
  شرکت خاوران سازه البرز         ای های حرفه معرفی شرکت و فعالیت
KSAgroup.CO 

  

 25از  1صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 شرکت مهندسی 

صصی، طراحیان سازه البرز ر خاو تخ
 ، اجرا(، نظارت)مشاوره 

کام یک ای از خالقیت بوجود میرد لحظه طرحاینکه  کارانپذری است، زمانی هک ذهن ردگیر چگونگی تضمین استح اهیی ربای آسایش و راحتی است، ساختمان و نیز تأمین خواستهآید، یک حقیقت ان

 کارکردی ربانگیخته می رتربای رسیدن هب هدفی متعالی
ً

رد هک ما را ربمیاهی شارعاهنگردد ات تواانییشود و آماده میاز تأمین نیازاهی صراف  .بخشندانگیزانند و هب ما لذت و سرور میای را هب معرض نمایش گذا
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 25از  5صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 فهرست مطالب
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- 4 ..................................................................................................................................................... یسازمان چارت 1-3
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- 34 .................................................................................................. رهیمد ئتیه عضو  روشها، و ستمهایس معاونت 1-5-4
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- 33 ............................................................................................................................................. یمهندس معاونت 1-5-6

- 44 ...................................................................................................................................... قراردادها امور مسئول 1-5-7
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- 46 ................................................................................................................................................... پروژه ریمد 1-5-14
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- 49 ........................................................................................................................  سازه و لیویس بخش   مسئول 1-5-12

- 51 ................................................................................................................................. کالیمکان بخش  مسئول 1-5-13
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  شرکت خاوران سازه البرز         ای های حرفه معرفی شرکت و فعالیت
KSAgroup.CO 

  

 25از  6صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

-1-1 معرفی شرکت 

از سال  های صنعتی و خاصو مقاوم سازی سازهاجرا  ،طراحیکار خود را در زمینه  کهباشد شرکت خاوران سازه البرز می

 ت.اس بوده یموفق بسیار های کنون طراح و مجری پروژه تا سازهآغاز نموده و در راستای فعالیت  1391

 آموختوه  دانوش  نمهندسوی  سوازه، معمواری و   از تووان بوا ی هنوری، ع موی و فنوی تویی طراحوی        گیریبهرهبا  این مجموعه

و نیز برخورداری از تمامی  استانداردهای روز طراحی سازهطراحی سازه و های مدرن  و آشنا به روش های برتر ایران دانشگاه

هوای تجواری، فرهنگوی، مسوکونی، صونعتی، اداری و       امکانات اجرایی و عمرانی توانسته فضاهایی متنوع و کارآمد در پوروژه 

 .نماید ارائه  ...

-2-1 شرح خدمات 

ایتن.استتنمودهرافراهمانتخاببهترینطرحامکانتخصصیمشاورهباارائهشرکتمهندسیخاروانسازهالبرز

ستابههطرایتیوااترادرفاتاهایچندینستا برقومکانیکوباسازه،،گروهباکادریمجربازمهندسینمعمار

 .میباشددرزمینههایذیلو...آمادهارایهخدماتصنعتیتجاری،اداری،مسکونی،

 ، تجاری و صنعتیهای مسکونیطراحی سازه و معماری ساختمان -

 سازه و بهینه سازی مقاوم سازی -

 تح یل خطر و ارزیابی ریسک -

 مشاوره و کنترل مدارک مهندسی -

 پدافند غیر عامل -

 مدیریت طرح و کنترل پروژه -
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 25از  9صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

-3-1 چارت سازمانی 

گتروه.باشتدهترستازمانیمتییارتباطتاتدرداختل،مشخصکردننحتوهتریننهشیکچارتسازمانیواضح

مهندسینمشاورکیسااهتتسهیلدرارتباطباکارفرمایانوخدماتسازمانیافتهبههریتکازکارفرمایتانختودبتا

بهبهتترینشتیوهممکتنتدوینچارتسازمانیومشخصنمودنیوزهفعالیتبرایهربخشسعیدرارائهخدمات

.دارد



(1-1)شکل مهندسین مشاور کیساگروه چارت سازمانی  
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 25از  2صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

-4-1 ی رر ه ایفعالیت اه 

رادرسراسترایترانبتهانجتا متعتددیهایتاکنونپروژهینمجموعهباپشتوانهنیروهایماهر،متخصصوامینا

باشد.هابهشرحذیلمیکهبرخیازپروژهرسانیدهاست
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 25از  1صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

-1-4-1 سازه و اجرای طراحی 

وکشوردرزمینهطراییبرتربابهرمندیازتوانمتخصصینودانشآموختگانشرکتمهندسیخاروانسازهالبرز

ایراارائهنمودهاست.تجاریو...خدماتارزندهومسکونیهایساختمانصنعتی،هایخاص،سازههایسازهاارای

انروشتینتویندرخصتوصهایروزدنیتاوایترنامهها،بابررسیآییناینشرکتباهدفبهینهنمودنطراییسازه

نویستیوبرنامتهآوریهابهکاربستهاست.همچنینمهندسینمجرباینمجموعهباامت سازیوطراییسازهبهینه

د.نسعیدرارائهخدماتبهصورتمتمایزبهکارفرمایانمحتر رادارپکیجانحصاریطراییاتصاالت

 سازه مسکونی، صنعتی و اجرای  اهی طراحیمنتخبی از رپوژه

 سالناصلیفوالدسازیبردسیرهاوسازهطراییفونداسیون 

 هاوسازهسالناصلیفوالدسازیسیراانطراییفونداسیون 

 پلعابرپیادهگیشاتهران(متر56طراییپلکابلیعابرپیادهبهدهانه( 

 طراییسالنفوالدسازیگرمسار 

 کابوسطراییپارکینگطبهاتیدرگنبد 

 پروژهطراییپایپبریجمجتم تجاریایرانما تهران 

 طراییسازهinduratingتندرفوالدسازیخراسان5000بهوزنتهریبی 

 طراییسازهGrindingتندرفوالدسازیخراسان0000بهوزنتهریبی 

 تن(80و020،280)ارثهیلهایسازهفوالدسازیبردسیرطراییتیرارثهیل 

 تن1600هایذخیرهموادفوالدسازیبردسیرباوزنتهریبیراییسازهبینط 

 متربرایسازهفوالدسازیبردسیر60هایدسترسیبهارتفاعطراییپلکان 

 طراییسازهThickenerمجتم فوالدسازیخراسان 

 هایطراییسازهLF , EAFپلتفر فوالدسازیسیراان 

 سعادتآباددرطبهه(انابآقایژفره16)مسکونیساختمانسازهطرایی 
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 25از  7صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

