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 1-1مقدمه
شرکت مهندسین مشاور انديشه محیط آب گستر ،سال  7831تحت شماره ثبت  884333در اداره ثبت
شرکتها و مالکیتهای صنعتی با هدف انجام خدمات مشاوره ،طراحی و نظارت بر اجرای طرحها و پروژه
های صنعت آب و فاضالب و محیط زيست به ثبت رسید .مؤسسین شرکت از همان آغاز تالش بسیاری
جهت تبديل شدن به يک شرکت مشاور فعال در زمینه مهندسی آب و محیط زيست با انجام دادند .در
اين راستا تهیه استراتژی شرکت ،استقرار زيرساختهای الزم جهت ايجاد سیستم طبقه بندی مشاغل،
تدوين متدولوژی انجام کار و در نهايت بکارگیری افراد متخصص ،با تجربه کاری بسیار خوب در
تخصص های ذکر شده و نخبگان اين تخصص ها در دستور کار اين مشاور قرار گرفت .که در نتیجه
اين فعالیتها اين مشاور موفق به اخذ گواهینامه صالحیت انجام خدمات مشاوره در دو تخصص آب و
فاضالب و محیط زيست را از معاونت فنی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گرديد.
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 2-1لیست مدیران و همکاران :
لیست مديران و همکاران شرکت مهندسین مشاور انديشه محیط آب گستر به شرح ذيل می باشد:

گروه مدیریت
ردیف

نام و نام
خانوادگی

7

روزبه اکبری طائمه

3

رهام اکبری طائمه

8

فاطمه رضويان

3

الهام گلچوبیان

سابقه

تخصص و مدرک تحصیلی

کار

سمت

(سال)

کارشناس ارشد مهندسی عمران ـ آب
کارشناس مهندسی آبیاری
کارشناس ارشد مهندسی عمران ـ آب
کارشناس مهندسی آبیاری

71
78

دکتری مهندسی محیط زيست
کارشناس ارشد مديريت محیط زيست

74

کارشناس منابع طبیعی -مهندسی محیط زيست
کارشناس ارشد مهندسی عمران ـ آب

مدير عامل و عضو هیئت مديره
رئیس هیئت مديره
با حفظ سمت معاونت فنی و مهندسی
نايب رئیس هیات مديره
عضو هیئت علمی دانشگاه

1

معاونت برنامه ريزی و توسعه

1

مجید اکبری

کارشناس مهندسی عمران

1

معاونت مالی و پشتیبانی

4

حسین منتظری

کارشناس مهندسی مکانیک

32

معاونت نظارت ،اجرا و بهره برداری

کارشناس مهندسی بهداشت محیط
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پرسنل مجموعه
ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص و مدرک تحصیلی

سابقه کار

مشغول در معاونت

(سال)

7

سعید اکبری طائمه

کارشناس مهندسی برق مخابرات

82

مالی و پشتیبانی

3

هادی گلچوبیان

کارشناس مهندسی عمران -عمران

82

فنی و مهندسی

8

رضا فروغی

کارشناس مهندسی مکانیک

71

فنی و مهندسی -مدير امور آب و فاضالب

3

پگاه روحانی

کارشناسی ارشد منابع طبیعی و محیط زيست

4

فنی و مهندسی -مدير امور محیط زيست

1

مهدی حجت پناه

کارشناس مهندسی برق

71

فنی و مهندسی -امور آب و فاضالب  -مدير بخش تصفیه خانه ها

4

سهیال بیکی

کارشناس ارشد مهندسی منابع آب

9

فنی و مهندسی -امور آب و فاضالب  -مدير بخش آبیاری و زهکشی

14

سمیه حکاک زاده

کارشناس معماری

8

فنی و مهندسی

3

مهرداد محمودی

کارشناسی ارشد سازه های آبی

1

فنی و مهندسی

9

زهرا نادری

کارشناس مهندسی آبیاری و زهکشی

1

نظارت ،اجرا و بهره برداری

72

علی رضويان

کارشناس مهندسی کامپیوتر

4

برنامه ريزی و توسعه

77

نوشین حکیم اللهی

کارشناس مترجمی زبان

71

برنامه ريزی و توسعه

77
73

نرگس زندی گوهرريزی

کارشناس حسابداری

72

مالی و پشتیبانی

78

رضا فرج زاده

1

فنی و مهندسی

73

میترا حشمتیان

کارشناسی عمران – متره و برآورد

3

فنی و مهندسی

71

حسن محمدی میهمی

کارشناسی ارشد مکانیک

71

فنی و مهندسی

74

ندا امینی

کارشناس ارشد طراحی محیط زيست

9

فنی و مهندسی

71

بهنوش خوش منش زاده

3

فنی و مهندسی

کارشناس مهندسی آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد زمین شناسی آبهای زيرزمینی
کارشناسی زمین شناسی

کارشناسی ارشد حقوق محیط زيست و عضو
هیئت علمی دانشگاه
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 3-1نمودار طبقه بندی مشاغل
حال پس از معرفی سوابق ثبتی و رويکرد و استراتژی اين مجموعه در اين قسمت به معرفی معاونت ها،
امور و بخشهای تخصصی شرکت به صورت فهرست وار می پردازيم تا طبقه بندی و ساختار تشکیالتی
شرکت تا حدودی برای خواننده روشن شود  .البته در ادامه نمودار مربوطه ارائه شده است.

