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سخن مدير عامل
در نخستين سالهاي دههي  60خورشيدي و به منظور اجراي پروژه هاي ملي و عمراني به
ويژه با توجه به نيازهاي روز افزون صنعت پيچيده ي آب و نيروگاه هاي برقابي و توجه ويژه
به ضرورت خود اتكايي كش��ور در اجراي پروژه هاي وس��يع عمراني  ،تاسيس يك شركت
مهندس��ي مشاور بزرگ در اندازه هاي جهاني عملي گرديد تا تحقق بسياري از هدفهاي
واال و دراز مدت در اين مرز و بوم به امري محال بدل نشود .
توانمن��دي هاي انكار ناپذي��ر مهاب قدس  ،با تكيه بر توان باالي فني و مهندس��ي و
برخورداري از س��رمايهي عظي��م  2800نيروي متخصص و كارآم��د در گرايش هاي
متنوع  ،با اس��تفاده از حدود  800مهندس عمران  ،ش��رايط مساعدي ايجاد كرده است
كه اكنون مهاب قدس با پش��ت سر گذاشتن بيست و نهمينسالتاسيس خود  ،ميتواند
با افتخار و س��ربلندي  ،از نقش كارس��از و حضور موفقيت آميز خود  ،در بيش از 1900
پروژهي مهم  :س�د س�ازي  ،نيروگاه هاي برقآبي ،شبكههاي آبياري و زهكشي  ،خطوط انتقال
س�ياالت ( نف�ت  ،گاز و آب )  ،تاسيس�ات آب و فاضلاب  ،بندرس�ازي و س�ازههاي دريايي
مطالع�ات  :منابع آب  ،محيط زيس�ت اقتص�ادي و اجتماعي  ،ژئوماتيك  ،خدمات مهندس�ي
تاسيس�ات حمل و نقل ريلي ش�هري ( مترو )  ،صنعت تونل  ،راهسازي و  .....سخن به ميان

آورد و در س��ايهي مجموعهي صالحيتهاي احراز ش��ده در رتب��ه بندي فعاليت هاي
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تخصصي و گواهينامه ها و تقدير نامه هاي دريافتي  ،به خود ببالد كه با اصالت بخش��يدن بر محور كيفيت گرايي  ،به مدد برنامه ريزي هاي درس��ت و س��نجيده و انجام
طرحهاي كار آمد تحقيق و توس��عه ،ش��رايطي به وجود آورده كه توانس��ته اس��ت در انجام به موقع و درست تعهدات خود  ،وفاداري نشان دهد و به گونهيي عمل نمايد
كه عالوه بر پرورش متخصصان فراوان  ،در س��ه دهه اخير  ،به عنوان مش��اور امين و معتمد  ،مورد توجه " كارفرمايان " خود باش��د .
مهاب قدس توانسته است با استفاده بهينه از ظرفيت ها و استعدادهاي موجود و در سايهي تدبيري جامع و دقيق ،مراحل بلوغ و تكامل فني و مهندسي را كه بر اساس مطالعات ،تجارب
و بررسي هاي گوناگون شكل گرفته  ،در قالب "مديريت مهندسي" و مبتني بر اجزاي اجرايي گوناگون انسجام بخشد " .مديريت مهندسي " در مهاب قدس ،مجموعهيي است
كه با توجه همزمان به كيفيت و كميت ( با تكيه بر تجربه و تخصص) به عنوان  2رويكرد اساسي و از طريق تغيير و تبديل " خرد فردي " به " خرد جمعي " دركليهي سطوح
تصميم گيري تجلي مي يابد .به بياني بهتر " ،خرد جمعي "  ،مبناي اصلي تصميمات مهندسي به منظور انسجام بخشي و حصول كيفيت و تعالي است.
هم اكنون ،شركت مهندسي مشاور مهاب قدس ،در مسير تحقق چشم انداز و اهداف استراتژيك خود  ،نه تنها در داخل كشور  ،بلكه در عرصه هاي بين المللي نيز  ،با ايجاد
هستههاي سازماني توانمند و قوي و نمايندگيهاي معتبر در بازارهاي هدف و صدور خدمات مهندسي  ،توانسته است در جايگاه  10شركت صاحب نام مشاوره خدمات مهندسي
جهان قرار گرفته و به رش��د متوازن پايدار و ارتقاي امنيت مالي و اقتصادي دس��ت يابد  .چرا كه تبديل ش��دن به ش��ركتي " پيشتاز " و " سر آمد " در عرصهي ارايهي خدمات
مشاوره فني و مهندسي  ،با تكيه بر " كيفيت برتر "  " ،جلب اعتماد در سايهي صداقت و سالمت "  " ،تعهد و مسئوليت پذيري " و عبور از مسيرهايي درست و سنجيده ميسر
شده  ،به نحوي كه توانسته است در ايران اسالمي يكه تاز و بيهمتا و در جهان نيز مورد توجه و مطرح باشد .
اكنون "مهاب قدس " وظيفهي خود دانسته و مفتخر است  ،تمامي اين تجاربگرانبها و ارزنده را كه در خالل سالها تجربه اندوزي به دست آمده در اختيار متقاضيان ارجمند
و نظام مقدس جمهوري اسالمي قرار دهد .
ناصر ترکش دوز
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عوامل اصلی موفقیت
كيفيت محوري و عملكرد مطلوب و ايجاد فضاي اعتماد فني و مهندسي
حاصل از اجراي بيش از  1900پروژه عظيم در طول  29سال فعاليت ،در
سطح ملي و بينالمللي ،همچون :سد عظيم كرخه با ارتفاع  127متر حجم
مخزن  5/572ميليارد مترمكعب و نيروگاه  400مگاواتي سد كارون 3با
ارتفاع  205متر ،حجم مخزن  2/97میلیارد مترمكعب و نيروگاه 2000
مگاواتي سد كارون  4با ارتفاع  230متر ،حجم مخزن  2/192ميليارد
مترمكعب و نيروگاه 1000مگاواتي پروژه  760كليومتري آبرساني به
شهرهاي حاشيه خليج فارس تونل رسالت تهران شبکه های آبیاری
وزهکشی  330هزارهکتاری پایاب سد کرخه و . . .
بهرهمندي از قويترين و كارآمدترين كادر تخصصي با تجميع بيش از
 85رشته تحصيلي دانشگاهي و  155گرايش تخصصي وقریب به  2800نفر
پرسنل فنی ومتخصص

•هیدروگرافی مخزن سد کرخه
•سد انحرافی رامشیر
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بهرهگرفتن از پيشرفتهترين نظامهاي نوين مديريتي از قبيل:مديريت
استراتژيك ،مديريت پروژه ،مديريت كيفيت ،مديريت منابع انساني،مديريت
ارزش ،مديريت دانش ،مديريت منابع مالي و بودجه و...
دارا بودن ظرفيت و انعطافپذيري در توسعهي زمينه هاي تخصصي مورد
نياز به موازات گسترش حوزهي خدمات در سطح منطقه و جهان
بهرهمندي از عظيمترين آرشيو اسناد و مدارك فني  ،كتابخانهي حرفهيي
استانداردها و نرمافزارهاي پيشرفته و تخصصي در صنعت ساخت و حوزههاي
فني و مهندسي مرتبط
الزام و تعهد به قراردادهاي منعقده و مباني اخالق حرفهيي مهندسي
پاسخگويي به نيازهاي ذينفعان از جمله مشتريان ،كارفرمايان ،كاركنان
جامعه و...

•تونل مترو کرج
•تصفیه خانه فاضلاب بندر عباس
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3 سد و نیروگاه کارون

زمینه های فعالیت
مهاب قدس با برخورداري از كارشناسان نخبه ،كادر پشتيباني مجرب،
آرشيو وكتابخانه بسيار غني و سيستمهاي اطالعات مديريت()MIS
خدمات مشاورهیي خود را به كارفرمايان داخلي و خارجي ارايه مينمايد.
اين خدمات شامل:

مطالعه ،طراحي و نظارت بر اجراي طرحهاي سدسازي  ،شبكههاي آبياري
و زهكشي ،حفاظت و مهندسي رودخانه ،طرحهاي تاسيسات آب و فاضالب
و طرح هاي كشاورزي
مطالعات يكپارچه توسعهی منابع آب با توجه ويژه به تخصيص بهينهي
منابع بهينه شده به مصارف بهينه شده برپايهیتوجيهات اقتصادي ،اجتماعي

•سد بتنی غلطکی جگین
•سدانحرافی ،تنظیمی پای پل کرخه

سياسي ،زيست محيطي و توسعه پايدار
مطالعه ،طراحي و نظارت بر اجراي تونلهاي ترافيكي شهري و تونلهاي
بلند انتقال آب
خدمات صنعت ريلي( راه آهن و مترو )
مطالعه ،طراحي و نظارت بر اجراي طرحهاي توليد ،توزيع و انتقال نيرو
مطالعه ،طراحي و نظارت بر اجراي طرحهاي نيروگاههاي برقابي ،حرارتي
سيكل تركيبي و ...
مطالعه ،طراحي و نظارت بر اجراي طرحهاي توليد انرژيهاي نو ( بادي
زمين گرمايي و )...
مطالعه ،طراحي و نظارت بر اجراي طرحهاي راه سازي ،بندرسازي و
سازههاي دريايي

عباسچشمه روزیه
سمنان از
آبرسانی به
فاضلاب بندر
•طرح•طرح
آب(تبریز
•لولهخانه
•تصفیه
پایپ جکینگ) پروژه فاضلاب تهران
گذاری

