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پایه یک در رشته آب

پایه یک در رشته ساختمان و ابنیه

پایه یک در رشته تاسیسات و تجهیزات

پایه یک در رشته صنعت و معدن

پایه سه در راه و ترابري

پایه پنج نفت و گاز





شرکت هاي زیر مجموعه شرکت مشیران











15 ton:3 set 

35 ton:2 set 

40 ton:2 set 

50 ton:1 set 

60 ton:1set 

75 ton:1 set 

1 • • ton:4 set 









ونپروژه احداث کارخانه تغلیظ مجتمع مس سونگ



میلیون تن خاك ورودي در سال7احداث کارخانه تغلیط به ظرفیت *

احداث ایستگاه پمپاژ باطله*

متر مربع ساختمان صنعتی17000متر مربع ساختمان هاي نیمه صنعتی و نیمه اداري، 7000*

تن میلگرد7000متر مکعب بتن و 90000تن اسکلت فلزي، 5000*

تن تجهیزات شامل آسیاب سگ میل، آسیابهاي بال میل،  سنگ 7000نصب بالغ بر *

شکن،انواع پمپ ها ،انواع تجهیزات ابزار دقیق
سیکلون ها و تجهیزات فلوتاسیون و انبار کنسانتره * 

شرح پروژه



شمهپروژه احداث تیکنر هاي باطله مجتمع مس سرچ



متر با همکار خارجی 120ساخت تیکنر با نرخ ته نشینی باال و بازسازي تیکنرهاي قدیمی با قطر *
Flsmidth

tomalو Flsmidth, krohne,laroxتامین تجهیزات اصلی توسط شرکت هاي *

یلاحداث سیستم آماده سازي و تزریق فلوکوالنت براي آبگیري از باطله و سیستم آنتی اسک*

آموزش پرسنل بهره بردار و تست و راه اندازي و نظارت بر بهره برداري*

شرح پروژه



شاهکرمان)  بایواتانول(پروژه احداث کارخانه تولید الکل سوختی 



EPC: نوع پروژه * 

Vogleفرانسه و Maguanشرکت : همکار خارجی *  Bouchاتریش

میلیارد ریال2000میلیون یورو و 25: مبلغ پروژه * 

بررسی، تایید، صحه گذاري، تکمیل و رفع نواقص احتمالی طراحی مهندسی پایه و تفصیلی واحدهاي فرآیندي *
خدمات مهندسی عمومی در طول اجراي طرح، offsite and utilityانجام خدمات طراحی مهندسی پایه و تفصیلی واحدهاي *

ومی کارخانه یکپارچه سازي و مهندسی خرید کاال، تامین کلیه مصالح اختصاصی و تجهیزات مورد نیاز پروژه و ابزار اختصاصی و عم

هزار متر مربع120مساحت زمین اجراي پروژه تقریباً *

تن خوراك دام از غالت جهت استفاده در مصارف مرتبط با پاالیشگاه و250هزار لیتر الکل سوختی و 200اهداف پروژه تولید روزانه *
صنایع پتروشیمی و همچنین تولید محصوالت جانبی به صورت خوراك دام 

شرح پروژه



باشت)  بایواتانول(پروژه احداث کارخانه تولید الکل سوختی 



شرح پروژه

EPC: نوع پروژه * 

Vogleفرانسه و Maguanشرکت : همکار خارجی *  Bouchاتریش

میلیارد ریال2600میلیون یورو و 25: مبلغ پروژه * 

بررسی، تایید، صحه گذاري، تکمیل و رفع نواقص احتمالی طراحی مهندسی پایه و تفصیلی واحدهاي فرآیندي *
خدمات مهندسی عمومی در طول اجراي طرح، offsite and utilityانجام خدمات طراحی مهندسی پایه و تفصیلی واحدهاي *

ومی کارخانه یکپارچه سازي و مهندسی خرید کاال، تامین کلیه مصالح اختصاصی و تجهیزات مورد نیاز پروژه و ابزار اختصاصی و عم

