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کلمة السید المدیرالمفوض
أسست شركه مهاب قدس لالستشارات الهندسية في عام 1983
لتنفيذ الدراسات الهندسية للمشاريع علی الصعيد الوطني و
مختلف القطاعات العمرانية لتلبية المتطلبات المتزايدة في
صناعات المياه االكثر تعقيدا والمحطات الكهرومائية للوصول
الی االكتفاء الذاتي في تنفيذ المشاريع العمرانيه فی ایران.
تكمن قدرة شركة مهاب في كفائتها الفنية و الهندسية العالية
و وجود  2800خبير و متخصص في كافة المجاالت ،اکثرمن
 2000شخص حائز علي شهادات علمية في  85فرع هندسة و
 155تخصص من افضل و ارقی الجامعات االيرانية والدولية.
يحمل 800نفر منهم شهادت فيالهندسة المدنية ومع مرور
ربع قرن من النجاح واالزدهار تفتخر شركتنا بحضورها الموثر
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وبانجازاتها العالية في اكثر من  1600مشروع هام من انشاء السدود والمحطات الكهرومائية وشبكات الري و الصرف و خطوط
انتقال السوائل ( النفط و الغاز و الماء) والمنشات المائية و مجاري الصرف الصحي و انشاء الموانئ و المنشات البحرية و دراسات
المصادر المائية و البيئة و االقتصادية و االجتماعية و الجئوماتيكية و المترو و الطرق و احداث االنفاق  ...و تفتخر وتعتز
شركتنا بتفانيها في ارتقاء جودة االعمال المنجزه عن طريق البرامج الدقيقه و المدروسة واالستفادة من التقنيات الهندسية الحديثة
و تطويرها و التحقيقات العلمية من واقع الشعور بالمسؤولية اتجاه شركائها من العمالء  .واثبتت شركتنا كفائتها و استقطبت
اعتماد العمالء االيرانيون و الدوليون وذلک بتلبیة احتياجاتهم والوفاء بالتزاماتها في زمن قياسي للمشاريع و تدريب الموظفيين
والكوادرالفينة لهم .
تتطلع شركة مهاب قدس لالستشارات الهندسية لتحقيق اهدافها االستراتيجية باالستفادة من فرق العمل المؤهل والمتخصصة لها
في كافة المجاالت الهندسية و عن طريق تاسيس مكاتب وفروع للشركة علی الصعيد الدولي وتقديم الخدمات الهندسية لالسواق
العالمية .واستطاعت شركتنا باالتكاء واالعتماد علی مبدء تقديم الخدمات الهندسية بجودة عالية و بصداقتها في ارضاء كافة العمالء
ليصبح اسمها ضمن الشركات المعروفة علی الصعيد الدولي.
المدیر المفوض لشرکة مهاب قدس
م .ناصر ترکش دوز
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العوامل الرئيسية للنجاح
تقديم االعمال باعال و افضل جودة و احسن التقنيات الفنية و
الهندسِ ة في اكثر من  1600مشروع كبير علی الصعيد الدولي
و الداخلي خالل  25عام من تاسيس الشركة و من اهمها
سد كرخة العظيم و بسعة تخزينية  5/572م م م  3و المحطة
الكهرومائية للسد بطاقة  400ميغاواط سد الكارون  3بارتفاع
 205م و سعة تخزينية 2970م م  3والمحطة الكهرومائية للسد
بطاقة  2000ميغاواط سد الكارون  4بارتفاع 230م و سعة
تخزينية  2190م م  3والمحطة الكهرومائية للسد بطاقة 1000
ميغاواط خطوط تامين مياه شرب المدن الساحلية للخليج
الفارسي بطول  740كم نفق شارع رسالت بطهران و غيرها

•هیدروغرافي خزان سدالکرخة
•سدة رامشیر التحولیة

االستفادة من افضل الكفاءات العلمية والمتخصصين في اكثر
من  85فرع هندسة و  155تخصص
االستفادة من افضل التقنيات و االنظمة الحديثة لالدارة مثل
ادارة االستراتيجة وادارة المشاريع و ادارة ضبط الجودة و
الكوادر و تقيمها و ادارة التكنولوجية الحديثة و ادارة الميزانية
والموارد المالية و غيرها
القدرة واالستطاعة في خلق و تنمية آفاق عمل و تخصصات
جديدية مطابقة الهداف الشركة للتوسع علی الصعيد الدولي
االستفادة من افضل ارشيف للمعلومات و وثائق فنية و مكتبة
مهنية و ارشيف الهم المواصفات الفنية و البرامج الكامبيوترية
الحديثة و التخصصية االزمة في كافة مجاالت و تخصصات
الشركة

•نفق مترو کرج
•محطة معالجة الصرف الصحي لمدینة بندرعباس

التعهد بكافة المبادئ االخالقية والفنية في انجاز كافة المشاريع
الهندسية
تلبية كافة متطلبات العمالءواصحاب المصلحة و المستثمرين
في المشاريع و الموظفين و غيرهم
الشركة االستشارية االولی في تقديم الخدمات الهندسية علی
الصعيد الدولي من بعد انتصار الثورة االسالمية المجيدة في ايران
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سدالکارون  3والمحطة الکهرومائیة
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خدمات وتخصص الشركة
بوجود افضل الخبراء وفرق العمل المؤهلة و تجاربها المميزة
وارشيف كامل و مكتبة فنية بالمعلومات ونظام معلوماتي مميز (
 ، )MISاستطاعت شركة مهاب قدس لالستشارات الهندسية من
تقديم خدماتها المختلفة الی كافة العمالء االيرانيون و الدوليون و
تشمل الخدمات التالية :
دراسة وتصميم و االشراف علی تنفيذ انواع السدود و شبكات
الري و الصرف و الحماية و تنظيم مجاري االنهار ومنشات مياه
الشرب و الصرف الصحي
دراسة المصادرالمائية والموازنة لالحواض الساکبة و التوسعة
مع االخذ بنظر االعتبار االستفاده االمثل منها باالستناد الی
الجدوی االقتصادية و االجتماعية و استراتيجية الدولة والبيئة

•سد جغين ال  RCC

•سد كرخة التنظيمية

والتوسعة المتعادلة
دراسة وتصميم و االشراف علی تنفيذ انواع االنفاق للمدن و
االنفاق الطويلة لنقل المياه
خدمات صناعة السكك الحديدية ( القطار و المترو)
دراسة وتصميم و االشراف علی تنفيذ انواع محطات توليد
الطاقة و خطوط االنتقال و التوزيع
دراسة وتصميم و االشراف علی تنفيذ انواع محطات توليد
الطاقة الكهرومائية و الحرارية و التركيبية و...
دراسة وتصميم و االشراف علی تنفيذ انواع مشاريع توليد الطاقة
من المصادر الجديدة ( حركت الهواء و حرارة االرض و )..
دراسة وتصميم و االشراف علی تنفيذ انواع الطرق و الموانئ
و المنشات البحرية