  بیراندیواید220طراییمجتم 

 آییننامتهطرایتیمترمرب 5000و0000هایبزرگوکوچکواق درعراقبهمتراژطراییسازههتل

 UBCلرزهای

 (5000طراییساختماندندانپزشکیدانشگاهکاشان) مترمرب 

 مترمرب (5000دانشگاهکاشان)طراییساختمانعلو پزشکی 

 (5000طراییساختمانتوانبخشیدانشگاهکاشان) مترمرب 

 (0000طراییساختمانخوابگاهدانشگاهکاشان) مترمرب 

 طراییسازهوفونداسیونسازهwater treatmentفوالدسازیخراسان 

 خراسانهایاستکوبگفیلترگندلهسازیطراییسازهوفونداسیونسازه 

 شهرکرمان-مترمرب زیربنا00000:طبههالماس10طراییساختمان

 مترمرب 0000زیربنا:طراییمجموعهفرهنگیورفاهینوسازیمدارسخراسانانوبی

 سازیپذیریومهاو مطالعاتارزیابیآسیب:پذیریومهاو سازیساختمانبتننساایارزیابیآسیب

 یزد(ع)مجتم آموزشیاما علیساختمانبتننساای

 مطالعتاتکمتیارزیتابیآستیب:پذیریومهاو سازیساختمانمخابراتشهیدرماانیارزیابیآسیب

سازیساختمانمخابراتشهیدرماانیپذیریومهاو 

 مترمرب زیربنا500طبههبا2سوله:شهرطراییسولهکارخانهآلومنیو سازیقائم 

 سازیساختمانبنیادمستاعفانوواق درفرمانیهمهاو طراییواارای 

 طراییواارایمهاو سازیسالنصنعتیکارخانهالستیکسازیایرانتایر 

  سازیاتاقکنتر طراییومهاوEAFسالنذوببردسیردربرابرانفجار 

 طراییواارایسالنکارخانهداروسازیباریجاسانس 

 صنعتیشرکتگلدپوینتطراییواارایسالن 
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 25از  8صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 

(2-1)شکل طراحی سازه سالن اصلی ذوب فوالد سازی بردسیر 
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 25از  4صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 

(0-1)شکل های تکال سالن اصلی ذوب فوالد سازی بردسیربررسی مدلسازی فایل 

 

(0-1)شکل های سالن اصلی ذوب فوالد سازی بردسیرپلیتبررسی مدلسازی بیس 
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 25از  12صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:




(6-1)شکل متر )پل گیشا( 56طراحی پل عابر پیاده کابلی به دهانه  
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 25از  11صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 

(5-1)شکل های سالن ذوب فوالد سازی سیرجانطراحی فونداسیون 

 

(0-1)شکل طراحی سازه سالن ذوب فوالد سازی سیرجان 
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 25از  15صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 

(8-1)شکل های سالن ذوب فوالد سازی بردسیرطراحی سازه و فونداسیون 

 

(0-1)شکل های سالن ذوب فوالد سازی بردسیرطراحی سازه و فونداسیون 
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 25از  16صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 

(10-1)شکل گری فوالدسازی بردسیرمدل اجزا محدودی ساختمان ریخته 

 

(11-1)شکل مدل اجزا محدودی ساختمان سالن ذوب فوالدسازی بردسیر 
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 25از  19صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 

(12-1)شکل گندله سازی خراسان Thickenerطراحی و مدلسازی سازه  

 

(10-1)شکل گندله سازی خراسان Thickenerطراحی و مدلسازی سازه  
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 25از  12صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 
 

(10-1)شکل فوالدسازی سیرجان EAFطراحی معماری ساختمان کنترل روم  

 

(16-1)شکل فوالدسازی سیرجان EAFطراحی معماری ساختمان کنترل روم  
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 25از  11صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 

(15-1)شکل های مجتمع تجاری ایران مالبریج طراحی سازه و فونداسیون پایپ 
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 25از  17صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 

(10-1)شکل های سوله تعمیر موتور هواپیما فرودگاه پیام کرج اطالعات اولیه جرثقیل 

 

(18-1)شکل های موجود سوله فرودگاه پیام کرجطراحی و تقویت فونداسیون 
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 25از  18صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 

(10-1)شکل مترمربع 0999طراحی معماری و سازه هتل در عراق به متراژ  

 

(20-1)شکل مترمربع 0999طراحی معماری و سازه هتل در عراق به متراژ  
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 25از  14صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 

 

 

(21-1)شکل های اولتراسونیک، مقاومت الکتریکی بتن و اسکن میلگرد انجام آزمایشنمایی از  
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 25از  52صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 

 

(22-1)شکل موقعیت هوایی از پروژه وزارت دفاع واقع در پارچین 

 
(20-1)شکل واقع در پارچینهای اخذ شده گمانه آزمایشی پروژه وزارت دفاع  نمایی از نمونه 
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 25از  51صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 

(20-1)شکل نمایی از انجام آزمایشات صحرایی در گمانه آزمایشی پروژه برج اقدسیه 

 

(26-1)شکل پروژه برج اقدسیه انجام عملیات لرزه نگاری در گمانه ها 
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 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 
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(25-1)شکل ستضعفین )فرماینه(طبقه بنیاد م 81سازی برج  مقاومو ارائه طرح  

 

(20-1)شکل رماینه(طبقه بنیاد مستضعفین )ف 22سازی برج  ارائه طرح و مقاوم 
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 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 

(28-1)شکل سازی سالن صنعتی کارخانه الستیک ایران تایر )جاده مخصوص کرج( ارائه طرح و مقاوم 

 

(20-1)شکل سازی سالن صنعتی کارخانه الستیک ایران تایر )جاده مخصوص کرج( ارائه طرح و مقاوم 
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 25از  59صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

-5-1 و مدریان شرکت  معرفی اعضای هیئت مدریه 

-1-5-1 رئیس هیت مدریه 

 دکتر حسن قدرتی

 

 

 تحصیلی

تجا رجرداد     8331به عنوان دانشجووي متتجاز مهجر     3/81مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران با معدل كارشناسی  .8

8331. 

به عنوان دانشجووي متتجاز و نفجر اول ورودي     2/81كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران با معدل  .2

 .8318تا ررداد  8331كنکور ارشد در رشته مدیریت مهر 

 3/81از علوم تحقیقات تهران با معدل  .DPhصنعتی با گرایش تحقیق در عتلیات یا دكتري تخصصی مدیریت  .3

 .8311تا اسفند  8312به عنوان دانشووي متتاز مهر ماه 

 تحقیقاتی

 .8331تحقیقات جنگ سه سال تا  .8

 .سال 22مشاوره مدیریت عالیه در شركت هاي بنیاد جانبازان، بنیاد شهید و شركت هاي رصوصی  .2

 .كتاب  در زمینه مالی و روش تحقیق 3تالیف  .3

راهنتایی و مدیریت ده ها پروژه تحقیقات مالی و صنعتی در شركت هاي تولیدي در زمینه هاي تحلیج  مجالی،    .1

 . بهبود روش ها، تحلی  وضعیت، ارزیابی اقتصادي، تحلی  استراتژیک و ...

 .ت، حسابداري و مالیراهنتایی و مشاوره صدها پایان نامه درمقاطع ارشد و دكتري مدیری .5

 .مشاركت در تدوین سند راهبردي فرش دست باف كشور .3

 .مقاله فارسی و التین در زمینه هاي مالی و مدیریت 52تالیف بیش از  .1
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 25از  52صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 پروژه های تدوین شده

ده ها پروژه تحلی  و بهبود روش ها در شركت هاي فخر ایران و استارالیت در زمینه هایی چون تغییر یا انتخاب  .8

 .ولید، ررید یا سارت، برون سپاري فعالیت هاروش ت

 .ارزیابی استراتژیک در گروه نساجی فخر .2

 .تحلی  وضعیت عتلکرد شركت ریسندگی كاشان .3

 .طراحی سیستم مدیریت برنامه ریزي مواد در شركت زمزم ایران .1

 .تهیه طرح توجیهی تغییر تکنولوژي در گروه نساجی وزارت دفاع .5

 .دانشگاه آزاد اسالمی كاشانتدوین نقشه جامع فرهنگی  .3

 .تحلی  مالی نقدینگی در شركت پارس و ارایه راه برون رفت از آن .1

 .ارزیابی اقتصادي انتقال شركت و تغییر تکنولوژي شركت روغن نباتی پارس .1

 .تحلی  استراتژیک شركت روغن نباتی اتکا .9

 .سایر موارد مشابه .82

 آموزشی

سال تدریس در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد و دكتري در دانشگاه هاي تهران، آزاد اسالمی  25بیش از   .8

