
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 گروه مهندسی امین
 طراح، مشاور و مجری
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 نیام یگروه مهندس

 21 از 1 صفحه

 

  تیفعال یهانهیزم و یمعرف

 های فعالیتو زمینهمعرفی 

با بیش از یک دهه تجربه با در اختیار داشتن تجربیات حاصل از ارائه خدمات  گروه مهندسی امین

گیری از پرسنل فنی کارآمد و مسلط به مشاوره در کنار تجربیات پیمانکاری هم اکنون با بهره

گیری از آزمایشگاه مجهز آالت و تجهیزات کامل کارگاهی و با بهرهدانش فنی روز، ماشین

 ژئوتکنیک، ساختمان و ... های مختلفدر زمینهارائه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح آمادگی 

 . دارد

 باشد:شرح زیر میهای فعالیت این گروه مهندسی بهبرخی از زمینه

های آزمایشگاهی و شامل انواع آزمایشو مقاومت مصالح  ، ژئوفیزیککانجام مطالعات ژئوتکنی -1

 . یمحل ارائه خدمات آزمایشگاه امکانو  صحرایی

 .های معدنیانجام کلیه مراحل مطالعات در زمینه کاوش -2

 ، دیوار برلنی، انکراژ ،نیلینگ: هایروشعمیق به طراحی، مشاوره و اجرای گودبرداری -3

روش ، های دیگرهای ترکیبی شمع با روشسیستم، (Top-Down Constructionدان ) –تاپ 

 ای و .... جزیره

مختلف  هایروش، میکروپایل های مختلف بهسازی خاک شامل:روشطراحی، مشاوره و اجرای  -4

  و ....تزریق 

 .های بتنی و فوالدیطراحی و اجرای انواع سازه -5

دک، دال وافل )دال مجوف(، کامپوزیت، های مختلف سقف از جمله متال اجرای انواع سیستم -6

 دان(.  –تاپ  تیرچه بلوک و ... )حتی در شرایط اجرای سازه به روش

 ها،، سپریهای پیوستههای حائل شامل سکانت پایل، شمعاجرای انواع دیوارطراحی و  -7

deep soil mixing دان.  –اجرای دیوارهای حائل زیرزمین به روش تاپ طراحی و  و همچنین 

های های مستقر بر شمع، پیهای گسترده، پیهای پی شامل پیطراحی و اجرای انواع سیستم -8

 های درجا ریز و کوبشی و .... عمیق شامل شمع

 سازی ابنیه. انجام مطالعات، نظارت و اجرای طرح مقاوم -9

 

 

 



 نیام یگروه مهندس

 21 از 2 صفحه

 

  یدینفرات کل

 نفرات کلیدی

 سرپرست تیم طراحی، نظارت و اجرا: حسین امین

 عمران دانشگاه علم و صنعت ایران-کارشناسی در رشته عمران 1370فارغ التحصیل سال  -

 کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر  1373فارغ التحصیل  -

 سال سابقه در مشاوره و مجری در زمینه سازه و ژئوتکنیک  25دارای  -

 نرییس هیات مدیره شرکت امین بنا بن و شرکت خاک واژه تهرامدیر عامل و  -

 مشاور و طراح ژئوتکنیک: طالشمهتاب علی

 دانشگاه گیالن ن ازعمرا –کارشناسی عمران  1386فارغ التحصیل سال  -

 دانشگاه علم و صنعت ایران ازژئوتکنیک کارشناسی ارشد  1389فارغ التحصیل سال  -

 تا کنون، دانشگاه تربیت مدرس 1390ژئوتکنیک از سال  –دانشجوی دکتری تخصصی عمران  -

 سال سابقه طراحی و ارایه خدمات مشاور ژئوتکنیک 8دارای  -

 

 دیگر نیروهای متخصص و همکار شرکت شامل:

 یدو نفر دکتر -

 ژئوتکنیک  آب  و -های عمراندو نفر کارشناس ارشد عمران در زمینه -

 شناسیک نفر کارشناس ارشد زمین -

 سازهآب،  ژئوتکنیک و  -های عمرانسه نفر کارشناس عمران در زمینه -

 شناس یک نفر کارشناس زمین -

 بردارییک نفر کارشناس نقشه -

 برداریهای عملیات اجرایی و نقشهده نفر تکنسین مجرب در زمینه -

 

 

 

 

 

 

 

 



 نیام یگروه مهندس

 21 از 3 صفحه

 

  زاتیتجه امکانات و

 امکانات و تجهیزات 

 شرح زیر است:برخی از امکانات و تجهیزات موجود در این مجموعه به

 آبرفت و سنگ شامل:گیری در های حفاری مخصوص حفاری و نمونهدستگاه -1

- Ziph650 سنگ با امکان توسعه برای حفاری در متر  500آبرفت و در متر  200 با توان حفاری

 .روش وایرالینبه

- Ziph300   سنگدر متر   200آبرفت  و  درمتر   100با توان حفاری. 

- Xy1   سنگمتر در  150آبرفت و متر در  50با توان حفاری.  

