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 استعانت با و گرديد تأسيس 1382 سال در مشاوره و (چهارم عامل) طرح مديريت

 معاونت از مشاور خدمات صالحيـت گواهينامه ذـأخ به موفق متـعال خداونـد از

 ؛است گرديده ذيل موارد در جمهوري رياست راهبردي نظارت و ريزيبرنامه

 گاز و نفت انتقال خطوط تخصص در 3 پايه ◄

 شبکه توزيع ايستگاه هاي کاهش فشار گاز تخصص در 2 پايه ◄
 فاضالب و آب، تأسيسات تخصص در 3 پايه ◄
 زهکشي و آبياري هايشبکه تخصص در 3 پايه ◄
 

 همچنين داراي رتبه هاي ذيل از معاونت اقتصادي شهرداري مشهد مي باشد:
 در زمينه هاي زيربنائي و تأسيسات شهري، خدمات شهري، ابنيه و شهرسازي 2رتبه ◄
 در زمنيه فرهنگي تفريحي 2رتبه ◄

 2-مطالعات امکان سنجي داراي )رتبه بو هم اکنون صالحيت شرکت مهندسي سيال ثامن در زمينه تهيه 

در رســته نظارت توســن کانون مشــاوران اعتباري و  1-در رســته امکان ســنجي در شــر( کشــور( و رتبه ب

 .سرمايه گذاري بانکي در موضوعات ذيل تعيين گرديده است

ساختمان، مسکن و شهرسازي 

کشاورزي و صنايع تبديلي 

..(خدمات )گردشگري، حمل و نقل، آموزش و. 

صنعت، شاخه انرژي، نفت و گاز 

صنعت، شاخه مصنوعات 

   خدمات ارائه هدف با کشور شر( در طرح مديريت اولين عنوان به
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 شرکت مهم دستاوردهاي از بخشي ◇
 کشور شر( در طرح مديريت شرکت اولين ◄

 جهاني بانك نمشاورا فهرست به راهيابي ◄

 اسالمي توسعه بانك نمشاورا فهرست به راهيابي ◄

 گر و نماينده رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياولين تسهيل◄

 ISO9001:2008 نامهگواهي خذأ ◄

 پروژه در سطح کشور 120تکميل بيش از  ◄

 در سطح کشور نفر نيروي انساني 250تحت پوشش قرار دادن تا  ◄

 دو واحد مهندسي و سه شرکت اقماري، عالوه بر واحدهاي ستادي و پشتيباني ◄

  

INTERNATIONAL CERTIFICATION OFFICE 

المللیاداره گواهینامه بین  

ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 

 بانک توسعه اسالمی

THE WORLD BANK 

 بانک جهانی
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 هاعضويت و مجوزها ◇

 
 

 

 

 

منتخب مشاورين ليست عضو  

اسالمي توسعه بانك  

انجمن عضو  

ايران مديريت  

منتخب مشاوران ليست عضو  

جهاني بانك  

اميـن مشـاوران عضـو  

گذاري سرمايه سازمان  

اقتصادي هايکمك و  

طـرح مديـريـت رتبـه داراي  

راهبردي نظارت معاونت از  

جمهوري رياست  

نوسازي و گسترش سازمان  

ايران صنايع  

مشاوران اتحاديه عضو  

اسالمي کشورهاي  

کشور بانکي شبکه امين مشاوران عضو  

گذاريسرمايه هايطرح تهيه در  

هاطرح بر نظارت و  

مهندسي انجمن عضو  

ايران ارزش  

اعتباري مشاوران کانون عضو  

بانکي گذاري سرمايه و  

 انجمن مهندسان مشاور

 خراسان رضوي

گر و نماينده رسمي اولين تسهيل

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکي

 داراي رتبه مديريت طرح از 

 شهرداري مشهد

 عضو مشاوران امين بانك صادرات 

 در ارزيابي و نظارت بر طرح هاي بانکي
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هيئت مديره معرفي
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 سوابق: اهم
 