امور ژئوماتيك اعم از نقشهبرداري هاي زميني ،هيدروگرافي ،فتوگرامتري
RS ، GIS
مطالعات زيست محيطي
مقاوم سازي ،عالج بخشي و نگهداری سازهها
مطالعات ژئوتكنيك و نظارت بر عمليات ژئوفيزيك
مطالعات اقتصادی و اجتماعی
مطالعات امكان سنجی فنی ،اقتصادی و مالی طرحها
طراحی و نظارت بر اجرای شهرك سازی و ساختمانهای مسكونی ،تجاری
اداری  ،صنعتی و نظامی
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سد و نیروگاه کرخه

صالحیت و رتبه بندی
صالحيتهاي احراز شده توسط شركت مهندسي مشاور مهاب قدس
از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور
خدماتمشاوره

پايهي يك تخصص سدسازي
پايهي يك تخصص حفاظت محيط زيست
پايهي يك تخصص تاسيسات آب و فاضالب

پايهي يك تخصص شبكههاي آبياري و زهكشي
پايهي يك تخصص حفاظت و مهندسي رودخانه
پايهي يك تخصص نقشهبرداري زميني
پايهي يك تخصص راهسازي
پايهي يك تخصص توليد ،توزيع و انتقال نيرو
پايهي يك تخصص ساختمانهاي مسكوني ،تجاري ،اداري ،صنعتي و نظامي
پايهي يك تخصص نقشهبرداري زميني -ميكروژئودزي
پايهي دو تخصص سدسازي
پايهي دو تخصص تاسيسات آب و فاضالب
پايهي دو تخصص شبكههاي آبياري و زهكشي
پايهي دو تخصص حفاظت و مهندسي رودخانه
پايهي دو نقشهبرداري زميني
پايهي دو تخصص محيط زيست
پايهي سه تخصص سازه
پايهي سه تخصص ژئوتكنيك
پايهي سه تخصص بازرسي فني
پايهي سه تخصص تاسيسات برق و مكانيك
پايهي سه تخصص راهآهن
پايهي سه تخصص خدمات اقتصادي
پايهي سه تخصص مقاوم سازي(گروه مهندسي آب)
پايهي سه تخصص نقشهبرداري زميني و فتوگرامتري
پايهي سه تخصص كشاورزي ،منابع طبيعي و دامپروري
پايهي سه تخصص نقشهبرداري زميني و هيدروگرافي
پايهي سه تخصص ايمني و كاهش خطرات و پدافند غيرعامل
پايهي سه تخصص مطالعات جغرافيايي و برنامهريزي فضايي
پايهي سه تخصص سيستمهاي اطالعات جغرافيايي()GIS

خدمات طرح وساخت()EPC

پايهي يك خدمات طرح وساخت آب -سدسازي و سازههاي آبي
پايهي يك خدمات طرح و ساخت آب -تاسيسات آب و فاضالب
پايهي يك خدمات طرح و ساخت آب -شبكههاي آبياري و زهكشي
پايهي يك خدمات طرح و ساخت آب -حفاظت و مهندسي رودخانه
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•سد انحرافی شوریک

•پروژه آبرسانی به قم از سد کوچری

•سد و نیروگاه شهید رجایی

•سرریز نیلوفری سد البرز

•تصفیه خانه فاضلاب بندر عباس
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مطالعات طرح جامع و یکپارچه منابع ومصارف حوزه آبریز  ،محیط زیست  ،اقتصادي و اجتماعي
باتوجه به محدوديت منابع آب،كمبود بارش و لزوم پاسخگويي به نيازها و
چالشهاي مديريت منابع آب كشور و همچنين نياز مبرم به مطالعات جامع و
يكپارچهي توسعه منابع آب  ،شركت مهندسي مشاور مهاب قدس ،مطالعات
منابع و مصارف آب ،محيط زيست ،اجتماعي و اقتصادي را به شرح ذيل ارايه
مينمايد:

مطالعات منابع آب شامل :مطالعات هواشناسي ،هيدرولوژيPMP ،
 ،PMFبرنامهريزي منابع آب ،انجام طرحهاي سيستمي و جامع آب در
سطح حوضههاي آبريز ،مديريت خشكسالي ،برنامهريزي تلفيقي بهرهبرداري
كمي و كيفي از منابع آب سطحي و زيرزميني بارويكرد سيستمي و پويا به
منظور تعادلبخشي منابع و مصارف ،تعادلبخشي آبخوانها ،ارزيابي اثرات

•رودخانه جیپلو کشور گینه

•منطقه پلرود

•منطقه پلرود

•منطقه پلرود

زيستمحيطي ،پايش و نظارت زيستمحيطي و آبخيزداري ،مطالعات مربوط
به جابجايي و اسكان مجدد ساكنين مخازن سدها با رويكردي مشاركتي
مطالعات اجتماعي نظام بهرهبرداري و ايجاد تشكلهاي آببران ،مطالعات و
ارزيابي تجاري ـ مالي ،تدوين استانداردها و دستورالعملهاي ارزشگذاري
آب ،تدوين راهنماي برآورد خسارت مخازن سدها
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از مهمترين پروژههاي انجام يافته و يا در حال انجام در اين زمينه ،ميتوان
به موارد ذيل اشاره نمود:
مطالعات بهنگامسازي طرح جامع آب حوضههاي آبريز ارس (تالش -تاالب
انزلي) ،سفيدرودبزرگ ،بين سفيدرود و هراز (هراز – قرهسو)( ،گرگانرود-
قرهسو) و اترك اروميه.
مطالعات جامع تامين آب شرب شهرهاي استان گلستان
كاليبراسيون برآورد رسوب در حوضه كارون با استفاده از پروژههاي شاهد
مطالعات انتخاب ساختگاه نيروگاههاي اتمي
مطالعات سيستمي حوضهي آبريز رودخانه كرخه
مطالعات مدل بهينه بهرهبرداري كمي و كيفي از آبخوانها در طرحهاي مختلف

مطالعات سينوپتيكي حداكثر بارش و سيالب محتمل و برآورد سيل
طرحهاي :كارون ،گتوند ،سيمره ،سازبن ،بختياري ،پلرود ،جره و ابوالعباس.
مطالعات پايش و بهسازي محيطزيست نيروگاه زمين گرمايي مشكينشهر.
مطالعات كنترل و كاهش آلودگي رودخانه كرخه.
مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي مايعسازي گاز طبيعي منطقه تمبك.
مطالعات طراحي و اجراي شبكه پايش كيفي سيمينهرود و محدودههاي
مطالعاتي بوكان و مياندوآب.
مطالعات توجيهي آبخيزداري و منابعطبيعي حوزه آبخيز كوار واقع در استان فارس.
مطالعات تحليل و برنامهريزي مالي طرح پلرود.
مطالعات موردي سد و نيروگاههاي آبي از ديدگاه تحليل مالي و اقتصادي.
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منطقه پلرود

سدسازي
یكی از مهمترین فعالیتهای مهاب قدس  ،مطالعه ،طراحی و نظارت بر
ساخت انواع سدها ،از جمله :سدهای بتنی ( وزنی ،دوقوسی ،بتنی غلطكی)
خاكی و سنگریزهایمیباشد .مهاب قدس از ابتدای تاسیس تاكنون ،حدود
 200سد با ارتفاع بیش از  50متر و حداكثر تا  315متر را مطالعه ،طراحی
و بر ساخت 52سد نظارت نموده است كه از میان آنها عملیات اجرایی23
سد به پایان رسیده و بهرهبرداری از آنها آغاز شده است .از جمله مهمترین
و بزرگترین پروژههای سدسازی به اتمام رسیده  ،در حال انجام ودر دست
مطالعه توسط شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس میتوان به این موارد
اشاره نمود:
سد سنگریزهیی كرخه با ا رتفاع  127متر و حجم مخزن 5 /572میلیارد متر مکعب
سدبتنی دوقوسیكارون 4با ا رتفاع 230متروحجم مخزن2/192میلیارد متر مکعب

آزاد
•سدمخزنی
خداآفرین
•سدونیروگاه
گتوند
•سدونیروگاه ساوه
•سدونیروگاه
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سد بتنی دوقوسی كارون 3با ا رتفاع  205متر و حجم مخزن  2/97میلیارد متر
مکعب
سد بتنی دوقوسی خرسان  1با ارتفاع  194متر و حجم مخزن  332میلیون متر
مکعب
سد سنگریزهیی گتوند با ارتفاع  182متر و حجم مخزن  4/5میلیارد متر مکعب
سد بتنی دوقوسی سیمره با ارتفاع  180متر و حجم مخزن حداكثر 3/2میلیارد
متر مکعب
سد سنگریزهای مارون با ا رتفاع  170متر و حجم مخزن 1/2میلیارد متر مکعب
سد بتنی دوقوسی شهید رجایی با ارتفاع  138متر و حجم مخزن 167میلیارد متر
مکعب
سد سنگریزهای گاوشان با ا رتفاع  136متر و حجم مخزن  500میلیون میلیارد
متر مکعب