 لیتر در دقیقه. 340و  200، 140، 70های مختلف با قدرت پمپ -2

، بهسازی بستر ،سد سازی، های تونلسازیتجهیزات کامل عملیات تزریق جهت تزریق آزمایشی، پروژه -3

 و انجام عملیات میکروپایل. نیلینگ، انکراژ

 لوازم حفاری شامل: -4

 .مراه لوازم جانبیهمتر به 400واش بورینگ تا عمق  -
 .مته و غیره(سرمراه لوازم جانبی )هسایزهای استاندارد به انواع کوربارل سینگل و دبل در -

 .متر 300انواع کیسینگ در سایزهای استاندارد با لوازم جانبی جهت حفاری تا عمق  -
 

 های کشش انکر و نیل. آزمایش مربوط بهبارگذاری و لوازم های جک -5

تن  100( با ظرفیت Plate Load Testای )دستگاه بارگذاری جهت انجام آزمایشات بارگذاری صفحه -6

 تن. 100بار تا همرا ه با لوازم تاًمین سر
 .)فرو گمانه( Down Holeروش بهچاهی شناسی درونهای لرزهبررسیانجام آزمایش ژئوفیزیک و  -7

در  مربوط به بتن و ژئوتکنیکآزمایشگاه مستقر در دفتر مرکزی با تجهیزات الزم جهت انجام آزمایشات  -8
  . کارگاه و آزمایشگاه

ی بتنی و فلزی، هااجرای ساختمانگودبرداری، ها و تجهیزات موجود جهت عملیات اجرایی دستگاه -9
 شامل:زهکشی، -های آبیاریهای آب و فاضالب و خطوط لوله، شبکهشبکهراهسازی و ابنیه، 

 . 2013و  2012های مدل 210هیوندای  بیل مکانیکیدستگاه  2 -

 . 2008دستگاه مینی بیل هیوندای مدل  1 -

 . 2009مدل  Bobcat  S-300دستگاه  1 -

  . NHچرخ  10دستگاه کامیون کمپرسی  5 -

روش گذاری بهسینگیو ک THو  DTHهای انواع دریل واگن جهت حفاری با روشدستگاه  12 -

Odex  .با کلیه لوازم حفاری 

 دستگاه ست تزریق.  6 -

 زن. دستگاه ست شات 6 -

 های مختلف. دستگاه کمپرسور در ظرفیت 6 -

 9تن جهت کشش مولتی استرند تا  180عدد جک مخصوص کشش نیل و انکر با ظرفیت  2 -

 رشته. 
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 وانت.دستگاه  2 -

 .سواریدستگاه  1 -

 . غلطک ویبره دستی دستگاه 1 -
 

 شامل: ساختمانی تجهیزات مورد نیاز جهت عملیات اجرایی  -10

 بتونیر -
 ژنراتور برق -
 موتور جوش -

 ویبراتور  -

 برداریدوربین نقشه  -

 بندیلوازم قالب -

 زنیدستگاه بلوک  -

 تن.  12ای تا ظرفیت باالبر سبک و جرثقیل دروازه -

 
 شامل:تخصصی ای های رایانهبرنامه -11

- Plaxis 2D and 3D 

- Flac 2D and 3D 

- GEO5 

- Slide 

- GeoStudio  

- SAFE 

- SAP2000 

- ETABS 

- MPile 

- AllPile 

- AutoCad  .... و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نیام یگروه مهندس

 21 از 5 صفحه

 

  کیسوابق ژئوتکن

 سوابق ژئوتکنیک

 و بهسازی خاک مطالعات ژئوتکنیکهای پروژه -1

 موقعیت مکانی نام پروژه ردیف

 اهواز شبکه فاضالب اهوازژئوتکنیک  مطالعاتپروژه  1

 تهران شهرداری تهران مرکز مطالعات در بانک اطالعات فنی ژئوتکنیک تهرانپروژه  2

 تهران )ره( المللی امام خمینیفرودگاه بین برج مراقبت ژئوتکنیک مطالعاتپروژه  3

 تهران المللی امام خمینی )ره(ژئوتکنیک مخازن زیرزمینی آب فرودگاه بین مطالعاتپروژه  4

 تهران المللی امام خمینی )ره(ژئوتکنیک مخازن سوخت فرودگاه بین مطالعاتپروژه  5

 تهران  )ره(المللی امام خمینی فرودگاه بین اینچ 56خط لوله آبرسانی  ژئوتکنیک مطالعاتپروژه  6

 تهران  های یادگار امامژئوتکنیک پل مطالعاتپروژه  7

 تهران   2فاز  -های یادگار امام ژئوتکنیک ادامه پل مطالعاتپروژه  8

 تهران خیزی سینما آزادیژئوتکنیک و لرزه مطالعاتپروژه  9

 تهران  ژئوتکنیک مخازن روغن پاالیشگاه تهران مطالعات پروژه 10

11 
  ،رسالت با چمران ،های دارآباد با شیانهای بزرگراهژئوتکنیک پل مطالعاتپروژه 

 تهران                                                    بزرگراه بعثت با میدان بهمن ،ااهلل نوری با اشرفی اصفهانیشیخ فضل

