
  

  

 هاي بخش دولتیمصالح پروژههاي مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت برخی از پروژه

ف
ردی

 وضعیت انجام نام و آدرس کارفرما و مقام مطلع کارفرمایی موضوع قرارداد 

1  

ــاك و   ــات مکانیـــک خـ ــام آزمایشـ انجـ
ژئوتکنیک محور کنار گذر جنوبی اهـر بـا   

مشـکین شـهر بـه همـراه آنـتن      -جاده اهر
  اتصالی آن

توسـعه زیـر بناهـاي    شرکت مادر تخصصی سـاخت و   -وزارت راه و ترابري
  حمل و  نقل کشور

  اتمام یافته

2  
خــدمات مشــاوره ژئوتکنیــک و مقاومــت 

بــاب مدرســه در شهرســتانهاي  3مصــالح 
  تبریز و هریس

  اتمام یافته  شرقی اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان

3  
افـی و کانـال   رمطالعات ژئوتکنیک بند انح

  خوي انتقال آب بند بویالپوش
  غربیاي استان آذربایجانمنطقهشرکت سهامی آب

  آدرس: ارومیه، بلوار آپادانا
  اتمام یافته

4  
 90+19مطالعات ژئوتکنیـک پـل کیلـومتر    

  اسپیران -قطعه اول بزرگراه تبریز
  اداره کل راه و ترابري

  استان آذربایجان شرقی 
  اتمام یافته

5  
مطالعات ساختمان اداره تبلیغات اسـالمی  

  شهرستان مراغه
  اتمام یافته  اداره کل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی

6 

ــی     ــوتکنیکی تکمیل ــام مطالعــات ژئ انج
ــه ــی و    ترانشـ ــات طراحـ ــا و مطالعـ هـ

ــه  ــازي ترانش ــه    پایدارس ــرف ب ــاي مش ه
هاي مسکن مهـر   گانه تعاونی هاي نه سایت

 طرزیلوي ارومیه

  غربی  سازمان مسکن و شهرسازي آذربایجان
  002/2ارومیه، بلوار شهید بهشتی، نرسیده به چهارراه شورا، پالك آدرس: 

 ثانی نماینده محترم کارفرما: آقاي مهندس ثبات

 اتمام یافته

7 

مطالعــات ژئوتکنیــک و مقاومــت مصــالح 
هـاي آبرسـانی    سـازي سـامانه   پروژه مقاوم

 تبریز (ادامه قرارداد اول)

  شرقی آذربایجانشرکت سهامی آب و فاضالب استان 
  بهمن، جنب دانشگاه تبریز 29آدرس: تبریز، بلوار 

 نماینده محترم مجري آقاي مهندس ملکی

 اتمام یافته

8 
خدمات مهندسـی عملیـات ژئوتکنیـک و    

 آزمایشات قرضه سد خاکی گیوي زاویه

مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان    –سازمان جهاد کشاورزي استان اردبیل 
  خلخال

 شهریور 17خیابان  آدرس: خلخال،

 اتمام یافته

9 
 –مطالعات ژئوتکنیک زمـین یگـان ویـژه    

 جاده دریا

غربـی  فرمانـدهی اسـتان آذربایجـان    –نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 
  معاونت مهندسی

 آدرس: ارومیه، خیابان البرز، جنب مسجد امام هادي، معاونت مهندسی

 اتمام یافته



  

  
  

هاي بخش دولتی (ادامه)مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژهبرخی از پروژه هاي   

ف
ردی

 وضعیت انجام نام و آدرس کارفرما و مقام مطلع کارفرمایی موضوع قرارداد 

10 
مطالعات ژئوتکنیـک اراضـی بـاالي تـراز     

  شبکه خداآفرین 300
  هـاي اسـتانی   مـدیریت طـرح   -شـرقی   اي استان آذربایجان شرکت سهامی آب منطقه

 شرقی اي استان آذربایجان بهمن، شرکت سهامی آب منطقه 29آدرس: تبریز، بلوار 
  اتمام یافته

