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تاریخچه-1

مهندسیبامرتبطخدماتکلیهانجاممنظوربه1386سالدرپیوخاکبارانمشاورمهندسینشرکت
ردمجربمهندسینوعملیهیتاعضایازجمعیتوسطوآزمایشگاهیمهندسیوفنیخدماتارائهوعمران
.استگردیدهتاسیسسازهومهندسیشناسیزمینژئوتکنیک،امور

آغازآزمایشگاهیخدماتوژئوتکنیکمطالعاتانجاموحفاریزمینهدرراخوداولیهخدماتشرکتاین
وحفاریتجهیزاتودادهانجامسنگوخاکدرحفاریمترهزارسیوپروژه500ازبیشتاکنـونونموده

.استکردهتکمیلواصالحروزفناوریبرمنطبقراخودآزمایشگاهی

ریایی،دوخشکیدرحفاریامورکلیهانجامتواناییشرکت،فعاالنمدیریتیومهندسیسوابقبهتوجهبا
اهیکوتزماندرعمیقوسطحیپی هایطراحیمانندژئوتکنیکمشاورهخدماتوژئوتکنیکاکتشافات
دماتخکلیهانجامبرایتجهیزاتوفنیتیمبهترینبودندارامدعیاکنونهمشرکتاینوگردیدمحقق

.می باشدزمین هاانواعدروباالبسیارکیفیتباژئوتکنیکی

ورجمهرئیسراهبردینظارتوریزیبرنامهمعاونتازمشاورهخدماتصالحیتگواهینامهدارایشرکتاین
.دمی باشیکپایهباشهرسازیومسکنوزارتازآزمایشگاهیفنیخدماتپروانههمچنینویکدرجهبا

ورهایکشبیندرمطرحدریاییوخشکیژئوتکنیکتخصصیمجموعهدرگرفتنقرارشرکت،اندازچشم
.استخاورمیانه
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خط مشی کیفیت شرکت-2

المللیبینوملیاستانداردهایرعایت-1

کارفرمایانهایخواستهونیازهابهتوجهباشدهارائهخدماتکیفیتارتقاءوحفظ-2

سازمانیهایارزشبسطوکیفیتفرهنگتوسعه-3

ارکارتقاءوشرکتهایفعالیتوفرایندهاتمامیمستمربهبودجهتدرکارکنانکاربردیوهدفمندآموزش-4
گروهی

.کاریکیفیتبهبودوآنانمشارکتجلبطریقازکارکنانانگیزهوروحیهارتقاء-5

نیقانوالزاماتحفظبازیستمحیطدوستدارخدماتارائهومحیطیزیستهایآلودگیکاهشوپیشگیری-6
بهداشتوایمنیمحیطی،زیستهایجنبهبامرتبط

کارکنانسالمتوایمنیارتقاءوحفظحوادث،ازپیشگیری-7
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زمینه های فعالیت-3

123

456

789
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در خشکیژئوتکنیکیحفاری و اکتشافاتعملیات -1

انجام عملیات حفاری دورانی به روش های مختلف شامل مغزه گیری ممتد، آبشویی و اوگر

حفـاری در  (تا قطر نیم متـر )انجام حفاری های خاص از جمله حفاری مخصوص چاه های ارت ،

انواع خاک ها از جمله باتالق، خاک های بسیار نرم، سخت و سنگ

 نمونه گیری خشکی بصورت دست خورده( حجمی وSPT )شلبی، پیچر، یـوفر،  )و دست نخورده

در خاک و نمونه گیری دو جداره و سه جداره در زمین های سنگی ....(مونولیت و 
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در خشکیژئوتکنیکیحفاری و اکتشافاتعملیات -1
:انجام آزمایش های صحرایی شامل

آزمایش نفوذ استاندارد

 آزمایشCPT وCPTu

آزمایش پرسیومتر

آزمایش برش مستقیم برجا

آزمایش بارگذاری صفحه

آزمایش لوفران و لوژان

ازمایش برش پره

 آزمایشCBRصحرایی

آزمایش دانسیته در محل

آزمایش هدایت حرارتی خاک
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 حفاری ساحلی توسطJack-Up