• مشروع نقل مياه عين الروزية الی سمنان

•محطة تنقية مياه شرب تبريز

يقوم قسم الجيوماتيك باعمال المساحي و الفتوغرامتري و
الهيدروغرافيRS ،GIS ،
الدراسات البيئية
تدعيم و اصالح و صيانة المنشات
الدراسات الجيوتكنيكية واالشراف علیاالعمال الجيوفيزيكية
الدراسات االقتصادية و االجتماعية
دراسةوتقيمالمشاريعمنالناحيةالفنيةواالقتصاديةوالتمويلالمالي
تصميم و االشراف علی تنفيذ المجمعات السكنية و الوحدات
السكنية و االدارية و الصناعية والعسكرية ..
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سدالكرخة والمحطة الكهرومائية
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دراست الموارد المائية و البيئية و االقتصادية و االجتماعية
مع العلم بشحة و تناقص الموارد المائية قله و الهطوالت في ايران
واهمية تامين كافة االحتياجات المائية و ادارة المصادر و الموارد
المائية الموجودة علی مستوی االحوض الساكبة تقوم شركة مهاب
قدس لالستشارات الهندسية بتقديم مختلف الدراسات الخاصة بالموارد
المائية و البيئية و االقتصادية و االجتماعية .تشمل كافة الدراسات
المائية و مثل دراسات المناخ و الهيدرولوجية و الهطول االعظمي
المحتمل ()PMPوالموجة الفيضانية االعظمية المحتملة() PMF
وتنظيم وادارة المواردالمائية علیمستوی االحواض الساكبة و ادارة
الجفاف واستثمار المياه السطحية والجوفية و تركيب ها لتحقيق
التوازن المائي والنوعي للمياه علی مستوی االحواض الساكبة و دراسة
الموازنة المائية للحوامل الجوفية و االثار البيئية و انظمة المراقبة و
االشراف البيئي و المحيطي و دراسات نقل المناطق السكنية الواقعة
ضمن حرم الخزانات المائية الی خارج حرم خزانات السدود و اشراك

تحديث و تدقيق دراسة الموارد المائية لالحواض الساكبة النهار
ارس ( تشمل نهر تالش و اهوار انزلي ) والنهر االبيض الكبير و
االنهار الواقعة بين النهر االبيض و نهر هراز و نهر هراز ( يشمل نهر
هراز و قرة سو)و االنهار الواقعة بين نهري قرة سو و غرغان و نهر
اترك و االحواض الساكبة لبحيرة ارومية
الدراسات التفصلية لتامين مياه شرب مدن محافظة غلستان
تدقيق و معايرة طرق تقدير الرواسب في الحوض الساكب لنهر الكارون
دراسة و اختيار المواقع المناسبة الحداث المحطات الذرية لتوليد الكهرباء
الدراسة االجمالية لتنظيم الموارد المائية لحوض نهر كرخة
دراسة المياه الجوفية واالستثمار االمثل من حيث الموازنة المائية و
الكمية و النوعية
الدراسة التفصيلية للهطول المحتمل االقصی (  ) PMPو الموجة
الفيضانية المحتملة االقصی (  ) PMFو تقدير سيول سدود الكارون
و غتوند و سيمرة و سازبن و بختياري و بلرود و جره و ابو العباس

•نهرجیبلو فی غینة

•طبیعة بلرود

•طبیعة بلرود

•طبیعة بلرود

دراسة انظمة المراقبة و االشراف البيئي لمحطة مدينة مشكين
لتوليد الكهرباء من الحرارة الجوفية لالرض
دراسة مصادر التلوث نهر الكرخة و طرق الحد منها
دراسة و تقيم االثار البيئية لمشروع الغاز المائع في منطقة تمبك
دراسة و تصميم نظام االشراف و مراقبة تغيرات نوعية مياه نهر
الساكنين في الدراسات و استثمار المشاریعودراسات االجتماعية لتاثير سيمينة في منطقة بوكان و مياندوآب
انظمة االستثمار والسقاية واللجان االزمة ودراسات التقيم و الجدوی
الدراسة البيئية و الموارد المائية لحوض نهر كوار في محافظة فارس
االقتصادي و المالي للمشاريع و اعداد المواصفات و دليل تعيين
الجدوی االقتصادية و المالية لمشروع بلرود
تكلفة استحصال المياه و الخسائر الناجمة عن احداث السدود و نبين
دراسات تخصصية للجدوی االقتصادية و المالية لبعض السود و
اداناه اهم الداسات المنجزة و قيد الدراسة في هذة الحقول:
المحطات الكهرومائية
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طبیعة بلرود

السدود
تعتبر دراسة السدود من اهم مجاالت عمل شركة مهاب قدس و
تقوم الشركة باعداد الدراسات و التصاميم الهندسية و االشراف
علي احداث انواع السدود الکونکریتیة ( ثقلية و قوسية و اسمنتية
مرصوصة  ) RCCوالسدود الترابية و الركامية .قامت شركتنا
منذ تاسيسها بدراسة و تصميم اكثر من  200سد بارتفاع اكثر
من  50م و حتي  315م و االشراف علی انشاء  52سد منها 23
سد قيد االستثمار و نبين ادناه اهم السدود المنفذة و قيد التنفيذ :
سد كرخه الركامي  -ارتفاع السد 127م -سعة التخزين 5/572
م م م  -3منفذ سد كارون 3الكونكريتي و القوسي (ذو قوسان)
ارتفاع السد  205م  -سعة التخزين  2/ 97م م م  - 3منفذ

•سد خدا آفرين والمحطة الكهرومائية

•سد ساوه والمحطة الكهرومائية

سدمارون الركامي -ارتفاع السد 170م  -سعة التخزين  1/2م م م  - 3منفذ
سد الشهيد رجائي الكونكريتي و القوسي (ذو قوسان) ارتفاع
السد 138م  -سعة التخزين167م م - 3منفذ سد ساوه الكونكريتي
و القوسي (ذو قوسان)  -ارتفاع السد128م سعة التخزين 290
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م م  - 3منفذ سد غاوشان الركامي -ارتفاع السد 136م  -سعة
التخزين 500م م - 3منفذ سد سلمان الفارسي الكونكريتي و
القوسي (ذوقوسان)  -ارتفاع السد 125م -سعة التخزين  1/2م م م
 - 3منفذ سد تهم الترابي  -ارتفاع السد 124م  -سعة التخزين
 8 8م م  - 3منفذ سد الرئيس علي دلواري الكونكريتي ذو
القوسي(ذوقوسان)  -ارتفاعالسد102م -سعةالتخزين 697م م 3منفذ
سد  15خرداد الترابي  -ارتفاع السد 97م  -سعة التخزين 200
م م  - 3منفذ سد شيروان الكونكريتي و القوسي (ذو قوسان)
ارتفاع السد 83م -سعة التخزين 92م م -3منفذ سد جغين RCC
ارتفاع السد 68م  -سعة التخزين 300م م  - 3منفذ سدکارون 4
الکونکریتیوالقوسی(ذوقوسان) -ارتفاع السد 230م  -سعة التخزین

