنتورل طراحوی
مربوط به  1سارتاان براي پلنت گوگرد زدایی (شركت گسترش ردمات صنعتی ایران
 .83كنترل طراحی مربوط به چندین تیهیز ثابت و دوار براي پلنت گوگرد زدایی
 .81طراحی پلتفرم فوالدي روي ماژول اول پایپركهاي اینتركانکشن
 .81طراحی پلتفرم فوالدي در فاز  2میتاع پتروشیای منطقه ویژه
 .89كالورت هاي شااره  28تا  21جهت عبور لوله در فاز  2میتاع پتروشیای منطقه ویژه
 .22كالورت هاي  K2و  S4در فاز  2میتاع پتروشیای منطقه ویژه
 .28برآورد میدد سیویم و استراكچر پلنت هاي  NGL1,NGL2,AGR,FCG,UT1,UT2,UT3,..در پروژه
NGL
 .22كنترل و برآورد میدد Jetty-Access bridge, Jetty-Loading platform, mooring & breasting
 dolphin, seawater intake & outfallدر پروژه NGL
 .23مخزن  2222متر مکعبی آب آشامیدنی در بندر ردماتی عسلویه
 .21ایستگاه پاپ بنزین در بندر ردماتی عسلویه
 .25ایستگاه پاپ فاضالب در بندر ردماتی عسلویه
 .23طراحی شاع هاي در جا با قطر  8.8متر در فاز  2میتاع پتروشیای منطقه ویژه
 .21طراحی ورودي لوله هاي  coolingبه پلنت پتروشیای مهر درفاز  2میتاع پتروشیای منطقه ویژه
 .21طراحی پایپركهاي فوالدي رطوط موقت یتیلیتی پلنت هاي پتروشیای مهر  ،كاویان و مروارید در فاز  2میتاع
پتروشیای منطقه ویژه
 .29طراحی سازه هاي مقاوم در برابر انفیار شامم  substationو  control roomدر پروژه NGL
آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 .32طراحی فونداسیون  heaterو filterبراي پلنت gas station
 .38طرح تقویت پایپرک فوالدي در فاز  8میتاع پتروشیای منطقه ویژه
 .32طراحی كانالها و منهول هاي زهکشی در بندر ردماتی عسلویه
 .33كنترل كانال زیگورات در بندر ردماتی عسلویه
 .31طراحی كانالهاي عبور تاسیسات در بندر ردماتی عسلویه
 .35كنترل گزارش ارزیابی آسی پذیري لرزهاي و طرح مقاوم سازي سارتاان مركز مخابرات توحید قم
 .33تهیه نقشه  GISگسم در پروژه تحلیم رطر سایت ریاست جاهوري و ارائه نقشه در نرم افزار ARCGIS
 .31بررس مقاومت ریم راه آهن زنیان در در قوسها
 .31ارزیابی كالورت موجود عبور لوله هاي  undergroundفاز  8به فاز  2میتاع پتروشیای منطقه ویژه پوارس و
طرح توسعه آن
طراحی كالورت هاي بزرگ مقیاس جهت عبور لوله هواي پلنوت  water centerشوامم لولوه هواي كولینوگ در فواز 2
میتاع پتروشیای منطقه ویژه پارس

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 -9-5-1مدری طراحی و معماری
مهندس محمد نوشی

سوابق تحصیلی و مدارک:
 .8كارشناسی :معااري ،معااري ،دانشگاه آزاد اسالمی.

سوابق کاری:
 .8فاز  8و  3بعدي گرافیکی سایت و سارتاانهاي ستاد فرماندهی و پشتیبانی ناجا
 .2فاز  2میتاع اقامتی پذیرایی  83طبقه پارتیا در گرگان
 .3فاز  8و 2شهرک ویالئی گلباران ویژه پزشکان  822واحد
 .1فاز  8و 2و سه بعدي گرافیکی پروژه برجهاي مسکونی صدف
 .5فاز8و2و.سه بعدي گرافیکی مراكز مخابرات و سالن كنفرانس نیروي زمینی
 .3فاز8وفاز 2و سه بعدي گرافیکی مركز تولید كارت هاي هوشاند صاایران
 .1فاز 2ایستگاه گلسرخ متروشیراز
3 .1بعدي گرافیکی سارتاان اداري گارگ بندر آبادان
 .9فاز 8و  2و  3بعدي گرافیکی ایستگاه هاي سورت C.N.G
 .82فاز  8و 2و  3بعدي گرافیکی سارتاانهاي ناازرانه ،نگهبوانی ،X-Ray ،آتوش نشوانی ،مخوابرات گاورک بنودر
ررمشهر
 .88فاز  8و  2سارتاان اداري و سارتاان عالیات گارک ررمشهر
 .82فاز  8سارتاان آزمایشگاههاي پنیگانه سایپا
 .83فاز  8و  2و  3بعدي گرافیکی سارتاان كتابخانه و آموزش رارگ
آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.