 تهران                              اهلل کاشانیهای بستر راه و مرمت و بهسازی بلوار آیتانجام آزمایشپروژه  12

13 
ها و قنوات موجود در خیابان پاسداران محدوده خیابان پروژه شناسایی و ترمیم حفره

 لستان سوم و ترمیم پی مجتمع مسکونی و اداری مینوییگ
 تهران

 تهران عصرالصادق واقع در خیابان ولیاالمامژئوتکنیک مجتمع تجاری اداری جامعه مطالعاتپروژه  14

 تهران طبقه کامرانیه                                                   15خیزی برج ژئوتکنیک و لرزه مطالعاتپروژه  15

 تهران خیابان عرفا ، و شالوده مناسب جهت برج نیاوران ژئوتکنیک مطالعاتپروژه  16

17 
های مسکونی و تجاری تعاونی مسکن مخابرات واقع در بلوار ژئوتکنیک برج مطالعات پروژه

         اشرفی اصفهانی   
 تهران

 تهران                              ساز                                    شرکت آتی -3 ژئوتکنیک پروژه کوثر مطالعاتپروژه  18

 تهران                                ژئوتکنیک مجتمع مسکونی تعاونی ورزش بانوان                            مطالعات پروژه 19

 تهران آباد )کوی فراز(                   و مهندسی پی برج تعاونی مسکن سعادتژئوتکنیک  مطالعاتپروژه  20

 تهران آباد                                                                          ژئوتکنیک ساختمان مسکونی سعادت مطالعاتپروژه  21

  اصفهان  ژئوتکنیک پل روگذر پاالیشگاه اصفهان مطالعاتپروژه  22

 الوانجزیره                                                     پروژه ژئوتکنیک دریایی بندر صیادی الوان 23

 بندرعباس سازی ژئوتکنیک سایت کشتی مطالعاتپروژه  24

 قشمجزیره                                            ژئوتکنیک بنادر چند منظوره جزیره قشم مطالعاتپروژه  25

26 
اندازی سکوی قشم همراه با طراحی، ساخت، نصب و راه پروژه ژئوتکنیک دریایی در جزیره

  مهای بنادر چند منظوره قشمتر در طرح 25شناور جهت حفاری تا عمق 
 قشمجزیره 

27 

اندازی سکوی پروژه ژئوتکنیک دریایی در دریای خزر همراه با طراحی، ساخت، نصب و راه

کردن دریا و ایجاد راه ساحلی مابین متر در آب دریا در پروژه خشک  20تا عمق  خود باالرو

  بابلسر -نوشهر
 مازندران

 مازندران ژئوتکنیک  بندر چند منظوره فریدونکنار مطالعاتپروژه  28

29 
 250متر حفاری در سنگ و  2000شامل  2ژئوتکنیک سد برقابی کارون  مطالعاتپروژه 

 متر گالری اکتشافی 
 خوزستان
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30 

متر حفاری در  4500برقابی شوشتر )گتوند علیا( شامل  ژئوتکنیک سد مطالعاتپروژه 

های اکتشافی، مطالعات ژئوفیزیک، در رودخانه و داخل گالری حفاری آبرفت و سنگ،

 آزمایشگاه محلی سنگ و خاک
 خوزستان

 بیرجند تختخوابی  100ژئوتکنیک بیمارستان  مطالعاتپروژه  31

 
اجرای طرح اصالحی روانگرایی خاک بستر برج پروژه مطالعات ژئوتکنیک، مقاومت مصالح و 

 روش تزریق و اجرای میکروپایل جهت افزایش ظرفیت باربریطبقه ارغوان شمال به 18مسکونی 
 بابلسر

 
پروژه مطالعات ژئوتکنیک دریایی مسیر خط لوله نقت در میادین ایالم، سلمان و رشادت 

 های آزمایشگاهی()آزمایش
 ایالم

 رشت                                    های آموزشی و اداری دانشگاه گیالن   ژئوتکنیک مجموعه ساختمان مطالعات پروژه 32

 سمنان  پروژه ژئوتکنیک ساختمان سرپرستی بانک تجارت سمنان 33

 سیرجان  ژئوتکنیک انبار شرکت نفت در سیرجان مطالعاتپروژه  34

35 
 مطالعات ژئوتکنیک و ارائه طرح پایدارسازی دیواره گودبرداری مجتمع پروژه 

 روش تزریق تثبیتی و اجرای نیل و انکر.متر به 30ورزشی سولقان به ارتفاع  -تفریحی
 تهران

36 
ساختمان مسکونی، تجاری و اداری  50پروژه مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بیش از 

 در مناطق مختلف تهران
 تهران

37 
سینمایی و  –و ژئوفیزیک مجتمع فرهنگی  شناسیپروژه مطالعات ژئوتکنیک، زمین

 پارکینگ طبقاتی میدان باقری
 تهران

 تهران گذاری تدبیرطبقه شرکت سرمایه 9پروژه مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک مجتمع مسکونی  38

39 
شرکت لیزینگ بانک  طبقه 14پروژه مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک مجتمع مسکونی 

 پاسارگاد
 تهران

 تهران طبقه مسکونی خیابان مقدس اردبیلی 13پروژه مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک مجتمع  40

