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  و تاریخچه معرفی -1

ارائه خدمات فنی و  با هدف 1311 سالدر  آرمان هيدرو طرح مهندسین مشاور شركت

نمود. در این راستا آرمان آغاز مهندسی در حوضه آب و فاضالب و آبیاری و زهکشی فعالیت خود را 

انش روز اساتید برجسته و هیدرو طرح با بهره گیری از نیروی انسانی متعهد، متخصص و بهرگیری از د

خدمات دارد با تکیه بر نیروی جوانی و تلفیق آن با تجارب ارزشمند كارشناسان رسته آب افتخار 

ها، كیفیت باال و توجه در انجام طرحمطالعاتی و نظارتی را به كارفرمایان دولتی و خصوصی ارائه دهد. 

ها اره تالش كرده تا حفظ كیفیت مطلوب پروژههمو و از اصول آرمان هیدرو طرح است به نیاز كارفرما،

  ای را سرلوحه امور خود قرار دهد.و پایبندی قاطع به اصول فنی و حرفه

 هيئت مدیره-2

ارشد رشته سازه های آبی، آبیاری و  كارشناسنفر  3هیئت مدیره شركت آرمان هیدرو طرح از 

ن شركت بوده و همچنین مدیرعامل نیز زهکشی و زراعت تشکیل شده است كه هر سه نفر از سهامدارا

 از بین ایشان می باشد. 

 محيط شرکت -3

متر  121تجاری به مساحت  –شركت آرمان هیدرو طرح از بدو تاسیس تا كنون در واحدی اداری 

 مربع در شهر رشت مشغول به فعالیت می باشد. 
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 گواهينامه ها -4
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    6فرم شماره  -5

 اظهار نامه ظزفیت آماده به كار مهندسین مشاور

 ( ایین نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران(13ماده ) "ب  ")موضوع بند 

 شرکت مهندسين مشاور آرمان هيدرو طرحاز: 

 اظهار نامه ظرفيت آماده به کاربه: موضوع: 

              در مورد پروژه  19/1/92مورخ  111/1419مه شماره پیرو پیشنهاد این شركت طی نا

مهندسين مدیر عامل شركت  امين رضا احمد نژاداینجانب                                             

با آگاهی از ضوابط و آیین نامه های تشخیص صالحیت مشاوران تایید  مشاور آرمان هيدرو طرح

تخصص تاسیسات آب و فاضالب و شبکه های آبیاری و زهکشی  –مهندسی آب می نمایم كه در گروه 

 اكتسابی این شركت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور  ظرفیت آزاد موجود می باشد.  3پایه 

چنانچه خالف موارد اعالم شده به اثبات برسد، دفتر امور مشاوران و پیمانکاران راساً می تواند 

و و یا اخذ صالحیت این مشاور اقدام نماید و شركت با امضای این تعهد نامه حق نسبت به محرومیت 

 هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

 امضای مدیر عامل / نماینده مجاز شركت آرمان هیدرو طرح       مهرشركت                تاریخ
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 فنی و اجرایی()سامانه جامع هوشمند تشخيص صالحيت عوامل نظام  ساجات -6
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 صبرینه فرزان عضو هيئت مدیره:

تحصيالت 

 31گیالن سال دانشگاه  زراعتفارغ التحصیل كارشناسی 

 16سال گیالن ، دانشگاه زراعت كارشناسی ارشد فارغ التحصیل 

سوابق آموزشی و نرم افزاری 

  دارای گواهی دوره آموزشیGPS از مدیریت آب و خاك جهاد كشاورزی. 

  دارای گواهی دوره آموزشیICDL2 از مدیریت آب و خاك جهاد كشاورزی. 

 از مدیریت آب و خاك جهاد كشاورزی دارای گواهی دوره آموزشی گلخانه. 

 مدیریت آب و خاك جهاد كشاورزیاز  دارای گواهی دوره آموزشی پرورش قارچ. 

  نرم افزارSAS  

 نرم افزار SPSS  

  نرم افزارMSTATC  

سوابق پژوهشی 

 نامه دوره كارشناسیپایان، 29آرزنی و رشد گیاهچه دو رقم برنج پوكالی و آیتاثیر شوری و خشکی بر جوانه 

 نامه دوره كارشناسی ارشد پایان ،ان آب در زمان مصرف علفکشمطالعه واكنش برنج و علفهای هرز آن نسبت به غلظت تیوبنکارب و میز 

 دومین همایش علوم علفهای هرز ایران ،اثر غلظت و زمان مصرف علفکش تیوبنکارب بر رشد رویشی برنج هاشمی 

 مجله علوم زراعی ،مطالعه واكنش برنج و علفهای هرز آن نسبت به غلظت تیوبنکارب و میزان آب در زمان مصرف علفکش 
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 دکتر مير احمد لشت نشاییمشاور عالی: 