ر هکتار در شهرك صنعتی خان احمد واقع در شهرستان باشت استان کهگیلویه و بوی15در زمینی حدود مساحت زمین اجراي پروژه تقریباً *
احمد 

تن خوراك دام از غالت جهت استفاده در مصارف مرتبط با پاالیشگاه 250و هزار لیتر در روز الکل سوختی 200اهداف پروژه تولید *
و صنایع پتروشیمی و همچنین تولید محصوالت جانبی به صورت خوراك دام 



)2و 1فاز (احداث کارخانه فیلتراسیون و آبگیري باطله 





شرح پروژه

معرفی پروژه ھای فعال
 2و 1فاز (احداث کارخانه فیلتراسیون و آبگیري باطله(

 شرکت معدنی و صنعتی گلگهر:                                                 کارفرما

 آسه صنعت-مشارکت شرکت مهندسین مشاور آماتیس رابین:                                                  مشاور

مشارکت مشیران:                                                پیمانکارDIEMME –

 میلیارد ریال1700میلیون یورو و 35:                                       مبلغ قرارداد

 1396/09/29:                             تاریخ شروع پروژه
 بهره برداري(ماه 6+ماه21:                        مدت زمان اولیه پروژه(

1398/09/29:                       تاریخ پایان اولیه پروژه



احداث خطوط انتقال آب تصفیه شده، باطله، آب برگشتی 
مجتمع مس سرچشمه



متر از محل تصفیه خانه8000میلی متر و به طول کلی 300و 350احداث خطوط انتقال  آب تصفیه شده به قطر *

متر حد فاصل کانال4150میلی متر و به طول 1050به قطر ) خروجی تیکنر(احداث خطوط  انتقال باطله*

متر از محل ایستگاه پمپاژ 7800میلی متر و به طول 1000میلی متر و 1050احداث خطوط لوله آب برگشتی به قطر *

رودخانه

متر مکعب و تاسیسات احداث کلیه ابنیه بتنی مربوطه165احداث مخزن بتنی ذخیره آب تصفیه شده به حجم *

احداث کلیه شیرخانه هاي مرتبط با تاسیسات* 

مترمکعبی مجاور ایستگاه پمپاژ22000احداث مخزن بتنی *
احداث ایستگاه تزریق مواد شیمیایی ضد رسوب*

شرح پروژه



اجراي پروژه احداث مخازن ذخیره و خطوط باطله 
و آب برگشتی در مجتمع مس سونگون



متر30,000اینچ به طول 36تا 16احداث کامل خطوط انتقال آب با قطرهاي *

متر مکعبی22000احداث مخزن بتنی *

احداث و راه اندازي ایستگاه پمپاژ باطله فاز دوم*

شرح پروژه



سیستم دانه بندي باطله -Seepageاحداث ایستگاه پمپاژ 



متر مکعب در ساعت2089نصب ایستگاه پمپاژ شناور شامل دوسازه و دو پمپ با دبی *

کیلوگرم و 25000نصب ایستگاه پمپاژ تقویتی با دو پمپ و اسکلت فلزي قابل جا به جایی به وزن *

متر مکعب در ساعت و تجهیزات آن2089با حداکثر 

هیزات آنایستگاه پمپاژ آب برگشتی شامل ساختمان ایستگاه بهمراه دو پمپ نصب شده و تج*

متر 2350نصب خطوط انتقال آب برگشتی به طول تقریبی *
متر18مترمکعب و هد 510با دو پمپ مستغرق با دبی  Seepageاحداث ایستگاه *

میلیمتر300متر و قطر1000به طول seepageخط لوله خروجی ایستگاه *

مترمکعب1200احداث دیوار حائل و شفت بتنی با حجم بتن ریزي *

شرح پروژه





پروژه احداث سه پست اسکله چند منظوره بندر امیرآباد



متر25متر و دو برگشتی اسکله هرکدام به طول 575پست اسکله چندمنظوره به طول تقریبی 3احداث *