حفاری ساحلی توسط سیستم شناور

      حفاری فراساحلی با اسـتفاده از دسـتگاه هـای مجهـز بـهHeave 

Compensation

ه از نمونه گیری در آب های کم عمق، نیمه عمیق و عمیق با استفاد

و ( Gravity Corer or Drop Corer)انواع نمونه گیری های وزنـی  

(Vibro Corer)نمونه گیری های ارتعاشی 

 انجامCPTuبصورت پیوسته و مقطعیدر دریا

 شــامل تمــام ( مخصــوص دریــا)خــدمات آزمایشــگاهی روی عرشــه

ی و دسـت )آزمایش های فیزیکی و مقاومتی از جمله آزمایش توروین 

.و تک محوریUU، نفوذ سنج جیبی، سه محوری (مینیاتور

انجام عملیات ژئوفیزیک در بستر دریا

در دریاعملیات حفاری و اکتشافات ژئوتکنیکی-2
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انجام آزمایش های فیزیکی، مقاومتی و نشست خاک

انجام آزمایش های فیزیکی، دوام پذیری، مکانیکی سنگ و سنگ دانه

انجام آزمایشات مقاومت مصالح شامل:

   مان، انجام آزمایش های فیزیکی و مکانیکی سیمان، بـتن، مـالت سـی
آسفالت و قیر

دانجام آزمایش های فیزیکی و مکانیکی، کشش و خردگی میلگر

انجام آزمایش های شیمیایی خاک، سنگ و آب

انجام خدمات کنترل کیفیت  شامل:

 (و سد سازی، راه سازی، بستر سازی)کنترل کیفی عملیات خاکی......

یات مرتبط کنترل کیفی عملیات بتن ریزی، آسفالت پاشی و سایر عمل

  ،انجــام آزمــایش هــای غیــر مخــرب بــتن از جملــه چکــش اشــمیت
....التراسونیک، میلگرد یاب و 

       انجام عملیات کرگیـری از بـتن و آسـفالت، خـاک، سـنگ و ارزیـابی
مقاومتی آنها  

دایر کردن آزمایشگاه مستقر در کارگاه ها

خدمات آزمایشگاهی خاک و مقاومت مصالح-3
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خدمات مشاوره و طراحی-4

محاسبه ظرفیت باربری پی های عمیق و سطحی

تحلیل خطرات ناشی از خاک های مشکل آفرین:

پتانسیل روانگرایی

پتانسیل تورم و فروریختن خاک

پتانسیل فرونشست

تحلیل پایداری و طراحی گود و شیروانی خاکی و سنگی:

تحلیل پایداری با استفاده از روش های عددی و اجزای محدود :

Plaxis،Geostudio وFlac

انکراژ، دیوار برلنی و شمعطراحی نیلینگ ،
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طراحی روش های بهسازی خاک
میکروپایل
اختالط عمیق
تزریق
ستون سنگی
تراکم دینامیکی

ژئوسنتتیک ها
مکانیک سنگ

تحلیل آزمایشات آزمایشگاهی و تهیه پارامترهای مکانیکی سنگ
تعیین ظرفیت باربری پی های واقع بر ساختگاه های سنگی
  تحلیل پایداری شیروانی ها و ترانشه های سنگی

تعیین پایداری تونل های واقع در ساختگاه های سنگی
یبررسی ضرایب جانبی زمین در حالت سکون، محرک و مقاوم در شرایط استاتیکی و دینامیک
  مطالعات لرزه خیزی
مشاوره خدمات ژئوفیزیکی
مشاوره در امور حفاری خشکی و دریایی

خدمات مشاوره و طراحی-4
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KeyLab Professional

HoleBase SI Professional

Plaxis

GeoStudio

Flac

Abaqus

E-Tabs

SAP 

Geo-Slope 

Mat Lab 

Ansys

AutoCAD 

SolidWorks 

Primavera 

MS Project 

:نرم افزار های مورد استفاده

خدمات مشاوره و طراحی-4

19



ابزار دقیق و رفتارنگاریخدمات -5

ر حـین  د... در پروژه های بزرگ مانند سد، تونـل، پـل و   خدمات رفتار نگاری با عملیات نصب و پایش ابزار دقیق 
و کیفیـت فنـی  ،ابـزار دقیـق در پـروژه هـا    .از خدمات ویژه این مهندسین مشاور می باشدساخت و بهره برداری 