تحصيالت 

  فوق دكتری مهندسی سواحل از ژاپن 

  دكتری سازه های هیدرولیکی ازImperial college 

  فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی از دانشگاه امیركبیر 

  عمران از دانشگاه گیالن  –لیسانس عمران 

سوابق پژوهشی 

 1311ی دانشگاه گیالن از سال معاون پژوهشی دانشکده فن 

  سال  2مدیر گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیالن به مدت 

  1379عضو انجمن هیدرولیك ایران از سال 

 در كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و خارجی های متعدد ارائه مقاله 

  كااربرد كاامویوتر در  -ی كوتااهسادها –سیستم های انتقاال آب  –تدریس دروس مهندسی آب و فاضالب و پروژه

آبهاای  -اصاول مهندسای بنادر –هیادرولیك  –اصول مهندسای ساد  –هیدرولوژی مهندسی  –مهندسی عمران 

 اصول طراحی سازه های دریایی  –ژئوتکنیك دریایی  –دینامیك سدهای خاكی  –زیرزمینی 

  در داخل و خارج كشور انجام چندین طرح پژوهشی در زمینه های مهندسی سواحل ، بنادر و سدها 

 :خالصه سوابق کاری 

 های كارشناس هیدرولیك شركت مهندسی مشاور مهاب قدس )تهران( همکااری در زمیناه طراحای سادها و ساازه

 عضو تیم هیدرولیك طراحی سد كرخه  –هیدرولیکی وابسته به آن 

 سدسازی اساتان گایالن )سادهای  مشاور سازمان آب منطقه ای گیالن به عنوان كارشناس كنترل كننده طرحهای

 مخزنی پلرود، شفارود، دیورش و شهر بیجار( 

  مشاور سازمان آب منطقه ای گیالن به عنوان كارشناس كنترل كننده طرحهای مهندسی رودخانه 

  عضو كمیته رسوب سد سفیدرود سازمان آب منطقه ای گیالن همکاری در انجام طرح رسوب زدایی از مخازن ساد

ری با شركت مهندسی مشاور سفیدرود گیالن به عنوان همکار مجاری طارح بهساازی شابکه هاای سفیدرود همکا

 زهکشی سفیدرود در استان گیالن  –آبیاری 

  مشاور منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی همکاری با شركت سرمایه گذاری توسعه گیالن همکااری در زمیناه كنتارل

 مهندسی سواحل  طراحی سازه های دریایی منطقه ویژه و مطالعات

 آوری و هدایت آبهای سطحی شهر رشتمطالعات مرحله اول و دوم جمع مدیر پروژه 
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 فهرست پروژه های شرکت آرمان هيدرو طرح

 کارفرما عنوان طرح ردیف
مدت قرارداد 

 )ماه(

شماره و تاریخ 

 قرارداد

مبلغ قزار داد 

 )ریال(

1 
وری مطالعات مرحله دوم جمع آ

و هدایت آبهای سطحی شهر 

 رشت و نقشه برداری و تهیه پالن

 9 شهرداری رشت
 11134/331ب/

 
11/7/19 

2 

جمع  نظارت عالیه و كارگاهی

آوری و هدایت آبهای سطحی 

ا، خ مکتب شهد خ ،شهر رشت

گلسار، خ  96نرجس، خ 

 حمیدیان 

 6 شهرداری رشت

 16356/331ب/

 
12/11/19 

3 

اول و دوم شبکه مطالعات مرحله 

جمع آوری و هدایت آبهای 

سیالب شهری شهر سطحی شهر 

 سروستان استان فارس

 6 شهرداری سروستان
11199 

 
5/7/91 

4 

مطالعات محوطه سازی سایت 

ستاد بحران استانداری گیالن 

شامل نقشه برداری، آب و 

دایت فاضالب، جمع آوری و ه

آّبهای سطحی، طراحی و آبیاری 

 فضای سبز

اداره كل راه و شهر 

 سازی استان گیالن
3 

 /ص33913/11/91

 

14/12/91 

5 
مطالعات مرحله دوم جمع آوری 

منطقه  6 و هدایت آبهای سطحی

 شهر رشتاز 

 9 شهرداری رشت
 16179/331ب/

 

25/12/91 

6 

جمع  و كارگاهینظارت عالیه 

آوری و هدایت آبهای سطحی 

بلوار  4و  3و  2فاز  -شهر رشت

  دیلمان

 6 شهرداری رشت
 14617/331ب/

 
17/4/91 

7 

مطالعات مرحله دوم و نظارت 

عالیه و كارگاهی جمع آوری و 

هدایت آب های سطحی شهر 

آستانه اشرفیه در بلوار امام رضا 

 )ع(

ه آستانشهرداری 

 اشرفیه
6 

14/371 

 