41 
و ژئوفیزیک مجتمع مسکونی، تجاری و اداری  شناسیپروژه مطالعات ژئوتکنیک، زمین

 حکیمیه -تعاونی مسکن مبارزه با مواد مخدر 
 تهران

 تهران طبقه ارغوان ولنجک 14مطالعات ژئوتکنیک برج مسکونی پروژه  42

 فشم -تهران  پروژه مطالعات ژئوتکنیک مجتمع مسکونی میگون 43

 تهران شهرکاران نسیمپروژه مطالعات ژئوتکنیک مجتمع صنعتی آهن 44

 عسلویه برداری مطالعات ژئوتکنیک سایت پتروشیمی مبینعملیات حفاری ماشینی و نمونه 45

 تهران تامین اجتماعی 17پروژه مطالعات ژئوتکنیک ساختمان شعبه  46

 ایالم پروژه مطالعات ژئوتکنیک و مطالعات منابع قرضه پل و راه دسترسی پاالیشگاه گاز ایالم 47

 کرج واحدی تعاونی مسکن کارکنان انرژی اتمی 540پروژه مطالعات ژئوتکنیک مجتمع مسکونی  48

49 
 –پروژه مطالعات ژئوتکنیک و طرح دیوار حائل توسعه خیابان شمالی نبش بزرگراه مدرس 

 کوی تورج
 تهران

50 
المللی پروژه مطالعات ژئوتکنیک آشیانه هواپیمایی شرکت هواپیمایی آسمان در فرودگاه بین

 امام خمینی
 تهران

51 
امور پروازی کشور در پروژه مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک ساختمان ستاد هماهنگی 

 المللی مهرآبادفرودگاه بین
 تهران

52 
وابسته های صحرایی پروژه بزرگراه نور )شهید کاظمی( برداری و انجام آزمایشحفاری، نمونه

 به مرکز مطالعات شهرداری
 تهران

53 
های صحرایی سوله چند منظوره خیابان کردستان برداری و انجام آزمایشحفاری، نمونه

 وابسته به مرکز مطالعات شهرداری
 تهران

 تهران بهسازی کانال سرخه حصار بزرگراه بسیج وابسته به مرکز مطالعات شهرداری 54

55 
نواب به 3طبقه فاز  14های های ساخته شده برجارائه طرح و اجرای تقویت بستر شالوده

 روش میکروپایل
 تهران

 تهران مسکونی امام حسین )ع( تعاونی اتوبوسرانی تهرانپروژه مطالعات ژئوتکنیک مجتمع  56



 نیام یگروه مهندس

 21 از 7 صفحه

 

  کیسوابق ژئوتکن

57 
پروژه مطالعات ژئوتکنیک پلی کلینیک و ساختمان مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی 

 شهید بهشتی کرج
 کرج

 دماوند پروژه مطالعات ژئوتکنیک مجتمع مسکونی تعاونی تامین مسکن کارگران 58

 

 گودبرداریهای پروژه -2

 موقعیت مکانی پروژهنام  ردیف

1 
تا  14طرح و اجرای گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری و اداری بهاران پونک، با عمق 

 متر مربع سطح شات. 2500متر و  16
 تهران

2 
طرح و اجرای گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری و اداری ساحل واقع در شهرک 

 متر مربع. 100متر و سطح شات  18تا  16تهران با عمق  22گلستان منطقه 
 تهران

 تهران متر. 15متر  با عمق  75متر در  22قیطریه با ابعاد برداری برج صبای نظارت بر اجرای گود 3

 تهران قیطریه. ،بلوار صبا رای طرح گودبرداری برج ریبن الیت،طراحی و نظارت بر اج 4

5 
بهایی به روش دیوار دیافراگمی طراحی و اجرای گودبرداری مجتمع تجاری اداری شیخ 

 متری از سطح زمین. 8متر با تراز آب در عمق  18ساخته به عمق پیش
 اصفهان

6 
متر مجتمع تجاری اپال در سعادت آباد تهران با  30طرح واجرای پایدارسازی گود با عمق 

 مترمربع. 3600سطح شات 
 تهران

7 
شهرک شهید محالتی با ی گود مجتمع فرهنگی و مذهبی کوثر، طرح واجرای پایدارساز

 مترمربع. 2200متری و سطح شات  16 در عمقمتر و سطح آب  24عمق 
 تهران

8 
طرح و اجرای پایدار سازی گود دانشگاه عالی شهید مطهری واقع در میدان بهارستان با عمق 

 متر مربع. 3900متر و سطح شات  13
 تهران

9 
متر بیمارستان آرمان با سطح شات  20گودبرداری و پایدارسازی گود با عمق طرح و اجرای 

 متر مربع. 1200
 تهران

10 
متر به  18طرح و اجرای تقویت دیوار بتنی چال پله برقی مجتمع تجاری صبا واقع با ارتفاع 

 های حفاری راس هول )پرتابل(.روش کفراژ بندی و دستگاه
 تهران

11 
گودبرداری مجتمع مسکونی شهرزاد واقع در بلوار شهرزاد خیابان قبا طرح و اجرای پروژه 