تلفن و فکس14611464- 14611465 - 14611415 :

معرفی شرکت و فعالیتهای حرفهای

شماره ثبت 4506
پیوست :ندارد

شرکت خاوران سازه البرز
KSAgroup.CO

صفحه  61از 05

 .81فاز  8و 2و 3بعدي گرافیکی سارتاان اداري پارس جنوبی
 .85فاز  8و 2و 3بعدي گرافیکی سولههاي كارگاهی ،ورزشی و انبار پارس جنوبی
 .83فاز  2دانشکده علوم دانشگاه لرستان
 .81فاز  8و 2و  3dmaxنااد شهید هاي گانام وزرات دفاع
 3 .81بعدي بارانداز ترمینال مركزي بروجرد
 .89رولور كتابخانه علوم پزشکی دانشگاه تهران
 .22رولور گالري هاي كابم كاررانه فوالد روزستان
 .28رولور باطري سازي نیرو وزارت دفاع
 .22طراحی میتاع مسکونی  222واحدي شهرستان كالله استان گلستان
 .23تهیه نقشه فاز  2و  3بعدي گرافیکی سارتاان اداري  ،البراتوار ،مركز كنترل فوالد جنوب بندرعباس
 .21تهیه نقشه فاز  8و  2و سه بعدي گرافیکی نیروگاه برق و آّب سد شهید رجائی ساري
 .25اجرائی مدل سازي (3بعدي توپوگرافی سایت نیروگاه سد شهید رجائی ساري
 .23طراحی و تهیه نقشه هاي فاز  2نیروگاه معصومیه قم
 .21تهیه نقشه هاي فار 8و  2تغلیظ مس درآلو كرمان
 .21اجراي عالیات تخری و بازسازي سالن كنفرانس نیروي زمین ارتش جاهوري اسالمی

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 -10-5-1مدری رپوژه
مهندس محمدرضا حیدری

سوابق تحصیلی و مدارک:
 .8كارشناسی :عاران ،عاران ،دانشگاه آزاد اسالمی.
 .2كارشناسی ارشد :دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب.

سوابق کاری:
 .8سرپرست كارگاه ،شركت پایه چین اراک
 .2سرپرست كارگاه ،شركت سارتانی بهسازان
 .3مهندس نقشه بردار ،شركت مشاور ایوان باستان
 .1كنترل طراحی ،پروژه گوگرد زدایی ،شركت گسترش ردمات صنعتی ایران
 .5مشاور طراحی ،پروژه ایران  ،NGLشركت مشاورین ساحم
 .3طراحی اولیه فونداسیون  boilerدر پروژه NGL
 .1طراحی اولیه فونداسیون  Gas turbineدر پروژه NGL
 .1طراحی اولیه فونداسیون  compressorدر پروژه NGL
 .9طراحی اولیه فونداسیون  generatorدر پروژه NGL
 .82طراحی اولیه فونداسیون  Drumدر پروژه NGL
 .88طراحی اولیه فونداسیون  Pumpدر پروژه NGL
 .82طراحی اولیه فونداسیون  Exchangerدر پروژه NGL
 .83طراحی اولیه استراكچر  Air coolerدر پروژه NGL
آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 .81طراحی چندین دیوار حائم با سیستم هاي مختلف و ارتفاع مختلف تا  85متر(شركت مشاور سازه پردازي .
 .85هاکاري براي طراح  nailingحدود  522متر (شركت مشاور سازه پردازي .
 .83هاکاري براي طراح ژئوگرید (شركت مشاور سازه پردازي .
 .81طراحی فونداسیون  1مخزن براي پلنت  FFPS8و  FFPS2در فاز  2میتاع پتروشیای منطقه ویوژه و تهیوه
 BOQآن
 .81هاکوووواري بووووراي طوووورح سیسووووتم جاووووع آوري آبهوووواي آلوووووده (

OILY

POTENTIALLY

 CONTAMINATEDو تایز براي پلنت .FFPS1
 .89ناارت بیش از  2222متر مربع سارتاان مسکونی در استان اصفهان ،بخش رصوصی ،سازمان ناام مهندسی.