17/1/92 
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 کارفرما عنوان طرح ردیف
مدت قرارداد 

 )ماه(

شماره و تاریخ 

 قرارداد

مبلغ قزار داد 

 )ریال(

8 
جمع آوری  نظارت عالیه و كارگاهی

منطقه از  6 و هدایت آبهای سطحی

 شهر رشت
 6 شهرداری رشت

 14617/331ب/
 

9/2/92 

9 

و  مرحله دوم تکمیلی مطالعات

جمع آوری نظارت عالیه و كارگاهی 

و هدایت آب های سطحی شهر 

 و پشت حرم مطهرآستانه 

آستانه شهرداری 

 اشرفیه
6 

15922/11/92 
 

13/9/92 

11 
انحراف آب كانال آبیاری حشمت 

رود جهت جلوگیری از ورود سیالب 

 به شهر آستانه اشرفیه

آستانه ری شهردا

 اشرفیه
2 

21759 
 

12/12/92 

11 
دوم جمع اول و مرحله  مطالعات

آوری و هدایت آب های سطحی 

 فومنشهر 

 استانداری گیالن

 مدیریت بحران
9 

4116 
 

11/12/92 

12 
دوم جمع اول و مرحله  مطالعات

آوری و هدایت آب های سطحی 

 صومعه سراشهر 

 6 صومعه سراری شهردا
5213 

 
21/3/93 

13 
مطالعات سامانه اطفا حریق شهر 

 3 شهرداری ماسوله تاریخی ماسوله
4562 

 
21/12/92 

14 

مطالعات سامانه اطفا حریق شهر 

سیاحتی زیارتی امام زاده ابراهیم 

 )ع(

بنیاد مسکن انقالب 

 اسالمی
9 

4116 

 
11/12/92 

15 

جمع آوری  نظارت عالیه و كارگاهی

منطقه از  4 و هدایت آبهای سطحی

 شهر رشت
 9 شهرداری رشت

6439/66 

 
26/4/93 
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 کارفرما عنوان طرح ردیف
مدت قرارداد 

 )ماه(

شماره و تاریخ 

 قرارداد

مبلغ قزار داد 

 )ریال(

16 
دوم جمع اول و مرحله  مطالعات

آوری و هدایت آب های سطحی 

 شفتشهر 

 3 شهرداری شفت
1919 

 
24/4/93 

17 
ساماندهی رودخانه پیربازار جهت 

 رفع آبگرفتگی روستای پیربازار
سازمان آب منطقه ای 

 استان گیالن
6 

1111/1624 
 

31/3/93 

18 

ترل بررسی استفاده از تانك های كن

و ذخیرع رواتاب جهت كاهش پیك 

سیالب در حوضه های شهری و 

 استفاده از روشهای نوین 

استانداری گیالن 

 مدیریت بحران
4 

44/997 
 

17/1/93 

19 

برررسی استفاده از روش مدیریت 

غیر متمركز فاضالب شهری با 

استفاده از پکیج های تصفیه فاضالب 

ب سنتی در خروجی شبکه فاضال

 شهر های استان گیالن

 استانداری گیالن

 مدیریت بحران
4 

44/991 

 
17/1/97 

21 

مطالعات و نظارت طرح اضطراری 

رودخانه پیربازار و زهکشهای منتهی 

به محدوده پیربازار از روستای 

پیربازار تا تاالب انزلی جهت كنترل  

 و مدیریت سیالب 

سازمان آب منطقه ای 

 ستان گیالنا
6 

111/13131 

 
21/1/93 
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 و کارشناسان شرکت آرمان هيدرو طرح همکاران -4
 سمت در پروژه سوابق تجربی مدرک تحصيلی نام و نام خانوادگی ردیف

