آدرس  :یزد ،میدان شهدای محراب ،خیابان  15خرداد ،ساختمان ولیعصر ،طبقه هفتم
کد پستی8916813665 :
تلفن035 - 91097283 :

فهرست
شرح

صفحه

خدمات مهندسی

3

گواهینامه صالحیت

4

خط مشی کیفیت

6

سوابق و تجارب تخصصی گروه کارشناسی

7

سوابق و تجارب تخصصی گروه دستگاه نظارت

28

تجهیزات مشاور

40

سوابق طراحی و اجرایی مشاور

44

پروژه های مطالعاتی و طراحی

55

طراحی عالئم ایمنی

76

2

خدمات مهندسی
مطالعات شناخت و امکان سنجی

خدمات فنی و مهندسی نظارت عالیه
خدمات کنترل مطالعات و طراحی
مطالعات تکمیلی (پایه ،مرحله اول و دوم) و تفضیلی
خدمات مدیریت طرح
طراح تقاطعات شهری و برون شهری
مجموعه خدمات مهندسی در قالب قراردادهای طرح و ساخت )(EPC

مشاوره ،نظارت و طراحی
راهسازی
ابنیه فنی (سازه و پل)
روسازی راه
سازههای زیرزمینی و تونل
ساختمان
تاسیسات آب و فاضالب

3

گواهینامه صالحیت

4

اطالعات گواهینامه صالحیت

5

خط مشی کیفیت

6

7

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

1

حمیدرضا امیری

دکتری

سازه

15

مدیرعامل

2

مصطفی نشاسته گر

دکتری

عمران  -آب

10

طراح آب و فاضالب

3

محمد تبریزی زاده

کارشناسی

بیش از 30

عضو هیئت مدیره

4

علی اکبر زارع بیدکی

کارشناسی ارشد

راه و ساختمان

پست سازمانی

عمران

22

رئیس هیئت مدیره

5

علیرضا دهقان

کارشناسی ارشد

برنامه ریزی و حمل و نقل

16

مدیر بخش ترافیک

6

عباس صفاری

کارشناس

عمران

بیش از 30

مشاور مدیریتی ،فنی ،حقوقی،مالی و اداری

7

محمد کبریائی

دکتری

برق – قدرت

8

مدیر بخش راه آهن

8

مهدی امیری

کارشناسی ارشد

عمران – راه

4

معاونت تحقیق و توسعه

9

حمید باغستانی

کارشناسی

نقشه برداری

18

مدیر بخش طراحی

10

بمانعلی مهدی

کارشناسی

آبیاری و زهکشی

20

مدیر دفتر فنی

11

حسین میرحاجی

کارشناسی

عمران

16

کارشناس رسیدگی فنی و متره و برآورد

12

مرتضی قائمی نیا

کارشناسی

عمران

10

گروه سازه و مقاوم سازی

13

صالح غفرانی

کارشناسی ارشد

صنایع

12

کارشناس پیمان و رسیدگی

14

علی محمد تقوی

کارشناسی ارشد

عمران

25

15

مائده سرساز یزدی

کارشناسی ارشد

عمران

4

16

سمیه میروکیلی

کارشناسی

عمران

4

کارشناس پیمان و رسیدگی
کارشناس گروه سازه و مقاوم سازی

کارشناس گروه سازه و مقاوم سازی

8

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

پست سازمانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

17

مینا فرودیان

کارشناسی ارشد

عمران-ژئوتکنیک

3

کارشناس فنی و مهندسی

18

بی بی عصمت میرشمسی

کارشناسی ارشد

صنایع

12

کارشناس مالی

19

محسن صادقی

کارشناسی

عمران

6

معاونت توسعه و مدیریت منابع

20

وحید صفاری

کارشناسی ارشد

عمران

3

کارشناس دفتر فنی

21

فریبا دهقان

کارشناسی

عمران

14

کارشناس گروه سازه و مقاوم سازی

22

مریم دهقانی زاده

کارشناسی ارشد

عمران -راه

2

کارشناسی ایمنی

23

فرهاد صدیقی

کارشناسی ارشد

حمل و نقل

3

کارشناس دفتر فنی

9

عضو هیئت علمی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد یزد

دکتر حمیدرضا امیری

عضو علی البدل هیئت مدیره
سازمان نظام مهندسی استان یزد

سوابق تحصیلی:

مدیرعامل

• دکترای عمران  -سازه  .دانشگاه تربیت مدرس تهران
• کارشناسی ارشد عمران – مهندسی زلزله  .دانشگاه تربیت مدرس
تهران
• کارشناسی عمران  -عمران  .دانشگاه صنعتی اصفهان
• دوره تحقیقاتی در دانشگاه Texas at Austinدر آمریکا زیر نظر
پروفسور  ،Engelhardtعضو کمیته اصلی تدوین کننده آیین نامه
فوالد آمریکا

تجارب حرفه ای
• مشارکت در طرح:

مقاوم سازی:

‹ مقاوم سازی نیروگاه فارس
‹ مقاوم سازی نیروگاه لوشان
‹ مقاوم سازی نیروگاه نیشابور
‹ مقاوم سازی بیمارستان آتیه تهران

• کنترل طرح های مقاوم سازی مدارس کشور
• مقاوم سازی آپارتمانهای شرکت تعاونی عدالت گستر یزد
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طراحییی
سازه های
خاص :

◄ طراح یا ناظر عالی طراحی:
طراحی مقدماتی سازه پلهای راه آهن و دوربرگردان بینالحرمین قم
()1388
سازه زیرگذر چهار راه معلم یزد()1388
سازه پل والیت (راه آهن) یزد()1389
سازه پل تیل آباد و نرماب گرگان()1388
طراحی مقدماتی سازه پل  15خرداد یزد()1389
سازه زیرگذر شهرستان اردکان()1389
پل روگذر راه آهن در شهرستان زرند()1391
پل روگذر راه آهن دانه سا یزد ()1392
پل روگذر بلوار شهید مطهری میبد(در دست انجام)
زیر گذر میدان ابوالفضل یزد()1392
زیر گذر میدان ابوذر یزد ()1392
تقاطع غیر همسطح مهریز ()1392
تقاطع غیر همسطح اطلسی یزد ()1393
تقاطع غیر همسطح مهرآوران و جاده کنارگذر (در دست انجام)
تقاطع غیرهمسطح تره بار یزد (در دست انجام)
تقاطع غیر همسطح میدان خاتمی یزد ()1394
پل رودخانه شور محور یزد -بافق ()1395

◄ ارائه طرح درجه بندی ظرفیت باربری پلها
◄ طراحی سازه های مخازن زیر زمینی آب میدان میوه و تره
بار یزد
◄ طراحی پل رودخانه شور بافق مسیر چاه گز  -بافق ()1397
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طراحییی
سیییازه
ساختمان
ی
● طراحی سازههای میدان میوه و ترهبار یزد شامل ساختمانهای اداری و انبارها
● طراحی سازه پروژه  2000واحدی اندیشه یزد (شرکت تعاونی جهاد کشاورزی استان یزد)
● طراحی سازه پروژه  700واحدی خلیج فارس یزد
● طراحی سازه پروژه  124واحدی شهاب یزد
● طراحی سازه مجتمع  124واحدی غدیر یزد
● طراحی سازه پروژه مجتمع همرس واقع در پشت صدا و سیما یزد
● طراحی سازه مجتمع فرهنگی ،تفریحی حمیدیا
● طراحی سازه مجتمع نفت یزد واقع در محل تل یزد
● طراحی سازه مجتمع آپارتمانی غزال یزد
● طراحی سازه مجتمع آپارتمانی بسیجیان واقع در صفائیه یزد
● طراحی سازه مجتمع آپارتمانی تاکسیرانی یزد
● طراحی سازه های آپارتمانهای مهتاب (14طبقه) شرکت اسکان کویر یزد
● طراحی مجتمع مسکونی صفائیه همرس

تألیف و ترجمه :
● کتاب سیستمهای نوین لرزهای در سازههای فوالدی
● درجه بندی ظرفیت باربری پلها
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تحصیالت:
سال 1391
دکتری مهندسی عمران
گرایش مهندسی آب

مصطفی نشاسته گر

تجربه و تخصص کلیدی:
مدلسازی هیدرولیکی رودخانه
تعیین حد بستر و حریم بستر رودخانه
طراحی تصفیه خانه آب و فاضالب

سوابق کاری:
 1393تاکنون :مهندسین مشاور یکم ،کارشناس مهندسی رودخانه
از سال  1390تا  :1392شرکت مهندسین مشاور انبوهسازی حسنان ،کارشناس سازه
از سال  1389تا  :1390شرکت مهندسین مشاور آبدان فراز ،کارشناس محیط زیست
از سال  1386تا  :1389مهندسین مشاور یکم ،کارشناس مهندسی آب
عضویت در انجمن ها و کمیته های حرفه ای:
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
عضو انجمن هیدرولیک ایران

دوره های آموزشی:
کالس آموزشی نرمافزار MODFLOWسال  ،1392دانشگاه تربیت مدرس.
دوره آموزشی نرمافزار ArcGISبه مدت  30ساعت ،سال  ،1387دانشگاه تهران.
کارگاه آموزشی کد منبع باز  ،Open FOAMسال  ،1393دانشگاه تربیت مدرس.
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تحصیالت:

محمد تبریزی زاده

سال 1357
لیسانس راه و ساختمان
دانشگاه ویرجینیای غربی – آمریکا

سهامدار

سوابق کاری :

59-57

مهندسین مشاور تهران – برکلی

کادر فنی طراحی

برنامه ریزی تعمیر،تغییر و نگهداری  5بندر ایران

70-60

شرکت یزد باف

سرپرست کارگاه

توسعه یزد باف

76-70

شرکت ساختمانی ست

سرپرست کارگاه

دانشکده عمران دانشگاه شهید صدوقی یزد

76-70

شرکت ساختمانی ست

سرپرست کارگاه

بیمارستان شهید صدوقی یزد

85-81

مهندسین مشاور ایران استن

مهندس ناظر

 87تا 93

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان مدیر عامل

قطعه  2کنارگذر یزد

 94تا کنون مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان عضو هیئت مدیره
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تحصیالت:
سال 1386
لیسانس عمران  -دانشگاه آزاد یزد

