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سخن آغازین

دیر زمانی است که رویکرد و مدیریت توسعه سرزمین در ابعاد و سطوح مختلف جغرافیاایی ،باا هاد
بهبود و ارتقاء سطح زندگی جوامع انسانی و صیانت و بهره برداری پایدار از محیط زیست و منابع طبیعای
از اهمیت زیادی برخوردار شده است .پیشرفت در راستای نیال باه توساعه پایادار در گارو ایقاای نقا
شایسته (مبتنی بر دانایی) تمامی نق آفرینان و ذینقعان توسعه در قالب نهادهای دولتی ،جامعه مدنی و
بخ

خصوصی است .بدین اعتبار ،مهندسان مشاور به عنوان یکی از نق آفرینان فرآیند توسعه ،باازویی

توانمند در روند تصمیم سازیهای خردمندانه دستگاههاای دولتای و نهادهاای مردمای از طریای تهیاه
طرحهای مطالعاتی و پروژه های اجرایی به شمار میآیند.
مهندسین مشاورایده پردازان توسعه باآگاهی از دان

توسعه و شناخت توام با ادراک عمیی و دقیای از

ظرفیتها و مسایل سرزمین پهناور ایران ،همراه با پشتوانه ارزشمند از سرمایه انسانی و تجهیزاتای از ساا
 3334پا به عرصه فعالیت گذاشته است .رویکردهای نوین این شرکت به فعالیت مشاوره و بهره گیاری از
روزآمدترین فناوریها و روشهای نوین برنامهریزی و طراحی ،ما را قادر به ارایه خدمات در باالترین سطح
استانداردهای موجود نموده است .به باور این مشاور ،همکاریهای علمی و فنی ،ابزار مناسبی برای بهباود
مناسبات بین المللی بویژه در منطقه خاورمیانه و آسیا است که برای تحقی این امر برناماههاایی تادوین
شده و بتدریج اجرا خواهد شد.
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پیام مدیر عامل

افتخاردارد تا توجه شما اندیشمندان گرامی به رزومه و تارنمای شرکت مهندسین مشاور ایاده پاردازان
توسعه رابه فا نیک گرفته و رویکرد علمی ومدرن به فعالیت های مشاوره و برنامه ریزی را فرصتی بارای
پیشرفت وتوسعه همه جانبه میهن اسالمی ودریچه ای بارای مشاارکت در توساعه باین المللای وجهاانی
بدانیم .این مشاور با تلقی جهانی از علم و فناوری بویژه درحوزه توسعه پایدار ،به نقا

آفرینای درعرصاه

مدیریت بین المللی توسعه ازطریی تولید و بکارگیری فنااوری هاای ناوین باا اتکااء باه سارمایه انساانی

ارزشمند ایرانی ایمان راسخ دارد  .می توان جهانی فکرکرد ومحلی عمل نمود.
باعنایت به چشمانداز  ،ماموریتها ،راهبردها و سیاستهای کاری این شارکت کاه در اداماه مالح اه
میفرمایید و به پشتوانه ظرفیت های تخصصی ،صالحیت ها و تجربههای ارزشمند این مشاور ،ازدیدگاهها
وتوصیه های فنی و تخصصی شما عزیزان استقبا نموده وخرسندیم تا از اندیشاه هاای ناوین و ظرفیات
کارآفرینی فعاالن عرصه برنامهریزی و توسعه درسطح بین المللی و ملی بهره مند گردیم .دستان مهربان
شما را با اشتیاق فشرده و منت ر ن رات ارزشمند شما در تارنما و دیدار در دفتر کار شرکت هستیم.

مجید طالب بیدختی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
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رویکرد و مبانی فکری
سیاستهای کاری


دان



نوگرایی ،نوآوری و خالقیت در روشها و ابزارها؛



خود باوری و بالندگی؛



حقظ و توسعه منابع انسانی؛



بهبود مستمر فرآیند های کاری،



انعطا پذیری و تقدم توسعه ملی بر منافع مادی؛



اعتماد سازی و مشارکت جویی؛



فرصت یابی و فرصت سازی برای توسعه؛



ارتقاء کارایی و اثر بخشی فعالیتها برای افزای



اتکا بر مبانی مهندسی ارزش و مدیریت زمان؛



حقظ سرمایه های طبیعی ،انسانی،اجتماعی ،تولیدی و فیزیکی در پهنه سرزمین.

محوری ،ارتقاء دان

و ترویج آن؛

بهره وری؛
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چشمانداز و ماموریت ها

ارائه خدمات مشاوره در قالب برنامه ریزی ،مطالعات ،طراحی ،ن ارت و مدیریت طرحها باا اساتقاده از
باالترین سطوح دان

فنی و توان کارشناسی همگام با تحوالت دان

و فناوری درسطح جهانی به من اور

دستیابی به توسعه پایدار در راستای سندچشم انداز بلند مدت توسعه جمهوری اسالمی ایران باه عناوان
چشم انداز بلند مدت این مهندسین مشاور ترسیم شده است.
به اعتبار چشم انداز مذکور ،ماموریت های ذیل در دستور کار قراردارد:
 مشاوره ،برنامه ریزی ،طراحی ،مدیریت و ن ارت بر تهیه و اجرای طرحها و پروژه های توساعهای باا
هد ظرفیت سازی و ایجاد توانمندی روزافزون در منابع انساانی و امکاناات نارم افازاری و ساخت
افزاری برای ارایه طرح ها و پروژههای مطلوب به کارفرمایان محترم ،متناسب با نیازهاای کااربردی
توسعه در سطوح محلی ،منطقهای ،ملی و فراملی
 بکارگیری ،توسعه و ترویج دان  ،روش و ابزارهای نوین و کارآمد برنامه ریزی ،طراحی و ن ارت بار
طرحها و پروژ هها وکمک به ارتقای فرآیند برنامه ریزی و تحقی اهدا توسعه ای کشور با تأکید بر
بهبود مستمر وارتقاء کیقی فعالیت و محصوالت
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راهبردهای کار شرکت

 سازماندهی اجرای مأموریتهای شرکت در چارچوب گروههاای علمای– تخصصای براساار رشاته
تخصصهای کاری وتوزیع متناسب پروژه ها در قالب گروه های مذکور
 استقرار ن ام برنامه ریزی و تصمیم گیری شرکت براسار رویکرد استراتژیک شامل برناماهریازی
راهبردی ،استقاده از سازوکار اتاق فکر و راهاندازی بخ

تحقیی و توسعه ) (R&Dبه من ور بهینه

سازی مستمر و ارتقاء سطح فعالیت های جاری شرکت
 برنامه ریزی و اجرای ن ام مدیریت کیقیت ( )ISO 34553-2535 / ISO 1553-2535
 مشارکت کلیه گروه های تخصصای و مادیران پاروژه هاا در فرآیناد کاارآفرینی و مناافع حاصال از
فعالیتهای شرکت
 ارتقاء سطح دان  ،بین

ومهارت منابع انسانی شرکت

 تمرکززدایی و منطقه ای نمودن فعالیت های شارکت باه من اور ساهولت دسترسای باه فضااهای
جغرافیایی متنوع کشور و ارتباط مستمر و سازنده باکارفرمایان محترم
 توسعه بازار و تنوعبخشی به خدمات تخصصی در سطوح بینالمللی ،ملی ،منطقهای و محلی
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چارت سازمانی
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کارکنان کلیدی

نام و نام خانوادگی  :مجید طالب بیدختی

نام و نام خانوادگی  :امیر پیام مسلم

سمت  :مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

سمت  :مدیر گروه کشاورزی و منابع طبیعی

تخصص  :کارشنار ارشد آبخیزداری

تخصص  :کارشنار مرتع و آبخیزداری

سابقه فعالیت  35 :سا

سابقه فعالیت  35 :سا

نام و نام خانوادگی  :احمد مواساتی

نام و نام خانوادگی  :کامبیز رزرین مهر

سمت  :مدیر شعبه شمالغرب کشور

سمت  :مدیر گروه نقشه برداری زمینی

تخصص  :کارشنار ارشد تاسیسات آبیاری

تخصص  :کارشنار نقشه برداری

سابقه فعالیت  35 :سا

سابقه فعالیت  35 :سا

نام و نام خانوادگی  :سید جال موسوی

نام و نام خانوادگی  :مجید محمدزاده

سمت :عضو هیئت مدیره و مدیرگروه آب و فاضالب

سمت  :مدیر گروه ن ارت

تخصص :کارشنار مکانیک

تخصص  :کارشنار آبیاری و زهکشی

سابقه فعالیت  25 :سا

سابقه فعالیت  37 :سا

نام و نام خانوادگی  :ایمان بیت اهلل پور

نام و نام خانوادگی  :شعله قربانی

سمت  :مدیر گروه مهندسی رودخانه و سدسازی

سمت:مدیر گروه محیط زیست و فضای سبز

تخصص  :دکتری سازه های آبی

تخصص  :کارشنار ارشد محیط زیست

سابقه فعالیت  35 :سا

سابقه فعالیت  37 :سا

نام و نام خانوادگی  :مهدی بکایی

نام و نام خانوادگی  :حمیدرضا باغیانی

سمت  :مدیر گروه GIS-RS

سمت  :مدیر گروه مطالعات جغرافیایی

تخصص  :کارشنار ارشد سنج

از دور و GIS

تخصص :دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

سابقه فعالیت  33 :سا

سابقه فعالیت  36 :سا

نام و نام خانوادگی :نصیبه عامری شهرابی

نام و نام خانوادگی :سعید محمد نژاد نیازی

سمت  :مدیر مالی و اداری

سمت  :مدیر گروه فتوگرامتری

تخصص  :کارشنار اقتصاد بازرگانی

تخصص  :کارشنار ارشد نقشه برداری فتوگرامتری

سابقه فعالیت  37 :سا

سابقه فعالیت  33 :سا
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مجموعه مهندسی منابع آب

گروه سد سازی
گروه آبیاری وزهکشی
گروه مهندسی رودخانه
گروه آب وفاضالب
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به موازات افزای

چال

های فراروی بهره برداری از آب بویژه در بخا

کشااورزی  ،فرساای

روزافازون بساتر

آبراههها و رشد فزاینده انواع فاضالب در کشور که اثرات مخرب زیست محیطای آن هماواره آشاکارتر مای شاود،
ضرورت استقاده از روش های نوین برنامهریزی و طراحی جهت بهباود روناد احاداو و مادیریت بهاره بارداری از
شبکه های آبیاری و زهکشی ،ساماندهی و بهره برداری ایمن از فاضالب هاا شاهری و صانعتی و مادیریت پایادار
رودخانهها و سایر آبراهههای موجود با توجه ویژه به مشارکت همگانی آشکار میباشد.
شرکت مهندسین مشاور ایدهپردازان توسعه در راستای بهره برداری پایدار از منابع آب و خاک ،حقاظت از محایط
زیست و منابع پایه و فراهم نمودن بستر زندگی سالم برای آحاد مردم ،افزای
دقیی بر فرآیند اجرای پروژه های مرتبط با کلیه زیر بخا

کیقیت مطالعات ،طراحی و ن اارت

هاای آبیااری و زهکشای  ،مهندسای رودخاناه وآب و

فاضالب را به عنوان رویکرد راهبردی خود قرار داده و با بکارگیری متخصصاان برجساته و فان آوری و تجهیازات
پیشرفته در این مسیر گام بر میدارد .دست آوردهای حاصل از فعالیت های شرکت در این زمینه ماا را باه ساوی
افی های روشنتر رهنمون خواهد بود.
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ردیف
1

موضوع قرارداد
مطالعات مرحله اول طرح شبکه آبیاری و زهکشی اراضی

کارفرما  /استان

سال
قرارداد

وضعیت

وزارت نیرو (اداره کل امور آب استان تهران )

1385

خاتمه یافته

اداره کل امور عشایری استان سمنان

1385

خاتمه یافته

1385

خاتمه یافته

1385

خاتمه یافته

1385

خاتمه یافته

1385

خاتمه یافته

شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

1385

خاتمه یافته

شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

1385

خاتمه یافته

9

مطالعات آبرسانی مجتمع قره پشتلو شهرستان زنجان

شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

1385

خاتمه یافته

10

نظارت عالیه بر آبرسانی مجتمع خراسانلو شهرستان خرمدره

شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

1385

خاتمه یافته

شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

1385

خاتمه یافته

شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

1385

خاتمه یافته

شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

1386

خاتمه یافته

شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

1386

خاتمه یافته

شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

1386

خاتمه یافته

16

مطالعات شبکه توزیع آب شهر بزنجان

شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان

1386

خاتمه یافته

17

طراحی بند کنترل سیالب دیباج شهرستان دامغان

اداره کل امور عشایری استان سمنان

1386

خاتمه یافته

اداره کل امور عشایری استان خراسان شمالی

1386

خاتمه یافته

شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر

1386

خاتمه یافته

2
3

شهرری
طراحی بند کنترل سیالب حسین آباد کوروس (چنداب )
شهرستان ایوانکی
مطالعات تجهیز و نوسازی اراضی پایین دست سد پیشین

سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و

چابهار (باهوکالت)

بلوچستان

4

مطالعات فاز 1و 2تعاونی تولید روستایی ایثار 2

5

مطالعات فاز 1و 2تعاونی تولید روستایی ایثار 4

6

مطالعات فاز 1و 2تعاونی تولید روستایی ایثار 6

7

نظارت عالیه بر آبرسانی مجتمع آالچمن شهرستان زنجان

8

11
12
13
14
15

18
19

نظارت عالیه بر آبرسانی مجتمع درسجین شهرستان ایجرود
و خدابنده

مطالعات فاضالب و تصفیه خانه روستای دو تپه سفلی
شهرستان خدابنده
مطالعات فاضالب و تصفیه خانه روستای نصیرآباد شهرستان
خرمدره
مطالعات پروژه شبکه توزیع روستای حصار زنجانرود
مطالعات پروژه شبکه توزیع و مسیر انتقال روستای
دهشیر علیا
مطالعات پروژه شبکه توزیع و سیستم پمپاژ روستای
ورمزیار علیا

مطالعات شناسایی پتانسیلها و مکانیابی کانون توسعه
شهرستان مانه و سملقان
مطالعات مرحله دوم و اقتصادی  -اجتماعی کانال آبیاری اهرم

سازمان جهاد کشاورزی استان
سیستان و بلوچستان
سازمان جهاد کشاورزی استان
سیستان و بلوچستان
سازمان جهاد کشاورزی استان
سیستان و بلوچستان
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ردیف
20

موضوع قرارداد
مطالعات طراحی بند خاکی ایستگاه پمپاژ و نظام بهره برداری
و مدیریت طرح میاندشت اسفراین

21

مطالعات مرحله اول ودوم بند انحرافی سیالب چای آذر شهر

22

مطالعات مرحله اول ودوم بند انحرافی شیرامین چای آذرشهر

کارفرما  /استان
اداره کل امور عشایری استان خراسان شمالی

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

سازمان امور عشایر ایران

1386

خاتمه یافته

شهرداری ایلخچی

1387

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان
شرقی
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان
شرقی

