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دمات مهندسي راه آهن دارای صالحيت حرفه ای خ 

 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری()

عضو انجمن تعمير و نگهداری ایران 

عضو جامعه مهندسان مشاور ایران 

جواز تاسيس واحد فني و مهندسي 

عضو انجمن مهندسين عمران ایران 

 در رسته مشاوران ترافيکي 5دارای رتبه 

 (شهرداری تهرانحمل و نقل  معاونت)از 
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ارائه  این شركت با هدف. تاسيس شد 1385در سال  270743با شماره ثبت  (سهامي خاص)مهندسين مشاور تدبيرگران 

نقل فعاليت مي نماید. این  ومل خدمات مشاوره ، طراحي و نظارت حين اجرا در  كليه زمينه هاي مرتبط با زیر ساختارهاي ح

 به عضویت جامعه مهندسين مشاور ایران در آمده است.  1388شركت در سال 

تدبيرگران با بكارگيري دانش و علوم مختلف در زمينه هاي فعاليت خود با استفاده از پایگاه داده هاي اطالعاتي و نرم افزارهاي 

 ت و سرعت و متناسب با اهداف كارفرما ارائه مي دهد.تخصصي خدمات خود را با سطح باالیي از كيفي

 
 های فعاليتزمينه

نقدل در   و  زیرسداختهاي حمدل   در حدوزه  مشداوره  خددمات  ارائده  زمينده  در تددبيرگران  مشاور مهندسين شركت

بدرداري، ایسدتگاه،    هاي تخصصي راه و راه آهن در بخشهاي مسير، روسدازي و زیرسدازي، ترافيدک و بهدره     زمينه

 :ناوگان، عالئم و ارتباطات، پل و تونل آماده ارائه خدمات در بخشهاي زیر مي باشد

مطالعات: 

 جامع، تطبيقي، امكان سنجي، مفهومي، مقدماتي و نهایي

اجرا: 

 تهيه اسناد مناقصه، برآورد، نظارت بر اجرا و مشاوره فني

مدیریت پروژه: 

 ه، بازرسي و نظارت، كنترل كيفيتهماهنگي پروژه ها، كنترل پروژ

بهره برداری و نگهداری: 

 طرح كلي، بهينه سازي، پایش و ایجاد وضعيت، مدیریت نگهداري، بررسي چرخه عمر

آموزشي و نرم افزار: 

 دوره هاي آموزش تخصصي، توسعه نرم افزارهاي تخصصي
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 مطالعات ترافيك 

   مطالعات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي منطقه براي تعيدين قابليتهداي

 بالقوه توليد و جذب سفر

داني و تحليل و وضعيت ترافيک عبوريترددشماري و مطالعات مي 

مطالعات ترابري براي توسعه مدلهاي توليد، توزیع، تفكيک و تخصيص سفر 

مطالعات بررسي رشد ترافيک و تعيين ترافيک انتقالي و القائي 

مطالعات جذب و توليد سفر در مراكز خاص شهري، صنعتي و اقتصادي 

سازي ترافيكي مطالعات تعيين سطح سرویس و روانسازي و آرام 

، Trans CAD ،HCSكليه مطالعات فوق با استفاده از نرم افزارهداي ترافيدک نظيدر    

Sydro ،Syncro ،Corsim .انجام مي شود 

 

 

 سرمایه گذاری حمل و نقل توجيه فني و اقتصادیمطالعات 

اختهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه طرحبررسي زیرس 

تعيين پتانسيلهاي رشد و قابليتهاي بالقوه منطقه طرح 

تعيين و تحليل هزینه هاي مستقيم و غيرمستقيم طرح و خارجي طرح 

تحليل درآمدهاي طرح از دیدگاه استفاده كننده، ذینفعان طرح و ملي 

ت و تحليددل اقتصددادي و محاسددبه تعيددين سددناریوهاي سددرمایه گددذاري، مشددارك

 شاخصهاي اقتصادي

بررسي اثرات اقتصادي توسعه زیرساختها در شاخصهاي كالن اقتصادي 

تعيين ترافيک القایي برمبناي تحليل كشش اقتصادي 

كليه محاسبات بر اساس تخصصي ترین نرم افزارهاي ارزیابي اقتصادي و سرمایه 

و  HDM-4 ،HERS-ST ،COMFAR: گذاري در زیرساختهاي حمل و نقل از جمله

تهيه، تحليل و گزارش گيري  GISبر مبناي پایگاه داده ایجاد شده در نرم افزارهاي 

 .مي شوند
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  بهره برداری و لجستيك ریلي در واحدهای صنعتيمطالعات 

       مطالعات لجستيک و محاسبه ميزان بار مدواد اوليده و محصدول و تعيدين ندر

 و رشد در فازهاي توسعه جذب

        مطالعات بهره برداري ریلدي شدبيه سدازي و تعيدين نيازهداي ناوگدان، نيدروي

 كشش، الزامات كنترل و مدیریت

 مطالعات طرح هندسي و جانمایي خطوط داخلي در محوطه مانوري و سالنهاي

 بارگيري و محوطه هاي تخليه

     تعيدين نيازهدا و   مطالعات مسير و بررسي نحوه اتصدال بده شدبكه سراسدري و

 الزامات راه آهن سراسري

     برسي و هماهنگي الزم براي اخذ مجوزهاي قدانوني از مراجدع ذیصدالح جهدت

 اتصال و احداث خط فرعي

 بررسي و پيشنهاد روش احداث و بهره برداري و تهيه اسناد مناقصه و همكاري

 در تعيين پيمانكار

 انتخاب شيوه مناسب حمدل و  مطالعات مفهومي و برآورد و ارزیابي اقتصادي از

 نقل ریلي، جاده اي و دریایي

 