 ( 30/9/64لغايت   25/2/62)  مسئول کارگاه و نقشه بردار، جهاد سازندگي اسفراين ◆

 ( 2/12/67لغايت  30/3/67 ) مسئول کارگاه و نقشه بردار، جهاد سازندگي اسفراين ◆

 ( 18/3/73 لغايت  1/68/ 4)  جهاد سازندگي اسفراينمسئول راهسازي راه روستايي،  ◆

 ( 3/12/76 لغايت 18/3/73)  مسئول جهاد نصر جهاد سازندگي اسفراين ◆

 ( 3/12/78 لغايت 1/1/76 ) مسئول جهاد نصر جهاد سازندگي بجنورد ◆

 ( 24/9/80 لغايت  11/9/79 ) مسئول اداره کنترل و ارزيابي جهاد نصر خراسان ◆

 ( 2/8/84 لغايت 24/9/80 ) شهرستان اسفراينشهردار  ◆

 ( 30/8/87 لغايت 23/9/84 ) شهردار شهرستان شيروان ◆

 ( 3/09/87 لغايت 01/8/87 ) کارشناس امورشهراستانداري خراسان شمالي ◆

 ( 1/02/89 لغايت 1/10/87 ) عاون أب خاک سازمان جهاد کشاورزي خراسان شماليم ◆

 ( 2/12/90 لغايت 15/02/89 ) اقتصادي سازمان معاون برنامه ريزي وامور ◆

 ( 2/10/94 4 لغايت 91 /4/ 18 ) مدير عامل شرکت سپهر بتن اسفراين ◆

 ( 17/11/98 لغايت 24/10/94 ) مدير عامل شرکت جهاد نصر خراسان ◆

 ( اکنونت    02/12/1399 ) مديرعامل شرکت مهندسي سيال ثامن ◆

  عامل مدير / غالمحسن حسين زاده

 کارشناسي عمران

 آزاد اسالمي واحد بجنورد دانشگاه
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 سوابق: اهم

 

 کنون(ات 1395) رئيس هيئت مديره شرکت مهندسي سيال ثامن ◆

 کنون( تا 1395) آران شرکت مديره هيئت رئيس ◆

 کنون( تا 1393) کيميا سبحان سامان شرکت مديره هيئت رئيس ◆

 کنون( تا 1392) سناباد GTL شرکت و عضو هيئت مديره مؤسس هيئت عضو ◆

 (سال 3) طبيعت گلسنگ شرکت عامل مدير و مديره هيئت رئيس ◆

 سال( 10)نايب رئيس و مديرعامل شرکت مهندسي  سيال ثامن  ◆

 ماه( 36) کشور فاضالب و آب هايشرکت بهداشت مهندسي کل اداره مهندسي و فنّي معاون ◆

 ماه( 30) قم استاندار اجرايي مشاور و فنّي دفتر مديرکل ◆

 ماه( 30) قم فرماندار ◆

 ماه( 24) خراسان استان سازندگي جهاد بهداشت مهندسي مديريّت ◆

 ماه( 60) خراسان استان سازندگي جهاد رسانيآب مديريّت ◆

 رضوي خراسان استان مشاور مهندسين انجمن اصلي بازرس ◆

 ماه( 30) قم عمران و توسعه رئيس ◆

 ماه( 96) خراسان سازندگي جهاد ريزيبرنامه شوراي عضو ◆

 ماه( 60) خراسان سازندگي جهاد تأسيسات و هاساختمان مديريت ◆

 ماه( 25) کشور ترافيك کمسيون مخبر ◆

 مديره هيئت رئيس/  کريمي مهدي سيد

 دولتي مديريّت ارشد کارشناسي

 ريزيبرنامه و مديريت پژوهش و آموزش
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 رئيس هيئت مديره نايب / سيد حسن کريمي

 السالم(پژوهي )دانشگاه جامع امام حسين عليه دانشجوي دکتراي آينده

 تهران( فناورانه )دانشگاه ينيکارآفر ارشد يکارشناس

 مهندسي مکانيك )دانشگاه فردوسي مشهد(

 

 

 

 

 

 

 

 اهم سوابق:

 (تا کنون 1391) نخبگان ملي بنياد مخترع مورد تأييد 

 1390 سال در کشور برتر پژوهشگر 

 برتر هايايده ملي جشنوارة نهمين نخست رتبة و اختراع سه ثبت 

  (تا کنون 1400) ثامن سيال مهندسي رئيس هيئت مديره شرکتنايب 

 تا کنون( 1398دهنده کسب و کار آران )بنيانگذار شتابهم 

 بنيانهم( تا کنون( من جمله استارتاپ پلناپ ) 1384گذار چندين استارتاپPlanup.ir آيريس ،)

(iRees.ir( و سيدلي )Seedly.ir) 

 ( 1394رئيس هيئت مديره شرکت گلسنگ )تا کنون 

 (26/10/1394تا  27/7/1393) کيميا سبحان سامان مدير عامل شرکت 

 ارتباطات و اطالعات فناوري واحد مدير و مطالعات بنيانگذار واحدهم (ICTدر شرکت ) ثامن سيال مهندسي 

 (1395 تا 1393)

 ( 7/1393تا  2/1392قائم مقام مدير عامل شرکت گلسنگ طبيعت) 

  کار و کسب طرح سنجي وامکان فرصت، مطالعات پروژه مطالعات 20بيش از مدير پروژه و کارشناس 

 کار و کسب هايخوشه توسعه نامه عاملداراي گواهي (CDA) از سازمان صنايع کوچك 

 نامه مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(، تحقيق بازار و مدرس طرح کسب و کار )با ارائه گواهي

(، هفته پژوهش، از دانش تا GEWرويدادهاي مختلف از جمله هفته جهاني کارآفريني )استارتاپ ناب در 

 کسب و کار )دانشگاه فردوسي( و...