طراحی تجهیز و نوسازی اراضی زیر شبکه سد پیشین

سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و

(باهوکالت) چابهار

بلوچستان

24

تغذیه مصنوعی دشت گرمسار

شرکت آب منطقه ای استان سمنان

25

طراحی بند خاکی مرغملک 1

26

طراحی بند خاکی مرغملک2

27

طراحی بند خاکی کرسنگ

23

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

نظارت عالیه و کارگاهی طرح تجهیز و نوسازی اراضی زیر
سدهای مخزنی شهرستان دامغان و گرمسار

اداره کل منابع طبیعی استان چهار محال
بختیاری
اداره کل منابع طبیعی استان چهار محال
بختیاری
اداره کل منابع طبیعی استان چهار محال
بختیاری
سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

نظارت عالیه و کارگاهی تعاونی روستایی ایثار  6جلگه چاه

سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و

هاشم ایرانشهر

بلوچستان

خدمات مهندسی مرحله سوم عملیات اجرایی احداث ایستگاه
پمپاژ روشت بناب

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

مطالعات مرحله اول و دوم طراحی سیستم آبیاری تحت فشار

اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن

مربوط به ایستگاه طبس

جمهوری اسالمی ایران

مطالعات مرحله اول و دوم طراحی سیستم آبیاری تحت فشار

اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن

مربوط به ایستگاه تربت حیدریه

جمهوری اسالمی ایران

مطالعات مرحله اول و دوم طراحی سیستم آبیاری تحت فشار

اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن

مربوط به ایستگاه بجستان

جمهوری اسالمی ایران

ارزیابی گزارش مطالعه تامین و انتقال آب کانون توسعه چهل
تن بم استان کرمان
مطالعات شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز و مصارف عمومی
شهر ایلخچی با آب خام
مطالعات تاسیسات جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب

شرکت آب و فاضالب روستایی استان

روستاهای سد ستارخان

آذربایجان شرقی

خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی عملیات

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان

اجرایی بهسازی و توسعه انهار تراس اهرچای

شرقی

مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی و کانالیزاسیون مسیل
لورجان

سال
قرارداد

وضعیت

منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس (جلفا)
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ردیف

موضوع قرارداد
انجام مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی پایین دست سد

39

علویان و سازه های اندازه گیری کانال انتقال سد بند

کارفرما  /استان

شرکت سهامی آب منطقه ای استان آذربایجان
شرقی

هیدرومتری و سیستم قرائت سطح آب دریاچه سد علویان
40

سال
قرارداد

1387

وضعیت

خاتمه یافته

ساماندهی و مهندسی رودخانه مسیل دره زرنو

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

مطالعات طراحی شبکه های آبرسانی و آبیاری فضای سبز

استانداری آذربایجان شرقی (شهرداری

شبستر

شبستر)

42

مطالعات آب و خاک تعاونی تولید نرجه 1

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

1388

43

مطالعات آب و خاک تعاونی تولید رحمت آباد

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

1388

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

1388

خاتمه یافته

سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی ارس

1388

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

1388

خاتمه یافته

41

44
45
46

خدمات مهندسی مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی)
باقیمانده عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ روشت بناب
مطالعات مرحله توجیهی طرح مهندسی رودخانه
(کانالیزاسیون مسیل رودخانه دره دیز)
مطالعه تعیین نیاز آبی محصوالت کشاورزی دشت های استان
لرستان

1388

خاتمه یافته

1388

خاتمه یافته
خاتمه یافته

ادامه مطالعات مرحله دوم (فاز )2طرح مهندسی رودخانه
47

کانالیزاسیون مسیل رودخانه لیوارجان بطول تقریبی 8

سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی ارس

1388

خاتمه یافته

کیلومتر
انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر

سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی ارس

1388

خاتمه یافته

49

بازنگری مطالعات تغذیه مصنوعی گرگ دره

شرکت آب منطقه ای استان سمنان

1388

خاتمه یافته

50

بازنگری مطالعات تغذیه مصنوعی خیج و زرین کمر

شرکت آب منطقه ای استان سمنان

1388

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان سمنان

1388

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان سمنان

1388

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان سمنان

1388

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان سمنان

1388

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان سمنان

1388

خاتمه یافته

انجام خدمات مهندسی مطالعات بازنگری منابع آب حوزه پارام شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

1389

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

1389

خاتمه یافته

48

51
52
53
54
55
56
57

عملیات اجرائی تامین آب از رودخانه ارس

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی اجرای پروژه تغذیه مصنوعی
دشت گرمسار
مطالعات مراحل اول و دوم سیل خیزی شمال شرق سمنان
خدمات نظارت عالیه و کارگاهی اجرای پروژه تغذیه مصنوعی
گرگ دره
خدمات نظارت عالیه و کارگاهی اجرای پروژه تغذیه مصنوعی
خیج و زرین کمر
خدمات نظارت عالیه و کارگاهی اجرای پروژه تغذیه مصنوعی
آبشرف و ریزو

خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول شبکه پایاب سد پارام
هریس
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ردیف
58
59
60
61
62

موضوع قرارداد

کارفرما  /استان

مطالعات مرحله دوم و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان

در اراضی پایاب سد اردالن سراب

شرقی

انجام مطالعات طراحی شبکه های آبرسانی و آبیاری فضای

شهرداری خسرو شهر(استانداری آذربایجان

سبز و مصارف عمومی شهر خسرو شهر با آب خام

شرقی)

مطالعات احداث کانالهای آبیاری و انتقال آب کشاورزی با لوله

سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

در سطح استان تهران( 163کانال)
انجام مطالعات طراحی شبکه های آبرسانی و آبیاری فضای

استانداری آذربایجان شرقی (شهرداری

سبز و مصارف عمومی شهر هشترود با آب خام

هشترود)

نظارت پروژه های تامین آب شهرکهای صنعتی سازمان و
مسیلهای لیوارجان و دره دیز

سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی ارس

سال
قرارداد

وضعیت

1389

خاتمه یافته

1389

خاتمه یافته

1389

خاتمه یافته

1389

خاتمه یافته

1389

خاتمه یافته

نظارت عالی و کارگاهی کانالهای آبیاری عمومی استان اصفهان
63

در منطقه ( 2فالورجان ،مبارکه ،لنجان ،چادگان ،تیرانو کرون،

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

1389

خاتمه یافته

نجف آباد،فریدون و فریدونشهر)
انجام خدمات مهندسی مطالعات الیه بندی در بخشی از
64

اراضی واحد عمرانی اول و بخشی از اراضی عمرانی دوم دشت

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

1389

خاتمه یافته

گلفرج
مطالعات تعیین حد بستر و حریم و طرح اضطراری ساماندهی
65

و ایجاد سیستم  GISرودخانه های محدوده شهرستان

شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان

1389

خاتمه یافته

پارسیان
مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ایجاد سیستم GIS
66

شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان

مسیلهای محدوده شهرستان بندرعباس شامل نایبند ،هدیش،

1389

خاتمه یافته

گاو سوزان و نخل خدا
67

مطالعات تامین و انتقال آب باغات چم شهران

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

1389

خاتمه یافته

68

مطالعات تامین و انتقال آب باغات جلگه

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

1389

خاتمه یافته

شهرداری بناب

1389

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای شهر تهران

1390

خاتمه یافته

شهرداری سیس

1390

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان

1390

خاتمه یافته

69
70
71

انجام مطالعات طراحی شبکه های آبرسانی و آبیاری فضای
سبز و مصارف عمومی شهر بناب با آب خام
مطالعات مرحله دوم طرح شبکه آبیاری و زهکشی اراضی
شهرری
مطالعات طراحی شبکه های آبرسانی و آبیاری فضای سبز و
مصارف عمومی شهر سیس با آب خام
مطالعات ساماندهی ،تعیین نقاط حادثه خیز و ایجاد سیستم

72

 GISمسیل های پایین دست سد بردول شهرستان
بندرعباس فاز ()2

73
74

مطالعات ساماندهی ،تعیین نقاط حادثه خیز و ایجاد سیستم

شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان

1390

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

1390

خاتمه یافته

 GISمحدوده امانی شهرستان پارسیان فاز ()2
مطالعات مرحله اول و دوم تامین آب اراضی حاشیه رودخانه
سیمره
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ردیف

کارفرما  /استان

موضوع قرارداد

سال
قرارداد

وضعیت

مطالعات تعیین حد وسط و حریم ساماندهی و انجام عملیات
75

نقشه برداری تعیین نقاط حاصلخیز و ایجاد سیستم GIS

شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان

1390

خاتمه یافته

رودخانه گابریک و سدیج
شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

1390

خاتمه یافته

76

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

1390

خاتمه یافته

1390

خاتمه یافته

استانداری آذربایجان شرقی (شهرداری هریس)

1390

خاتمه یافته

استانداری آذربایجان شرقی (شهرداری وایقان)

1390

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

1391

خاتمه یافته

معاونت عمرانی مناطق شهرداری تهران

1391

خاتمه یافته

معاونت عمرانی مناطق شهرداری تهران

1391

خاتمه یافته

84

مطالعات تامین و انتقال آب چول هول و کوگان

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

1391

خاتمه یافته

85

مطالعات تامین و انتقال آب شوراب

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

1391

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

1391

خاتمه یافته

1391

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

1391

خاتمه یافته

89

مطالعه و طراحی آبیاری قطره ای دریچه 107

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول

1391

خاتمه یافته

90

انجام خدمات مهندسی مرحله سوم طرح کانال ثقلی خراجو

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

1391

خاتمه یافته

شهرداری شربیان

1391

خاتمه یافته

77
78
79
80
81
82
83

86
87
88

91

مطالعات مرحله دوم شبکه پایاب سد پارام هریس
انجام خدمات مهندسی مرحله سوم شبکه پایاب سد پارام
هریس
مطالعات مرحله دوم شبکه های فرعی آبیاری تحت فشار در

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان

سطح  400هکتار پایاب سد اردالن

شرقی

انجام مطالعات طراحی شبکه های آبرسانی و آبیاری فضای
سبز و مصارف عمومی شهر هریس با آب خام
انجام مطالعات طراحی شبکه های آبرسانی و آبیاری فضای
سبز و مصارف عمومی شهر وایقان با آب خام
مطالعات و طراحی پروژه های آبیاری تحت فشار در شهرستان
های حاجی آباد ،بستک و بندر خمیر در سطح  3500هکتار
مطالعات مرحله دوم مسیل دره زرنو
انجام خدمات مشاوره مرحله اول ودوم (مطالعه و طراحی)
احداث مخازن ولوله کشی باآب خام

انجام خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم اراضی
بهبود لیالن چای
مطالعه و طراحی شبکه اصلی سیستمهای آبیاری تحت فشار

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان

در پایاب سد ارالن سراب ( 800هکتار)

شرقی

خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژههای
تامین آب محدوده های جلگه ،چول هول و گوگان

مطالعات طراحی شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز و مصارف
عمومی شهر شربیان با آب خام
پروژه طرح انحراف سیل در باالدست شهرساماندهی در

92

محدوده شهری -اصالح بند خاکی و طراحی مجرای کنار گذر

سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین

1392

خاتمه یافته

رودخانه وشته
93

طراحی سد سرتاف در شهرستان سلیمانیه

وزارت کشاورزی و منابع آب کردستان عراق

1392

خاتمه یافته

94

طراحی سد برگلو در شهرستان سلیمانیه

وزارت کشاورزی و منابع آب کردستان عراق

1392

خاتمه یافته
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ردیف

موضوع قرارداد

کارفرما  /استان

95

طراحی سد تورقوت شا رزور در شهرستان سلیمانیه

سال
قرارداد

وضعیت

وزارت کشاورزی و منابع آب کردستان عراق

1392

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای شهر تهران

1393

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای شهر تهران

1393

خاتمه یافته

شهرداری شند آباد

1393

خاتمه یافته

سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی ارس

1393

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای شهر تهران

1393

خاتمه یافته

شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی

1393

خاتمه یافته

102

طراحی کانال بتنی ساحل چپ حصاربن فیروزکوه

شرکت آب منطقه ای شهر تهران

1393

خاتمه یافته

103

مطالعات ساماندهی رودخانه آجی چای شهر بخشایش

شهرداری بخشایش

1394

خاتمه یافته

1394

خاتمه یافته

96
97
98
99
100
101

تکمیل مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی اراضی
شهرری
نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث 4900متر کانال بتنی
مستطیلی مسلح روستای حصاربن فیروزکوه
مطالعات طراحی شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز و مصارف
عمومی شهر شندآباد با آب خام
مطالعات و طرح آماده سازی فاز دوم ارس
تهیه طرح سیستم آبگیر و انتقال آب به روستای محمودآباد
فیروزکوه
مطالعات مسیل کبوتر علی چای در مجاورت ناحیه صنعتی
کوزه کنان شبستر

خدمات بازنگری و نظارت عالیه و کارگاهی اجرای شبکه
104

آبیاری و زهکشی پایاب سد اردالن سراب –

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان
شرقی

دریاچه ارومیه
105

انجام خدمات مشاوره ای مطالعات جامع آب خام مرحله اول و

شهرداری منطقه  13تهران

دوم در محدوده شهرداری منطقه 13

1394

خاتمه یافته

مطالعات مرحله اول و دوم طراحی سیستم آبیاری تحت فشار
106

ایستگاه راه آهن آپرین و ایستگاه های راه آهن رباط کریم ،
شهر ری ،ورامین ،پیشوا ،ابردژ ،گرمسار ،ملکی ،کرج ،زیاران و

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

1394

خاتمه یافته

آبیک
107
108
109
110
111
112

113

شبکه آبیاری فضای سبز ومصارف عمومی شهر سیه رود
شبکه آبیاری فضای سبز ومصارف عمومی شهر قره آغاج با
آب خام

شهرداری سیه رود

1394

خاتمه یافته

شهرداری قره آغاج

1394

خاتمه یافته

شهرداری خداجو

1394

خاتمه یافته

1394

خاتمه یافته
خاتمه یافته

شبکه آبیاری فضای سبز ومصارف عمومی شهر خداجو با آب
خام
نظارت مطالعه و طراحی شبکه آبیاری و زهکشی روستای

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان

خمارلو

شرقی

تسطیح اراضی آب و خاک تعاونی تولید

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

1394

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانشرقی

1394

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان کرمان

1395

خاتمه یافته

نظارت مطالعه و طراحی شبکه آبیاری و زهکشی روستای
توعلی
مطالعات تعیین حد بستر ،حریم و مرحله اول ساماندهی
رودخانه های رفسنجان ،انار و راور به طول  125کیلومتر
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ردیف
114
115
116

موضوع قرارداد
نظارت کارگاهی تجهیز و نوسازی شبکههای مدرن سدهای و
شمگیر و گلستان در شهرستانهای گنبد و آق قال
مطالعات آبیاری تحت فشار فضای سبز  150هکتاری
ایستگاههای راه آهن