•سد المارون

•سد غتوند والمحطة الكهرومائية

 2/192م م م - 3قید االنشاء سد غتوند الركامي -ارتفاع السد
 182م  -سعة التخزين  4/5م م م -3قيد االنشاء سد سيمره
الكونكريتي و القوسي (ذو قوسان)  -ارتفاع السد  180م  -سعة
التخزين  3/2م م م  - 3قيد االنشاء سد شهريار الكونكريتي
و القوسي (ذو قوسان)  -ارتفاع السد 135م -سعة التخزين700
م م  - 3قيد االنشاء سد خرسان  1الكونكريتي و القوسي (ذو
قوسان)  -ارتفاع السد  194م  -سعة التخزين  332م م  -3قيد
سد خرسان  2الركامي -ارتفاع السد  240م -سعة
الدراسة
التخزين  2/167م م م  -3قيد الدراسة

سد سلمان الفارسي والمحطة الكهرومائية
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المحطات الکهرومائیة
تعتبر شركة مهاب قدس من اول و اكبر الشركات االستشاریة
الرائدة في مجال دراسة و تصميم و االشراف علی انشاء
المحطات الكهرومائية في ايران .قامت شركتنا بدراسة و
تصميم و االشراف علی انشاء اكثر من نصف اجمالي توليد
الطاقة الكهرومائية في ايران ويبلغ اجمالي توليدها اكثرمن 12
الف ميغاواط و نبين ادناه اهم هذه المحطات :
و تصميم و االشراف علی انشاء المحطات الكهرومائية بطاقة
اجمالية تعادل  12الف ميغاواط مثل :
المحطة الكهرومائية لسد كارون  3باستطاعة  2000ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد غتوند باستطاعة  2000ميغاواط

المحطة الكهرومائية لسد كارون  4باستطاعة  1000ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد خرسان  2باستطاعة 682ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد خرسان  1باستطاعة 584ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد سيمره باستطاعة  480ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد كرخه باستطاعة  400ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد سازبن باستطاعة  375ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد كوران بوزان باستطاعة  278ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد خدا آفرين باستطاعة  200ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد تنغ معشوره باستطاعة  167ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد مارون باستطاعة  150ميغاواط
المحطة الكهرمائية لسد ارس باستطاعة  130ميغاواط

•المحطة الكهرومائية لسد غتوند

•المحطة الكهرومائية لسد کرخه
•   المحطة الكهرومائية لسد كارون 3

المحطة الكهرومائية لسد درود زن باستطاعة  80ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد شهريار باستطاعة  27ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد سلمان فارسي باستطاعة  16ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد شهيد رجائي باستطاعة  13.5ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد غاوشان باستطاعة  12ميغاواط
المحطة الكهرومائية لسد ساوه باستطاعة  10ميغاواط
info@mahabghodss.com

المحطة الكهرومائية لسد كارون  – 4قيد االنشاء
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شبکات الري و الصرف
باالستفادة من افضل و احسن التقنيات الحديثة و الحواسيب و
البرامج العلمية و المختبرات االحيوية ( التربة و المياه ) و افضل
المعاير الدولية شركة مهاب قدس من تقديم الخدمات الهندسية
في كافة الجاالت من الدراسات االولية و التصاميم و االشراف
علی انشاء مشاريع الري و الصرف و السداة التحولية و محطات
الضخ و خطوط النقل تنظيم مجاري االنهار و درّ السيول و
الزراعة و تربية المواشي و الثروة المائية و دراسات التربة
و اصالحها و اصالح انظمة االستثمار الفعلية و صيانة شبكات
الري و المنشآت التابعة لها.
تعتبر شركة مهاب قدس المستشار االمين للجمهورية االسالمية
و باالخص وزارة الطاقة و الكهرباء و وزارة الزراعة و مكتب

• المسيل المائي لسد امير المطاطي
•القناة الرئيسية لسهل آزادكان

االشراف المباشرلرئاسه الدوله
و بوجود ابرع و افضل خبراء الري و الصرف في شركة مهاب
قدس استطاعت شركتنا من آن تكون الرائدة في مجال اعداد
المعاير والتعليمات و المواصفات الفنية في ايران و نبين ادناه
اهم هذه المعاير و التعليمات :
المعاير الفنية لتنظيم مجاري االنهار
المعاير الفنية لحساب هيدرومدول شبكات الري و الصرف
المعاير الفنية البيئية لشبكات الري المضغوطة
تدقيق معاير تصميم شبكات الري المضغوطة ( الرش و
التنقيط)
التعليمات الجمالية لمكائن و آالت شبكات الري و الصرف

•شبكة نقل مياة رازآور
•مشروع تامين مياه عبادان

تدقيق اجزاء و جزئيات تصاميم شبكات الري و الصرف و
تقدير احجام االعمال
اعداد برامج ترسيم ثالثي االبعاد لمنشات الري و الصرف
اعداد تعليمات و معاير ادارة و استثمار و صيانة شبكات الري
و الصرف
اعداد المعايرالفنية لتقيم مردود شبكات الري و الصرف القائمة
تصميم منشآت موحدة لشبكات الري و الصرف
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شبكة ر ي وصرف سهل آزادغان ( سیفون کرخة )
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ونبين ادناه اهم المشاريع المنجزه و قيد التفيذ في هذا المجال :
دراسة و تصميم و االشراف علی تجهيز و تطويرشبكات الري
و الصرف الكثر من  3/5ميليون هكتار من االراضي الزراعية و
تم تنفيذ و تجهيز وتطويرشبكات الري و الصرف ل  300الف
هكتارمن االراضي
نبين أدناه عدد من المشاريع الهامة و المنجزة و قيد التنفيذ و
الدراسة
شبكة ري وصرف الكرخة وتشمل سهول باي بل(اوان
وارایض ودوسالق وباغة)وسهل آزادغان وجنوب كرخة نور
والسهول المجاورة لنفق سهل عباس ( سهل عباس و عين خوش
وفكة)بمساحة 330الف هكتار

•سدة غنج افروز التحولیة
•سدة املش التحولیة

السدالتحويليوشبكةريوصرفسهلتجنبمساحة 50الفهكتار
السد التحويليوشبكة ري وصرف سهل نساء بمساحة 5الف هكتار
السدالتحويليوشبكةريوصرفسهلبلرودبمساحة 20الفهكتار
السد التحويلي هزار سنغر
السد التحويلي وشبكة ري وصرف سهلي بيلة ور و دربند
بمساحة  30الف هكتار
السد التحويلي و التنظيمي وشبكة ري وصرف سهل جيرفت
بمساحة  10الف هكتار
شبكةريوصرفسدبوكان(شبكةزرينةرود)بمساحة 60الفهكتار
نظام جر و شبكة ري وصرف سد تالوار بمساحة  30الف هكتار
نظام جر و شبكة ري وصرف سد غالبر ( سهل زرين آباد )
بمساحة  60الف هكتار