 معاونت مالی و پشتیبانیامور مالی
امور اداری

 معاونت برنامه ريزی و توسعهامور قراردادها ،مناقصات و بازاريابی
امور کنترل پروژه
امور رتبه بندی
امور آموزش
امور انفورماتیک و مديريت سايت

 معاونت فنی و مهندسیامور آب و فاضالب
امور آبیاری و زهکشی
امور مهندسی رودخانه
امور محیط زيست
امور مطالعات پايه وخدمات فنی

 معاونت نظارت ،اجرا و بهره برداریامور نظارت
امور اجرا
امور بهره برداری

 -معاونت بازرگانی
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 -2توانمندی های تخصصی :
توانمندیهای شرکت در زمینههای تخصصی زیر میباشد:
سیستم های تصفیه ،انتقال و توزیع آب
 مطالعات امکانسنجی و تهیه طرحهای تأسیسات توزيع آب . تهیه و اجرای طرحهای خطوط جمعآوری و انتقال آب. مطالعات و پايش و بازبینی شبکههای توزيع آب موجود. محاسبه نشت فیزيکی وآب به حساب نیامده. تهیه طرحها و اجرای تلمبه خانهها و تأسیسات تصفیه خانههای آب و ابنیه مربوط. مطالعات روشهای کاهش آبهای بحساب نیامده و مديريت مصرف. تهیه طرحها و اجرای مخازن جمع کننده ،ذخیره و تأمین فشار فوالدی و بتنی. طراحی سیستم های تعمیرات و نگهداری شبکه و خطوط لوله آب. مطالعات و اجرای طرح سیستمهای اطفاء حريق. -طراحی و پیاده سازی سیستم های تله متری و کنترل از راه دور مخازن.

سیستم های جمع آوری ،انتقال و تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از پساب
 مطالعات امکانسنجی و تهیه طرحها و اجرای شبکههای جمعآوری و خطوط انتقال فاضالب. -تهیه طرحها و اجرای تلمبه خانه ها و تأسیسات تصفیه خانه های فاضالب شهری وصنعتی و ابنیه مربوط.

 -طراحی و اجرای سیستم های تعمیرات و نگهداری شبکه و خطوط لوله فاضالب.

مهندسی کشاورزی (آبیاری و زهکشی)
 مطالعات و انجام طرحهای آبیاری و زهکشی. مطالعات ،طراحی و اجرای بندهای انحرافی و سازه های آبگیر. -مطالعات  ،طراحی و اجرای شبکه های جمع آوری ،انتقال و توزيع آب خام و آبرسانی فضای سبز.

 تعريف و انجام پروژه های پژوهشی.-

فراهم نمودن شرايط برای پشتیبانی تصمیم برای مديران با استفاده از ايجاد پايگاه های داده.
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مهندسی رودخانه و منابع آب
 مطالعات و انجام طرحهای جمعآوری وکنترل آبهای سطحی و بازچرخانی آب. -مطالعات منابع آبهای سطحی و زيرزمینی.

مطالعات زیست محیطی
 مطالعات زيست محیطی طرحهای جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه های فاضالب. ارزيابی زيست محیطی مطالعات کیفی و پايش آبهای سطحی و زيرزمینی. مطالعات مديريت پسماند. مطالعات زيست محیطی مربوط به آب ،خاک و هوا. شناخت و پیشگیری آاليشهای محیط زيست. چاره انديشی برای رفع آاليشها و بازسازی محیط زيست. بازيافت مواد و انرژی. پايش محیط زيست. رفع و کاهش آلودگی ها تکنولوژی پاک صرفه جويی در انرژی و مواد تنوع زيستی مديريت زيست محیطی مطالعات مديريت شهری طرا حی و استقرار برنامهريزی و کنترل پروژه براساس استاندارد بینالمللی . PMBOK ارائه خدمات مربوط به استقرار سیستمهای مديريت زيست محیطی (سری  )ISO 73222وبهداشت حرفه ای ()OHSAS 73222
 -ارائه خدمات مربوط به استقرار سیستم مديريت يکپارچه بهداشت ،ايمنی و محیط زيست ()HSE
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-3رزومه کاری عناصر کلیدی شرکت
مهندس روزبه اکبری طائمه
کارشناس ارشد مهندسی عمران ـ آب
کارشناس مهندسی آبیاری و زهکشی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سوابق کاری
 مدیرپروژه و مسئول طرح آبرسانی و آبیاری فضای سبز شهرهای پنجگانه در مطالعات مرحله اولو دوم

 کرج
 شهرقدس
 ورامین

 قرچک
 ساوه

 کارشناس کلیدی برخی از پروژه های رسته آب و خطوط انتقال آب ،در مدت همکاری با مشاورالر

 ابرکوه

 پارچین
 سند ملی

 آبیاری دشت رباط کريم
 کارشناس ارشد و مسئول فنی دفتر در طرح انتقال آب از سد کمال صالح در مدت همکاری باشرکت الر
 مدیر پروژه طرح انتقال آب و آبرسانی به شهرستان لردگان و 783روستای شهرستان در مدتهمکاری با مشاور الر
 -مدیر پروژه طرح آبرسانی و آبیاری فضای سبز شهر شهريار در مدت همکاری با مشاور الر
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 کارشناس ،مدير فنی بیش از شش طرح آبرسانی شهری و فضای سبز در مدت همکاری با مهندسینمشاور مشاراب  ،از جمله:


مطالعات مراحل 7و  3مناطق  73 ،7،3تهران

 شهر شیراز

 شهر بیرجند و . . .
 طراحی مراحل اول و دوم طرح آبرسانی شرب شهرهای استان همدان از جمله شهر دمق. مدیر پروژه طرح های آبرسانی فضای سبز شهری در مدت همکاری با شرکت مهندسین مشاورآب کوشان عمران:

 شهر جديد پرديس
 شهر آبسرد

 شهر فیروزکوه
 شهر وحیديه
 مدیر پروژه طرح آبرسانی فضای سبز در مدت همکاری با شرکت مهندسین مشاور روان موج بهصورت کار دست دوم :
 شهر هشتگرد

 مدیر پروژه طرح آبرسانی فضای سبز در مدت همکاری با شرکت مهندسین مشاور کاراب فنآور به صورت کار دست دوم :
 شهر خرم آباد

 شهر الیگودرز
 شهر رامهرمز

 مدیر پروژه طرح آبرسانی فضای سبز در شرکت مهندسین مشاور انديشه محیط آب گستر : شهر دماوند

