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ری سازه و راه  �ع��ی �ر�ت ��ند��ن �شاور پایدا
ری سازه و راه (پاسار)  � اداره ثبت  ۱۶/۰۲/۱۳۸۲� �ر�خ   ۲۰۲۰۹۰ � �ماره ثبتبا �دف ارا� �دمات �شاور  �ر�ت ��ند��ن �شـاور پایدا

اد �نا��ه و پ�مان، �ظارت عا��ه و کارگا�ی فعا��ت ��وده � ز�ی�ه �ی �طا�عات � ��ا�ل �نا�ت، �و���ی، ��ا�ی ���ی�ی، ���ه ا�ن �ر��ھا   �    ثبت ر�یده و

   .ا�ت

صص �ی ذ�ل �و�ط سازمان ���ه و �ود�ه ��ور ��ی�ن صال��ت ��دیده ا�ت:                                                                                                 ا�ن �ر�ت � ��

صص را�سا •  زی پا� یک ��
صص ���سات آب و �ضالب ۳پا�  • �� 
صص راه آ�ن ۳پا�  • �� 

کاران �ط�ع و ����ی ا�ت �ه دارای �وا�ق و �جارب کا�ی � ز�ی�ه ا�ور ��ا�ی, �طا��ه و ا��ايی (�ظار  ران و �م ت) ���ن�ن �ر�ت دارای �ھا�دا

یار بااليی از �مل��د �ی زیادی �ده ا�ت و کار��مایان رضایت ��  �یبا�ند و � د��ل �ب�ی�ھای و�ه ��ی و �و�ه � ت��و�وژی روز، ا�ن �ر�ت �و�ق � ا�ذ �وژه

��ه با کار��مایان  �وژه  ��ل    اثبات ا�ت.    ���رم�ی فع�ی دار�د. ا�ن �و�وع از ���ق �ذا

��ه �دمات ��ند�ی �ر�ت ��ت ا�جام �دمات �طا�عات و �ظارت �بارتند از: � 

 *آزا�اه ، �ر��اه، راه �ی اص�ی و ���ی
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 * ��سازی و رو�ش آ�فا�ت 

 �و�ل، �قا�ع �ی ����ح و ��ر ����ح* �ل �ی �رگ، 

 * �قاوم سازی و ��سازی ��زه ای پ�ھا

 * راه آ�ن

 * ��ند�ی �ا�یک

 * �و�ل ا��قال آب

یت آب  * کا�ل ا��قال و �دا

یت آ�ھای ���ی  * ��ع آوری و �دا

 * ��ند�ی ارزش

 * �ر�ی ا��صادی  و ما�ی ��ح �

 کارگا�ی* ارا� ک��ه �دمات ��ند�ی �ظارت عا��ه و 

 و ...  EPC ،PC  ،EPCF  ،BOT ،BOO* ارا� �دمات �شاوره � �وژه �ی 
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��ن  سال فعا��ت ����� و �وف��ت آ��ز و با ��ید � �آورده ��ودن رضایت کار��مایان، ��واره  �مام تالش �ود  ۱۵ا�ن �ر�ت با �شت �ر �ذا

ا ا�جاد �وازن ب�ن � ���ور ����ت ، زمان و ��ی�ه � کار ����ه و ���ون �و�ق � ا�جام �وژه �ی را � ا��ای �وژه � ����ق � �وا�ط و ���صات ��ی و ب

 �طا�عا�ی و �ظار�ی � ز�ی�ه �ی ��ت�ف � �رح ذ�ل ��دیده ا�ت: 

 ز�ی�ه فعا��ت                                                                     
صص                         کار  �ظارت � ا��ا  �و���ی و ��ا�ی �نا�ت ��  EPC�شاور �م

 ۹ ۸۶ ۱۱۱ ۱ را�سازی 
 ۱ ۵ - - ���سات آب و �ضالب

 - ۲ ۷ ۲ راه آ�ن
 

���ور � ا�ن �جلد ��ت ا�ن ��ند��ن �شاور �و�ق � ا�ذ �وا�ینا�ه ا����ار ����م �د�یت ����ن ����ت ��ز ��دیده، �ه ��و� �وا�ی ���ن�ن 

 . ا���ضار ارا� ��دیده ا�ت
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 پایداري سازه و راه ( پاسار ) نام شرکت :

 فاطمه ارکوازي ام مدیر عامل:ن

محل ثبت( شھر و استان 
:( 

 تهران ـ تهران
 

 نوع شركت:
 سهامی خاص

 شماره ثبت:
202090 

 تاریخ ثبت:
16/02/1382 

 ـ استان ):محل تأسیس ( شھر 
 تهران ـ تهران

 

 تاریخ تأسیس: 
16/02/1382 

 
 سرمایھ ثبت شده:

 ریال 1،000،000،000
 

سرمایھ 
 شده:پرداخت

 ریال 1،000،000،000

سرمایھ تعھد 
 شده:
 ریال            -

 اي ساخت به طور توأمانجام و ارائه خدمات فنی و مشاورهموضوع فعالیت : 