آریوبرزن
•سد
•سد مارون
•سد و نیروگاه سیمره

سد بتنی دوقوسی شهریار با ارتفاع  135متر و حجم مخزن 700میلیون متر
مکعب
سد بتنی دوقوسی ساوه با ا رتفاع  128متر و حجم مخزن 290میلیون متر مکعب
سد بتنی وزنی قوسی سلمان فارسی با ارتفاع  125متر و حجم مخزن  1/2میلیارد
متر مکعب
سدخاكیتهم با ارتفاع  124متر و حجم مخزن  88میلیارد متر مکعب
سد بتنی دوقوسی رئیسعلی دلواری با ارتفاع  102متر و حجم مخزن 697میلیون
متر مکعب
سد خاكی 15خرداد با ارتفاع  97متر و حجم مخزن  200میلیون متر مکعب
سد بتنی دوقوسی شیروان با ا رتفاع  83متر و حجم مخزن  92میلیون متر
مکعب
سد بتنی غلطكی جگین با ا رتفاع  68متر و حجم مخزن 300میلیون متر مکعب

www.mahabghodss.com

سد آغ چای

نيروگاههاي برقابي
مهاب قدس به عنوان اولین و بزرگترین مشاور در زمینهی مطالعه ،طراحی
و نظارت بر ساخت انواع نیروگاههای برقابی ،از پیشگامان این صنعت بوده و
تاكنون نیروگاههای برقابی با ظرفیت نصب بالغ بر 14هزار مگاوات را مطالعه،
طراحی و نظارت نموده است .
این میزان بیش از نیمی از تولید برقابی كشور بوده و در زیر به تعدادی از آنها
كه در حال حاضر به بهرهبرداری رسیدهاند اشاره مینماید:
نیروگاه  2000مگاواتی كارون 3
نیروگاه 2000مگاواتی گتوند
نیروگاه  1000مگاواتی كارون 4
نیروگاه  400مگاواتی كرخه

نیروگاه  150مگاواتی مارون
نیروگاه  80مگاواتی درود زن
نیروگاه  61مگاواتی سلمان فارسی
نیروگاه  13/5مگاواتی شهید رجایی
نیروگاه  12مگاواتی گاوشان
نیروگاه  10مگاواتی ساوه

•نیروگاه برق آبی سد کرخه
•نیروگاه برق آبی سد کارون 3

•نیروگاه برق آبی سد گتوند

از جمله سایر طرحهای برقابی در حال مطالعه،طراحی و یا اجرا
توسط مهاب قدس ،عبارتند از:
نیروگاه  682مگاواتی خرسان 2
نیروگاه  584مگاواتی خرسان 1
نیروگاه  480مگاواتی سیمره
نیروگاه  375مگاواتی سازبن
نیروگاه  278مگاواتی كوران بوزان
نیروگاه  200مگاواتی خدا آفرین
نیروگاه  167مگاواتی تنگ معشوره
نیروگاه  130مگاواتی ارس
نیروگاه  27مگاواتی شهریار
info@mahabghodss.com

نیروگاه برق آبی سد کارون 4
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آبياري و زهكشي
مهاب قدس با در اختیار داشتن امكانات پیشرفته سخت افزاری و
نرمافزاری ،آزمایشگاه آب و خاك و با استفاده از استانداردهای شناخته
شدهی جهانی ،خدمات مهندسی در زمینههای مطالعات توجیهی(شناسایی
و مقدماتی) ،طراحی ،مدیریت و نظارت بر اجرای طرحهای آبیاری و
زهكشی ،سدهای انحرافی ،ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال ،مهندسی
رودخانه و كنترل سیالب ،كشاورزی ،دامپروری ،پرورش آبزیان ،اصالح
خاك و خاك شناسی و بهبود مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از شبكههای
آبیاری و تاسیسات وابسته را به انجام میرساند .تاكنون مطالعه و طراحی
بیش از  3/5میلیون هكتار شبكههای آبیاری و زهكشی ،توسط این شركت
به انجام رسیده كه حدود  300هزار هكتار آن اجرا و مورد بهرهبرداری قرار
گرفته است.

•سرریزسدلاستیکی بندامیر
•کانال اصلی دشت آزادگان

مهاب قدس مشاور امین دولت جمهوریاسالمی،بهویژه وزارتخانههای
نیرو ،كشاورزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
میباشد.

تجمیع كارشناسان زبده و ممتاز آبیاری و زهكشی در این شركت ،سبب
شده ،وظیفه تنظیم استانداردها و دستورالعملهای این زمینهی كاری به
شركت مهاب قدس واگذار شود ،كه ذیال به پارهای از آنها اشاره میشود.
تهیه مشخصات فنی مهندسی رودخانه
تهیه راهنمای تحویل حجمی آب در شبكههای آبیاری و زهكشی
تهیه ضوابط فنی زیست محیطی شبكههای تحت فشار
بازبینی ضوابط طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار (بارانی و
قطرهای)

پلرود
•سد
آور
انحرافی راز
•سدانحرافی
کارونوخرمشهر
معکوسآبادان
آبرسانی
•طرح
•سیفون

تهیه طرح راهنمای جامع ماشین آالت در شبكههای آبیاری و زهكشی
بازنگری فهرست و شرح خدمات طر حهایآبیاری و زهكشی
تهیه نرم افزار ترسیم سهبعدی سازههای آبیاری و زهكشی و متره و برآورد احجام
تهیه راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از شبكههای آبیاری و زهكشی
تهیه دستورالعمل اندازهگیری و تعیین راندمانهای آبیاری در شبكههای
آبیاری درحال بهرهبرداری
طراحی سازههای همسان شبكههای آبیاری و زهكشی
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شبکهی آبیاری و زهکشی دشت آزادگان (سیفون کرخه)
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آبياري و زهكشي
تعدادی از پروژههای مهم خاتمه یافته ،در حال بهرهبرداری و در دست
اجرا:

شبكه آبیاری و زهكشی كرخه شامل دشتهای پای پل(اوان،ارایض ،دوسالق و
باغه)،دشت آزادگان و جنوب كرخه نور و دشتهای پایاب تونل دشت عباس(دشت
عباس و عین خوش -فكه) در سطح 330هزار هكتار؛
سد انحرافی و شبكه آبیاری و زهكشی دشت رودبار در سطح10هزار هكتار
سد انحرافی و شبكه آبیاری و زهكشی تجن در سطح 50هزار هكتار
سد انحرافی و شبكه آبیاری و زهكشی نساء در سطح  5هزار هكتار
سد انحرافی و شبكه آبیاری و زهكشی پلرود در سطح 20هزارهكتار
سد انحرافی هزارسنگر

•سدانحرافی گنج افروز
•سدانحرافی املش

سد انحرافی و شبكههای آبیاری و زهكشی بیلهور و دربند در سطح  30هزار هكتار
سد انحرافی تنظیمی و شبكه آبیاری و زهكشی جیرفت در سطح  10هزار هكتار
شبكه آبیاری و زهكشی پایاب سد بوكان (شبكه زرینه رود) در سطح 60هزار
هكتار
سیستم انتقال و شبكه آبیاری و زهكشی پایاب سد تالوار در سطح  30هزار هكتار
سیستم ا نتقال و شبكه آبیاری و زهكشی پایاب سد گالبر(دشت زرین آباد) در
سطح 60هزار هكتار
سدهای انحرافی و شبكههای آبیاری و زهكشی پایاب سد سلمانفارسی
(دشتهای قیر،الغرو افروز) در سطح 25هزار هكتار
سیستم انتقال و شبكه آبیاری و زهكشی آغ چای در سطح  20هزار هكتار
سیستم ا نتقال و شبكه آبیاری و زهكشی گیوی در سطح  7هزار هكتار

•سازه آبگیر دشت آزادگان
•ایستگاه پمپاژآب مارد ( پروژه آبرسانی به شهرهای آبادان وخرمشهر)

سد انحرافی و شبكه آبیاری و زهكشی البرز در سطح 50هزار هكتار
سیستم انتقال و شبكه آبیاری و زهكشی آبادان و خرمشهر در سطح  20هزار هكتار
كنترل سیالب رودخانه جراحی
كنترل سیالب رودخانههای زرینه رود و سیمینه رود
پرورش ماهی قصرشیرین در سطح  30هزار هكتار
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پای پل کرخه

تاسیسات آب و فاضالب و خطوط انتقال سياالت
شركت مهندسی مشاور مهاب قدس در زمینهی صنعت آب و فاضالب
و انتقال سیاالت ،عهدهدار انجام مطالعات شناخت ،طراحی ،تهیهی
نقشههای تفصیلی و نظارت بر اجرای :طرحهای تامین آب ،خطوط انتقال
و شبكههای توزیع آب ،مقاوم سازی سامانههای آب رسانی در برابر زلزله،
شبكههای جمعآوری فاضالب ،شبكههای آبیاری و آب رسانی فضای
سبز شهرها،شبكههای جمعآوری و دفع آبهای سطحی،ایستگاههای
پمپاژ و تصفیهخانههای آب و فاضالب ،سیستمهای تصفیه و استفاده از
پساب تصفیهخانههای فاضالب برای مصارف كشاورزی و ،...بازرسی
و بازسازی شبكههای فرسوده و بحرانی فاضالب ،طراحی و اجرای
ابنیه مورد نیاز طرحهای مختلف ،طرحهای پمپاژ و برداشت آب از منابع
سطحی و زیرزمینی ،نمكزدایی و بهسازی آب ،طراحی مخازن آب زمینی و

•تصفیه خانه فاضلاب همدان
•ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی به تبریز

هوایی(بتنی و فلزی) ،راههای دسترسی و بهرهبرداری ،پلها ،ساختمانهای
مسكونی و اداری و ،...سیستمهای تلهمتری ،ابزار دقیق و كنترل از راه
دور ،مطالعات پدافند غیرعامل تاسیسات آب رسانی و نظارت بر آزمایشات
نیمه مخرب و مقاومت مصالح طرحهای مقاومسازی سامانههای آب رسانی
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تهیه دستورالعملهای بهرهبرداری و نگهداری ،مطالعات ارتقای ظرفیت و
بازسازی تصفیهخانه و ...میباشد.