 شهر ايوان کی

 منطقه  37شهر تهران
 شهرداری هشتگرد -مرحله دوم

 و مطالعات آبهای سطحی شهر پاکدشت
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سمینارها ،کارگاه ها  /دوره های آموزشی /آشنایی با کامپیوتر
-

 شرکت در سه دوره همايش ملی آب و خاک و دو دوره همايش علمی مهندسی آبیاری مسلط به نرم افزارهای Watercad ،Land ، Hecras ،Watergems ،Epanet ،Autocadو. ...
مهارتهای خاص
-

 آشنايی با الگوريتم ژنتیک در کاربرد آن در طراحی بهینه خطوط لوله آبرسانی آشنايی به استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با صنعت آبآشنایی با قوانین و مقررات
-

 آشنايی با قوانین و مقررات فنی و تهیه فهرست مقادير وبها ،اسناد مناقصه و قرارداد پروژه هایآبرسانی شهری ،خطوط انتقال آب ،ايستگاههای پمپاژ و مخازن.
مقاله /ترجمه /تدریس
 تدريس نرم افزار  ، epanetدانشگاه گیالن سال 7833 ارائه مقاله در کنفرانس هیدرولیک-

تدريس در گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار  .سال 7833
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دکتر فاطمه رضویان
نائب رئیس هیئت مدیره
عضو هیئت علمی دانشگاه
Personal Profile:
Name:
Date and Place of Birth:
Gender:
Nationality:
Permanent Address:

Fatemeh Razavian
1 January 1891, Tehran, Iran
Female
Iranian
No.3, Gole Yakh Alley, Golrizan St., Daneshjoo St.,
Tehran, Iran.
Tel: +89 11 11810921 / +89 811 1086011
E-mail: razavian.env@gmail.com
Farnoosh_razavian@yahoo.com

Education:
Environmental Management , Ph.D. student.
Graduate College of the Environment and Energy, Science and Research Campus, Islamic
Azad University, Tehran, Iran. (Feb.1110- present)
Environmental Management , M.Sc.
Graduate College of the Environment and Energy, Science and Research Campus, Islamic
Azad University, Tehran, Iran. (Oct. 1111 - Sept. 1118)
Natural Resources- Environmental Engineering ,B.Sc.
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
(Oct.1882- Feb.1111)

Work Experience:
Mosharab Consulting Engineering (Aug.1111-Feb.1118)
Environmental Advisor of EIA Department
Department of Environment - Marine Environment Bureau (Feb. 1118 – Apr. 1112)
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Marine Biology & Natural Resource Management Advisor
-In charge of BLG Sub-Committee and relevant issues in Department of the Environment.
Islamic Azad University (Parand Branch), Faculty of Environment (Oct.5002 Present)
Lecturer
National Iranian Oil Company (September 1110)
HSEQ Management System Lecturer

Academic Research:
Inspection the Effects of Changing Resources Maps Overlaying Order in EIA
(Environmental Impact Assessment) Results. (Case Study: Golestan Natural Park,
Golestan, Iran) B.Sc. Thesis

Inspection of Mazandaran Pulp& Paper Factory Effects on Tajan River.
(Mazandaran, Iran) M.Sc. Thesis

Oil Spill Risk Assessment from Stationary Sources in Offshore Zone(Case Study:
Soroush Oilfield) Ph.D. Thesis

Publication:
 F. Razavian, H. Nikoomaram, H. Setareh. Developing a New Methodology for the
Forest Fire Risk Assessment ( Fuzzy - GIS Based Approach ), November 5002,
International Conference on Environment (Knowledge- based Environmental
Management and Sustainable Development), Malaysia
 J. Jassbi, F. Razavian, H. Nikoomaram. An Investigation of Appropriate Economic
Instruments for Preventing the Negative Impacts of Construction Projects on the
Environmental Utility, February 5002, International Conference on Environmen:
Survival and Sustainability, Nicosia-Northern Cyprus
 F. Razavian, E. Roayaii and N. Moharramnejad. Environmental Oil Spill Risk
Assessment of Stationary Sources in Offshore Zones, Innovating a Mathematical
Model, 5002, Proceeding of International Conference on Monitoring & Modeling of
Marine Pollution (INCOMP). Kish Island, Iran.
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F. Razavian, N. Moharramnejad and F. Hosseinzadeh Lotfi. “Introducing a New
Mathematical Model for the Stationary Sources Oil Spill Risk Assessment in Offshore
Zone (Old Norouz District), December 5000, International Conference on
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National Conference on World Environment Day, Tehran, Iran.

Workshops and Certificates:


Basel Convention workshop, Held by the DOE (Water & Soil Bureau), May 1116,
Tehran, Iran.

Environmental Impact Assessment (EIA) workshop, Held by the Iranian
Association for Environmental Assessment, February 1116, Tehran, Iran.

Second Ports Safety National Symposium, Held by Port and Ship Organization
(PSO), February 1116, Tehran, Iran.

HSE Management System workshop, Held by the TUV Academy (Iran-Germany),
February 1110, Tehran, Iran.

OHSAS 02000-0111 workshop, Held by the M.D.I.I. Training Center, August 1110,
Tehran, Iran.

Regional Seminar on MARPOL 27/22 for Senior Administrators, Organized by
MARINE EMERGENCY MUTUAL AID CENTER (MEMAC), 8th-11th December 1116,
Kingdom of Bahrain.

Skills and Qualifications:
Languages: Fluent in Farsi and English.
Computer Skills: Familiar with Microsoft Office, Microsoft Project, MATLAB
Ware, LINGO and the Internet.