 طبق آخرین تغییرات بھ ثبت رسیده ):نشاني و تلفن دفتر مركزي ( 
: ی، کد پست  5، طبقه دوم ، واحد 170، پالك  يتر از میدان توحید ، خیابان فرصت شیرازتهران ، پایین
1419933653 

 021 89783395: فاکس   021 66571504و  66571503: تلفن
 

شماره و تاریخ روزنامھ رسمي کشور حاوي آگھي تاسیس، سرمایھ و امضا 
 مجاز:

 11/3/82تاریخ  16967روزنامه رسمی حاوي آگهی تاسیس و سرمایه: شماره 
 27/05/97تاریخ   21389امضا مجاز: شماره روزنامه رسمی حاوي 

ریزي رشتھ، رتبھ و میزان کار مورد تائید سازمان مدیریت و برنامھ
 کشور:

 
تعدادکار  درجھ رتبھ رشتھ ردیف

 مجاز
 6  1 راهسازي 1

 4  3 آهنراه  2

 4  3 تاسیسات آب و فاضالب 3
 

 411137314955كد اقتصادي : 

 10102438094شناسه ملی : 

���صات ��و�ی �ر�ت
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 و ��و �یات �د�ه : �د�عا�ل ���ه ار�وازی ��ندس  -۱

گاه رازی ��ما�شاه و با  گاه آزاد اسال�ی وا�د ���ان ����، کار�ناس ���ان از دا�ش �د�یت �وژه �ی  سال سا��ه   ۱۷دا���وی د��رای ��ند�ی ز���ه � دا�ش

 .مان �ی �جاری و �س�و�یو سا��   زھ��ی،  �خازن آب و �و�تو  �شاور � ز�ی�ه  ��ح  �ی آ�سا�ی، ����ه خا� �ی آب و �ضالب، �ب�ه �ی آبیاری 

  �د�ه �یأت ري�س:  �و نیک ��و��� ��ندس-۲

گاه ��ی دا�ش�ده از سا��مان و راه ار�د کار�ناس   و �آورد و ��ره,  �یدرو�وژی �طا�عات,  ���ر ��ا�ی �ی ز�ی�ه � سا��ه سال  ۵۰ب�ش از   با ���ان دا�ش

 .�ظارت �ر���ی

  �د�ه �یأت ري�س �یب:  �و� ���نگ رضا ��مد ��ندس-۳

گاه از ز���ه ار�د کار�ناس  .��ی ابن�ه ��ا�ی و �طا�عات,  ��ی ابن�ه و را�سازی  �ی �وژه ا��ای � سا��ه سال ۲۴   باا�ان   ���ت و ع�م دا�ش
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گاه رازی ��ما�شاه (سال  –��ان دارای �درک کار�نا�ی �  ۱۳۶۰��ندس ���ه ار�وازی ��و�د سال  گاه ۱۳۸۲���ان از دا�ش ) ، کار�نا�ی ار�د سازه از دا�ش

�ب (سال  گاه آزاد اسال�ی  وا�د ���ان ����.۱۳۹۲آزاد اسال�ی وا�د ���ان �  ) و دا���وی د��رای ��ند�ی ز���ه � دا�ش

   ۰۹۱۲۰۳۲۹۶۷۶    ت��ن

 ).۱۳۸۳-۱۳۸۲(کار�ناس د��ر ��ی �ر�ت سازه و ���ان    -۱

 ).۱۳۸۴-۱۳۸۳کار�ناس د��ر ��ی کارخا� خا� سازی ��ما�شاه (   -۲

 ).۱۳۸۷-۱۳۸۴کار�ناس ��ی �ر�ت ��ند��ن �شاور گاما�یاب (    -۳

ث �خازن آب �رب و �و�ت،    -۴ �د� �وژه �ر�ت ��ند��ن �شاور گاما�یاب  � �وژه �ی ��ح �ی آ�سا�ی، ����ه خا� آب و �ضالب، ا�دا

گاه �ی ��پاژ، �ب�ه �ی آبیاری و زھ��ی ( کا�ل، ����م �ی آبیاری ��ت �شار)، ��وط ا��قال آب ، بند ا���ا�ی و � ، ا��� ���ه و ��سات وا ����ع �جاری

 ).۱۳۹۴-۱۳۸۷ساما�د�ی رودخا�( 

 ).۱۳۹۵-۱۳۹۴کار�ناس ا�ور ��اردادی �ر�ت ���ون � �وژه ا�ان مال (   -۵

 ).۱۳۹۶-۱۳۹۵�د� �وژه �ر�ت ��ند��ن �شاور آ��ن  � �وژه �د و �ب�ه آبیاری تنگ �مام (  -۶
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 ).۱۳۹۶�د� �وژه �ر�ت ��ند��ن �شاور �ھار آب �وه � �وژه ��ح آ�سا�ی �یال�غ�ب ( -۷

