
  

  

  
  

هاي بخش خصوصی هاي مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه برخی از پروژه  

ف
ردی

 مشخصات پروژه موضوع قرارداد 
نام و آدرس کارفرما و مقام مطلع 

 کارفرمایی
 وضعیت انجام

1 

انجام حفاري اکتشافی و مطالعات 
ژئوتکنیک و خدمات مهندسی پروژه 
مرکز اداري، تجاري، فرهنگی و 

  SMP CENTER 6   تفریحی
 اتمام یافته  جناب آقاي کریم احمدیلر طبقه زیرزمین 8اي با طبقه سازه 48

2 
ــاري  ــام حف ــافیانج ــدمات  اکتش و خ

مهندســی ژئوتکنیــک مجتمــع اداري و 
  تجاري گل شرق  

 6اي شـامل    طبقـه سـازه   34برج بـا   3
ــدود   ــرزمین (حـ ــه زیـ  300000طبقـ

  مترمربع)

 17طبقـه   – برج بلـور   – تبریز، فلکه دانشگاه 
  شرکت باب ایران B  واحد

 اتمام یافته

3 

ــاري  ــام حف ــافیانج ــدمات  اکتش و خ
مجتمـع مسـکونی   مهندسی ژئوتکنیک 

  بانباغچه

 3اي شـامل    طبقـه سـازه   20با  بلوك 3
  طبقه زیرزمین 

 در حال انجام  کنسرسیوم هاپکو

4 
ــاري اکتشــافی و مطالعــات   انجــام حف
ژئوتکنیک و خدمات مهندسـی پـروژه   

  مسکونی   -ساختمان تجاري
  طبقه زیرزمین 3اي با  سازه طبقه 19

آقـاي الهـوردي ایمـانی     -تبریز،جاده ائل گلی
  جورابچی

 اتمام یافته

5 

ــاري اکتشــافی و مطالعــات   انجــام حف
ژئوتکنیک و خدمات مهندسـی پـروژه   

  ساختمان مسکونی  
 اتمام یافته  سازان ایمنشرکت بتن  طبقه زیرزمین 3اي با  سازه طبقه 18

6 
ــاري اکتشــافی و مطالعــات   انجــام حف
ژئوتکنیک و خدمات مهندسـی پـروژه   

    تجاري ولیعصر-مجتمع خدماتی
 اتمام یافته  کنسرسیوم سهندآب آذر آذربایجان (ساکو)  طبقه زیرزمین 3اي با  سازه طبقه 10

7  
مطالعــات پــروژه ســاختمان مســکونی 

  )1052قطعه (
اي  طبقـه سـازه   21بلوك ساختمان با  2

  طبقه زیرزمین 2شامل 
ــاونی مســکن لشــکر مکــانیزه    31شــرکت تع

  عاشورا
  اتمام یافته

8 

خیزي، تحلیل خطر لـرزه  مطالعات لرزه
طیف ویژه براي محدوده قطعـه  و تهیه 
 گلیواقع در آخر جاده ائل 4شماره 

 اي طبقه سازه 17

کیلـومتري جـاده    33شـرقی،  استان آذربایجان
مرند، تعـاونی کارکنـان کارخانجـات     – تبریز 

 سیمان صوفیان

 اتمام یافته

9 
مطالعــات ژئوتکنیــک پــروژه احــداث 

 سالن صنعتی  

متر و به مساحت  84دهانه کلی حدود 
 متر مربع 18000کل حدود 

جــاده  15اســتان آذزبایجــان شــرقی، کیلــومتر 
راه، جـاده کاشـی    تهران، بعد از پلـیس  -تبریز 

تبریز، شرکت صاف فیلم بـه نماینـدگی آقـاي    
 محمدعلی نیکجو

 اتمام یافته

 اتمام یافته سازمان نوسازي شهر تهران طبقه زیرزمین 4اي با  طبقه سازه 14 14مطالعات ژئوتکنیک نوسازان  10

11 

ــافی و   ــاري اکتش ــدمات حف ــام خ انج
ــدمات    ــک و خـ ــات ژئوتکنیـ مطالعـ
مهندسی براي پـروژه سـاختمان مرکـز    

  اداري نگین خاوران – تجاري 

  طبقه زیرزمین 2با  اي طبقه سازه 6
  مترمربع) 90000(حدود      

 اتمام یافته  گروه سرمایه گذاري نگین خاوران



  

  

هاي بخش خصوصی (ادامه)ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه هاي مطالعات برخی از پروژه  

ف
ردی

 نام و آدرس کارفرما و مقام مطلع کارفرمایی مشخصات پروژه موضوع قرارداد 
وضعیت 

 انجام

12 
انجام حفاري اکتشافی و مطالعات ژئوتکنیـک و  
خدمات مهندسی پروژه بازارچه زیرزمینی میدان 

  امام حسین
  اي طبقه سازه 10

شـرکت هـرم    – آذربایجان غربی،ارومیه، میدان امـام حسـین   
  عمران

 اتمام یافته

مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان بیمارسـتان   13
  خواجه نصیر و ساختمان تجاري و پارکینگ