مهاب قدس تاكنون انجام مطالعات ،طراحی و نظارت بر اجرای حدود 330
طرح را در زمینهی آب و فاضالب و انتقال سیاالت به پایان رسانده،كه از آن
جمله میتوان به طراحی و نظارت بر اجرای بیش از  5هزار كیلومتر خطوط
اصلی انتقال آب  ،طراحی شبكههای توزیع بیش از  50شهر بزرگ و كوچك
با اقطار مختلف تا قطر  2200میلیمتر به همراه مخازن ذخیره تا حجم 57
هزار مترمكعب ،ایستگاههای پمپاژ تا ظرفیت  14مترمكعب در ثانیه با قدرت
بیش از  22مگاوات ،طراحی و نظارت بر اجرای بیش از  25تصفیه خانهی
آب با ظرفیتهای متفاوت تا  14مترمكعب در ثانیه ،مطالعات بیش از 24
طرح آب رسانی و آبیاری فضای سبز به منظور جداسازی آب خام از آب

•ایستگاه هوادهی تصفیه خانه آب خیر آباد
•تصفیه خانه آب صنعتی پتروشیمی فجر

شرب ،طراحی و نظارت بر اجرای بیش از 3هزار كیلومتر خطوط اصلی و
نیمهاصلی تا قطر  2200میلیمتر و بیش از  17هزار كیلومتر خطوط فرعی
فاضالب شهرهای مختلف (با مجموع مساحتی بالغ بر  200هـزار هكـتار و
جمعیتـی بیش از  22میلیون نفر تحت پوشش) ،طراحی و نظارت براجرای
بیش از  20تصفیه خانه فاضالب و تعداد زیادی ایستگاههای باالبر و پمپاژ
تا ظرفیت  3مترمكعب در ثانیه ،طراحی بیش از  5هزار كیلومتر كانال ،لوله
و تونل برای شبكههای اصلی و فرعی جمعآوری و دفع آبهای سطحی
شهرهای مختلف با بیش از 100هزار هكتار سطح تحت پوشش ،اشاره
نمود.
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تصفیه خانهی آب تبریز

تاسيسات آب و فاضالب و خطوط انتقال سياالت
از مهمترین طرحهای مطالعاتی و نظارتی به اتمام رسیده و یا در دست
اقدام در زمینهی تاسیسات آب و فاضالب و خطوط انتقال سیاالت میتوان
به موارد ذیل اشاره نمود :

پروژهی آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس به طول  760كیلومتر
پروژهی آب رسانی غدیر به طول  650کیلومتر
پروژهی انتقال آب شرب به شهرهای شمالی استان كرمان به طول
 660كیلومتر
پروژهی آبرسانی به رفسنجان از سد سولكان به طول  380كیلومتر
پروژهی آبرسانی به یزد از زاینده رود (خط اول) به طول  330كیلومتر
پروژهی آبرسانی به تبریز از زرینهرود (خط اول) به طول  180كیلومتر
پروژهی آبرسانی به تبریز از زرینهرود (خط دوم) به طول  295كیلومتر
( باانشعابات )

•پروژهی آبرسانی به شهر های حاشیه خلیج فارس
•تصفیه خانه فاضلاب اردبیل

پروژهی آبرسانی به قم از سد كوچری به طول  176كیلومتر
پروژهی آبرسانی به همدان از سد تالوار به طول 140كیلومتر
پروژهی آبرسانی به قشم از بندرعباس به طول  80كیلومتر
پروژهی آبرسانی به كرمانشاه از سد گاوشان به طول  70كیلومتر
پروژهی آبرسانی به سمنان از چشمه روزیه به طول  48كیلومتر
مطالعات آبهای سطحی شهرهای تهران 70هزار هكتار ،كرمان 10هزار هكتار
بندرعباس  5هزار هكتار ،ساری 4هزار هكتار و ارومیه  8هزار هكتار
تصفیهخانههای فاضالب شهرهای تهران ،شیراز ،بندرعباس ،ساری ،بیرجند
بابل ،زنجان ،اردبیل و...
 تصفیهخانههای آب شهرهای یزد ،كرمان ،قم ،تبریز ،دشت آزادگان ،همدان
كرمانشاه ،بندرعباس ،ارومیه ،سیرجان و ...
مطالعات مقاومسازی سامانههای آبرسانی شهرهای تبریز ،كرمانشاه و
شیراز در برابر زلزله

•سازه های هاضم تصفیه خانه فاضلاب شیراز
•طرح جامع فاظلاب تهران

پروژهی فاضالب شهرهای :

تهران  3500كیلومتر ،شیراز2860كیلومتر
كرمان1600كیلومتر ،همدان 1200كیلومتر
ساری 840كیلومتر ،ارومیه 800كیلومتر
بابل 580كیلومتر ،بندرعبـاس500كیلومتر
مراغه 380كیلومتر ،تبریز 350كیلومتر
ایالم 330كیلومتر ،اصفهان 300كیلومتر
بیرجند 280كیلومتر ،اردبیل 280كیلومتر
منطقهی ویژهی انرژی پارس 248كیلومتر
و...
info@mahabghodss.com
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پروژهی آب رسانی غدیر

صنعت تونل
شركت مهندسی مشاور مهاب قدس با اتكا به تجربیات حاصل از  29سال
فعالیت در عرصه های مختلف فنی و مهندسی و با تكیه بر توان و دانش
فنی كارشناسان و متخصصان زبده ،در زمینه طراحی تونل های بلند انتقال
آب ،تونل های آب بر و مغارهای نیروگاهی ،تونل های فاضالب شهری و
ترافیكی ،نیز از جمله پیشگامان این صنعت بوده و با مطالعه ،طراحی و
نظارت بر اجرای بالغ بر  230كیلومتر تونل ،طرح های عظیم و ماندگاری را
به اتمام رسانده یا در دست انجام و مطالعه دارد كه از آن جمله می توان به
مواردی از آنان ذیال" اشاره نمود:
تونلهای انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود مجموعا" به طول
 54كیلومتر كه  36كیلومتر از این مسیر به صورت حفاری ممتد اجرا شده
است.

•عملیات حفاری مکانیزه (  )TBMتونل انتقال آب دز به قمرود
•طرح آب رسانی به سمنان از چشمه روزیه

تونل های پروژه ی خط  7متروی تهران به طول  27كیلومتر
تونل های پروژهی خط  2قطار شهری كرج و حومه به طول  26/87كیلومتر
تونل های آب بر ،انحراف ،زهكش و تزریق سد گتوند علیا جمعا" به طول
 22كیلومتر
تونل های آب بر ،مغار نیروگاه و گالری های سد و نیروگاه کارون  3جمعا"
به طول  21/5كیلومتر
تونل انتقال آب گاوشان به طول  21كیلومتر
تونل فاضالب شهری تهران به طول  18كیلومتر و قطر داخلی  2/5الی
 3متر
كنترل مطالعات  8دستگاه تونل در مسیر آزاد راه خرمآباد به طول
13/7كیلومتر

•تونل انتقال آب دز به قمرود
•تونل آب بر سد گتوند

تونل های آب بر نیروگاه ،گالری ها و تونلهای انحراف سد و نیروگاه
كارون 4جمعا" به طول  9/8كیلومتر
تونل انتقال آب نوسود قطعه  B1به طول  9كیلومتر ( بصورت )EPC
تونل ترافیكی رسالت تهران مجموعا" به طول  2كیلومتر و عرض 13/5
متر
تونل انتقال آب دشت عباس به طول  6/8كلیومتر
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تونل شهری رسالت تهران
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خدمات مهندسي تاسيسات حمل و نقل ريلي شهري ( مترو) و راهسازی
مهاب قدس در طول  29س��ال فعالیت مستمر خود و با بهره گیری از كارشناسان
طراح راه و بخشها ی تخصصی ژئوتكنیك  ،مكانیك خاك و سنگ  ،سازه  ،منابع
آب  ،محیط زیس��ت  ،نقش��ه برداری  ،تجهیزات و  ...در مجموع ،مطالعه ،طراحی و
نظارت بر اجرای بالغ بر  60طرح با طول حدود  2768كیلومتر راه دسترس�ی

(راه اصلی درجه دو) و  339كیلومتر راه جایگزینی (راه اصلی درجه یك) در
محدوده س�اختگاه و مخازن سد و تاسیسات وابسته و  440كیلومترآزادراه

را با استفاده از بهترین نرم افزارهای راهسازی همچون:
Civil 3D- Autodesk Land Desktop - In Roads - SDR Map
)نرم افزار انستیتو آسفالت آمریكا ( CSDP - Hwy
به اتمام رسانده ویا در دست انجام دارد .از جمله مهم ترین طرح های در دست انجام
مهاب قدس می توان به طرح ملی" آزاد راه حرم تا حرم " اشاره نمود.