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 -11-5-1مدری ربانهم رزیی و کنترل رپوژه
مهندس علی اکبر آقاجانی

سوابق تحصیلی و مدارک:
 .8كارشناسی :عاران ،مهندسی صنایع -تولید صنعتی.

سوابق کاری:
 .8كارشناس برنامه ریزي و كنترل پروژه سارتاانی پرینس الیف الهیه ،شركت الیف برد سازه
 .2كارشناس برنامه ریزي و كنترل پروژه احداث كلینیک بیاارستان پاكدشت ،شركت سارتاانی ست
 .3كارشناس برنامه ریزي و كنترل پروژه احداث كلینیک بیاارستان پاكدشت ،شركت سارتاانی ست
 .1كارشناس برنامه ریزي و كنترل پروژه احداث سارتاان اداري برق منطقه اي روزستان ،شركت سارتاانی ست
 .5كارشناس برنامه ریزي و كنترل پروژه احداث كاررانه تولید آهن اسفنیی به ظرفیت  932هزار تن در سال واقوع
در اردكان یزد به صورت  ،EPCشركت مهندسی آمیار پوالد
 .3كارشناس برنامه ریزي و كنترل پروژه احداث كاررانه فوالدسازي رراسان بوه صوورت  ،EPCشوركت مهندسوی
آمیار پوالد
 .1كارشناس برنامه ریزي و كنترل پروژه طراحی مهندسی احداث كاررانه گندله سازي رراسان ،شركت مهندسوی
آمیار پوالد
 .1كارشناس كنترل اسناد و مدارک مهندسی و برنامه ریزي و كنتورل پوروژه احوداث تصوفیه رانوه آب و فاضوالب
كرمان ،شركت مهندسی زالل ایران

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از
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 -12-5-1مسئول بخش سیویل و سازه
دکتر آرش بنی اسدی

سوابق تحصیلی و مدارک:
 .1كارشناسی :عاران ،عاران ،دانشگاه صنعتی شریف.
 .5كارشناسی ارشد :عاران ،مهندسی زلزله ،دانشگاه صنعتی شریف.
 .3كارشناسی ارشد :عاران ،سازه ،دانشگاه صنعتی شریف.

مقاالت:
1- A. Baniassadi, H.E. Estekanchi , Estimating engineering demand parameters of concrete moment
frames by endurance time method, International journal of civil engineering., 2012

سوابق کاری:
 .39طراحی  pipe rackاحیاي كوثر :طراحی  pipe rackفوالد كوثر – كارفرما :شركت توسعه آهن و فووالد گوم و
گهر.
 .12طراحی فونداسیونهاي والپست سالن اصلی فوالد سازي سیرجان :طراحی فونداسیون هاي ستونهاي باد سوالن
كاررانه فوالد سیرجان.
 .18طراحی دیوارهاي پیرامونی سالن اصلی فوالد سازي سیرجان :طراحی دیوارهاي بتنوی پیراموونی كاررانوه فووالد
سیرجان.
 .12كنترل طراحی  canopy hoodفوالد سازي سیرجان :كنترل طراحی  canopy hoodفوالد سازي سویرجان-
طراح :شركت  Tenovaایتالیا -وزن این سیستم در حدود  122تن می باشد و در ارتفاع  52متري سالن اصولی
فوالدسازي نص میشود.
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 .13كنترل مدل تکالي فوالد سازي سیرجان :كنترل و رفع موارد مهندسی مودل تکوالي سوالن اصولی سوازه از سوه
سازنده سالن اصلی شامم  -8شركت مهندسی شکوفا صنعت راورمیانه  -2شركت مهندسی یکتوا انودیش سوازه
 -3شركت مهندسی سازه شهریار.
 .11كنترل رطوط انتقال فوالدسازي سیرجان :كنترل نقشههاي سیستم انتقال موواد  INDOORشوامم :كنتورل
material handling conveyorsدارم سالن اصلی و كنترل پلت فرمهواي  material handlingداروم
سالن اصلی.
 .15كنترل طراحی صورت گرفته و طراحی میدد تیركرین هاي سوالن اصولی فووالد سوازي میانوه :كنتورل طراحوی
صورت گرفته فوالد سازي میانه  -بررسی پیشنهادات فنی مناقصه تیركرین هواي میانوه از لحوان فنوی (بررسوی
مقاطع سالن اصلی و تیركرین هاي آن جهت تحام بارهاي ارائه شده از هر سازنده .
 .13كنترل طراحی صورت گرفته تیركرین هاي سالن قراضه ( yard scrapفوالدسازي میانوه :بررسوی پیشونهادات
فنی  vendorهاي تیركرین هاي میانه از لحان كفایت سازه و تیركرین ها براي تحام بارهاي پیشونهادي هور
 vendorو هااهنگی با سالن موجود.
 .11كنترل طراحی صورت گرفته سوالن انبوار بیلوت ( yard billetفوالدسوازي میانوه :بررسوی پیشونهادات فنوی
 vendorهاي تیركرین هاي سالن انبار بیلت میانه از لحان كفایت سوازه و تیركورین هوا بوراي تحاوم بارهواي
پیشنهادي هر  vendorو هااهنگی با سالن موجود.
 .11سارت مدل  Teklaاز سارتاان – Disk Ballگندله سوازي رراسوان  -و طراحوی در محویط  :Sapسوارت
مدل  Teklaاز سارتاان – Disk Ballگندله سازي رراسان با توجه بوه نقشوه هواي قودیای موجوود جهوت
سارت نقشه هاي فاز  8معااري و طراحی در محیط .Sap
 .19طراحی سازه  :limestone grinding binطراحی سازه ساپورت بین ها فوالد رراسان.
 .52طراحوی اتواق كنتورل بورق ( Electrical Substation Control Roomفووالد سوازي رراسوان :طراحوی
سارتاان بتنی اتاق كنترل برق سالن وب فوالد رراسان.

