
 
 

 

 سازه گستران طلیعه کیمیامهندسین مشاور 
 

 
 

 

 رزومه کاری و خدمات قابل ارائه 

 میامهندسین مشاور سازه گستران طلیعه کی
 دارای پروانه اشتغال ارائه خدمات آزمايشگاهی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی
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 ژئوتکنیک )مکانیک خاک و مهندسی پی( و مقاومت مصالح

باربر نهايی سازه های عمرانی را عهده دار است و عموماً پروژه ها با خاک، بر خاک و يا درخاک ساخته  از آنجا که زمین نقش

می شوند، ضرورت دارد برای شناسايی بستر، بررسی های و اقداناتی صورت گیرد تا اطالعاتی راجع به توان باربری و 

شناخت ناپايداری ها و عواقب  و ، منابع تامین قرضهپروفیل زمین، خصوصیات سختی خاک زيرسازه، اندرکنش خاک و سازه

 ناشی از وقع زلزله بدست آيد.

ساخت و ساز و توسعه برروی سايت های جديد و مسئله دار و نیز از نوع احداثی با خاکريز، در دنیای امروز بنا به ضرورت 

مده از زلزله های دو دهه اخیر و آ های نوين و همچنین افزايش پديده افزايش جمعیت رو به گسترش است. تجارب بدست

نیز روند افزايش احداث سازه های خاکی توجه مهندسین عمران و دست اندرکاران را بیش از گذشته به خاک به عنوان 

انعطاف پذير جلب نموده و فعالیت های چشم گیری در استفاده از خاک در  ایمصالح ارزان ودر دستريس و با ويژگی ه

 نگهدار و نیز بهسازی و تثبیت و استفاده از سايت های مسئله دار را به همراه داشته است. سدسازی و سازه های

در اکثر موارد مشاهده می شود که در عمل از مطالعات ژئوتکنیک صرفنظر شده است و يا در صورت انجام، اقداماتی 

ئوريک در تعیین ظرفیت بابری و نشست ده از روابط تاغیرضروری و يا حتی اضافی صورت می گیرد. به عالوه حدود استف

مشخص نبوده و نتايج تست های درجا نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در صورتیکه در دو دهه اخیر انجام آزمايشات 

وسیعی يافته، و به جای برداشتن نمونه های کوچک معرف خاک و حمل آن به آزمايشگاه و انجام تست ها در  درجا گسترش

اوت با آنچه در عمل اتفاق می افتد، دستگاه ها به محل برده شده ودر شرايط عملی تر با اندازه گیری پارامترهای شرايط متف

 سختی و مقاومت درجای خاک، مطالعات مربوط به خصوصیات بستر انجام می گیرد.

حیح از عملکرد و نیز کنترل عالوه بر مطالعات رئوتکنیک، تحقیقات و مطالعات در آزمايشگاه مقاومت مصالح و ارزيابی ص

کیفی مصالح موجود و يا مصالح جديد در حین ساختف باعث بهبهود ضريب اطمینان، دوام و پايداری پروزه ها و درنتیجه 

 حفظ و افزايش سرمايه های ملی کشور خواهد بود.
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 امکانات و  تجهیزات

 ،و کاساگرانده CD  ،CU، UUم، سه محوری یتجیزات آزمايشگاهی تست خاک: ))برش مستقیم، تک محوری، تحک 

 نفوذپذيری و ...((

با دکل ارتفاعی  ZFا پمپ هیدرولیک و گیربکس ماکروس بچهار سیلندر  با موتور SKB-4و دستگاه حفاری اسکی د 

-FLوتور دوسیلندر لیتر در دقیقه با م 200با قدرت  FMCمتر در آبرفت و سنگ، پمپ های آب  100با قابلیت حفاری 

 همراه با فشارشکن 912

تجیزات جانبی مورد لزوم حفاری از قبیل کربارل، راد به متراژ کافی، کیسینگ در سايزهای مختلفف انواع سرمته  

 میلیمتر 148و  126، 112، 101، 93، 86های الماسه و فوالدی با قطرهای مختلف 

ری به روش های دست خورده و دست نخورده شلبی و و نمونه گی PLT-SPT -DST ات برجای شتجهیزات آزماي 