 پاسداران مربوط به شرکت توسعه سینا.
 تهران

12 
متر و سطح شات  24طرح و اجرای پایدارسازی گود مجتمع تجاری کوهستان با عمق 

 .آبادمترمربع واقع در خیابان کوهستان، سعادت 4200
 تهران

 مشهد اکبر واقع در محله نوغان.قیمت مجتمع فرهنگی و مذهبی حضرت علیطرح و ارایه برآورد  13

 مشهد .مشهددر شهر  بازبینی روش تعمیق گودبرداری برج دانشگاه 14

15 
مذهبی امام  -بازبینی مطالعات ژئوتکنیک و طرح اصالحی شالوده احداث مجموعه فرهنگی

 حسین )ع( شهر کربال.
 عراق-کربال

16 

های تزریقی به روش شمعبرداری با استفاده از ریزپیش تثبیت محل گودطرح عملیات 

دان در طرح توسعه حرم کاظمین شهر بغداد،  –روش تاپ حفاری همزمان و اجرای سازه به

 متر. -3متر و تراز آب زیرزمینی  7عمق گودبرداری 

 عراق-بغداد

17 

مستوفی با سیستم سقف طرح و اجرای سازه بتنی مجتمع تجاری و مسکونی شقایق 

متر  30طبقه زیرزمین با گودبرداری به عمق  9متر مربع زیر بنا،  15,400کوبیاکس شامل 

 طبقه روی زمین. 9و   Top-Downروشبه

 تهران

18 

تفریحی و پارکینگ طبقاتی درختی واقع در کرج -طرح و اجرای سازه بتنی مجتمع تجاری

طبقه روی زمین با گودبرداری با  7طبقه زیرزمین و  7مترمربع زیربنا،  20,000با مساحت 

 .Dig & Castمتر به روش  21عمق 

 تهران

19 
شمع بتنی درجا  سنتر کرج به روشطرح و اجرای پایدارسازی گود مجتمع تجاری سیتی

 مترمربع واقع در گلشهر، کرج. 2500متر و سطح شات  25همراه با انکر با عمق 
 کرج



 نیام یگروه مهندس

 21 از 8 صفحه

 

  کیسوابق ژئوتکن

20 
طراحی، مشاوره اجرا و ارایه برآورد قیمت اجرای سازه فلزی مجتمع مسکونی خیابان پیروزی 

 متر و سه طبقه زیرزمین. 5/9با عمق گودبرداری  Top-Down روشبه
 تهران

21 
طبقه زیرزمین و  4طرح و اجرای سازه بتنی مجتمع مسکونی خیابان دیباجی تهران با 

 .  Top-Downروش متر به 10/14گودبرداری به عمق 
 تهران

22 
طبقه زیرزمین و  4تجاری سیدخندان، تهران با -طرح و اجرای سازه بتنی مجتمع مسکونی

 .  Top-Downروش متر به 13گودبرداری به عمق 
 تهران

23 
متر در مناطق مختلف  12تا  6های مسکونی از ارتفاع طراحی و اجرای گودبرداری مجتمع

 شهر تهران.
 تهران

 اراک متر. 12و  10، 8های طرح و اجرای پایدارسازی گود پروژه بیمارستان اراک به عمق 

 
 15عمق طرح و اجرای پایدارسازی گود پروژه مجتمع مسکونی دنای درکه واقع در درکه به 

 روش نیلینگ. متر به
 تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نیام یگروه مهندس

 21 از 9 صفحه

 

  کیسوابق ژئوتکن

 های انجام شده تصاویر برخی از پروژه -3
 

 
سکوی شناور جهت  پروژه ژئوتکنیک دریایی در جزیره قشم همراه با طراحی، ساخت، نصب و راه اندازیتصاویر 

 .متر در طرحهای بنادر چند منظوره قشم 25حفاری تا عمق 

 

 
 .کردستان مجتمع پلنگانپروژه اجرای سپتیک تانک و حوضچه تصفیه نهایی جهت فاضالب در 

 



 نیام یگروه مهندس

 21 از 10 صفحه

 

  کیسوابق ژئوتکن

 
 .کردستان ماهی پلنگانپرورش گذر پروژه مجتمع رودهانه  13کانال  پلپروژه احداث 

 

 
 .کوثراستان فارس سد درتجهیزات هیدرومکانیکال پروژه 

 
 .های غیر همسطحمتری امام رضا همراه با تقاطع 136بزرگراه  پروژه اصالح و تعریض

 



 نیام یگروه مهندس

 21 از 11 صفحه

 

  کیسوابق ژئوتکن

 
 .یمطهر دیشه یگود دانشگاه عال یدارسازیپا پروژه

 

 

 
 .ساختهاجرای گودبرداری مجتمع تجاری اداری شیخ بهایی به روش دیوار دیافراگمی پیش



 نیام یگروه مهندس

 21 از 12 صفحه

 

  کیسوابق ژئوتکن

 
)شرایط بسیار حساس  شمع بتنی درجا همراه با انکرسنتر کرج به روش طرح و اجرای پایدارسازی گود مجتمع تجاری سیتی