  (1399)مرداد « جهش توليد»مدرس، داور و منتور رويداد 

  ،سخنران نشست تخصصي مديريت مدرن و تحول اقتصادي، با موضوع مطالعات فرصت )کاخ نياوران

 (23/08/1397تهران، 

 پژوهشي و کتاب در حال تأليف در زمينه آينده پژوهي )يکي از نويسندگان( -مقاالت علمي  
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 مهندسي يهاگروه 
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 ازـت و گـنفگروه   ※
 در و مهندسيو  يعاتمطال هايفعاليت بر تمرکز رويکرد با و متعهد و مجرب کادري از استفاده باگروه  اين

 مختلف هايزمينه در را خود فعاليت مشتريان رضايتمندي افزايش انجام بهينه شرح وظايف پيماني و راستاي

 .است نموده آغاز 1386 سال از ذيل شرح هب

 انجام مطالعات امکان سنجي◄

 انجام مطالعات شناسايي و مهندسي فاز صفر و پايه◄

 بردارينقشه و مسيريابي ◄

 مصرف برآورد و بازاريابي ◄

 توزيع و تغذيهگاز  هايشبکه طراحي ◄

 گاز انتقال خطوط طراحي ◄

 کاتديك حفاظت سيستم طراحي ◄

 گاز فشار تقليل هايايستگاه طراحي ◄

 مربوطه  GISخدمات موضوع ◄

 خاکشناسي و محيطي زيست مطالعات ◄

 مناقصه مربوطه و اسناد پيمان مدارک تهيه ◄

 مدارک فني تهيه شده توسن سايرين بررسي ◄

 و تغذيه هايشبکه و انتقال خطوط احداث از اعم گازرساني هايپروژه برکارگاهي و عاليه  نظارتخدمات  ◄

 و نيز مديريت اجرايي توزيع

 

 پروژه 23 :در رسته گاز پذيرفتهانجام  ينظارت هايتعداد پروژه

 پروژه 41: انجام شده در رسته گاز ي و طراحيمطالعاتهاي پروژه تعداد
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 نفت و گاز گروه معرفي ◇

 

 
 

 سوابق: اهم

 

 87در پروژه هاي پيمانکاران شرکت گاز خراسان رضوي در سال  HSEناظر  ◆

ناظر اجراي انشعابات لوله هاي پلي اتيلن و نصب علمك گاز در پروژه گازرساني به شهر مشهدريزه، روستاهاي  ◆

 88روستاهاي غرب دولت آباد، گلبهار، روستاهاي محمودآباد تربت جام در سال باخرز، 

و جوش کاري پلي اتيلن در پروژه گازرساني به روستاهاي غرب دولت آباد، روستاهاي  ناظر اجراي لوله گذاري ◆

  89محمودآباد تربت جام، گلبهار مجتمع هاي مسکن مهر و روستاهاي چناران در سال 

ناظر اجراي لوله گذاري و جوش کاري فوالدي و پلي اتيلن در واحد گازرساني به صنايع و مصرف عمده شرکت گاز  ◆

  91ان رضوي در سال خراس

  88مسئول هماهنگي، برآورد مصرف و کمك طراح پروژه گازرساني به روستاهاي شهرستان لردگان در سال  ◆

ناظر اجراي جوشکاري و لوله گذاري فوالدي در پروژه گازرساني به شهر محمودآباد از توابع تربت جام، مشهد و  ◆

  92شهرک رضويه در سال 

  90زيابي ريسك اثرات زيست محيطي در پروژه گازرساني  به شهرستان لردگان در سال پروژه ار EIAمسئول  ◆

  93مدير پروژه نظارت کارگاهي در سطح مناطق مشهد و طرقبه و شانديز از سال  ◆

  93در سطح مناطق استان تهران از سال  HSEمدير پروژه بازرسي ايمني، بهداشت و محين زيست  ◆

  93به صنايع در سطح واحدهاي مشترکين عمده در استان خراسان رضوي از سال مسئول فني گازرساني  ◆