 روسازی راه آهنمطالعات 

بررسي الزامات و نيازهاي كارفرما از روسازي ریلي 

بررسي و مطالعه و انتخاب نوع مناسب روسازي باالستي یا بتني 

مطالعه روسازي و تهيه مشخصات فني مصالح و ادوات و نقشه هاي اجرایي 

      تهيه اسناد مناقصه خرید و مصدالح و اجدراي روسدازي و همكداري در ارزیدابي و

 انتخاب پيمانكاران و تامين كنندگان

        تهيه نقشه هاي كارگاهي بدراي محوطده هداي مدانوري و بهينده سدازي مصدرف

 مصالح

   تهيه نظامنامه كنترل و تضمين كيفيت و بازرسي فني در حين خریدد و اجدراي

 روسازي

آورد قيمت و تحليل بازار براي خرید و انتخداب تدامين كننددگان    همكاري در بر

 مناسب

كليه تحليل و محاسبات فني بر اساس نرم افزارهاي تخصصي انجام مي شود. تهيده نقشده   

هاي كارگاهي بر اساس زیر مدل اختصاصي تهيه شدده توسدط ایدن شدركت در ندرم افدزار       

CAD .تهيه و ترسيم مي گردد 
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 پروژه های در حال انجام

 كارفرماي طرح كارفرما عنوان پروژه زمينه همكاري ردیف
مدت 

 )ماه(

 8 12 شركت فوالد زرند ایرانيان آهن جمهوري اسالمي ایران فوالد زرندراه محوطه مانوري و خط اتصال به شبكه مشاور كارفرما 1

2 
بازنگري مطالعات محوطه مانوري، برگزاري مناقصه تامين تدارك مصالح و اجراي  خطوط فرعي

 روسازي، خدمات نظارت عاليه و كارگاهي
 12 شركت صبا فوالد خليج فارس

 خطوط فرعي 3
 يلیر يبردار بهره و رساختهایز مطالعات خصوص در يمهندس خدمات ارائه

 )فوالد تربت حيدریه  (
 12 مهندسين مشاور برسو

 مطلعات روسازي 4
متروي  2همكاري فني و انجام خدمات مشاوره مطالعات پایه، مراحل اول و دوم قطعه 

 گرمسار -پاكدشت -محور تهران
 5 مهندسين مشاور صحن بوستان

 مطالعات روسازي 5
 يها پروژه در يآسفالت يها تراشه از استفاده يبرا یياجرا و يفن دستورالعمل نیوتد

 تهران شهر معابر آسفالت ينگهدار و ريتعم و يراهساز
 12 تهران شهر يزیر برنامه و مطالعات مركز

 مطالعات نگهداري 6
مطالعه و تعيين معيارهایي جهت ارزیابي پيمانكاران بر اساس قابليت اطمينان، 

 (RAMSعميرپذیري و قابليت دسترسي و ایمني )پارامترهاي ت
 6 راه آهن جمهوري اسالمي ایران

 نگهداريمطالعات  7
گير دستي ستگاه اندازهمشهد با استفاده از د -سوزنهاي خط اصلي محور تهرانبازرسي 

 یش سرعتمنظور افزاسوزن  به 
 4 راه آهن جمهوري اسالمي ایران

 نگهداريمطالعات  8
گيري ميداني و تحليل و تفسير سختي قائم خطوط ریلي در مهندسي اندازهخدمات 

 آهن جمهوري اسالمي ایرانهشبكه را

جمهوري اسالمي  آهنكل ارتباطات و عالئم الكتریكي راهاداره 

 ایران
5 

 2 معاونت برنامه ریزي و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابري بر المردآهن عسلویه به منطقه انرژيمطالعات توجيهي راه مطالعات توجيه اقتصادي 9
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 (1) های انجام شدهپروژه 

مدت  ي طرحكارفرما كارفرما عنوان پروژه زمينه همكاري ردیف

 )ماه(

 خطوط فرعي 1

افزایش ظرفيت محوطه مانوري معدن گل گهر و توسعه و پياده سازي سامانه 

 مدیریت نگهداري خطوط و سوزنهاي محوطه مانوري گل گهر
 شركت سنگ آهن گل گهر

6 

 4 فراتحقيق سپاهان ریز و خط اتصال این ایستگاه به خط ریلي فوالد سبا طراحي ایستگاه خطوط فرعي 2

 خطوط فرعي 3

ارائه خدمات مهندسي، طراحي و مشاوره حين ساخت و نظارت بر اجراي محوطه 

 مانوري مجتمع فوالد هرمزگان

شركت فني و ساختماني 

 آرشين كوه

سازمان توسعه و نوسازي معادن و 

 18 صنایع معدني ایران

 خطوط فرعي 4
مطالعه و ارائه خدمات طراحي خطوط ریلي سایت داخلي فوالد چهارمحال 

 بختياري
 مهندسين مشاور پوالد

سازمان توسعه و نوسازي معادن و 

 4 صنایع معدني ایران

5 
مطالعات و ارائه خدمات طراحي خطوط ریلي سایت داخلي فوالد   خطوط فرعي

 آذربایجان)ميانه(

مهندسين مشاور 

 دپوال

سازمان توسعه و نوسازي معادن و 

 8 صنایع معدني ایران

6 
 خطوط فرعي

 مطالعات روسازي اتصال ریلي مجتمع كارخانجات فوالد هرمزگان
شركت راهسازان 

 كادوس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و 

 3 صنایع معدني ایران

 مطالعات رژیم حمل محصوالت فوالد هرمزگان خطوط فرعي 7
ر مهندسين مشاو

 برسو

سازمان توسعه و نوسازي معادن و 

 7 صنایع معدني ایران

 خطوط فرعي 8
مطالعه و ارائه خدمات طراحي خوطوط ریلي سایت داخلي فوالد نطنز و اتصال به 