11 
مطالعات ژئوتکنیک اکتشافی ساختگاه و منـابع  

 قرضه سد مخزنی قینرجه تکاب

  غربیاي استان آذربایجانمنطقهشرکت سهامی آب
  آدرس: ارومیه، بلوار آپادانا

 الدین ترابیآقایان نقی کریمی و سید جاللنمایندگان محترم مجري طرح 

 اتمام یافته

12 
 -دژ مطالعات ژئوتکنیک ابنیه فنی محور شاهین

 تکاب

  مشاور وزارت راه و ترابري اداره کل فنی و امور مهندسان
  تهران، میدان آرژانتین، خیابان آفریقا، خیابان وزارت راه، ساختمان دادمان، طبقه دوم

  غربی، جناب آقاي مهندس جعفري ري استان آذربایجاناداره کل راه و تراب
 اتمام یافته

13 

عملیــات حفــاري و مطالعــات ژئوتکنیــک    
سازي و  هاي مسیر تونل انتقال طرح بهینه گمانه
 رود بخشی سیستم آبگیر سد زرینه عالج

  معاونت طرح و توسعه   -غربی  اي استان آذربایجان شرکت سهامی آب منطقه
  بلوار شهید باهنرآدرس: ارومیه 

  نماینده محترم مجري طرح جناب آقاي مهندس خانبابایی
 اتمام یافته

14 
اي و مقاومت مصـالح   مطالعات ژئوتکنیک لرزه

 ساختمانهاي مراکز مخابرات شهرستان ارومیه

ارومیه، خیابـان ارتـش، سـاختمان مرکـزي      -غربی  شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان
 521پنجم، اتاق مخابرات، طبقه 

 اتمام یافته

15 
مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصـالح پـروژه   

 هاي آبرسانی تبریز سازي سامانه مقاوم

  شرقی شرکت سهامی آب و فاضالب استان آذربایجان
  بهمن، جنب دانشگاه تبریز 29آدرس: تبریز، بلوار 

 نماینده محترم مجري آقاي مهندس ملکی

 اتمام یافته

16 
ژئوتکنیک و مقاومت مصالح تکمیلی مطالعات 

 هاي آبرسانی تبریز سازي سامانه پروژه مقاوم

  شرقی شرکت سهامی آب و فاضالب استان آذربایجان
  بهمن، جنب دانشگاه تبریز 29آدرس: تبریز، بلوار 

 نماینده محترم مجري آقاي مهندس ملکی

 اتمام یافته

17 

شناســی، بــرآورد  مطالعــات ژئوتکنیــک، زمــین
ریسک پایـداري و سیسـتم رفتارنگـاري     میزان

دیــواره مشــرف بــه نــوار نقالــه مجتمــع مــس 
 سونگون

  مجتمع مس سونگون -شرکت ملی صنایع مس ایران 
  1091آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارك ساعی، شماره 

آقاي مهندس جوانی -شرقی، ورزقان، معدن مس سونگون  استان آذربایجان  
 

 اتمام یافته

18 
آوج واقـع   -مطالعات ژئوتکنیـک محـور رزن   

  تاکستان – در محور رزن 
  مشاور شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور، اداره کل فنی و امور مهندسان

 تهران، میدان آرژانتین، خیابان افریقا، خیابان وزارت راه، ساختمان دادمان
 اتمام یافته

 مطالعات ژئوتکنیک سد خانقاه سرخ 19

  برداري  معاونت امور بهره -غربی  اي استان آذربایجان شرکت سهامی آب منطقه
  آدرس: ارومیه بلوار شهید باهنر

 نماینده محترم مجري طرح جناب آقاي مهندس نیکنام

 اتمام یافته

20 
مطالعات ژئوتکنیک ساختمان اداره ثبت اسـناد  

 و امالك شهرستان اسکو

  شرقی  استان آذربایجاناداره کل ثبت اسناد و امالك 
  تبریز، خیابان امام خمینی، باالتر از میدان ساعت، کوچه حاج هاشم

 جناب آقاي مهندس امیري
 

 اتمام یافته

باب مدرسه در سـطح   12مطالعات ژئوتکنیک  21
 شرقی استان آذربایجان

جنـب   شرقی، آدرس: تبریز، خیابـان امـام خمینـی،    اداره کل نوسازي مدارس استان آذربایجان
 هتل تبریزجناب آقاي مهندس زمانی

 اتمام یافته