Membership:
Member of the Iranian Association for Environmental Assessment
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Soft

مهندسین مشاور
اندیشه محیط آب گستر
مهندس رهام اکبری طائمه
کارشناس ارشد مهندسی عمران ـ آب
کارشناس مهندسی آبیاری و زهکشی
عضو هیئت مدیره
معاونت فنی و مهندسی

سوابق کاری
شرکت مهندسین مشاور اندیشه محیط آب گستر (از  9831تا کنون)
در سمت مدیر طراحي پروژه های
 1مطالعــات مرحلــه دوم خــط انتقــال آب  73روســتای اســتان مرکــزی (شــرکت آب و فاضــالب
روستايی استان مرکزی)
 2مطالعـــات مرحلـــه اول و دوم شـــبکه توزيـــع آب  79روســـتای بخـــش خضـــرآباد شهرســـتان
صدوق (شرکت آب و فاضالب روستايی استان يزد)
 3مطالعات شبکه آبیاری فضای سبز بلوار امام خمینی (ره) شهرآبسرد (شهرداری آبسرد)
 4مطالعــات مرحلــه اول و دوم تــأمین آب ،شــبکه جمــع آوری ،خطــوط انتقــال و شــبکه توزيــع
آب فضای سبز شهر دامغان (شهرداری دامغان)
 5مطالعــات مرحلــه اول و دوم تــأمین آب ،شــبکه جمــع آوری ،خطــوط انتقــال و شــبکه توزيــع
آب فضای سبز شهر دامغان (شهرداری دماوند)
 6مطالعات مرحله اول و دوم جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر دامغان (شهرداری دامغان)
 7مطالعــات مرحلــه اول و دوم تــأمین آب ،شــبکه جمــع آوری ،خطــوط انتقــال و شــبکه توزيــع
آب فضای سبز شهرداری منطقه  8تهران (شهرداری تهران)
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مهندسین مشاور
اندیشه محیط آب گستر
شرکت مهندسین مشاور ری آب ()9819-9833
در سمت مدیر طراحي پروژه های
 7مطالعــات مرحلــه دوم خــط انتقــال آب بــه شــهرهای بهابــاد ،ندوشــن ،خضــرآباد وروســتاهای مســیر
آنها( شرکت آب و فاضالب استان يزد )
 3مطالعات مرحله دوم خط انتقال آب به شـهرهای سراوان و سیرکان از سد ماشکید سفلی و شهرهای سوران،
زابلی و هیدوچ از سـد ماشـکید علیا وروسـتاهای مسـیر آنها (شـرکت سـهامی آب منطقه ای اســتان ســیستان و
بلوچستان)

همکاری در طراحي پروژه های
 مطالعات مرحله اول خط انتقال آب به شهرهای زابلی ،سوران ،هیدوچ ،سیرکان و روستاهای مسیرآنها (شرکت سهامی آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان)
شرکت مهندسین مشاور سازگارسازه ()9833-9831
در سمت مدیر طراحي پروژه های
 -7مطالعات مرحله دوم و تدقیق مطالعات مرحله اول خط انتقال آب به دو روستای حاج آرش و ضیاآباد
( شرکت آب و فاضالب روستايی استان زنجان )
 -3مطالعات مرحله دوم و تدقیق مطالعات مرحله اول شبکه توزيع آب شرب روستاهای ديزج آباد ،ديزج
خرابه ،نیماور ،قواق سفلی و ضیاآباد ( شرکت آب و فاضالب روستايی استان زنجان )
 -8مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزيع آب شهرک صنعتی اهرم در استان بوشهر ( شرکت شهرها و
شهرکهای صنعتی ايران)
همکاری در طراحي پروژه ()9811
مطالعات پويا و مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزيع آب شهرهای محمدآباد ،اديمی و بنجار (شرکت
آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان)
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مهندسین مشاور
اندیشه محیط آب گستر
شرکت مهندسین مشاور مشارآب ()9831-9831
همکاری در طراحي پروژه های
 -7شبکه آب خام منطقه دو تهران
 -3چهار شبکه توزيع آب فضای سبز شهر شیراز
 -8شبکه توزيع آب فضای سبز چهار منطقه از شهر اراک
 -3خط انتقال آب به سه منطقه از شهر اراک
 -1شبکه توزيع آب فضای سبز دو شبکه از شهر کرج
پروژه های متفرقه ()9819-9831
 -7همکاری در تهیه ديتايل اجرايی سیل بند خاکی -پلدشت
 -3طراحی سازه هیدرولیکی)(Baffled Apron
 -8مطالعات مرحله دوم خط انتقال و شبکه توزيع آب شرب مهن آباد و کوثرآباد (شرکت آب و فاضالب
روستايی استان کرمان)
 -3مطالعـــات مرحلـــه اول و دوم شـــبکه توزيـــع آب و فاضـــالب شـــهرک صـــنعتی شـــال در اســـتان
قزوين ( شرکت شهرکهای صنعتی قزوين)
 -1مطالعات ضربه قوچ خط انتقال آب کنارک-چابهار (شرکت مهندسی تارا)
 -4مطالعات ضربه قوچ خطوط انتقال و توزيع آب اراضی کشاورزی گاواشان(جهاد کشاورزی)
 -1مطالعات مرحله اول شــبکه توزيع آب فضــای ســبز شــهر هشــتگرد (شــهرداری هشــتگرد -شــرکت
مهندسین مشاور روان موج تهران )
 - 3مطالعات مرحله دوم شــبکه توزيع آب فضــای ســبز شــهر وحیديه (شــهرداری وحیديه -شــرکت
مهندسین مشاور آب کوشان عمران)
 -9مطالعات ضربه قوچ شبکه توزيع آب شهرک صنعتی دانسفهان (شرکت شهرکهای صنعتی قزوين)
 -72مطالعات ضــربه قوچ خطوط انتقال آب پیره ملکشــاهی ،بن زوره پل دختر ،میان رودان ازنا و افرينه
(شکت مهندسین مشاور سازه آب شفق)
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مهندسین مشاور
اندیشه محیط آب گستر
 -77مطالعات ضربه قوچ خط انتقال آب به سیستم آبیاری قطره ای میدر هلیالن (شرکت مهندسی آرين
بتن غرب)
 -73مطـالعات ضـــربه قوچ خط انتقال آب به شـــهر بروجرد -از مخزن چشـــمه غازی به مخزن تپه چنا
(شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان)
 -78مطـالعات مرحله اول و دوم خط انتقال و شـــبکه توزيع آب شـــهرک صـــنعتی نیکويه (شـــرکت
شهرکهای صنعتی قزوين)