 8 شركت ذوب آهن نطنز آهن سراسريراه

 خطوط فرعي 9
مطالعات مفهومي، پایه و تفصيلي خطوط ریلي سایت داخلي مجتمع صبا فوالد 

 9 شركت صبا فوالد خليج فارس آهن سراسريخليج فارس و اتصال به راه

 - اصفهان آهن راه به رازيش يميپتروش شركت اتصال جهت آهن خط يطراح خطوط فرعي 10

 رازيش
 6 پتروشيمي شيراز تدبيرمكانيزه جم
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 (2) پروژه های انجام شده

 ي طرحكارفرما كارفرما عنوان پروژه زمينه همكاري ردیف
مدت 

 )ماه(

 13 معاونت برنامه ریزي و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابري طبس –مطالعات توجيه اوليه احداث راه آهن كرمان  مطالعات توجيه اقتصادي 11

 3 اداره كل راه و ترابري كهگيلویه و بویراحمد ه اوليه اتصال یاسوج به شبكه راه آهن سراسريمطالعه توجب مطالعات توجيه اقتصادي 12

 2 معاونت برنامه ریزي و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابري بابل –مطالعه توجيه اوليه احداث راه آهن شيرگاه  مطالعات توجيه اقتصادي 13

 مطالعات توجيه اقتصادي 14
 و بندرعباس -هیعسلو و بوشهر -بندرامام آهن راه يهيتوج مطالعات يروزرسان به

 برازجان -بوشهر يآنت آهن راه هياول هيتوج مطالعات
 4 معاونت برنامه ریزي و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابري

 3 ونت برنامه ریزي و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابريمعا مشهد -آباد به راه آهن گرگان مطالعات توجيه اوليه اتصال لطف مطالعات توجيه اقتصادي 15

 4 معاونت برنامه ریزي و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابري عسلویه -بوشهر -بروزرساني مطالعات توجيه اوليه احداث راه آهن شيراز مطالعات توجيه اقتصادي 16

 مطالعات توجيه اقتصادي 17
مراكز تجاري، معادن و شهرك هاي صنعتي استان  مطالعات امكان سنجي اتصال

 زنجان به شبكه راه آهن
 6 راه آهن جمهوري اسالمي ایران

 3 سازمان مهندسي و عمران شهر تهران تهيه راهنماي حمل، پخش و تراكم آسفالت گرم در معابر و بزرگراهها روسازي راه 18

 4 ازمان مهندسي و عمران شهر تهرانس راهنماي عمليات بازیافت گرم آسفالت روسازي راه 19

 12 سازمان قطار شهري شيراز مهندسين مشاور اتحاد راه روسازي خط یک قطار شهري شيراز مطالعات تفصيلي مطالعات روسازي 20

 زیرسازي و روسازي 21
ائه خدمات مشاوره فني زیرسازي و روسازي راه آهن و راه هاي داخلي منطقه ار

 ویژه اقتصادي سرخس
مهندسين مشاور آستان قدس 

 رضوي
 6 منطقه ویژه اقتصادي سرخس

 مطالعات روسازي 22
متروي  5خدمامت مشاوره كارفرما در پروژه نگهداري، بهسازي و بازسازي خط 

 تهران
 14 شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه
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 (3)  پروژه های انجام شده

 ی طرحكارفرما كارفرما عنوان پروژه زمينه همکاری ردیف
مدت 

 )ماه(

 8 شركت مترو تهران مهندسين مشاور رهساز طرح مترو تهران 7مطالعات طرح روسازي مرحله دوم خط خدمات  مطالعات روسازي 23

24 
طرح هندسي و توجيه 

 6 آباده شهرداري طرح هندسي ميادین ورودي و خروجي شهر آباده پایه و تفصيلي مطالعات ساماندهي ترافيک

25 
طرح هندسي و توجيه 

 ساماندهي ترافيک
 6 شهرداري فردوسيه ورودي شهر فردوسيه طرح هندسي پایه و تفصيلي مطالعات

26 
طرح هندسي و توجيه 

 2.5 شهرداري آباده آباده شهر سطح يو تقاطعها معابر يهندس طرح هيته و يكيتراف مطالعات ساماندهي ترافيک

  سازمان حمل و نقل راهداري مهندسين مشاور پاسيلو شلمچه خرمشهرد اهوازد محور بهسازي ترافيک و روسازي مطالعات مهندسي نگهداري راه 27

  شهرداري شهریار پياده سازي مدیریت روسازي معابر اصلي شهریار مهندسي نگهداري راه 28

 شركت گسترش آهن راه هرمزگان و شرق آهن جنوب راه محور نگهداري عمليات اجراي حين فني مشاوره مهندسي نگهداري راه آهن 29
راه آهن جمهوري اسالمي 

 ایران
24 

 مهندسين مشاور مترا مطالعات اولویت بندي بهسازي و بازسازي خطوط راه آهن مهندسي نگهداري راه آهن 33
ي اسالمي راه آهن جمهور

 ایران
13 

 1 گهر گل آهن سنگ شركت گهر گل ایستگاه سوزنهاي و ریلي خطوط نگهداري و تعمير مطالعات مهندسي نگهداري راه آهن 31

 مهندسين مشاور مترا مطالعات فني تهيه فهرست بهاي نگهداري خطوط راه آهن مطالعات مفهومي نگهداري 32
پژوهشكده حمل ونقل وزارت 