کارفرما  /استان

سال
قرارداد

وضعیت

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

1395

خاتمه یافته

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

1395

خاتمه یافته

1396

خاتمه یافته

انجام نظارت عالیه و کارگاهی شبکه آبیاری و زهکشی پایاب

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان

سد اردالن سراب

شرقی

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی
117

رودخانههای امان آباد و داوود آباد و هزاوه واقع در شهرستان

شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

1396

خاتمه یافته

اراک
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه
118

های حوضه آبریز فالت مرکزی در استان خراسان جنوبی

شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی

1396

خاتمه یافته

(حوضه های طبس گلشن و دیهوک)
119

120

121
122

مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول ساماندهی

شرکت آب منطقه ای استان همدان

1397

در حال انجام

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

1397

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

1397

خاتمه یافته

1397

در حال انجام

رودخانه های همدان
خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژههای تجهیز و نوسازی
اراضی سدهای گلستان و وشمگیر
طراحی پروژه تجهیز و نوسازی اراضی دیکچه در حوزه سد
وشمگیر شهرستان گنبد
نظارت بر اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی خمارلو-

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان

شهرستان خداآفرین

شرقی

هماهنگی و اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی و
123

مدیریت منطقه ای ستاد ملی احیای

اطالعرسانی احیای دریاچه ارومیه با هدف توانمندسازی

دریاچه ارومیه

تشکلهای آببران و اجرای دورههای آموزشی در روستاها
124
125

عملیات انجام خدمات مشاوره آبرسانی و طرح جامع آب خام
خدمات نظارت بر اجرای عملیات کانالیزاسیون رودخانه دره
دیز

1397

خاتمه یافته

شهرداری منطقه  13تهران

1397

خاتمه یافته

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

1397

خاتمه یافته

مطالعات تعیین حد بستر ،حریم و مرحله اول ساماندهی
126

تعدادی از رودخانه های استان کرمان در محدوده

شرکت آب منطقه ای کرمان

1397

در حال انجام

شهرستانهای جنوبی به طول  290کیلومتر
127

128

129
130

مطالعات و بهسازی آببندانهای استان گلستان در سطح 1200
هکتار
مطالعات و ایجاد بانک اطالعاتی طرحهای تجهیز و نوسازی
اراضی کشاورزی پایاب سد وشمگیر و گلستان در محیط GIS

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

1398

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

1398

خاتمه یافته

1398

خاتمه یافته

1398

در حال انجام

نظارت بر اجرای شبکه آبیاری تحت فشار پایاب سد پایاب

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان

اردالن سراب

شرقی

خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
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ردیف

کارفرما  /استان

موضوع قرارداد

سال
قرارداد

وضعیت

حوضه آبریز فالت مرکزی در استان خراسان جنوبی
(حوضههای طبس گلشن) در سال 1398
131
132
133

مطالعات ایمن سازی شهر کرمان در مقابل سیالب
نظارت بر اجرای عملیات مرمت و بهسازی آببندان ها در سطح
 800هکتار در استان گلستان
خدمات مهندسی مطالعات ساماندهی رودخانه درح شهرستان
سربیشه و طراحی پل

شهرداری کرمان

1398

در حال انجام

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

1399

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی

1399

خاتمه یافته

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی
رودخانه های شهرستان دلفان به طول  71کیلومتر و رودخانه
134

کشماهور شهرستان کوهدشت به طول  16/8کیلومتر و

شرکت آب منطقهای استان لرستان

1399

در حال انجام

رودخانه سیمره شهرستان پلدختر به طول  62/5کیلومتر و به
طول کلی  150/3کیلومتر
مطالعات حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه های
135

محدوده مطالعاتی ماه نشان ،دیواندره و بیچار به طول 160

شرکت آب منطقهای استان کردستان

1399

در حال انجام

کیلومتر
136

137

138

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانههای حوضه آبریز فالت
مرکزی در استان خراسان جنوبی در سال 1399

شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی

1399

در حال انجام

شرکت آب منطقه ای استان بوشهر

1399

در حال انجام

شرکت آب منطقه ای استان کرمان

1399

خاتمه یافته

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی
تعداد  35مسیل در شهرستانهای تنگستان ،دشتستان و جم
مطالعات مرحله دوم طرح آب رسانی از سد جیرفت به
شهرهای جیرفت و عنبرآباد
انجام خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و نظارت کارگاهی)
احداث استخر آب و ایستگاه های پمپاژ ،اجرای شبکه معابر و

139

جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهرک گلخانه ای زیردان ،به

شرکت شهرکهای کشاورزی

1399

در حال انجام

مساحت  125هکتار شهرستان چابهار استان سیستان و
بلوچستان
140

مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های مجاور مراکز
جمعیتی به طول تقریبی  30کیلومتر

شرکت آب منطقه ای استان کردستان

1400

در حال انجام

خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر ،حریم و
141

مرحله اول ساماندهی رودخانه های شهرستانهای ارزوئیه،

شرکت آب منطقه ای استان کرمان

1400

در حال انجام

قلعه گنج ،ریگان به طول  190کیلومتر
انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر ،حریم
142

و مرحله اول ساماندهی رودخانه های شهرستان کهنوج،
عنبرآباد ،رودبار ،منوجان ،قلعه گنج ،جیرفت ،فاریاب ،ارزوئیه

شرکت آب منطقه ای استان کرمان

1400

در حال انجام

به طول  165کیلومتر
143

خدمات مهندسی مرحله سوم عملیات اجرایی روپرگذاری
رودخانه های شهرستانهای رفسنجان و شهر بابک

شرکت آب منطقه ای کرمان
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1400

در حال انجام

26

ردیف
144
145
146

کارفرما  /استان

موضوع قرارداد
مطالعات حد بستر و حریم موردی رودخانه های استان مرکزی
 323کیلومتر
مطالعات تعیین حد بستر و حریم و نقشه برداری شهرستان
خرم آباد
مشاوره برنامه ریزی ،مستندسازی ،نظارت و ورود اطالعات
مطالعات تعیین حد بستر و حریم موردی رودخانه های استان

سال
قرارداد

وضعیت

آب منطقه ای مرکزی

1400

در حال انجام

آب منطقه ای لرستان

1400

در حال انجام

آب منطقه ای خراسان رضوی

1400

در حال انجام

ارائه خدمات مشاوره ای ،محاسباتی و فنی پروژه احداث دیوار
147

شهرداری رفسنجان

حائل جهت ساماندهی رودخانه های داخل سطح شهر

1400

در حال انجام

رفسنجان (رودخانه های شور و صادق آباد)"
نظارت بر عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهر های جیرفت
148

آب منطقه ای کرمان

و عنبر آباد از سد جیرفت

1400

در حال انجام

(گروه مشارکت یکم-ایده پردازان توسعه-بهان سد)
مطالعات حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه های
149

مجاور مراکز جمعیتی در محمدوده دیواندره-بیجار و ماه نشان

شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان

1400

در حال انجام

به طول  109کیلومتر
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های
150

حوضه آبریز فالت مرکزی استان خراسان جنوبی  1400ـ

آب منطقه ای خراسان جنوبی

1400

در حال انجام

 658کیلومتر
انجام مطالعات عملیات الیروبی ،رپر گذاری ،آزادسازی و
151

ساماندهی تصرفات غیر مجاز بستر و حریم رودخانه ها و

آب منطقه ای کهگیلویه

1400

در حال انجام

تاالب ها ی استان
نظارت بر انجام عملیات الیروبی ،رپر گذاری و انجام مطالعات
152

آزادسازی و ساماندهی تصرفات غیر مجاز بستر و حریم

آب منطقه ای کهگیلویه

رودخانه ها ی استان و نظارت بر انجام آن
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1400

در حال انجام

گروه کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپروری

28

در راستای افزای

سطح بهره وری در تولیدات زراعای ،بااغی ودامای وگساترش ساطوح تولیادی محصاوالت

مختلف  ،نتایج حاصل از پروژه های مطالعاتی می تواند بعنوان ابزاری مناسب برای دست یابی به توسعه پایادار در
اختیار مجریان و مدیران محترم قرار گیرد .اساتقاده از سارمایه هاای علمای و توانمنادیهاای دانا
کشاورزی و منابع طبیعی و به دنبا آن ایجاد فرهنگ بهره برداری از تخصص کارشناسان این بخ
حقاظت از منابع پایه کشور جزو وظایف اساسی مجریان و نقا

آموختگاان
در مدیریت و

آفریناان توساعه پایدار(شارکت هاای مهندساین

مشاور) در کشور می باشد.
گروه کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپروری شرکت مهندسین مشاور ایده پردازان توساعه باا بهارهگیاری از
کارشناسان خبره و روشهای نوین برنامه ریزی و طراحی وظیقه مهم انجام پاروژه هاای مطالعااتی و اجرایای را در
حوزههای ذیل به انجام میرساند:
 مطالعات امکان سنجی ،فاز یک ،دو ،سه و مدیریت طرح های کشاورزی و منابع طبیعی تهیه طرح های جامع توسعه کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپروری مطالعاات  ،برناماه ریازی و تهیاه طارح هاای تاوجیهی و اجرایای زراعای ،باغباانی ،داماداری ،دامپاروری،دامپزشکی ،خاکشناسی و اصالح اراضی ،ایجاد مجتمعهای زراعی و دامی و گلخانهای ،توسعه روستایی و عشایری
 مطالعات ،برنامهریزی و تهیاه طارح هاای جنگال و مرتاع ،حقاظات خااک و آبخیازداری ،پخابیابانزدایی
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سایالب و

29

مهندسی کشاورزی
ردیف

موضوع قرارداد

1

مطالعات مجتمع گلخانه ای زاهدان

2

مطالعات مجتمع گلخانه ای خاش

3

مطالعات مجتمع گلخانه ای میرجاوه

4

مطالعات مجتمع گلخانه ای ایوانکی گرمسار

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

5

مطالعات مجتمع گلخانه ای بسطام شاهرود

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

1385

6

مطالعات مجتمع گلخانه ای دیباج دامغان

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

1385

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

1386

خاتمه یافته

اداره کل امور عشایری استان خراسان شمالی

1386

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

1386

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

1386

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

1386

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

1387

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

1387

خاتمه یافته

سازمان جهادکشاورزی استان سمنان

1387

خاتمه یافته

7
8
9
10
11
12
13
14

مطالعات فاز 1و 2طراحی مجتمع گلخانه ای قره قباق
پارس آباد
مطالعات فاز  2و 1مجتمع گلخانه ای قلعه چه شیروان
مطالعات خاکشناسی اراضی یادمان شهدای تاسوکی
شهرستان زابل
مطالعات مکانیابی و توسعه باغات زیتون در
شهرستانهای اصفهان و کاشان
مطالعات مجتمع گلخانه ای فوالد محله
مطالعات مراحل اول و دوم مطالعه و طراحی باغ
انگور مجتمع اقتصادی کمیته امداد (در زهک)
مطالعات مکانیابی احداث مجتمع گاو شیری
دراستان
مطالعات مجتمع گاوداری شیری سمنان

کارفرما
شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی
(بانک زمین)
شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی
(بانک زمین)
شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی
(بانک زمین)

سال قرارداد

وضعیت

1385

خاتمه یافته

1385

خاتمه یافته

1385

خاتمه یافته

1385

خاتمه یافته
خاتمه یافته

انجام خدمات مهندسی مطالعات خاکشناسی نیمه
15

تفصیلی دقیق و نفوذ پذیری سطحی طرح آبرسانی
از رودخانه ارس به اراضی کشاورزی روستاهای تاتار

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

1387

خاتمه یافته

 توعلی  -کوزق و خمارلوانجام خدمات مهندسی مطالعات خاکشناسی نیمه
16

تفصیلی دقیق قویون قشالق از اراضی پایاب سد

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

1389

خاتمه یافته

سهند
17

مطالعات طرح احداث  9هکتار گلخانه مدرن در
محدوده شهرستان آمل استان مازندران

شرکت آمل ژن گونه
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1389

خاتمه یافته

31

ردیف

کارفرما

سال قرارداد

وضعیت

موضوع قرارداد

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

1389

خاتمه یافته

مطالعات فاز  1و  2طرح احداث شهرک گلخانه ای
18

 300هکتاری در محدوده اراضی سهل آباد
شهرستان اراک

19
20

مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی طرح انتقال آب
از رودخانه نصیر آباد به دشت زری
خاکشناسی بازنگری منابع آب حوزه آبریز رودخانه
پارام هریس

شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری

1389

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

1389

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای شهر تهران

1390

خاتمه یافته

مطالعات نیمه تفصیلی دقیق خاکشناسی مطالعات
21

مرحله دوم آبیاری وزهکشی اراضی شهرری (ناحیه
شرقی)
مطالعات نیمه تفصیلی دقیق خاکشناسی مطالعات

22

مرحله دوم آبیاری وزهکشی اراضی شهرری (ناحیه

شرکت آب منطقه ای شهر تهران

1392

خاتمه یافته

غربی)
23
24

مطالعات و طراحی فاز یک و دو شهرک گلخانه ای
محمود آباد شهر آفتاب شهرستان ری
مطالعات آمایش ،استعدادیابی ،ایجاد توسعه شهرک
های کشاورزی (گلخانه ای) در استان مازندران

شرکت شهرک های کشاورزی

1393

خاتمه یافته

شرکت شهرک های کشاورزی

1394

خاتمه یافته

ارائه خدمات مهندسی و مشاوره جهت راهبری و
25

تهیه سند راهبردی طرح کاداستر امور اراضی

سازمان امور اراضی کشور

1394

خاتمه یافته

کشاورزی
26
27
28
29

مدیریت راهبری طرح کاداستر اراضی کشاورزی
کشور
احیاء و توسعه اراضی کشاورزی در محدوده اراضی
پایین دست سد زیردان چابهار
مطالعات آمایش ،استعدادیابی ،ایجاد و توسعه
شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای) در استان اردبیل
طراحی سایت نهالستان در محدوده طرح جامع
منطقه گل گهر به مساحت  10هکتار

سازمان امور اراضی کشور

1395

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

1397

خاتمه یافته

شرکت شهرکهای کشاورزی

1397

خاتمه یافته

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر

1398

خاتمه یافته

خدمات مشاور مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی
31

پروژه احداث استخر آب و ایستگاه پمپاژ اجرایی
شبکه معابر و جمع آوری و دفع آب های سطحی