دوره های آموزشي و کارگاه های تخصصي
 -7گواهینامه دوره تخصصی طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
 -3گواهینامه اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 -8تسلط بر کارگاه آموزشی روشهای نوين در طراحی و نصب زهکش های زير زمینی با تأ کید بر
استفاده از فیلترهای مصنوعی و کاهش هزينه ها
 -3تسلط بر کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مديريت منابع آب
 -1گواهینامه کاربری  GISاز سازمان فنی و حرفه ای

زمینه های فعالیت
طراحــــی شــــبکه هــــای توزيــــع آب شــــرب شــــهرها و روســــتاها ،خطــــوط انتقــــال آب و
ايســــتگاه هــــای پمپــــاژ ،شــــبکه هــــای توزيــــع آب فضــــای ســــبز ،شــــبکه هــــای آبیــــاری و
زهکشی ،سازه های هیدرولیکی

نرم افزارها
OFFICE, AUTOCAD, WATERGEMS, HAMMER, SEWERGEMS
CIVIL 3D, SWMM

مقاالت
 -7تعیین ضريب آبگذری سرريز جانبی لبه تیز مثلثی -دهمین کنفرانس هیدرولیک ايران ،دانشگاه گیالن
 -3تعیین آبگذری سرريز جانبی لبه تیز مثلثی -نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان

عضویت
 -7سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 -3کمیته ملی آبیاری و زهکشی
 -8انجمن هیدرولیک ايران
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مهندسین مشاور
اندیشه محیط آب گستر
مهندس الهام گلچوبیان
کارشناس ارشد مهندسی عمران ـ آب
کارشناس مهندسی بهداشت محیط
معاونت برنامه ریزی و توسعه

سوابق کاری
شرکت مهندسین مشاور محیط آب گستر
 .7مطالعــات مرحلــه اول و دوم آبرســانی بــه  9روســتای اســتان مرکــزی (شــرکت آب و فاضــالب
روستايی استان مرکزی)
 .3مطالعــات مرحلــه اول و دوم آبرســانی بــه  73روســتای اســتان يــزد (شــرکت آب و فاضــالب
روستايی استان يزد)
 .8مطالعات مرحله اول و دوم جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر دامغان (شهرداری دامغان)

شرکت مهندسي تهران میراب
 1طراحی تصفیه خانه آب شهر اسفراين
 2بهره بهرداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضالب بجنورد
 3بهره بهرداری و نگهداری از تصفیه خانه آب کرمان
 4طراحی تصفیه خانه آب شهر الزقیه (کشور سوريه)
 5طراحی سیستم جمع آوری آب های سطحی شهر ترتوس (کشور سوريه)
همکاری در طراحي پروژه
 6بهره بهرداری و نگهداری از تصفیه خانه آب سقز
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مهندسین مشاور
اندیشه محیط آب گستر
شرکت مهندسین مشاور کاسپین
 1طراحی پروژه مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مديريت جمع آوری آبهای سطحی و انهار و
کانالها در منطقه  78شهرداری تهران (سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران)-پروژه آبهای سطحی
تهران
 2طراحی پروژه مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مديريت جمع آوری آبهای سطحی و انهار و
کانالها در منطقه  1شهرداری تهران (سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران) -پروژه آبهای سطحی
تهران
 3مطالعات مرحله اول و دوم جمع آوری و هدايت آبهای سطحی شهر ورامین (شهرداری ورامین) -
پروژه آبهای سطحی
 4مطالعات انتقال پساب تصفیه خانه جنوب تهران به دشت ورامین (شرکت مهندسی و توسعه آب
ورامین محمديان)
 5انجام مطالعات پروژه تدوين ضوابط و معیارهای فنی طراحی ،اجرا و نگهداری روشهای نوين جمع
آوری و مديريت روانابهای سطحی شهر تهران( مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران)
 6مطالعات فاز دوم جمع آوری و هدايت آبهای سطحی شهر تاکستان
 7ناظر عالیه  HSEپروزه جمع آوری فاضالب تهران ( مناطق  32 -73 – 71 – 77 – 72 – 9از مناطق
33گانه شهر تهران)
پروژه های متفرقه
 1مطالعــات مرحلــه اول شــبکه جمــع آوری فاضــالب شــهرک صــنعتی شــال ( شــرکت شــهرک
های صنعتی استان قزوين)
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مهندسین مشاور
اندیشه محیط آب گستر
دوره های آموزشي و کارگاه های تخصصي
 1گواهینامه  HSEاز موسسه  MIQآلمان
 2گواهینامه استانداردهای9222:ـ  ISO73222 : 9223محیط زيست
 3گواهینامه مبانی متدولوژی و تحقیق
 4گواهینامه مبانی مديريت حل مشکل بهداشتی جامعه
 5گواهینامه مبانی محیط کار بهداشت محیط
 6کارگاه نقشه کشی
 7گواهینامه آموزشی تخصصی کنترل آلودگی هوا
 8کارگاه ارتقاء کیفیت محیط کار
 9کارگاه کنترل و کیفیت هوا
 11سمینار آبهای زير زمینی
 11سمینار بازيافت مواد زائد جامد
 12همايش ملی آب و فاضالب-با رويکرد اصالح الگوی مصرف
 13سمینار خشک قرنی

کارآموزی
شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس33-38
بخش آبهای سطحي
 1پروژه آبهای سطحی – ارومیه ( نرم افزار )STORM CAD
دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي 38-31
بازرس تصفیه خانه های آب
2

