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کاوشگران

رشکت مهندسین مشاور کاوشگران با فراهم آوردن 
محیط کارشناسی مناسب،گردهم آوردن متخصصان و مهندسان مجرب در 

زمینه های گوناگون و مرتبط با علوم و فنون زمین و با استفاده از تجهیزات 

بروز نرم افزاری و سخت افزاری همواره در تالش است تا نیاز کارفرمایان را 

در زمینه های تخصصی مرتفع سازد.

از ایرنو می توان فعالیت رشکت کاوشگران را بصورت ارائه خدمات فنی 

و مشاوره ای در عالی ترین سطح در زمینه های مرتبط با علوم و فنون 

زمین به ویژه زمین شناسی، مهندسی معدن و صنایع معدنی، زمین شناسی 

مهندسی و ژئوتکنیک برشمرد.
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  محدوده فعالیت های کاوشگران

رشکت مهندسین مشاور کاوشگران در سال1362 خورشیدی در تهران تاسیس و از آن زمان تا کنون، همواره روند رو به رشدی 

را طی کرده است.

ذخایر  جویی  پی  مانند  زمین،  فنـون  و  علوم  با  مرتبط  های  تخصص  از  ای  گسرتده  طیف  در  رشکت  این  حارض  حال  در 

و  ژئوتکنیک  فلزی  غیر  و  فلزی  مواد معدنی، صنایع  معادن،فرآوری  استخراج  و  ژئوشیمی،اکتشاف  و  معدنی،زمین شناسی 

سازه،محیط زیست، مدیــریــت طـــرح )MC(، خدمـــات مهنـــدسی-خـرید-نصب و راه اندازی )EPC(، مطالعات فنی و 

اقتصادی و کنرتل پروژه،درحال فعالیت می باشد.

این مهندسین مشــــــاور به عنوان یکی از پر سابقه ترین مهندسین مشاور در زمینه فعالیت های معدنی در ایران شناخته

می شود و با اخذ رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی نهاد ریاست جمهوری، خدمات مهندسی گسرتده ای 

را در زمینه های مختلف به کار فرمایان دولتی و خصوصی از جمله وزارت صنایع و معادن،سازمان توسعه و نوسازی معادن 

و صنایع معدنی ایران،رشکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران،صنایع فوالد ایران،صنایع مس ایران، سازمان زمین شناسی و 

اکتشافات معدنی کشور،وزارت راه و شهرسازی،وزارت نیرو،بانک صنعت و معدن و موارد مشابه ارائه کرده است.

با توجه به توانایی مجموعه در مدیریت و سیستم کنتـــرل کیفی پیرشفته،از سال 1384 موفـــق به اخذ و حفظ گواهینامه

ISO  9001 -2000 گردیده است و اکنون افتخار دارد که از بدو تاسیس،بیش از 400 پــروژه در انــــــدازه های متفاوت و

مقیاس های مختلف را در زمینه های تخصصی خود با موفقیت به انجام رسانده است.
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زمین شناسی و پی جویی

•  فتوژئولوژی و تفسیر عکس های هوایی

•  مطالعه عکس های ماهواره ای و سنجش از دور

•  مطالعات زمین شناسی، برداشت، پیامیش و منونه برداری میدانی

•  پــی جویــی از طریــق بررســی رخســاره هــای ســنگی و ســنگ چینــه 

شناســی

•  بررسی های زمین ریخت شناسی )ژئومورفولوژی( و زمین ساختی

•  مطالعات سنگ شناسی، رسوب شناسی و دیرینه شناسی

•  تهیه نقشه های زمین شناسی و زمین شناسی تحت االرضی

•  مطالعات منشاء و ژنز کانسارهای فلزی

•  خدمات مشاوره ای، برنامه ریزی و طراحی پروژه های مربوط

•  تهیه نقشه زمین شناسی برگه 1:100000 پرنگ )2500 کیلومرت مربع(

•  تهیه نقشه زمین شناسی 1:50000 نیر )1000 کیلومرت مربع(

•  تهیه نقشه زمین شناسی 1:20000 شامل غربی ارومیه  )600کیلومرت مربع(

•  تهیه نقشه زمین شناسی 1:5000 خاروانا )25 کیلومرت مربع(

•  تهیه نقشه زمین شناسی 1:1000 احمد آباد کوشا )1 کیلومرت مربع(

•  تهیه نقشه زمین شناسی 1:500 معادن منگنز ونارچ

•  پی جویی نواحی شامل غربی ارومیه، با توجه ویژه به تیتانیوم

منونه هایی از پروژه های اجرا شده زمین شناسی
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اکتشاف معادن