 يراه و ترابر
13 

 8 راه آهن جمهوري اسالمي ایران مطالعه و طراحي سيستم ارزیابي هزینه كيفيت نگهداري زیربناي راه آهن مطالعات مفهومي نگهداري 33

 3 شركت تدبير عمران جم لجستيک صادرات سنگ آهن از بندر شهيد رجائي مطالعات برداري مطالعات بهره 34

 13 مركز تحقيقات راه آهن جمهوري اسالمي ایران هاي آن فزار بارگذاري شبكه و تعيين گلوگاهتهيه نرم ا برداري مطالعات بهره 35
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 (4)  پروژه های انجام شده

 ی طرحكارفرما كارفرما عنوان پروژه زمينه همکاری ردیف
مدت 

 )ماه(

 اخدمات حين اجر 36
 قطار یک روسازي خط اجراي در ساخت حين مشاوره خدمات دفتر فني و 

 تبریز شهري
 7 سازمان قطار شهري تبریز راه سازان كادوس

 خدمات تكميل اسناد مناقصه روسازي خط دو  قطار شهري مشهد تهيه اسناد مناقصه 37
 قرارگاه خاتم

 موسسه ایمن سازان
 1 سازمان قطار شهري مشهد

 قرارگاه خاتم قم -آهن سپر رستم  پروژه راه خدمات مهندسي  و مشاوره تهيه اسناد فني و مالي ناد مناقصهتهيه اس 38
راه آهن جمهوري اسالمي 

 ایران
2 

 6 و حومهشركت بهره برداري راه آهن شهري تهران  متروي تهران 5تهيه اسناد و برگزاري مناقصه نگهداري، بهسازي و بازسازي خط  تهيه اسناد مناقصه 39

 مطالعات پل و سازه 43
هاي مترو فرودگاه امام  همكاري فني در مدیریت طرح احداث مسير و ایستگاه

 خميني

مهندسين مشاور صحن 

 بوستان
 13 وزارت راه و ترابري

 طراحي پل 41
اقتصادي  ویژه منطقه باراندازهاي و سكوها و پلها طراحي مهندسي خدمات انجام

 سرخس
 5/2 ستان قدس رضويمشاور آ مهندسين

 معماري و سازه ساختمان 42
مطالعات پایه و تفصيلي معماري و سازه ساختمانهاي محوطه مانوري  معدن 

 سنگان

شركت ساختماني كندوان 

 پارس
 12 طرح تجهيز معدن سنگان

 13 گهر گل آهن سنگ شركت گهر گل ایستگاه و بالك سوزنهاي و ریلي خطوط تعمير عمليات بر نظارت نظارت 43

 4 مهندسين مشاور پوالد انهيم فوالد يمانور محوطه يروساز اتيعمل بر نظارت نظارت 44

 نظارت 45
 محوطه يريبارگ يلويس خط توسعه يروساز و يرسازیز ياجرا اتيعمل بر نظارت

 گهر گل يمانور
 5 شركت صنعتي و معدني گل گهر
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 كارفرمایان

 
 

 همکاران ما

 

 

 

 معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل ترابري كهگيلویه و بویراحمد اداره كل راه و

عمران شهر تهران سازمان مهندسي و  

 فوالد نطنز شركت صبا فوالد خليج فارس شركت سنگ آهن گل گهر

 راه آهن ج.ا.ا مركز تحقيقات راه آهن

ميدروای  

فردوسيهشهرداري  شهرداري شهریار  شهرداري آباده 

 شركت مهندسي سپاسد   مهندسين مشاور ایمن سازان قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء

مهندسين مشاور برسو

  

مهندسين مشاور پوالد

  

مهندسين مشاور رهساز طرح

  

هندسين مشاور پاسيلوم

  

 برداري متروشركت بهره

 

 فوالد زرند ایرانيان

 مهندسين مشاور صحن بوستان
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 شرح پروژه ها                                             
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 شانتينگ یارد  مجتمع فوالد هرمزگان  ساختمشاوره در حين  ،مهندسي طراحي خدمات  

 هرمزگان فوالد ایران، طرح معدني صنایع و معادن نوسازي و توسعه سازمان:  طرح كارفرمای

 شركت فني و ساختماني آرشين كوه : (GC) عمومي پيمانکار

  (88اردیبهشت  -86ماه )مرداد  18 : مدت زمان

 تن تختال در سال 000/500/1مطالعات بهره برداي و ناوگان براي حمل 

 زوج قطار روزانه 4شبيه سازي حركت و تهيه طرح بره برداي براي مانور 

مطالعات مسير و تهيه پالن خطوط و پروفيل طولي 

مطالعات عالئم و ارتباطات 

مطالعات تاسيسات، روشنایي و آتش نشاني 

مطالعات ابنيه و سازه هاي فني 

همطالعات معماري و ساختمانهاي محوط 

تهيه طرح جانمایي كلي سایت 

( 18خدمات مشاوره حين ساخت )ماه، دفتر فني مستقر در سایت 

خدمات كنترل پروژه و كنترل كيفيت حين ساخت 

نظارت و بازرسي در حين توليد تجهيزات و خرید مصالح 

 طرح روسازی خطوط كارخانه فوالد هرمزگان

 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران كارفرما طرح و ساخت:

 شركت راهسازان كادوس پيمانکار طرح و ساخت روسازی:

       صدال بده   طراحي و هندسدي خطدوط جهدت دسترسدي بده سدالنهاي توليدد و ات

 شانتينگيارد

تهيه پالن و پروفيل جانمایي سوزنها و خطوط 

 