 .كاشان، امام حسین، پیام نور، علتی كاربردي و الکترونیک

برگزاري ستینارهاي آموزشی براي مدیران ارشد و اجرایی در دانشگاه كاشان، شهرداري كاشجان، شجركت پجارس     .2

 اجی فخر، سازمان مدیریت دولتی.نس قو، گروه

 اجرایی

 معاونت صنایع شركت استارالیت سال  .8

 معاونت طرح و برنامه و عضو هیات اجرایی گروه نساجی وزارت دفاع  .2

 معاونت طرح و برنامه شركت ریسندگی و بافندگی كاشان  .3

 انشگاه آزاد اسالمی كاشان معاونت آموزشی د .1

 ریاست دانشگاه آزاد اسالمی كاشان  .5

 مدیریت گروه مدیریت دانشگاه آزاد كاشان  .3

 مدیریت آموزش و تحقیقات مركز فرش وزارت بازرگانی .1
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 25از  51صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

-2-5-1 ه و مشاور ارشدعضو هیئت مدری 

 دکتر عطا آقایی

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی و مدارک

 كارشناسی: عتران، عتران، دانشگاه آزاد اسالمی. .8

 امیركبیر.دانشگاه صنعتی ، راک و پی، مهندسی عترانكارشناسی ارشد:  .2

 ایران. دانشگاه علم و صنعت، راک و پی، مهندسی عتراندكترا:  .3

 ، ژاپن.دانشگاه توكیو: فرصت مطالعاتی .1

 ثبت اختراع

با فركانس پاسخ باال)طرح حائز نتره  SENSOR -GAPدستگاه اندازه گیري مدول برشی حداكثر با استفاده از .8

هجاي   اداره ثبجت و مركجز تحقیقجات و پجژوهش     ، 8392، گردید(الزم براي دریافت حتایت از بنیاد ملی نخبگان 

 .صنعتی ایران و بنیاد ملی

 نامه  تدوین استاندارد، ضوابط، آیین

 سجازي رشجک   آمجاده  -راک، نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .2

 .هاي راک ثابتبندي و تعیین  هاي دانه هاي راک براي آزمون نتونه

مشخصجات تجراكم    -رجاک ، نایجرا  صجنعتی  تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .3

 .آزمایشگاهی راک با تالش استاندارد
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 25از  57صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

نسجبت بجاربري    -رجاک ، نایجرا  صجنعتی  تحقیقجات  و اسجتاندارد  سجازمان  استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .1

 .متراكم شده در آزمایشگاههاي  كالیفرنیا در راک

تعیین مدول و میرایی  -راک، نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .5

 .ها با استفاده از دستگاه سه محوري سیکلی راک

نگهجداري و  روش  -رجاک ، نایجرا  صجنعتی  تحقیقجات  و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .3

 .هاي راک حت  نتونه

آزمجایش تجراكم بجه     -رجاک ، نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .1

 .روش استاندارد

تصجیحی  وزن   -رجاک ، نایجرا  صجنعتی  تحقیقجات  و اسجتاندارد  سجازمان  اسجتاندارد،  تدوین فنی كتیسیون  عضو .1

 .اندازه هامخصوص و رطوبت براي بزرگ 

گیجري دانسجیته    اندازه -راک، نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .9

 .صحرایی به روش مخروط ماسه

گیجري دانسجیته    اندازه -راک، نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .82

 .آبصحرایی به روش چاله و 

تشجری  و شناسجایی    -رجاک ، نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .88

 .دستی(-اي ها ) مشاهده راک

اندازه گیجري   -ها ژئوسنتتیک، نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .82

 .ضخامت تحت فشار معین

نتونه برداري  -ها ژئوسنتتیک، نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .83

 .و تهیه آزمونه

اندازه گیجري   -ها ژئوسنتتیک، نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .81

 .جرم در واحد سط  ژئوتکستای  و محصوالت وابسته

ارزیجابی   -هجا  ژئوسجنتتیک ، نایجرا  صجنعتی  تحقیقجات  و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .85

 .مقاومت در برابر اكسیداسیون

مقاومجت در   -هجا  ژئوسنتتیک، نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .83

 .برابر ضربه
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 25از  58صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

ضریب نفجو    -ها ژئوسنتتیک، نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .81

 .پذیري

مقاومجت   -هجا  ژئوسجنتتیک ، نایجرا  صجنعتی  تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .81

 .برشی

مقاومجت   -هجا  ژئوسجنتتیک ، نایجرا  صجنعتی  تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .89

 .برشی روي سط  شیبدار

 مقاومجت  -هجا  ژئوسجنتتیک ، نایجرا  صجنعتی  تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .22

CBR. 

مقاومجت   -هجا  ژئوسجنتتیک ، نایجرا  صجنعتی  تحقیقات و استاندارد سازمان استاندارد، تدوین فنی كتیسیون  عضو .28

 .اتصاالت

 .TC190 -كیفیت راک، يگیر نتونه  رئیس تدویننایب   .22

 همکاری با مجالت علمی

 .چاپی و الکترونیکی، SCEITIAA IRANICA ،ISI، داوري مقاالت .8

 .چاپی و الکترونیکی، علتی پژوهشی، شناسی مهندسی دانشگاه روارزمی زمین، داوري مقاالت .2

 .و الکترونیکیچاپی ، Arabian Journal of Geosciences ،ISI، داوري مقاالت .3

 .چاپی و الکترونیکی، Geotechnology & Marine Georesources ،ISI، داوري مقاالت .1

 .دومین كنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه رازي كرمانشاه ،داوري مقاالت .5

 المللی های ملی و بین های علمی در برگزاری همایش مسئولیت

 مسکن و شهرسازي مركز تحقیقات راه،، كشورهتایش رونتایی از بانک اطالعات ژئوتکنیک  .8

 های آموزشی فعالیت

 .مهندسی عتران-مقطع كارشناسی-تدریس مکانیک راک، دانشگاه آزاد واحد رودهن .8

 مقطجع  –تجدریس دینامیجک رجاک    ، مركز تحقیقجات راه، مسجکن و شهرسجازي    -پژوهشکده سارتتان و مسکن .2

 زلزله مهندسی-ارشد كارشناسی

 مقطجع  –تجدریس ژئوتکنیجک لجرزه اي    ، مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي -مسکن پژوهشکده سارتتان و .3

 .زله)یک نیم سال(زل مهندسی-دكتري
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 25از  54صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

مطالعه رفتار مصال  پاره سنگی با استفاده از ، دانشگاه صنعتی امیركبیر )پلی تکنیک( -استاد مشاور مقطع ارشد  .1

 .آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس

مدلسازي عددي رفتار مصجال  سجنگریزه اي   ، دانشگاه صنعتی امیركبیر )پلی تکنیک( -د استاد مشاور مقطع ارش .5

 .هاي سه محوري قطربزرگ حاص  از آزمایش

آنالیز تحلی  ، مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي -پژوهشکده سارتتان و مسکن -استاد مشاور مقطع ارشد .3

 .رطر با استفاده از منحنی هاي شکنندگی

مدلسجازي عجددي لولجه     ، مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي -پژوهشکده سارتتان و مسکن -ااستاد راهنت .1

 . هاي مختلف هاي مدفون در دار  راک تحت گسلش با مکانیزم

هجا،   تحلیج  و پایجداري شجیب   ، مركز تحقیقات سارتتان و مسکن و شهرسجازي  -دوره آموزشی پایداري شیب ها .1