 ساير ملحقات

 تجهیزات آزمايشات نفوذپذيری  

 س آنجلس، کرگیری و ...(((لاسونیک، رلتا، نیزات آزمايشات مقاومت مصالح وبتن )))جک بتن شکهتج 
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 خـدمـات قـابـل ارائـه در بخش ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 

 

 انجام مطالعات ژئو تکنیک وتهیه و ارائه گزارشات ژئوتکنیک خاک ✓

 جوش( خاک، بتن،)  مصالح کیفیت کنترل محلی آزمايشگاههای استقرار ✓

 انجام تستهای مربوط به آزمايشگاه مکانیک خاک )آزمايشات اندکس , برش , سختی و ...( ✓

 و شن و ماسه و ... میلگرد،  بتنانجام آزمايشات مختلف مقاومت مصالح رايج عمران اعم از  ✓

 طراحی  بهسازی و تثبیت سايتها جهت ساخت و سازهای مهم ✓

 بهسازییکی و ارائه راهکارهای بررسی خرابی های ژئوتکن ✓

 تفسیر آزمايشات ژئو تکنیکی و مقاومت مصالح انجام شده  ✓

  نگهبان اعم از خرپايی و نیلینگطراحی انواع سازه های  ✓

 ای مقاوم سازیو ارائه راهکاره مطالعات پايداری شیبها و زمین های مستعد لغزش ✓
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تکنـیکژئـوشــرح خــدمات مـطالعات

 الف( عملیات حفاريهای صحرايی 
 تجهیز و اعزام اکیپ حفاری  با پرسنل مربوطه متناسب با عملیات حفاری 

و يها   (Single)سهینگل   (Corbarell)انجام عملیات حفاری )با استفاده از ماشین حفاری بروشههای کربهارل    

 (WashBoring)و آبشويی  (Double)دوبل 

 صیف جنس خاک وبرداشت پروفیل گمانه ها و ت 

 اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده از خاک   

 سطح آبهای زيرزمینی در صورت مشاهده آن تعیین 

 جمع آوری اطالعات محلی که بنحوی به امور ژئوتکنیک می باشد. 

 ب( عملیات آزمايشات صحرايی 

    انه و يا در محل تغییر اليهنتهايی گمااز سطح زمین تا عمق  (SPTآزمايش ضربه و نفوذ استاندارد ) 

 تعیین سطح آب زيرزمینی در صورت وجود  

 خشنامه های مربوطهبستندات عملیات مطابق با مفیلم و  وتهیه عکس  

 ج( عملیات آزمايشات آزمايشگاهی

 کیلوگرم 5زن و هانتخاب نمونه معدل از خاک درشت دانه برای انجام آزمايشهای مختلف ب 

 س م ب ( 127) طبق  4ت دانه تا الک نمره شآزمايش دانه بندی به روش مکانیکی بر روی خاک در 

 س م ب ( 127طبق ) 4ر روی خاک ماسه ای يا ريز دانه زير الک نمره ب رتآزمايش دانه بندی بروش مکانیکی  

 ( ASTM:D 2488تشريح و شناسايی نظری  و دستی خاک )طبق  

 ب( س م 127تشخیص يا تعیین حد روانی و خمیری با روش حداقل سه نقطه ای ) طبق  

 س م ب( 127تعیین حد انقباض خاک )طبق  

 س م ب ( 127طبق محاسبه و تعیین طبقه بندی خاک  ) 

 میلیمتر 5نهیه نمونه برای انجام آزمايش آزمايشهای مختلف خاک دستخورده با ذرات به قطر بیش از  
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 متر شامل سه نمونهسانتی 30*30ادعآزمايش برش مستقیم تحکیم نیافته وزهکشی نشده )روش سريع( تا اب 

 سانتیمتر شامل سه نمونه  30*30آزمايش برش مستقیم تحکیم يافته و زهکشی شده )به  روش کند( تا ابعاد 

 تهیه نمونه مناسب برای انجام آزمايشهای مختلف از خاک دست نخورده 

 ر مربع و بار برداری تکیلوگرم بر سانتیم 16میلیمتر و تا حداکثر فشار  50آزمايش تحکیم برای نمونه به قطر تا  