از یکدیگر3822و اجراي میل مهار به فواصل تهیه * 

از محور دیوار مرکزي اسکله29,5اجراي دیوار مهار با بتن مسلح  به فاصله *

متر براي شمع هاي زیر جرثقیل-16,5میلیمتر تا عمق 1422اجراي شمع بتنی درجا به قطر *

متر25متر و دیواره برگشتی به طول 250احداث حفاظت ساحلی بتنی  به طول *
متر شامل اجراي شیب،ژئو تکستایل و ریپ رپ707اجراي حفاظت سنگی به طول *

شرح پروژه



پروژه آبرسانی شهر ساوه از خط انتقال سد کوچري



میلیمتر بهمراه حفاظت کاتدیک1000و 900کیلومتر لوله گذاري به قطرهاي 131*

روستاي مسیر27احداث انتقال روستایی به *

احداث ساختمان کلرزنی و پمپ خانه *

پایپ جکینگ و انتقال قدرت*

اجراي مخازن و حوضچه ها*

احداث شبکه  مخابراتی *

شرح پروژه



و خط پروژ احداث ایستگاه پمپاژ باطله و مخزن ذخیره چراغلو
انتقال مربوطه مجتمع مس سونگون



تن460طبقه به حجم اسکلت 3احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ باطله در *

میلیمتر 450کیلومتر با قطر 10احداث خط انتقال به طول تقریبی *

دستگاه پمپ دور متغیر دوغاب6دستگاه پمپ دور ثابت دوغاب،10نصب *

ساخت و نصب تانک تغذیه سیستم انتقال دوغاب*

نصب لوله هاي داخل ایستگاه*

Air dryerنصب هیدرولیک *

دستگاه الکتروپمپ 9نصب *

تامین شیرآالت و نصب آن ها*

شرح پروژه



طرح ساماندهی بندر گناوه



متر4,6متر و ارتفاع 8متر و عرض 652احداث دو بازوي آب شکن شمالی به طول  *

در مصب رودخانه4,6متر و ارتفاع 10متر و عرض 749احداث آب شکن جنوبی  *

*احداث کانال انحراف آب رودخانه در گپ در خشکی و دریا

*احداث دایک هاي محافظ کانال در خشکی و بند خاکی انحراف مسیر رودخانه دره گپ

شرح پروژه



احداث سد انحرافی شاهبند نکا



کیلومتر جریان درجه دو100کیلومتر  و 23سد انحرافی بهمراه کانال هاي اصلی با طول 2ساخت *

کیلومتر  خط لوله اصلی با هدف تامین آب مورد نیاز براي کشاورزي در منطقه87*

بانک توسعه اسالمی:تامین کننده سرمایه اجراي پروژه*

شرح پروژه



طرح ساماندهی بندر دیلم



متر8متر و عرض  1200و 820احداث دو بازوي آب شکن در دهانه ورودي بندر دیلم به طول ها ي *

کیلومتر جاده کمربندي دور شهر دیلم12احداث *

متر مکعب سنگریزي 350,000*

استخراج سنگ از معادن تپو و رگ سفید*

شرح پروژه





انپروژه احداث آشیانه هواپیماهاي پهن پیکر ماه



عدد شمع هاي بتنی زیر آنها30نصب فونداسیون نواري آشیانه همراه با *

متر مربع25000اجراي سازه بتنی ساختمان الحاقی و تاسیسات با زیربناي تقریبی *

متر مکعب3500اجراي مخزن بتنی *

متر 35متر و ارتفاع 140متر و طول 130تن و پوشش آن با دهانه  1713اجراي سازه فلزي آشیانه به وزن *

بصورت پیش تنیده

شرح پروژه



هر احداث استادیوم پانزده هزار نفري خرمش



هکتار14ساخت استادیوم در زمینی به مساحت *

متر مربع7200به مساحت تقریبی 105*68زمین چمن به ابعاد * 

متر مربع8000صندلی به مساحت تقریبی 15000جایگاه تماشاچیان براي *

متر مربع3500خط به مساحت تقریبی 6پیست دو میدانی شامل *

متر مربع8000اجراي کنسولی سقف ورزشگاه به مساحت تقریبی *

متر مربع2500احداث ساختمان هاي اداري به مساحت * 

متر مربع پارکینگ عمومی100000احداث *

نقطه براي استحکلم اسکلت بتنی734شمع کوبی در *
لوکس روشنایی براي اولین بار در ایران 1200نور بر روي کایت سقف تعبیه شده در حدود *