•شبکة ری وصرف بای بل کرخه
•محطة ضخ مارد لتامین میاه عبادان وخرمشهر

السد التحويلي وشبكة ري وصرف سد سلمان الفارسي (سهول
قير والغر وافزر) بمساحة  25الف هكتار
نظام جر و شبكة ري وصرف آغ جاي بمساحة  20الف هكتار
نظام جر و شبكة ري وصرف غيوي بمساحة  7الف هكتار
السد التحويلي وشبكة ري وصرف سد البرز بمساحة 50الف هكتار
نظامجروشبكةريوصرفعبادانوخرمشهربمساحة 20الفهكتار
تنظيم مجری نهر الجراحي
تنظيم و دْ ر سيول نهر زرينة رود و سيمينة رود

ماخذ سهل آزادغان

منشات و شبکات میاه الشرب و الصرف الصحي
تعتبر شرکة مهاب قدس من اهم الشرکات الرائدة في دراسات
المرحله االولی و التصمیم و اعداد المخططات التفصلیة و
االشراف علی مشاریع تامین میاه الشرب و خطوط السحب و
النقل و شبکات توزیع میاه الشرب و تدعیم منشات نقل المیاه
ضد الزالزل و شبکات الصرف الصحي و شبکات الري و تامین
میاه سقي الحدائق و شبکات تجمع ودّ ر الجریانات السطحیة للمدن
و محطات الضخ و تنقیة المیاه و معالجة الصرف الصحي و انظمة
المعالجة و االستفادة من المیاه المعالجة فی الزراعة و غیرها
صیانة و تعمیر الشبکات المتصدئه وحل أزمات الصرف الصحي و
دراسة و تصمیم االبنیة االزمة للمشاریع المختلفة و مشاریع الضخ و
الماًخذ من المیاه السطحیة و الجوفیه و تحلیة المیاه و تحسین نوعیتها

•مشروع الصرف الصحي لبندر عباس
•محطة ضخ مياه شرب تبريز

و تصمیم الخزانات المائیة و الهوائیة و االرضیة ( کونکریتیة او معدنیة
) و الطرقات التخدیمیة و الصیانة ودراسات و تصمیم الجسور و االبنیة
السکنیة و االدارات و انظمة التلة متری و االجهزة الدقیقة و االدارة عن
بعد و تدعیم منشات المیاه ضد االسلحة المخلفة واالشراف علی
تجارب التخریب الجزئي و مقاومة مواد بناء المشاریع و تدعیمها
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و اعداد المواصفات والمعایر الفنیة االزمة لالستثمار و الصیانة و
دراسات زیادة غزارة وتعمیر محطات المعالجة و غیره ها
قامت شرکة مهاب قدس بدراسة و تصمیم و االشراف علی330
مشروع فی مجال تامین میاه الشرب و الصرف الصحي و سحب
و نقل الموائع و تشمل تصمیم و االشراف علی تنفیذ اکثر من
 5الف کم من الخطوط الرئیسیة للسحب و تصمیم اکثر من 50
شبکة توزیع میاه للمدن وبمختلف االقطار واکبرها بقطر 2200
م م و الخزانات المائیة بحجم  57الف م  3و محطات ضخ بغزارة
 14م/3ثا و بقدرة اکثر من  22میغاواط و تصمیم و االشراف علی
تنفیذ اکثر من25محطة تنقیة میاه بغزاره متغیرة و اکبرها 14م/ 3ثا و
دراسة اکثر من  24مشروع سحب و نقل و ری االماکن العامه
لعزل شبکات میاه االستخدامات العامه عن شبکات میاه الشرب و
تصمیم و االشراف علی تنفیذ اکثر من  3االف کم خطوط رئیسیة و

•محطة معالجة الصرف الصحي لبندر عباس
•محطة معالجة الصرف الصناعي لمعمل  الفجرللبتروكيميائيات

شبة االصلیة باقطار مختلفة و اکبرها بقطر  2200م م و اکثر من 17
الف کم خطوط فرعیة للصرف الصحي تغطي مساحة تعادل 200
الف هکتار من مساحةالمدن و یسکنها اکثر من  22ملیون نسمه .
تصمیم و االشراف علی تنفیذ اکثر من  20محطة معالجةا لصرف
و عدد کبیر من محطات الضخ ورفع المنسوب و بغزاره  3م/3
ثا و تصمیم اکثر من  5الف کم اقنیة مکشوفة و انبوبیة وانفاق
للشبکات الرئیسیة و الفرعیة لجمع الصرف و الجریانات السطحیة
للمدن المختلفة و لمساحة اکثر من  100هکتار من مساحة المدن

محطة تنقية مياه شرب تبريز
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منشات و شبکات میاه الشرب و الصرف الصحي
نبین أدناه اهم مشاریع تامین مياه الشرب و الصرف الصحي و
خطوط سحب الموائع التی قامة شرکتنا بتصمیمها و االشراف علی
تنفیذها
مشروع خط تامین مياه شرب المدن الساحلیة للخلیج الفارسي
بطول  760کم
مشروع خط نقل میاه شرب المدن الشمالیة لمحافظة کرمان بطول
 660کم
مشروع خط تامین میاه شرب رفسنجان من سد سولکان بطول
 380کم
مشروع خط تامین میاه شرب یزد من نهر زاینده رود الخط االول

•محطة معالجة الصرف الصحي لطهران
•مشروع تامین میاه قم

بطول 330کم
مشروع خط تامین میاه شرب تبریز من نهر زرینه رود الخط
االول بطول  180کم
مشروع خط تامین میاه شرب تبریز من نهر زرینه رود الخط الثانی
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بطول  290کم مع االنشعابات
مشروع خط تامین میاه شرب قم من سد کوجری بطول  176کم
مشروع خط تامین میاه شرب همدان من سد تالوار بطول  140کم
مشروع خط تامین میاه شرب جزیرة قشم من میناء عباس
بطول 80کم
مشروع خط تامین میاه شرب کرمانشاه من سد غاوشان بطول 70کم
مشروع خط تامین میاه شرب سمنان من نبع روزبه بطول  48کم
مشاریعالصرفالصحیلمدن تهران( 3500کم) و شیراز( 28600کم)
و کرمان ( 1600کم) و همدان ( 1200کم) و ساری ( 840کم) و ارومیه
( 800کم) و بابل ( 580کم)و میناء عباس (500کم) وومراغه ( 380کم) و
تبریز ( 350کم) وایالم ( 330کم) و اصفهان( 300کم) وبیرجند (280
کم) اردبیل( 280کم) ومنطقه بارسالخاصةلتولیدالطاقه ( 248کم) وغیرها