علی اکبر زارع بیدکی

سال 1394
دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

رئیس هیئت مدیره

سوابق کاری :
76-75

عمران ارتش

مسئول ابنیه فنی

راه دسترسی به روستای سیاخ دارن گون ،به طول  30کیلومتر

77-76

توسعه مسکن کویر

مسئول نقشه برداری

راه مهریز-انار ،به طول 10کیلومتر

79-78

عمران ایران

مسئول نقشه برداری

راه اصلی خمین – محالت ،به طول  45کیلومتر

81-79

عمران ایران

مسئول نقشه برداری

قطعه  4اردکان –نائین ،به طول  20کیلومتر

85-81

مشاور ایران استن

ناظر مقیم

86
 87-3ماه

جهاد نصر یزد
اداره راه مهریز

باند دوم کنارگذر یزد – قطه یک

جانشین ومسئول نقشه برداری احداث تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین(ع)
کارشناس راه

 92/8-87شرکت یزد راهداران محور هرات چاهک  18کیلومتر  ،طراحی و اجرای جاده دسترسی به نیروگاه خورشیدی
 5کیلومتر  ،پروژه راهداری شامل خط کشی،ایمنی ،طراحی تابلو ،پروژه های شهرداری هرات شامل  5میدان و محورهای
مواصالتی
 92/5-91/3ایمن راه
 92/8تا  94/12شرکت مشاورکیاطرح

ناظر مقیم
مدیر پروژه

ساخت اپرون و تاکسی وی فرودگاه شهید صدوقی یزد
تقاطع غیر همسطح ورودی مهریز  ،بهسازی آسفالت محور

یزد-انار  ،باند دوم یزد – خاتم  ،بهسازی آسفالت سطح محور یزد – خاتم  ،اساس و آسفالت سطح محور ابرکوه – مروست
 87تا کنون شرکت مشاور فراگیتی اندیشان

سرپرست دستگاه نظارت و مسئول نقشه برداری
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تحصیالت:
سال 1380
فوق لیسانس ،دانشگاه علم و صنعت
ایران ،گرایش عمران – برنامه ریزی
حمل و نقل

علیرضا دهقان

سوابق کاری :
رییس هیئت مدیره شرکت ساختمانی بَرین سازه یزد
همکاری با شهرداری یزد بمدت  6ماه در سال  1377بصورت پاره وقت
همکاری با سازمان حمل و نقل و پایانه های استان یزد در قالب خدمت نظام وظیفه از
شهریور  1381تا آبان 1382
مشاور حقیقی مورد وثوق دفتر فنی استانداری یزد از سال 82

پروژههای انجام شده و در دست اقدام:
 -1انجام طرحهای ترافیکی در شهر یزد
 -2مشاور حقیقی مهندسی ترافیک و انجام پروژههای طرح هندسی راه و تقاطع در شهرهای
مختلف استان (پروژههای ترافیکی و طرح هندسی در شهرهای یزد ،تفت ،میبد ،بافق ،مهریز،
ابرکوه ،مهردشت و)..
 -3طراحی تقاطع غیر همسطح ورودی شهر مهردشت
 -4طراحی تقاطع غیر همسطح حضرت ابوالفضل شهر یزد
 -5طراحی تقاطعات غیر همسطح بلوار جمهوری یزد
 -6طراحی پل روگذر میدان معلم یزد
 -7طراحی تقاطع غیر همسطح مزار ده آباد میبد
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تحصیالت:
فوق دیپلم رشته آزمایشگاهی عمران
1367
وزارت راه و ترابری
مدرسه عالی شهید تفویضی تهران

عباس صفاری

سوابق کاری :
از  1369/12/01تا  ،1374/07/16آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر ،کاردان مکانیک خاک
از  1374/07/17تا  ،1381/06/10آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر ،مدیر آزمایشگاه
از  1381/06/11تا  ،1396/09/15آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد ،مدیر آزمایشگاه
از  1396/10تاکنون ،مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت

دوره های آموزشی گذرانده:
سال  / 93آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخصهای مرتبط با آن /آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
سال  / 92راهبردهای آموزش و توان افزایی /استانداری یزد
سال  / 89آشنایی با نظام مدیریت عملکرد /دفتر آموزش و پژوهش
سال  / 88هوش هیجانی برای مدیران /دفتر آموزش
سال  / 88مدیریت آینده /دفتر آموزش و پژوهش
سال  / 87مدیریت مؤثر وقت /دفتر آموزش و پژوهش
سال  / 87آشنایی با مدیریت تغییر /دفتر آموزش
سال  / 87آشنایی با مدیریت و مهندسی ارزش /دفتر آموزش
سال  / 87خالقیت و نوآوری /دفتر آموزش و پژوهش
سال  / 87فنون اداره جلسات /دفتر آموزش و پژوهش
سال  / 85آشنایی با اصول و مفاهیم الگوبرداری ( benchmarking)/دفتر آموزش
سال  / 85آیین نگارش مکاتبات اداری /آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
سال  / 85آشنایی با قانون برگزاری مناقصات /دفتر آموزش
سال  / 85اصول ساماندهی محیط کار S 5و ارتقاء کارایی /دفتر آموزش
سال  / 84ارزیابی عملکرد /دفتر آموزش
سال  / 84مدیریت تحول /دفتر آموزش
سال  / 84رفتار سازمانی /دفتر آموزش
سال  / 84مدیریت دانش /دفتر آموزش
سال  / 84مدیریت کیفیت /دفتر آموزش
سال  / 84خالقیت و نوآوری /دفتر آموزش
سال  / 84آشنایی با مفاهیم بهره وری /دفتر آموزش
سال  / 79حرکت بهره وری /آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
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تحصیالت:
سال 1396
کارشناسی ارشد راه و ترابری
دانشگاه علم و صنعت تهران

مهدی امیری

سوابق کاری :
طراحی روسازی مسیر اسفندآباد  -ابرکوه
طراحی روکش مسیر باند اول یزد  -بافق
طراحی روسازی مسیر احداثی باند دوم یزد  -بافق
طراحی روکش مسیر هرات  -هرابرجان
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تحصیالت:
سال 1378
کارشناسی عمران
گرایش نقشه برداری

حمید باغستانی
عضو هیئت مدیره

سوابق کاری :
مسئول واحد نقشه برداری جهاد نصر استان یزد)1385 - 1393( ،
طراحی از فاز صف تا فاز نهایی سیویل راه معدن اورانیوم ساغند
طراحی از فاز صفر تا فاز نهایی زیرگذر پیامبر اعظم قم (حرم تا حرم )
طراحی و کنترل و براورد محوطه سازی  40هکتاری صفاییه (فراز)
طراحی و کنترل از فاز صفر تا فاز نهایی جاده چوپانان به طول  100کیلومتر و ...
مدیریت شرکت طرح گستر راه ایساتیس
برداشت اطالعات و ترسیم نقشه های  800هکتاری برای گود زباله شهرداری
کنترل و طراحی راه دسترسی روستاهای شادکام – خوسف بشکان – توت – خضر آباد و ...
برداشتهای سایت پالن از پروژههای  35هکتاری علیآباد(هالل احمر) – شوش دانیال (شبستان) –
 1000هکتاری
زمین شهرک صنعتی زارچ (توپوگرافی ) – کارهای ساختمانی و برآورد احجام و ...

برداشت و ترسیم نقشه توپوگرافی شرکت مرصوص به مساحت  85هکتار و طراحی سایت پالن و ...
مسئول گروه تخصصی نظام مهندسی معدن استان یزد و دارای پروانه اشتغال
دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی ساختمان
مدرس دروس نقشه برداری به مدت  10سال دانشگاه آزاد میبد – تقت – بافق
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تحصیالت:
کارشناس آبیاری و زهکشی 1376
دانشگاه صنعتی اصفهان

بمانعلی مهدی

سوابق کاری :
 1379/11تا  : 1381/03شرکت پایاب کویر دشت  -مدیر عامل
 1383/10تا  :1383/12شرکت نوتاش -وابسته به شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور شعبه یزد -
کارشناس بهره وری
 1384/01تا  :1384/03شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور شعبه یزد  -کارشناس ابنیه فنی
 1384/05تا  : 1389/03شرکت جهاد نصر یزد
سرپرست دفتر فنی پروژههای:
طرح تجهیز و نوسازی اراضی شرکت تعاونی تولید روستائی طاشکوئیه  ،پارک بزرگ شهر یزد ،پروژة بزرگراه یزد –
بافق
سرپرست اجرای طرح ،تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین یزد
مسئول کنترل پروژة بهسازی و نوسازی محور اردکان – چوپانان
 1389/03تا  :1389/09شرکت مهندسین مشاور مدیسه سامان – سر ناظر پروژههای آب و فاضالب روستائی
استان یزد – شهرستانهای تفت و ابرکوه
 1389/09تا  :1390/11شرکت مهندسین مشاور مهراب سپاهان – سر ناظر پروژه های آب و فاضالب روستائی
استان یزد – شهرستانهای تفت و ابرکوه و خاتم
 1390/12تا  :1391/12شرکت مهندسین مشاور طرح افرا – سر ناظر پروژه های آب و فاضالب روستائی استان
سیستان و بلوچستان – شهرستانهای سوران – زابلی – سرباز و چابهار
 1392/09تا  : 1393/12شرکت فرش راه  ،سرپرست دفتر فنی پروژه آماده سازی اراضی  112هکتاری
 1394/01تا کنون :سرپرست دفتر فنی مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان
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تحصیالت:
کارشناس عمران-عمران 1388
دانشگاه آزاد واحد الرستان