•متروی
کرج)
قمرود
•جاده جایگزینی سد کوچری ( طرح انتقال آب از دز به
•متروی کرج

این طرح شامل احداث آزادراهی  6خطه ( 3خط رفت و  3خط برگشت) در حدفاصل
شهرقم تا مشهد میباشد .در طی سالهای گذشته مطالعات مقدماتی متعددی برروی
كریدوره��ای مختلف انجام و در نهایت تصمیم ب��ر احداث یك آزادراه جدیداالحداث
 6خطه ،حدفاصل گرمس��ار تا مش��هد و همچنین احداث مسیر  3خطه ی حدفاصل
قم  -گرمس��ار و تعریض و اصالح جاده موجود گرمس��ار  -قم از  2خط به  3خط با
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مشخصات آزادراه  ،گرفته شد .در حال حاضر مطالعات مقدماتی انجام شده و همزمان
با مطالعات فاز  1در قطعات قم  -گرمس��ار ،گرمس��ار  -س��منان و س��بزوار -مشهد
مطالعات فاز  2و عملیات اجرائی در قطعه قم  -گرمس��ار بهطول حدود  160كیلومتر
در حال انجام میباشد.
مهاب قدس با آگاهی كامل از مسئولیت و رسالت خود در رابطه با برنامه های كالن
توسعه ی كشور و از طریق ایجاد سازمانی پویا و دانش محور و تاكید بر اصول مهمی
همچون شایسته س��االری و نخبه گرایی و مكانیزه كردن سیستم نظارت بر كیفیت
همواره در صدد بهبود وضعیت ظرفیت های كاری و توسعه ی سطح خدمات خود بوده
و با تجهیز خود به كارشناسان خبره و مدیران مجرب ،توانسته است تجارب مفیدی
را در عرصـهی خدمــــــات مهندسی تاسیسات حمل و نقل ریلی شهـری ( مترو )
آغاز نماید كه از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

•متروی تهران
دسترسی سد ونیروگاه کارون 3
هایتهران
•متروی
•راه

پروژهی خط  2قطار شهری كرج و حومه شامل:
نظارت بر اجرای ایستگاه و خطوط ارتباطی مسیر به پاركینگ مالرد و دپوی كمال شهر
طراحی و نظارت بر اجرای تونل به طول  26/87كیلومتر
طراحی  3ایستگاه و نظارت بر اجرای  23ایستگاه زیرزمینی
نظارت بر اجرای مركز فرمان
طراح��ی و نظ��ارت بر اجرای س��اختمان اداری  ،هواكشهای میان تونلی ،س��ه
راهیهای بین خطوط و پلههای فرار
پروژهی خط  7متروی تهران شامل:
طراحی و نظارت بر اجرای ایستگاه  U7شفت پشتیبانی  TBMو پاركینگ طبقاتی
طراحی و نظارت بر اجرای ایستگاه تقاطعی G7-F6به انضمام شفت پشتیبانی G7
نظارت وکنترلکیفی برحفاری مکانیزه یتونل به طول 27کیلومتر
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آزاد راه حرم تا حرم

عالج بخشي و پايداري سازهها
شركت مهندسی مشاور مهابقدس با دارابودن متخصصان كنترل پایداری
عالجبخشی و بهرهبرداری انواع سازهها در زمینهی مطالعات كنترل
پایداری ،ایمنسازی ،عالجبخشی ،بازسازی ،تاسیسات و سامانههای آبی
و همچنین دستورالعملهای نگهداری و نظام بهرهبرداری سدها ،سازههای
نیروگاهی ،دریایی ،تونلهای شهری و  ...فعالیت مینماید كه در قالب:

مطالعات جامع كنترل پایداری و ایمنی
مدیریت نگهداری و بهرهبرداری سدها و تاسیسات وابسته
مطالعات عالج بخشی ،كنترل رسوب و افزایش ارتفاع سدها
مطالعات شكست سدها
تهیه دستورالعمل نگهداری و بهرهبرداری سدها ،سازهها و سامانههای
مهندسی،تفكیك و طبقه بندی میشود.

•سد سفید رود
•سدمخزنی زرینه رود( بوکان)

مطالعات كنترل پایداری سدها

كنترل پایداری سدهای كشور ( مرحله اول و دوم) ،دورهی تضمین سد
مارون ،شهید رجایی(تجن) ،سد تنظیمی انحرافی كرخه (حمیدیه) ،مطالعات
ایستایی سدهای دز و شهید عباسپور ،رفتارنگاری سد و نیروگاه كارون 3
مطالعات عالج بخشی و افزایش ارتفاع سدها

ترمیم سرریز سد شهید عباسپور (كارون ،)1عالجبخشی سد لتیان ،سد
تنظیمی انحرافی كرخه ( حمیدیه) ،ترك پایه  18سد سفیدرود ،سد مهاباد،
سد ماكو (بارون) ،حوزه استغراق و تثبیت جناحین سرریز سد كارون ،1بهسازی
آبگیرهای نیروگاه سد شهید عباسپور (كارون  ،)1كنترل لولههای باالدست
سد وحدت ،حفاظت فضای دو باكت و تثبیت جناحین سرریز شهید عباسپور،

•سد لتیان
•سد فریمان

تخلیه كنندههای سد جیرفت ،ترمیم سد سفیدرود ،آببندی سد آبشینه همدان،
افزایش ارتفاع سدهای زرینهرود ،فریمان و چغاخور ،احداث تخلیهكنندهی
جدید رسوب سد دز ،عالجبخشی تاسیسات آبی استان اردبیل ،بهینهسازی و
عالجبخشی سیستم آبگیر سد زرینهرود ،بررسی و عالج بخشی علل خوردگی
بتن سرریز سد میناب ،و ...
تهیه دستورالعمل بهربرداری و نگهداری سدها:

تهیه دستورالعمل بهرهبرداری و نگهداری سدهای شهیدرجایی ،مارون،
علویان ،رئیسعلی دلواری ،گالبر ،ایالم و سیرجان
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4 سد و نیروگاه کارون

پدافند غيرعامل
شركت مهندسي مشاور مهاب قدس ،به دنبال اخذ صالحيت گروه تخصصي
ايمني و كاهش خطرات پدافند غيرعامل از معاونت برنامهريزي و نظارت
راهبردي رياست جمهوري ،با تشكيل دفتري براي اين منظور در ساختار
سازماني شركت ،مطالعات فني و مهندسي طرحهاي پدافند غيرعامل
سد نيروگـاه و سازههاي وابسته ،تاسيسات و تجهيزات آبرساني مخازن
تلمبهخانهها ،سيستمهاي انتقال و پمپاژ ،خطوط و ايستگاههاي مترو ،راه و
راهآهن ،پـلها ،تونـلها و به طور كلي سازههاي عظيم و استراتژيك را به
منظور تحقق اهداف زير ،در دستور كارقرار داده است:

•سد سلولی بهمنشیر
•سد رئیس علی دلواری

افزايش بازدارنگي
كاهش آسيبپذيري
تداوم فعاليتهاي ضروري
ارتقاي پايداري ملي
تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي و تروريستي دشمن
در همين راستا در حال حاضر پروژههاي زیر را در دست مطالعه دارد:
مطالعات و طراحي پدافند غيرعامل تصفيهخانهي آب جالليه تهران
مطالعات و طراحي مفهومي تيپ پدافند غيرعامل سدهاي در حال
بهرهبرداري استان تهران(كرج ،لتيان ،الر ،طالقان و ماكو) به همراه تاسيسات
وابسته و تونلهاي آب بر الر به نيروگاه كالن ،سد الر به تصفيهخانه 5

•سد ونیروگاه شهریار
•سد تبارک آباد

سد لتيان به تصفيهخانههاي  3و  4و سد كرج به تصفيهخانههاي  2 ،1و 6
و نيروگاه كالن
مطالعات مديريت بحران تاسيسات آب استان تهران
مطالعات و طراحي مفهومي پدافند غيرعامل سدها و تاسيسات وابسته
درحال بهرهبرداري استان خوزستان(سدهاي كرخه ،دز ،كارون ،1كارون3
مسجد سليمان ،و مارون)
مطالعات پدافند غيرعامل سدهاي مخزني تهم ،گالبر و تالوار در استان
زنجان
مطالعات پدافند غيرعامل سد مخزني چايلي در استانگلستان
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سد و نیروگاه سلمان فارسی
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ژئوماتيك
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس باحضوری فعال و مستمر در عرصهی
ژئوماتیک کشور طی بیست و هشت سال گذشته و در راستای چشمانداز
خود با اتخاذ مدیریت صحیح منابع انسانی وبهکارگیری تجهیزات
سختافزاری و نرم افزاری هماهنگ با دانش فنی روز ،توانسته است
نقش موثری درطراحی ،اجرا وکنترل طرحهای زیر بنایی کشور ایفا نموده
و گامهای موثری در پیشبرد اهداف کالن کشور بر داشته و درعرصهی
بینالمللی ،ظرفیتهای جدید کاری ایجاد نماید .امور ژئوماتیک شرکت
عهده دار ارایهی خدمات زیر در قالب :طراحی ،مشاوره و اجرا میباشد.