 نیروگاه سد شهید رجایی تحلی  و پایدارسازي شیب مشرف به

اصول و كلیات برنامجه ججامع كجاهش رطجر پجذیري لجرزه اي )اهتیجت        ، مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي .9

 .بررسیهاي ژتوتکنیکی در شنارت سارتگاه(

ستینار درسهایی از زلزله بم،بررسی مشاهدات ناشی از فعال شدن گس  ، مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي .82

 اه راک و پیبم از دیدگ

لرزه داهوئیه )زرند كرمان(، سخنران نشست سوم با عنوان پیامدهاي  هتایش یکروزه زمین، شناسی سازمان زمین .88

 ژئوتکنیکی زمین لرزه داهوئیه

 .بررسی اثر محتواي فركانسی بر رفتار مصال  راكی، مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي .82

، بط عتومی معاونت برنامه ریجزي و ناجارت راهبجردي رئجیس جتهجور     رئیس مركز بین التل ، اطالع رسانی و روا .83

 و اقتصجادي   ریزپهنه بندي لرزه اي با هتکاري كتیسیون-برنامه آموزشی توسعه ظرفیت منطقه اي مدیرت بالیا

 .براي آسیا و اقیانوسیه)اسکاپ( متحد مل  اجتتاعی

ارزیجابی  ، تحقیقات راه، مسجکن و شهرسجازي  مركز  -پژوهشکده سارتتان و مسکن -استاد راهنتا مقطع دكتري .81

 .محوري بزرگ مقیاس رفتار دینامیکی مصال  راكی با استفاده از دستگاه سه

 سوابق کاری:

 وزارت نیرو، هاي سد زنوز انوام آزمایش .5

مركز تحقیقجات راه، مسجکن و   ، نتهرا آبرفت بر نگرشی با دانه درشت راک برشی مقاومت  اثر بزرگ اندازه ها بر .3

 شهرسازي
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مركجز تحقیقجات    ،استفاده از آهک زنده و شکفته براي بهسازي رواص مقاومتی راک با شارص پالستیسیته باال .1

 راه، مسکن و شهرسازي

 كتیته بازسازي بم -مسکنبنیاد  ،شناسی مهندسی شهر بم شناسی، زمین مطالعات زمین .9

 كتیته بازسازي بم -بنیاد مسکن، اي شهر بم ریزي، ژئوتکنیک و ژئوتکنیک لرزه مطالعات لرزه .82

انوام آزمایشات استاتیکی، سیکلی مقاومتی و دینامیکی روي مصال  پوسته سد با رویه بتنی سیاه بیشه باالدست  .88

 وزارت نیرو، (8)معدن 

 مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، صال  شنیارزیابی مدول برشی و میرایی م .82

 وزارت مسکن و شهرسازي، 8فاز -ریز پهنه بندي شهر شیراز .83

 وزارت مسکن و شهرسازي، 2  فاز-ریز پهنه بندي شهر شیراز .81

 مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، هاي درشت دانه بررسی اثر محتواي فركانسی بر رواص راک .85

 وزارت نیرو، و دینامیکی مصال  پوسته گتوند انوام آزمایشات استاتیکی .83

بیشه باالدست  انوام آزمایشات استاتیکی، سیکلی مقاومتی و دینامیکی روي مصال  پوسته سد با رویه بتنی سیاه .81

 وزارت نیرو، (1و  2)معدن 

 مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، رفتارمونوتونیک مصال  شنی .81

اي  هجاي شجنی سجنگریزه    گیري مدول برشی حجداكثر در رجاک   در اندازه SENSOR -GAPارزیابی استفاده از .89

 مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي ،بندي شده الیه

مركجز تحقیقجات راه، مسجکن و     ،ارزیابی رفتار دینامیکی مصال  با استفاده از دسجتگاه سجه محجوري قطجر بجزرگ      .22

 شهرسازي

وزارت مسجکن و   ،كیلجومتر مربجع   12منطقجه بجه وسجعت     اي بر اساس دقت متوسط تا زیاد بجراي  بندي لرزه پهنه .28

 شهرسازي

مركز تحقیقات راه، مسجکن و   ،اي در مناطق شهري بندي لرزه تهیه راهنتاي تحلی  پاسخ سارتگاه براي ریز پهنه .22

 شهرسازي

 اداره ك  راه و شهرسازي استان مازندران ،بسطام و مهدي شهر-سرره، شاهرود-ریز پهنه بندي شهرهاي ستنان .23

، در اندازه گیري مدول برشی حداكثر درهاي مخلوط ماسه و تایر چیپس SENSOR -GAPارزیابی استفاده از .21

 بنیاد ملی نخبگان
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 ، وزارت نیرواي سد عتارت هاي استاتیکی روي مصال  رودرانه اي و سنگریزه انوام آزمایش .25

 اشباع مصال  پوسته گتوند-هاي رشک انوام آزمایش .23

سرباره  وب آهن به عنجوان باالسجت و زیرباالسجت رطجوط ریلجی تحجت شجرایط بارگجذاري         بررسی رفتار مصال   .21

 مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، دینامیکی و مونوتونیک

 پهنه بندي لرزه اي شهر بستک  .21

 مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، بررسی رفتار سیکلی راک هاي شنی با تراكم بسیار باال  .29

 مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، ه فوالد جهت تثبیت در زیرسازي جادهاستفاده از سربار .32

 وزارت مسکن و شهرسازي، ناارت بر پهنه بندي ژئوتکنیک لرزه اي شهرهاي اراک و داودآباد .38

 عضویت در مجامع علمی/ صنفی

 ضو كتیته ملی سدهاي بزرگ ایرانع .8

2.  International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 

 عضو سازمان ناام مهندسی سارتتان استان تهران  .3

 ایران ژئوتکنیک انوتن  عضو  .1

 سوابق اجرایی

 شركت توسعه منابع آب و نیروي ایران، هتکاري به عنوان كارشناس ژئوتکنیک .8

 شركت سانو، كارشناس ژئوتکنیک .2

 راهوارشركت پژوهش عتران  ، كارشناس ژئوتکنیک )نیته وقت( .3

 بخش ژئوتکنیک مركز تحقیقات سارتتان و مسکن، كارشناس و مسئول آزمایشگاه .1

 بخش ژئوتکنیک و زیرسارت مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، كارشناس ارشد و مسئول آزمایشگاه .5

 بخش ژئوتکنیک و زیرسارت مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، عضو هیات علتی .3

 بخش ژئوتکنیک و زیرسارت مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، زیرسارت سرپرست بخش ژئوتکنیک و  .1

 

 

 



  شرکت خاوران سازه البرز         ای های حرفه معرفی شرکت و فعالیت
KSAgroup.CO 

  

 25از  65صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

-3-5-1 انیب رئیس هیئت مدریه 

 مهندس امیرحسین حیدری

 

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی و مدارک:

 كارشناسی: عتران عتران، دانشگاه آزاد اسالمی. .8

 كارشناسی ارشد: مهندسی و مدیریت سارت، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات اصفهان. .2

 پروانه كارشناسی رستی دادگستري از كانون كارشناسان رستی دادگستري استان اصفهان. .3

 محاسبات، پایه یک ناارت، پایه یک اجرا از سازمان ناام مهندسی سارتتان استان اصفهان. 2پروانه پایه  .1

 قانون ناام مهندسی )كارشناسی عتومی(. 21پروانه ماده  .5

 سوابق کاری:

 طرح، پروژه هاي شهرداري كاشان، شركت ایتن تقاطعمدیر پروژه و مدیر  .8

 سرناظر پروژه هاي ابنیه، شهرداري كاشان، شركت مهر ارازان شهر .2

 ناظر مقیم پروژه هاي ابنیه، شهرداري كاشان، شركت مهر ارازان شهر .3

 ناظر مقیم، پروژه احداث رطوط آب و فاضالب، شركت طوس آب .1

 یه مسکن مهر كاشان، شركت تدبیر ساح  پارساتحاد LSFواحدي  211ناظر مقیم، پروژه  .5

 مسئول اجرا، پروژه هاي نیروگاه اتتی نطنز، شركت آرین .3

 سرپرست كارگاه، پروژه نوسازي مدرسه راهنتایی ناجی آباد، نوسازي مدارس، شركت بام پایدار اصفهان .1

 مهندسی سپاهواحدي، سپاه پاسداران، سازمان  32ناظر مقیم، پروژه موتتع فور كاشان منازل  .1

 متر مربعی دانشگاه، دانشگاه كاشان، شركت بساره سارت 5222سرپرست كارگاه، پروژه سارتتان اداري  .9
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 سرپرست كارگاه، پروژه ایران رودرو، شركت فرا فوالد سارتتان .82

واحدي حصارک كرج، سپاه پاسجداران، سجازمان مهندسجی طجرح هجاي       822ناظر مقیم، پروژه موتتع مسکونی  .88

 اهعترانی سپ

متر مربع سارتتان، نیروي انتاامی، سازمان مهندسی ناجاناظر مقیم  32222ناظر مقیم و معاونت فنی، بیش از  .82

 و معاونت فنی موتوعه پروژه هاي لرستان، نیروي انتاامی، سازمان مهندسی ناجا

 متر مربع سارتتان، بخش رصوصی، سازمان ناام مهندسی 32222مهندس محاسب و ناظر، بیش از  .83
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 مهندس حسن فالح

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی و مدارک:

 كارشناسی: برق قدرت، دانشگاه امیركبیر )پلی تکنیک(. .8

 محاسبات، پایه یک برق و تاسیسات از سازمان ناام مهندسی سارتتان استان اصفهان. 8پروانه پایه  .2

 سوابق کاری:

 عام  شركت تتاس مدیریت .8

 مدیریت هنرستان شهید قدوسی نائین .2

 مدیریت هنرستان امام حسین كاشان .3

 اجراء تاسیسات الکتریکی بیتارستان شهید بهشتی كاشان و نگهداري تاسیسات الکتریکی بیتارستان  .1

 هاي الکتریکی دانشگاه آزاد بادرود اندازي آزمایشگاه ماشین راه .5

 ماشین ابزار دانشگاه شهید رجائی كاشان اجراء تاسیسات الکتریکی كارگاه .3

 ناارت بر اجراي تاسیسات سارتتان هاي مسکونی تعاونی مسکن سیتان كاشان .1

 ناارت بر اجراي تاسیسات سارتتان هاي مسکونی تعاونی مسکن سایپا كاشان .1

 ناارت بر اجراي تاسیسات سارتتان هاي مسکونی مسکن مهر كاشان .9

 ن پزشکان تعاونی مسکن پزشکان كاشانناارت بر اجراي تاسیسات سارتتا .82

 ناارت بر اجراي تاسیسات سارتتان بانک صنعت و معدن كاشان .88

 تدریس در دانشگاه شهید رجائی كاشان .82

 راه اندازي آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی دانشگاه شهید رجائی كاشان .83
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 عالمه فیض كاشان 

 پروژه صنعتی و مسکونی در شهرستان كاشان، تهران و قم 32ناارت و اجراي تاسیسات الکتریکی بیش از  .85
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 سوابق تحصیلی و مدارک:

 كارشناسی: عتران، عتران، دانشگاه آزاد اسالمی. .8

 كارشناسی ارشد: عتران، سازه، دانشگاه روارزمی تهران )تربیت معلم تهران(. .2

 سوابق کاری

 سازي رراسان مدیر پروژه طراحی بخش گندله .8

 مدیر پروژه طراحی فوالدسازي بردسیر .2

 سیرجان سازي مدیر پروژه طراحی فوالد .3

 مدیر بخش سیوی  پروژه احیا مستقیم اردكان .1

 مدیر بخش سیوی  و سازه شركت مهندسی آمیار پوالد .5

 هاي مهندسی فوالد جهان آرا اروندكنترل مدارک و نقشه .3

 MMTEهاي اجرایی سالن  وب فوالدسازي سیرجان با شركت هتکاري و مشاوره در طراحی و تهیه دتای  .1

 هاي سایت فوالد احیا مستقیم اردكانمهندسی و نقشهمشاوره و كنترل مدارک  .1

تن و بازرسی مکرر از سازه به دلی   8522با وزن تقریبی   طراحی سازه بین هاي  ریره مواد فوالد سازي بردسیر .9

 رهاي اجراي به سازنده و نصاب سازهمحدودیت هاي نصب و ارائه راهکا

 Mathcadو برنامه نویسی طراحی اتصاالت به كتک نرم افزار  Typicalتهیه اتصاالت  .82
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هاي استک و بگ فیلتر گندله سجازي رراسجان و هتکجاري مسجتتر بجا كارفرمجا       طراحی سازه و فونداسیون سازه .88

 شركت پامیدكو

 سارتتان مسکونی و تواري واقع در شهرستان كاشان و تهرانمتر مربع  22222طراحی بیش از  .82

 سارتتان مسکونی در تهران و كاشان 22ارگاه بیش از ناظر و سرپرست ك .83

طراحی فونداسیون هاي سالن اصلی فجوالد سجازي بردسجیر و هتکجاري در زمینجه مشجاوره در رصجوص اججراي          .81

 فونداسیون هاي با پیتانکار پروژه شركت تام ایران رودرو
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 قدرتی احمدرضادکتر 
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 .22/89، معدل: رتبه اولكارشناسی ارشد: دانشگاه اراک،  .2

 .38/81دكتري: پژوهشکده سارتتان و مسکن مركز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي، معدل:  .3
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 :تحقیقاتی های پروژه

 .8391ریزپهنه بندي ژئوتکنیک لرزه اي مهدیشهر، مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، تابستان  .8

 .8395بررسی رفتار سیکلی راک هاي شنی با تراكم بسیار باال، مركز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي، تابستان  .2

استفاده از دستگاه سه محوري بزرگ مقیاس، مركز تحقیقات راه مسجکن  ارزیابی رفتار دینامیکی مصال  راكی با  .3

 .8395و شهرسازي، پاییز 

مركجز تحقیقجات راه   طیف طرح براي زلزله هاي میدان نزدیک با نگاهی بر اثر محتواي فركانسی بر رفتار رجاک،   .1

 .8393مسکن و شهرسازي، بهار 

 سوابق کاری:

  شركت اندیشه سازان محیط ،قمپروژه مسکن مهر پردیسان ناارت مقیم،  .8

  شركت راه و سارتتانی فراراه قم ،دفتر فنی مركزي ،كارشناس بخش ابنیه و سارتتان .2

 شركت سارتتانی فراپی سازه قم ،واحدي مسکن مهر پردیسان قم 52 ،كارشناس كنترل پروژه .3

 شركت پردیس روز ،كارشناس مقاوم سازي .1

 مشاور سازه پردازيكارشناس سازه،  .5

 رارک با شركت ایریتک، شركت مشاور سازه پردازي NGLروژه پمسئول واحد سازه،  .3

 بندر عباس ، شركت مشاور سازه پردازي Fuel oilمسئول واحد سازه، پروژه  .1

 شاور ساح ، قرارگاه راتم االنبیامؤسسه م ،مطالعات آسیب پذیري چندین سارتتان مسکونی در  راه آهن زرند .1