•منشات الهاضم لمحطة الصحي معالجة الصرف شیراز
•نصب انابیب مشروع الصرف لمدینة طهران

دراسه تدعیم شبکات میاه شرب مدن تبریز و کرمانشاه و شیراز
ضد الزالزل
دراسه الجریانات السطحیة لمدن تهران (  70الف هکتار) و کرمان
( 10الف هکتار) و میناء عباس ( 5الف هکتار) و ساری ( 4الف
هکتار) و ارومیه (  8الف هکتار)
محطات معالجة الصرف الصحي لمدن تهران و شیراز و میناء
عباس و ساري و بیرجند و بابل و زنجان و اردبیل و غیرها
محطات تنقیة میاه شرب مدن یزد و کرمان و قم و تبریز و دشت
ازادكان و همدان و کرمانشاه ومیناء عباس و ارومیه و سیرجان و
غیرها

مشروع تامین میاه المدن الساحلیة للخلیج الفارسي
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صناعة االنفاق
دراسة و تصميم و االشراف علی تنفيذ  160كيلومتر من االنفاق
الطولية لنقل المياه و انفاق نقل المياه للمحطات الكهرومائية
وانفاق الشبكات االصلية و الفرعية لتجميع الصرف وتجميع
الجريانات السطحية للمدن و الطرقات وتشمل :
نفق جروانتقال المياة من روافد نهر دز الی نهر قمرود بطول
 54كيلومتر
انفاقجرالمياه الی المحطة الكهرمائية و تحويل مسار النهر و
الصرف والحقن لسد غتوند بطول اجمالي  22كيلومتر
انفاق انتقال المياه الی المحطة الكهرومائية و تحويل مسار النهرفي
موقع سد كارون  3بطول اجمالي  21/5كيلومتر

•نفق شارع رسالت في طهران
•نفق جر مياه روافد نهر دز الی نهر قمرود

info@mahabghodss.com

نفق جرالمياة سد غاوشان بطول 21كيلومتر
نفق جر و تجميع الصرف الصحي لمدينة طهران بطول 18
كيلومتر و بقطر  2/5الی  3متر
انفاق انتقال المياه الی المحطة الكهرومائية و تحويل مسار النهرفي
موقع سد كارون  4بطول اجمالي  9/8كيلومتر
نفق انتقال مياه نوسود القطعة  B1بطول 9كيلومتر(بشكل )EPC
نفق الطریق السریع لشارع رسالة في العاصمة طهران بطول 2
كيلومتر و عرض  13/5متر
نفق تامين مياه سهل عباس بطول  6/8كيلومتر

•نفق جرمياه روافدنهردز الی نهر قمرود
•نفق تحويل مسار النهر فی محل سد آزاد

نفق شارع رسالت في طهران
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الخدمات الهندسیة لمنشات المواصالت للمد ینة ( ا لمترو )
الخدمات الهندسية للنقل و سكك الحديد للمدن ( المترو )
باالعتماد علی افضل و احسن الخبراء و مدراء للمشاريع
استطاعة شركة مهاب قدس من كسب الخبرات االزمة في
مشاريع النقل و المترو للمدن و نبين ادناه بعض تجارب الشركة
في هذا المجال :
الخط الثاني لقطار مدينة كرج و ضواحيها و يشمل :
االشراف علی انشاء المحطة و خطوط النقل الی الكراج مالرد
و مستودع مدينة كمال
تصميم و االشراف علي انشاء نفق بطول  26/ 78كم
تصميم ثالث محطات و االشراف علی انشاء  23محطة تحت
االرض
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االشراف علی انشاء مركز القياده للمترو
تصميم و االشراف علی انشاء المباني االدارية للمترو
تصميم و االشراف علی انشاء انظمة التهوية
تصميم و االشراف علی انشاء نقاط تفرعات المترو
تصميم و االشراف علی انشاء ساللم الطواري
الخط السابع لمشروع مترو طهران و يشمل:
تصميم و االشراف علی انشاء المحطة  U7و محور الدعم
 TBMوموقف السيارات
تصميم و االشراف علی انشاء محطة التقاطع G7 -F6و محور
الدعم G7
الخدمات الهندسية لضبط كيفية الحفرالميكانيكي السابع
لمترو طهران

•مترو كرج

•مترو طهران

•مترو كرج

•مترو طهران
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مترو طهران

اصالح و صیانة واستدامة المنشات
بوجود افضل الخبراء و المتخصصین فی مجاالت تقیم و تدقیق
استدامة واستقرار واصالح واستثمار انواع المنشات المائیة و
شبکات السحب تقوم شرکة مهاب قدس بتقدیم انواع الدراسات
االزمة في هذا المجال و کذالک تقوم باعدادالمقررات و
المواصفات االزمة لحمایة و استثمار السدود ومحطاة الطاقة و
المنشات البحریة و االنفاق المختلفة و غیرها و نبین اداناه بعض
هذه التخصصات :
دراسات تفصیلیة الستقرار و استدامة المنشات
ضبط وحمایة و استثمار المنشات
دراسة اصالح و ضبط الرواسب و زیادة ارتفاع السدود

•سد سفید رود
•سد زرینه رود (بوکان )

دراسة انهیار السدود
اعداد مقررات و طرق حمایة و استثمار السدود و المنشات
و المشاریع و نبین اداناة بعض الدراسات المنجزة في شرکتنا
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دراسات تقیم وتدقیق استقرار و استدامة السدود
دراسة المرحلة االولی و الثانیة للسدود ایران و الدراسات
الدوریة الستدامة سد المارون و سد رجائي و کرخة التحویلیة
و سدود دز و عباسبور و دراسة سلوک و تحوالت سد و محطة
کهرباء سد کارون  3حین استثمار السد
دراسات اصالح و زیادة ارتفاع السدود
اصالح مفیضسد الشهیدعباسبور( کارون  )1و اصالح و استدامة
سد لتیان من السد الی کالن و سدة کرخة التحویلیة و التنظیمیة و
تشققات العمود  18لسد سفید رود واصالح سدود مهاباد و ماکو
و دراسة منطقة االستغراق و تدعیم جناحین مفیض سد کارون 1
و اصالح ماخذ المحطة الکهرومائیة لسد الشهید عباسبور و تقیم
استقرار انابیب القسم العلوی لسد و حدت و حمایة المنطقة الواقعة