  94مسئول ايمني شرکت مهندسي مشاور پيمايش گستر توس از سال  ◆

  95مدير پروژه خدمات مهندسي و بازرسي فني در سطح استان اصفهان از سال  ◆

  شرکت سيال ثامن 97مدير پروژه نظارت کارگاهي در سطح مناطق مشهد از سال  ◆

  شرکت سيال ثامن 97مدير پروژه نظارت کارگاهي در سطح نواحي استان خراسان رضوي از سال  ◆

 

 

 

  

 

 مدير گروه نفت و گاز / مصطفي محرابي فر
 گرايش مهندسي محين زيست  شيمي مهندسيارشد  کارشناسي

 93مهندسي مکانيك گرايش تبديل انرژي دانشگاه فردوسي مشهد از سال  دانشجوي دکتراي
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 گاز رسته در شده انجام نظارت هايپروژه ◇
 آن( بر عالوه %75 با همراهمبلغ قرارداد  افزايش %25 )ابالغ درگز - سرخساينچ  16 گاز انتقال خن کارگاهي نظارت ◆

 (قرارداد مبلغ افزايش %25) بشرويه - فردوس اينچ 20 گاز انتقال خن کارگاهي  نظارت ◆

 (قراردادمبلغ  افزايش %25) شمالي خراسان استان سطح در گازرساني هاي پروژه کارگاهي نظارت ◆

 رضوي ايستگاه - آباد سيستقويتي  اينچ 36 گاز انتقال خن کارگاهي نظارت ◆

 کوزران - گهوارهگاز  انتقال خن کارگاهي نظارت ◆

 ششتمدو رودآب  اينچ 10 گاز انتقالخطوط  کارگاهي نظارت ◆

 جنوبي خراسان استان شرکت گاز ساختماني و گازرساني هاي پروژه بر (فني و پشتيباني،  کارگاهي) نظارت ◆

 سمنان استان سطح در TBS هاي ايستگاه ساختماني و گازرساني هاي پروژه بر فني پشتيباني و نظارت ◆

 (230948)شماره پيمان: شرکت گاز استان اردبيل  خدمات نظارت کارگاهي پروژه هاي  ◆

 (231166شماره پيمان: ) اردبيل استان گاز شرکت هاي پروژه کارگاهي نظارت ◆

 يزد استان سطح در گازرساني هاي پروژه بر کارگاهي نظارت خدمات ارائه ◆

 تهران استان هاي شهرستان گازرساني هاي پروژه بر نظارت و فني پشتيباني خدمات انجام ◆

ــطح در گاز انتقال خطوط اجراي کارگاهي نظارت ◆ ــتان س ــان اس ــوي خراس ــر، انتقال خطوط)  رض  – چکنه نس

ستان سطح در صنعتي فرعي انتقال خطوط ، برزنون سان ا ضوي خرا اينچ  16ه خن لوله انتقال گاز من جمل ر

 ( اينچ شمس سرخس 12معدني سنگان و خن لوله انتقال گاز صنايع  –خواف  –خوار رشت

انجام خدمات پشتيباني فني، نقشه برداري، نقشه کشي و طراحي پروژه هاي مديريت مهندسي و اجراي   ◆

 طرح ها در سطح استان تهران

  شرکت گاز استان کرمانشاه انشعابات واحد هاي پروژه بر نظارت خدمات انجام ◆ 

ه و تأمين کاال و اجراي شـــبکه توزيع و خن لوله تغذيه گاز ناحيه هيخدمات نظارت کارگاهي بر پروژه ت ◆

 )کهناب( 3صنعتي ظريفان و شهرک صنعتي زنجان 

 

 انجام نظارت کارگاهي بر پروژه هاي ساختماني و گازرساني در سطح استان کردستان ◆

 

 هاي ساختماني و گازرساني در سطح استان قزوينانجام پيمان خريد خدمات مشاوره نظارت پروژه ◆

 

 انجام پروژه نظارت بر گازرساني به منطقه سيستان◆
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انجام پيمان نظارت کارگاهي گازرساني به صنايع استان خراسان رضوي با اولويت شهرستان هاي بجستان ◆

 و گناباد

 گان، نسرانجام پيمان نظارت کارگاهي خطوط انتقال گاز به کارخانه فوالد سن◆

 انجام پيمان نظارت کارگاهي بر عمليات نصب انشعابات و توسعه شبکه در نواحي استان خراسان رضوي◆

 انجام پروژه نظارت بر گازرساني به شهرک هاي صنعتي اصفهان◆
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 گاز رسته در شده انجام مطالعات هايپروژه ◇
 

 دانسفهان و آوج صنعتي هايشهرک شبکه گازرساني طراحي ◆

  همجوار روستاي 28 و صنايع، طبس شهر فشار تقليل هايايستگاه، توزيع و تغذيه، طراحي خطوط بازاريابي ◆