-جاللیه

 -تهران پارس واحدهای 3و8و3

 -کن

بازرس تصفیه خانه های فاضالب
 - 3اکباتان

 -شوش

بازرس بخش مواد زائد جامد
 - 4مرکز دفن زباله کهريزک

 -کارخانه تولید کود صالح آباد
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مهندسین مشاور
اندیشه محیط آب گستر
زمینه های فعالیت
 1طراحــی تصــفیه خانــه هــای آب و فاضــالب ،شــبکه هــای توزيــع آب شــرب شــهرها و روســتاها،
خطوط انتقال آب و ايستگاه های پمپاژ ،سازه های هیدرولیکی ،جمع آوری آبهای سطحی

مقاالت
1

تعیین آبگذری سرريز جانبی لبه تیز مثلثی -نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان

نرم افزارهای تخصصي
WORD,EXCEL,POWER,POINT,AUTOCAD,WATERGEMS,SEWERGEMS
CIVIL 3D, Stormcad

زبان
 1مهارت زبان انگلیسی در حد INTERMEDIAT
 2توانايی در ترجمه متون تخصصی مربوطه
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مهندسین مشاور
اندیشه محیط آب گستر
مهندس مهدی حجت پناه
کارشناس مهندسی برق
مدیر بخش تصفیه خانه های آب و فاضالب
سوابق کاری
 -7شرکت تالش رايانه اصفهان -مسوول نگهداری و تعمیرات ماشینهای تايمینگ7811-7814 .
 -3شرکت دانشمند اصفهان -کارشناس طراحی توزيع فشارضعیف7811-7813 .
 -8اجرای پروژه های متعدد تاسیسات الکتريکی کارخانجات و مجتمع های مسکونی و اتوماسیون صنعتی بر پايه :
DRIVES, PLC , HMI , PC INTERFACING, FIELD BUS , RELAY BASED
 -7-8طراحی وراه اندازی کارخانه تولید موادشیمیايی مهران پودر.
 -3-8طراحی وراه اندازی کارخانه حفار شیمی خاوران.
 -8-8تعويض سیستم توزيع برق تعمیرگاه مرکزی نقلیه شرکت برق منطقه ای.
 -3-8طراحی واجرای سیستم توزيع برق شهرک سینمايی دفاع مقدس.
 -1-8طراحی وساخت تابلوهای برق کارخانجات رب وکنسروسازی گرگان .
 -4-8طراحی وساخت تابلوهای برق برج تجاری مرجان.
 -1-8طراحی واجرای سیستم توزيع برق،روشنايی و تاسیسات صوتی وتصويری آمفی تئاتر سازمان مديريت و
برنامه ريزی استان لرستان.
 -3-8بازسازی وراه اندازی کارخانه مستهلک نرمه گرمسار.
 -9-8طراحی وساخت سیستمهای مختلف کنترل الکترونیکی والکتريکی درصنايع ومراکزخدماتی متفاوت،اعم
ازصنايع چاپ،نوشابه سازی،نساجی وتولیدموادغذايی .
 -72-8طراحی و پیاده سازی سیستم شمارش و آمارگیری تولیدات کارخانه چاپ و دفتر سازی آبادان به روش
.PC INTERFACE
 -77-8مشاوره ،طراحی و اجرای سیستم الکتريکی فشار ضعیف و متوسط بیمارستان سجاد(الحاقیه)
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 -73-8طراحی و ساخت تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف ايستگاه پمپاژآب آسیابک ساوه–
مشاور پروژه :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
 -78-8سرپرست گروه برق و ابزاردقیق پروژه سیستم اتوماسیون کارخانه قند همدان(EPC).
-73-8طراحی ،ساخت و نصب سیستم برق ،کنترل و اتوماسیون کارخانه های تولید آسفالت و بچینگ بتن.
 -3مديريت پروژه ساخت و نصب تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضالب شهر بابل -
مشاور:شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.
 -1مديريت پروژه ساخت و نصب تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضالب شهر بابلسر-
مشاور :مهندسین مشاور ری آب.
 -4مديريت پروژه ساخت و نصب تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه آب شهر ايالم -
مشاور:شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.
 -1سرپرست گروه برق و ابزاردقیق پروژه ساخت تصفیه خانه پساب پااليشگاه شیراز -مشاورNjihuse :
 -3سرپرست کارگاه پروژه تامین آب بدون يون انرژی اتمی اصفهان.
-9سرپرست کارگاه پروژه احداث ايستگاه پمپاژ ( R3-R8انتقال آب شرب شهر ايالم)-
مشاور :مهندسین مشاور ری آب.
 -72سرپرست کارگاه تصفیه خانه آب شهر هندودر.
 -77سرپرست کارگاه آب شیرين کن نیروگاه رودشور.
 -73سرپرست کارگاه ايستگاه پمپاژ آب دانشگاه ايالم -مشاور :مهندسین مشاور ری آب.
 -78سرپرست کارگاه ايستگاه پمپاژ آب غازيان -بندرانزلی -مشاور :مهندسین مشاور ايراناب.
 -73بازرسی و نظارت تجهیزات برقی ،کنترل و ابزاردقیق تصفیه خانه آب الرستان -مهندسین مشاور تهران
سحاب.
 -71بازرسی و نظارت تجهیزات برقی ،کنترل و ابزاردقیق تصفیه خانه آب اراک(از سد کمال صالح)-
مهندسین مشاور تهران سحاب.
 -74تهیه اسناد فاز يک و دو پروژه تله متری و اتوماسیون خط انتقال آب به منطقه الرستان -مهندسین مشاور
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تهران سحاب.
 -71مديريت پروژه تله متری و اتوماسیون خط انتقال آب به چغارت -مشارکت فرسان – گامرون صنعت-
مشاور:مهندسین مشاور فرپاک.
 -73سرپرست گروه برق و ابزاردقیق پروژه اتوماسیون تصفیه خانه فاضالب دلیجان -مشاور :مهندسین
مشاورطرح و تحقیقات آب و فاضالب اصفهان.
 -79بازرسی تجهیزات برقی ،کنترل و ابزاردقیق پروژه سیمان بجنورد -احداث کنترل
 -32مديريت پروژه تجهیزات الکترومکانیکال ايستگاههای پمپاژ انتقال آب به چابهار از بند شیرگواز -مشاور:
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.
 -37پیمانکار خدمات مهندسی و نصب تجهیزات الکترومکانیکال ايستگاه پمپاژ شبکه آبیاری دشت گاوشان-
مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.
 -33مديريت پروژه تجهیزات الکترومکانیکال ايستگاههای پمپاژ آب شرب شهر سراوان -طرح و ساخت
مشاور :شرکت مهندسین مشاور پارس جوياب.
 -38طراحی ساخت و اجرای خط انتقال و ايستگاههای پمپاژ آب سايت اکتشاف نفت در منطقه بارزان
کردستان عراق Hess co. -آمريکا
 -33طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضالب شرکت روغن موتور ايران.
 -31بازسازی و بهینه سازی آب شیرين کن های روستاهای جنوب شرق تهران.
 -34اجرای تجهیزات الکترومکانیکال و تله متری ايستگاههای پمپاژ آب شهر ايوان -شرکت آب منطقه ای
استان ايالم.
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لیست پروژه های شرکت
در  5سال اخیر
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-4لیست پروژه های شرکت در  5سال اخیر :
عنوان پروژه