. نمایدمی پایداری سازه را تضمین 
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خدمات ژئوفیزیک-6

(از جمله دان هول، انکساری و انعکاسی کم عمق)دو بعدی و سه بعدی انجام عملیات لرزه نگاری

 (برداشت تک بعدی، دو بعدی و سه بعدی)انجام عملیات ژئوالکتریک

 گراویمتری و میکروگراویمتری(Gravimetry)

 ژئورادار(GPR)
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جداره  پایدارسازی پروژه های تحکیم بستر و اجرای -7
شهریگودهای 

نیلینگ

انکراژ

میکروپایل
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اجرای روش های بهسازی خاک-8

 تزریق پرفشار(Jet Grouting)

میکروپایل

ستون سنگی

اختالط عمیق خاک

تراکم ارتعاشی
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حفاری، ساخت و تعمیر دستگاه های طراحی-9
و آزمایشگاهی

آالت حفاری، تجهیزات و سازه های وابستهطراحی و ساخت ماشین
 تعمیر دستگاه های حفاری
ساخت و تولید تجهیزات آزمایشگاهی
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پرسنل و تجهیزات-4

دکترایدانشگاهیمدارکبامتخصصنیروینفر15بربالغپیوخاکبارانمشاورمهندسینشرکتدر

سازهسیمهندژئوتکنیک،مهندسیعمران،مهندسیهایگرایشدرکارشناسیوارشدکارشناسیتخصصی،

.ندباشمیفعالیتبهمشغولنفتشناسیزمینومهندسیشناسیزمینمعدن،مهندسیدریایی،های

مشاورنمهندسیدرشرکتتراشکاریومکانیکیحفاری،اموردرمتخصصتکنسیننفر20بربالغهمچنین

.باشندمیفعالیتبهمشغولپیوخاکباران
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پرسنل و تجهیزات-4
چارت سازمانی
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پرسنل و تجهیزات-4

 دستگاه ها و تجهیزات حفاری
ژئوتکنیکی

دستگاهشاملحفاریهایدستگاهB53

XY-1وXU-300روسی،SKV4آمریکایی،

.چینی
حفاریعملیاتمخصوصآبهایپمپ

ژئوتکنیکی
رها،گینمونهمختلفانواعشاملحفاریمتعلقات

راکانواعها،سرمتهانواعچاهی،درونتجهیزات
.هابیت

فضایدرحفاریمخصوصحفاریهایدستگاه
مغارهاها،گالریها،تونلمانندبسته،

ردآسفالتوبتنازگیرینمونههایدستگاه
.(کفوسقفاز)جهاتهمه

هزمینوشرایطدرهاگیرینمونهمختلفانواع
.ارتعاشیووزنیحجمی،شاملگوناگونهای

تجهیزات حفاری، بهسازی و پایدارسازی گود

تجهیزات پایدارسازی گود و بهسازی خاک
 دستگاه حفاری کرلیوس، راسل، دریل واگن(DTH )  چرخ

زنجیری و الستیکی
 دستگاه حفاری هیدرولیکCasagrandr-C8

 دستگاه اجرای تزریق پرفشارMETAX-MP7 (JG)

دستگاه ویبروفالت مخصوص اجرای ستون ها شنی
شمع کوب مخصوص میکروپایل
ست کامل پمپ تزریق
 دستگاه اجرای ستون اختالط عمیق(DSM)
کمپرسور هوا، دیزل ژنراتور و پمپ آب
 تن 40جرثقیلLink- Belt

دستگاه شاتکریت
 تن 100تا 50جک های بارگذاریOCT و

ENERPACK
تیرهای عکس العمل بارگذاری شمع با ابعاد مختلف
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پرسنل و تجهیزات-4
تجهیزات ابزار دقیق و آزمایش ها