تجربه و با استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دقیق ،نوین
و پیشرفته عهده دار فعالیتهای همچون طراحی ،ساخت نقاط ،مشاهدات
محاسبات و آنالیز جابهجایی ها در شبکه های ژئودتیک برای رفتارسنجی
میکروژئودزی سازه ها شامل :سدها،برجها ،ساختمانهاوسازههایبلند،پلها
و ...؛ طراحی،مشاهدات ومحاسبات شبکه های رفتارسنجی میکروژئودزی
در گسلها و مناطق زمین لغزشی؛ ایجاد،توسعهی مشاهدات و محاسبات
شبکههایژئودزی ماهوارهیی با استفاده از سیستم های تعیین موقعیت
جهانی( ،)GPSایجاد سیستم مونیتورینگ پیوسته در سدها با استفاده از
روشهای نوین میباشد.
تعدادی از فعالیتهای انجام شده :

طراحی شبکه های ژئودتیک سدهای :کارون ،3کرخه ،شهید رجایی ،سپیدرود
گدارلندر ،ستارخان ،سهند ،مارون ،سیرجان ،پیشین ،ایالم و تبارک آباد

•ترازیابی دقیق سد کرخه
•نقشه برداری سدرئیس علی دلواری

میکروژئودزی و ژئودزی ماهوارهیی:

مهاب قدس با سابقهی بیش از بیست سال ،اولین شرکت دارندهی
گواهینامهی ایزو در زمینهی میکروژئودزی می باشد .بخش میکروژئودزی
و ژئودزی ماهوارهیی این شرکت با همکاری نیروی انسانی کارآمد و با
info@mahabghodss.com

•نقشه برداری کرخه
•نقشه برداری ساختمان مجلس

طراحی و انجام مشاهدات و محاسبات سر شکنی شبکه های ژئودتیک
برج میالد
مشاهدات ترازیابی دقیق شبکهی ارتفاعی نقاط قدیمی نیروگاه اتمی
بوشهر( 4مرحله) ،طراحی ،ساخت و نصب  220عدد نقطهی ارتفاعی بر
روی ساختمانهای نیروگاه اتمی بوشهر و  11نقطهی ارتفاعی عمقی در
محوطهی نیروگاه به عمقهای  22،15،12متر و انجام مشاهدات ترازیابی
دقیق شبکهی ارتفاعی نقاط جدید(سه مرحله)
ایجاد شبکه های مبنایی و انجام مشاهدات ماهوارهیی ( )GPSو ترازیابی
دقیق در پروژهی خط  2قطار شهری کرج
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برج میالد تهران

ژئوماتيك
هیدروگرافی

تعدادی از فعالیتهای انجام شده:

گروه هیدروگرافی مهاب قدس با بهکارگیری کارشناسان با تجربه و
بهکارگیری تجهیزات پیشرفتهی هیدروگرافی ،توانایی تهیهی نقشه های
هیدرو گرافی مورد نیاز طرحهای عمرانی را دارا می باشد.

بررسی انحراف تیرهای اسکلت فلزی ساختمان اداری مجلس با استفاده
از سیستم اسکنر لیزری
تهیهی نقشه ساختگاه سدهای :گتوند ،رییسعلی دلواری ،تنگ معشوره و
خرسان  2با استفاده از سیستم اسکنر لیزری

تهیهی نقشههای هیدروگرافی حوضچهی آرامش سد شهید عباسپور
حوضچهی نیروگاه بوشهر
عمق یابی رودخانهی نیجر در کشور مالی
هیدروگرافی دریاچهی سد جیرفت ،رییسعلی دلواری و کرخه

فتوگرامتری

تعدادی از فعالیتهای انجام شده:

این گروه با بهکارگیری متخصصین با تجربه و استفاده از دستگاه های پیشرفتهی
تحلیلی(  ) DS2000 -DS 3000و ایستگاه های فتوگرامتری رقومی ،توانایی
تولید نقشه های توپوگرافی بزرگ مقیاس و نقشه های پوششی کوچک مقیاس
از عکسهای هوایی با دقت های مورد نیاز را دارد.این گروه ارایهی خدمات علمی
و فنی در زمینه های مثلث بندی هوایی(تهیه و محاسبات سر شکنی بلوک فتو
گرامتری)؛ تولید مدل رقومی ارتفاعی()DEM؛ فتوگرامتری مهندسی(تعیین
موقعیت و جابهجایی سازه های مهندسی نظیر پلها و سدها)؛ فتو گرامتری برد
کوتاه(تهیه نقشه های بزرگ مقیاس از مناطق باستانی و میراث فرهنگی) را در
برنامهی کاری خود قرار داده است.
تعدادی از فعالیتهای انجام شده:

طرح تبدیل و ترسیم سبزکوه (  1: 5000از عکس )1 :10000
طرح تبدیل و ترسیم شهرهای خمین و یزد ( 1 :2000از عکس )1: 4000
طرح تبدیل و ترسیم شهرهای :ارومیه ،سعادت شهر ،نهاوند و صالح آباد
( 1: 2000از عکس )1: 5000
سنجش از دور
•کاداسترباغات چای پلرود
•فتو گرامتری

این گروه با بهره مندی از متخصصین مجرب و بهکارگیری تجهیزات روزآمد و
انجام مطالعات الزم سعی در اجرای بهینهی پروژه های مرتبط داشته است .در
حال حاضر این گروه با استفاده از تصاویر ماهوارهیی با قدرت تفکیک گوناگون
و باندهای طیفی متنوع توانایی انجام پروژه های مطالعاتی و تهیهی نقشه های
موضوعی و توپوگرافی در مقیاسهای مختلف را دارا میباشد.
تعدادی از فعالیتهای انجام شده:

تهیهی نقشه کاربری اراضی محدودهی حوضهی آبریز رودخانهی زهره در مقیاس
 1: 50.000با مساحت  1.750.000هکتار با استفاده از تصاویر ماهواره IRS
تهیهی نقشه کاربری اراضی محدودهی مخزن سد خرسان  2در مقیاس 1: 5000
به مساحت سه هزار هکتار با استفاده از تصاویر ماهواره QuickBird

سیستمهای اطالعات مکانی

گروه  GISشرکت مهندسی مشاور مهاب قدس با تکیه بر تجربه و
تخصص گسترده پرسنل کارآزموده خود،آمادگی ارایه خدمات در زمینهی
نیاز سنجی،طراحی مدلها و توسعه و پیاده سازی سیستمهای اطالعات
مکانی  GISدر عرصه های مختلف نظیر سد و نیروگاه ،شبکه های آبیاری
و زهکشی ،شبکه های آب و فاضالب ،شبکه های توزیع برق ،مدیریت امور
شهری و منطقهیی و ...را دارد.

نقشه برداری

اینبخشبااستفادهازدانشوتجربهیکارشناسانوتکنسینهایمجربوتجهیزات
مدرن نقشه برداری در زمینهی تهیهی نقشههای مبنایی ،توپوگرافی در مقیاسهای
مختلف ،پالن و پروفیل،کاداستر ،فاضالب شهری و خطوط انتقال آب فعالیت مینماید.
این بخش توانسته است از ابتدای تاسیس ،ده ها هزار برگ نقشه با مقیاسهای
گوناگون تولید و نقش بهسزایی در انجام پروژه های زیربنایی کشورایفا نماید.
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بخشی از فعالیتهای انجام شده:

ایجادپایگاهدادهتکمیلیپروژه«مدیریتیکپارچهمنابعآبحوضهرودخانهسفیدرود»
جمع آوری اطالعات مکانی و توصیفی شبکه انتقال و فوق توزیع استانهای:
اردبیل ،قزوین و زنجان و آماده سازی اطالعات در محیط GIS
مطالعات جامع ،طراحی و پیاده سازی  GISشرکت آب و فاضالب غرب
استان تهران در محدودهی پایلوت «عظیمیهی کرج»
مطالعات انتخاب ساختگاه نیروگاه های اتمی با ظرفیت تولید  20هزار مگاوات برق

ساختگاه سد و نیروگاه خرسان 2
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تحقيق و توسعه R&D
توجه ويژه به امر پژوهش و نوآوري و استفادهی بهينه از تجربيات جهاني
و تازههاي علم مهندسي ،براي نيل به اهداف شركت و سازگار نمودن
مهاب قدس با عدم قطعيتهاي ناشي از پيچيدگيهاي اقتصادي ،سياسي،
فرهنگي و اجتماعي و نيز تغيير پذيري عوامل محيطي كه جملگي بيانگر
الزام به انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه ميباشند ،ماموريتي است كه
در دفتر تحقيق و توسعه( ) R&Dبه انجام ميرسد .ماموريتهاي اين دفتر

به گونهیي تبيين و طراحي شده كه با استراتژي فعلي و بلند مدت شركت
و نيز گسترش فعاليتها و كسب نوآوريها سازگار و همسو ميباشد .رئوس
اين فعاليتها به شرح زیر است:
تحقيق و توسعه در خصوص گسترش دامنهي فعاليتهاي شركت در زمينهي
انواع زير ساختها ( از قبيل راه ،راهآهن ،حمل و نقل دريايي ،بنادر ،فرودگاه

نفت و گاز ،تهيه نرمافزار ،تحقيقات زيست محيطي ،انرژيهاي نو و )...
تحقيق و توسعه در خصوص بازاريابي براي شركت
انجام نوآوري  INNOVOTIONبه منظور هدايت شركت به سوي
جذب پروژههاي جديد به ويژه انرژيهاي نو
هدايت شركت در جهت بهرهگيري بهينه از نرمافزارهاي به روز جهان در
زمينهي فعاليتهاي شركت و توسعهي نرم افزارهاي فني موجود به منظور
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ارتقاي كمي و كيفي طرحها.
سازماندهي بانك اطالعات نيروهاي تخصصي داخل شركت ،برقراري ارتباط
با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به منظور بهرهگيري بهينه از نيروهاي شركت
انجام تحقيقات در خصوص فرصتها و تهديد ها و آسيب شناسي آنها به
منظور استفاده از جايگاه مهاب قدس در عرصههاي ملي و بينالمللي.
بهرهگيري از استانداردهاي ملي و بينالمللي و تهيه و تدوين دستورالعملها
و استانداردهاي معتبر در جهت فعاليتهاي جاري شركت.
تعدادیاز طرح های پژوهشیانجامیافته در دفتر تحقیق و توسعه:

تهيه و تدوين مشخصات عمومي سدها
تهيهی استاندارد زيست محيطي طرحهاي سدسازي
تهيه ی راهنماي تجهيزات هيدرومكانيكي شبكههاي آبياري و زهكشي
و سدهاي انحرافي

تهيهی راهنماي تحويل حجمي آب در شبكههاي آبياري و زهكشي
تهيهي ضوابط و معيارهاي فني طراحي تلمبهخانههاي آب
تهيهی مدل كامپيوتري ارزيابي اثراث زيست محيطي سدها و سازههاي آبي
بازنگري و تكميل نقشههاي ابنيهی فني شبكههاي آبياري و زهكشي
تهيه فهرست خدمات مرحله تفصيلي طرحهاي آبرساني
بازنگري فهرست و شرح خدمات مراحل مختلف طرحهاي آبياري و زهكشي
تهيهی مشخصات فني عمومي كارهاي مهندسي رودخانه
تهيهی و تدوين مدل عددي انتقال رسوب در رودخانهها ،كانالها ،مخازن
سدها ،بندهاي انحرافي
تهيهی نرم افزار ترسيم سه بعدي و متره  70نمونه سازهي هيدروليكي
ساخت مدل تصميمگيري براي مديريت طرحهاي توسعه منابع آب در سطح
حوضهیآبريز
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مهاب قدس در عرصه هاي بين المللي
شركت مهندسی مشاور مهاب قدس با اتكا به تجربهی  29سالهی فعالیت و
حضور در عرصههای مختلف فنی و درك ضرورت تمركز بر روی مقولهی صدور
خدمات فنی و مهندسی به خارج از مرزهای كشورمان و با تاسیس دفتر بازاریابی
بین المللی ،در مناقصات خارج از كشور حضوری فعال داشته و پروژههای متعددی
را به انجام رسانده یا دردست اقدام دارد .اهم وظایف این دفتر شامل این موارد
میباشد:

پایش بازار فعالیتهای مهندسی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسیكشورها
برنامهریزی جهت شناسایی و توسعهی بازارهای هدف.
شناسایی مناقصات بینالمللی جاری در كشورهای هدف.

جمهوریمهاب قدس
تاجیکستان -از شرکت
•بازدید وزیر
تاجیکستان
انرژیسنگ توده 2
•نیروگاه سد
•نیروگاه مینگه چویر -جمهوری آذربایجان

هماهنگی با بخشهای تخصصی شركت در تهیهی پیشنهادات فنی و مالی
مناقصات و پایش نتایج آن ها
برنامهریزی جهت ایجاد دفاتر نمایندگی و یا ثبت شعب در كشورهای هدف
پایشطرحهایجاری
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طرحهای بینالمللی انجام یافته یا در دست انجام توسط مهاب قدس:

كشور قطر
مطالعات ایستگاه پمپاژ الغرافه
مطالعات منابع آب ( مخازن هوایی) فرودگاه قدیمی الوكره دوحه
كشور آلبانی
مطالعات بازسازی شبكهی آبیاری و زهكشی كورچا
كشور گینهی استوایی
طراحی سد و نیروگاه جیپلو
كشور تاجیكستان
مطالعه ،طراحی و نظارت بر اجرای سد و نیروگاه سنگ توده2
مطالعات مراحل شناخت طرح سد و نیروگاه عینی

•محل احداث پروژه های آبیاری ونیروگاهی کاما -افغانستان
•شبکه آبیاری وزهکشی کورچا -آلبانی

كشور آذربایجان
مطالعات بازسازی نیروگاه مینگه چویر
كشور سوریه
مطالعات ژئوهیدرولوژی مخزن سد الحصین
مطالعات و طراحی دهانه آبگیر و ایستگاه پمپاژ عین دیوار
كشور افغانستان
مطالعات امكان سنجی پروژهی برقابی و آبیاری سد و نیروگاهكاما
مطالعات امكان سنجی نیروگاه سروبی2

نیروگاه سد سنگ توده  ( 2کشور تاجیکستان )

نیروگاه مینکه چویر( کشور آذربایجان )
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گواهينامه ها و تقديرنامهها
مهاب قدس در طول  29سال فعالیت و حضور مستمر در عرصههای گوناگون فنی و مهندسی موفق به كسب عناوین
و افتخارات پرشماری شده است كه به چند نمونه از آن ها اشاره میشود:
دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری برای طراحی و نظارت بر اجرای بزرگترین سد تاریخ ایران بر كرانهی
كرخهی ناآرام
دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری برای طراحی و نظارت بر اجرای سد و نیروگاه كارون3
دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری به مناسبت احداث نیروگاه آبی كرخه
دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری به مناسبت احداث سد گاوشان
دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو به عنوان شركت برتر در نخستین جشنوارهی تامین كنندگان تجهیزات و
خدمات صنعت آب ،برق و آبفا در سال 1384
دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو به مناسبت احداث سدو نیروگاه كارون3
دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو ،برای طرح آبرسانی به حاشیه خلیج فارس از سد كوثر
دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو ،به مناسبت اجرای موفق طرح افزایش ارتفاع سد شهید كاظمی بوكان
دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو ،برای اجرای موفق سد مخزنی طالقان.
دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو ،به مناسبت كسب ركورد  89هزار متر مكعب بتنریزی در بدنه سد كارون 4
در اردیبهشتماه 1388
دریافت لوح تقدیر از معاونت محترم وزیر نیرو در امور آبفا به مناسبت اتمام عملیات اجرایی طرح آبرسانی از
زاینده رود به یزد
دریافت لوح تقدیر از معاونت محترم وزیر نیرو در امور آبفا به مناسبت اجرای موفق احداث طرح تصفیه خانه فاضالب
شهر شیراز
دریافت لوح تقدیر از معاونت محترم وزیر جهاد كشاورزی برای كسب عنوان سرآمدی و نمونه در میان شركتهای
مشاورهیی فنی در سال 1386
دریافت گواهینامهی اشتهار در سرآمدی از دبیرخانه جایزه ملی كیفیت ایران سال 1382
دریافت جایزهی تایید صالحیت سرآمدی در كسب و كار از موسسهی  DQSدر سال 2004
دریافت لوح تقدیر و گواهینامهی اهتمام به سرآمدی در سالهای1384،1383و  1385از دبیرخانهی جایزهی ملی
كیفیت ایران
دریافت گواهینام ه و نشان افتخار بین المللی « ستارهی طالیی كیفیت» برای تعهد و الزام در رعایت كیفیت ،رهبری ،تكنولوژی
و نوآوری درسال 2008از موسسه  BIDبراساس مدلTQM-QC 100
دریافت لوح تقدیر جامعهی مهندسان مشاور كانادا به دلیل طراحی پیچیده و نظارت دقیق بر اجرای طرح كارون سه
در سال  2008به عنوان طرح برتر
دریافت گواهینامهی  ISO 9001:2008از شركت توف نورد آلمان
دریافت گواهینامه و نشان افتخار بینالمللی « ستاره پالتینیوم» برای برتری در رعایت كیفیت و تعهد به مشتری
مداری ،رهبری ،نوآوری و تكنولوژی در سال  2009از موسسهی  BIDبر اساس مدل TQM-QC 100
دریافت جایزهی بین المللی « چشم الماس» برای تعهد و الزام در رعایت كیفیت درسال  2009از موسسهی
OTHERWAYS
دریافت جایزه سه ستاره اشتهار وسرآمدی E4Rاز سوی بنیاد کیفیت اروپا  EFQMدرسال 2010
دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو ،برای اجرای موفق سد مخزنی البرز
دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو ،برای بهره برداری موفق از مرحله اول طرح انتقال آب از سرشاخه های دز
به قمرود وآبرسانی به شهر مقدس قم
دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو ،برای اجرای موفق سد مخزنی آغ چای ( بزرگترین سد خاکی قوسی در
ایران)
دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو ،برای اجرای موفق طرح عظیم سد ونیروگاه کارون 4
دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو ،به مناسبت آبگیری موفقیت آمیزطرح عظیم سد ونیروگاه گتوند علیا
دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو ،به مناسبت آبگیری موفق آمیز طرح سد ونیروگاه سیمره
دریافت گواهینامه نشان تعالی از فدراسیون مشاوران کشورهای اسالمی ( ) FCIC
کسب عنوان " آزمایشگاه معتمد" از سازمان حفاظت محیط زیست کشور به مدت سه سال توسط آزمایشگاه آب
وخاک مهاب قدس
دریافت جایزه طالیی برای تعهد در مشتری مداری و دستیابی به نتایج شاخص در مدیریت کیفیت در سال 2012
از موسسه اروپایی ESQR
و ...
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كتابخانه و مركز اسناد
فنآوری اطالعات () IT