 شرکت گاز استان کرمان :کارفرما ،060790اره پيمان شم ،کيلومتر 500 متراژ به شهري شبکه طراحي ◆

  شرکت گاز استان کرمان :کارفرما ،060791پيمان شماره  ،کيلومتر 500 متراژ به روستايي شبکه طراحي ◆

)روستاهاي  رضوي خراسان استان روستاي 35 به مربوط فني خدمات و طراحي، بازاريابي، بردارينقشه ،يابي مسير ◆

 مشهد( هتابع

 گلبهار شهرک توسعه قسمت گازرساني شبکه طراحي ◆

 استان خراسان رضوي صنعتي هايشهرک گازرساني مطالعاتي مباني بازنگري ◆

 مراغه شهرستان تغذيه و توزيع تنگناهاي رفع و مجدد طراحي و جامع بازار بررسي ◆

 آبيك صنعتي شهرک گازرساني شبکه طراحي ◆

  خرمدشت صنعتي شهرک گازرساني شبکه طراحي ◆

اســتان  گاز انتقال خطوط فني خدمات و طراحي، شــناســي خاک ،برداري نقشــه، محيطي زيســت مطالعات، مســيريابي ◆

 کرمانشاه

 شاملو اراضي گازرساني شبکه طراحي ◆

 چاهش اراضي گازرساني شبکه طراحي ◆

 خوسف صنعتي ناحيه گاز شبکه هاينقشه تهيه و طراحي دوم و اول مرحله مطالعات ◆

 اينچ 16 گاز انتقال خن فني خدمات و ، طراحيشــناســي خاک، بردارينقشــه، محيطي زيســت مطالعات، مســيريابي ◆

 کيلومتر 20 تقريبي طول به کرمانشاه

 شهر اينچ 10 گاز انتقال خن فني خدمات و طراحي، شناسي خاک، بردارينقشه، محيطي زيست مطالعات، مسيريابي ◆

 کيلومتر 45 تقريبي طول بهو روستاهاي مسير  ازگله

 هرمزگان استان صنعتي هايشهرک گاز (داخلي) توزيع شبکه دوم و اول مرحله مطالعات ◆

سي و فني خدمات ◆ ستگاه توزيع و تغذيه خن، طراحي، بازاريابي منظور به مهند شار تقليل هاياي  معدن، بافق شهر ف

 همجوار روستاي 4 و صنايع، چغارت آهن سنگ

 سطح در فرعي انتقال خطوطنقشه برداري، خاک شناسي، طراحي و خدمات فني  ،محيطيزيست مطالعات، مسيريابي ◆

 ...( و بار، آباد )همت رضوي خراسان

 انجام پيمان امکان سنجي و مسيريابي شهرها، روستاها و صنايع باقيمانده استان سيستان و بلوچستان◆

 انجام پيمان امکان سنجي گازرساني به روستاهاي پراکنده و باقيمانده در سطح استان خراسان رضوي◆

 يزدطراحي شبکه تغذيه و توزيع گاز اراضي مجتمع ، تفريحي و توريستي کوثر  ◆

 اينچ يزد 30طراحي و تهيه اسناد پروژه خن انتقال   ◆

 ديهوک-بازنگري و اصالح اسناد و نقشه هاي طراحي خن انتقال بشرويه ◆
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امکان سنجي گازرساني به روستاهاي پراکنده باقيمانده و خدمات مسيريابي، نقشه برداري، برآورد مصرف، طراحي ◆

ساختماني، شار  ستگاه هاي تقليل ف شبکه تغذيه و توزيع  250بر( و حفاظت کاتديك و... مربوط به  شبکه اي کيلومتر 

 در سطح استان خراسان رضوي

 سراوان شهر توزيع شبکه و تغذيه خطوط طراحي، کشينقشه و بردارينقشه، بازاريابي عمليات ◆

ـــاني نحوه مطالعات ◆ ـــيريابي ،گازرس ـــه ،مس ـــه تهيه و فني خدمات ،طراحي ،بردارينقش ـــير خن هاينقش  مربوط به س

 سرايان - روم محور روستاهاي

 شهرهاي به مربوط سير خن هاينقشه تهيه و فني خدمات، طراحي، بازاريابي، بردارينقشه، يابي مسير، سنجيامکان ◆

 اطراف صنعتي مراکز و روستاها و مود و سربيشه

بازاريابي، طراحي خن تغذيه و توزيع، ايســـتگاه هاي تقليل فشـــار و طراحي حفاطت کاتديك شـــهرک هاي صـــنعتي  ◆