 مشاور عالی  21 دکترای سازه های هيدروليکی دکتر مير احمد لشته نشایی 1

 مشاور عالی  18 دکترای سازه های هيدروليکی دکتر بهنام شفيعی ثابت 2

 مشاور عالی  15 آبياری و زهکشیدکترای  دکتر نادر پيرمرادیان 3

 مشاور  GIS 15دکترای آبخيزداری و  دکتر وحيد غالمی 4

 مشاور  21 کارشناس خاکشناسی  رحيم اسعدی اسکویی 5

 طراحیکارشناس  14 کارشناس ارشد آبياری و زهکشی شهاب گلچين 6

 طراحیکارشناس  11 کارشناس مکانيک پویا شهشهانی سيد  7

 طراحی کارشناس  11 کارشناس آبياری ساناز محمد ميرزا 8

 طراحی کارشناس  11 کارشناس آبياری مریم داداشپور 9

 مشاور پروژه 11 اقتصاد آب کارشناسی ارشد مجيد محمود زاده 11

 مشاور پروژه MBA 11 کارشناسی ارشد مدیریت محمد یوسفی 11

 سرناظر پروژه های اجرایی 11 کارشناس عمران حميد ميرزایی 12

 کارشناس پروژه 11 کارشناسی ارشد تاسيسات آبياری هدایت ا... نبوی 13

 کارشناس پروژه 7 کارشناسی ارشد سازه های آبی مسعود سکوت 14

 اس پروژهکارشن 7 کارشناسی ارشد آبياری و زهکشی عبدا... رادسر 15

 ناظر مقيم  7 کارشناس ارشد عمران آب معين جوان حق پرست 16

 کارشناس پروژه 5 کارشناسی آبياری مانی احمدی 17

 طراحی کارشناس  5 کارشناس آبياری پيام خدادوست 18

 پروژهو مشاور کارشناس  7 هواشناسی -کارشناسی ارشد آبياری ابراهيم اسعدی اسکوئی 19
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 سمت در پروژه سوابق تجربی مدرک تحصيلی نام خانوادگی نام و ردیف

 مسئول نقشه برداری  3 کارشناس عمران نقشه برداری ميالد جنتی 21

 ناظر مقيم  5 کارشناس عمران مهدی اجاللی  21

 ناظر مقيم  3 کارشناس عمران کيوان اسکندری 22

 ناظر مقيم  3 کارشناس عمران ابراهيم دانيالی 23

 ناظر مقيم  5 کارشناس عمران ر سليمانی نياقاد 24

 ناظر مقيم  4 کارشناس ارشد معماری محسن فرجی 25

 ناظر مقيم  2 کارشناس عمران نيما نویدی 26

 امور اداری 7 فوق دیپلم کامپيوتر ليال نامدار 27

 مدیر اداری و مالی 25 کارشناس ارشد حسابداری  محمد نویدی 28

 امور مالی 6 ارشناس حسابداریک ناهيد ميرزایی 29

 ناظر مقيم  2 کارشناس عمران نيما نویدی 31

 امور اداری 7 فوق دیپلم کامپيوتر ليال نامدار 31
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 مشخصات فردی
  دكتر بهنام شفیعی ثابت نام و نام خانوادگی: 

 سمت در آرمان هیدرو طرح: مشاور در پروژه های هیدرولیکی

 رشت محل سکونت:   1341 ال تولد:سآستانه اشرفیه   محل تولد:

 1374عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب از سال *

 1376عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن از سال *

سال  عضو گروه كنترل محاسبات و نقشه های سازه سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن از*

1312 

 كارشناس رسمی دادگستری*

 مدیر گروه مهندسی آب*

 ق تحصیلیسواب

 محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک رشته تحصیلی مدرک

 دانشگاه صنعتی اصفهان  عمران كارشناسی

 دانشگاه شهید باهنر كرمان  عمران كارشناسی ارشد

 دانشگاه شهید باهنر كرمان  سازه های هیدرولیکی دكتری
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 مشخصات فردی

    دكتر نادر پیرمرادیاننام و نام خانوادگی: 

 شاور در پروژه های هیدرولوژی و طراحی سیستم های زهکشیسمت: م

 رشت  محل سکونت:   1351 سال تولد:سمیرم   محل تولد:

 دانشگاه گیالنعضو هیئت علمی گروه مهندسی آب *

 سمت: مشاور در پروژه های هیدرولوژی و طراحی سیستم های زهکشی*

 سوابق تحصیلی

 ذ مدرکمحل اخ تاریخ اخذ مدرک رشته تحصیلی مدرک

 دانشگاه صنعتی اصفهان 1373 آبیاری و زهکشی كارشناسی

 شیرازدانشگاه  1376 آبیاری و رهکشی كارشناسی ارشد

 شیرازدانشگاه  1312 آبیاری و زهکشی دكتری
 

 

 مشخصات فردی

 نام و نام خانوادگی: دكتر وحید غالمی    

  بو پهنه بندی سیال GISسمت در آرمان هیدرو طرح: مشاور در 

 رشت  محل سکونت:  محمود آباد   محل تولد: 1351 سال تولد:

 دانشگاه گیالن منابع طبیعیعضو هیئت علمی گروه *

 سوابق تحصیلی

 محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک رشته تحصیلی مدرک

  1311 آبخیزداری كارشناسی

 دانشگاه گرگان 1313 آبخیزداری كارشناسی ارشد

 تربیت مدرس GIS 1389آبخیزداری و  دكتری
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 مشخصات فردی
 رضا گلچین كوهی   مهندسنام و نام خانوادگی: 

 سمت در آرمان هیدرو طرح: مشاور در طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار

 رشت    محل سکونت:  1351 سال تولد:رشت  محل تولد:

 عضو هیت علمی گروه معماری دانشگاه گیالن

 سوابق تحصیلی

 محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک رشته تحصیلی مدرک

 مازندراندانشگاه  1311 آبیاری و زهکشی كارشناسی

 دانشگاه شیراز 1313 آبیاری و زهکشی كارشناسی ارشد

 دانشگاه تهران 1316 كارشناس ارشد عکاسی كارشناسی ارشد

 

 

 مشخصات فردی
 سید پویا شهشهانی   مهندسنام و نام خانوادگی: 

 1357 سال تولد:  

 رشت   حل تولد:م 

  رشت   محل سکونت:  

 سوابق تحصیلی

 محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک رشته تحصیلی مدرک

 گیالندانشگاه  1311 مهندسی مکانیك كارشناسی
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 مشخصات فردی
 1356 سال تولد:ساناز محمد میرزا     مهندسنام و نام خانوادگی: 

  رشت   محل سکونت: تهران    محل تولد: 

 تحصیلیسوابق 

 محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک رشته تحصیلی مدرک

 دانشگاه مازندران 1379 آبیاری و زهکشی كارشناسی 

 سوابق کاریخالصه 

  سال شرکت سمت  نام پروژه ردیف

 11 مهندسین مشاور مارون كارشناس  طراحی شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه  1

دشت جیرفت وشبکه بخشی از طراحی شبکه آبیاری و زهکشی  2

 آبیاری دشت دربندگاوشان
 مهندسین مشاور مارون كارشناس

13 

بخشی از طراحی شبکه آبیاری و زهکشی دشت جیرفت وشبکه  3

 آبیاری دشت دربندگاوشان
 كارشناس

 14 مهندسین مشاور مارون

طرح توسعه اراضی آستانه مقدسه حضرت معصومه قم به صورت  4

 ایسیستمهای كم فشار و قطره 
 كارشناس

 16 مهندسین مشاور مارون

 11 مهندسین مشاور مارون كارشناس طراحی كانالت و كانال درجا 5

 19 مهندسین مشاور مارون مدیر پروژه انجام پروژه های هواشناسی و هیدرولوژی  6

مطالعات مبانی پایه آبهای سطحی شهر سروستان و رشت و آستانه و  7

 فومن
 كارشناس

ر آرمان هیدرو مهندسین مشاو

 طرح

91 
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 مشخصات فردی

 1356 سال تولد:محمد یوسفی      مهندسنام و نام خانوادگی: 

 تهران    محل سکونت:    تهران محل تولد: 

 در پروژه های عمرانی (AHP)سمت: مشاور در سیستم های اولویت بندی و تصمیم گیری مدیران 

 سوابق تحصیلی

 محل اخذ مدرک رکتاریخ اخذ مد رشته تحصیلی مدرک

 امیر كبیردانشگاه  1379 مهندسی صنایع نساجی  كارشناسی

 صنعتی شریفدانشگاه  MBA 1313 كارشناسی ارشد
 +98 912 21 12347 | U.SEFI@yahoo.com 

 مشخصات فردی 
   سید هدایت اهلل نبوی مهندس:نام و نام خانوادگی: 

 14/16/1357 سال تولد:  

 تهران محل تولد: 

 رشت  محل سکونت:    

 1166321217كدملی:   

 سوابق تحصیلی

 محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک رشته تحصیلی مدرک

 دانشگاه شهید چمران اهواز 1311 آبیاری و زهکشی كارشناسی

 دانشگاه شیراز 1313 سازه های آبی كارشناسی ارشد

    دكتری

 سوابق کاریخالصه 

  سال کارفرما سمت  نام پروژه ردیف

1 
طراحی سیستم جمع آوری وهدایت آبهای سطحی شهرك 

 2و  1صنعتی خرمشهر فاز 
  14 مهندسین مشاور هرازراه كارشناس

 85 مهندسین مشاور هرازراه كارشناس ر كانال وسكیطراحی حوضچه های رسوبگ 2

 16 مهندسین مشاور هرازراه كارشناس مطالعات هیدرولوژی پل چم مهر 3

 17 مهندسین مشاور هرازراه كارشناس انه جرف ساماندهی رودخ 4
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 11 مهندسین مشاور هرازراه كارشناس تعیین حریم رودخانه مالعلی 5

-مطالعات هیدرولوژی و هیدرولیك مسیر راه آهن رشت 6

 آستارا 
 كارشناس

 19 مهندسین مشاور هرازراه

 19 مشاور هرازراه مهندسین كارشناس فسا-مطالعات هیدرولوژی و هیدرولیك مسیر داراب 7

 طراحی مطالعات آبهای سطحی رشت و آستانه 1
 كارشناس

مهندسین مشاور آرمان 

 هیدرو طرح

 تا كنون 91
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 آرشيو کتاب -1

 عنوان كتاب تخصصی و تعداد زیادی گزارش، كاتالوگ فنی و نقشه 111بیش از 

 