ردیف

کارفرما

رسته مطالعاتی

مطالعات طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی استان تهران و حوضه آبریز استان تهران
به غیر از شهر تهران
محدوده مطالعات :استان تهران به استثنای شهر تهران

1

جمعیت تحت پوشش (نفر)4.500.000 :
شامل شهرهای دماوند ،کیالن ،آبسرد ،رودهن ،آبعلی ،بومهن ،پرديس ،فشم ،شمشک ،لواسان ،حسن

سازمان همیاری شهرداری های استان تهران

پروژه شاخص در رسته
محیط زیست

آباد،کهريزک ،باقرشهر ،جوادآباد ،ورامین ،شهريار ،صبا شهر ،وحیديه ،فردوسیه ،باغستان ،شاهدشهر،
انديشه ،چهاردانگه ،احمد اباد مستوفی ،اسالمشهر ،رباط کريم ،پرند ،نصیرشهر ،شريف آباد ،پاکدشت،
فرون آباد ،ارجمند ،فیروزکوه ،قدس ،مالرد ،صفا دشت ،پیشوا ،گلستان،صالحیه ،نسیم شهر ،قرچک
بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرسانی فضای سبز کالنشهر کرج
مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)550 :
جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن و چدن داکتیل

2

قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) 63 :تا 450
تعداد  15مخزن بتنی به مجموع حجم  17.500مترمکعب

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری کرج

پروژه شاخص در رسته
آب

تعداد  22اتاقک سرچاهی برای چاهها و قنوات با مجموع توان  0.7مگاوات
تعداد  13ايستگاه پمپاژ با مجموع توان  1.5مگاوات
جمعیت تحت پوشش (نفر)1.600.000:
مطالعات شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب  54روستا مربوط به زون های  2 ،1و  3ایران

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)900 :
جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن دجداره (کاروگ یت) برای خطوط ثقلی و پلی

3

اتیلن تکجداره برای خطوط تحت فشار

مشارکت زالل ايران-

پروژه شاخص در رسته

قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) 110 :تا 400

ژرف کار جم (زون)1

فاضالب و آبهای

تعداد منهولها15000 :
تعداد ايستگاههای پمپاژ45 :

سطحی
مشارکت عمراب -الحنان (زون)2

حجم خاکبرداری (مترمکعب)1.400.000 :
استان های تحت پوشش:
جمعیت تحت پوشش(نفر) 153.000 :

مشارکت تارا ،کومار ،سیسمات و گاماسیاب (زون)3
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عنوان پروژه

ردیف

کارفرما

رسته مطالعاتی

مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر دماوند
مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)120 :

1

جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن
قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) 63 :تا 500

شهرداری دماوند

مطالعات در رسته آب

تعداد  6مخزن بتنی به مجموع حجم  5500مترمکعب
تعداد  2ايستگاه پمپاژ و  7اتاقک سرچاهی با مجموع توان  720کیلووات
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر ایوان کی
مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)35 :

2

جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن
قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) 63 :تا 315

شهرداری ايوان کی

مطالعات در رسته آب

تعداد  1مخزن بتنی به مجموع حجم  1000مترمکعب
تعداد  3اتاقک سرچاهی با مجموع توان  210کیلووات
طراحی خط انتقال آب و شبکه آبیاری بلوار امام خمینی (ره) شهر آبسرد
مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)10 :

3

جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن

شهرداری آبسرد

مطالعات در رسته آب

قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) 63 :تا 125
تعداد  1ايستگاه پمپاژ و سیستم کنترل مرکزی با توان  197کیلووات

4

نقشه برداری معابر شهری شهر آبسرد به طول  15کیلومتر

شهرداری آبسرد

مطالعات در رسته آب

مطالعات طراحی خطوط انتقال ،ایستگاههای پمپاژ ،مخازن و شبکه های توزیع آب شرب
 23روستای استان مرکزی

5

مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)130 :

آب و فاضالب روستايی استان مرکزی

مطالعات در رسته آب

جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن
قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) 50 :تا 315
خطوط انتقال و شبکه توزیع آب مجتمع امام حسین (ع) ( 17روستای بخش خضر آباد و شهر
خضرآباد شهرستان اشکذر)
مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)170 :

6

جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن و چدن داکتیل

آب و فاضالب روستايی استان يزد

مطالعات در رسته آب

قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) 50 :تا 200
تعداد  14مخزن بتنی به مجموع حجم  3000مترمکعب
تعداد  13ايستگاه پمپاژ و  1اتاقک سرچاهی با مجموع توان  900کیلووات
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عنوان پروژه