 2اي با  طبقه سازه 6
  طبقه زیرزمین

 اتمام یافته  گروه شرکت درمان گستر مراغه

بـا سـازه    مطالعات ژئوتکنیک پروژه پست بـرق  14
 سوله واقع در رشت

  
- 

استان گیالن، شهر رشت، شرکت فرانیرو به نماینـدگی آقـاي   
 پویان تطهیري

 اتمام یافته

15 
مطالعات ژئوتکنیک پروژه پست بـرق بـا سـازه    

 سوله واقع در انزلی

  
- 

استان گیالن، شهر انزلی، شرکت فرانیرو به نماینـدگی آقـاي   
 پویان تطهیري

 اتمام یافته

16 
مطالعات ژئوتکنیک و ارائـه خـدمات مهندسـی    

و  746، 605پروژه ساختمان مسکونی قطعـات  
1040 

ــازه  18 ــه س اي  طبق
ــامل  ــه  2شــ طبقــ
 زیرزمین

تبریـز،   -عاشـورا   31شرکت تعاونی مسکن لشـکر مکـانیزه   
 آقاي مهندس اقبالی -89خیابان آزادي، خیابان صائب، پالك 

 اتمام یافته

17 
مطالعات ژئوتکنیک محل احداث مجتمع 

) فرهنگیان، 2مسکونی تعاونی مسکن شماره (
 شهرستان میاندوآب 

  
 62000زیربنا 

 مترمربع

غربی، شهرستان میاندوآب، تعـاونی مسـکن    استان آذربایجان
 ) فرهنگیان شهرستان میاندوآب2شماره (

 اتمام یافته

18 
مطالعات ژئوتکنیک محل احداث مجتمع 

) فرهنگیان, 1تعاونی مسکن شماره (مسکونی 
 مترمربع) 18000میاندوآب (زیربنا 

 18000زیربنا 
 مترمربع

غربی، شهرستان میاندوآب، تعـاونی مسـکن    استان آذربایجان
  ) فرهنگیان شهرستان میاندوآب1شماره (
 

 اتمام یافته

19 
بازنگري ژئوتکنیک شمعها و فونداسیون 

 پروژه سهند تبریز
 - 

و شـرکت توسـعه عمـران     کاوه آذربایجانشرکت بتن 
 آقاي برزگر -امید ،آقاي مهندس بیرامی 

 اتمام یافته

20 
مطالعات ژئوتکنیک محل احداث کارخانـه  

 کاغذ کاج سهند
 - 

  شرکت آذرنصب گستران
 جناب آقاي مهندس جمالی

 اتمام یافته

 اتمام یافته جناب آقاي سیف اللهی -  تهران-مطالعات ژئوتکنیک برج سرو جردن 21

22 
بـــازنگري مطالعـــات ژئوتکنیـــک طـــرح 
پایدارسازي به روش نیلینگ پروژه فردوس 

 تهران

 اتمام یافته شرکت نوسا - 



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي بخش خصوصی (ادامه)هاي مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه برخی از پروژه  

ف
ردی

 نام و آدرس کارفرما و مقام مطلع کارفرمایی مشخصات پروژه موضوع قرارداد 
وضعیت 

 انجام

23 
بازنگري مطالعات ژئـوفیزیکی و مطالعـات   
لرزه خیزي و تعیین طیـف ویـژه سـاختگاه    

 مشهد -پروژه آبنوس

 اتمام یافته  شرکت نظام مهندسی آرین  - 

24 
مطالعات ژئوتکنیک برج مسـکونی سـیماي   

 یاسوج  
 اتمام یافته جناب آقاي امید عزیزي و شرکا طبقه سازه اي 12

25 
خیـزي، تعیـین    مطالعات ژئوتکنیـک، لـرزه  

اثرات ساختگاهی زلزله و زهکشی  پـروژه  
 مرکز تجارت اطلس تبریز 

 طبقه 19

  مشارکت شرکت ایران اطلس و مهندس رهبر
  پارك، مرکز تجارت اطلس تبریز تبریز، ولیعصر، نگین

 رهبرجناب آقاي مهندس عبدالحسین 

 اتمام یافته

26 
ــی  ــع تفریح ــک مجتم ــات ژئوتکنی  -مطالع

 مسکونی گلپاد گیالن (بندرانزلی) 
 اتمام یافته شرکت نوسا بخش خصوصی طبقه 19

27 
خیـزي، تعیـین    مطالعات ژئوتکنیـک، لـرزه  

پـروژه  اثرات ساختگاهی زلزله و زهکشـی  
 مجتمع مسکونی 

بلـــوك) بــــا   7(
ــداد  ــداکثر تعـ حـ

ــازه  ــات س اي  طبق
23 

شرکت تعاونی مسـکن کارکنـان شـهرداري تبریـز بـه      
 نمایندگی آقاي سعید مرادي ثانی

 اتمام یافته

28 
مطالعات ژئوتکنیک محل توسعه پست برق 

 کیلوولت چابکسر 230
 - 

  شرکت فرانیرو
تهران، خیابان ولیعصر، روبروي پـارك سـاعی، جنـاب    

   آقاي مهندس باقري

 اتمام یافته