 قه ویژه، شركت مشاور سازه پردازيموتتع پتروشیتی منط 2متر در فاز  32پ  ررپایی با دهانه  .9

 متر، شركت مشاور سازه پردازي 21 با دهانه L2-L1كنترل طراحی پ  پیش تنیده  .82

موتتجع   2آن براي انتقال روراک به پتروشجیتی مهجردر  فجاز     BOQو  MTOو تهیه  pipe bridgeطراحی  .88

 ور سازه پردازيشاشركت مپتروشیتی منطقه ویژه پارس، 

 MTOموتتع پتروشیتی منطقه ویژه و تهیجه   2به فاز  8ماژول پایپرک فوالدي عبور لوله هاي فاز  82طراحی  .82

 آن، شركت مشاور سازه پردازي BOQو 

 طراحی و محاسبات انواع پروژه هاي اسکلت بتنی، اسکلت فلزي، سازه هاي صنعتی .83
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 كارشناسی: معتاري، دانشگاه تهران. .8

 سوابق کاری:

 مسئول آزمایشگاه ژئوتکنیک، مركز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي .1

 مدیریت عام ، شركت پایش راک آروین  .2

 سرپرست كارگاه مسکن مهر پردیس .3

 واحدي مسکن مهر پردیسان قم 91سرپرست كارگاه پروژه  .4

 وزارت نیرو، سد زنوزدینامیکی هاي  انوام آزمایش .5

 وزارت نیروسیاه بیشه، سد  دینامیکی هاي انوام آزمایش .6

 وزارت نیروگتوند ، سد  دینامیکی هاي انوام آزمایش .7

 وزارت نیروستارران ، سد  دینامیکی هاي انوام آزمایش .8

 وزارت نیرو، بتنیروي مصال  پوسته سد با رویه انوام آزمایشات استاتیکی، سیکلی مقاومتی و دینامیکی  .9

اداره كج  راه و شهرسجازي اسجتان    ، بسطام و مهدي شهر -سرره، شاهرود -ریز پهنه بندي شهرهاي ستنانهتکار پروژه 

 .مازندران
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سیویل و سازهمدری بخش  
  1-5-8-

 رضا کیوانی بروجنیدکتر علی

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی و مدارک:

 سارتتان و مسکن  قاتتحقی مركز –زلزله  یمهندس يدكترا يدانشوو .8

 دانشگاه تهران  فنی دانشکده –زلزله  یارشد مهندس یكارشناس .2

 دانشگاه تهران  یدانشکده فن -عتران  یمهندس یكارشناس .3

 سوابق کاری:

موتتجع   2آن براي انتقال روراک به پتروشجیتی مهجردر  فجاز     BOQو  MTOو تهیه  pipe bridgeطراحی  .8

 پتروشیتی منطقه ویژه پارس 

 MTOموتتع پتروشیتی منطقه ویژه و تهیجه   2به فاز  8ماژول پایپرک فوالدي عبور لوله هاي فاز  82طراحی  .2

 آن BOQو 

و  MTOموتتجع پتروشجیتی منطقجه ویجژه و تهیجه       2ماژول پایپرک فوالدي رطوط مروارید در فاز  5طراحی  .3

BOQ  آن 

  825روي كریدور  رطوط فلر پتروشیتی كاویان و مروارید از dgepipe briطراحی  .1

  LNGرطوط فلر پلنتهاي ایران  M20تا  M1طراحی پایپرک هاي  .5

 آن BOQو  MTOموتتع پتروشیتی منطقه ویژه و تهیه  2متري در  فاز  .3

موتتع  2در  فاز  Power Plantرطوط فلر پتروشیتی كاویان و مروارید براي ورودي  pipe bridgeطراحی  .1

 آن BOQو  MTOپتروشیتی منطقه ویژه و تهیه 

 متر 85طراحی چندین دیوار حائ  با سیستم هاي مختلف و ارتفاع مختلف تا  .1
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موتتع پتروشیتی منطقه ویجژه و تهیجه    2در  فاز  2FFPSو  8FFPSمخزن براي پلنت  1طراحی فونداسیون  .9

BOQ آن 

براي پلنت ( و تتیز PotentiallyOilyContaminatedهتکاري براي طرح سیستم جتع آوري آبهاي آلوده ) .82

FFPS1 

 موتتع پتروشیتی منطقه ویژه  2تهیه مشخصات فنی طراحی و اجرا در  فاز  .88

  NGLبررسی مشخصات فنی طراحی و اجرا در پروژه  .82

 كنترل مشخصات فنی طراحی و اجرا در پروژه پتروشیتی لرستان .83

 ایالمكنترل نقشه هاي طراحی و هتچنین مشخصات فنی در پروژه گوگرد زدایی پتروشیتی  .81

كنتجرل طراحجی    8FFPSمخزن آب آتشنشجانی بجراي پلنجت     2مربوط به  WPSو  MTOكنترل محاسبات و  .85

 سارتتان براي پلنت گوگرد زدایی )شركت گسترش ردمات صنعتی ایران( 1مربوط به 

 كنترل طراحی مربوط به چندین توهیز ثابت و دوار براي پلنت گوگرد زدایی .83

 اول پایپركهاي اینتركانکشن  طراحی پلتفرم فوالدي روي ماژول .81

 موتتع پتروشیتی منطقه ویژه  2طراحی پلتفرم فوالدي در فاز  .81

 موتتع پتروشیتی منطقه ویژه 2جهت عبور لوله در فاز  21تا  28كالورت هاي شتاره  .89

 موتتع پتروشیتی منطقه ویژه  2در فاز  S4و  K2كالورت هاي  .22

 در پروژه  NGL2,AGR,FCG,UT1,UT2,UT3,..NGL1,برآورد مودد سیوی  و استراكچر پلنت هاي  .28

NGL 

Loading platform, mooring & breasting -Access bridge, Jetty-Jettyكنترل و برآورد مودد  .22

dolphin, seawater intake & outfall  در پروژهNGL  

 متر مکعبی آب آشامیدنی در بندر ردماتی عسلویه 2222مخزن  .23

 ردماتی عسلویه  ایستگاه پتپ بنزین در بندر .21

 ایستگاه پتپ فاضالب در بندر ردماتی عسلویه .25

 موتتع پتروشیتی منطقه ویژه  2متر در  فاز  8.8طراحی شتع هاي در جا با قطر  .23

 موتتع پتروشیتی منطقه ویژه  2به پلنت پتروشیتی مهر درفاز  coolingطراحی ورودي لوله هاي  .21

موتتع  2لنت هاي پتروشیتی مهر ، كاویان و مروارید در فاز طراحی پایپركهاي فوالدي رطوط موقت یتیلیتی پ .21

 پتروشیتی منطقه ویژه 

 NGLدر پروژه  control roomو  substationطراحی سازه هاي مقاوم در برابر انفوار شام   .29
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  gas stationبراي پلنت  filterو heaterطراحی فونداسیون  .32

 موتتع پتروشیتی منطقه ویژه  8طرح تقویت پایپرک فوالدي در فاز  .38

 طراحی كانالها و منهول هاي زهکشی در بندر ردماتی عسلویه  .32

 كنترل كانال زیگورات در بندر ردماتی عسلویه  .33

 طراحی كانالهاي عبور تاسیسات در بندر ردماتی عسلویه  .31

 اوم سازي سارتتان مركز مخابرات توحید قم اي و طرح مق پذیري لرزه كنترل گزارش ارزیابی آسیب .35

 ARCGISگس  در پروژه تحلی  رطر سایت ریاست جتهوري و ارائه نقشه در نرم افزار  GISتهیه نقشه  .33