ردیف

کارفرما

رسته مطالعاتی

مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر دامغان
مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)90 :

7

جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن
قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) 63 :تا 500

شهرداری دامغان

مطالعات در رسته آب

تعداد  4مخزن بتنی به مجموع حجم  4000مترمکعب
تعداد  14اتاقک سرچاهی با مجموع توان  780کیلووات

طرح یکپارچه سازی و آبرسانی فضای سبز شهر داری منطقه  3تهران
مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)200 :

8

جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن
قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) :اقطار بسیار پایین تا 250

شهرداری منطقه  3تهران

مطالعات در رسته آب

تعداد  5مخزن بتنی به مجموع حجم  5000مترمکعب
تعداد حدود  27ايستگاه پمپاژ و حدود  30اتاقک سرچاهی با مجموع توان حدود  4مگاوات
طرح آبرسانی فضای سبز شهر داری منطقه  21تهران
مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)250 :

9

جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن
قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) :اقطار بسیار پایین تا 400

شهرداری منطقه  21تهران

مطالعات در رسته آب

مخازن بتنی به مجموع حجم  7000مترمکعب
ايستگاه های پمپاژ و اتاقک های سرچاهی با مجموع توان حدود  3.5مگاوات
مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر هشتگرد
مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)95 :

10

جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن
قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) 63 :تا 355

شهرداری هشتگرد

مطالعات در رسته آب

تعداد  4مخزن بتنی به مجموع حجم  4000مترمکعب
تعداد  1ايستگاه پمپاژ و  2اتاقک سرچاهی با مجموع توان  240کیلووات

38

مهندسین مشاور
اندیشه محیط آب گستر

عنوان پروژه

ردیف

کارفرما

رسته مطالعاتی

مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر اردکان
مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)33 :

11

جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن و چدن داکتیل
قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) 63 :تا 315

شهرداری اردکان فارس

مطالعات در رسته آب

تعداد  2مخزن بتنی به مجموع حجم  2000مترمکعب
تعداد  2اتاقک سرچاهی با مجموع توان  150کیلووات

12

مطالعات شناسایی منابع آب روستای گوران

موسسه خدماتی فرهنگی جعفر داودی

مطالعات در رسته آب

13

طرح مطالعات جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز از آب شرب شهر محمدشهر

شهرداری محمد شهر

مطالعات در رسته آب

مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر کهریزک
مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)55 :

14

جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن

شهرداری کهريزک

قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) 63 :تا 400

مطالعات در رسته آب

تعداد  2مخزن بتنی به مجموع حجم  3000مترمکعب
تعداد 2ايستگاه پمپاژ و  6اتاقک سرچاهی با مجموع توان  200کیلووات
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فضای سبز شهر صدرا استان فارس
مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)160 :

15

جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن

شهرداری صدرا

قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) 63 :تا 450

مطالعات در رسته آب

تعداد  11مخزن بتنی به مجموع حجم  10.000مترمکعب
تعداد 3ايستگاه پمپاژ و  3اتاقک سرچاهی با مجموع توان  160کیلووات

مطالعات در رسته
16

مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی و کنترل سیالب شهر دامغان

شهرداری دامغان

فاضالب و آبهای
سطحی

17

مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع جمع آوری و دفع آبهای سطحی و کنترل سیالب شهر
آبسرد

مطالعات در رسته
شهرداری آبسرد

فاضالب و آبهای
سطحی
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ردیف
18

19

عنوان پروژه
مطالعات مرحله اول طرح جامع جمع آوری و دفع آبهای سطحی و کنترل سیالب شهر
پاکدشت

مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع جمع آوری و دفع آبهای سطحی و کنترل سیالب شهر
دماوند

کارفرما

رسته مطالعاتی
مطالعات در رسته

شهرداری پاکدشت

فاضالب و آبهای
سطحی
مطالعات در رسته

شهرداری دماوند

فاضالب و آبهای
سطحی

20

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن پسماندهای عادی رودشور

سازمان مديريت پسماند شهرداری های رباط کريم و بهارستان

21

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن پسماندهای عادی زیست اختر غرب

سازمان مديريت پسماند شهرداری های صفا دشت و مالرد

22

ارزیابی زیست محیطی پردیس الکان

دانشگاه علوم پزشکی گیالن

23

ارزیابی زیست محیطی

شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان

24

ارزیابی زیست محیطی

شهرداری دماوند

25

پروژه طرح مدیریت پارک آبی -ساحلی بندر دیر نخیلو

سازمان حفاظت محیط زيست کشور

26

طرح جامع مدیریت پسماند شهر کمالشهر

شهرداری کمالشهر

27

طرح جامع مدیریت پسماند شهر دماوند

شهرداری دماوند

28

طرح مشاوره و مطالعه آبرسانی فضای سبز منطقه سه شهر تهران

شهرداری منطقه  3تهران

مطالعات در رسته محیط
زیست
مطالعات در رسته محیط
زیست
مطالعات در رسته محیط
زیست
مطالعات در رسته محیط
زیست
مطالعات در رسته محیط
زیست
مطالعات در رسته محیط
زیست
مطالعات در رسته محیط
زیست
مطالعات در رسته محیط
زیست
نظارت

نظارت بر اجرای طرح خط انتقال آب و شبکه آبیاری بلوار امام خمینی (ره) سهر آبسرد
مجموع طول لوله گذاری (کیلومتر)12 :

29

جنس لوله های مورد استفاده :پلی اتیلن

شهرداری آبسرد

نظارت

قطرهای مورد استفاده (میلیمتر) 63 :تا 125و 315
تعداد  1ايستگاه پمپاژ و سیستم کنترل مرکزی با توان  197کیلووات

41
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