شرکت شهرکهای کشاورزی

1399

در حال انجام

(زیردان) استان سیستان و بلوچستان
30

مطالعات مرحله اول احداث  3500هکتار باغ میوه
های گرمسیری شرکت کشت و صنعت مکران

کشت صنعت و مکران
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1400

در حال انجام

31

منابع طبیعی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

موضوع قرارداد
مطالعات آبخیزداری و طراحی پخش سیالب گوهر
کوه خاش
مطالعات تفصیلی  -اجرایی حوزه آبخیز گوجان چال
نمد
مطالعات تفصیلی  -اجرایی حوزه آبخیز زریوار
مریوان
مطالعات تفصیلی  -اجرایی حوزه آبخیز زمان آباد –
صالح آباد شاهرود
مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزه آبخیز بق-جزن
دامغان
مطالعات تفصیلی  -اجرایی حوزه آبخیز خوران
ایوان
مطالعات تفصیلی  -اجرایی حوزه آبخیز پارسل 3
دویرج آبدانان
مطالعات تفصیلی  -اجرایی حوزه آبخیز حسین آباد
سوج بافت
مطالعات تفصیلی  -اجرایی حوزه آبخیز پلنگی
وسطی سیرجان
مطالعات تفصیلی  -اجرایی حوزه آبخیز ماچکه
سنندج
مطالعات تفصیلی  -اجرایی حوزه آبخیز قهستان
مطالعات تفصیلی  -اجرایی حوزه آبخیز فخرود
(فاز  2منصور آباد)
مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزه آبخیز گزستان
شهرستان کوهرنگ
مطالعات تفصیلی  -اجرایی آبخیزداری حوزه گزی
جاجرم
مطالعات تفصیلی  -اجرایی آبخیزداری حوزه مایوان
فاروج
مطالعات تفصیلی  -اجرایی آبخیزداری حوزه کالته
سهراب بجنورد
مطالعات توجیهی آبخیزداری و منابع طبیعی تجدید

17

شونده در حوزه آبخیز سد فرخی قائن واقع در
استان خراسان جنوبی

18

طراحی بند انحرافی و سیستم پخش سیالب حوزه
آبخیز دئفه رفسنجان

کارفرما

سال قرارداد

وضعیت

اداره کل منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان

1385

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

1385

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان کردستان

1385

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان سمنان

1386

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان سمنان

1386

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان ایالم

1386

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان ایالم

1386

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان کرمان

1386

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان کرمان

1386

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان کردستان

1386

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

1386

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

1386

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان چهار محال بختیاری

1386

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان خراسان شمالی

1386

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان خراسان شمالی

1386

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی استان خراسان شمالی

1386

خاتمه یافته

سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور
دفتر مهندسی و ارزیابی طرح ها
اداره کل منابع طبیعی استان کرمان
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تلفن و دورنگار46137784 – 46137553 – 46136833 – 46134451 – 46135603 – 46136510 :

1387

1387

خاتمه یافته

خاتمه یافته

32

ردیف
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

موضوع قرارداد
مطالعات تفصیلی  -اجرایی حوزه آبخیز تلوبین
شهرستان شاهرود
مطالعات تفصیلی  -اجرایی حوزه آبخیز هفت باغ
کرمان
مطالعات تفصیلی اجرایی حوزه آبخیز قادر آباد
شهرستان بافت

کارفرما

سال قرارداد

وضعیت

اداره کل منابع طبیعی استان سمنان

1387

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

1388

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

1388

خاتمه یافته

1388

خاتمه یافته

1388

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان

1388

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان

1388

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

1388

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

1389

خاتمه یافته

1389

خاتمه یافته

1389

خاتمه یافته

1389

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

1389

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل

1389

خاتمه یافته

1389

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

1389

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

1389

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

1390

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان

1390

خاتمه یافته

مطالعات کنترل گالیهای حوضه کاجو -گرگرو

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

شهرستان چابهار

سیستان و بلوچستان

مطالعات آبخیزداری و پخش سیالب حوضه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

جوریکای زابل

سیستان و بلوچستان

انجام مطالعات تفصیلی -اجرائی آبخیزداری علی
آباد الشتر
انجام مطالعات تفصیلی  -اجرائی آبخیزداری قلعه
نصیر پلدختر
طراحی بند خاکی هروز شهرستان راور
مطالعات شناسایی و استعداد یابی اراضی ملی و
دولتی شهرستان فیروزکوه
مطالعات آبخیزداری و طراحی پخش سیالب حوزه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

غریب آباد شهرستان زاهدان

سیستان و بلوچستان

مطالعات تفصیلی  -اجرائی آبخیزداری حوزه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

منزالب شهرستان زاهدان

سیستان و بلوچستان

مطالعات تفصیلی  -اجرائی آبخیزداری حوزه امام

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

آباد شهرستان زاهدان

سیستان و بلوچستان

مطالعات تفصیلی  -اجرایی آبخیزداری حوزه
آبخیزشهری شهرستان بم
مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوزه
شیروان دره سی در شهرستان مشکین شهر
مطالعات گالی حوزه ناغان سفلی شهرستان لردگان
مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری در حوزه آقیه
شهرستان شیروان
مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری در حوزه
مهنان -کالته نقی شهرستان بجنورد
مطالعات آبخیزداری حوزه آبخیز شرق شهر کرمان
(بند مملکت)
کنترل و تثبیت گالی و آبخیزداری در حوزه قره طور
بیجار

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
چهارمحال و بختیاری

بزرگراه اشرفی اصفهانی -باالتر از پل همت -بلوار خوش طینت -پالک  -5طبقه چهارم -واحد 15
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تلفن و دورنگار46137784 – 46137553 – 46136833 – 46134451 – 46135603 – 46136510 :

33

ردیف
38
39
40
41
42
43

موضوع قرارداد
مطالعات تفضیلی اجرایی آبخیزداری در حوزه
آبخیز کتلی شوقان شهرستان جاجرم
مدیریت طرح پروژه انارچای-لعل گنج -درویش
چای
مطالعات تفضیلی اجرایی حوزه آبخیز وحدیته از
شهرستان دشستان
تهیه نقشه های کاربری اراضی ملی و دولتی به
مساحت  30000هکتار
تهیه نقشه های کاربری اراضی ملی و دولتی به
مساحت  25000هکتار (بوئین زهرا)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

1390

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل

1390

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر

1391

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران

1391

خاتمه یافته

سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشور

1391

خاتمه یافته

1396

خاتمه یافته

مطالعات تفصیلی-اجرایی آبخیزداری در حوزه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

منصورآباد-بهکده شهرستان مانه و سملقان

استان خراسان شمالی

ارزیابی توان اکولوژیک و اجتماعی -اقتصادی حوزه
44

کارفرما

سال قرارداد

وضعیت

الگویی(مدیریت جامع سراب جاماش

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان هرمزگان

شهرستان بندر عباس)
انجام مطالعات تفضیلی اجرایی آبخیزداری در
45

حوزه ارکان شهرستان بجنورد به مساحت حدود
 6500هکتار

46
47
48
49
50
51

نظارت کارگاهی و عالیه سازه های حوزه پیشین و
بافتان در سرباز و قصرقند

استان سیستان و بلوچستان

نظارت کارگاهی و عالیه سازه های حوزه جوریکا در

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

هامون

استان سیستان و بلوچستان

نظارت کارگاهی و عالیه سازه های حوزه سرنایی و

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

کورین در خاش و زاهدان

استان سیستان و بلوچستان

نظارت کارگاهی و عالیه سازه های حوزه راوک و

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

گرگان در نیکشهر

استان سیستان و بلوچستان

نظارت کارگاهی و عالیه سازه های حوزه حرمک

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

سندگل در هامون

استان سیستان و بلوچستان

نظارت کارگاهی و عالیه سازه های حوزه قادرآباد

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

پسکوه در سیب و سوران

استان سیستان و بلوچستان

گشت ،شی کلک و کوشان در ایرانشهر ،سراوان،
قصرقند و مهرستان

53

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان سیستان و بلوچستان

مطالعات پایه حوزه آبخیز در پهن شهرستان میناب

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

در فاز تفضیلی-اجرایی در سطح  37700هکتار

استان هرمزگان

مطالعات جامع تفضیلی -اجرایی آبخیزداری و منابع
54

استان خراسان شمالی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

نظارت کارگاهی و عالیه سازه های حوزه هرمز،
52

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

طبیعی در حوزه آبخیز آبطویل -سمل در

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

شهرستانهای تنگستان ،بوشهر و دشتستان

استان بوشهر

بزرگراه اشرفی اصفهانی -باالتر از پل همت -بلوار خوش طینت -پالک  -5طبقه چهارم -واحد 15
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1396

1396

خاتمه یافته

خاتمه یافته

1396

خاتمه یافته

1396

خاتمه یافته

1396

خاتمه یافته

1396

خاتمه یافته

1396

خاتمه یافته

1396

خاتمه یافته

1396

1396

1396

خاتمه یافته

در حال انجام

خاتمه یافته

34

ردیف

موضوع قرارداد

55

مطالعات معرف و زوجی حوزه گوربند زاهدان

56

انجام مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری در
حوزه آبخیز توتلی شهرستان رازو جرگالن

کارفرما
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان سیستان و بلوچستان
اداره کل مناطبع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

سال قرارداد

وضعیت

1396

خاتمه یافته

1397

خاتمه یافته

انجام مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری در
57

حوزههای آبخیز داشلی قلعه شهرستان راز و

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

1397

خاتمه یافته

جرگالن و حوزه قزاقی -نوشیروان اسفراین
58
59

60

61
62

نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات آبخیزداری
حوزه آبخیز بند مملکت شهر کرمان
اجرای عملیات مطالعات تفصیلی -اجرایی
آبخیزداری در حوزه گنج آباد شهرستان قلعه گنج

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

1398

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

1398

در حال انجام

1398

در حال انجام

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان

1398

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

1398

خاتمه یافته

سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشور

1398

خاتمه یافته

نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژههای آبخیزداری

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و

(ملی و استانی)

بلوچستان

پروژه مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوزه
آبخیز سندرک شهرستان میناب
طراحی بند انحرافی و سیستم پخش سیالب حوزه
آبخیز گیودری شهرستان رفسنجان
نظارت بر عملیات مالچ پاشی در چهار استان کشور

63

(استان های خراسان جنوبی ،خراسان رضوی،
اصفهان و خوزستان)

64
65

66

پروژه احداث بند سنگی مالتی  M5حوزه بند
مملکت شهرستان کرمان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

طراحی و ساخت ) (EPCسیستم پخش سیالب

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و

حوزه خیرآباد شهرستان ایرانشهر

بلوچستان

نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های ملی و استانی
آبخیزداری ،پخش سیالب و بندهای خاکی تراکمی و

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و

سنگ و مالتی در سطح استان سیستان و

بلوچستان

1398

خاتمه یافته

1398

در حال انجام

1398

در حال انجام

بلوچستان
67
68
69
70

مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری در حوزه
گزی  2شهرستان جاجرم
مطالعات جامع تفصیلی -اجرایی آبخیزداری و منابع
طبیعی حوزه آبخیز باغک

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر

1399

در حال انجام

1399

در حال انجام

1399

در حال انجام

1399

در حال انجام

مطالعات بروزرسانی و بازنگری حوزه آبخیز کاجو-

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و

گرگرو

بلوچستان

نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های آبخیزداری و

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و

پخش سیالب حوزه کاجو -گرگرو شهرستان چابهار

بلوچستان

نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای عملیات خاکی
71

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

1398

در حال انجام

تراکمی و بتنی و نصب دریچه جهت پخش سیالب

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و

در حوضه نیاتک جنوبی شهرستان زهک

بلوچستان

بزرگراه اشرفی اصفهانی -باالتر از پل همت -بلوار خوش طینت -پالک  -5طبقه چهارم -واحد 15
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35

ردیف

کارفرما

موضوع قرارداد

سال قرارداد

وضعیت

مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری و آبخوانداری
72

و طراحی سامانه های تغذیه مصنوعی به انضمام
سازه های کنترل سیالب در حوضه آبخیز جالق و

منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان

1400

در حال انجام

تهالب
مطالعات و طراحی روستاهای بل  ،شمل  ،غالم
محمد بازار ،جنگارک ،مریدارو پائین ،مریدارو باال،
73

سومار باال ،سید بار ،دیول ،النیاری ،رانگ و نظارت
عالیه و کارگاهی پروژه ایمن سازی روستاهای بل ـ

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان

1400

در حال انجام

شمل و غالم محمد بازار در برابر فرسایش خندقی
(گرگروک) در شهرستان چابهار
انجام مطالعات تفصیلی –اجرایی منابع طبیعی و
74

آبخیزداری در حوزه ساریگل شهرستان راز و

منابع طبیعی خراسان شمالی

1400

در حال انجام

جرگالن
مطالعه تفصیلی اجرایی آبخیزدازری و کنترل
75

فرسایش خندقی محدوده مطالعاتی جیحون

منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان

1401

در حال انجام

شهرستان بندر خمیر به مساحت  22000هکتار
76

نظارت بر پروژه های مکانیکی حوزه های آبخیز
(سیلبند کهنوج و زهکلوت  2سایت )3

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

1401

در حال انجام

عملیات مدیرطرح (بررسی کلیه گزارشات) مطالعات
آبخیزداری به تعداد  6قرارداد مطالعات تفصیلی-
اجرایی حوزه های آبخیز اسفندقه پارسل  ،3آبشار
77

سرگرو منوجان ،بازنگری بجگان و چاه ناصر

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

1401

در حال انجام

منوجان ،مطالعات پخش سیالب پخش حیدرآباد
چاه نارنج ،پارک آبخیز کهنوج و مطالعات موردی
بندهای آبخیزداری به تعداد  15مور
78
79

مطالعات تفصلی -اجرایی منابع طبیعی و
آبخیزداری حوزه کانی آهنگران شهرستان دهگالن
مطالعات تفصلی -اجرایی منابع طبیعی و
آبخیزداری حوزه گازرخانی شهرستان کامیاران

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان

1401

در حال انجام

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان

1401

در حال انجام

بزرگراه اشرفی اصفهانی -باالتر از پل همت -بلوار خوش طینت -پالک  -5طبقه چهارم -واحد 15
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گروه نقشه برداری و فتوگرامتری

31

یکی از الزامات مهم رسیدن به توسعه پایدار و گام نهادن در مسیر پیشرفت و تحو اقتصادی و اجتماعی،
استقاده بهینه از تمامی منابع و اطالعات موجود جهت انجام مطالعات می باشد .در حوزههای نقشهبرداری
توپوگرافی ،نقشه برداری مسطحاتی یا پالنیمتری ،نقشه برداری مسیر ،نقشه برداری ژئودزی و تعیین موقعیت
ماهواره ای

G.P.S

و نقشه برداری فتوگرامتری و همچنین ارتباط وسیع آن با سایر علوم امکان انجام عملیات

تهیه نقشه باکمترین زمان و بادقت باال را فراهم می سازد.
گروه نقشه برداری شرکت مهندسین مشاور ایده پردازان توسعه با بکاارگیری از روش هاای دقیای و ساریع در
زمینه تهیه نقشه های توپوگرافی زمینی و فتوگرامتری نق

موثر و زیربنایی در انجام مطالعات پروژه های مختلف

عمرانی دارد و در راستای اهدا و چشم انداز این شرکت گامهای موثر و سازنده ای را برداشته است کاه در اداماه
به مواردی از پروژه های انجام شده اشاره می گردد.
بی شک اطال عات مکانی از جمله اطالعات ارزشمند در پروژه ها می باشد .لذا به کارگیری روش هاای مختلاف
نقشه برداری کمک بسیار مؤثر و سازنده ای در راستای تحقی اهدا قراردادها و تأمین نیاز قراردادها به اطالعاات
مکانی به کارگزاران ،مشاوران و نهایتاً پیمانکاران ارائه می دهد.
امروزه با پیشرفت فنآوری در علوم مختلف ،شااهد باه وجاود آمادن روش هاای ناوین و کارآمادی در حاوزه
نقشهبرداری هستیم .هر یک از این روش ها و شاخه های مهندسی نقشه برداری با هد کلی تولید ،بروزرساانی و
تحلیل داده های مکانی ایجاد شده اند .از جمله این شاخه ها می توان به نقشه برداری زمینی ،ژئاودزی ،کاداساتر
فتوگرامتری ،سنج

از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی و ...اشاره نمود.