حسین میرحاجی

سوابق کاری :
 1380/11/01تا  ،1381/12/10مهندس محمد سعید کمالی عضو نظام مهندسی ساختمان استان فارس،همکار
مجری ،ساختمان لودی فر کوی پزشکان مالی آباد
 1382/01/16تا  ،1382/10/30شرکت فنی مهندسی پارس بتن ایزج ،تکنسین اجرا و نقشه برداری پروژه
های ساختمانی
 1382/11/01تا  ،1384/07/01شرکت مهندسی پناه ساز ایران ،تکنسین اجرا و نقشه بردار ،احداث اسکله
های بندر صیادی
 1384/07/01تا  ،1385/05/01شرکت آذرسیماب ،تکنسین اجرا و نقشه برداری ،پروژه اسکله های پست 2
تا  7خرمشهر
 1385/05/01تا  ،1385/12/25شرکت مهندسی راهیاب کمین ،مدیر پروژه های آب
 1386/07/01تا  ،1389/02/31شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس ،ناظر گروه آب
1389/02/01تا  ،1391/10/25مهندسین مشاور فراشار آسیا ،مهندس ناظر راهسازی ،پروژه قطعه  4محور
بندر لنگه-عسلویه
 1391/10/25تا  ،1391/11/25گروه تخصصی شهید رجایی
 1392/03/21تا  ،1393/01/01گروه تخصصی شهید رجایی
 1393/05/19تا  ،1394/02/31شرکت فرش راه یزد،دفتر فنی
 1394/03/01تا  ،1396/09/15شرکت بندر خشک پیشگامان کویر یزد
 1396/09/15تاکنون ،مهندسین مشاور فراگیتی
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تحصیالت:
کارشناس عمران-عمران 1385
دانشگاه آزاد اسالمی یزد

مرتضی قائمی نیا

سوابق کاری :
سرپرست دفتر فنی و اجرایی  ،شرکت جهاد نصر استان یزد1389/11 - 1387/09 ،
 تقاطع غیر همسطح معلم احداث میدان و راستگرد وکیل در محدوده امامشهر یزد تقاطع غیر همسطح میدان شهدای اردکان تکمیل باند دوم بزرگراه آزادشهر  -مینودشت  -گالیکشمسئول دفتر فنی ،شرکت ساباط بنا یزد1389/10-1392/12 ،
 تکمیل باند دوم بزرگراه آزادشهر  -مینودشت  -گالیکش میدان میوه و تره بار یزد فاز Gسرپرست کارگاه ،شرکت جهاد نصر استان یزد1392/11-1397/01 ،
 بهسازی و اجرای تقاطع غیر همسطح ورودی مهریزناظر مقیم ،مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت 1397/02 ،تا 1398/03
 خدمات نظارت بر اجرای(قبل ،حین و پس از اجرا) پروژه تعمیرات اساسی و نگهداری پل های بزرگ و ابنیه فنیراه های استان یزد
 -کارشناس و مسئول پیمان رسیدگی ،مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت 1398/03 ،تاکنون
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تحصیالت:
کارشناس عمران-عمران 1388
دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد اصفهان

صالح غفرانی

سوابق کاری :
89-88

ساعی کار گستر سپاهان

کارشناس دفتر فنی

91-89

تونلسازان سپاهان

کارشناس دفتر فنی

92-91

شرق سازه کویر یزد

کارشناس دفتر فنی

93-92

شرکت فرش راه

سرپرست کارگاه

94-93

شرکت راه فرش گستر

سرپرست کارگاه

96-94

شرکت فرش راه

سرپرست کارگاه

97-96

شرکت راه فرش گستر

سرپرست کارگاه

99-97

شرکت فرش راه

مهر ماه 99

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان

سرپرست کارگاه
واحد فنی (پیمان رسیدگی)
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تحصیالت:
کارشناسی ارشد عمران – مدیریت ساخت
1397
دانشگاه آزاد اسالمی یزد

علی محمد تقوی

سوابق کاری :
کارشناس پیمان رسیدگی – مهندسین مشاور فراگیتی – بهمن  1399تاکنون
کارشناس دفتر فنی – سازمان همیاری  -سال  1375الی 1399
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مصطفی جعفری نسب
کارشناسی عمران سال 1385
دانشگاه آزاد اسالمی یزد
سوابق کاری :
81-80

اداره مهندسی نهاجا

مسئول دفتر فنی  -نقشه برداری

85-82

شرکت توسعه مسکن کویر یزد

نقشه بردار/راهسازی کنارگذر یزد  -مسئول اجرای پروژه مجتمع تجاری ایرانشهر

86-85

مهندسین مشاور یاراب شهر

مسئول دفتر فنی

90-86

مهندسین مشاور فجر توسعه

ناظر مقیم/مجتمع فرهنگی امام علی (ع) بلوار دانشجو

96-90

مهندسین مشاور مهرزا

ناظر مقیم/بیمارستان  280تختخوابی شهید رهنمون یزد

96-98

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان

مدیر پروژه/نظارت بر پروژه های عمرانی مجتمع سنگ آهن فالت مرکزی ایران

 99تاکنون

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان

مدیر پروژه  /پروژه نوسازی مدارس

علیرضا زارع خورمیزی
کارشناسی عمران نقشه برداری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد
سوابق کاری :
83-82

شرکت خدمات سازه قشم

سرپرست کارگاه

86-83

شرکت توسعه مسکن کویر یزد

سرپرست کارگاه

92-86

شرکت راهسازی فرش راه یزد

سرپرست کارگاه

92

شرکت راهسازی اخوان راد

سرپرست کارگاه

98-94

شرکت راهسازی فرش راه یزد

سرپرست کارگاه

98

شرکت راهسازی راه فرش گستر

سرپرست کارگاه

 98تاکنون

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان

ناظر پروژه
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محمد حسین شهدی نژاد
کارشناسی ارشد عمران-مدیریت ساخت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد
سوابق کاری :
نظارت بر طرح های عمران روستایی بنیاد مسکن
نظارت بر ساخت  40واحد مسکونی در مبارکه بافق
نظارت بر ساخت راهدارخانه شمش ،مهریز ،خرانق
معاون اجرایی در پروژه بهسازی و روکش آسفالت بیرجند
نظارت بر امور ساخت ،تولید و اجرای سوله های شرکت پاینده یزد
نظارت بر ساخت شرکت سیمرغ یزد
سرناظر پروژه خطوط ریلی بندر خشک پیشگامان کویر یزد،

شرکت حامی کویر

سرناظر پروژه زیرگذر فهرج

شرکت حامی کویر
مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت

سال  96نظارت بر پروژه بهسازی و روکش آسفالت هرات  -هرابرجان
سال 97

نظارت بر پروژه تکمیل کمربندی جنوب شرقی هرات(شهربابک-چاهک)

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت

سال 97

نظارت بر پروژه عملیات تکمیلی احداث محور اسفندآباد-صفاشهر

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت

سال 98

نظارت بر پروژه بهسازی محور هرات-مروست قطعه 2

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت

رسول دوستان
کارشناس ارشد عمران – مدیریت ساخت
دانشگاه آزاد اسالمی یزد
سوابق کاری :
88-87

شرکت بتن ایجاد مشهد

مسئول کارگاه

89-88

مهندسین مشاور گسترش شرق راه

نقشه بردار نظارت

93-89

مهندسین مشاور گسترش شرق راه

مهندس ناظر

94-93

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

مهندس ناظر

94

مهندسین مشاور عمران دشت فراساز

نقشه بردار نظارت

98-95

مهندسین مشاور طرح آفرینان پارس

مهندس ناظر و نقشه بردار

 98تاکنون

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت

مدیر پروژه
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حامد الور
کارشناسی عمران  -عمران 1381
دانشگاه آزاد اسالمی یزد
سوابق کاری :
 )1پروژه راهسازی قطعه  2تفت-ابرکوه-سورمق و آسفالت پروژه گردنه علی آباد از سال  1383الی پایان مهرماه 1384
 )2پروژه زیرسازی ،پل سازی و آسفالت فاز  2جاد سرچشمه هرات ابتدای سال  1385تا پایان سال 1385
 )3پروژه های زیرسازی و آسفالت معابر شهرستان هرات ،مروست ،مهریز (کارفرما شهرداری های مربوط)
 )4پروژه راهسازی ،پل سازی و آسفالت ورودی ،خروجی و تعریض کمربندی مروست
 )5پروژه راهسازی و ابنیه فنی جاده سیمان بوهروک مهریز در نیمه دوم سال 1386
 )6مسئول پروژه راهسازی و پل سازی جاده کشتارگاه صنعتی یزد از نیمه اول سال  1387تا پایان سال 1387
 )7پروژه محوطه سازی ،زیرسازی و آسفالت شرکت آرد روشن یزد
 )8پروژه زیرسازی و آسفالت آموزشگاه گرامی (نوسازی مدارس یزد)
 )9مسئولیت اکیپ پخش آسفالت سازمان هماری به مدت  2سال
 )10پروژه محوطه سازی و راهسازی قطعات مسکونی ،تجاری سازمان همیاری شهرداری ها
)11مسئول پروژه ساخت میدان ورودی و خروجی و کمربندی مروست
)12نظارت بر ساخت پروژه های داخلی و دفتر فنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
)13سرپرست اجرا پروژه تکمیل مسیر گالیکش-مینودشت استان گلستان(گرگان)
)14نظارت پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور بافق-زرند ،مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
)15نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه روکش آسفالت محور بافق-یزد ،مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
 )16مدیر پروژه مجتمع سنگ آهن فالت مرکزی ایران ،مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت

علی محمد افخمی
کارشناسی عمران  -سال 1369
دانشگاه یزد
سوابق کاری :
78-58

بنیاد مسکن میبد

مدیر اجرایی

87-78

بنیاد مسکن یزد

معاونت اجرایی

88-87

انجمن خیرین مرکز استان یزد

مدیرعامل

96-88

پروژه بیمارستان شهید رهنمون

نماینده تام االختیار دانشگاه علوم پزشکی یزد

 99تاکنون

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان

نظارت بر پروژه های مجتمع آموزشی شهرستان میبد

31

مهدی مظفری
کارشناسی عمران نقشه برداری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد
سوابق کاری :
85-84

شرکت ساختمانی ایساتیس

مسئول کارگاه

87-86

شرکت خدمات مهندسی آب و خاک یزد

مسئول اجرا و نقشه بردار

92-89

شرکت خدمات مهندسی آب و خاک یزد

مسئول اجرا و مسئول کارگاه

92

شرکت خدمات مهندسی احسان سازه یزد

مسئول اجرا و نقشه بردار

93-92

گروه صنعتی کبیر

مسئول کارگاه و نقشه کشی صنعتی

93

شرکت خدمات مهندسی درآب یزد

مسئول اجرا و نقشه بردار و دفتر فنی

95-93

شرکت سیما سازه

مسئول اجرا و نقشه بردار و دفتر فنی

96-95

شرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس

مسئول اجرا و دفتر فنی

 98تاکنون

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان

ناظر و مسئول اجرا

مرتضی دامکی
کارشناسی عمران  -عمران 1381
دانشگاه آزاد اسالمی یزد
سوابق کاری :
81-77

شرکت مهندسین مشاور مترا

تکنسین ناظر مقیم

84-81

شرکت مهندسین مشاور هراز راه

تکنسین ناظر مقیم

86-84

شرکت مهندسین مشاور فربر

تکنسین ناظر مقیم

88-86

شرکت مهندسین مشاور ایران استن

تکنسین ناظر مقیم

92-88

شرکت مهندسین مشاور پاسیلو

تکنسین ناظر مقیم

93-92

شرکت مهندسین مشاور هراز راه

تکنسین ناظر مقیم

96-93

شرکت مهندسین مشاور فرادید

مهندس ناظر

97-96

شرکت محور سازان سدید

مهندس ناظر

98-97

شرکت مهندسین مشاور هراز راه

مهندس ناظر

 98تاکنون

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان

مهندس ناظر
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عمران دهقانی
کارشناسی رشته ساختمان -سال 1387
مرکز آموزش علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی یزد

سوابق کاری :
83-82

شرکت کاشی ارگ ارغوانی

کاردان فنی و نقشه بردار

85-84

مهندسین مشاور زمین ساخت

کاردان فنی آزمایشگاه مکانیک خاک

88-85

جهاد دانشگاهی استان یزد

کاردان فنی و کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

90-88

شرکت آجر تمام اتوماتیک زمردفام

مهندس عمران

91-90

شرکت کاشی احسان میبد

نماینده کارفرما و ناظر عملیات عمرانی پروژه تولید کاشی در ازبکستان

94-93

شرکت سازه آزما گوهر ایساتیس

کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

99-94

شرکت مهندسین مشاور ایمن راه

کمک ناظر و سرناظر پروژه باند دوم اردکان-چوپانان

 99تاکنون

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان

ناظر پروژه های مجتمع آموزشی مدارس شهرستان اردکان

محمد محسن انتظاری
کارشناسی معماری  -سال 1395
دانشگاه علم و هنر
سوابق کاری :
88-78

شرکت تعاونی ماناجوان

مسئول اجرایی

90-88

شرکت انبوه سازان ارگ بنای کویر

دستیار سرپرست اجرایی

94-90

شرکت ساختمانی آریا پی برج

سرپرست اجرایی

96

شرکت تعاونی مسکن نارنجستان کویر یزد

سرپرست کارگاه

 99تاکنون

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان

ناظر پروژه ساختمان اداری ،امدادی و  EOCجمعیت هالل

احمر استان یزد
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احسان باشی زاده
کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران-عمران سال 1392
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهریز

سوابق کاری :
 )1ناظر پروژه  ،مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت ،سال  96تاکنون
 )2متصدی آزمایشگاه آسفالت ،شرکت راهسازی فرش راه یزد ،سال 95
 )3مسئول اجرا و دفتر فنی ،شرکت راهسازی ایران و محورسازان ،سال  94تا 95
 )4مسئول عملیات خاکی و اجرا ،شرکت راهسازی فرش راه یزد ،سال  91تا 93
 )5کمک نقشه بردار ،شرکت راهسازی فرش راه یزد ،سال  90تا 91
 )6ناظر بتن ریزی ،شرکت وزین بتن ،سال  86تا 87
 )7کمک نقشه بردار ،سازمان توسعه راه ایران ،سال 84

سجاد اکبری پناه
کارشناسی تکنولوژی نقشه برداری سال 1391
دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد
سوابق کاری :
سرپرست کارگاه

89-86

شرکت فتح مبین کویر

90-89

شرکت رهنیاز کویر

سرپرست کارگاه – سرپرست نقشه برداری

92-90

شرکت ساباط بنا یزد

سرپرست کارگاه

94-92

شرکت پیمان سازه یزد

سرپرست نقشه برداری

95-94

شرکت حامی کویر یزد

سرپرست کارگاه

97-95

شرکت کاوش پژوه یزد

مسئول کارگاه

98-97

شرکت آراساز یزد

سرپرست کارگاه

 99تاکنون

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان

ناظر پروژه
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محمدرضا مجیدی
کارشناسی عمران-عمران سال 1395
دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد

سوابق کاری :
88-87

شرکت دژآب صنعت یزد

سرپرست کارگاه و نقشه بردار

89-88

شرکت پیشگام صنعت کوهستان

سرپرست کارگاه و نقشه بردار

94-90

شرکت خط لوله ایران

نقشه بردار و سرپرست خط

94

شرکت عمران شهرسازی اترک

سرپرست خط و نقشه بردار

95-94

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان

ناظر پروژه

96-95

شرکت پاشاکی بنای کادوس

سرپرست کارگاه

98-97

شرکت آراساز یزد

سرپرست کارگاه

 98تاکنون

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان

ناظر پروژه

محمد بیگی خبری
کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران-عمران سال 1391
موسسه آموزش عالی بعثت کرمان
سوابق کاری :
 )1ناظر مقیم پروژه احداث بخشی از محور ندوشن-ورزنه از ابتدای سال  98تاکنون  /مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
 )2ناظر پروژه دوخطه راه آهن نظرآباد-تبرکوه (بافق) از سال  95الی  / 97مهندسین مشاور فرادید
 )3سرپرست کارگاه پروژه محور یزد-انار از سال  93الی  / 95شرکت راه و ساختمان حریتاش
 )4سرپرست کارگاه شرکت یزد سازه (ساختمان) از مهر  92الی اسفند 92
 )5تکنسین عمران پروژه مخزن آب شیرین کن فوالد هرمزگان از سال  91الی  / 92شرکت عمران مکران
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جواد چمن زاری
کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران –عمران 1389
دانشگاه آزاد اسالمی میبد

سوابق کاری :
ناظر پروژه – مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان – خرداد  1400تاکنون
کارشناس فنی  -مهندسین مشاور طرح هفتم – آبان  99الی اردیبهشت 1400
کارشناس فنی  -شرکت ساخت آزما – آبان  93الی خرداد 98
کارشناس فنی – بنیاد مسکن انقالب اسالمی طبس – فروردین  92الی خرداد 93
کارشناس فنی  -بنیاد مسکن انقالب اسالمی طبس  -دی  90الی اسفند 91
ناظر پروژه – مجری طرح های عمرانی ناجا – تیر  89الی مهر 90
تکنسین – شرکت مادیاب – فروردین  87الی اسفند 87

احسان ارجمندی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری سال 1394
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سوابق کاری :
کارآموزی :پروژه پارک موزه دفاع مقدس ،شرکت ساباط ساز یزد ،تابستان 1391
کارشناس دفتر فنی پروژه مسکن مهر به مدت 5ماه ،شرکت منادیان ظهور
اجرا و نظارت چند ساختمان شخصی در شهر یزد
مدرس درس مکانیک خاک در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد -دانشکده بهداشت بمدت یک ترم
کارشناس واحد طراحی شرکت مهندسین مشاور مثلث امن فردا از دی ماه  1397تا مهرماه 1398
مدرس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم وهنر از نمیسال دوم  97-98تاکنون
کمک ناظر پروژه اجرای تقاطع غیرهمسطح سه راهی تنگ چنار ،شرکت فراگیتی اندیشان فالت ،از مهرماه  1398تاکنون
(فعالیت همزمان در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل -حوزه یزد)
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سید کمال الدین کمالی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه 1395
دانشگاه آزاد اسالمی یزد

سوابق کاری :
ناظر پروژه – مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان – مهر  1399تاکنون
ناظر پروژه – مشاور طرح آفرینان پارس – آبان  1395الی شهریور 1399
ناظر پروژه – مشاور شیالندر طرح – آبان  1394الی آبان 1395
مسئول دفتر فنی – سامان محیط – دی  1389الی مهر1394
سرپرست کارگاه – زرین راه فتح مبین – اسفند  1387الی آذر 1389
مسئول اجرایی – شرکت جهاد نصر کرمان – تیر  1387الی بهمن 1387
معاونت اجرایی کارگاه – شرکت ناورود – فروردین  1386الی خرداد 1387
مسئول عملیات خاکی – سازمان توسعه راه های ایران – دی  1384الی فروردین 1386

فرهاد اسماعیلی
کارشناسی مهندسی عمران-عمران 1379
دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد
سوابق کاری :
ناظر پروژه – مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان – مرداد  1400تاکنون
سرپرست کارگاه – جهاد نصر یزد – سال  1395الی 1400
سرپرست کارگاه – خانه عمران اصفهان – سال  1392الی 1395
مدیرعامل – شرکت جاده گستر کویر – سال  1384الی 1392
سرپرست کارگاه – جهاد نصر شهرکرد –  1382الی 1384
سرپرست کارگاه – آب و خاک کرمان –  1380الی 1382
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سید علی خلیلی
کاردانی عمران  -سال 1399
دانشگاه طرح رسم پارسه
سوابق کاری :
مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان

نقشه بردار

شرکت دارالفن

نقشه بردار و اجرای عملیات خاکی

مهندسین مشاور ایمن پنام راه

کمک نقشه بردار

شرکت پارسا گوشان زا گرس

نقشه بردار و اجرای عملیات خاکی

پیمانکاری سید مرتضی امیری

اجرا و عملیات خاکی

شرکت دز پارت بتن

مسئول اجرا

شرکت وزین راه

اجرا وعملیات خاکی

شرکت دز پارت بتن

مسئول اجرا

شرکت زرد چینه سر تشنیز

نقشه بردار

شرکت ارشیا سازان خوزستان

نقشه بردار

شرکت راه وساختمان گوهسر

کمک نقشه بردار

جواد زارع سروی
کارشناسی مهندسی عمران – عمران سال 1390
دانشگاه آزاد اسالمی یزد
سوابق کاری :
ناظر مقیم پروژه  -مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان – خرداد  1400تاکنون
مسئول دفتر فنی در شرکت سین سپاهان یزد – فروردین  1399الی اردیبهشت 1400
مسئول دفتر فنی در شرکت سامان محیط – مهر  1393الی اسفند 1398
مسئول دفتر فنی در شرکت شرق سازه – تیر  1393الی آبان 1393
مسئول اجرا در شرکت زرین راه و ابنیه – بهمن  1388الی خرداد 1389
مسئول اجرا در شرکت همراه کویر – آبان  1388الی بهمن 1388
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پویا افخمی
کارشناسی ارشد عمران – راه و ترابری سال 1395
دانشگاه یزد

سوابق کاری :
98-97

شرکت مشاوره یاراب شهر

دفتر فنی

99-98

شرکت مشاوره شیالندر طرح

دفتر فنی

 99تاکنون

مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان

دفتر فنی پروژه باند دوم محور یزد-فوالد

مشخصات ناظرین پروژه شرکت شهرک های صنعتی استان یزد :
تحصیالت:

حمیدرضا فتوحی بافقی

کارشناسی عمران
رشته عمران
دانشگاه آزاد یزد
سابقه 17 :سال

سرپرست ابنیه

تحصیالت:

سعیدرضا صالحی

کارشناسی مکانیک
گرایش حرارت و سیاالت
دانشگاه یزد
سابقه 11 :سال

متصدی تأسیسات

تحصیالت:

ایمان لطفی جالل آبادی

کارشناسی ارشد
رشته بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سابقه 5 :سال

متصدی تأسیسات

تحصیالت:

امید کریمی بیوکی

کارشناسی عمران
رشته عمران  -نقشه برداری
دانشگاه آزاد اسالمی میبد
سابقه 9 :سال

نقشه بردار
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دو دستگاه SERVER HP Z440

تجهیزات
فنی و اداری

لپ تاپ  13دستگاه
کامپیوتر  12دستگاه
سایرتجهیزات اداری

ترابری و
حمل و نقل

دفتر مرکزی
یک دستگاه خودرو پژو پارس
یک دستگاه خودرو مزدا دوکابین

تجهیزات
نقشه برداری
 -1دستگاه های ( G.P.Sمکان یاب)
نوع

مدل

کارخانه سازنده

شماره سریال

دستی

750

گارمین

9374625

دستی

ETrex20

گارمین

93715090

 -2دوربین های توتال استیشن
مدل

کارخانه سازنده

TS 06

الیکا

شماره سریال
253970

 -3دوربین های نیوو (ترازیاب)
کارخانه سازنده

شماره سریال

نوع

مدل

ترازیاب

NA730

ویلد(الیکا)

465096

ترازیاب

NAK2

ویلد(الیکا)

459210

 -4دو دستگاه بیسیم دستی
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سایر امکانات و تجهیزات

نرم افزار:

نرم افزارهای تخصصی مسیر و نقشه برداری
CSDP pro 13.5
CSDP+11
CSDPMAP 13.5
Civil 3D 2019
ACAD 2019
Arcmap 10.4.1
GlobalMaper 19
MatLab
Map source

محاسبه احجام عملیات خاکی و زیرسازی مسیر به همراه تهیه پالن,پروفیل طولی و عرضی
طراحی مسیر بر روی پالن و پروفیل طولی,همچنین تهیه نقشه های توپوگرافی
نرم افزار نقشه برداری و راهسازی
نرم افزار ترسیم
نرم افزار تخصصی GIS
داده یابی GPS
برنامه نویسی
داده یابی GPS

نرم افزار های تخصصی پل
STRAP
STAAD PRO
SAP v11

نرم افزار گرافیگی با قابلیت تحلیل و طراحی قوی سازه
طراحی انواع سازه های بتونی و فوالدی و مخازن و پوسته ها
طراحی انواع سازه های بتونی و فوالدی در حالت استاتیکی و دینامیکی

SAFE v12

طراحی انواع شالوده ها و دالها

PCACOL

تحلیل و طراحی مقاطع فشاری و خمشی

PGSUPER

تحلیل و طراحی تیرهای پیش تنیده

RISA 3D
SUPER LOG

آنالیز انواع سازه ها با قابلیت های بسیار باال
محاسبات تنشها و تغییر شکلهای سازه های زیرزمینی

ETABS

تحلیل و طراحی انواع سازه و پی

SECTION BUILDER

تحلیل و طراحی انواع سازه و پی

CsiCol v8.0

تحلیل و طراحی انواع سازه و پی
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نرم افزار های تخصصی متره و برآورد
تدبیر 1403
تدکار

رسیدگی به کارکردها ،متره و برآورد و تهیه فهرست بها در رشته های مختلف
رسیدگی به کارکردها ،متره و برآورد و تهیه فهرست بها در رشته های مختلف

نرم افزار های تخصصی کنترل پروژه
Microsoft Project 2016

نظارت و راه بری پروژه ها در مراحل طراحی و اجرا

Primavera

نظارت و راه بری پروژه ها در مراحل طراحی و اجرا

نرم افزار های تخصصی کنترل پروژه
Auto CAD 2020

COREL DRAW 13

Micro Station

S3D MAX STUDIO

PHOTO SHOP CS5/10

FREEHAND 7

نرم افزار های تخصصی ترافیک
TRAF-NET-SIM
TRANSYT-7F
PASSER II
SOAP

شبیه سازی و برنامه ریزی شبکه های حمل و نقل شهری
این نرم افزار از سیستم موج سبز در کل شبکه استفاده میکند
برآوردهای ترافیکی یک مسیر اصلی که دارای چندین تقاطع می باشد
برآوردهای ترافیکی یک تقاطع
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پروژه های نظارت کارگاهی و عالیه در دست اقدام

خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای
عملیات احداث مسیر دسترسی به
مجتمع معادن سنگ آهن اسمالون در
استان یزد

کارفرما  :سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12 :ماه
تاریخ قرارداد 1400/09/29 :

کارفرما :شرکت سنگ آهن کویر
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 9:ماه

خدمات نظارت بر پروژه احداث مسیر راه
دسترسی به معادن سنگ آهن اسمالون

تاریخ قرارداد 1400/09/01 :

انجام خدمات نظارت بر عملیات اجرایی
احداث باند دوم یزد-طبس حدفاصل
کیلومتر  67+070الی  80و کیلومتر 110
الی  120و تقاطع غیرهمسطح چادرملو

کارفرما  :شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 36:ماه
تاریخ قرارداد 1399/12/25:

کارفرما  :اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 8 :ماه
تاریخ قرارداد 1399/11/30 :

خدمات نظارت(قبل ،حین و پس از اجرا)
تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی محور
ندوشن-ورزنه
کیلومتر  17+685الی 45+292
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کارفرما  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

خدمات نظارت بر عملیات پروژه های
محور یزد-انار و بالعکس

دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12 :ماه
تاریخ قرارداد 1399/11/28 :

کارفرما  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 11 :ماه
تاریخ قرارداد1399/10/20 :

خدمات نظارت کارگاهی و عالیه بر
پروژه احداث راه روستایی
منشاد-زردین و کمربندی منشاد

کارفرما  :شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
انجام خدمات نظارت بر عملیات اجرایی
تقاطع سه راهی تنگ چنار-بهادران با
محور مهریز-انار

دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 18 :ماه
تاریخ قرارداد 98/10/09 :
پیمانکار  :شرکت راه و ساختمان اهرام یزد
مبلغ پیمان 171،288،705،070 :ریال

کارفرما  :سرپرست بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 3 :ماه
تاریخ قرارداد 1399/08/24 :

مشاوره طراحی و نظارت بر مقاوم
سازی سازه ساختمان بیمارستان
شهید رهنمون قدیم
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کارفرما  :سازمان همیاری شهرداری های استان یزد

خدمات مطالعات و نظارت
کارگاهی بر اجرای احداث باند
دوم محور یزد-فوالد آلیاژی

دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12 :ماه
تاریخ قرارداد 1399/08/18 :

کارفرما  :اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12 :ماه
تاریخ قرارداد 1399/08/07 :

انجام خدمات مدیریت اجرایی و
نظارت کارگاهی و عالیه پروژه
آموزشگاه مجتمع رشیدی میبد

کارفرما  :اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان یزد

انجام خدمات مدیریت اجرایی و
نظارت کارگاهی و عالیه پروژه
آموزشگاه شهید حسینی پور اردکان

دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12 :ماه
تاریخ قرارداد 1399/06/06 :

کارفرما  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12 :ماه
تاریخ قرارداد 1399/03/12 :

نظارت برعملیات اجرایی قراردادهای
عمرانی مجتمع
معادن سنگ آهن فالت مرکزی ایران
(سال )1399

پیمانکار  :شرکت جهاد نصر
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کارفرما :شرکت شهرک های صنعتی استان یزد