شرح پروژه



احداث استادیوم ده هزار نفري رفسنجان



متر مکعب237,576کل عملیات خاکی بصورت تقریبی حدود *

متر مربع93,841کل عملیات قالب بندي بصورت تقریبی حدود*

کیلوگرم2,141,320کل عملیات آرماتور بندي بصورت تقریبی  *

متر مربع18,200مساحت تقریبی *

تن18000سازه فضا کار مربوط به جایگاه ویژه بصورت شبکه فلزي بافته شده و وزن تقریبی *

شرح پروژه



پروژه احداث کانال اصلی خدا آفرین و ابنیه فنی مربوطه
جهت انتقال آب ارس به تبریز



کیلومتر2,32متر وبطول 5,15متر و ارتفاع 6احداث کانال اصلی با مقطع ذوزنقه بصورت الینینگ به عرض کف *

کیلومتر1,77متر و بطول 6,5متر و ارتفاع 7احداث کانال اصلی با مقطع مستطیلی بصورت بتن مسلح به عرض کف *

متر186متر و طول 7احداث تونل با مقطع دایره اي به قطر *

احداث زهکش ها و ایستگاه هاي پمپاژ*

متر مکعب7,200,900حدود :کل عملیات خاکی*

متر مکعب64,050:کل علیات بتن ریزي * 

کیلوگرم4,857,530:کل عملیات  آرماتور بندي*

شرح پروژه













با سپاس فراوان
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	*نصب ایستگاه پمپاژ شناور شامل دوسازه و دو پمپ با دبی 2089متر مکعب در ساعت�*نصب ایستگاه پمپاژ تقویتی با دو پمپ و اسکلت فلزی قابل جا به جایی به وزن 25000کیلوگرم و با حداکثر 2089 متر مکعب در ساعت و تجهیزات آن�*ایستگاه پمپاژ آب برگشتی شامل ساختمان ایستگاه بهمراه دو پمپ نصب شده و تجهیزات آن�*نصب خطوط انتقال آب برگشتی به طول تقریبی 2350 متر �*احداث ایستگاه Seepage  با دو پمپ مستغرق با دبی 510 مترمکعب و هد 18 متر�*خط لوله خروجی ایستگاه seepage به طول 1000 متر و قطر300 میلیمتر�*احداث دیوار حائل و شفت بتنی با حجم بتن ریزی 1200 مترمکعب�
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	*احداث 3 پست اسکله چندمنظوره به طول تقریبی 575 متر و دو برگشتی اسکله هرکدام به طول 25 متر�* تهیه و اجرای میل مهار به فواصل 3822 از یکدیگر�*اجرای دیوار مهار با بتن مسلح  به فاصله 29.5 از محور دیوار مرکزی اسکله�*اجرای شمع بتنی درجا به قطر 1422 میلیمتر تا عمق 16.5- متر برای شمع های زیر جرثقیل�*احداث حفاظت ساحلی بتنی  به طول 250 متر و دیواره برگشتی به طول 25 متر�*اجرای حفاظت سنگی به طول 707 متر شامل اجرای شیب،ژئو تکستایل و ریپ رپ
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	*131 کیلومتر لوله گذاری به قطرهای 900 و 1000 میلیمتر بهمراه حفاظت کاتدیک� �*احداث انتقال روستایی به 27 روستای مسیر�� *احداث ساختمان کلرزنی و پمپ خانه ��*پایپ جکینگ و انتقال قدرت��*اجرای مخازن و حوضچه ها��*احداث شبکه  مخابراتی 
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	*احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ باطله در 3 طبقه به حجم اسکلت 460 تن�*احداث خط انتقال به طول تقریبی 10 کیلومتر با قطر 450 میلیمتر �*نصب 10 دستگاه پمپ دور ثابت دوغاب،6 دستگاه پمپ دور متغیر دوغاب�*ساخت و نصب تانک تغذیه سیستم انتقال دوغاب�*نصب لوله های داخل ایستگاه�*نصب هیدرولیک Air dryer�*نصب 9 دستگاه الکتروپمپ �*تامین شیرآلات و نصب آن ها���
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	احداث دو بازوی آب شکن شمالی به طول 652 متر و عرض 8 متر و ارتفاع 4.6 متر*� احداث آب شکن جنوبی 749 متر و عرض 10 متر و ارتفاع 4.6 در مصب رودخانه*�احداث کانال انحراف آب رودخانه در گپ در خشکی و دریا*�احداث دایک های محافظ کانال در خشکی و بند خاکی انحراف مسیر رودخانه دره گپ*
	Slide Number 40
	*ساخت 2 سد انحرافی بهمراه کانال های اصلی با طول 23 کیلومتر  و 100 کیلومتر جریان درجه دو�*87 کیلومتر  خط لوله اصلی با هدف تامین آب مورد نیاز برای کشاورزی در منطقه�*تامین کننده سرمایه اجرای پروژه: بانک توسعه اسلامی�
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	*احداث دو بازوی آب شکن در دهانه ورودی بندر دیلم به طول ها ی 820 و 1200 متر و عرض  8 متر�*احداث 12 کیلومتر جاده کمربندی دور شهر دیلم�*350.000 متر مکعب سنگریزی �*استخراج سنگ از معادن تپو و رگ سفید�
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	*نصب فونداسیون نواری آشیانه همراه با 30 عدد شمع های بتنی زیر آنها�*اجرای سازه بتنی ساختمان الحاقی و تاسیسات با زیربنای تقریبی 25000 متر مربع�*اجرای مخزن بتنی 3500 متر مکعب�*اجرای سازه فلزی آشیانه به وزن 1713 تن و پوشش آن با دهانه  130 متر و طول 140 متر و ارتفاع 35 متر بصورت پیش تنیده�
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	*ساخت استادیوم در زمینی به مساحت 14 هکتار�* زمین چمن به ابعاد 68*105 به مساحت تقریبی 7200 متر مربع�*جایگاه تماشاچیان برای 15000 صندلی به مساحت تقریبی 8000 متر مربع�*پیست دو میدانی شامل 6 خط به مساحت تقریبی 3500 متر مربع�*اجرای کنسولی سقف ورزشگاه به مساحت تقریبی 8000 متر مربع�* احداث ساختمان های اداری به مساحت 2500 متر مربع�*احداث 100000 متر مربع پارکینگ عمومی�*شمع کوبی در 734 نقطه برای استحکلم اسکلت بتنی�*نور بر روی کایت سقف تعبیه شده در حدود 1200 لوکس روشنایی برای اولین بار در ایران 
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	*کل عملیات خاکی بصورت تقریبی حدود 237.576 متر مکعب��*کل عملیات قالب بندی بصورت تقریبی حدود93.841 متر مربع��*کل عملیات آرماتور بندی بصورت تقریبی  2.141.320 کیلوگرم��*مساحت تقریبی 18.200 متر مربع��*سازه فضا کار مربوط به جایگاه ویژه بصورت شبکه فلزی بافته شده و وزن تقریبی 18000تن��
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	*احداث کانال اصلی با مقطع ذوزنقه بصورت لاینینگ به عرض کف 6 متر و ارتفاع 5.15 متر وبطول 2.32 کیلومتر�*احداث کانال اصلی با مقطع مستطیلی بصورت بتن مسلح به عرض کف 7 متر و ارتفاع 6.5 متر و بطول 1.77 کیلومتر�*احداث تونل با مقطع دایره ای به قطر 7 متر و طول 186 متر�*احداث زهکش ها و ایستگاه های پمپاژ�*کل عملیات خاکی:حدود 7.200.900 متر مکعب�* کل علیات بتن ریزی :64.050 متر مکعب�*کل عملیات  آرماتور بندی:4.857.530 کیلوگرم
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