گروه نقشه برداری شرکت مهندسین مشاور ایده پردازان توسعه با بهره مندی از تجهیزات و فنآوریهای باروز
در حوزه نقشه برداری و با تکیه بر دان

فنی نیروی انسانی متخصص خدمات شاایانی در حاوزه اطالعاات مکاانی

ارائه می نماید .در ادامه به مواردی از پروژه های شاخص در این حوزه اشاره می شود.
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ردیف

1

موضوع قرارداد
نقشه برداری سایت جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب روستای
نصیرآباد شهرستان خرمدره
نقشه برداری سایت جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب روستای

2

دوتپه سفلی شهرستان خدابنده

کارفرما/استان

سال
قرارداد

وضعیت

شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

1385

خاتمه یافته

شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

1385

خاتمه یافته

1385

خاتمه یافته
خاتمه یافته

نقشه برداری اراضی پایین دست سد پیشین چابهار

سازمان جهاد کشاورزی استان

3

(باهوکالت)

سیستان و بلوچستان

4

نقشه برداری مجتمع گلخانهای میقان

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

1385

5

نقشه برداری مجتمع گلخانهای دیباجدامغان

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

1385

خاتمه یافته

6

نقشه برداری مجتمعگلخانهای ایوانکی

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

1385

خاتمه یافته

7

نقشه برداری سایت پخش سیالب گوهرکوه خاش

1385

خاتمه یافته

1385

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

1386

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

1386

خاتمه یافته

نقشه برداری مجتمع گلخانه ای قلعه چه

اداره کل امور عشایر استان خراسان شمالی

1386

خاتمه یافته

نقشه برداری سایت پخش سیالب حوزه آبخیز خان محمد

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

چاه

سیستان و بلوچستان

1386

خاتمه یافته

16

نقشه برداری بند خاکی میاندشت اسفراین

اداره کل امور عشایر استان خراسان شمالی

1386

خاتمه یافته

17

نقشه برداری سایت تغذیه مصنوعی دشت گرمسار

شرکت آب منطقه ای استان سمنان

1386

خاتمه یافته

18

اصالح نقشه های توپوگرافی از اراضی یادمان شهدای تاسوکی

1386

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

8
9
10
11
12
13
14
15

19

نقشه برداری از مقاطع  40حوزه آبخیز جهت طراحی سازه
های آبخیزداری

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
سیستان و بلوچستان
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها

نقشه برداری اراضی باغ انگور مجتمع اقتصادی کمیته امداد

سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و

(در زهک)

بلوچستان

نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی به روش تاکتومتری

مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی

از  735هکتار از اراضی مهرزیل اندیمشک

استان خوزستان
سازمان جهاد کشاورزی استان

نقشه برداری اراضی زیر شبکه سد پیشین (باهوکالت) چابهار
نقشه برداری و تهیه نقشه کاداستر اراضی شرکت تعاونی
تولید حوضه آقه سمنان
نقشه برداری و تهیه نقشه کاداستر اراضی شرکت تعاونی
تولید دیباج دامغان

نقشه برداری محدوده روستاهای مجتمع خانتختی مجتمع
وردان

سیستان و بلوچستان

سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و
بلوچستان
شرکت آب و فاضالب روستایی آذربایجان غربی
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ردیف

موضوع قرارداد

20

نقشه برداری بند خاکی دئفه رفسنجان

21
22
23
24
25
26
27
28
29

نقشه برداری و تهیه نقشه کاداستر اراضی تعاونی تولید نرجه
1
نقشه برداری و تهیه نقشه کاداستر اراضی تعاونی تولید
رحمت آباد

کارفرما/استان
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

1387

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

1388

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

1388

خاتمه یافته

1388

خاتمه یافته

1388

خاتمه یافته

1389

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

1389

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

1389

خاتمه یافته

1389

خاتمه یافته

1389

خاتمه یافته

کرمان

نقشه برداری خط انتقال و توپوگرافی اراضی سیاهپوش طارم شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک
قزوین
نقشه برداری سایت پخش سیالب حوضه جوریکای زابل

زمین)
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
سیستان و بلوچستان

نقشه برداری و تهیه نقشه های کاداستری و توپوگرافی و

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان

پروفیلهای مورد نیاز از اراضی پایاب سد اردالن سراب

شرقی

نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی و کاداستر منطقه
پل ابریشم شهرستان شاهرود
نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی و کاداستر اراضی
شرکت نعاونی تولید قلعه نو خرقان شهرستان شاهرود
نقشه برداری محدوده اجرائی رسوبگیر و آشغالگیر مهرانه رود

استانداری آذربایجان شرقی

تبریز

(شهرداری تبریز)

نقشه برداری جهت تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی و
ایجاد سیستم  GISرودخانه های محدود شهرستان پارسیان

سال
قرارداد

وضعیت

شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان

نقشه برداری جهت تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی و
30

ایجاد سیستم GISمسیلهای محدوده شهرستان بندرعباس

شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان

1389

خاتمه یافته

شامل نایبند ،هدیش ،گاو سوزان و نخل خدا
31
32
33
34
35

نقشه برداری جهت تعیین نقاط حاصلخیز و ایجاد سیستم
 GISرودخانه گابریک و سدیج
نقشه برداری و تهیه نقشه کاداستر مسیر کانالها و زهکشهای
اراضی شهرری ( شمس آباد)
نقشه برداری کانال انتقال آب حصاربن فیروزکوه
نقشه برداری و تهیه نقشه کاداستر مسیر کانالها و زهکشهای
اراضی شهر ری (ناحیه غربی)
نقشه برداری آبگیر و انتقال آب به روستای محمود آباد
فیروزکوه

شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان

1390

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان تهران

1391

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان تهران

1391

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان تهران

1392

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان تهران

1393

خاتمه یافته

نقشه برداری و تهیه نقشه کاداستر شبکه آبیاری و زهکشی
36

پایاب سد اردالن سراب  -دریاچه ارومیه نقشه برداری و تهیه

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان

نقشه کاداستر شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد اردالن

شرقی

1394

خاتمه یافته

سراب -دریاچه ارومیه
37

ارائه خدمات مهندسی و مشاوره جهت راهبری طرح کاداستر
اراضی کشاورزی

سازمان امور اراضی کشور
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1394

خاتمه یافته

41

ردیف

کارفرما/استان

موضوع قرارداد

سال
قرارداد

وضعیت

تهیه نقشه های  1/2000کاداستر اراضی کشاورزی با در اختیار
38

داشتن نقشه های هم مقیاس یا تصاویر هوایی و جمع آوری

سازمان جهادکشاورزی استان سمنان

1394

خاتمه یافته

اطالعات توصیفی اراضی کشاورزی منطقه دشت گرمسار
39
40
41
42
43
44

کاداستر اراضی ملی و دولتی شهرستانهای فاروج -شیروان-

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان

بجنورد

شمالی

مدیریت راهبری طرح کاداستر اراضی کشاورزی کشور

سازمان امور اراضی کشور

1395

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

1395

خاتمه یافته

1395

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان کرمان

1395

خاتمه یافته

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

1395

خاتمه یافته

1395

خاتمه یافته

نقشه برداری زمینی و تهیه نقشه  1:2000توپوگرافی و کاداستر
اراضی پایاب رودخانه مرزی غازان چای خوی
تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان تبریز با در

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان

اختیار داشتن تصاویر هوایی و انجام عملیات تکمیلی زمینی

شرقی

نقشه برداری و مطالعات تعیین حدبستر حریم و ساماندهی
رودخانه های رفسنجان انار و راور به طول  125کیلومتر
تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس  1/500توسط پهپاد در سایت
گلگهر
حدنگاری ،رقومی سازی ،اصالح نقشه های سنواتی و اخذ سند

45

تک برگ (کاداستر) در سطح شهرستانهای بویراحمد ،دنا،

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
کهگیلویه و بویر احمد

کهگیلویه ،بهمئی ،چرام ،گچساران ،باشت و لنده

1394

خاتمه یافته
خاتمه یافته

اجرای طرح کاداستر اراضی ملی (تبدیل سند دفترچه ای به
46

تک برگی و اخذ سند تک برگ) در حوزه شهرستان نور به

اداره کل منابع طبیعی استان مازندران

1396

خاتمه یافته

مساحت  36000هکتار
نقشه برداری تعیین حد بستر و حریم رودخانه های امان آباد و
47

داوود آباد و هزاوه واقع در شهرستان اراک به طول 29

شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

1396

خاتمه یافته

کیلومتر
نقشه برداری حد بستر و حریم رودخانه های حوضه آبریز
48

فالت مرکزی در استان خراسان جنوبی به طول  110کیلومتر

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

1396

خاتمه یافته

(حوضه های طبس گلشن و دیهوک)
49

50

51

52

نقشه برداری حد بستر و حریم رودخانه های همدان به طول
 160کیلومتر
نقشهبرداری محدوده اراضی پایین دست سد زیردان چابهار به
منظور احیاء و توسعه اراضی کشاورزی
نقشهبرداری اراضی دیکچه در حوزه سد وشمگیر شهرستان
گنبد جهت طراحی پروژه تجهیز و نوسازی
کاداستر اراضی ملی و دولتی  34پالک در شهرستانهای
زاهدان ،خاش ،سرباز ،قصرقند ،نیکشهر ،چابهار و کنارک در

شرکت آب منطقه ای استان همدان

1397

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و
بلوچستان

1397

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

1397

خاتمه یافته

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

1397

خاتمه یافته

عملیات نقشه برداری تعیین حد بستر ،حریم و مرحله اول
53

شرکت آب منطقه ای کرمان

ساماندهی تعدادی از رودخانه های استان کرمان در محدوده

1397

خاتمه یافته

شهرستانهای جنوبی بطول  290کیلومتر
54

نقشهبرداری آببندانهای استان گلستان در سطح  1200هکتار

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
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1398

خاتمه یافته

41

ردیف

55

56

موضوع قرارداد

کارفرما/استان

اخذ سند اراضی ملی و دولتی و تبدیل اسناد دفترچه ای به

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

تک برگ اراضی ملی و دولتی استان لرستان

لرستان

نقشه برداری ،اصالح هندسی و کاداستر پالکهای اجرای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

قانون در سطح  107000هکتار در شهرستان اصفهان

اصفهان

نقشه برداری ،اصالح هندسی و کاداستر پالکهای اجرای
57

قانون در سطح  65000هکتار در شهرستانهای سمیرم،

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
اصفهان

دهاقان و شهرضا
58

کاداستر اراضی ملی و دولتی (در شهرستانهای کرمانشاه ،قصر

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

شیرین ،گیالنغرب ،هرسین ،سرپل ذهاب ،داالهو و روانسر)

کرمانشاه

سال
قرارداد

وضعیت

1398

در حال انجام

1398

خاتمه یافته

1398

خاتمه یافته

1398

در حال انجام

1398

خاتمه یافته

انجام حدنگاری اراضی ملی و دولتی در پالکهای حوزه استان
59

ایالم شهرستانهای آبدانان و دهلران (پارسل  3سد دویریج -اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم
شهر دهلران)
انجام حدنگاری اراضی ملی و دولتی در پالکهای حوزه استان

60

ایالم شهرستانهای ملکشاهی و دهلران (میمه -سدایالم-

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم

1398

خاتمه یافته

چنگوله)
61

انجام حدنگاری اراضی ملی و دولتی در پالکهای حوزه استان
ایالم شهرستانهای بدره-دره شهر
پروژه اصالح و بازنگری نقشه های سنواتی در سطح 52000

62

هکتار براساس دستورالعمل کاداستر با اولویت در حوزه آبخیز

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
هرمزگان

(گوده  1و  )2و اراضی جنگلی شهرستان بستک
63

حدنگاری اراضی ملی و دولتی در پالکهای حوزه استان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

کرمانشاه شهرستانهای جوانرود ،داالهو و هرسین

کرمانشاه

1398

1398

1398

خاتمه یافته

خاتمه یافته

در حال انجام

خدمات مهندسی نقشه برداری تعیین حریم و بستر رودخانه
64

های حوضه آبریز فالت مرکزی در استان خراسان جنوبی

شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی

1398

در حال انجام

(حوضه های طبس گلشن)
65

حدنگاری و اخذ سند مالکیت اراضی ملی شهرستان شاهرود

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
سمنان

1399

خاتمه یافته

انجام عملیات نقشه برداری تعیین حد بستر و حریم و مرحله
اول ساماندهی رودخانههای شهرستان دلفان به طول 71
66

کیلومتر و رودخانه کشماهور شهرستان کوهدشت به طول

شرکت آب منطقهای استان لرستان

1399

در حال انجام

 16/8کیلومتر و رودخانه سیمره شهرستان پلدختر به طول
 62/5کیلومترو به طول کلی  150/3کیلومتر
نقشهبرداری حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی
67

رودخانههای محدوده مطالعاتی ماه نشان ،دیواندره و بیچار به

شرکت آب منطقه ای استان کردستان

1399

در حال انجام

طول  160کیلومتر
68

نقشهبرداری تعیین حریم و بستر رودخانههای حوضه آبریز
فالت مرکزی در استان خراسان جنوبی (بیرجند)

شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی

بزرگراه اشرفی اصفهانی -باالتر از پل همت -بلوار خوش طینت -پالک  -5طبقه چهارم -واحد 15
کد پستی1476694381 :
تلفن و دورنگار46137784 – 46137553 – 46136833 – 46134451 – 46135603 – 46136510 :
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ردیف

کارفرما/استان

موضوع قرارداد

سال
قرارداد

وضعیت

خدمات نقشهبرداری تعیین حریم و بستر رودخانههای حوضه
69

آبریز فالت مرکزی در استان خراسان جنوبی (حوضه طبس

شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی

1399

در حال انجام

گلشن) در سال 98
70

انجام نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه
عرصه ها و قطعات ملکی و برداشت عوارض خطی عرصه ساز

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و
بلوچستان

1399

خاتمه یافته

71

تطبیق ،حدنگاری و مستندسازی و اصالح هندسی اراضی ملی
تا مرحله تثبیت در حوزه ثبتی چابهار برای تعداد  22مرتع و
پالک ثبتی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و
بلوچستان

1399

خاتمه یافته

72

تطبیق ،حدنگاری ،اصالح هندسی نقشه ها و مستندسازی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و
اراضی ملی تا مرحله تثبیت در حوزه ثبتی سراوان برای تعداد
بلوچستان
 32مرتع و پالک ثبتی