 صيدآباد، ايوانکي و سمنان

  (2و1) يزد نيروگاه انتقال خن طراحي منظور به مهندسي و فني خدمات ارائه ◆

از توابع شهرستان  غالمان -راز انتقال خن، طراحي و خدمات فني مربوط به خاک شناسي، بردارينقشه ،مسيريابي ◆

  بجنورد

 ايالم استان سطح در طراحي و بازاريابي، بردارينقشه ◆

 صنعتي شهر فشار تقليل هايايستگاه و شهري گاز توزيع و تغذيه شبکه عملياتي شناسيآسيب و بازرسي خدمات ◆

 آبيك - البرز  تغذيه خن و البرز

 صنايع، بافق کوشك و دشت سبز دهستان و بهاباد فشار تقليل هاي، ايستگاهتوزيع و تغذيه خن طراحي، بازاريابي ◆

   همجوار روستاي 71 و

 چادرملواردکان نيروگاه و مسير صنايع، ابرکوه - کوثرکهن پتروشيمي گاز انتقال خن طراحي ◆

 خن طراحي و مسير ژئوتکنيك و خاکشناسي عمليات، محيطيزيست، بردارينقشه، مسيريابي، سنجيامکان خدمات ◆

 ديهوک –  بشرويه اينچ 10 انتقال

 خراسان شمالي استان روستاهاي گاز هايکيلومتر شبکه 700 طراحي و بردارينقشه، مسيريابي ◆

 يزد استان سطح در پراکنده ذيهغت خن و شبکه طراحي ◆

سيريابي، سنجيطرح امکان در بازنگري ◆ شه، م ست، بردارينق سي عمليات، محيطيزي شنا سير و  و خاک ژئوتکنيك م

 عشق آباد –اينچ ده محمد  10 گاز طراحي خن انتقال

  کيلومتر 30 حدود الرستان -بيرم  تغذيه و انتقال خن پروژه اسناد تهيه و طراحي ◆

 نظرآباد صنعتي شهرک توسعه فاز گازرساني شبکه طراحي جهت همشاور خدمات ◆

توسعه گاز و )کارفرما: شرکت مهندسي  بار -آباد اينچ همت 10يلي خن انتقال گاز تفص بازنگري و تکميل طراحي پايه و ◆

 ايران(

 واحد يزد -شرکت سيمرغ  چنار هجهت مطالعات و طراحي پروژه گازرساني سايت تنگ هانجام خدمات مشاور ◆

 کارگاهي سايت و سلطانيه ،(کهناب) زنجان 3 شماره صنعتي هاي شهرک گاز تغذيه لوله خن و توزيع شبکه طراحي ◆

 ظريفان

 يزد استان سطح در صنايع توزيع شبکه طراحي و فني مدارک و نقشه تهيه  منظور به مهندسي و فني خدمات ارائه ◆

 مقياس به کنندگان مصـرف و فشـار تقليل هاي ايسـتگاه کامل اطالعات با اسـتان تغذيه خطوط يکپارچه نقشـه تهيه ◆

 يزد  استان تغذيه شبکه ديناميك تحليل و آناليز قابليت با همراه WebGIS سامانه قالب در 200/1
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ارائه خدمات فني و مهندسي به منظور  تهيه نقشه و مدارک فني و طراحي شبکه توزيع صنايع در سطح استان ◆

 يزد)سري دوم(

احدهاي صنعتي به صورت انجام عمليات بررسي بازار، خن سير، طراحي و نقشه برداري پروژه هاي گازرساني به و◆

 يچهارمحال و بختيار پراکنده مجتمع هاي صنعتي، دامپروري و روستاهاي فاقد گاز در سطح استان
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 آب و فاضالب گروه ※

 
، طرح مديريت خدمات زمينه در تجربه سال 15 از بيش با ثامن سيال مهندسي شرکت فاضالب و آب گروه

 داشتن با و زهکشي و آبياري، فاضالبهاي  خانهتصفيه، فاضالب و آب هايپروژه بر نظارت و طراحي، مطالعات

 به مشغول، مناسب تجهيزات و امکانات از برخورداري و کار سابقه سال 30 از بيش با کارآمد و توانا پرسنل

 واحد اين توسن مطالعاتي و طرح مديريت، عاليه نظارت پروژه 40 از بيش 1382 سال از و باشد مي فعاليت

 .است گرديده انجام

 

 پروژه  33 :آب و فاضالب انجام شده در زمينه هايتعداد پروژه

 پروژه 10: هاي فاضالبخانهتصفيه انجام شده در زمينههاي پروژه تعداد
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 واحد آب و فاضالب معرفي ◇

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق: اهم
 

 ماه(( 175) 30/08/1396 – 22/02/1382) مدير دفتر فني و مدير پروژه شرکت مهندسي سيال ثامن ◆