 مطالعات ریلي اتصال مجتمع فوالد نطنز به شبکه ریلي

 شركت ذوب آهن نطنزكارفرما: 

 ماه 12مدت زمان: 

 

 تن مواد اوليه 000/500/3مطالعات بهره برداري و ناوگان براي حمل و نقل ساليانه 

كيلومتر  15ه طول تقریبي مطالعات مسير ب 

مطالعات هيدرولوژي و هيدروليک ابنيه 

مطالعات سازه اي پلها و ابنيه مسير 

 دهانه پل براي عبور از روي بزرگراه و راه آهن سراسري( 6)

پيگيري اداري و هماهنگي براي اخذ مجوز اتصال از راه آهن ج.ا.ا 
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خدمات مهندسي طراحي و مشاوره خطوط داخلي سایت كارخانه فوالدآذربایجان   

 )ميانه(

 سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنایع معدني ایرانكارفرمای طرح: 

 پوالد ورمشا مهندسين: كارفرما

 

 تن مواد اوليه و محصول در سال( 000/500/2مطالعات بهره برداري و ناوگان )براي حمل 

طراحي ایستگاه و جانمایي خطوط و سوزنها 

مطالعات جمع آوري آبهاي سطحي و هيدرولوژي 

 مطالعات روسازي و زیرسازي 

متره و برآورد و تهيه اسناد مناقصه انجام كار 

 

والد خدمات مهندسي طراحي و مشاوره خطووط داخلوي سوایت كارخانوه فو     

 چهارمحال بختياری

 سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنایع معدني ایرانكارفرمای طرح: 

 پوالد مشاور مهندسين: كارفرما

 تن مواد اوليه و محصول در  000/200/5مطالعات بهره برداري و ناوگان )براي حمل

 سال(

طراحي ایستگاه و جانمایي خطوط و سوزنها 

و هيدرولوژي مطالعات جمع آوري آبهاي سطحي 

 مطالعات روسازي و زیرسازي 

متره و برآورد و تهيه اسناد مناقصه انجام كار 

 

 آهن داخلي سنگ معدن سنگانهای راهطراحي ساختمان

 طرح تجهيز معدن سنگانكارفرمای طرح: 

 شركت ساختماني كندوان پارس كارفرما:

 متر مربع( 400طراحي معماري و سازه ساختمانهاي مسافري )به مساحت 

 متر مربع( 1300طراحي معماري و سازه ساختمان كنترل )سه طبقه به مساحت 

طراحي معماري و سازه ساختمانهاي خارجي 
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 مطالعات رژیم حمل محصول كارخانه فوالد هرمزگان

 مهندسين مشاور برسو: كارفرما

 سازمان توسعه و نوسازي معادن صنایع معدني ایرانكارفرمای طرح: 

زگانبررسي لجستيک حمل محصول كارخانه فوالد هرم 

برآورد هزینه و ارزیابي اقتصادي شيوه هاي حمل 

بررسي نيازهاي تخليه و بارگيري و باراندازي محصول 

مقایسه گزینه هاي ریلي، دریایي و جاده در حمل مواد اوليه و محصول 

 

 شانتينگيارد بندر شهيد رجائي 

 شركت تدبير عمران جم   كارفرما:

 ماه  1 مدت زمان:

 طرح اوليه از پالن خطوط اتصال بندر شهيد رجائي به محوطه انبار 

 مطالعات لجستيک و شبيه سازي حركت قطار 

 برآورد تعداد و تجهيزات مورد نياز 

آورد هزینه ساخت و تجهيز آناليز اقتصادي و بر 

 طرح پالن و جانمائي تجهيزات طي فازهاي مختلف بهره برداري 

 

 آهن راه به زنجان استان يصنعت یشهركها و معادن ،یتجار مراكز اتصال يسنج امکان

 دفتر مهندسي و نظارت راه آهن ج.ا.ا كارفرما:

 

 مركز فعال صنعتي و توليدي استان زنجان  30تعيين تعداد بيش از 

 مركز قابل جذب به راه آهن  14دسته بندي مراكز صنعتي و شناسایي 

 ز استان به شبكه ریلي مرك 14ارائه طرح اتصال 

 ارائه پروفيل طولي مسيرهاي طرح شده 

 مركز استان  14محاسبه ظرفيت شبكه بعد از جذب بار 

 ارائه راهكارهاي افزایش ظرفيت براي جذب بارهاي فوق 

 آناليز اقتصادي و ميزان درآمد راه آهن توسط نرم افزار كامفار 

بار مراكز پيش بيني شده  ارائه طرح پالن ایستگاههاي مسير بعد از جذب 
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 صبا فوالد یمانور محوطه یينها و يمقدمات ،يمفهوم مطالعات

 رسفوالد خليج فا صبا كارفرما:

 ماه 6 مدت زمان:

  

 تن مواد اوليه  5/4مطالعات بهره برداري و ناوگان براي حمل و نقل ساليانه 

 2مطالعات مسير به طول تقریبيkm  

 مطالعات لجستيک 

 مطالعات هيدورولوژي 

 مطالعات روسازي 

 طراحي و جانمائي خطوط ایستگاه 

بيه ساز شبيه سازي و برنامه ریزي حركت قطار توسط نرم افزار ش 

 برآورد تعداد خطوط محوطه مانوري توسط نرم افزار 

 اخذ مجوز اتصال به شبكه ریلي 

 تهيه اسناد مناقصه و متره برآورد 

 مطالعات ریلي اتصال مجتمع فوالد صبا به شبكه ریلي 

 تن  000/000/2مطالعات بهره برداري و ناوگان براي حمل و نقل ساليانه

 تن در فاز نهایي  000/000/4مواد اوليه در فاز اول و 

 طراحي محوطه مانوري مجتمع و جانمایي خطوط و سوزنها 

 ،شبيه سازي حركت قطار در محوطه مانوري طراحي شده در عمليات قبول

 مانور و تخليه و اعزام توسط نرم افزار شبيه ساز 

 مطالعات جمع آوري آبهاي سطحي 

كه ریلي مطالعات مسير جهت اتصال محوطه مانوري به شب 

 مطالعات روسازي و زیر سازي 

 متره و برآورد و تهيه اسناد مناقصه انجام كار 
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 مشهد-آباد به راه آهن در دست احداث گرگانتوجيه اوليه اتصال لطف مطالعات 