•  برنامه ریزی و طراحی فعالیت های اکتشافی )در کلیه مراحل(

•  اکتشاف ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی در کلیه مقیاس ها

•  انجام عملیات اکتشافی و منونه برداری

•  برنامه ریزی، برداشت و تفسیر مطالعات ژئوفیزیکی

)Logging( مطالعات صحرایی، منونه برداری و حفاری  •

•  انجام آزمایش های آزمایشگاهی و عیارسنجی

•  ارزیابی،مدلسازی و تخمین ذخایر معدنی

    بررسی فنی و اقتصادی پروژه های اکتشافی

منونه هایی از پروژه های اجرا شده اکتشاف معدن

•   مطالعات ژئوشیمیایی در نواحی متعدد نظیر: همدان، مالیر، آباده، سمیرم )1:100000(، داوران، دلیجان، میانراهان)1:25000(، 

ارس، انیق، رمشک )1:5000(

•  مطالعات ژئوفیزیکی و مغناطیس سنجی در سنگان ، جالل آباد، سه چاهون و میشدوان 

•  اکتشاف معادن روباز بزرگ : چغارت، جالل آباد، سه چاهون و چاه گز 

•  اکتشاف ذخایر مس چهل کوره زاهدان و علی آباد یزد

•  پی جویی و اکتشاف عنارص CU  و AU در نواحی میوه رود آذربایجان رشقی  

•  اکتشاف تفصیلی در کانسار آنتیموان سفیدآبه سیستان و بلوچستان

•  تهیه نقشه زمین شناسی برگه 1:100000 پرنگ )2500 کیلومرت مربع(

•  تهیه نقشه زمین شناسی 1:50000 نیر )1000 کیلومرت مربع(

•  تهیه نقشه زمین شناسی 1:20000 شامل غربی ارومیه  )600کیلومرت مربع(

•  تهیه نقشه زمین شناسی 1:5000 خاروانا )25 کیلومرت مربع(

•  تهیه نقشه زمین شناسی 1:1000 احمد آباد کوشا )1 کیلومرت مربع(

•  تهیه نقشه زمین شناسی 1:500 معادن منگنز ونارچ

•  پی جویی نواحی شامل غربی ارومیه، با توجه ویژه به تیتانیوم
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• برنامه ریزی ، بهینه سازی و طراحی معادن روباز سنگ آهن

• برنامه ریزی، بهینه سازی و طراحی معادن روباز )مس( در علی آباد یزد و دره آلو کرمان 

•  طراحی و نظارت بر حفاری و اجراء چاه قائم در معادن رسب و روی مهدی آباد یزد و عامرت اراک

• طراحــی و نظــارت بــر بهــره بــرداری از معــادن آهــن در چغــارت ســه چاهــون، جــالل آبــاد زرنــد، ســنگان خراســان رضــوی 

و میشــدوان بافــق

• برنامه ریزی برای توسعه و بهره برداری از معادن زیرزمینی مس چهل کوره زاهدان 

•  برنامه ریزی برای تجهیز و بهره برداری از معادن زیرزمینی زغال سنگ در:

•  پروژه طبس، همکار و داربیدخون کرمان 

•  طراحی، برنامه ریزی، تجهیز و نظارت بر بهره برداری ازمعـــادن سنگ چینی نی ریز و مرمریت آباده  

   طراحی و برنامه ریزی استخراج روباز و زیرزمینی معدن رسب و روی مهدی آباد 

 black caring طراحی و برنامه ریزی استخراج زیرزمینی معدن مس کهنگ به روش   

منونه هایی ازپروژه های اجرا شده طراحی معدن
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•  بهینه سازی معادن و خدمات طراحی معادن

•  طراحی معدن و برنامه ریزی تولید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