•سد لتیان
•سد فریمان

بین الباکتین و تدعیم جناحین مفیض سد الشهید رجائي و اصالح و
تدعیم المفرغات السفلیة لسد جیرفت و تعمیرات سد سفید رود و
تکتیم سد ابشیتة فی محافظة همدان و زیادة ارتفاع و تخزین سدود
زرینة رود و فریمان و جفاخور و احداث مفرغ جدید لرواسب سد
دز و اصالح و تعمیر المنشات المائیة لمحافظة اردبیل و تحسین
و اصالح ماخذ سد زرینة رود و تقیم واصالح تاکل کونکریت
مفیض سد میناب و مشاریع اخری
دراسات اصول و تعلیمات االستثمار و صیانة السدود
اعداد اصول و تعلیمات االستثمار و صیانة سدود الشهید رجائي و
المارون و علویان و الرئیسعلي دلواري و غالبر و ایالم و غیرها

سدالشهید رجائی والمحطة الکهرومائیة

قسم الجیوماتیکا
استطاعة شركة مهاب قدس باالعتماد علی تجاربها خالل  27سنة من
الحضور الموثر و المداوم في كافة المجاالت الجيوماتيكية وبادارتها
الصحيحة للكوادر الفنية و باالستفاده من التقنيات و االجهزه الحديثة
و البرامج المتطورة من تقديم افضل الخدمات الجيوماتيكية وايفاء دور
اساسي في دراسة و تصميم وانشاء مشاريع البنية التحتية للدولة لتحقيق
اهداف الدولة و الشركة انتظارات حقيق الهداف و من خالل ذالك
استطاعت شركتنا من تحقيق اهدافها و تقديم اعمال ها علی الصعيد
الدولي يقدم قسم الجيوماتيك الخدمات التالية :
المساحي
اعداد المخططات الطوبوغرافیة بمقایس مختلفة اعداد المخطط العام
و المقاطع الطولیة اعداد مخططات الکادستر ( الملکیة ) اعداد
مخططات الصرف الصحي للمدن

•تعیین المنسوب الدقیق لسد کرخة
•مساحي سد الرئیس علی دلواری

اعداد مخططات خطوط سحب المیاه اعداد المخططات الرقومیة الختلفة

الهيدروغرافي
يقوم قسم الهيدروغرافي باعداد المخططات الهيدروغرافية للمشاريع
و الخزانات المختلفة باالستفاده من افضل الكوادر الفنية و احدث
االجهزة الموجودة

info@mahabghodss.com

میکروجیودزي و ساترالت جیودزي ( الجیودیسسیا)
تصمیم الشبکات الجیودزیة لمراقیة و ضبط التغیرات الطارئه
علی المنشات واالنزالقات مساحي جیودیتک ثنائي و ثالثي
االبعاد و شبکات التسویة اعداد الوسائل و محاسبة و تفسیر النتایج
الجیودتیکیة اعداد التقاریر الفنیة للتغیرات الطارئة علی المنشات
تصمیم و مراقبة الشبکات الجیوتیکیة با االستفاده من ال  (GPSنظام
تحديد المواقع )
فتوغرامتري
التثلیث الجوی ( اعداد و تقدیم الحسابات ال فتوغرامتریة) اعداد
المودالت الرقومیة الهندسة الفتوغرامتریة ( مراقبة المنشات مثل
السدود و الجسور ) اعداد التصاویر الفتوغرافیة من قرب ( اعداد
مخططات بمقایس کبیرة لالماکن االثریة و الثقافیة

•مساحي کرخة
•مساحي مباني البرلمان

المراقبة عن بعد
با الستفاده من الصور االقمار الصناعية الدقيقة و باالعتماد علی االطياف
المختلفة للتصاوير يقوم قسم الجيوماتيك باعداد المخططات النواع
االستخدامات لالراضي و المخططات الطوبوغرافية و بكافة المقايس

نظام المعلومات الجغرافيه()GIS
يقوم قسم المعلومات الجغرافية بتقديم المعلومات و تصميم النماذج
االزمة للدراسات و توقيع المعلومات الجغرافیة للسدود و محطات الطاقه
و شبكات الري و الصرف و شبكات توزيع مياة الشرب و الصرف
الصحي للمدن و شبكات توزيع الكهرباء و ...علی المخططات االزمة
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برج المیالد فيطهران

البحوث و التطوير R&D
من اهم وظائف قسم البحوث والتطوير  R&Dللشركة اعطاء اهمية
خاصة للبحوث العلمية و االبداعات و ترشيد االستفاده من التجارب
العالمية للوصول الی االهداف المنشوده للشركة و موا كبة التطورات و
التغيرات العالمية و مواجة المعضالت الناجمة عن التعقيدات االقتصادية
و السياسية و الثقافية و االجتماعية للعالم.
تتوافق وظائف قسم البحوث مع االستراتيجية الفعلية و الرؤيا المسقبلية
للشركة و نبين اداناه االهداف الرئيسية لقسم البحوث :
دراسة امكان توسيع مجاالت عمل و دراسات الشركة في كافة
المجاالت مثل دراسات الطرقات و سكك الحديد والحمل و النقل
البحري و المواني والمطارات و النفط و الغاز و اعداد البرامج
الكامبيوترية و البحوث البيئية و غيره وباالستناد الی المقايس و
المواصفات العالمية

دراسة امكانية تنمية مجاالت عمل الشركة علی الصعيد الدولي
ابتكار و ابداع الطرق المناسبة لتنمية مجاالت عمل الشركة في
مجاالت مصادر الطاقة الحديثة و البيئة
اعداد بنك معلومات كامل للكوادر المتخصصة في الشركة و التعامل
مع افضل الجامعات و مراكز البحوث الرتقاء و ترشيد االستفاده من
كوادر الشركة
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دراسة الفرص المتاحة و التهديدات الموثرة علی مستقبل الشركة و
تعزيز و تثبيت مكانة الشركة علی الصعيد الدولي و الداخلي
االستفادة من المعاير و المواصفات الدولية و اعداد التعليمات و
المعاير االزمة لمجاالت مختلفة للشركة والدراسات
و نبين اداناه بعض المنجزة في هذا القسم:
اعداد و صياغة الموصفات العامة للسدود
اعداد الموصفات القياسية و المعاير الفنية االزمة لدراسات البيئية للسدود
اعداد المعاير الفنية للمعدات الهيدرومكانيكية لشبكات الري و
الصرف و السدود التحويلية
اعداد المعاير االزمه لتعيين الهيدرومدول المائي و توزيع المياه في
شبكات الري و الصرف
اعداد المعاير و الموصفات الفنية لتصميم محطات الضخ