نظارت کارگاهی بر پروژه های
عمرانی شرکت شهرک های صنعتی
استان یزد(سال )1399

دستگاه نظارت:مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 6 :ماه
تاریخ قرارداد 99/03/01 :

کارفرما  :سرکار خانم فهیمه رشیدی میبدی
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12 :ماه

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر
اجرای پروژه های شهرستان میبد

تاریخ قرارداد 1399/02/03 :

کارفرما  :شرکت پایا فوالد کویر یزد

خدمات نظارت بر پروژه احداث
مسیر جاده قدیم ساغند-چادرملو

دستگاه نظارت و اجرا  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت

مدت قرارداد 12 :ماه
تاریخ قرارداد 98/07/29 :

کارفرما  :شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور-
معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت

انجام خدمات مشاور کارفرما (سرمایه
پذیر -معاونت ساخت و توسعه آزادراه
ها) در آزادراه نطنز-اردکان-انار

مدت قرارداد 36 :ماه
تاریخ قرارداد 1397/05/03 :
شماره قرارداد47/62008 :
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کارفرما  :اداره کل نوسازی مدارس استان یزد

خدمات مدیریت اجرایی و نظارت عالیه
و کارگاهی پروژه های مجتمع آموزشی
سازمان نوسازی مدارس استان یزد در
شهرستان میبد

کارفرما  :اداره کل نوسازی مدارس استان یزد
دستگاه نظارت:مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12 :ماه
تاریخ قرارداد 99/06/06:

دستگاه نظارت:مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12 :ماه
تاریخ قرارداد 99/02/03 :

خدمات مدیریت اجرایی و نظارت
عالیه و کارگاهی پروژه های مجتمع
آموزشی سازمان نوسازی مدارس
استان یزد در شهرستان اردکان
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خدمات نظارت و کنترل کیفیت
بر ساختار و فرآیندهای فنی و
اجرایی پروژه های اداره کل
کارفرما  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 10 :ماه
تاریخ قرارداد 1399/04/30 :

خدمات نظارت بر اجرای (حین و
پس از اجرا) تکمیل پروژه ساختمان
اداری ،امدادی و EOCجمعیت
هالل احمر استان یزد
کارفرما  :جمعیت هالل احمر استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 3 :ماه
تاریخ قرارداد 99/04/01 :
پیمانکار  :سازمان همیاری شهرداری های استان یزد
مبلغ پیمان28،000،000،000 :ریال

خدمات نظارت به صورت نفرماهی

خدمات نظارت به صورت نفرماهی

پروژه های عمرانی شهرستان های

پروژه های عمرانی شهرستان های

یزد ،مهریز و بافق

ابرکوه ،خاتم و اشکذر

کارفرما  :شرکت آب و فاضالب روستایی استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 4 :ماه
تاریخ قرارداد 98/12/28 :

خدمات نظارت به صورت نفرماهی
پروژه های عمرانی شهرستان های
اردکان ،میبد و تفت

کارفرما  :شرکت آب و فاضالب روستایی استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 4 :ماه
تاریخ قرارداد 98/12/28 :

کارفرما  :شرکت آب و فاضالب روستایی استان یزد
دستگاه نظارت :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 4 :ماه
تاریخ قرارداد98/12/28 :

خدمات نظارت بر پروژه اجرای
ابنیه فنی راه دسترسی به
مجتمع معادن سنگ آهن
اسمالون

کارفرما  :شرکت سنگ آهن کویر
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 6 :ماه
تاریخ قرارداد 98/06/01 :
پیمانکار  :شرکت راهسازی سروکهن
مبلغ پیمان 17،000،000،000 :ریال

نظارت بر پروژه های عمرانی

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر

شرکت شهرک های صنعتی

پروژه بهسازی و تکمیل باند دوم

استان یزد (سال )1398

محور هرات -مهریز

کارفرما :شرکت شهرک های صنعتی استان یزد
دستگاه نظارت:مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 10 :ماه
تاریخ قرارداد 98/05/31 :

کارفرما  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 5 :ماه
تاریخ قرارداد 1398/04/29 :
پیمانکار  :سازمان همیاری شهرداری های استان یزد
مبلغ پیمان110،833،297،797 :ریال
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نظارت برعملیات اجرایی
قراردادهای عمرانی مجتمع
معادن سنگ آهن فالت
مرکزی ایران
کارفرما  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 10 :ماه
تاریخ قرارداد 1398/03/12 :
پیمانکار  :شرکت جهاد نصر
مبلغ پیمان 212،556،190،571 :ریال

خدمات نظارت بر اجرای (قبل،

نظارت بر اجرای عملیات پروژه
بهسازی واصالح تقاطع حسین آباد و
اسدآباد محور ابرکوه-مهردشت
کارفرما  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 8:ماه
تاریخ قرارداد 1398/04/01 :
پیمانکار  :شرکت رهسرای طرح و تدبیر یزد
مبلغ پیمان 26،188،782،000 :ریال
خدمات نظارت بر اجرای (قبل،

حین و پس از اجرای )بخشی

حین و پس از اجرای )بخشی

ازمحور ندوشن-ورزنه کیلومتر

ازمحور ندوشن-ورزنه کیلومتر

 17+685ا لی 45+292

 46+000ا لی 65+000

کارفرما  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12:ماه
تاریخ قرارداد 1397/12/12 :
پیمانکار  :شرکت رهسرای طرح و تدبیریزد
مبلغ پیمان 44،798،661،000 :ریال

خدمات نظارت بر پروژه بهسازی
محور هرات-مروست قطعه 2

کارفرما  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 7 :ماه
تاریخ قرارداد 1397/02/09 :
پیمانکار  :شرکت سطح راهان
مبلغ پیمان 77،026،132،380 :ریال

کارفرما  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 4 :ماه
تاریخ قرارداد 1397/12/01 :
پیمانکار  :شرکت حریم سازان کویر یزد
مبلغ پیمان 28،436،810،387 :ریال

مدیریت و نظارت بر احداث
مسیر جاده چاه گز به طول 66
کیلومتر (مجتمع ایمیدرو)
کارفرما :مجتمع سنگ آهن فالت مرکزی ایران
دستگاه نظارت:مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12 :ماه
تاریخ قرارداد 97/03/12 :
پیمانکار  :شرکت جهاد نصر یزد
مبلغ پیمان 212،556،190،571 :ریال

خدمات نظارت بر پروژه

خدمات نظارت (قبل،حین و

احداث راه دسترسی مجتمع

پس از اجرا) پروژه تکمیل

خدماتی و رفاهی ولیعصر بافق

کمربندی جنوب شرق هرات

(شبنم شهسواری)

(شهربابک-چاهک)

کارفرما  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 2 :ماه
تاریخ قرارداد 1397/03/12 :
پیمانکار  :سازمان همیاری شهرداری های استان یزد

کارفرما  :اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 4 :ماه
تاریخ قرارداد 1397/02/24 :
پیمانکار  :شرکت سطح راهان
مبلغ پیمان 15،428،773،650:ریال
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خدمات نظارت (قبل،حین و
پس از اجرا) پروژه عملیات
تکمیلی احداث محور
اسفندآباد-صفاشهر
کارفرما  :اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 4 :ماه
تاریخ قرارداد 1397/02/09 :
پیمانکار :شرکت رهسرای طرح و تدبیر یزد
مبلغ پیمان 4،041،560،000:ریال

پروژه نصب پالک علمک،همراه
بابرداشت دقیق محل علمک ،بروزرسانی
آدرس وکدپستی مشترکین
کارفرما  :شرکت گاز استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12 :ماه
تاریخ قرارداد 1397/08/30 :
شماره قرارداد140/0782 :

خدمات نظارت بر اجرای (قبل،

خدمات نظارت بر اجرای

حین و پس از اجرا) پروژه تعمیرات

عملیات(قبل ،حین و پس از اجرا)

اساسی و نگهداری پل های بزرگ و

پروژه بهسازی و روکش آسفالت

ابنیه فنی راه های استان یزد

محور یزد-شیراز

کارفرما  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 9 :ماه
تاریخ قرارداد 1397/02/09 :
پیمانکار  :شرکت راسابنای آرتین-شرکت بهین سازراه وابنیه-شرکت تالشگران
مبلغ پیمان 5،951،557،621:ریال

خدمات نظارت(قبل،حین و پس از
اجرا) پروژه بهسازی و روکش
آسفالت محور هرات  -هرابرجان
کارفرما  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 9 :ماه
تاریخ قرارداد 96/07/03:
پیمانکار  :شرکت سطح راهان
مبلغ پیمان 35،740،044،126 :ریال

نظارت کارگاهی و عالیه بر
پروژه روکش آسفالت محور
یزد-بافق
کارفرما  :اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 9 :ماه
تاریخ قرارداد 96/03/08 :
پیمانکار  :سازمان همیاری شهرداریهای یزد
مبلغ پیمان 63،787،103،495 :ریال

کارفرما  :شرکت گاز استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12 :ماه
تاریخ قرارداد 1397/08/30 :
شماره قرارداد140/0782 :

نظارت کارگاهی بر پروژه های
عمرانی شرکت
شهرک های صنعتی استان یزد
(سال )1396
کارفرما :شرکت شهرک های صنعتی استان یزد
دستگاه نظارت:مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12 :ماه  +تمدید به مدت  12ماه
تاریخ قرارداد 96/03/31 :

طراحی و نظار ت کارگاهی بر
پروژه اجرای اساس و آسفالت
رمپ دسترسی مجتمع خدمات
رفاهی کاروانسرای پارس
کارفرما :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت:مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 2 :ماه
تاریخ قرارداد 95/09/18 :
پیمانکار  :شرکت سطح راهان
مبلغ پیمان 3،410،000،000 :ریال
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طراحی و نظار ت کارگاهی بر
پروژه اجرای اساس و آسفالت
مجتمع خدماتی رفاهی آقای
میرجلیلی (باغ ایرانی)
کارفرما :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت:مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 2 :ماه
تاریخ قرارداد 95/09/18 :
پیمانکار  :شرکت ایجاد راه عقیق یزد
مبلغ پیمان 2،975،441،437 :ریال