 ماه( 27) ثامن مهاب مشاور مهندسين شرکت مديره هيئت عضو و عامل مدير ◆

 12) خراسان صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان مکانيك بخش در مهندسي و فني دانشکده نماينده ◆

 ماه(

 ماه( 16) ساز طوس شرکت پروژه کنترل و فني مسئول ◆

 ماه( 12) ايران سازي خانه شرکت مديرعامل مقام قائم ◆

 ماه( 292) مشهد فردوسي دانشگاه مهندسي دانشکده علمي هيئت عضو ◆

 ماه( 18) کشور احمر هالل جمعيت ساختمان اداره رئيس ◆

 ماه( 12) تبادکان بخش سازندگي جهاد مدير ◆

 ماه( 6) بيرجند سازندگي جهاد مؤسس عضو ◆

 ماه( 60) خراسان سازندگي جهاد تأسيسات و هاساختمان مديريت ◆

 ماه( 24) کار مشهد شرکت، خراسان در مختلف عمراني هايپروژه ساز و ساخت کارگاه مدير ◆

 ماه( 12) خراسان سيمرغ شرکت کارگاه مدير ◆

 

  

 مدير گروه آب و فاضالب / سازگاران محمد

 مکانيك يدکتر

 روسيه() مسکو فني دانشگاه
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 فاضالب و آب زمينه در شده انجام هايپروژه ◇
 

 (ماه 2 ميزان به پيمان مدت تمديد) سبزوار شهررساني آب شبکه بازسازيو اصالح  پروژه طرح مديريت ◆

 روستا( 7)در منطقه شمال استان خراسان  آبرسانيهاي  پروژهو نظارت کارگاهي  طرح مديريت ◆

 (ماه 4 ميزان به پيمان مدت تمديد) بجنورد شهررساني آب شبکه اصالح و بازسازي پروژه طرح مديريت ◆

 از سد براشت بستك (رش روستاهاي به آبرساني مرحله دوم طرح هاي مطالعات بازنگري ◆

 انجام خدمات مديريت طرح پروژه تاسيسات آب و فاضالب شهرک صنعتي مينودشت استان گلستان ◆

 شهيد روستايي مجتمع به آب انتقال بازسازي و توسعه، اصالح، اول مرحله مطالعات مشاوره خدمات ◆

 نهبندان شهرستان بهشتي

 درميان شهرستان آواز آبرساني مجتمع بازسازي و توسعه، اصالح، اول بازنگري مرحله مطالعات ◆

 آب شرکت آبرساني و فاضالب هايپروژه مرحله اول و دوم مطالعات عاليه نظارت انجام بر طرح مديريت ◆

 (افزايش %25 ابالغ) روستايي خراسان جنوبي فاضالب و

 روستايي فاضالب و آب شرکت آبرساني هايپروژه دوم و اول مرحله مطالعات طرح مديريت خدمات ◆
 (87 ماه دي9 پايان تا پيمان مدت تمديد)

و شبکه داخلي روستاهاي رحمت آباد  لنجان روستاي 21 داخلي شبکه اصالح دوم و اول مرحله مطالعات ◆

 و فيلور نجف آباد

روستاهاي  و عباس بندر شهر توليد و توزيع سيساتأتاز  برداريبهره نظام تهيه شرح خدمات مشاور ◆

 تحت پوشش

 شهرستان ده آب توليد، انتقال و توزيع سيساتأت از برداريبهره نظام هيه و شرح خدمات مشاورهت ◆

 هاآن پوشش تحت روستاهاي و هرمزگان استان

 پروژه مديريت مصرف و کاهش هدر رفت شبکه آبرساني شهر بجنورد طرح مديريت ◆

)مجتمع هاي چاه اسماعيل،  ميناب شهرستان آبرساني روستاهاي و کارگاهي پروژه هاي عاليه نظارت ◆

 قرارداد( افزايش درصد 25 )ابالغ (رزه، پاراف، راونگ، کنارترش و...س

مديريت طرح مطالعات مرحله اول و دوم پروژه هاي آبرساني شرکت آب و فاضالب روستايي خدمات  ◆

 خراسان جنوبي

 مشهد شهر پوشش تحت روستاهاي آب توزيع و توليد سيساتأت از برداريبهره نظام خدمات شرح تهيه ◆
 (پيمان مبلغ افزايش 25%)
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 روستايي فاضالب و آب پوشش تحت روستاهاي شرب آب سيساتأت از برداريبهره عمليات بر نظارت ◆