 .های فاضالب(و خاص ژئوتکنیکی شامل جریان فاضالب به داخل گود و وجود حفرات متعدد پشت دیواره مربوط به کوره

 

 

 

 
 .Top-Downروش متر به 30اجرای سازه بتنی مجتمع تجاری و مسکونی شقایق مستوفی با گودبرداری به عمق طراحی و 

 

 



 نیام یگروه مهندس

 21 از 13 صفحه

 

  کیسوابق ژئوتکن

 

   

   
)اجرای  Top-Downروش متر به 14با گودبرداری به عمق  در خیابان دیباجی جنوبی واقعاجرای سازه بتنی مجتمع طراحی و 

 .سقف تیرچه بلوک بر روی تراز زمین و سپس انجام عملیات خاکبرداری زیر تراز سقف(

 



 نیام یگروه مهندس

 21 از 14 صفحه

 

  کیسوابق ژئوتکن

 

)اجرای سقف دال  Top-Downروش متر به 14با گودبرداری به عمق  سیدخنداندر  واقعاجرای سازه بتنی مجتمع طراحی و 

 ها(.مجوف )وافل( بر روی سطح زمین و سپس خاکبرداری زیر تراز سقف

 

 

 

 

 

 



 نیام یگروه مهندس

 21 از 15 صفحه

 

  ... ، آب و فاضالب وسوابق ساختمان

 و ... وابق ساختمان، آب و فاضالبس

 موقعیت مکانی نام پروژه ردیف

 سسندج ریزی شیالت استان کردستان ساختمان مدیریت و برنامه پروژه 1

 سسندج پروژه طراحی ساختمان اداره کل شیالت استان کردستان 2

 کردستان آب جهت سیستم مدار بسته مجتمع پرورش ماهی پلنگانگذاری ایستگاه پمپاژ و لولهپروژه  3

 کردستان پروژه اجرای سپتیک تانک و حوضچه تصفیه نهایی جهت فاضالب مجتمع پلنگان                              4

 کردستان آوری، انتقال و شبکه توزیع آب شرب مجتمع پرورش ماهی پلنگان     شبکه جمع ،پروژه تاسیسات 5

 کردستان آوری فاضالب در مجتمع پلنگان پروژه تاسیسات شبکه جمع 6

 کردستان آال( در مجتمع پلنگان پروژه احداث استخرهای پرورش ماهیان سردآبی )قزل 7

 کردستان پروژه بند آبگیری در پروژه مجتمع پرورش ماهی پلنگان  8

 کردستان دهانه روگذر پروژه مجتمع پرورش ماهی پلنگان 13پروژه احداث پل کانال  9

 کردستان های آبرسان و تخلیه زهکش در مجتمع پرورش ماهی پلنگان پروژه احداث کانال 10

 کردستان پروژه سنگبرداری انفجاری و اجرای تاسیسات آبرسانی و زهکشی مجتمع پرورش ماهی پلنگان           11

 کردستان هکتاری پرورش ماهی گرمابی )کپور( سقز  30 پروژه استخرهای خاکی مجتمع 12

 کردستان چقای         قمپروژه بند آبگیری در پروژه مجتمع پرورش ماهی  13

 کردستان آال( قمچقای احداث استخرهای پرورش ماهیان سردآبی )قزل پروژه 14

 کردستان هکتاری پرورش ماهی گرمابی سقز  30استخرهای مجتمعگذاری ایستگاه پمپاژ و لولهپروژه  15

 کردستان آال( در مرکز پرورش ماهی گرمابی سقز پروژه احداث استخر پرورش ماهیان سردآبی )قزل 16

 کردستان همراه ابنیه و آبگذرهای مربوطه جاده دسترسی مجتمع پلنگان بهپروژه  17

 کرمانشاه کیلومتری گاوشان    24پروژه هدایت و راهبری دفتر فنی در پروژه ملی سد و تونل آبرسان  18

 فارس کوثر  سد درتجهیزات هیدرومکانیکال پروژه  19

 فارس های خنک کننده نیروگاه سیکل ترکیبیپذیری برجارزیابی آسیب تهیه گزارش کیفی و پروژه 20

 نیشابور های خنک کننده نیروگاه سیکل ترکیبیپذیری برجپروژه تهیه گزارش کیفی و ارزیابی آسیب 21

 تهران  کارخانه ارجنشانی در آب آتشگذاری مخزن و ایستگاه پمپاژ و لولهپروژه  22

 تهران شهر تهران 20پروژه شبکه فاضالب در منطقه  23

 تهران  شهر تهران در خطوط آبرسانی سازی و کاهش اتالف آببهینهپروژه  24

 تهران هادوربرگردان ها وگرمسار شامل تقاطع-پروژه تعریض و بهسازی آزادراه تهران 25

 تهران گرمسار -های آزادراه تهرانپروژه تعریض پل 26

 تهران همسطح های غیرمتری امام رضا همراه با تقاطع136 پروژه اصالح و تعریض بزرگراه 27

28 
سازمان انرژی  مجتمع مسکونی) کوی فراز -ن مینااجرای طرح زهکشی در محدود خیابا طرح و