طراحی و نظار ت بر روسازی بتنی
محوطه بارانداز
بندرخشک کوثر EPC
کارفرما :شرکت تعاونی توسعه پیشگامان بندر خشک کوثر
مشاور کارفرما :مهندسین مشاور ساختمان و صنعت ایران
دستگاه نظارت :مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
مشاور همکار پیمانکار :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 8 :ماه
تاریخ قرارداد 95/08/01 :
پیمانکار  :شرکت جهاد نصر یزد
مبلغ پیمان70،000،000،000 :ریال

بهسازی و روکش آسفالت محور

بهسازی و روکش آسفالت

بافق -زرند

یزد -بافق

کارفرما  :اداره راه و شهرسازی استان یزد
دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 7 :ماه  +تمدید تا پایان خرداد 97
تاریخ قرارداد 94/12/18 :
پیمانکار  :سازمان همیاری شهرداری های یزد
مبلغ پیمان 39،747،664،417 :ریال

کارفرما  :مدیریت راهداری اداره راه و شهرسازی استان یزد
دستگاه نظارت :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 6 :ماه
تاریخ قرارداد 94/06/07 :
پیمانکار  :سازمان همیاری شهرداریهای یزد
مبلغ پیمان 63،787،103،495 :ریال

نظارت کارگاهی بر پروژه احداث
رمپ دسترسی به مجتمع خدماتی
رفاهی پیشکسوتان ماندگار غدیر
(ستارگان مهریز)
کارفرما  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دستگاه نظارت:مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 3 :ماه
تاریخ قرارداد 1396/10/30 :
پیمانکار  :شرکت نوین پیمایش ایساتیس

بهسازی محور فیض آباد-سخوید

کارفرما :مجتمع سنگ آهن فالت مرکزی ایران
دستگاه نظارت:مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 12 :ماه
تاریخ قرارداد 96/02/16 :
پیمانکار  :سازمان همیاری شهرداری های استان یزد
مبلغ پیمان 115،095،211،434:ریال

مدیریت و نظارت بر احداث باند
دوم محور یزد-بافق (مجتمع
ایمیدرو)
کارفرما  :اداره راه و شهرسازی استان یزد
دستگاه نظارت:مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 7 :ماه
تاریخ قرارداد 94/06/01 :
پیمانکار  :شرکت ناودیس راه
مبلغ پیمان 11،107،000،000 :ریال

بهسازی محور تفت  -ده باال

کارفرما  :اداره راه و شهرسازی استان یزد
دستگاه نظارت :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد  6 :ماه
تاریخ قرارداد 94/06/01 :
پیمانکار :شرکت حامی کویر یزد
مبلغ پیمان 19،900،000،000 :ریال
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پروژه های نظارت کارگاهی و عالیه انجام شده

احداث راه کنجکوه و بهسازی
محور گردکوه -بهادران
کارفرما  :اداره راه و شهرسازی استان یزد
دستگاه نظارت :مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فالت
مدت قرارداد 4:ماه
تاریخ قرارداد93/12/20:
پیمانکار :شرکت اخوان راد
مبلغ پیمان 14،554،012،079 :ریال
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کارفرما:

سرپرست بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فرخی یزد

شامل:
ارائه طرح مقاوم سازی سازه
نظارت بر نحوه مقاوم سازی سازه

کارفرما:

سازمان همیاری شهرداری های استان یزد

شامل:
طراحی هندسی مسیر
نظارت بر عملیات اجرا از لحاظ کیفی و کمی
مدیریت طرح

کارفرما:

شرکت عمرانی سفیران پردیسان یزد

شامل:
طراحی مسیر شامل برداشت میدانی – تهیه طرح – تصویب و اخذ مجوز
پیاده سازی و تهیه نقشه های فاز 2
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کارفرما:

دهیاری های شهرستان بهاباد

شامل:
مطالعه و طراحی هندسی و بررسی نقاط حادثه خیز تقاطع روستای پرک به طول  13,5کیلومتر
طراحی مسیر شامل برداشت میدانی – تهیه طرح – تصویب و اخذ مجوز
پیاده سازی و تهیه نقشه های فاز 2

مطالعه و طراحی هندسی پروژه احداث و اصالح مسیر محور کویجان به بهاباد به طول  5کیلومتر
طراحی مسیر شامل برداشت میدانی – تهیه طرح – تصویب و اخذ مجوز
پیاده سازی و تهیه نقشه های فاز 2

مطالعه و طراحی هندسی راه دسترسی روستای پرکان به طول  4کیلومتر
طراحی مسیر شامل برداشت میدانی – تهیه طرح – تصویب و اخذ مجوز
پیاده سازی و تهیه نقشه های فاز 2

مطالعات پروژه اصالح مسیر دوراهی ده جمال به امامزاده سیمکوئیه به طول  5کیلومتر
طراحی مسیر شامل برداشت میدانی – تهیه طرح – تصویب و اخذ مجوز
پیاده سازی و تهیه نقشه های فاز 2

مطالعه و طراحی هندسی باند دوم مسیر محور بنستان به سرکازه به طول  2,5کیلومتر
طراحی مسیر شامل برداشت میدانی – تهیه طرح – تصویب و اخذ مجوز
پیاده سازی و تهیه نقشه های فاز 2

کارفرما:

آقای مهدی افضلی

شامل:
طراحی مسیر شامل برداشت میدانی – تهیه طرح – تصویب و اخذ مجوز
پیاده سازی و تهیه نقشه های فاز 2
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کارفرما:

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

شامل:
طراحی فاز  – 1برداشت میدانی
تهیه نقشه های فاز  2میخکوبی
تهیه نقشه های کامل فاز  2شامل پروفیل های طولی ،مقاطع عرضی و لیست احجام

کارفرما:

شهرداری ابرکوه

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
طراحی هندسی پالن
تهیه پروفیل های طولی و مقاطع عرضی
تهیه احجام عملیات خاکی

کارفرما:

شهرداری ابرکوه

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
طراحی هندسی پالن
تهیه پروفیل های طولی و مقاطع عرضی
تهیه احجام عملیات خاکی
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کارفرما:

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

شامل:
طراحی فاز  – 1برداشت میدانی
تهیه نقشه های فاز  2میخکوبی
تهیه نقشه های کامل فاز  2شامل پروفیل های طولی ،مقاطع عرضی و لیست احجام

کارفرما:

شرکت گاز استان یزد

شامل:
برداشت  1000دریچه گاز سطح شهر یزد
نصب پالک شماره گذاری علمک های اشتراک های صنعتی
بروزرسانی پارسل امالک مشترکین خانگی
تعیین علمک های بالاستفاده یا پرخطر
تهیه عکس هوایی با پهپاد از امالک اشتراک های خانگی و تهیه نقشه پارسل آنها

شامل:

59

کارفرما
کارفرما::

شهرداری یزد

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

کارفرما:

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
طراحی هندسی پالن
تهیه پروفیل های طولی و مقاطع عرضی
تهیه احجام عملیات خاکی

کارفرما:

شرکت تعاونی توسعه پیشگامان بندر خشک کوثر

شامل:
طراحی روسازی بتنی از نوع GRCP
نظارت بر اجرای روند پروژه
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کارفرما:

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

شامل:
برداشت اولیه،شناسایی خرابی ها ،انجام آزمایشات،ارائه طرح

شامل:
تهیه پالن مسیر،تهیه پروفیل های طولی و عرضی،دفترچه محاسبات وعملیات خاکی

شامل:
برداشت و تهیه بانک اطالعاتی از شبکه راه های استان یزد

شامل:
مطالعه وطراحی  0و  1و  2تقاطع غیرهمسطح تنگ چنار ومسیر یزد-کرمان

شامل:
مطالعه وممیزی روسازی راه ها وایجاد بانک اطالعاتی بخشی ازمحورهای استان
مطالعه نقاط حادثه خیز راه ها(نقشه برداری ،طراحی)
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کارفرما:

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

شامل:
خدمات مرمت ومقاوم سازی ابنیه فنی موجودویاایجادابنیه فنی جدید
بازدیدمحلی وبررسی دفتری عملکردابنیه موجود،مرمت وبازسازی آنها
سایرمواردمربوط به بازسازی ابنیه احداث شده
تکمیل گزارش
طرح نهایی

شامل:
برداشت مسیر (نقشه برداری میدانی)
طراحی دو طرح میدان همراه با زیرگذر
پروفیل کردن مسیر

شامل:
برداشت نقشه برداری وضعیت موجود
طراحی و اصالح محور موجود جهت ایست بازرسی به صورت
ایمنی

شامل:
نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی
تهیه پالن و اصالح طرح تقاطع مسیر چادرملو با جاده یزد-طبس
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کارفرما:

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

شامل:
طراحی و اصالح رمپ های ورود و خروج
نظارت بر اجرای روسازی پروژه

شامل:
طراحی و اصالح رمپ های ورود و خروج
نظارت بر اجرای روسازی پروژه

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده
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کارفرما:

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده
تهیه پروفیل های طولی و مقاطع عرضی
برآورد احجام

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده
تهیه پروفیل های طولی و مقاطع عرضی

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده
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کارفرما:

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده
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کارفرما:

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

شامل:
تهیه طرح و طراحی سیستم
اجرا و نصب سیستم
راه اندازی و کنترل نهایی
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کارفرما:

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

شامل:
تهیه پالن مسیر
تهیه پروفیل های طولی و نیم رخ های عرضی
تهیه دفترچه محاسبات احجام عملیات خاکی
تهیه نقشه های اجرایی تقاطعات همسطع و غیرهمسطح

شامل:
طراحی و تهیه پالن مسیر
طراحی پل های آبرو و زیرگذر
تهیه پروفیل های طولی و نیمرخ های عرضی
تهیه دفترچه احجام