همگام با پیشرفت علم و تكنولوژی و استفاده از فنآوریهای نوین در
مدیریت اطالعات و ارتباطات ،شركت مهندسی مشاور مهاب قدس با
بهرهگیری از آخرین دستاوردهای نرمافزاری و سختافزاری پیشرفته و
مدرن ،زمینههای مناسبی را برای استفاده از فنآوری اطالعات ( )ITدر
توسعهی كمی و كیفی خدمات فنی و مهندسی و ارتقای كیفی پروژهها
همزمان با كاهش زمان آنها و افزایش رضایت مندی كارفرمایان فراهم
آورده است .
طراحی و اجرای نظامهای متعدد اطالعاتی ،تهیهی نرمافزارهای محاسباتی
و طراحی با رویكرد جاری سازی سیستمهای بدون كاغذ و سازماندهی
تمامی سیستمها در قالب یك نظام جامع اطالعات مدیریتی ()MIS
پیشرفته كه در نوع خود بینظیر است ،از جمله اقدامات اساسی است كه در
راستای چشمانداز  ITشركت ( توانمندسازی اطالعاتی كلیه زیرساختها
و فرآیندها و توسعهی سازمان مجازی در مسیر آرمان جهانی شدن مهاب
قدس ) تبیین شده است .
در مهاب قدس بر پایهی فرآیندهای مهندسی شده و با كاربرد پیشرفتهترین
امكانات و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و در قالب شبكهیی گسترده،
جریان روانی از اطالعات ایجاد شده است كه موجب تقویت گنجینهی دانش
و تجربهی فردی و سازمانی میشود .این مسیر ،پیشینهیی در حد ربع قرن
عمر مهاب قدس دارد.
مدیریتمنابعواطالعات
كتابخانه

كتابخانهی شركت مهندسی مهاب قدس یكی از غنیترین مراجع فنی
و اطالعاتی در زمینههای سد و نیروگاه ،آبرسانی ،آبیاری و زهكشی،
شبكههای آب و فاضالب ،تصفیهخانهها و تلمبهخانهها ،تونل  ،راه ،ابنیهی
فنی و سایر منابع علمی و كتابخانهیی در زمینهی مطالعات و تحقیقات پایه
علوم مهندسی و ساخت میباشد.
منابع موجود در كتابخانه بالغ بر  37000جلد انواع كتابهای فنی و مهندسی،
بیش از  35000نسخه انواع نشریات تخصصی داخلی و خارجی و حدود 31000
سند انواع استانداردهای بینالمللی و مهندسی میباشد.
به عالوه در این كتابخانه انواع كاتالوگ فنی سازندگان و پیمانكاران و كتاب
 CDمجموعهی مقاالت كنفرانسهای علمی مختلف موجود بوده كه مجموعه
مقاالت بهطور عمده تخصصی بوده و در ارتباط با فعالیتهای شركت میباشد.
همگام با توسعهی فنآوری اطالعات و ظهور كتابخانههای دیجیتال ،كتابخانهی
شركت مهندسی مهاب قدس نیز اقدام به طراحی و ایجاد كتابخانه نموده تا امكان
مبادلهی اطالعات را در سطحی بهتر فراهم آورد.
در همین راستا بیش از  7000عنوان كتاب ،مقاله و پایاننامه 5000 ،نسخه انواع
نشریات و بالغ بر 21000سند استانداردهای بینالمللی از قبیل،DIN ، CEI
 MTN، ACI ، ASTM ، AASHTO ، BSIو ...در این مركز موجود
میباشد.
كتابخانهی شركت مهندسی مشاور مهاب قدس در گذر سالها با مراكز بینالمللی
همچون كمیتهی بینالمللی سدهای بزرگ ( ،)ICOLDانجمن آب آمریكا
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( ، )AWWAانجمن مهندسی عمران آمریكا (، )ASCEانجمن بتن آمریكا،
فدراسیون مهندسین مشاور كشورهای اسالمی( ،)FCICكمیتهی بین المللی
آبیاری و زهكشی ( ) ICIDانجمن بینالمللی مهندسان مشاور( )FIDICو
انجمن بین المللی هیدروپاور ( )IHAنیز در ارتباط میباشد.
مركز اسناد و مدارك فنی

مركز اسناد و مدارك فنی شركت مهندسی مشاور مهاب قدس با در اختیار
داشتن كادر متخصص و مجرب و بهرهمندی از پیشرفتهترین امكانات سخت
افزاری و دیگر تجهیزات مورد نیاز ،به عنوان یكی از مراكز اصلی و مهم
اسنادی ،علمی و مرجع در علوم مهندسی ساخت به ویژه در صنعت آب
كشور میباشد.
در این مركز كه كاملترین بایگانی فنی صنعت آب كشور است ،كلیهی
گزارشات و نقشههای فنی صدها پروژهی عمرانی كه توسط مهاب قدس
مطالعه و طراحی شده و یا یكی از مراحل مطالعات ،طراحی و نظارت
بر اجرای آنها دخیل بوده است نگهداری میشود .بهعالوه بسیاری از
گزارشات و نقشههای فنی سازههای آبی مطالعه و طراحی شده توسط سایر
شركتهای مهندسی مشاور داخلی و خارجی در این مركز جمعآوری و
نگهداری میشود.
بایگانی عكسهای هوایی و ماهوارهیی و نقشههای افست ،توپوگرافی و
زمین شناسی مهاب قدس یكی از غنیترین منابع فنی در نوع خود میباشد،
كه با پیشرفت علم و تكنولوژی خود را به روز كرده و امروز كلیهی این منابع
به شكل دیجیتالی نگهداری میشود.
بیش از  28000قطعه عكس هوایی و ماهوارهیی و حدود  35000برگ
نقشههای افست ،نقشههای توپوگرافی و نقشههای زمین شناسی ،در این
مركز نگهداری میشوند.
پژوهشگران و دانشپژوهان و كارشناسان شركت میتوانند با مراجعه به این
بایگانی غنی و منحصر بهفرد ،دسترسی جامعی به پوشش سراسری كشور و
بعضا منطقهیی داشته باشند.
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پروژه های خاتمه یافته
شركت مهندسي مشاور مهاب قدس پس از  29سال فعاليت مستمر و موفقيت آميز ،توانسته است با اصالت بخشيدن بر محور كيفيتگرايي و به مددبرنامه
ريزيهاي درست و سنجيده و توجه جدي به اصل انجام به موقع و درست تعهدات خود در قبال مشتريان و كارفرمايان،تاكنون  1945پروژهي مطالعاتي و
نظارتي در زمينههاي مختلف در داخل و خارج از كشور به انجام برساند.شرح فعاليتهاي مذكور به تفكيك نوع فعاليت در جدول زير ارايه گرديده است.
نوع پروژه

سد و نيروگاه
آبياري و زهكشي
تاسيسات آب و فاضالب
مطالعات يكپارچه منابع آب و خاك
مطالعات زيست محيطي
نظارت بر عمليات ژئوتكنيك ،حفاريهاي اكتشافي،
منابع قرضه و ژئوفيزيك
مطالعات خاكشناسي ،اليه بندي و آبگذاري خاك
خدمات نقشه برداريهاي زميني،
فتوگرامتري و هيدروگرافي
خدمات ميكروژئودزي و رفتارسنجي
تهيهی دستورالعمل ،آيين نامه و استانداردها
براي طرحهاي عمراني
تهيهی اسناد و برگزاري تشريفات
مناقصههاي بينالمللي و فاينانس
مطالعه وطراحی پدافند غیرعامل
مطالعات مهندسی ارزش
جمع كل

شناخت
20
21
17
131
68
158
51

توجيهي
130
94
144
ـ

مرحله

طراحي
123
150
219
ـ

نظارت بر اجرا بهرهبرداري
4
80
1
83
2
83
ـ
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

246

67
22
20
2
9
832

جمع كل پروژههايخاتمهيافته تاپایان سه ماهه سوم سال 1391

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

368

492

1945

246
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کارکنان مهاب قدس
شركت مهندسي مشاور مهاب قدس با اعتقاد كامل به اين باور ،كه مهمترين سرمايهي يك مهندسي مشاور ،داشتن نيروي انساني متخصص ،تحصيلكرده
و كارآمد ميباشد ،از بدو تأسيس اقدام به جذب كارشناسان و فارغالتحصيالن ممتاز رشتههاي مختلف فني و غير فني از دانشگاههاي معتبر و تراز اول
داخلي و خارجي نموده و هماكنون با در اختيار داشتن حدود  2800نفر پرسنل با ميانگين سني  41سال ،كه بالغ بر 75درصد از آنان داراي مدارك دكتري،
كارشناسي ارشد ،كارشناسي و كارداني در  85رشته تحصيلي و  155گرايش تخصصي ميباشند ،به ارائهی خدمات فني ـ مهندسي و پشتيباني در عرصههاي
گوناگون داخلي و بينالمللي مبادرت مينمايد.
تعداد
رشته تحصيلي
825
مهندسي عمران با گرايشهاي مختلف
245
مهندسيزمينشناسي،معدن،ژئوتكنيكو هيدروژئولوژي
170
مهندسي آبياري و كشاورزي در گرايشهاي مختلف
مهندسينقشهبرداري ،ميكروژئودزي،فتوگرامتري و كارتوگرافي 122
105
مهندسي مكانيك در گرايشهاي مختلف
مهندسي برق و الكترونيك و ابزار دقيق در گرايشهاي مختلف 70
45
مهندسي صنايع
48
مهندسي هيدروليك
42
مهندسي محيط زيست
38
مهندسي معماري و شهرسازي
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رشته تحصيلي
مهندسي مكانيك سنگ و مكانيك خاك
مهندسي شيمي در گرايشهاي متفاوت
مهندسي كامپيوتر و فنآوري اطالعات
مهندسي هواشناسي و آبشناسي
جامعه شناسي و اقتصاد
آمار و رياضي
اقتصاد كشاورزي
حسابداري
ساير تخصص ها
جمع

تعداد
35
22
28
33
24
25
22
20
98

2017