مجهز به جدیدترین دستگاه های ابزار دقیق
پیزومتر کاساگرانده
انحراف سنج
 (سرریز مثلثی)دبی سنج مثلثی
شتاب نگار
خط کش قرائت تراز آب دریاچه
پیزومتر الکتریکی
فشارسنج کلی
پیزومتر داخل سنگ
نشست سنج هیدرولیکی
درز سنج الکتریکی
درزسنج مکانیکی
دستگاه قرائت اتوماتیک تزار آب دریاچه

مجهز به جدیدترین دستگاه های آزمایشات آزمایشگاهی
دستگاه سه محوری
  دستگاه برش
 دستگاه تحکیم
 دستگاه نفوذپذیری
 دستگاهCBR

 دستگاه تک محوری
 دستگاه چکش اشمیت
 دستگاه التراسونیک
 000و دستگاه بار نقطه ای

مجهز به جدیدترین دستگاه های آزمایشات صحرایی
دستگاه پرسیومتر
CPT , CPTU
 دستگاه نفوذ استاندارد(SPT)
دستگاه برش مستقیم برجا
تجهیزات آزمایش لوفران و لوژان
دستگاه مخروط ماسه جهت آزمایش دانسیته در محل
دستگاهCBRصحرایی
تجهیزات اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی خاک
تجهیزات بارگذاری صفحه
دستگاه برش پره
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پرسنل و تجهیزات-4
تجهیزات حفاری ساحلی و فراساحلی

متری20آبعمقتاحفاریتواناییباآپجک
سیستمبهمجهزشناورHeave Compensation

دستگاهکاملمجموعهCPTuدیجیتالثبتسیستموملحقاتتمامهمراهبهوندربرگ
وزنیگیرهاینمونهقبیلازدریاییهایگیرنمونهانواع(Gravity Corer or Drop Corer)،نمونه

Vibro)ارتعاشیگیرهای Corer)حجمیگیرهاینمونهو(Grab Corer)
عرشهرویبردریاییکارهایمخصوصآزمایشگاهیتجهیزات
دریاییژئوفیزیکمخصوصتجهیزات
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پرسنل و تجهیزات-4
تجهیزات حفاری ساحلی و فراساحلی
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 Cathie Associatesنماینده انحصاری شرکت-5

از، شرکت باران خاک و پی در زمینـه اکتشـافات دریـایی و فراسـاحلی نفـت و گـ      

تخصص ایـن  . می باشدCathie Associatesنماینده انحصاری شرکت فرانسوی 

:شرکت عبارت است از

 های نفت و گاز و حفاری اکتشافات

 یگازمشاوره در زمینه مطالعات ژئوتکنیک پاالیشگاه های نفتی و ارائه
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 Cathie Associatesنماینده انحصاری شرکت-5

مت رفتارنگاری شمع های دریایی در سکوهای نفت و گاز و نیروگاه های بادی دریایی در هر دو قس

باالی سطح آب و زیر آب

 مشاور تخصصی شرکت های بزرگ استخراج نفت و گازTotal وShell Global
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همکاری ها-6

        نیکی و توانایی انجام مجموعه کامل پـروژه هـای تحقیقـات ژئـوتکنیکی، کنتـرل و نظـارت تخصصـی ژئـوتک

ر همچنین اجرای خدمات بهسازی و تحکیم جدار گود و تحکیم بستر، مـی  کـوبی و اجـرای شـمع و پـی د     

.سامان پی و شرکت بسپار پی ایرانیانهمکاری با شرکت 

   یـل  مشاور تخصصی شرکت های پیمانکار گودبرداری، بهسازی خاک، اجرای شمع و پـی و مـی  کـوبی از قب

.شرکت سامان پی و شرکت بسپار پی ایرانیان
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خالصه سوابق-7
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خالصه سوابق-7
پیخاکبارانمشاورمهندسینتوسطشدهانجامژئوتکنیکیمطالعاتازمنتخبی

مجتمع های اداری و 
تجاری، برج های  
مسکونی و مجتمع  
های آموزشی و  

بهداشتی

معدن، تونل، 
مترو و تاسیسات  

زیرزمینی

ابزار دقیق و  
رفتارنگاری

پل، راه و خطوط  
لوله

بناهای فرسوده، 
تاریخی و 
باستانی

مخازن نفتی

نیروگاه، 
پاالیشگاه،  
فرودگاه و  
بیمارستان
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خالصه سوابق-7
پراکندگی پروژه های انجام شده در سطح کشور
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منتخبی از کارفرمایان-8