 آرشيو لوح فشرده -2

و  1:2111افزار تخصصی و كتاب و گزارش و نقشه در مقیاس  ن نرمعنوا 1111بیش از 

 و . . .  1:25111و  1:11111

  كاربردی:-افزارهای تخصصیو نرم
  Storm CAD  
 Autodesk land desktop  

 AutoCAD  

 Surfer  
 Arc GIS  
 Arc view  

 ILWIS 

 Civil 3d 

  مجموعهHec 

 آنتی ویروس های به روز و قوی موجود در بازار 

 كلیه نرم افزار های مربوط به راه اندازی سیستم ها 

 همکاری با شركت بعثت رایانه جهت پشتیبانی فنی سیستم های رایانه ای 
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  وب سایت شركت مهندسین مشاور آرمان هیدرو طرح هم اكنون با آدرسwww.aht.co.ir 

های در دست انجام، من ارائه مشخصات شركت و طرحباشد. در این سایت ضدر دسترس می

برای هر كارفرما به طور  (Password( و كلمه عبور)User Nameبا تعریف نام كاربری)

 ها قابل دریافت خواهد بود.مجزا، گزارشات نهایی مربوط به طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افزارسخت -3

 6 دستگاه كامویوتر 

 3 دستگاه چاپگر 

 یك دستگاه اسکنر 

 كویوك دستگاه فتی 

 2 عدد هارد اكسترنال جهت پشتیبانی 

  خروجی 11یك دستگاه سوییچ شبکه با 

  256یك دستگاه مودم و خط اینترنت شركت شاتل با شتراك ساالنه و سرعت 

 2  دستگاه گوشی و خط همراه برای نظارت 2دستگاه گوشی ثابت  4خط تلفن و 

  یك دستگاه لب تابDELL 

 ری شاملتجهيزات نقشه بردا -4

  یك دستگاه دوربین توتال استیشن مدلTCR 407  ساخت شركت الیکا 

http://www.aht.co.ir/
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  یك دستگاه ترازیاب مدلNAK2  
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 های مطالعاتی و نظارتینمایی از پروژه-6

 شرکت مهندسین مشاور

 آرمان هیدرو طرح
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 رل سیالبمطالعات و نطارت بر پروژه ساماندهی رودخانه پیربازار جهت كنتعنوان پروژه: *

 سازمان آب منطقه ای استان گیالنكارفرما: *

 : شهرستان رشت روستای پیربازار*موقعیت 
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 طراحی سامانه اطفا حریق شهر ماسوله* عنوان پروژه: 

 ماسولهكارفرما: شهرداری *

 ماسوله*موقعیت طرح: 
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 شرفیه* عنوان پروژه: جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر آستانه ا

 كارفرما: شهرداری آستانه اشرفیه*

 بلوار امام رضا )ع( –*موقعیت طرح: آستانه اشرفیه 

*تشریح پروژه: به دلیل آبگرفتگی شدید در خیابان فردوسی و فرهنگ و بلوار امام رضا )ع( 

مطالعات جمع آوری و هدایت آب های سطحی در این محدوده صورت  شهر آستانه اشرفیه

این مطالعات شناسایی و رفع علل آبگرفتگی محدوده مورد اشاره بوده است  . هدف ازپذیرفت

كه پس از انجام بازدید های میدانی و شناسایی شبکه فاضالب سنتی، عملیات نقشه برداری 

انجام شد. سوس محاسبات و روند یابی هیدرولیکی با روش مختلف با استفاده از نرم افزار 

Storm CAD  وSWMM نتایج محاسبات و مالحظات اجرایی به صورت صورت پذیرفت .

به  15/7/92آغاز و در تاریخ  92تیر  15خالصه در جدول ذیل آمده است. اجرای این پروژه از 

این پروژه در خیابان فردوسی در حال انجام  2اتمام رسید كه در حال حاضر عملیات فاز 

      است.    

 

 

 

 

 

 

مساحت تحت پوشش 

 )هکتار(

طول لوله گذاری 

 )متر(

عمق لوله گذاری 

 )متر(

قطر خط اصلی 

 )ميليمتر(
 مبلغ اجرا )ریال(

75 518 21/6 1511 12011101110111 

 مالحظات طرح
به دلیل وجود خاك شنی و عمق زیاد از ترانش باكس جهت لوله گذاری استفاده گردید. 