1399

خاتمه یافته

73

تطبیق ،حدنگاری ،اصالح هندسی نقشه ها و مستندسازی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و
اراضی ملی تا مرحله تثبیت در حوزه ثبتی نیکشهر برای تعداد
بلوچستان
 32مرتع و پالک ثبتی

1399

خاتمه یافته

74

انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا
مرحله تثبیت در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه
( 155936هکتار)

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

1399

خاتمه یافته

75

انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا
مرحله تثبیت در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
شهربابک (بخش 50و  )51به مساحت 246000

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

1399

خاتمه یافته

76

اجرای طرح کاداستر به منظور تطبیق و مستندسازی اراضی
ملی تا مرحله تثبیت از پالکهای اراضی ملی واحد ثبتی
بیرجند (شهرستانهای خوسف و درمیان) برابر فرآیند اجرایی
پیوست به مساحت یک میلیون هکتار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
جنوبی

1399

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
جنوبی

1399

خاتمه یافته

اجرای طرح کاداستر به منظور تطبیق و مستندسازی اراضی
77

ملی تا مرحله تثبیت از پالکهای اراضی ملی شهرستان
نهبندان برابر فرآیند اجرایی پیوست به مساحت 752300

خاتمه یافته

هکتار
اجرای طرح کاداستر به منظور تطبیق و مستندسازی اراضی
78

ملی تا مرحله تثبیت از پالکهای اراضی ملی شهرستان
نهبندان برابر فرآیند اجرایی پیوست به مساحت 676370

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
جنوبی

1399

خاتمه یافته

هکتار

79

حدنگاری پالکهای ثبتی شامل مطالعه و بررسی سوابق ثبتی
شناسایی ،اصالح هندسی ،جانمایی و تسجیل پالکهای ثبتی
اصلی و فروعات محاط در آن همچنین عوارض مجار آن اعم از اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و
بلوچستان
اراضی ملی ،موات ،مسیل ها و رودخانه ها ،راه ها ،فرعی و
اصلی ،روستاها و آبادی ها در سطح حوزه ثبتی خاش در
استان سیستان و بلوچستان

1399

در حال انجام

80

تهیه و بروزرسانی نقشه عملیات تصویربرداری از منطقه یک
تعریف شده در سطح کشور با  GSD=20cmو تهیه ارتوفتو

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

1400

در حال انجام

81

تهیه ارتوفتو از تصاویر دهه 1340

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

1400

در حال انجام

بزرگراه اشرفی اصفهانی -باالتر از پل همت -بلوار خوش طینت -پالک  -5طبقه چهارم -واحد 15
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ردیف

کارفرما/استان

موضوع قرارداد

سال
قرارداد

وضعیت

انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر ،حریم
82

ومرحله اول ساماندهی رودخانه های شهرستانهای کهنوج،

شرکت آب منطقه ای کرمان

عنبر آباد ،منوجان ،قلعه گنج ،جیرفت ،فاریاب ،ارزوئیه به

1400

در حال انجام

طول  165کیلومتر
انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر ،حریم
83

شرکت آب منطقه ای کرمان

ومرحله اول ساماندهی رودخانه های شهرستانهای ارزوییه،

1400

در حال انجام

قلعه گنج،ریگان به طول 190کیلومتر
تهیه و به روز رسانی نقشه-شامل عملیات تصویر برداری
84

هوایی منطقه شماره  1در سطح کشور با = cm 20GSDو

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

1400

در حال انجام

تهییه ارتوفتو
نقشه برداری ،اصالح هندسی و حدنگاری (کاداستر) نقشه
های اجرای قانون و رفع تداخالت مقررات موازی در صورت
85

وجود در سطح  230500هکتار برداشت نقاط شمیم و اخذ

شرکت منابع طبیعی اصفهان

اسناد اراضی ملی و دولتی به هر میزان از اراضی ملی و

1400

در حال انجام

دولتی با نظر کارفرما در شهرستان های نایین،
اردستان،سمیرم و فریدونشهر
نقشه برداری ،اصالح هندسی و حدنگاری (کاداستر) نقشه
های اجرای قانون و رفع تداخالت مقررات موازی در صورت
86

اداره کل منابع طبیعی اصفهان

وجود در سطح 101805هکتار برداشت نقاط شمیم و اخذ

1400

در حال انجام

اسناد اراضی ملی و دولتی به هر میزان از اراضی ملی و
دولتی با نظر کارفرما در شهرستان های آران وبیدل ،کاشان
انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول احداث
87

کشت و صنعت مکران

 3500هکتار باغ میوه های گرمسیری شرکت کشت و صنعت

1400

در حال انجام

مکران
88

تهیه نقشه امالک و اراضی سایر دستگاههای مازندران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

1400

در حال انجام

انجام عملیات نقشه برداری مطالعات تعیین حد بستر و حریم
89

شرکت آب منطقه ای لرستان

مرحله اول ساماندهی رودخانه های شهرستان خرم آباد به

1400

در حال انجام

طول  243/4کیلومتر
90

انجام نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و

عرصه ها و قطعات ملکی وبرداشت عوارض خطی عرصه ساز

بلوچستان

نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه عرصه
91

ها و قطعات ملکی وبرداشت عوارض خطی عرصه ساز تعداد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و
بلوچستان

 -54روستا در محدوده حوزه ثبتی چابهار

1400

1400

در حال انجام

در حال انجام

خدمات مهندسی نقشه برداری تعیین حریم و بستر
92

آب منطقه ای خراسان جنوبی

رودخانههای حوزه آبریز فالت مرکزی در استان خراسان

1400

در حال انجام

جنوبی (حوزه های قاین ،فردوس ،بشرویه ،سرایان و نهبندان
93

انجام عملیات تهیه نقشه ،امالک و اراضی سایر دستگاههای
استان زنجان به مساحت  3711هکتار

اداره کل ثبت اسناد و امالک زنجان

بزرگراه اشرفی اصفهانی -باالتر از پل همت -بلوار خوش طینت -پالک  -5طبقه چهارم -واحد 15
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ردیف

کارفرما/استان

موضوع قرارداد

سال
قرارداد

وضعیت

تکمیل و بروز رسانی نقشه بافت مسکونی روستاهای گنبد
94

کاوس ،علی آباد ،مینو دشت ،آق قال ،آزادشهر ،رامیان،
گالیکش به روش استفاده از پهپاد و تکمیل زمینی به میزان

اداره کل ثبت اسناد و امالک گلستان

1400

در حال انجام

برآوردی  3300هکتار مفید در استان گلستان
نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه عرصه
95

ها و قطعات ملکی وبرداشت عوارض خطی عرصه ساز تعداد

ثبت اسناد و امالک استان سیستان و
بلوچستان

 -102روستا در محدوده حوزه ثبتی راسک
انجام نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه
96

عرصه ها و قطعات ملکی وبرداشت عوارض خطی عرصه ساز

ثبت اسناد و امالک استان سیستان و
بلوچستان

تعداد  134روستا در محدوده حوزه ثبتی نیکشهر
نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه عرصه
97

ها و قطعات ملکی وبرداشت عوارض خطی عرصه ساز تعداد

ثبت اسناد و امالک استان سیستان و
بلوچستان

 -54روستا در محدوده حوزه ثبتی چابهار
نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه عرصه
98

ها و قطعات ملکی وبرداشت عوارض خطی عرصه ساز تعداد

ثبت اسناد و امالک استان سیستان و
بلوچستان

 -99روستا در محدوده حوزه ثبتی سراوان
99

خرید خدمات مشاوره تطبیق و مستند سازی اراضی منابع
طبیعی شهرستانهای ابهر ،خرمدره ،خدابنده و سلطانیه

اداره کل ثبت اسناد و امالک زنجان

1400

1400

1400

1400

1400

در حال انجام

در حال انجام

در حال انجام

در حال انجام

در حال انجام

خدمات مهندسی نقشه برداری تعیین حد حریم و بستر
100

آب منطقه ای خراسان جنوبی

رودخانه های حوضه آبریز فالت مرکزی (حوضه های قاین،

1400

در حال انجام

فردوس ،بشرویه ،سرایان و نهبندان)
تکمیل و بروز رسانی نقشه بافت مسکونی روستاهای گنبد
101

کاوس ،علی آباد ،مینو دشت ،آق قال ،آزادشهر ،رامیان،
گالیکش به روش استفاده از پهپاد و تکمیل زمینی به میزان

اداره کل ثبت اسناد و امالک گلستان

1400

در حال انجام

برآوردی  3300هکتار مفید در استان گلستان
102
103

104

تکمیل و بروز رسانی نقشه مناطق بافت مسکونی روستایی

ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان

1400

در حال انجام

آب منطقه ای سمنان

1400

در حال انجام

ثبت اسناد و امالک مازندران

1400

در حال انجام

خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی تعیین
حد بستر و حریم رودخانه های شهرستان شاهرود
تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت
در شهرستانهای نور تا گلوگاه استان مازندران
اجرای طرح کاداستر به منظور تهیه و جانمایی نقشه 1/500

105

بروش زمینی با استفاده از گیرنده های مولتی فرکانس (روور)
در سامانه شمیم از حدود  970قطعه از امالک و اراضی

ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی

1400

در حال انجام

دستگاههای اجرایی استان خراسان جنوبی
اجرای طرح کاداستر به منظور تهیه و جانمایی نقشه 1/500
106

بروش زمینی با استفاده از گیرنده های مولتی فرکانس (روور)
در سامانه شمیم از حدود  1000قطعه از امالک و اراضی

ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی

دستگاههای اجرایی استان خراسان جنوبی

بزرگراه اشرفی اصفهانی -باالتر از پل همت -بلوار خوش طینت -پالک  -5طبقه چهارم -واحد 15
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ردیف

کارفرما/استان

موضوع قرارداد

سال
قرارداد

وضعیت

اجرای طرح کاداستر به منظور تهیه و جانمایی نقشه 1/500
107

بروش زمینی با استفاده از گیرنده های مولتی فرکانس (روور)
در سامانه شمیم از حدود  708قطعه از امالک و اراضی

ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی

1400

در حال انجام

دستگاههای اجرایی استان خراسان جنوبی
اجرای طرح کاداستر بافت مسکونی روستایی تهیه نقشه
108

 1/500به روش پهپاد با عنداللزوم زمینی از روستاهای سطح

ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی

1400

در حال انجام

استان به شرح متن مناقصه به مساحت تقریبی  1500هکتار
109

وزارت راه و شهرسازی

تهیه نقشه شهرهای ایسک و سرایان به روش فتو گرامتری

1401

در حال انجام

انجام خدمات نقشه برداری ،مطالعات تعیین حد بستر ،حریم و
110

مرحله اول ساماندهی چندین شاخه از رودخانه های

آب منطقه ای استان کرمان

شهرستان های بم ،جیرفت ،رودبار ،ریگان ،عنبرآباد ،فهرج،

1401

در حال انجام

قلعه گنج و کهنوج به طول  182کیلومتر در استان کرمان
انجام خدمات نقشه برداری ،مطالعات تعیین حد بستر ،حریم و
111

مرحله اول ساماندهی چندین شاخه از رودخانه های
شهرستان های راور ،رفسنجان ،زرند و کوهبنان به طول 201

شرکت آب منطقه ای استان کرمان

1401

در حال انجام

کیلومتر در استان کرمان
112

انجام خدمات عملیات نقشه برداری در محدوده اراضی R4 ,
 R5 , R6هندیجان به وسعت  8000هکتار
کاداستر اراضی ملی پالکهای شهرستانهای زنجان و طارم در

113

موسسه جهاد نصر

قالب دستورالعمل ایجاد سامانه کاداستر اراضی ملی و دولتی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

با مساحت  77000هکتار
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در حال انجام

46

گروه سیستم اطاالعات جغرافیایی ()GIS
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در راستای مدیریت ،کنتر و بهنگام سازی داده ها و اطالعات مکانی طرح ها و پاروژه هاای ملای ،بهارهگیاری از
سیستم های اطالعات جغرافیایی ( )GISامری اجتناب ناپذیر اسات .اماروزه کااربرد ایان سیساتمهاا در گساتره
وسیعی از پروژه های عمرانی و طرح های ملی از جمله نقشاه بارداری ،فتاوگرامتری ،مطالعاات فضاایی و مکاانی،
منابع طبیعی ،زمین شناسی و معادن ،نقات و گااز ،کشااورزی دقیای ،سانج

از دور ،شاهر ساازی و معمااری،

مخابرات ،پدآفند غیر عامل ،هواشناسی ،محیط زیست مورد استقاده قرار میگیرند .از این رو ایجاد پایگاههاای داده
مکانی و سیستم های اطالعات مکانی برای کلیه طرح ها با رویکرد مدیریت اطالعات مکانی و بهاره بارداری تحات
سامانههای مبتنی بر  GISمیتواند شرایط را برای مدیریت صحیح و به هنگام بر روی مناابع و فرآیناد هاا میسار
سازد.
گروه سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISشرکت مهندسین مشاور ایاده پاردازان توساعه باا نیرویای متخصاص و
مجاارب در انجااام مطالعااات ،طراحاای ،پیاااده سااازی و توسااعه اباازار هااای تحلیلاای و کاااربردی ( )GISدر قالااب
 Desktop-GIS ،Mobile-GIS،Web-GIS ،Applicationبا رویکرد سازمانی ،تصامیم ساازی (،)DSS
کنتر و مدیریت مکانی-زمانی ،زیر ساخت داده های مکاانی ( )SDIفعالیات مای کنناد .در اداماه خالصاه ای از

پروژه های اجرا شده توسط تیم کارشناسی و گروه فنی این گروه ارائه شده است.
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ردیف

1

موضوع قرارداد
مکان یابی احداث مجتمع های گاو شیری در استان بوشهر با
استفاده از  GISو RS

کارفرما/استان

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

سال
قرارداد

وضعیت

1386

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

1388

خاتمه یافته
خاتمه یافته

مکان یابی احداث بازارچه های صنایع دستی در سطح استان

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

کردستان در محیط GIS

گردشگری استان کردستان

مکان یابی احداث بازارچه های صنایع دستی در سطح استان

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

بوشهر در محیط GIS

گردشگری استان بوشهر

مکان یابی احداث بازارچه های صنایع دستی در سطح استان

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

خراسان جنوبی در محیط GIS

گردشگری استان خراسان جنوبی

5

تهیه طرح هادی روستایی در محیط ( GISیازده روستا)

بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی

1388

6

تهیه طرح هادی روستا در محیط ( GISچهار روستا)

بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی

1388

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان

1389

خاتمه یافته

2

3
4

7

ایجاد سیستم  GISرودخانه های محدوده شهرستان پارسیان
جهت تعیین حد بستر و حریم
ایجاد سیستم  GISمسیلهای محدوده شهرستان بندرعباس