شامل:
طراحی هندسی پالن
تهیه پروفیل های طولی و مقاطع عرضی
تهیه احجام عملیات خاکی

شامل:
تهیه برآورد احجام
تهیه پروفیل طولی و مقاطع عرضی

شامل:
طراحی هندسی پالن
تهیه پروفیل های طولی و مقاطع عرضی
تهیه احجام عملیات خاکی
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کارفرما:

بخشداری مرکزی یزد

شامل:
برداشت زمین طبیعی و تهیه نقشه توپوگرافی در محدوده مربوط
تهیه نقشه های پالن هندسی مسیر و تقاطعات
انطباق طرح های هندسی با طرح هادی
برآورد تقریبی اجرا و آزادسازی

شامل:
تهیه نقشه های طراحی ایمن سازی ترافیکی با عالئم افقی و عمودی
برآورد تقریبی اجرای پروژه

شامل:
تهیه نقشه های پالن هندسی مسیر و تقاطعات
انطباق طرح های هندسی با طرح هادی
برآورد تقریبی اجرا و آزاد سازی

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

شامل:
انجام مطالعات طراحی ترافیکی و بهسازی معابر شهید احمدی روشن واقع در تقاطع
خیابان قمر بنی هاشم شمالی امتداد خیابان آذربایجان تا پارکینگ پارک بزرگ شهر
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کارفرما:

بخشداری مرکزی خاتم

شامل:
برداشت زمین طبیعی و تهیه نقشه توپوگرافی در محدوده مربوط
تهیه نقشه های پالن هندسی مسیر و تقاطعات
برآورد تقریبی اجرا و آزاد سازی

شامل:
برداشت و نقشه برداری و طراحی اتصال
کنترل و پیاده سازی

شامل:
برداشت و نقشه برداری و طراحی تقاطع و میدان

کارفرما:

بخشداری ابرکوه

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده
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کارفرما:

شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان خاتم

شامل:
برداشت سطح آسفالت
برداشت میدان ورودی
طراحی مبلمان میدان ورودی (میدان ساحه)
طراحی و ساخت ماکت میدان ساحه
کنترل و پیاده سازی

شامل:
طراحی مسیر و میدان
برداشت و نقشه برداری و طراحی مسیر دفع آبهای سطحی
کنترل و پیاده سازی
برداشت نقشه برداری  400متر از سه راهی تا نانوایی

شامل:
طراحی میدان
کنترل و پیاده سازی

شامل:
طراحی میدان
کنترل و پیاده سازی

شامل:
طراحی اتصال
کنترل و پیاده سازی
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کارفرما:

شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان خاتم

شامل:
طراحی میدان و مسیر
کنترل و پیاده سازی

شامل:
برداشت کوچه و میدان و دفع آبهای سطحی
کنترل و پیاده سازی

شامل:
برداشت و نقشه برداری و طراحی میدان و تقاطعات
کنترل و پیاده سازی

شامل:
برداشت و نقشه برداری و طراحی مسیر و اتصال
کنترل و پیاده سازی

شامل:
کنترل خط های گریدر برای دفع آبهای سطحی (جاده هاشم آباد به سمت فتح آباد)
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کارفرما:

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ابرکوه

شامل:
برداشت میدانی نقشه برداری
ترسیم نقشه وضعیت موجود
طراحی پالن و تهیه پروفیل های اجرایی

کارفرما:

شرکت نوین الکترود اردکان

شامل:
برداشت توپوگرافی و پیاده کردن آکس مسیرهای اصلی
طراحی خط پروژه و ترسیم پروفیل طولی و مقاطع عرضی
طراحی و پیاده سازی رمپ ورودی و خروجی
متره و برآورد ریالی از احجام طبق فهرست بهاء

کارفرما:

معاونت مهندسی سپاه الغدیر یزد

شامل:
برداشت توپوگرافی مسیر و پیاده سازی آکس مسیرهای داخلی شهرک
طراحی خط پروژه و ترسیم پروفیل طولی و مقاطع عرضی به طول تقریبی  8/2کیلومتر
طراحی و پیاده سازی رمپ ورودی و خروجی دهکده مقاومت به طول تقریبی  2کیلومتر
جانمایی و طراحی پلهای آبرو
متره و برآورد ریالی از احجام طبق فهرست بهاء
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کارفرما:

شرکت آروین معدن ایساتیس

شامل:
مطالعات مرحله اول و تهیه نقشه فاز یک
برداشت نقشه برداری از منطقه
طراحی فاز دو
تهیه نقشه های اجرایی

کارفرما:

شرکت پایا فوالد کویر یزد

شامل:
مطالعات مرحله اول راه دسترسی محور ساغند -چادرملو (جاده قدیم ساغند)
برداشت نقشه برداری از منطقه به مقیاس 1:1000
طراحی فاز یک شامل  22کیلومتر مسیر مستقیم و  8کیلومتر در دو تقاطع همسطح و غیرهمسطح (اتصال به محور اردکان  -طبس و راه دسترسی
جاده انرژی اتمی)

کارفرما:

فرمانداری شهرستان بهاباد

شامل:
مطالعات مرحله اول و تهیه نقشه فاز یک
برداشت نقشه برداری از منطقه
طراحی فاز دو
تهیه نقشه های اجرایی
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کارفرما:

شرکت مهندسی کاوش پژوه یزد

شامل:
برداشت زمین طبیعی در نقشه توپوگرافی به عرض حدود  70متر از هر طرف آکس مسیر.
طراحی مسیر
تهیه نقشه های پروفیل طولی و مقاطع عرضی و احجام
متره و برآورد ریالی از احجام طبق فهرست بهاء

شامل:
مطالعات مرحله اول و تهیه نقشه فاز یک
برداشت نقشه برداری از منطقه
طراحی فاز دو
تهیه نقشه های اجرایی

کارفرما:

موسسه کوثر یزد

شامل:
مطالعه طرح اتصال تقاطع غیر همسطح مجتمع کاریزلند به محور یزد-تفت
برداشت نقشه برداری ارتفاعی و مسطحاتی وضعیت موجود با دقت 1:500
طراحی فاز اول و گرفتن تاییدیه از کمیته فنی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
طراحی فاز دوم شامل پیاده سازی مسیرها و اتصاالت ،تهیه پروفیل های طولی و عرضی
برآورد احجام عملیات خاکی به همراه برآورد ریالی پروژه
طراحی سازه ای پروژه شامل:
پل زیرگذر به دهانه  12متری
طراحی معماری و مبلمان پروژه
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کارفرما:

دهیاری اکرم آباد

شامل:
طراحی مسیر شامل برداشت میدانی – تهیه طرح – تصویب و اخذ مجوز
پیاده سازی و تهیه نقشه های فاز 2

کارفرما:

شخصی

 مجتمع خدماتی رفاهی جاده اسفندآباد ،دی 96 دسترسی زمین واقع در رباط پشت بادام به جاده یزد-طبس ،بهمن 96 مجتمع خدماتی رفاهی جاده هرات-شهربابک با محوریت جایگاه سوخت ،اسفند 96 دسترسی شهرک صنعتی یزد به جاده فوالد ،فروردین 97 مجتمع گردشگری پردیسان (سیمرغ) ،خرداد 97 مجتمع تفریحی جاده دربید ،تیر 97 دسترسی معدن آلومینیوم شهرستان میبد ،مرداد 97 دسترسی معدن بوکسیت دشت ده غربی ،شهریور 97 مجتمع خدماتی رفاهی جاده بافق-سیریز ،مهر 97 مطالعات مرحله اول و دوم طرح ایمن سازی مجتمع خدمات رفاهی سازمان خیریه حضرت ابوالفضل محور انار-مهریز ،مهر 99 انجام مطالعات مرحله اول و دوم مسیر کنارگذر جاده تفت به یزد حدفاصل روستای مبارکه تا چم ،مهر 99 -انجام طراحی مرحله دوم دسترسی اتصال زمین پردیسان به محور یزد  -تفت  ،مهر 99
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طراحی تابلو و عالئم ایمنی باند دوم یزد-بافق
کیلومتر  41+250تا 69+400

طراحی تابلو و عالئم ایمنی محور
مروست-ابرکوه

کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

اسفند 96

خرداد 96

طراحی تابلو و عالئم ایمنی محور
ندوشن ورزنه
کیلومتر  34+000تا 47+000

طراحی تابلو و عالئم ایمنی دسترسی
مجتمع خدماتی رفاهی پرهام

کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

کارفرما :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

تیر 96

شهریور 97

طراحی تابلو وعالئم ایمنی دسترسی
مجتمع خدماتی رفاهی خورشید کویر

طراحی تابلو و عالئم ایمنی دسترسی
مجتمع خدماتی رفاهی ستارگان مهریز

کارفرما :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

کارفرما :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

شهریور 97

شهریور 97
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طراحی تابلو وعالئم ایمنی دسترسی
مجتمع خدماتی رفاهی شبنم شهسواری

طراحی تابلو وعالئم ایمنی عملیات
اجرایی بهسازی پل مهریز

کارفرما :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

کارفرما :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

مهر 97

مهر 97

طراحی عالئم ایمنی عملیات اجرایی
بلوار امام حسین (ع)

طراحی تابلو وعالئم ایمنی تقاطع
غیرهمسطح ورودی مجتمع فرهنگی،
تفریحی و توریستی کوثر یزد

کارفرما :دهیاری های اکرم آبادو اکرمیه و بخشداری مرکزی یزد

کارفرما :مؤسسه کوثر یزد

مهر 97

آبان 98

طراحی تابلو وعالئم ایمنی جاده قدیم
ساغند -چادرملو

طراحی عالئم ایمنی دسترسی اتصال
زمین پردیسان به محور یزد  -تفت

کارفرما :شرکت پایا فوالد کویر یزد

کارفرما :شرکت عمرانی سفیران پردیسان یزد

آبان 98

مهر 99

78