 شد. قسمتی از میسر لوله گذاری از زیر رودخانه حشمت رود در میدان كیسم انجام
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 طرح و نظارت،  -های سطحی آستانه اشرفیهعملیات اجرایی پروژه جمع آوری و هدایت آب

 میلیمتر  1511متر لوله  6.2عمق 

 طرح و نظارت، -های سطحی آستانه اشرفیه عملیات اجرایی پروژه جمع آوری و هدایت آب

 میلیمتر  1511متر لوله  6.2عمق 
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 جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان سرچشمه* عنوان پروژه: 

 رشتشهرداری  –معاونت فنی و عمرانیكارفرما: *

 خیابان سردار جنگل –خیابان سام  –رشت *موقعیت طرح: 

دگی مجرای سرچشمه به دلیل وجود خط القعر و پسز*تشریح پروژه: آبگرفتگی در خیابان 

مطالعات جمع آوری و  میلیمتر فاضالب حوضه موجود در خیابان سرچشمه 1111اصلی 

. هدف از این مطالعات شناسایی و هدایت آب های سطحی در این محدوده صورت پذیرفت

رفع علل آبگرفتگی محدوده مورد اشاره بوده است كه پس از انجام بازدید های میدانی و 

نتی، عملیات نقشه برداری انجام شد. سوس محاسبات و روند یابی شناسایی شبکه فاضالب س

و  Storm CADو در گزینه های مختلف با استفاده از نرم افزار  هیدرولیکی با روش های

SWMM و به كارفرما ارائه گردید و گزینه بهینه انتخاب شد. نتایج محاسبات  صورت پذیرفت

 ذیل آمده است. و مالحظات اجرایی به صورت خالصه در جدول 

 

 

 

مساحت تحت 

 پوشش )هکتار(

طول لوله 

 گذاری )متر(

عمق لوله 

 گذاری )متر(

قطر خط اصلی 

 )ميليمتر(
 مبلغ اجرا )ریال(

19 818 5 1251 5053305110111 

 مالحظات طرح
به دلیل وجود خاك ریزشی و عمق زیاد از ترانش باكش جهت لوله گذاری استفاده گردید. 

 ه گذاری از در كوچه با عرض معبر كم انجام شد.قسمتی از میسر لول
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 طرح و نظارت 92تابستان  -عملیات لوله گذاری خیابان سرچشمه از حوضه نقره دشت

 میلیمتر 1251لوله  متر 5.5عمق حفاری 
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 شهرك الغدیر –جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان دیانتی * عنوان پروژه: 

 رشت شهرداری  –عمرانیمعاونت فنی و كارفرما: *

 شهرك الغدیر –دیانتی  –رشت *موقعیت طرح: 

دیانتی مقابل و داخل شهرك الغدیر به دلیل وجود خط *تشریح پروژه: آبگرفتگی در خیابان 

میلیمتر فاضالب حوضه موجود در خیابان  111القعر و پسزدگی مجرای اصلی جفت لوله 

. هدف سطحی در این محدوده صورت پذیرفتمطالعات جمع آوری و هدایت آب های  دیانتی

از این مطالعات شناسایی و رفع علل آبگرفتگی محدوده مورد اشاره بوده است كه پس از انجام 

بازدید های میدانی و شناسایی شبکه فاضالب سنتی، عملیات نقشه برداری انجام شد. سوس 

های مختلف با استفاده از  محاسبات و روند یابی هیدرولیکی با روش های مختلف و در گزینه

و به كارفرما ارائه گردید و گزینه بهینه  صورت پذیرفت SWMMو  Storm CADنرم افزار 

 انتخاب شد. نتایج محاسبات و مالحظات اجرایی به صورت خالصه در جدول ذیل آمده است. 

 

 

 

مساحت تحت 

 پوشش )هکتار(

طول لوله 

 گذاری )متر(

عمق لوله 

 گذاری )متر(

لی قطر خط اص

 )ميليمتر(
 مبلغ اجرا )ریال(

21 1311 5/2 1251 8061101110111 

 مالحظات طرح

لوله گذاری از در كوی امام رضا به دلیل تردد و ترافیك زیاد با دشواری های زیادی همرا بود 

همچنین در قطع عرضی بلوار خرمشهر با انجام تمهیدات الزم و استخراج رقوم تاسیسات 

پرفیل ها بر اساس رقوم آنها اصالح گردید و در زمان اجرا مشکلی از  مانند خط لوله نفت،

 نظر برخورد با تاسیسات بوجود نیامد.
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 متر 3.5عمق حفاری  92تابستان طرح و نظارت  -دیانتیاز حوضه  و قطع عرضی بلوار خرمشهر عملیات لوله گذاری

 میلیمتر 1251لوله 

 

  92تابستان  طرح ونظارت -دیانتیاز حوضه  منهول سازی كوی امام رضا

 میلیمتر 1251قطر لوله  متر 3.5عمق حفاری 
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 بلوار مدرس –جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان چمران * عنوان پروژه: 