 های زیرزمینی آوری و هدایت آبجهت جمع (اتمی و مجتمع شفق
 تهران

 تهران ساختمان 50در بیش از های مقاومت مصالح، کنترل جوش گیری، انجام آزمایشنمونه 29

 تهران ساختمان مسکونی، تجاری و اداری 20سازی در بیش از پذیری و مقاومارزیابی آسیبپروژه  30

31 
پذیری و مقاومارزیابی آسیب و های مقاومت مصالح، کنترل جوشگیری، انجام آزمایشنمونه

 های کشورطبقه سازمان شهرداری 10سازی ساختمان فوالدی 
 تهران

32 
 198های مقاومت مصالح، کنترل جوش و مقاوم سازی مجتمع گیری، انجام آزمایشنمونه

 واحدی امام رضا شهر ری
 تهران

33 
پذیری و مقاومهای مقاومت مصالح، کنترل جوش و ارزیابی آسیبگیری و انجام آزمایشنمونه

 اهلل کاشانیسازی بیمارستان آیت
 تهران



 نیام یگروه مهندس

 21 از 16 صفحه

 

  ... ، آب و فاضالب وسوابق ساختمان

34 
ای و ارائه و اجرای پذیری لرزههای مقاومت مصالح، ارزیابی آسیبانجام آزمایشگیری و نمونه

 طرح تقویت تعاونی مسکن روزنامه نگاران 
 هشتگرد

35 
ای پذیری لرزههای مقاومت مصالح و ارزیابی آسیبگیری، کنترل جوش، آزمایشانجام نمونه

 متر مربع در استان تهران( 20000باب مدرسه با زیربنای  14مدارس استان تهران )
 تهران

 تهران گانه تهران                  و سایر مناطق بیست 22و  20، 9، 5 ،2، 1 های مسکونی در مناطقپروژه ساختمان 36
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نیام یگروه مهندس

 21 از 17 صفحه

 

  نییبا استفاده از روش ساخت از باال به پا یاقتصاد ییصرفه جو
  سازه یسازنهیو به

  سازه سازیبهینه و ساخت از باال به پایین صرفه جویی اقتصادی با استفاده از روش 

های نوین روز بودن دانش مهندسی این گروه است. با استفاده از تکنولوژیبهیکی از مزایای همکاری با گروه مهندسی امین 

ا افزایش دهد و با کاهش زمان ها رمهندسی این امکان برای این مجموعه فراهم شده است تا بتواند سرعت اجرای پروژه

که  ایسازههای جدید ل توجهی ایجاد گردد. از طرف دیگر استفاده از سیستمجویی اقتصادی قاباجرای کل یک پروژه صرفه

جویی های با دهانه بزرگ ایجاد نمود که خود سبب صرفهگردد تا بتوان سقفشود سبب میمنجر به کاهش وزن مرده سازه می

این گروه مهندسی وظیفه مشاوره سازه و چند پروژه اخیرا که تعدادی از عنوان مثال بهگردد. اقتصادی مهمی برای کارفرما می

 گردد:عهده داشته است برای مقایسه ارائه میروش تاپ دان رو بهژئوتکنیک، طراحی سازه و ژئوتکنیک و اجرای سازه به

  تهران: میرداماداداری خیابان  –پروژه ساختمان تجاری 

و بهینه هندسی صورت گرفته بود، در این مجموعه اصالح طراحی اولیه که پیش از مراجعه کارفرمای این پروژه به این گروه م

تر دلیل سبکبرای این نوع سقف طراحی شد که به شد. سیستم سقف از متال دک به دال مجوف تغییر یافت و سازه مجدداً

و ایجاد نمود های با دهانه بزرگتر های ساختمان نیز تغییر یابد و بتوان ستونشدن سقف این امکان فراهم شد تا چیدمان ستون

صورت روش ساخت . اجرای گودبرداری و احداث طبقات زیرزمین این پروژه بهحذف گرددها های میانی سازه ستونیا در بخش

های سازه نگهبان موقت دان در نظر گرفته شد که این روش منجر به کاهش زمان اجرای پروژه و حذف برخی از المان –تاپ 

 است. جویی اقتصادی برای این پروژه ارائه شدههای صرفه. در جدول زیر آیتمگرددمی

  خیابان میردامادتجاری  –ساختمان اداری پروژه 
 8 تعداد طبقات روسازه 8 تعداد طبقات زیرزمین فوالدی نوع اسکلت

 14/1939 )متر مربع( روسازهمساحت  84/2457 )متر مربع( مساحت زیرسازه 98/4396 )متر مربع( مساحت کل زیربنا

 دان –روش تاپ سازی سیستم سازه و اجرای سازه بهجویی اقتصادی با بهینهصرفه

 جویی اقتصادیجمع کل صرفه جویی اقتصادی )ریال(مبلغ صرفه سازینام آیتم بهینه

 1.923.459.617 اصالح سیستم سقف 
 2.864.987.577  های فوالدی پیرامونی سازهحذف ستون 4.788.447.194

 1.089.031 )ریال( صرفه جویی اقتصادی در هر متر مربع کل زیربنا

 