•  طراحی روش های بهینه حفاری و انفجار معادن

•  بررسی و ارائه طرح برای خردایش سنگ در عملیات انفجار

•   انتخاب تجهیزات و ماشین آالت معدنی

•  مدل سازی ناوگان حمل و نقل و برنامه ریزی قابل انعطاف بارگیری و حمل

•  خدمات زیرساختی معادن )جاده، انتقال انرژی، تاسیسات سطحی وموارد مشابه(

•  خدمــات فنــی معــادن زیــر زمینی)طراحــی فضاهــای زیــر زمینــی شــامل تونل،چــاه قائم،طراحــی سیســتم هــای تهویــه، 

حمــل و نقــل و نگهــداری معــادن(

•  تهیــه نــرم افــزار و یــا برنامــه نویســی کامپیوتــری بــرای طراحــی و مــدل ســازی معــدن، نقشــه بــرداری و نظــارت، بــا توجــه 

بــه رشایــط معدن

•  برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه ی معادن ،تجهیز و راه اندازی و اصالح دوره ای طرح های معادن

طراحی، برنامه ریزی و نظارت بر پروژه های استخراج معادن )روباز و زیرزمینی(
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• مطالعات آزمایشگاهی جامع بر روی کانسنگ

• تعیین درجه آزادی

• آزمایش خردایش و دانه بندی

• آزمایش های گوناگون کانه آرایی مانند ثقلی و فلوتاسیون

• جدایش مغناطیسی و الکرتیکی

• آزمون های هیدرومتالوژیکی

• ارائه فلوشیت و طراحی خط تولید

• مطالعه و بررسی مواد اولیه و تکنولوژی برای صنایع کانی غیر فلزی مانند شیشه، رسامیک،سیامن و آجر

• بررسی مواد صنعتی مانند مواد نسوز و ساینده و تکنولوژی مربوط 

• انجام پژوهش های الزم در مقیاس های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی

کانه آرایی و فرآوری
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•   کانه آرایی و فرآوری کانسـنگ آهـن معادن چغارت ســه چاهـون، چاه گـز، جالل آبــاد،سنگان، آنومالــی شـــاملی و میشـــدوان 

•  کانـه آرایـی و فرآوری کانـســنگ تیتانیـــوم کـانســار قــره آغــاج )آذربایجان غربی(  

•  کانــه آرایـــی و فـرآوری کانســـنگ معــادن منیزیــت جنــوب  بیرجنــد

•  مطالعات مواد اولیه و مدوالسیون سیامن برای کارخانه های سیامن آبیک، سیامن غرب،سیامن ارومیه و غیره

•  مطالعات مواد اولیه برای کارخانه آجر نسوز رسبیشه بیرجند

    کانه آرایی و فرآوری کانسنگ معادن مس تفت،درالو،کهنگ،چهل کوره و نوچون

منونه هایی از پروژه های اجرا شده کانه آرایی و پر عیار سازی
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•  مطالعات و ارزیابی بازار

  )FS( امکان ســـنجــی ،)PFS( امـــکـان ســـنجی اولـیــه    ،)OS( مطالعات بیش از رسمایه گذاری، موقعیت سنجی  •

•  بررسـی های فنی -اقتصادی پروژه 

•  آنـالیـــز هزینـــه و برنامه ریــزی در جهت کاهــش قیمت متام شده

•  برنامـــه ریـــزی و بودجــــه بنـــــدی اجـرای پــروژه ها  

•  تهیــه گــزارش هــای امــکان پــذیـــــری مـــورد پذیــرش بانــک )BFSR( بــا اســــتفاده از نــرم افــزار Expert Comfar III  و 

انجـــــام تحلیـــل هــای مـــالی

•  تهیه اسناد

•  ارزش گذاری معادن و رشکت های معدنی

•  بررسی های اقتصادی در بخش صنایع و معادن در سطح خرد و کالن

  )B.O.T و B.O.O(مشاور مالی، اقتصادی و حقوقی در مشارکت بخش دولتی و خصوصی و جذب رسمایه گذار  •

مطالعات فنی و اقتصادی
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•  مطالعات امکان سنجی تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه تولید شیشه لیا 

•  مطالعات امکان سنجی بانک پذیر طرح احداث کارخانه زغال شویی پابدانا 

•  مطالعات امکان سنجی طرح احداث کارخانه طالی زرشوران

ــاره در مجتمــع هــای مــس ســونگون ،  ــروژه احــداث کارخانجــات فلوتاســیون رسب ــکان ســنجی پ ــات ام •  مطالع