میلیمتر و فشار جهانبی حهداکثر    38به قطر  (UUآزمايش فشاری سه محوری تحکیم نیافته و زهکشی نشده ) 

 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بدون اشباع نمونه شامل سه نمونه با فشارهای جانبی متفاوت  10

 10میلیمتر و فشار جانبی حداکثر  38به قطر  (CUآزمايش فشاری سه محوری تحکیم يافته و زهکشی نشده ) 

 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بدون اشباع نمونه شامل سه نمونه با فشارهای جانبی متفاوت 

 میلیمتر 100تعیین مقاومت فشاری تک محوری بر روی نمونه خاک به قطر تا  

 د( تهیه و ارائه گزارش ژئوتکنیک 

 نه برداری برای جمع حفاری وتنظیم و ارائه گزارش نتايج عملیات حفاری و نم 

 تنظیم و ارائه گزارش نتايج آزمايشهای صحرائی   

 نظیم و ارائه گزارش نتايج آزمايشهای آزمايشگاهی   ت  
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 اسی مــطالعـات زمیـن شنــ

 شرح خدمات انجام مطالعات در اين بخش :

 زمین شناسی )ژئومرفولوژی( ❖

منطقه در چرخه مرفولوژيک، حوضه آبريز، سیستم آبراهه ها،  بررسی شرايط جغرافیائی و توپوگرافی  ➢

 ارتفاعات، تپه ماهورها، دشتها و نواحی پست و شرايط اقلیمی 

 واحدهای سنگی و نهشته ها  (fabric)بررسی خصوصیات فیزيکی و مشخصه های بافتی  ➢

 بررسی نحوه تجزيه و تخريب واحدهای سنگی )هوازدگی و دگرسانی( ➢

 بررسی نحوه فرسايش منطقه، رسوبخیزی، حمل مواد و رسوبگذاری ➢

 چینه شناسی و سنگ شناسی  ❖

 بررسی سن نسبی سازندهای مختلف  ➢

 بررسی لیتولوژيکی سازندهای مختلف ➢

 بررسی توالی و همبری، ستبرای سازندهای مختلف ➢

 تکتونیک و زمین ساختاری ❖

 بررسی فازهای کوهزايی و تاثیرات آنها در منطقه ➢

سی مشخصات چین خوردگیها و ساير پديده های ساختاری زمین شناسی از قبیل: خطواره ها، گسله ها برر ➢

 و تاب خوردگیها

 بررسی مشخصات مربوط به سن نسبی، درازا،سازوکار)مکانیزم( وتوان لرزه زايی گسله های عمده ➢

 بررسی منشاء پیشرويها و پسرويهای مهم ➢

 ابعاد گسترش، جابجائیها در واحدها و نواحی تکتونیزه بررسی مشخصات فیزيکی با درنظرگرفتن: ➢

 بررسی خصوصیات مکانیکی واحدها و نواحی تکتونیزه  ➢

 زمین شناسی تاريخی  ❖

 بررسی تحوالت مختلف زمین با توجه به پديده های گوناگون وتاثیرات آنها برسازه های موردنظر ➢

 شناخت تحوالت در ابعاد زمانی و مکانی  ➢
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 لرزه زمینساخت و گسلش مطالعات 

 شرح خدمات انجام مطالعات در اين بخش :

 ساخت بررسی زمین ❖

کیلومتر است و برحسب نیاز  100بررسی زمین ريخت شناسی گستره شهر، )شعاع اين گستره حداقل  ➢

 کیلومتر نیز انتخاب گردد( 300میتواند تا 

 شناسی آبرفتهای کواترنر بررسی ويژگیهای مربوط به دگر شکلی در پیوند با بررسیهای زمین ➢

 بررسی تفضیلی عکسهای هوايی و تفسیر تصويرهای ماهواره ای  ➢

 بررسی ساز و کار گسله های گستره مورد بررسی طرح ➢

 و خطواره ها در روی زمین برپايه (Active)شناخت گسله های کاری  ➢

 تقسیم بندی گسله ها ➢

 برآورد توان لرزه زايی گسله ها ➢

 لهههههرزه خیهههههزی ❖

میالدی(  1900دآوری و بررسی داده های مهلرزه ای مربوط به زمینلرزه های تاريخی )پیش از سال گر ➢