سازمان مشاوره فنی و مهندسی شهرداری تهران

مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران

 شرکتASP

شرکت ارتباطات سیار

شرکت هیرگان انرژی

شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان

شرکت سهامی آب منطقه ای استان کرمانشاه
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گواهی نامه ها، عضویت ها و افتخارات-9

اخذ گواهینامه پایه یک صالحیت خدمات مشاوره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اخذ پروانه اشتغال به کار پایه یک خدمات فنی آزمایشگاهی وزارت راه و شهرسازی

نجمنامصالح،مقاومتوژئوتکنیکتخصصیگروهدرایرانمشاورمهندسانجامعهدرعضویت
ایرانبتنانجمنوایرانژئوتکنیک

 اخذ گواهینامهISO 9001:2015 از سیستم مدیریت کیفیتTϋV Group

 اخذ گواهینامهISO 14001:2015 از سیستم مدیریت محیط زیستTϋV Group

 اخذ گواهینامهISO 18001:2007ازسالمت حرفه ای و مدیریت ایمنی سیستمTϋV Group

 اخذ گواهینامهHSE- MSازسالمت، ایمنی و مدیریت محیط زیست سیستمTϋV Group
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گواهی نامه ها، عضویت ها و افتخارات-9
و بانک اطالعاتی آن ها( AVL)عضویت در لیست شرکت های معتمد 

شرکت نفت و گاز پارس
 (ایریتک)شرکت بین المللی مهندسی ایران
(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران)مپناگروه
فالت قاره ایراننفتشرکت
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت
شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت مهندسی و ساخت نارگان
 نامورانشرکت مهندسی و ساخت
 سازهشرکت مهندسی و ساخت
شرکت مهندسی ساختمان بانک ملت
 (نیپک)شرکت مهندسی ساخت و فرآوری صنایع غیرآهنی
شرکت نیرپارس
 (متن)شرکت مهندسی و توسعه نفت
شرکت نفت خزر
شرکت پدیکس
شرکت مکران
شرکت ساپک
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سایر فعالیت ها-10

به همراه همکار فرانسوی خود شرکت حضور در بیست و یکمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی
Cathie Associates
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سایر فعالیت ها-10

حضور در  پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
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ویژگی های شاخص-11
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کیفیتمدیریتبرنامه(QMP):
فرایندوهاهپروژکلیهبهکهاستپیوستهبهبودوآموزشبرایایبرنامهدارایشرکت،ژئوتکنیکیخدمات
دیریتمبرنامهنتیجه.شودمیاعمالهاسیستمکلیههمچنینودفتریوعملیاتیسطحدرآنهاعملیات
.تاسشرکتمجموعهاهدافبرآوردنوکارآمدوموثرفرایندهایباخدماتونظارتموثر،تحویلکیفیت،

کیفیتکنترل(QC):
ندفرایطولدرکهاستهاییفعالیتوعملیاتفرایندها،دارایپی،خاکبارانمشاورمهندسینشرکت
میانجاموهیگرسطحدرشدهتعییناستانداردسطحبهکیفیترسیدنتضمینوکنترلبرایپروژهانجام
.شود

برنامه مدیریت کیفیت-12
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پروژهمخصوصکیفیتکنترلبرنامه(برنامهPSQC):
مولفهتکتککیفیتویابدمیتوسعهوشدهمدیریتژئوتکنیکیطراحیتیمتوسطپروژه،مخصوصبرنامه
.کندمیتضمینراپروژههای

کیفیتتضمین(QA):
کیفیتلکنترمواردکهکندمیتضمینپی،خاکبارانمشاورمهندسینشرکتارزیابیوکنترلسیستم

(QC)روژهپمخصوصکیفیتکنترلبرنامهپروژه،تیمورسدمیانجامبهپروژهتحویلفرایندطولدر
(PSQC Plan)دهندمیانجامرا.

برنامه مدیریت کیفیت-12
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