 بررس مقاومت ری  راه آهن زنوان در در قوسها  .31

یژه پجارس و  موتتع پتروشیتی منطقه و 2به فاز  8فاز   undergroundارزیابی كالورت موجود عبور لوله هاي  .31

 طرح توسعه آن

 2شجام  لولجه هجاي كولینجگ در فجاز        water centerطراحی كالورت هاي بزرگ مقیاس جهت عبور لوله هجاي پلنجت  

 موتتع پتروشیتی منطقه ویژه پارس
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 مهندس محمد نوشی

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی و مدارک:

 آزاد اسالمی.كارشناسی: معتاري، معتاري، دانشگاه  .8

 سوابق کاری:

 ناجابعدي گرافیکی سایت و سارتتانهاي ستاد  فرماندهی و پشتیبانی  3و  8 فاز .8

 طبقه پارتیا در گرگان 83پذیرایی موتتع اقامتی  2فاز  .2

 واحد 822شهرک ویالئی گلباران ویژه پزشکان  2و 8فاز  .3

 پروژه برجهاي مسکونی صدف و سه بعدي گرافیکی  2و 8 فاز .1

 برات و سالن كنفرانس نیروي زمینیو.سه بعدي گرافیکی مراكز مخا2و8فاز .5

 و سه بعدي گرافیکی مركز تولید كارت هاي هوشتند صاایران 2وفاز8فاز .3

 ایستگاه گلسرخ متروشیراز 2فاز .1

 بعدي گرافیکی سارتتان اداري گترگ بندر آبادان3 .1

 C.N.Gبعدي گرافیکی ایستگاه هاي سورت  3و  2و  8فاز .9

، آتجش نشجانی، مخجابرات گتجرک بنجدر      Ray-X بعدي گرافیکی سارتتانهاي نتازرانه، نگهبجانی،  3و 2و  8فاز  .82

 ررمشهر

 سارتتان اداري و سارتتان عتلیات گترک ررمشهر  2و  8فاز  .88

 هاي پنوگانه سایپاتان آزمایشگاهسارت  8فاز  .82

 بعدي گرافیکی  سارتتان كتابخانه و آموزش رارگ 3و  2و  8 فاز .83
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 پارس جنوبی بعدي گرافیکی سارتتان اداري 3و  2و 8 ازف .81

 رگاهی، ورزشی و انبار پارس جنوبیهاي كابعدي گرافیکی سوله3و  2و 8 فاز .85

 دانشکده علوم دانشگاه لرستان 2ز فا .83

 نتاد شهید هاي گتنام وزرات دفاع  3dmaxو  2و 8فاز  .81

 بعدي بارانداز ترمینال مركزي بروجرد 3 .81

 زشکی دانشگاه تهرانرولور كتابخانه علوم پ .89

 رولور گالري هاي كاب  كاررانه فوالد روزستان .22

 رولور باطري سازي نیرو وزارت دفاع .28

 احدي شهرستان كالله استان گلستانو 222طراحی موتتع مسکونی  .22

 بعدي گرافیکی سارتتان اداري ، البراتوار، مركز كنترل فوالد جنوب بندرعباس  3و  2تهیه نقشه فاز  .23

 و سه بعدي گرافیکی  نیروگاه برق و آّب سد شهید رجائی ساري 2و  8فاز تهیه نقشه   .21

 بعدي( توپوگرافی سایت نیروگاه سد شهید رجائی ساري3) اجرائی مدل سازي .25

 یه قممونیروگاه معص 2 طراحی و تهیه نقشه هاي فاز .23

 تغلیظ مس درآلو كرمان 2 و 8تهیه نقشه هاي فار .21

 كنفرانس نیروي زمین ارتش جتهوري اسالمی اجراي عتلیات تخریب و بازسازي سالن .21
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-10-5-1 مدری رپوژه 

 مهندس محمدرضا حیدری

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی و مدارک:

 كارشناسی: عتران، عتران، دانشگاه آزاد اسالمی. .8

 كارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب. .2

 سوابق کاری:

 سرپرست كارگاه، شركت پایه چین اراک .8

 شركت سارتانی بهسازانسرپرست كارگاه،  .2

 مهندس نقشه بردار، شركت مشاور ایوان باستان .3

 شركت گسترش ردمات صنعتی ایران ،پروژه گوگرد زدایی ،كنترل طراحی .1

 شركت مشاورین ساح ، NGLپروژه ایران  ،مشاور طراحی .5

 NGLدر پروژه  boilerطراحی اولیه فونداسیون  .3

 NGLدر پروژه  Gas turbineطراحی اولیه فونداسیون  .1

 NGLدر پروژه  compressorطراحی اولیه فونداسیون  .1

 NGLدر پروژه  generatorطراحی اولیه فونداسیون  .9

 NGLدر پروژه  Drumطراحی اولیه فونداسیون  .82

 NGLدر پروژه  Pumpطراحی اولیه فونداسیون  .88

 NGLدر پروژه  Exchangerطراحی اولیه فونداسیون  .82

 NGLدر پروژه   coolerAirطراحی اولیه استراكچر  .83
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 .متر)شركت مشاور سازه پردازي( 85طراحی چندین دیوار حائ  با سیستم هاي مختلف و ارتفاع مختلف تا  .81

 .متر )شركت مشاور سازه پردازي( 522حدود  nailingهتکاري براي طراح  .85

 .هتکاري براي طراح ژئوگرید )شركت مشاور سازه پردازي( .83

موتتع پتروشیتی منطقه ویجژه و تهیجه    2در  فاز  2FFPSو  8FFPSپلنت مخزن براي  1طراحی فونداسیون  .81

BOQ  آن 

 POTENTIALLY OILYهتکجججاري بججججراي طجججرح سیسججججتم جتجججع آوري آبهججججاي آلججججوده )    .81

CONTAMINATED و تتیز براي پلنت )FFPS1. 

 مهندسی.متر مربع سارتتان مسکونی در استان اصفهان، بخش رصوصی، سازمان ناام  2222ناارت بیش از  .89
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 25از  98صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

-11-5-1 مدری ربانهم رزیی و کنترل رپوژه 

 مهندس علی اکبر آقاجانی

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی و مدارک:

 .تولید صنعتی -مهندسی صنایعكارشناسی: عتران،  .8

 سوابق کاری:

 پروژه سارتتانی پرینس الیف الهیه، شركت الیف برد سازه كارشناس برنامه ریزي و كنترل .8

  ه احداث كلینیک بیتارستان پاكدشت، شركت سارتتانی ستو كنترل پروژكارشناس برنامه ریزي  .2

 اكدشت، شركت سارتتانی ستكارشناس برنامه ریزي و كنترل پروژه احداث كلینیک بیتارستان پ .3

 شركت سارتتانی ستتتان اداري برق منطقه اي روزستان، كارشناس برنامه ریزي و كنترل پروژه احداث سار .1

هزار تن در سال واقع  932ي و كنترل پروژه احداث كاررانه تولید آهن اسفنوی به ظرفیت كارشناس برنامه ریز .5

 ، شركت مهندسی آمیار پوالدEPCدر اردكان یزد به صورت 

شجركت مهندسجی   ، EPCكارشناس برنامه ریزي و كنترل پروژه احداث كاررانه فوالدسازي رراسان به صجورت   .3

 میار پوالدآ

شركت مهندسجی   ،نترل پروژه طراحی مهندسی احداث كاررانه گندله سازي رراسانكارشناس برنامه ریزي و ك .1