 رشت شهرداری  –معاونت فنی و عمرانیكارفرما: *

 بلوار مدرس  -میدان امام حسین –خبابان چمران –رشت *موقعیت طرح: 

بلوار مدرس حدفاصل میدان امام حسین و پادگان نیروی وژه: آبگرفتگی در *تشریح پر

دریایی، مقابل میدان میوه و تره بار به دلیل وجود انسداد زهکش اصلی منطقه در آب گذر 

میلیمتر  111)كالورت( بلوار مدرس و پادگان نیروی دریایی و پسزدگی مجرای اصلی لوله 

در بلوار امام رضا منتهی می  G5بلوار مدرس كه به كانال فاضالب حوضه موجود در پیاده رو 

. هدف از مطالعات جمع آوری و هدایت آب های سطحی در این محدوده صورت پذیرفت شود.

این مطالعات شناسایی و رفع علل آبگرفتگی محدوده مورد اشاره بوده است كه پس از انجام 

عملیات نقشه برداری انجام شد. سوس بازدید های میدانی و شناسایی شبکه فاضالب سنتی، 

محاسبات و روند یابی هیدرولیکی با روش های مختلف و در گزینه های مختلف با استفاده از 

و به كارفرما ارائه گردید و گزینه بهینه  صورت پذیرفت SWMMو  Storm CADنرم افزار 

 ذیل آمده است.  انتخاب شد. نتایج محاسبات و مالحظات اجرایی به صورت خالصه در جدول

 

 

 

 

 

 

مساحت تحت 

 پوشش )هکتار(

طول لوله 

 گذاری )متر(

عمق لوله 

 گذاری )متر(

قطر خط اصلی 

 )ميليمتر(
 مبلغ اجرا )ریال(

15 1411 5/3 1111 8061101110111 

 احیا و استفاده مجدد از كالورت موجود در این پروژه یکی از مشکالت این پروژه بوده است. مالحظات طرح
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 1111لوله  متر 3.5عمق حفاری  92تابستان طرح و نظارت  - بلوار مدرس گذاریعملیات لوله 

 میلیمتر
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 حمام حاج آقا بزرگ -شهریور 17جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان * عنوان پروژه: 

 رشت شهرداری  –معاونت فنی و عمرانیكارفرما: *

 خیابان الكانی  –شهریور 17خبابان  –رشت *موقعیت طرح: 

ن و مسیر حمام حاج آقا شهریور و چهار راه چهل ت 17خبابان *تشریح پروژه: آبگرفتگی در 

گردید. در این مطالعات جمع آوری و هدایت آب های سطحی در این محدوده بزرگ منجر به 

محدوده مسیر فاضالب سنتی كه به صورت طاق آجری بود بر اثر ریزش كامال مسدود بود. 

از هدف از این مطالعات شناسایی و رفع علل آبگرفتگی محدوده مورد اشاره بوده است كه پس 

انجام بازدید های میدانی و شناسایی شبکه فاضالب سنتی، عملیات نقشه برداری انجام شد. 

سوس محاسبات و روند یابی هیدرولیکی با روش های مختلف و در گزینه های مختلف با 

و به كارفرما ارائه گردید و گزینه  صورت پذیرفت SWMMو  Storm CADاستفاده از نرم افزار 

د. نتایج محاسبات و مالحظات اجرایی به صورت خالصه در جدول ذیل آمده بهینه انتخاب ش

 است. 

 

 

 

 

 

مساحت تحت 

 پوشش )هکتار(

طول لوله 

 گذاری )متر(

عمق لوله 

 گذاری )متر(

قطر خط اصلی 

 )ميليمتر(
 مبلغ اجرا )ریال(

25 2211 5/3 1251 12011101110111 

 ی مجددبرداشت مسیر فاضالب سنتی و لوله گذار مالحظات طرح



www.aht.co.ir  

ISO 9001:2008 

 46 11431371کس: ف 11411131تلفن: ، 27113-71231کدپستی:، 422پ شهریور، 71 ،الکانی ،رشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شهریور 71 خ ریزش از جلوگیری و زیرزمینی منصوبات مهار

 لوله گذاری در خیابان الکانی
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 STORMCADهای سطحی با استفاده از نرم افزار طراحی شبکه جمع آوری و هدایت آب-
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های پهنه بندی رودخانه گوهررود رشت جهت طراحی شبکه جمع آوری و هدایت آب

 های مختلفسطحی و تعیین محل و رقوم خروجی با دوره بازگشت

 های سطحیانه گوهررود و سیاهرود رشت جهت طراحی شبکه جمع آوری و هدایت آبپهنه بندی سیالب رودخ
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