 (معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل)وزارت راه و ترابری: كارفرما

 ماه 4: مدت زمان

 

 بررسي زیرساختهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه 

 تعيين پتانسيلهاي رشد و قابليتهاي بالقوه منطقه طرح 

ري در منطقه و شناسایي ضرورت هايبررسي و تحليل وضعيت تراب 

 توسعه با توجه به قرار گرفتن منطقه در مسير كریدور هاي ترانزیت بار 

 مطالعات ترافيک طرح و پيش بيني ميزان مسافر و بار 

 شناسایي و بررسي واریانتهاي مسيرهاي اتصال لطف آباد به راه آهن 

 گرگان مشهد و انتخاب ورایانت برتر

ني شدهيرداري و ناوگان براي جابجایي بار و مسافر پيش بمطالعات بهره ب 

مطالعات مالي و اقتصادي طرح و محاسبه شاخص هاي ارزیابي از دیدگاه سرمایه گذاري 

 

 طبس -توجيه احداث راه آهن كرمان مطالعات 

 (معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل)وزارت راه و ترابری: كارفرما

 ماه 4: مدت زمان

 

ي منطقه بررسي زیرساختهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگ 

 تعيين پتانسيلهاي رشد و قابليتهاي بالقوه منطقه طرح 

 بررسي و تحليل وضعيت ترابري در منطقه و شناسایي ضرورت هاي توسعه 

 مطالعات ترافيک طرح و پيش بيني ميزان مسافر و بار 

شناسایي و بررسي واریانتهاي مسيرهاي اتصال كرمان به طبس و انتخاب ورایانت برتر 

 ني شدهيبهره برداري و ناوگان براي جابجایي بار و مسافر پيش بمطالعات 

مطالعات مالي و اقتصادي طرح و محاسبه شاخص هاي ارزیابي از دیدگاه سرمایه گذاري 

 

 

 توجيه اوليه اتصال یاسوج به راه آهن سراسریمطالعات 

 (نقل و لحم اقتصاد و ریزی برنامه معاونت)ترابری و راه وزارت: كارفرما

 ماه 3: مدت زمان

 

 بررسي زیرساختهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه 

 تعيين پتانسيلهاي رشد و قابليتهاي بالقوه منطقه طرح 

بررسي و تحليل وضعيت ترابري در منطقه و شناسایي ضرورت هاي توسعه 

 پيش بيني تقاضا و عرضه خدمات حمل و نقل در منطقه طرح 

 عمر طرحطي دوره 

بررسي مسيرهاي اتصال یاسوج به راه آهن و انتخاب گزینه هاي بهينه 

ني شدهيمطالعات بهره برداري و ناوگان براي جابجایي بار و مسافر پيش ب 

مطالعات مالي و اقتصادي طرح و محاسبه شاخص هاي ارزیابي از دیدگاه سرمایه گذاري 
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 طراحي هندسي ورودی شهر فردوسيه

 شهرداري فردوسيه كارفرما:

 

طرحي هندسي تقاطع و خيابانهاي ورودي شهر 

مطالعات ترافيک 

 )ترددشماري، محاسبه حجم گردشها، تعيين نر  رشد، برآوردترافيک در سال مبنا و افق طرح(

ات شهرسازي و معماري نماد ورودي شهرمطالع 

متره و برآورد و تهيه اسناد مناقصه 

 

 ی معابر اصلي شهریارزپياده سازی مدیریت روسا

 شهرداري شهریار كارفرما:

 

ه توصيفي در طبقه بندي معابر شهري و تهيه نقشه مكاني و پایگاGIS 

برداشت وضع موجود خرابيهاي معابر و تهيه گزارشهاي مدیریتي 

 ترميم و نگهداري مناسب براي منطقهمطالعه استراتژیهاي 

بررسي روشهاي مناسب غيرمخرب ارزیابي روسازي 

برگزاري دوره آموزشي براي كاركنان كارفرما 

نگهداري و مرمت تحليل وضعيت موجود معابر و ارائه گزینه هاي اقتصادي 

 

 تهيه راهنمای حمل، پخش و تراكم آسفالت گرم در معابر و بزگراهها

 سازمان مهندسي و عمران شهر تهرانكار فرما: 

 موارد بررسي شده

حمل آسفالت و تجهيزات حمل 

آماده سازي سطح پيش از پخش آسفالت 

فينيشر و اجزاي آن 

روشهاي كنترل دستي و اتوماتيک تراز  پخش 

اي تراكم، انواع غلتكهاروشه 

 تراكم درزها و مشكالت پخش 

 

 



 معرفي مهندسين مشاور تدبيرگران 

 

 20 

 

  