 آمیار پوالد

كارشناس كنترل اسناد و مدارک مهندسی و برنامه ریزي و كنترل پجروژه احجداث تصجفیه رانجه آب و فاضجالب       .1

 كرمان، شركت مهندسی زالل ایران
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 25از  94صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

بخش سیویل و سازه مسئول   
  1-5-12-

 دکتر آرش بنی اسدی

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی و مدارک:

 كارشناسی: عتران، عتران، دانشگاه صنعتی شریف. .1

 كارشناسی ارشد: عتران، مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی شریف. .5

 كارشناسی ارشد: عتران، سازه، دانشگاه صنعتی شریف. .3

 

 :تمقاال
Estimating engineering demand parameters of concrete moment  A. Baniassadi, H.E. Estekanchi , -1

frames by endurance time method, International journal of civil engineering., 2012 

 سوابق کاری:

 و گج   فوالد و آهن توسعه شركت: كارفرما –د كوثر والف  pipe rackطراحی: احیاي كوثر  pipe rackطراحی .39

 .گهر

هاي باد سالن  طراحی فونداسیون هاي ستون: سالن اصلی فوالد سازي سیرجان  پست هاي وال طراحی فونداسیون .12

 .كاررانه فوالد سیرجان

طراحی دیوارهاي بتنجی پیرامجونی كاررانجه فجوالد     : طراحی دیوارهاي پیرامونی سالن اصلی فوالد سازي سیرجان .18

 .سیرجان

 -فوالد سازي سیرجان  canopy hoodكنترل طراحی: سیرجان فوالد سازي  canopy hoodكنترل طراحی .12

متري سالن اصلی  52تن می باشد و در ارتفاع  122وزن این سیستم در حدود  -ایتالیا  Tenovaطراح: شركت

 .شود فوالدسازي نصب می
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 25از  22صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

ي سجالن اصجلی سجازه از سجه     الرفع موارد مهندسی مدل تکج  كنترل و: ي فوالد سازي سیرجانالكنترل مدل تک .13

شركت مهندسی یکتا انجدیش سجازه    -2شركت مهندسی شکوفا صنعت راورمیانه  -8سازنده سالن اصلی شام  

 .شركت مهندسی سازه شهریار -3

  كنتجرل  :شجام    INDOORهاي سیستم انتقال مواد كنترل نقشه: دسازي سیرجانالكنترل رطوط انتقال فو .11

material handling conveyorsهاي كنترل پلت فرم و دار  سالن اصلیmaterial handling      دارج

 .سالن اصلی

كنتجرل طراحجی   : كنترل طراحی صورت گرفته و طراحی مودد تیركرین هاي سالن اصجلی فجوالد سجازي میانجه     .15

بررسجی  )بررسی پیشنهادات فنی مناقصه تیركرین هاي میانجه از لحجاف فنجی     -صورت گرفته فوالد سازي میانه 

 .(مقاطع سالن اصلی و تیركرین هاي آن جهت تحت  بارهاي ارائه شده از هر سازنده

بررسجی پیشجنهادات   : فوالدسازي میانه (yard scrap) كنترل طراحی صورت گرفته تیركرین هاي سالن قراضه .13

 هجر  هاي تیركرین هاي میانه از لحاف كفایت سازه و تیركرین ها براي تحت  بارهاي پیشجنهادي   vendorفنی

vendor  و هتاهنگی با سالن موجود. 

 بررسجی پیشجنهادات فنجی   : دسجازي میانجه  الفو (yard billet) كنترل طراحی صورت گرفته سالن انبجار بیلجت   .11

vendor        هاي تیركرین هاي سالن انبار بیلت میانه از لحاف كفایت سجازه و تیركجرین هجا بجراي تحتج  بارهجاي

 .سالن موجودو هتاهنگی با   vendorپیشنهادي هر

سجارت  : Sap و طراحجی در محجیط   - گندله سازي رراسجان  Disk Ball– از سارتتان   Teklaسارت مدل .11

گندله سازي رراسان با توجه به نقشجه هجاي قجدیتی موججود جهجت       Disk Ball– از سارتتان  Teklaمدل

 .Sap معتاري و طراحی در محیط 8سارت نقشه هاي فاز 

 .طراحی سازه ساپورت بین ها فوالد رراسان:  grinding binlimestone طراحی سازه .19

طراحجی  : فجوالد سجازي رراسجان    (Electrical Substation Control Room) طراحی اتجاق كنتجرل بجرق    .52

 .سارتتان بتنی اتاق كنترل برق سالن  وب فوالد رراسان
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 25از  21صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

کالمسئول    کانی -13-5-1 بخش م

 دکتر احمدرضا جناب زاده

 

 

 

 

 مدارک:سوابق تحصیلی و 

 .مهندسی برق، الکترونیک، دانشگاه عالمه فیض كاشانیكارشناسی:  .8

 كارشناسی ارشد: مهندسی برق، كنترل، دانشگاه صنعتی اصفهان. .2

 دكتري: مهندسی برق، كنترل، دانشگاه صنعتی شیراز. .3

 مقاالت:

فركانس سجیگنال هجاي   بهبود عتلکرد فیلتر شکاف دار وفقی در تختین  "مویري محسن، احتدرضا، جناب زاده .8

 .8-9 صفحه ، 8391 بهار ،8 شتاره ،15 جلد برق دانشگاه تبریز، مهندسی موله ،"تناوبی

 وفقجی  دار شجکاف  فیلتجر  غیررطی پایداري آنالیز  "بهروز، بینازاده طاهره، صفري نژادیان احتدرضا، اب زادهجن .2

 ، مولجه "سینوسی اغتشاشات حضور در آن عتلکرد بهبود و لیاپانوفی شبه پایداري قضیه از استفاده با چندتایی

 .25-31صفحه  ،8391 تابستان ،2شتاره  ،9جلد  كنترل،

3. 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. 

4. 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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 25از  25صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

 دوره های تخصصی:

 8398-حرفه اي شهید موسویانمركز فنی  -تدریس دوره آموزشی مکاترونیک .8

 8311-مركز فنی حرفه اي شهید موسویان -PLCتدریس دوره آموزشی  .2

 8398-مركز فنی حرفه اي شهید موسویان -تدریس دوره آموزشی كارافرینی .3

 .8392-ح  تترین كنترل رطی در دانشگاه صنعتی اصفهان .1

 .8393-شیرازح  تترین كنترل دیویتال و غیر رطی در دانشگاه صنعتی  .5

 در دانشگاه عالمه فیض كاشانی. تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی برق به ویژه گرایش كنترل .3

 در دانشگاه صنعتی شیراز. تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی برق به ویژه گرایش كنترل .1

 تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی برق به ویژه گرایش كنترل در دانشگاه كاشان. .1
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 25از  26صفحه   پیوست: ندارد

 

 .، واحد اول811بولوار میرداماد، بعد از بانک مركزي، پالک آدرس دفتر مركزي: 

 51951494- 51951462 - 51951412 تلفن و فکس:

-14-5-1 معاون مالی واداری  

 مهندس مرضیه ایلچی

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی و مدارک:

 آزاد تهران جنوب.، دانشگاه مدیریت دولتی، كارشناسی: مدیریت دولتی .8

 آزاد تهران شتال.، دانشگاه مدیریت مالی، كارشناسی ارشد: مدیریت دولتی .2

 :سوابق اجرایی

 مدیر مالی باشگاه برق تهران، تهران .8

 ژرفانگر اطتینان، تهرانمدیر مالی شركت  .2

 مدیر مالی شركت پایش راک آروین، تهران .3

 ریاست هیات مدیره شركت پایش راک آروین، تهران .1

 

 

 

 

 

 

 