 های گوناگون و گفتگو در مورد شدت، بزرگا، محل رويداد و چگونگی تمرکز آنها از منبع

تفسیر داده های مهلرزه ای زمینلرزه های تاريخی و کوشش در يآفتن گسله ای لرزه زا و مسبب  ➢

 زمینلرزه های تاريخیرويداد 

میالدی  1964تا 1900گردآوری و بررسی داده های مهلرزه ای مربوط به زمینلرزه های سالهای  ➢

درگستره مورد بررسی و بحث در مورد شدت، بزرگا، پرفای کانونی، محل رويداد و چگونگی تمرکز 

 آنها، و انتخاب کم خطاترين داده های دورلرزه ای

تاکنون با استفاده ازگزارش  1964ی نگاشته شده زمینلرزه های سالهای گردآوری وبررسی داده ها ➢

 مرکزهای بررسی داده های لرزه ای و انتخاب کم خطاترين داده های دورلرزه ای

 بررسی صحرايی محلهای رويداد زمینلرزه درگذشته وگردآوری داده ای بیشتر از زمینلرزه ها ➢

لرزه  تاکنون( زمین 1964میالدی( و نگاشته شده ) 1964ات 1900لرزه ای)تاريخی وتفسیر داده های  ➢

 های گستره مورد بررسی طرح وکوشش دريافتن ارتباط میان آنها و گسله های لرزه ای مربوط
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 مطالعات ژئوفیزيک )مطالعات ژئوالکتريکی و لرزه نگاری(

 شههرح خدمات انجام مطالعات در اين بخش :

ها با استفاده از ايجاد چشمه های مصنوعی و ايجاد امواج )بروشهايی شناخت کلی اليه های محل سازه  ➢

 مانند کراس هول، دان هول هول و سطحی(

 تعیین اليه بندی و شیب طبقات )در حد امکان( ➢

 تعیین تراز سنگ کف و سطح ايستايی ➢

 تعیین ضرايب دينامیکی سنگها و طبقات تحت بررسی ➢

 فتعیین سرعت امواج برشی در اليه های مختل ➢

 تعیین مشخصات کشسانی اليه های رسوبی ➢

 بررسی تغییرات عمق سرعت امواج تراکمی در اليه های مختلف ➢
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 مطالعات لرزه خیزی و تحلیل خطر

 شرح خدمات انجام مطالعات در اين بخش :

 150تا  100مطالعه لرزه زمین ساخت منطقه و تهیه کاتالوگ لرزه خیزی منطقه برای ناحیه ای به شعاع  ➢

کیلومتر حول ناحیه بررسی و در ادامه حذف پسلرزه و پیشلرزه های غیرضروری در کاتالوگ جهت 

 انجام فرآيند آماری

 مطالعه مشخصات گسلهای وجود در محدوده مورد بررسی و تقسیم بندی آنها به قطعات  ➢

 بدست آوردن پارامترهای لرزه خیزی منطقه  ➢

فرآيند تحلیل خطر لرزه ای مشتمل بر يافتن پارامترهای تابع چگالی احتمال و انتخاب و استفاده از  ➢

روابط کاهندگی و يافتن شتابهای تحريک پايه برای دوره بازگشت مورد نظر )لحاظ کردن اثرات اشباع 

ب و نیز ضرائب شدن شتاب و اثر شتاب قائم در حوزه نزديک با درنظرگرفتن روابط کاهندگی مناس

 تصحیح طیف(

برای  2800تهیه طیف ساختگاه مشتمل بر تهیه طیف نیومارک و تصحیح آن با ضوابط آيین نامه  ➢

 محدوده های مختلف مکانی شهر

 بررسی وضعیت سازه های منطقه  ➢

 و سطح عملکردی مورد انتظار  FEMAطرح های موجود با توجه به آين نامه تعیین کمبودهای  ➢