8

شامل نایبند  ،هدیش ،گاو سوزان و نخل خدا جهت تعیین حد

شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان

1389

خاتمه یافته

بستر و حریم
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

ایجاد سیستم  GISمسیل های پایین دست سد بردول
شهرستان بندرعباس فاز ( )2جهت ساماندهی رودخانه
ایجاد سیستم  GISمحدوده امانی شهرستان پارسیان فاز ()2
جهت ساماندهی رودخانه
ایجاد سیستم  GISرودخانه گابریک و سدیج جهت تعیین
حد بستر و حریم

شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان

1390

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان

1390

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان

1390

خاتمه یافته

1391

خاتمه یافته

سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشور

1391

خاتمه یافته

شرکت شهرک های کشاورزی

1394

خاتمه یافته

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

1395

خاتمه یافته

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

1395

خاتمه یافته

1396

خاتمه یافته

شرکت شهرکهای کشاورزی

1397

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

1398

خاتمه یافته

تهیه نقشه های کاربری اراضی ملی و دولتی به مساحت 30000

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

هکتار در محیط GIS

مازندران

تهیه نقشه های کاربری اراضی ملی و دولتی به مساحت 25000
هکتار (بوئین زهرا) در محیط GIS
مطالعات آمایش ،استعدادیابی ،ایجاد و توسعه شهرک های
کشاورزی (گلخانه ای) در استان مازندران در محیط GIS
به روز رسانی سامانه GIS
"بانک اطالعات مکان محور
مدیریت بحران"
تهیه مدل مفهومی پایگاه داده و پایگاه مدل سامانه پشتیبان

سازمان بنادر و دریانوردی کشور (با مشارکت

در قالب ملی و استانی (برای  17استان ساحلی کشور)DSS

مهاب قدس و خاک بافت)

مطالعات آمایش ،استعدادیابی ،ایجاد و توسعه شهرکهای
کشاورزی (گلخانه ای) در استان اردبیل
مطالعات و ایجاد بانک اطالعاتی طرحهای تجهیز و نوسازی
اراضی کشاورزی پایاب سد وشمگیر و گلستان در محیط GIS
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ردیف

20

موضوع قرارداد

کارفرما/استان

انجام نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و

عرصه ها و قطعات ملکی و برداشت عوارض خطی عرصه ساز

بلوچستان

تطبیق ،حدنگاری و مستندسازی و اصالح هندسی اراضی ملی
21

تا مرحله تثبیت در حوزه ثبتی چابهار برای تعداد  22مرتع و

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و
بلوچستان

پالک ثبتی
تطبیق ،حدنگاری ،اصالح هندسی نقشه ها و مستندسازی
22

اراضی ملی تا مرحله تثبیت در حوزه ثبتی سراوان برای تعداد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و
بلوچستان

 32مرتع و پالک ثبتی
تطبیق ،حدنگاری ،اصالح هندسی نقشه ها و مستندسازی
23

اراضی ملی تا مرحله تثبیت در حوزه ثبتی نیکشهر برای تعداد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و
بلوچستان

 32مرتع و پالک ثبتی

سال
قرارداد
1399

1399

1399

1399

وضعیت

در حال انجام

در حال انجام

در حال انجام

در حال انجام

انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا
24

مرحله تثبیت در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

1399

در حال انجام

( 155936هکتار)
انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا
25

مرحله تثبیت در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

1399

در حال انجام

شهربابک (بخش 50و  )51به مساحت 246000
اجرای طرح کاداستر به منظور تطبیق و مستندسازی اراضی
26

ملی تا مرحله تثبیت از پالکهای اراضی ملی واحد ثبتی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان

بیرجند (شهرستانهای خوسف و درمیان) برابر فرآیند اجرایی

جنوبی

1399

در حال انجام

پیوست به مساحت یک میلیون هکتار
اجرای طرح کاداستر به منظور تطبیق و مستندسازی اراضی
27

ملی تا مرحله تثبیت از پالکهای اراضی ملی شهرستان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان

نهبندان برابر فرآیند اجرایی پیوست به مساحت 752300

جنوبی

1399

در حال انجام

هکتار
اجرای طرح کاداستر به منظور تطبیق و مستندسازی اراضی
28

ملی تا مرحله تثبیت از پالکهای اراضی ملی شهرستان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان

نهبندان برابر فرآیند اجرایی پیوست به مساحت 676370

جنوبی

هکتار

بزرگراه اشرفی اصفهانی -باالتر از پل همت -بلوار خوش طینت -پالک  -5طبقه چهارم -واحد 15
کد پستی1476694381 :
تلفن و دورنگار46137784 – 46137553 – 46136833 – 46134451 – 46135603 – 46136510 :

1399

در حال انجام

گروه مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

51

مدیریت بهینه سرزمین درحوزه منابع و سرمایه های طبیعی ،انسانی و فیزیکی از جمله دغدغاه هاای اساسای
تصمیم سازان و نق

آفرینان عرصه توسعه در سطوح ملی ،منطقه ای و محلی بشمار می آید ،از ایان رو شاناخت

دقیی و عمیی ظرفیتها (بالقوه و بالقعل) و مسایل اساسی جامعه بویژه هنگامی که نیازها نامحدود و منابع محدود
میباشد به من ور سامانبخشی و توسعه پایدار عناصر سازگار فضایی محیط طبیعای و انساانی ،رساالت و وظیقاه
اساسی مجریان و نق آفرینان توسعه (از جمله مهندسین مشاور) تلقی میشود.
در این راستا ،این پی

فرض برای گروه مطالعات جغرافیایی و برنامهریزی فضایی پذیرفته شده است که بارای

کارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر میباید با به روز نمودن امکانات نرمافزاری و سختافزاری از یک ساو و آگااهی از
دان

و مبانی ن ریهای روز در سطح جهانی و بسط آن در تطابی با شرایط جغرافیایی کشور همت گمارد.
حوزههای فعالیت گروه مطالعات جغرافیایی و برنامهریزی فضایی مهندسین مشاور ایدهپردازان توسعه باه قارار

زیر است:
 انجام مطالعات و تهیه انواع طرحهای جامع در سطوح ملی ،منطقهای و محلی. انجام مطالعات و تهیه انواع طرحهای توسعه در نواحی روستایی کشور. انجام مطالعات آمایشی در عرصههای منطقهای ،ناحیهای و محلای در ساطوح مختلاف شاهری ،روساتایی ومانند آن.
 انجام مطالعات و تهیه طرحهای توسعه گردشگری در سطوح ملی ،منطقهای ،محلی( ،روستایی و شهری). مطالعات راهبردی و کاربردی در حوزه توسعه صنایع دستی و میراو فرهنگی. انجام مطالعات و ساماندهی سیستمهاای اطالعاات جغرافیاایی و مادیریت اطالعاات در عرصاههاای متناوعسرزمین و حوزههای مختلف اجرایی.
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ردیف
1

موضوع قرارداد

کارفرما/استان

مطالعات ساماندهی توسعه اقتصادی واجتماعی فضاهای

سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و

روستایی بخش الران شهرستان شهرکرد

بختیاری

2

مطالعات گردشگری روستای حسن آباد

3

مطالعات گردشگری روستای سراب قامیش

4

مطالعات گردشگری روستای باباگرگر قروه

5

مطالعات گردشگری روستای دادانه

6

مطالعات گردشگری روستای عکاشه

7

مطالعات گردشگری روستای یوزباش کندی

8
9
10
11
12

مطالعات ساماندهی توسعه اقتصادی واجتماعی فضاهای
روستایی بخش موسیان شهرستان دهلران
مطالعات ساماندهی توسعه اقتصادی واجتماعی فضاهای
روستایی بخش سلطانیه شهرستان ابهر
مطالعات ساماندهی توسعه اقتصادی و اجتماعی فضاهای
روستایی بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان
مطالعات ساماندهی توسعه اقتصادی و اجتماعی فضاهای
روستایی بخش حصارخراوان شهرستان البرز
مطالعات ساماندهی توسعه اقتصادی واجتماعی فضاهای
روستایی بخش ارزوئیه شهرستان بافت

13

مطالعات گردشگری روستای حریر

14

مطالعات گردشگری روستای نجیوران

15

مطالعات گردشگری روستای خانقاه

16

مطالعات منطقه گردشگری سد سلیمان شاه سنقر

17

1385
1385

خاتمه یافته

1385

خاتمه یافته

1385

خاتمه یافته

1385

خاتمه یافته

1385

خاتمه یافته

1385

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

1385

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

1385

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

1385

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

1385

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان کردستان
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان کردستان
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان کردستان
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان کردستان
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان کردستان
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان کردستان

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان کرمانشاه
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان کرمانشاه
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان کرمانشاه
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان کرمانشاه

مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک تفریحی توریستی بین
المللی شهرستان طارم

گردشگری استان زنجان

18
19

مطالعات منطقه گردشگری آبشار گروس صحنه

قرارداد

خاتمه یافته

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

مطالعات منطقه گردشگری شروینه شهرستان جوانرود

سال

وضعیت

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان کرمانشاه
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان کرمانشاه
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ردیف

موضوع قرارداد

20

طرح و مطالعه منطقه گردشگری خلجستان

21

مطالعات تفصیلی گردشگری شهرستان بروجرد

22
23
24
25

مطالعه مکان سنجی مناطق نمونه گردشگری استانی و بین

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

المللی شهرستانهای استان زنجان

گردشگری استان زنجان

مطالعات طرح جامع گردشگری جنگ با تأکید بر  6استان

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و

خوزستان ،ایالم ،کرمانشاه ،کردستان ،بوشهر و هرمزگان

گردشگری (ستاد گردشگری جنگ )

مطالعات طرح ساماندهی توسعه اقتصادی اجتماعی منظومه
های روستایی دزفول  -بخش سردشت

28

مطالعات منطقه نمونه گردشگری کاروانسرای دیرگچین

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان قم
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان قم
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان قم

مطالعات منطقه نمونه گردشگری و امکان سنجی و فاز یک
دره قاهان

گردشگری استان قم

30
31

مطالعات احداث شهرک ها و بازارچه های صنایع دستی

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان قم
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان کردستان

امکان سنجی و طراحی بازارچه های صنایع دستی در سطح

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

استان

گردشگری استان بوشهر

مطالعات طرح راهبردی ساختاری روستای هدف گردشگری
کشور در منطقه ( 4روستای کلیدر واقع در شهرستان
نیشابور)
مطالعات طرح راهبردی ساختاری روستای هدف گردشگری
کشور در منطقه( 4روستای زعفرانیه واقع در شهرستان
سبزوار)
مطالعات طرح راهبردی ساختاری روستاهای هدف گردشگری
کشور در منطقه ( 4روستای مزینان واقع در شهرستان
سبزوار)
مطالعات طرح راهبردی ساختاری روستای هدف گردشگری
36

سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

مطالعات منطقه نمونه گردشگری حوض سلطان

35

گردشگری استان لرستا ن

روستایی بخش آشار شهرستان سرباز

27

34

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

سیستان و بلوچستان

مطالعات منطقه نمونه گردشگری بخش کهک

33

گردشگری استان قم

مطالعات طرح ساماندهی توسعه اقتصادی اجتماعی فضاهای

26

32

سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و

سازمان جهاد کشاورزی استان

مطالعات منطقه نمونه گردشگری روستای کرمجگان

29

کارفرما/استان

کشور در منطقه ( 4روستای فیروزه ای واقع در شهرستان
زابل)

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری معاونت سرمایه گذاری و طرحها
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری معاونت سرمایه گذاری و طرحها
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری معاونت سرمایه گذاری و طرحها
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری معاونت سرمایه گذاری و طرحها
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سال
قرارداد

وضعیت

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

1387

1387

1387

1387

خاتمه یافته

خاتمه یافته

خاتمه یافته

خاتمه یافته

54

ردیف
37
38

موضوع قرارداد
مطالعات طرح راهبردی ساختاری روستای هدف گردشگری

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

کشور در منطقه ( 4روستای رشم واقع در شهرستان دامغان)

گردشگری معاونت سرمایه گذاری و طرحها

مطالعات طرح راهبردی ساختاری روستای هدف گردشگری

سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و

کشور در منطقه ( 4روستای خبر واقع در شهرستان بافت)

گردشگری معاونت سرمایه گذاری و طرحها

مطالعات طرح راهبردی ساختاری روستاهای هدف گردشگری
39

کشور در منطقه ( 4روستای زمان آباد واقع در شهرستان
شاهرود)
مطالعات طرح راهبردی ساختاری روستای هدف گردشگری

40

کشور در منطقه ( 4روستای مزرعه کالنتر واقع در شهرستان
میبد)

41

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری معاونت سرمایه گذاری و طرحها
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری معاونت سرمایه گذاری و طرحها

مطالعات طرح راهبردی ساختاری روستاهای هدف گردشگری

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

کشور در منطقه ( 4روستای ده باال واقع در شهرستان تفت)

گردشگری معاونت سرمایه گذاری و طرحها

مطالعات طرح راهبردی ساختاری روستای هدف گردشگری
42

کارفرما/استان

کشور در منطقه ( 4روستای ماخونیک واقع در شهرستان
سربیشه)

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری معاونت سرمایه گذاری و طرحها

سال
قرارداد

وضعیت

1387

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

1387

1387

1387

1387

خاتمه یافته

خاتمه یافته

خاتمه یافته

خاتمه یافته

مطالعه و امکان سنجی چهارده منطقه نمونه گردشگری در

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

استان زنجان

گردشگری استان زنجان

مطالعات ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز بازارچه های صنایع

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

دستی استان خراسان جنوبی

گردشگری استان خراسان جنوبی

تعیین ضوابط و استانداردهای زائرسراها و کمپینگ های

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

گردشگری و مجتمع خدمات رفاهی استان قم

گردشگری استان قم

46

تهیه طرح هادی در یازده روستا

بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی

1388

47

تهیه طرح هادی در چهار روستا

بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی

1388

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

1388

خاتمه یافته

43
44
45

48

49

50
51
52
53
54

مطالعات طرح ساماندهی اقتصادی  -اجتماعی فضاهای
روستایی بخش چغامیش شهرستان دزفول
طرح تدوین استانداردها و ضوابط فنی (حداقل برای توسعه
تاسیسات گردشگری کشور)
مطالعات طرح ساماندهی و توسعه اقتصادی اجتماعی و اجرای
تسهیلگری بخش مرکزی و هنزا از شهرستان رابر

گردشگری کشور (همکار مهندسین مشاور

1388

خاتمه یافته

1389

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

1396

خاتمه یافته

بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان

1396

خاتمه یافته

بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان

1396

خاتمه یافته

1396

خاتمه یافته

کشور()ICZM

الخرین (خرمشهر)

خاتمه یافته

خاتمه یافته

مهاب قدس و خاک بافت)

تهیه طرح هادی روستاهای زیر  20خانور :قاسم و رامل وام

1388

خاتمه یافته

آتک)

طرح پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

سیالبک و چاه ماری (بهبهان )

1388

خاتمه یافته

سازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و

سازمان بنادر و دریانوردی کشور (با مشارکت

تهیه طرح هادی روستاهای زیر  20خانور :دره نی سفلی

1387

خاتمه یافته

انجام مطالعات طرح گردشگری تپه قاش شهر

شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر (مشارکت

جدید امیر کبیر

با فجر و توسعه)
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55

ردیف
55

موضوع قرارداد

کارفرما/استان

بازنگری طرح روستای چمن بید و قطعه از توابع شهرستان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان چهارمحال