 شانديز – طرقبهشهرستان  و مشهد شهرستان

 و آب پوشش تحت محدوده در فاضالب شبکه بازسازي و توسعه و انشعابات نصب کارگاهي نظارت ◆

 قرارداد رقم افزايش درصد25 ابالغ با همراه (اول سري)مشهد  3 منطقه فاضالب

 و آب پوشش تحت محدوده در فاضالب شبکه بازسازي و توسعه و انشعابات نصب کارگاهي نظارت ◆

 (اول سري) مشهد 4 منطقه فاضالب

 1389مطالعات مرحله اول تثبيت حق آبه منابع آب روستاي تنگل بازه شهرستان خواف استان خراسان رضوي  ◆

 شهرهاي روستاهاي تحت پوشش آب توليد و توزيع سيساتأت از برداريبهره نظام خدمات شرح نتدوي ◆

  کاشمرو  قوچان، چناران

 طراحي خطوط انتقال و شبکه توزيع مجتمع هاي کوچك و متوسن سطح شهرستان نيشابور ◆

 شانديز –شبکه توزيع روستاهاي سطح شهرستان طرقبه  و طراحي خطوط انتقال ◆

و شرح خدمات مربوطه )مشهد سيسات آب شرب بر مبناي قيمت فروش أتهيه اسناد مربوط به راهبري ت ◆

 طرقبه( -

 قرارداد رقم افزايش درصد25 ابالغ با همراه (دوم سري)مشهد  3 منطقه کارگاهي انشعابات فاضالب در سطح بر نظارت ◆

 به مشهد شهرستان روستاهاي شرب آب تاسيسات از برداريبهره نظام خدمات شرح وتدوين مطالعات ◆

 شده تمام قيمت

 فاضالب و آب محدوده در فاضالبجمع آوري  شبکهاصالح  و توسعه و انشعابات نصب بر کارگاهي نظارت ◆

 (سوم سري) 3 منطقه

 فاضالب و آب محدوده در فاضالبجمع آوري و نصب انشعبات  شبکه اصالح و توسعه برکارگاهي  نظارت ◆

 4 منطقه

 اسفراين شهرستان آباد صفي شهر آب مينتأ اول مرحله مطالعات ◆

 کالت شهرستان چنار فاضالب طرح توجيهي يك فاز مطالعات ◆

 بيرجند شهرستان پسوج آبرساني پروژه کارگاهي نظارت ◆

 قاين شهرستان در مشاوران کارگاهي نظارت خدمات ◆
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 فاضالب هايخانهتصفيه زمينه در شده انجام هايپروژه ◇
 

 نيشابور خيام صنعتي شهرک فاضالب خانهتصفيه مرحله دوم و اجراي پروژه جهت طراحي طرح مديريت ◆

 خانه تصـــفيه کامل احداثمطالعات، طراحي و تهيه نقشــــه هاي اجرايي و  - :هايطرح پروژه مديريت ◆

 گنبد صنعتي شهرک مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضالب مطالعات – آبادعلي صنعتي شهرک فاضالب

 بجنورد صنعتي شهرک فاضالب خانهتصفيه طراحي و ساخت طرح مديريت ◆

شــهرک  تصــفيهپيش واحدهاي احداث بر نظارت و طراحي و فاضــالب خانهتصــفيه عاليه و کارگاهي نظارت ◆

 صنعتي چناران

 نيشابور خيام صنعتي شهرکفاضالب  خانهتصفيه دوم مدول طرح دوم مرحله مطالعات ◆

 واحدهاي احداث بر نظارت و طراحي و چناران فاضالب خانهتصفيه عاليه و کارگاهي نظارت قرارداد ادامه ◆

 يهتصفپيش
بررســي مجدد نقشــه هاي اجرايي جهت واحدهاي دانه گيري و چربي گيري تصــفيه خانه شــهرک صــنعتي  ◆

 خيام نيشابور

شاوره خدمات ◆ صفيه عاليه و کارگاهي نظارت و طراحي، بازنگري ،م ضالب هاي خانهت  صنعتي هايشهرک فا

 قوچان و کاويان

 احداث طرح مناقصه اسناد تهيه و گذارانسرمايه کيفي ارزيابي و مالي و اقتصادي توجيه گزارش تهيه ◆

 فني اطالعات و شــده انجام دو و يك فاز مطالعات براســاس BOT روش به چرام شــهر فاضــالب خانهتصــفيه

 کارفرما سوي از شده ارائه

 2000 ظرفيت به ليکك شـــهر کن شـــيرين آب" طرح مناقصــــه اســـناد تهيه و مالي مدل گزارش تهيه ◆

 .کارفرما سوي از شده ارائه فني اطالعات و مطالعات براساس "BOO روش به روز شبانه در مترمکعب
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