اعداد برنامج كامبيوتري لتقيم االثار البيئية للسدود و المنشات المائية
تدقيق و تكميل المخططات الفنية لمنشات شبكات الري و الصرف
اعداد الشروط و المعايرالفنية التفصیلية لمشاريع تامين مياه الشرب
تدقيق الشروط والموصفات و المعايرالفنية لكافة المراحل
الدراسية لمشاريع الري و الصرف
اعداد الموصفات و المعاير الفنية العامة لدراسات تنظيم مجاري االنهار
اعداد برنامج كامبيوتري لدارسة حركة و انتقال وتوزیع الرواسب
في مجاري االنهار و االقنية وخزانات السدود و السدات التحويلية
اعداد برنامج كامبيوتري لترسيم المنشآت الهيدروليكية بشكل
ثالثي االبعاد و تقدير احجام االعمال االزمة
اعداد برنامج كامبيوتر الدارة و تنظيم المصادر المائية لالحواض الساكبة
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مهاب قدس علی الصعيد الدولي
بوجود الکفاءات والخبرة االزمة الکثر من ربع قرن فی کافة
المجاالت الهندسية فی شرکة مهاب قدس و احساسها بضرورة
الحضور الموثر وتقديم الخدمات و االستشارات الهندسية علی
الصعيد الدولی والی اقصی بلدان العالم .قامت شرکة مهاب
قدس لالستشارات الهندسية بتاسيس مکتب العالقات الدولیه
و من خالل انجازها للمشاريع الدولية المختلفة اثبتت شرکة
مهاب قدس وجودها و كفائتها علی الصعيد الدولی ومن اهم
هذه المشاريع
دولة قطر
دراسة محطة ضخ الغرافة  -دراسة المصادر المائية ( خزان هوائی)
لمطار الوکره القديم

•زيارة وزير الطاقة  التاجیكستاني للشركة
•محطة كهرباء مينغه جوبر – آذربايجان

دولة البانية
دراسة تحديث و تطوير شبکة ری و صرف کورجا
دولة کينة االستوائية
تصميم سد جيبلو و المحطة الکهرومائية
دولة تاجيکستان
دراسة وتصميم واالشراف علی تنفيذ سد سنک توده والمحطة
الکهرومائية
دولة آذربايجان
دراسة اعادة تاهيل المحطة الکهرومائية لسد جوبر

•موقع احداث شبكة ري كاما والمحطة الكهرومائية -افغانستان
•شبكة ري و صرف كورجا -البانية

الجمهورية العربية السورية
الدراسة الهيدروجيولوجية لسد الحصين
دراسة وتصميم ماخذ محطة ضخ عين ديوار
دولة افغانستان
دراسة موقع مشروع شبکه ري و سد کاما و المحطة الکهرومائية
دراسة موقع المحطة الکهرومائية لسد سروبی 2
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سد سنك توده  2و المحطة الكهرومائية  -تاجيكستان
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الوثائق و الشهادات
بوجود الکفاءات والخبره االزمة الکثر من ربع قرن فی کافة
المجاالت لالستشارات الهندسية .استطاعت شرکة مهاب قدس
من الحصول علی الوثائق و الشهادات التالية
وثيقة تقدير وشکر من سيادة رئيس الدولة لتصميم واالشراف
علی تنفيذ اکبر سد فی تاريخ ايران علی نهرالکرخه
وثيقة تقدير وشکر من سيادة رئيس الدولة لتصميم واالشراف
علی تنفيذ سد کارون  3و المحطة الکهرومائية له
وثيقة تقدير وشکر من سيادة رئيس الدولة بمناسبت احداث
المحطة الکهرومائية لسد الکرخه
وثيقة تقدير وشکر من السيد وزيرالطاقة بمناسبت تحقيق
رقم قياسی لصب کونکريت جسم سد الکارون 4وبمقدار 89
الف م  3في شهرحزيران عام 2009
مکتب الجائزة الوطنية للجودة عام 2003
شهادة التفاني فی الدخل و االعمال من مرکزال  DQSعام 2004
وثائق تقدير وشهادات التفاني في الجودة من قبل مکتب
الجائزة الوطنية للجودة لالعوام  2005 ، 2004و2006
شهادة تقدير ومدال النجمة الذهبية للجودة العالية فی تنفيذ
التزامات الشرکة و العمل بمبادئ الجودة فی الدراسات والريادة
فی التکنولوجية واالبداع فی عام  2009من مرکز  BIDحسب
المدل TQM -QC100
شهادة تقديرمن نقابة المهندسين االستشارين الکنديين
لتصميم سد الکارون 3المعقد کافضل تصميم لسد و االشراف
علی تنفيذة عام 2008
شهادة ال  ISO 9001:2000من شرکة لويد االلمانية ( )GLC
شهادة تقدير ومدال النجمة البالتينيوم للتفاني في الجودة
و إرضاء كافة العمالء والريادة فی التکنولوجية واالبداع عام
 9002من مرکز BIDحسب المدل TQM-QC100
اخذ الجائزة الدولية « عين االلماس» للجودة العالية فی تنفيذ
التزامات الشرکة و العمل بمبادئ الجودة فی الدراسات عام
 2009من المرکز OTHERWAYS
اخذ شهادة التفوق  R4Eمن منظمة االشراف علی جودة
االعمال االوربية عام  2010و...
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المکتبة وقسم الوثائق والمعلومات
منظومة المعلومات ()IT
لمواكبة التقدم العلمي و التكنولجية الحديثة في ادارة المعلومات
وارتقاء جودة االعمال و العالقات العامة و الدولية .استفادت
شركتنا من احدث االجهزة و البرامج الكامبيوترية الحديثة
الرتقاء جودة الخدمات و الداسات الفنية و الهندسية للمشاريع
و تقليل زمن الدراسات و تقديم المعلومات و الدراسات االزمة
و بافضل جودة الرضاء كافة عمالء الشركة.
و من اهم اقدامات الشركة في هذا المجال تحديث و تطوير
نظام المعلومات للشركة في كافة المجاالت و التوسع عالميا
وايجاد برنامج معلوماتي كامل و فريد من نوعة باسم ال ()MIS
و يتكون هذه البرنامج من عدة منظومات معلوماتي متطورة و
برامج كامبيوترية حديثة للحسابات و تقديم التصاميم االزمة
في اقل زمن وحذف نظام المراسالت الورقية السابق و اعطاء
افضل و احدث المعلومات للخبراء.
وباالستنادالی التجارب و االسس الهندسية للشركة منذ ربع قرن
و الی االمكانات و االجهزة و البرامج الحديثة المتوفرة بشکل
شبكة معلومات يمكن القول ان لشركتنا بنك و شبكة عظيمة
وثمينة من المعلومات االزمة لتسهيل انتقال و تبادل المعلومات
و ارتقاء الخبرات الفنية.
قسم الوثائق والمعلومات
المكتبة
تعتبر مكتبة مهاب قدس من اغنی المكاتب بالمراجع العلمية و
الفنية عن السدود و محطات الكهرباء و سحب و نقل الموائع و
شبكات الري و الصرف و شبكات الصرف الصحي و محطات
المعالجة و محطات الضخ و االنفاق والطرقات و المنشات الفنية
و مختلف المراجع العلمية في كافة المجاالت العلمية و البحوث
الفنية و الهندسية وغيرها.
تحتوي مكتبة الشركة علی  37000كتاب فني و هندسي و اكثر من
 35000منشور و مجلة علمية داخلية و خارجية و حدود  13000و
ثيقة و مواصفات و معاير فنية عالمية و باالضافة الی هذه المراجع
تتوفر انواع الكاتالوکات للمصنعين و المقاولين و مجلد كامل
يتحوي علی عدد كبير من اقراص  CDتحتوی علی مجموعات
مختلفة من المقاالت العلمية لمختلف المؤتمرات العلمية ذات
الصلة باعمال الشركة علی الصعيد الدولي والداخلي.
و لمواكبة التقدم العلمي و التكنولوجية الحديثة و لتسهل تبادل
وانتقال المعلومات قامت شركتنا باحداث مكتبة الكترونيكية
ورقمية حديثة و يوجود فيها اكثر من  7000كتاب و اطروحة
علمية و  5000مجلد من مختلف المجالت العلمية و 12000
و ثيقة و مواصفات و معاير فنية عالمية مثل المعاير الفنية ل
 ACI،ASTM،AASHTO،CEI،DIN،BSIو MTNوغيرها
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ولمكتبة مهاب قدس صلة وثيقة مع المراكز والنقابات و اللجان
الدولية المختلف مثل اللجنة الدولية للسدود الكبيرة ( ) ICOLD
ونقابة المياه االمريكية ( )AWWAونقابة المهندسين المدنيون
االمريكية (  )ASCEو نقابة الكونكريت االمريكية ومنظمة
المهندسين االستشاريون للدول االسالمية (  ) FCICو اللجنة
الدولية للري والصرف( )ICIDونقابة المهندسين االستشاريون
الدوليون (  )FIDICو اللجنة الدولية هيدروباور()IHA
مرکز الوثائق والمستنداتالفنیة
یعتبر مرکزالوثائق و المستندات الفنیة و الهندسیة لشرکة مهاب
قدس من اهم و اغنی المراجع الفنیة و العلمیة من المعلومات
الهندسیة و علی االخص فی مجال دراسات الموارد المائیة الیران
ویشرف و یدیر هذا المرکز نخبة من افضل المتخصصین فی
هذا المجال باالستفاده من افضل و احدث االجهزة و التقنیات و
البرامج الکامبیوتریة الحدیثة.
و تتوفر فی هذا المرکز کافة المعلومات و المخططات و الوثائق
الفنیة لمئات المشاریع المائیة التي شارکة مهاب قدس فی اعداد
دراساتها او تصمیمها او االشراف علی تنفیذها و یحتوي ایضا
علی الکثیر من التقاریر و المخططات الفنیة للمنشات والمشاریع
التی تم اعدادها من قبل بقیة الشرکات الداخلیة و الخارجیة .
و تتوفر فی هذا المرکز الکثیر من الصور الهوائیة و الفضائیة
و المخططات الطوبوغرافیة و الجیولوجیة الیران و لمواکبة
التکنولوجیة الجدیدة قامة شرکة مهاب قدس بتحدیث و تطویر
هذا المرکز باالستفادة من افضل التقنیات الموجودة و فی الوقت
الحاضر یحتوي هذا المرکز علی اکثر من  28الف صورة هوائیة
و فضائیة و مایقارب  35الف مخطط طوبوغرافي و جیولوجي
و یأمن هذا المرکز القسم االعظم من المعلومات و الوثائق التی
یحتاجها خبراء و باحثو الشرکة في داراساتهم.
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المشاريع المنجزة
وبعد مرور ربع قرن من النجاح واالزدهاروالعمل المتواصل لشركة مهاب قدس فی كافة المجاالت الهندسية استطاعت الشركة
باالتكاء واالعتماد علی مبدء تقديم الخدمات الهندسية بافضل جودة وانجاز االعمال فی الزمن المحدد لها و بصداقتها في ارضاء
كافة العمالء من انجاز  1622مشروع دراسة و تصميم و االشراف في مختلف المجاالت الهندسية في ايران و خارجها و يبين الجدول
التالي المشاريع المنجزه من قبل الشرکة
نوع المشروع