ــو   ــذاری کانســار مــس دره آل ــاد ارزش گ ــون آب رسچشــمه  و خات

•  تهیــه اســناد و برگــزاری فراخــوان بیــن املللــی جــذب رسمایــه گذارطــرح  تجهیزمعــدن و اســتحصال شــورابه هــای 

تــرود

•  تهیــه اســناد وبرگــزاری فراخــوان بیــن املللــی جــذب رسمایــه گــذار طــرح ســاخت کارخانــه کنســانرته و شــمش 

ــاد روی مهــدی  آب

   مطالعه فنــی-اقتصــادی بانک پذیــر برای طـرح توســعه مجتمع ســـنگ آهـن چغــارت 

• مطالعه فنی-اقتصادی بانک پذیر برای معدن ذغال سنگ همکار و مدیریت وام بانــکی 

•  مطالعه فنـــی-اقتصــادی بانک پذیر برای کارخانه پشــم شیشـه آریاناپارس و مدیریت وام بانــکی

•  مطالعـه فنی-اقتصادی بانک پذیر برای کارخانــه آپـادانـا  ســرام و مدیریت وام بانکـــی  

•  مطالعه فنی-اقتصادی بانک پذیر برای کارخانجات فرآوری سـنـگ آهن زرند و ســـیرجان 

•  مطالعـه فنی-اقتصادی بانک پذیر برای کارخانجات مس تفت،چهل کوره و کهنگ

•  مطالعه فنی-اقتصادی بانک پذیر برای کارخانجات فرآوری و تولید گندله در حوزه معادن فالت مرکزی ایران

مطالعات امکان سنجی

منونه هایی از پروژه های اجرا شده مطـالعات فـنی و اقتـصـادی
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•  زمین شناسی ساختامنی، تکتونیک، هواشناسی، آب شناسی  و مطالعات لرزه خیزی  

•  بررسی های ژئوتکنیکی و شناخت ویژگی های ساختگاه 

•  زمین شناسی مهندسی و مکان یابی ساختگاههای مختلف 

•  مکانیک خاک و تعیین ظرفیت باربری، برآورد نشست،  آنالیز و طراحی پی 

•  مطالعات زمین لغزش و روشهای تثبیت آنها 

•  طراحی تونل و ساختارهای زیرزمینی

•  ابزاربندی و رفتارسنجی، نظارت و تفسیر و آنالیز داده ها 

•  روشهای بهسازی زمین

ژئوتکنیک و سازه



13 www.kce.ir

ــتان  ــه بیامرس ــان، قطع ــرتوی اصفه ــوی م ــای دو قل ــل ه ــی و طراحــی تون ــران و ژئوتکنیک ــات مهندســی عم ــه خدم •  ارائ

رشیعتی-میــدان آزادی        

•  ارائه خدمات مهندسی و مدیریت اجرا در تونل شبلی II، بزرگراه زنجان-تربیز

•  طراحی سیستم پایدارسازی تکیه گاه ها در سدهای ساوه و میجران رامرس

•  خدمات ژئوتکنیکی در ساختگاه های صنعتی فوالد زرند، فوالد بردسیر و ... 

•  بررســی و مطالعــات ژئوتکنیکــی و آنالیــز پایــداری دیــواره هــای نهایــی معــدن روبــاز در معــادن ســنگ آهــن چغــارت و 

ســه چاهــون، مــس ســونگون و ســنگ چینــی نــی ریــز                       

ــی  ــهر و برخ ــکونی مهرش ــع  مس ــل، مجتم ــی باب ــذر جنوب ــای کنارگ ــل ه ــاختگاه پ ــی س ــات ژئوتکنیک ــی و مطالع •  بررس

ــکونی ــای اداری و مس ــاختامن ه س

ــوت )Teghout ( و  ــاز تغ ــس روب ــدن م ــی مع ــای نهای ــواره ه ــداری دی ــز پای ــی و آنالی ــات ژئوتکنیک ــی و مطالع •  بررس

کاشــن)Kashen( در کشــور ارمنســتان  

منونه هایی از پروژه های اجرا شده ژئوتکنیک و سازه 
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  )EIA( بررسی تاثیرات زیست محیطی  •