  تهران:مسکونی بلوار مرزداران پروژه ساختمان 

ها به استفاده از روش نیلینگ در این الیه فوقانی خاک و همچنین عدم رضایت همسایهریزشی بودن ، با توجه به نظر کارفرما

نگهبان خرپایی که پیش از مراجعه کارفرمای محترم به این گروه مهندسی طراحی شده بود، مورد بازنگری پروژه، سیستم سازه 

. اجرای روش تاپ دان ارائه شدعنوان سازه نگهبان دائم پروژه بهمجدد قرار گرفت و پیشنهاد اجرای بخشی از سازه اصلی به

دان در نظر گرفته شد که این روش منجر به  –تاپ  روش ساختصورت گودبرداری و احداث طبقات زیرزمین این پروژه به

جویی اقتصادی برای های صرفهگردد. در جدول زیر آیتمموقت میخرپایی پروژه و حذف سازه نگهبان کل کاهش زمان اجرای 

 است. ارائه شدهباشد، های پیرامونی سازه میکه فقط مربوط به اجرای دیوار حائل و ستوناین پروژه 

 



 نیام یه مهندسگرو

 21 از 18 صفحه

 

  نییبا استفاده از روش ساخت از باال به پا یاقتصاد ییصرفه جو
  سازه یسازنهیو به

  ساختمان مسکونی بلوار مرزدارانپروژه 
 7 تعداد طبقات روسازه 2 تعداد طبقات زیرزمین بتنی نوع اسکلت

 00/1380 )متر مربع( مساحت روسازه 00/4830 )متر مربع( مساحت زیرسازه 00/6210 )متر مربع( مساحت کل زیربنا

 )اجرای فقط زیرزمین در بخش پیرامونی( دان –روش تاپ جویی اقتصادی با اجرای سازه بهصرفه

 جویی اقتصادیجمع کل صرفه جویی اقتصادی )ریال(مبلغ صرفه سازینام آیتم بهینه

 -2,752,404,528 حذف سازه نگهبان موقت خرپایی
848,475,55* 

+636,471,690,2 عنوان به اجرای سازه پیرامون گود  

 3 پروژه )ماه(در برنامه زمانی اجرای صرفه جویی 
عنوان سازه نگهبان دائم با سیستم سازه نگهبان موقت خرپایی ارائه شده است که هر دو این مبلغ فقط برای مقایسه اقتصادی اجرای دیوار حائل سازه به*

های دان بسیار ایمن تر و تغییر شکل همجواری –روش در این پروژه هزینه مشابهی در بخش گودبرداری داشتند. ضمن اینکه استفاده از روش تاپ 

 سازی سازه انجام نشد.برای این پروژه طبق نظر کارفرما بهینهگودبرداری کوچکتر از روش خرپا است. 

 

  تهران:تجاری خیابان آیت  –اداری پروژه ساختمان 

این پروژه شرایط خاصی داشت، زمین پروژه بسیار کوچک بود و جبهه کاری بسیار پیچید و محدود برای گودبرداری وجود 
ها به اجرای نیلینگ و با توجه به فضای محدود برای اجرای روش مهار متقابل، برای با توجه به عدم رضابت همجواریداشت. 

 صورت روش ساختاجرای گودبرداری و احداث طبقات زیرزمین این پروژه بهدان پیشنهاد شد.  –این پروژه روش ساخت تاپ 
. در موقت گردیددان در نظر گرفته شد که این روش منجر به کاهش زمان اجرای کل پروژه و حذف سازه نگهبان  –تاپ 

کامالً . نگهبان موقت است ارائه شده است مربوط به حذف سازهجویی اقتصادی برای این پروژه که های صرفهجدول زیر آیتم
دان اجرا نمود و طبقات  –روش تاپ توان بخش زیرسازه را بهشود که با هزینه اجرای نیلینگ برای این پروژه میمشخص می

 دد. گرزیرزمین را تکمیل کرد. این کار عالوه بر صرفه جویی اقتصادی منجر به صرفه جویی در زمان اجرای کل پروژه نیز می

  تجاری خیابان آیت -ساختمان اداری پروژه 
 6 تعداد طبقات روسازه 3 تعداد طبقات زیرزمین فلزی نوع اسکلت

 9/240 )متر مربع( مساحت روسازه 8/520 )متر مربع( مساحت زیرسازه 7/761 )متر مربع( مساحت کل زیربنا

 دان –روش تاپ جویی اقتصادی با اجرای سازه بهصرفه

 جویی اقتصادیجمع کل صرفه جویی اقتصادی )ریال(مبلغ صرفه سازیآیتم بهینهنام 

 -1,018,240,000 نیلینگحذف سازه نگهبان موقت 
- 

 1,077,836,022 دان  -روش تاپ اجرای سازه در بخش تحتانی به

 3 در برنامه زمانی اجرای پروژه )ماه(صرفه جویی 

شود و دان بخشی از سازه هم اجرا می –دان و اجرای نیلینگ قیمت یکسانی در این پروژه داشتند با این تفاوت که در روش تاپ  –روش تاپ اجرای سازه به

 گردد.زمانبندی اجرای کل پروژه تسریع می
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