االولی

المبدئیه

7
3
14
107
55

السدود والمحطات الکهرومانية
الری و الصرف
منشات مياه الشرب و الصرف الصحی
دراسة المصادر المائية و التربة لالحواض الساکبة
الدراسات البيئية

االشراف علی االعمال الجيوتکنيکية و
الحفراالکتشافی ومقالع االستعاره والجيوفيزيک

الدراسات البيدولوجية و الليتولوجية و النفاذية
اعمال المساحی و الفتوغرامتری و الهيدروغرافی
اعمال الميکروجئودزی و القياسات
اعداد الضوابط و الشروط الفنية و النورمات للمشاريع العمرانية
إعداد وثائق طلب العروض و القيام بالمناقصات علی الصعيد
الدولی و الفاينانس

108
70
130

103
129
183

61
70
68

3
1
2

51
201
61
19
694

مجموع المشاریع المجزة حتی نهاية عام 2010

التصمیم

التنفیذ واالشراف

االستثمار

156

20

مجموع المشاريع

المرحله

308

415

 1622مشروع

199

6

خبراء وکوادر الشركة
من اهم العوامل في نجاح و ازدهار الشرکات االستشاریة وجود الخبراء و الکوادر المتخصصة في کافة المجاالت و علی هذا االساس
استقطبت شرکة مهاب قدس افضل الخبراء و الکوادر المتخصصة من ارقی و افضل الجامعات االیرانیة و الدولیة و لشرکتنا 2800
خبیر و متخصص بعمر متوسط  . 41حصل  2000نفر منهم علی شهادات الدکترا و الماجستر و الهندسة في  85فرع هندسة و 155
تخصص مختلف و باالضافة الی ذالک یتعاون مئتان من افضل اساتید الجامعات و الخبراء مع شرکتنا في تقدیم کافة االستشارات و
الخدمات الهندسیة علی الصعید الداخلي و الدولي و یبین الجدول أدناه کوادر و خبراء الشرکة
مهندس مدني کافة التخصصات

820

مهندس مکانیک الصخور و التربة

30

مهندس ري و صرف وزراعة کافة التخصصات

210

مهندس کامبیوتر وتکنولوجیاالمعلومات

20

مهندس مکانیک کافة التخصصات

111

متخصص جامعة و اقتصاد

24

مهندسجیولوجيومعدنوجیوتکنیکوهیدروجیولوجي 240
مهندسمساحومیکروجئودزيوفتوغرامتريوکارتوغرافي 142
مهندس کهرباء والمعدات الدقیقة کافة التخصصات

62

مهندس هیدرولیک

41

مهندس معماري و مدن

35

مهندس صناعي
مهندس بیئة

info@mahabghodss.com

40
32

مهندس کیمیائي کافة التخصصات

مهندس مناخ وهيدرولوجيا

15
23

متخصص احصاء و ریاضیات

20

محاسب

20

متخصص االقتصاد الزراعي

بقیة االختصاصات
جمع

22
93

2000