لردگان

بختیاری

56

بازنگری طرح روستای شهرویه از توابع شهرستان لردگان

57

طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان سروآباد ،استان کردستان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان چهارمحال
بختیاری
شرکت اسکان ایران (بنیاد علوی)

سال
قرارداد

وضعیت

1396

خاتمه یافته

1396

خاتمه یافته

1397

خاتمه یافته

طرح فعالیت های آموزش ،ترویج و مشارکت های مردمی در
58

پروژه های آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

شهرستان های زاهدان ،زهک ،نیمروز ،خاش ،قصرقند ،سرباز

سیستان و بلوچستان

1398

خاتمه یافته

و چابهار.
59

نظارت بر تهیه و تدوین طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی
روستاهای استان کرمانشاه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه
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1399

در حال انجام

51

در آستانه هزاره سوم ،حقاظت از محیط زیست به عنوان محدوده مشترک عقالنیات ،تقکار و عمال انساانها در
جهت دستیابی به توسعه پایدار و آینده ای روشن که در پرتو آن حقوق نسلهای آینده نیز تضمین شود ،مبرمتارین
و مهمترین وظیقه و مسئولیت افراد بشر به شمار میرود .امروزه بحرانهای زیستمحیطای باه شاکل یاک مشاکل
جهانی درآمده و تالشهای گستردهای از سوی کشورها و مجامع بینالمللی و منطقهای جهت مقابله باا آلودگیهاا و
تخریب محیطزیست صورت میگیرد .بیشک آگاهی ،الزمه انجام هار گوناه اقادامی اسات .ارتقاای ساطح دانا
عمومی نسبت به موارد مرتبط با مسائل زیستمحیطی ،گامی سازنده در جهت به حداقل رساندن آسیبهای وارد بر
منابع طبیعی و محیطزیست به شمار میرود.
تالش انسان برای توسعه و رفاه ،در بستر محیطزیسات و باا بهارهگیاری از نهاادههاای آن انجاام مایشاود و
بهره دهی و پایداری اینگونه فعالیتها در گرو تناسب و همسویی آنها با اصو و محدودیتهای حاکم بر محیطهاای
طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی است.
طرحها و پروژههای عمرانی و برنامههای توسعه  ،همانگونه که از واژههای توسعه و عمران بر میآیاد ،باا هاد
بهسازی و ارتقای کیقیت زیست انسانها برنامهریزی میشوند و به اجرا در میآیند ،لایکن در پاارهای از ماوارد باه
دلیل عدم دوراندیشی و مطالعات الزم و نیز عدم توجه به جنبههای زیستمحیطی آنها ،نتایج و پیامدهای منقی را
بر جوامع حیاتی وارد مینمایند .تعامالت موجود میان انسان و محیطزیست ،سازمانها و نهادهای اجتمااعی را باه
سوی برنامهریزیهای سازگار با محیطزیست سوق داده است ،زیرا تاکنون آشکار گردیده اسات کاه توساعه بادون
برنامه ریزی میسر نخواهد بود و هر چه برنامهریزی بی
باشد ،حصو به اهدا از پی

از پی

بر واقعیات عینی و توانهای بالقوه طبیعی مبتنی

تعیین شده آن امکانپذیرتر میگردد.

گروه محیط زیست مهندسین مشاور ایده پردازان توسعه با توجه خاص به رویکرد فوق  ،برنامه ریزی و طراحی
پروژههای مطالعات جامع  ،تقصیلی و ارزیابی زیست محیطی را با استقاده از آخرین دستاورد های علمی و فنی باه
انجام میرساند.
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58

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

کارفرما/استان

موضوع قرارداد
مطالعات و طراحی فضای سبز و تهیه طرح پرورشی در

بنیاد مستضعفین انقالب اسالمی

1383

بنیاد مستضعفین انقالب اسالمی

1384

خاتمه یافته

بنیاد مستضعفین انقالب اسالمی

1385

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

1385

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

1385

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

1385

خاتمه یافته

بانک زمین

1385

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته
خاتمه یافته

مطالعات و طراحی فضای سبز و تهیه طرح پرورشی در
مجتمع فرهنگی و ورزشی امام خمینی (ره) جماران
مطالعات و طراحی فضای سبز و تهیه طرح پرورشی در
مجتمع فرهنگی و ورزشی امام خمینی (ره) لواسان
ایوانکی
بررسی اثرات زیست محیطی احداث مجتمع گلخانه ای
دیباج
بررسی اثرات زیست محیطی احداث مجتمع گلخانه ای
میقان

قرارداد

خاتمه یافته

مجتمع فرهنگی و ورزشی امام خمینی (ره) آبعلی

بررسی اثرات زیست محیطی احداث مجتمع گلخانه ای

سال

وضعیت

بررسی اثرات زیست محیطی احداث مجتمع گلخانه ای
خاش ،زاهدان و میرجاوه
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح انتقال آب

شرکت آب و فاضالب شهری استان

چشمه های قطری شاهرود

سمنان

مطالعات جامع مدیریت پسماند شهر یزد

شهرداری یزد

1386

سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1386

خاتمه یافته

1387

خاتمه یافته

سازمان جهادکشاورزی استان سمنان

1387

خاتمه یافته

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

1387

خاتمه یافته

بررسی اثرات زیست محیطی احداث مجتمع گلخانه ای
قره قباق پارس آباد
بررسی اثرات زیست محیطی احداث مجتمع گلخانه ای

اداره کل امور عشایری استان خراسان

قلعه چه شیروان

شمالی

بررسی اثرات زیست محیطی پروژه تغذیه مصنوعی
دشت گرمسار

شرکت آب منطقه ای استان سمنان

تهیه طرح مدیریت منطقه حفاظت شده آبشار مارگون

معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی

استان فارس

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

بررسی اثرات زیست محیطی احداث مجتمع دامپروری
گاو شیری اعتضادیه
بررسی اثرات زیست محیطی احداث مجتمع پرواربندی
روستای زیارت شهرستان دشتستان
بررسی اثرات زیست محیطی پروژه راهبردی ساختاری
روستاهای هدف گردشگری کشور در منطقه 4

16

(کلیدردر شهرستان نیشابور ،روستاهای زعفرانیه و

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

میزینان در شهرستان سبزوار ،فیروزه ای در زابل ،رشم

گردشگری

در دامغان،خبر در بافت ،زمان آباد در شاهرود ،مزرعه
کالنتر در میبد ،ده باال در تفت ،ماخونیک در سربیشه)،
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1387

خاتمه یافته

59

ردیف

موضوع قرارداد
بررسی اثرات زیست محیطی در مناطق نمونه

17

گردشگری کرمجگان ،کهک ،حوض سلطان ،دره قاهان،

کارفرما/استان
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان قم

کاروانسرای دیرگچین
18
19
20
21
22

بررسی اثرات زیست محیطی پروژه باغ انگور و زیتون
مطالعات توجیه فنی اقتصادی اجتماعی و زیست
محیطی طرح فاضالب شهر گرمدره
بررسی اثرات زیست محیطی پروژه سیل خیزی شمال
شرق

سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و

1387

خاتمه یافته

1387

آب و فاضالب غرب استان تهران

1387

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای استان سمنان

1388

خاتمه یافته

1388

خاتمه یافته

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

1388

خاتمه یافته

شهرداری یزد

1388

خاتمه یافته

بلوچستان

تهیه طرح جامع توجیهی و تفصیلی منطقه حفاظت
شده پرور

سمنان

محیطی و ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی

قرارداد

خاتمه یافته

اداره کل حفاظت محیط زیست استان

امکان سنجی تلفیق دو مقوله ارزیابی اثرات زیست

سال

وضعیت

مطالعات طرح جامع مدیریت پسماندهای شهر مهریز،
23

حمیدیا ،شاهدیه ،اشکذر ،زارچ و روستاهای بخش
مرکزی یزد
تدوین مجموعه الگوها و چهارچوب ارزشگذاری

24

اکو سیستم های منتخب کشور به صورت موردی

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

1388

خاتمه یافته

(جنگل ،رودخانه و کوهستان)
25
26
27
28
29
30
31
32
33

مطالعات طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش حیدری

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان

شهرستان نیشابور(مرحله توجیهی)

رضوی

مطالعات نمونه برداری زیست محیطی سد شیرین آب

شرکت آب و برق خوزستان

دزفول
مطالعات طرح مدیریت منطقه حفاظت شده رئیسی

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان

شهرستان نیشابور(مرحله توجیهی)

رضوی

خدمات مهندسی مطالعات زیست محیطی طرح علیآباد

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان

هوراند

شرقی

نمونه برداری و انجام آزمایشات منابع آب ،پساب ،هوا،
صوت و منابع آالینده مرتبط با سازمان

شرکت آب و برق استان خوزستان

مطالعات و طراحی فاز یک و دو فضای سبز و سیستم

مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب

آبیاری تحت فشار مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب

(شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی)

بازنگری و به روز رسانی مطالعات تفضیلی منطقه

اداره کل حفاظت محیط زیست استان

حفاظت شده ورجین

تهران

بازنگری و به روز رسانی مطالعات تفضیلی پارک ملی الر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

مطالعه و طراحی دستگاه تصفیه شیرآبه خروجی،

قرارگاه خاتم االنبیا  -واحد اجرائی

پسماند شهر تبریز

(موسسه عاشورا)
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1389

خاتمه یافته

1389

خاتمه یافته

1389

خاتمه یافته

1389

خاتمه یافته

1390

خاتمه یافته

1391

خاتمه یافته

1391

خاتمه یافته

1391

خاتمه یافته

1391

خاتمه یافته

61

ردیف

موضوع قرارداد

کارفرما/استان

سال
قرارداد

وضعیت

34

ارزیابی اثرات زیست محیطی سد توه قوت

حکومت اقلیم کردستان عراق

1392

خاتمه یافته

35

ارزیابی اثرات زیست محیطی سد برگرلو

حکومت اقلیم کردستان عراق

1392

خاتمه یافته

36

ارزیابی اثرات زیست محیطی سد سرتاف

حکومت اقلیم کردستان عراق

1392

خاتمه یافته

شرکت آب منطقه ای شهر تهران

1393

خاتمه یافته

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

1393

خاتمه یافته

37
38

بررسی اثرات زیست محیطی شبکه آبیاری و زهکشی
شهر ری
تهیه طرح مدیریت توجیهی و تفصیلی منطقه حفاظت
شده هماگ
مدیریت مشارکتی منطقه حفاظت شده گلول و سرانی با

39

رویکرد ایجاد ذخیره گاه زیستکره مرزی و پارک صلح-

اداره کل حفاظت محیط زیست استان
خراسان شمالی

فاز اول

1394

خاتمه یافته

ارزیابی اثرات زیست محیطی رودخانه به طول 160
40

کیلومتر در شهرستان های راور -انار -رفسنجان جهت

شرکت آب منطقه ای استان کرمان

1395

خاتمه یافته

تکمیل حدبستر و حریم رودخانه
41
42
43
44
45

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی شبکه جمع آوری

شرکت آب فاضالب استان قزوین

1396

خاتمه یافته

شرکت آب فاضالب استان قزوین

1396

خاتمه یافته

شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره

1396

خاتمه یافته

مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهر عجبشیربه

شهرداری عجب شیر

1396

خاتمه یافته

تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تاالب بیشه داالن

اداره کل حفاظت محیط زیست استان

بروجرد با مشارکت جوامع محلی و ذینفعان

لرستان

1396

خاتمه یافته

و تصفیه خانه فاضالب شهر بوئین زهرا
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی شبکه جمع آوری
و تصفیه خانه فاضالب شهر تاکستان
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد باطله
کارخانه پلی متال شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره

طرح تدوین و اجرای برنامه معیشت جایگزین و سازگار
46

با اکوسیستم تاالبهای پل دختر ،بیشه داالن بروجرد با

اداره کل حفاظت محیط زیست استان
لرستان

مشارکت جوامع محلی ساکن و پیرامون تاالب

1396

خاتمه یافته

ارزیابی اثرات زیست محیطی رودخانه امانآباد ،داودآباد
47

و هزاوه واقع در شهرستان اراک جهت تعیین حد بستر

شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

1396

خاتمه یافته

و حریم رودخانه
ارزیابی اثرات زیست محیطی رودخانههای حوضه آبریز
48

فالت مرکزی در خراسان جنوبی جهت تعیین حد بستر

شرکت آب منطقه ای استان خراسان
جنوبی

و حریم رودخانه به طول  125کیلومتر
49

برنامه مدیریت زیست بومی تاالب حرای خوران

50

تعیین نیاز آبی تاالب تیاب و میناب و تهیه دستورالعمل

اداره کل حفاظت محیط زیست استان
هرمزگان
اداره کل حفاظت محیط زیست استان
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هرمزگان

1396

خاتمه یافته

1397

در حال انجام

1397

خاتمه یافته

61

ردیف

موضوع قرارداد

51

تعیین نیاز آبی تاالب خور خوران و تهیه دستورالعمل

کارفرما/استان
اداره کل حفاظت محیط زیست استان
هرمزگان

سال
قرارداد
1397

وضعیت
خاتمه یافته

ارزیابی اثرات زیست محیطی رودخانه بطول 290
52

کیلومتر در جنوب استان کرمان جهت تعیین حد بستر

شرکت آب منطقه ای استان کرمان

1397

خاتمه یافته

و حریم رودخانه
ارزیابی اثرات زیست محیطی رودخانه های استان
53

همدان به طول  125کیلومتر جهت تعیین حد بستر و

شرکت آب منطقه ای استان همدان

1397

خاتمه یافته

حریم رودخانه
تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت سازی ،مشارکت
54

و آگاهی رسانی  CEPAبا هدف مشارکت ذینفعان در

اداره کل حفاظت محیط زیست استان
قزوین

حفاظت و احیاء تاالب اوان
55
56
57
58

تدوین و اجرای برنامه معیشت پایدار سازگار با

اداره کل حفاظت محیط زیست استان

اکوسیستم های تاالبی

هرمزگان

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح بندر

سازمان بنادر و دریانوردی

مسافری دریایی چمخاله
انجام بازنگری برنامه مدیریت تاالب جامع قره قشالق
خدمات نظارت و مدیریت طرح بر پروژه «تهیه و تدوین
طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران»

اداره کل حفاظت محیط زیست استان
آذربایجان شرقی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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1397

خاتمه یافته

1397

خاتمه یافته

1397

خاتمه یافته

1398

در حال انجام

1398

در حال انجام

Providing Study Services, Planning and Supervision In Professional Fields of
Irrigation & Drainage Networks, River Engineering, Dam construction, Water & Waste Water,
Land Survey & Photogrammetry, Geographical Information System (GIS & RS) Agriculture, Natural
Resources & Animal Husbandry, Environmental Engineering & Green Belt, Geographical Studies and
)Spatial Planning (Tourism
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