 بررسی گزينه های مقاوم سازی )با توجه وپژه به جابجايی های نسبی زمین ( ➢

 بررسی وضعیت شريانهای حیاتی بطور جداگانه )مشابه روند ارزيابی ابنیه ها موجود( ➢

 بازسازیبرآورد هزينه گزينه های متفاوت مقاوم سازی و يآ  ➢

 بررسی هزينه جابجايی شهرک و تبعهات آن ➢

 مقايسه نهايی میان گزينه های مختلف ➢

نتیجه گیری و تصمیم در خصوص نحوه برخورد با مساله براساس کلیه اطالعات جمع آوری شده از  ➢

 مراحل فوق
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 سوابق و کارهای انجام يافته شرکت  

 عههنوان پروژه کههارفرما محهل پروژه رديف

 خدمات ارائه شده نوع

مطالعات 

 ژئوتکنیک

ات آزمايش

 صحرايی

کنترل کیفی 

 مقاومت مصالح

  --- طبقه 8مسکونی  خانم موفقیان نیاوران-تهران  1

  --- طبقه 8مسکونی  گل پریآقای  اقدسیه-تهران 2

   طبقه 7مسکونی  منصوریآقای  کاشانک-تهران 3

  --- طبقه 7مسکونی  مرادیآقای  مرزداران-تهران 4

   طبقه 8مسکونی  عطایی آقای  سهیل-تهران 5

  --- طبقه 7مسکونی  افضلیآقای  میرداماد-هرانت 6

  --- طبقه 8مسکونی  عبادیآقای   دالوران-تهران 7

  --- طبقه 7مسکونی  قنبریآقای  رانپارسته-تهران  8

   طبقه 7مسکونی  حاتمیاقای  هروی-تهران 9

   طبقه 7مسکونی  انرژی اتمی امیرآباد شمالی-تهران 10

   طبقه 8مسکونی  کالنتریآقای  سهروردی-تهران 11

  --- طبقه 7مسکونی  لک لومآقای  نارمک-تهران 12

 فراهانیآقای  امیریه-تهران 13

 االسالمی

  --- طبقه 6مسکونی 

   طبقه 6مسکونی  دهقانیآقای  جمهوری فخررازی-تهران 14

  --- طبقه 7مسکونی  تریماسآقای  منیریه-تهران  15

   طبقه 8مسکونی  فراهانیآقای  امیرآباد جنوبی-تهران 16

   طبقه 6مسکونی  رستمیآقای  افسریه-تهران 17

   طبقه 7مسکونی  کالتهآقای  مسعودیه-تهران  18

  --- طبقه 6مسکونی  آقای کریمی رابوذ-تهران  19

  --- طبقه 6مسکونی  مهماندوستآقای  قلعه مرغی-تهران  20

   طبقه 6مسکونی  داداشیآقای  یافت آباد-تهران  21

  --- طبقه 8مسکونی  کاظم پورآقای  شادآباد-تهران  22

   طبقه 7مسکونی  ترابیآقای  ولیعصر-تهران  23

  --- طبقه 8مسکونی  آردانهآقای  شهرری-تهران  24

 10مسکونی  پارساآقای  تطرش-تهران 25

 طبقه
--- --- 
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 تصاويری از پروژه های انجام يافته  

 

 

(گل پری)کارفرما: آقای  اقدسیهطبقه  8روژه مسکونی پ  
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(منصوری مقدم)کارفرما: آقای نککاشاطبقه  7پروژه مسکونی   
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(عبادی)کارفرما: آقای دالورانطبقه  7پروژه مسکونی   
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(قنبری)کارفرما: آقای تهرانپارسطبقه  7پروژه مسکونی   
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(حاتمی)کارفرما: آقای هرویطبقه  7پروژه مسکونی   
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(کالنتری)کارفرما: آقای سهروردیطبقه  8پروژه مسکونی   
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(ملک لو)کارفرما: آقای نارمکطبقه  7پروژه مسکونی   
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(ماستری فراهانی)کارفرما: آقای امیرآباد جنوبیطبقه  7پروژه مسکونی   
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(پارسا)کارفرما: آقای طرشتطبقه  10پروژه مسکونی   
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(مهندس مرادی)کارفرما: آقای مرزدارانطبقه  6 اداری-تجاریپروژه   
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طبقه نیاوران)کارفرما: خانم موفقیان( 8پروژه مسکونی   
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 گواهینامه و صالحیت  
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