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از
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 -13-5-1مسئول بخش م کانی کال
دکتر احمدرضا جناب زاده

سوابق تحصیلی و مدارک:
 .8كارشناسی :مهندسی برق ،الکترونیک ،دانشگاه عالمه فیض كاشانی.
 .2كارشناسی ارشد :مهندسی برق ،كنترل ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
 .3دكتري :مهندسی برق ،كنترل ،دانشگاه صنعتی شیراز.

مقاالت:
 .8جناب زاده احادرضا ،مییري محسن "،بهبود عالکرد فیلتر شکاف دار وفقی در تخاین فركانس سویگنال هواي
تناوبی" ،میله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،15شااره  ،8بهار  ، 8391صفحه .8-9
 .2جناب زاده احادرضا ،بینازاده طاهره ،صفري نژادیان بهروز "،آنالیز پایداري غیررطی فیلتور شوکاف دار وفقوی
چندتایی با استفاده از قضیه شبه پایداري لیاپانوفی و بهبود عالکرد آن در حضور اغتشاشات سینوسوی" ،میلوه
كنترل ،جلد  ،9شااره  ،2تابستان  ،8391صفحه .25-31
A. Jenabzadeh and B. Safarinejadian, "A Lyapunov-based distributed consensus
filter for a class of nonlinear stochastic systems," Automatica, vol. 86, pp. 53-62,
2017.
A. Jenabzadeh, B. Safarinejadian, and F. Mohammadnia, "Distributed Consensus
Filter for a Class of Continuous‐Time Nonlinear Stochastic Systems in Sensor
Networks," Asian Journal of Control, 2017.
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دوره های تخصصی:
 .8تدریس دوره آموزشی مکاترونیک -مركز فنی حرفه اي شهید موسویان8398-
 .2تدریس دوره آموزشی  -PLCمركز فنی حرفه اي شهید موسویان8311-
 .3تدریس دوره آموزشی كارافرینی -مركز فنی حرفه اي شهید موسویان8398-
 .1حم تارین كنترل رطی در دانشگاه صنعتی اصفهان.8392-
 .5حم تارین كنترل دیییتال و غیر رطی در دانشگاه صنعتی شیراز.8393-
 .3تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی برق به ویژه گرایش كنترل در دانشگاه عالمه فیض كاشانی.
 .1تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی برق به ویژه گرایش كنترل در دانشگاه صنعتی شیراز.
 .1تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی برق به ویژه گرایش كنترل در دانشگاه كاشان.

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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 -14-5-1معاون مالی واداری
مهندس مرضیه ایلچی

سوابق تحصیلی و مدارک:
 .8كارشناسی :مدیریت دولتی ،مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد تهران جنوب.
 .2كارشناسی ارشد :مدیریت دولتی ،مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد تهران شاال.

سوابق اجرایی:
 .8مدیر مالی باشگاه برق تهران ،تهران
 .2مدیر مالی شركت ژرفانگر اطاینان ،تهران
 .3مدیر مالی شركت پایش راک آروین ،تهران
 .1ریاست هیات مدیره شركت پایش راک آروین ،تهران

آدرس دفتر مركزي :بولوار میرداماد ،بعد از

بانک مركزي ،پالک  ،811واحد اول.
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