  مشاوره خدمات فني اجرای روسازی خط یك قطار شهری تبریز

 كارفرمای طرح: سازمان قطارشهری تبریز

 شركت راه سازان كادوس: كارفرما

 كيلومتر( 7تهيه نقشه اجرایي ریل گذاري )به طول تقریبي 

برش، خم كاري و سوراخكاري ریلها 

كدگذاري و ترتيب حمل و نقل ریلها 

 نقشه ها با امكان از نرم افزارهاي تخصصي انجام شده است.تمام مطالعات تهيه 

 

 گلگهر

 شركت سنگ آهن گلگهر كارفرما:

از استفاده و چشمی صورت به ایستگاه هایسوزن و خطوط وضعیت ارزیابی Track Measuring Device 

های ایستگاه در سوزن ایجاد پایگاه داده وضعیت خطوط وGIS 

 تهیه دستورالعمل نگهداری و تعمیر روسازی خطوط و سوزن 

 تهیه اسناد و برگزاری مناقصه تعمیر روسازی خطوط و سوزن 

 تهیه اسناد و برگزاری مناقصه نگهداری روسازی خطوط و سوزن 

 ایستگاه هایسوزن و خطوط روسازی نگهداری و تعمیر عملیات اجرای بر نظارت 

 

 متروی تهران 7مطالعات روسازی خط 

 مهندسين مشاور ره ساز طرح: كارفرما

 كارفرمای طرح: قطار شهری تهران

مطالعات روسازي و تهيه نقشه هاي اجرایي 

مطالعات ارتعاش و سر و صدا 

ات و اجزاء خططراحي تراورس و انتخاب ادو 

تهيه اسناد مناقصه خرید و اجراي روسازي 

تهيه طرح كنترل و تضمين كيفيت حين اجرا 
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جنوب شرق، خدمات مشاوره در حين اجرای پروژه های نگهداری جاری 

 هرمزگان

 شركت گسترش آهن راه كارفرما: 

 كيلومتر در ناحيه هرمزگان یزد 1200مشاوره فني در نگهداري خطوط حدود 

نياز  براي عمليات نگهداري تهيه دستورالعمل هاي مورد 

 تهيه چک ليست هاي بازدید مسير و آناليز آنها 

 تهيه چک ليست هاي بازدید ماشين آالت ریلي 

 بازدید هاي ماهيانه از محور و تهيه گزارش 

بررسي كارشناسان كليدي و تعيين نيازهاي آموزشي 

نياز سنجي در خصوص استفاده از ماشين آالت مكانيزه 

ه زمانبندي بر اساس نياز سنجي انجدام شدده در خصدوص اسدتفاده از     تهيه برنام

 ماشين آالت مكانيزه

بررسي موانع و مشكالت كاري و تهيه گزارش براي راه آهن 

 زی خطوط راه آهنمطالعات تدوین فهرست بهای تعمير و نگهدای روسا

 پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابريكارفرمای طرح: 

 مهندسين مشاور مترا كارفرما:

 

شناسایي انواع فعاليتهاي تعمير و نگهداري راه آهن 

آیتم بندي فعاليتهاي تعمير و نگهداري راه آهن 

تعيين ریز آیتم هاي هر یک از فعاليتها 

آناليز بهاي ریز آیتمها 

فترچه فهرست بهاي پایهتدوین د 

تدوین دستورالعملهاي مربوطه   

مترو  5تدوین دستورالعمل بازرسي و ارزیابي نگهداری و تعميرات خط  

 تهران 

 شركت بهره برداري مترو تهران وحومه كارفرما:

 

دوین دستورالعمل بازرسي و ارزیابي روسازيت 

تدوین دستورالعمل بازرسي و ارزیابي زیرسازي 

تدوین دستورالعمل بازرسي و ارزیابي سوزن و المانهاي خاص 

تدوین دستورالعمل بازرسي و ارزیابي ابنيه فني 

تدوین گزارش روش انجام و ایمني 
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 آن یها گلوگاه نييتع و شبکه یبارگذار افزار نرم هيته

 مركز تحقيقات راه آهن كارفرما:

 

 طراحي نرم افزار شبيه ساز حركت قطار و تعيين گلوگاه 

، قوس، پل  تهيه پایگاه داده در بخش زیر ساخت شبكه ریلي شامل كيلومتراژ شيب و فراز 

 و تونل و ... در بالك 

 تهيه پایگاه داده از ناوگان شامل مشخصات واگن و لكوموتيو 

 شبيه سازي حركت قطار و زمان سنجي آن 

هاي مختلف از انواع مختلف قطارها امكان ورود ترافيک 

 و لكوموتيوهاي گوناگون  واگنهاامكان تعریف قطار براساس 

405رافيكهاي تعریف شده به روشهاي امكان محاسبه ظرفيت براساس ت UIC  و  406و 

 روش اروپایي 

امكان تعيين گلوگاههاي شبكه ریلي توسط نرم افزار 

 امكان سناریوبندي و تحليل سناریوها به صورت جداگانه 

 امكان آناليز هزینه درآمد براي راه آهن 

 امكان گزارشگيري مدیریتي از شاخصهاي مختلف مورد نياز 

 

های آسفالتي در دستورالعمل فني و اجرایي برای استفاده از تراشهتدوین 

 های راهسازی و تعمير و نگهداری آسفالت معابر شهر تهرانپروژه

 مركز مطالعات و برنامه ریزي شهرداري تهران كارفرما:

 ماه 12 مدت زمان:

هاي روژههاي آسفالتي در پهاي استفاده از تراشهنامهها و آیينبررسي دستورالعمل

 راهسازي

هاي موجود در  شهر تهرانبررسي ميزان توليد و مشخصات اوليه تراشه 

هاي آسفالت موجود و توليدي در سطح معابر ارائه دستورالعمل بررسي و ارزیابي تراشه

 شهر تهران

هاي راهسازي و تعمير و هاي آسفالت در پروژهتحليل و ارزیابي نحوه استفاده از تراشه

 آسفالت در ایراننگهداري 

هاي آسفالت موجود ارائه ليست آزمایشات مود نياز براي تعيين مشخصات فني تراشه

 در شهر تهران

هاي تعمير و هاي آسفالتي در پروژهتدوین دستورالعمل فني و اجرایي استفاده از تراشه

 نگهداري آسفالت معابر شهر تهران
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 شيراز -آهن اصفهان مطالعات اتصال شركت پتروشيمي شيراز به راه

 شركت تدبير عمران مكانيزه كارفرما:

  شركت پتروشيمي شيراز كارفرمای طرح:

 ماه 6 مدت زمان:

 ميليون تن بار 1مطالعات بهره برداري و ناوگان براي حمل ساالنه 

 هاي طولي و كيلومتر )شامل طرح پالن و پروفيل 10مطالعات مسير به طول تقریبي

 عرضي(

ایي خطوط و سوزنهاي محوطه مانوري و برآورد تعداد خطوط توسط طراحي و جانم

 نرم افزار

اخذ مجوز اتصال محوطه مانوري به شبكه ریلي 

مطالعات روسازي، هيدرولوژي و ژئوتكنيک 

تهيه اسناد مناقصه انجام كار 
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 نفرات كليدی                                             



   
 

 
 

 

 

 

 مديران  

 

 

  
 حسين عسگری 

L مدیرعامل و عضو هيات مدیره 
L  كارشناس ارشد عمران راه و ترابري از دانشگاه

 علم و صنعت ایران 

L  11  سال سابقه در زمينه مطالعات روسازي

 آهن راه

 
 شکان رجایيا
L فني  تمعاون 

L  كارشناس ارشد عمران راه و ترابري از دانشگاه علم
 و صنعت ایران 

L 8  روسازي راه آهنمطالعات در زمينه سال سابقه 

 
 مهدی حيدرپور شهرضائي

L معاونت پشتيباني و رئيس هيات مدیره 
L از دانشگاه بيرمنگام سيستمهاي یكپارچه راه آهن كارشناس ارشد 

L 5 زمينه مطالعات سيستمهاي حمل و نقل ریلي سال سابقه در 

 

 مشاوران
 

 

  

 

 علي غفاری ساروی  

L  مشاور ارشد در زمينه خط و سازه های ریلي 

L  از دانشگاه جامع تكنولوژي( خط و ابنيه راه آهن)كارشناس راه و ساختمان 

L  هنخطوط راه آسال سابقه كار در زمينه طراحي و ساخت نظارت بر ساخت و نگهداري  30بيش از 

 خوشنود اخوان دیلمي
L مشاور ارشد در زمينه ترافيك و بهره برداری راه آهن 

L كارشناس ترافيک و حمل و نقل ریلي از دانشگاه جامع تكنولوژي 

L   سال سابقه كار در زمينه بهره برداري راه آهن 30بيش از 

 

 كارشناسان كليدي

  

                         

 نه گلستانيمرجا          
 سرپرست مطالعات روسازی                      

L  از دانشگاه علم و صنعت ایرانآهن ن  راهكارشناس ارشد 

L 8 روسازي راه آهن مطالعات سال سابقه در زمينه 

                        
 نيا محمدتقي امين                

L                 سرپرست مطالعات مسير 

L  هاي ریلي از دانشگاه علم و صنعت ایران سازه خط وكارشناس 

L 2 سابقه در مطالعات مسير  سال 

 

                         

 حسين جعفری
سرپرست مطلعات  بهره برداری و             

 ترافيك

L سيستم و بهره وري از دانشگاه -كارشناس ارشد صنایع 

 صنعتي شریف 

L 5 ترافيکبرداري و  سال سابقه در مطالعات بهره 

 

 

 شریفه عسگری

L                و سرمایه  مطالعات اقتصادی سرپرست

 گذاری

L كارشناس شيمي از دانشگاه صنعتي اميركبير 

L 14  فني و اقتصادي پروژه هاي صنعتيسال سابقه مطالعات توجيه 

  عمراني

 

                 الله نوروزی                       

 سرپرست مطالعات ایستگاه                       
L  كارشناس ارشد MBAاز دانشگاه علم و صنعت ایران 

L 10 سال سابقه در زمينه مطالعات ایستگاه و  بهره برداري 

 محسن شيخي                 
 مطالعات پل و سازهسرپرست                          

L  مدرس تربيت دانشگاه زلزله – عمران كارشناس ارشد 

L 6 در زمينه طراحي پل بقه سا سال 

 
 شهریار احمدی          
 سرپرست دفتر فني           

L  عمران از دانشگاه هرمزگان –كارشناس عمران 

 هاي عمراني سابقه دفتر فني و اجراي پروژه سال10

 
 عبدالرضا مروتي             

 سرپرست واحد نظارت و اجرا          

L  اراكه عمران از دانشگا –كارشناس عمران 

L 30 آهن هاي راه فني و نظارت بر اجراي پروژهسابقه دفتر  سال 

 
       

 پاكنوش نباتي                         
 سرپرست مطالعات ناوگان                               

L كارشناس ارشد مهندسي مكانيک از دانشگاه گيالن 

L 15 يها وژهپر تیریمد و ناوگان مطالعات نهيزم در سابقه سال 

 نقل و حمل

 
 اميرحسين جعفری 
 كارشناس روسازی  

L هاي ریلي از دانشگاه علم و صنعت ایران كارشناس خط و سازه 

L 2 سال سابقه در مطالعات مسير                     
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