 )EMP( طرح مدیریت زیست محیطی  •

•  گشایش و بازسازی معدن پس از بهره برداری 

•  مدیریت باطله در معادن و کارخانه های معدنی 

•  مدیریت باطله های متالورژیکی و اسیدی  

•  مدیریت و آنالیز ریسک  

•  مسائل اجتامعی و توسعه ای 

•  بررسی مسائل و برنامه ریزی مدیریت آب  

خدمات زیست محیطی
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•  بررسی تاثیرات زیست محیطی در طرح توسعه مجتمع سنگ آهن چغارت بافق  

•  بررسی تاثیرات زیست محیطی در معادن آهن جالل آباد زرند

•  بررسی تاثیرات زیست محیطی در فلوتاسیون و لیچینگ معادن مس حوزه تفت

•  بررسی تاثیرات زیست محیطی در ذخیره کانسنگ پلی متال ندوشن یزد 

•  مطالعات اولیه و ارزیابی امکان بازسازی مناطق استخراج شده معادن مس حوزه تفت

منونه هایی از پروژه های اجرا شده زیست محیطی
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•  خدمات پروژه شامل: برنامه ریزی پروژه، کنرتل هزینه ها و کنرتل اجرایی پروژه 

•  انجــام خدمــات و برنامــه ریــزی کنــرتل پــروژه مســتقل یــا همــکاری در کنــرتل پــروژه بــا هــر یــک از عوامــل 

اجرایی )کارفرما، مشاور و پیامنکار(  

• ارائه و پشتیبانی سیستم مدیریت اطالعات یا راهربدی آن  

•  مطالعات مهندسی ارزش در پروژه ها  

•  خدمات مدیریت پیامن  

•  تهیه اسناد فنی و آنالیز هزینه 

•  تهیه مشخصات مواد و ساخت 

•  تهیه اسناد حقوقی و رشایط پیامن 

•  تنظیم اسناد مناقصه و ارائه آن 

•  ارزیابی توان رشکت کنندگان در مناقصه 

•  دریافت و ارزیابی پیشنهاد ها و انتخاب برنده مناقصه  

•  همکاری در تنظیم قرارداد با برنده مناقصه تا مرحله  امضاء و مبادله  

    مشاور مادر پروژه تفت

    مشاور مادر پروژه زرشوران

    مشاور مادر پروژه چهل کوره

    مشاور مادر پروژه کهنگ

    مشاور مادر پروژه زرند

   مشاور مادر پروژه سیرجان

مدیریت پروژه                                

برگزاری مناقصه

EPC، MC، EP مدیریت و کنرتل پروژه های معدنی  و صنعتی در قالب 
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    تهیه اسناد مناقصه بین املللی EPC برای تجهیز و راه اندازی معدن و کارخانه فرآوری سنگ آهن جالل آباد 

 •  آمــاده ســازی اســناد مناقصــه بیــن املللــی بــرای خریــد ماشــین آالت معدنــی و تجهیــزات حمــل و نقــل ریلــی بــرای طــرح توســعه معــدن 

رت   چغا

•  تهیه اسناد و رشکت در مناقصه EPC برای طراحی، اجرا و  نصب تاسیسات قطعه ای از مرتوی اصفهان 

•  تهیه اسناد مناقصه EPC برای طرح و ساخت تونل انتقال آب گالب، زاینده رود-کاشان

•  مدیریــت پیــامن در تجهیــز و راه انــدازی کارخانــه هــای لیچینــگ و فلوتاســیون معــدن مــس چهــل کــوره زاهــدان و معــادن مــس حــوزه 

تفــت 

 •  مدیریت پیامن در مجتمع نفلین سینیت برای تولید آلومینا  )با مشاور همکار صنعتی(

•  مدیریت پیامن برای اجرای کارخانه تصفیه مس سونگون 

•  راه اندازی و نظارت کارخانه فرآوری سنگ آهن چغارت-سه چاهون   

•  طرح ذوب و اسید مجتمع مس رسچشمه )مشارکت کاوشگران - هزارصنعت - آریاهنگارد( 

   مدیریت طرح رشکت زیرساخت پروژه های رسمایه گذاری سنگان برای تولید 17/5میلیون تن کنسانرته در گندله آهن  

منونه هایی از پروژه های اجرا شده مدیریت و کنرتل پروژه

برگزاری مناقصه

•  مدیریت مهندسی     

•  مدیریت تهیه و تأمین 

•  مدیریت ساخت     

•  کنرتل و برنامه ریزی هزینه

•  کنرتل کیفیت و تضمین کیفیت 

)MC ( مدیریت قرارداد
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