 .ا��اء از سازمان �ظام ��ند�ی  ۲دارای �وا� ا��غال پا� یک ��ا�ی و �ظارت و پا�  -۸

گاه زا��س ��ما�شاه (  -۹  ).۱۳۹۴-۱۳۹۲�درس دا�ش

 ).۱۳۸۷کار�ناس ر��ی داد���ری ( از سال  -۱۰

 �ر�ت ��ند��ن �شاور پاسار.��و �یات �د�ه �د� عا�ل و  -۱۱
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 )۱۳۴۵ ، �درک ا�ذ سال(      ���ان ��ی دا�ش�ده از سا��مان و راه ار�د کار�نا�ی �درک دارای ۱۳۲۰ سال ��و�د �و نیک ��و���

 .سال ۱۸ �مدت ��ارداد� و � و�ع�ت �ورت ر�ید�ی ا�ور � ����� و م�تد سا��ه و  سـال ۱۲ حـدود �ا�ی و راه وزارت ر�ید�ی و مانپـ�  اداره �ل مـد�یـت. ۱

کاری . ۲  .�ظار�ی ا�ور �ر��ت و �د�عا�ل ��ت با سال ۵ �مدت راه �و��تان �شاور ��ند��ن با �م

يی �ی�و��ر ۳۲ �ول �ای �مال - ـ ���ان آزا�اه د��ق �آورد ���ه. ۳  .�نا��ه ا�جام ��ت ���و�ه ابن�ه و ���ر �طا�عات �د��ق و آن ابتدا

 ��دن روز � و �ذ�ور ���ر �ون�ھای و �رگ پ�ھای �م�یات �ای �و�ه  �ی�و��ر ۳۰۰ �ول � بندر�باس - ��رجان راه آزاد �ای ت��ی�ی �آورد و ��ره ���ه. ۴

 ).۱۳۸۲ �ھای ����ت اساس �( �م�یات �آورد

 .ا��ايی �م�یات � �ظارت و �ع��ت ��ندس ���وم ��� ��ت د��ن پ�ست � ��شک �و��تا�ی ���ر واریان�ھای �ر�ی و ���ر پ���ھاد. ۵

 را�سازی  �م�یات � �ظارت و ر��ورد ��ندس  آ�ی ��� با ���ر  از ���ی � جای���ن �ی واریانت پ���ھاد و روان – ساوه اول ���ه �وژه �ط اصالح . ۶

 .�ذ�ور �وژه

 .��شک- قوچک ��د� ��ور پ�سازی  �م�یات ��� ��ندس. ۷

 .د��ر ��ل -  شا��ود ��ور ���ی آ�فا�ت و روسازی  �وژه ��� ��ندس. ۸
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ث و پ�سازی  ا�� �( شا��ود ـ دا�غان ـ ��نان ـ ���سار ـ- آباد �ر�ف ��ور � ���م �ظارت. ۹  ).ابن�ه ا�دا

گام( آن �ی واریانت و بند �ی ، �ھاباد ���ی راه ���ر ان�خاب و یا�ی ���ر. ۱۰ کاری  ��  ).راه �و��تان �شاور ��ند��ن  با �م

 .�ذ�ور ��ور پ�ھای د�� ان�خاب �ھایت  � و د�ی ��زان و �یدرو�وژی �طا�عات. ۱۱

 .�ی�و��ر ۱۰۰ �دود �ول � بند �ی -�ھاباد ���ی راه �آورد و ��ره ���ه. ۱۲

 .��زوار – �یا�ی و دا�غان -��نان ا��ايی �م�یات � �ظارت �ی �وژه �د�.۱۳

 .ا�ا���� – نی���� – چا�ھار اص�ی راه  ب/  ۶ ���ه ا��ايی �م�یات � �ظارت �وژه  �د�. ۱۴

 ).ا�ا���� �ذر �نار( ا�ا���� – چا�ھار ��ور ۱۰  ���ه ا��ايی �م�یات � �ظارت  �وژه �د�. ۱۵
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گاه از ���ان – ���ان کار�نا�ی �درک دارای ۱۳۵۳ سال ��و�د �و� ���نگ ��مدرضا  ز���ه ��ند�ی ار�د کار�نا�ی و) ۱۳۷۵ سال(          ا��ر���ر ����ی دا�ش

گاه از  )۱۳۷۸ سال( ���ت و ع�م دا�ش

   ۰۹۱۲۱۷۳۹۱۴۹    ت��ن

 . )۱۳۷۷ - ۱۳۷۶( �وشان بت�ی �ل و �و�ه �ر�ت ـ کارگاه ��ندس و �حا�ب   -۱

 . )۱۳۷۹-۱۳۷۸( کار با�ی سا��ما�ی �ر�ت ـ ��ی د��ر ���ول  -۲

 . )۱۳۸۱ -۱۳۷۹( وزان �ر�ت ـ ���ان با��ر ���ل بازسازی  �وژه ـ کارگاه رئ�س  -۳

 ).۱۳۸۲-۱۳۸۱( وزان �ر�ت ـ ���ان - ����اد ���ل �وسازی  و بازسازی  �وژه �د�  -۴

گاه ع��ی �یئت ��و  -۵  . )��ون � ۱۳۸۰( اسال���� وا�د -اسال�ی آزاد دا�ش

 .�ظارت و ��ره ��وه �د� ـ پاسار �شاور ��ند��ن �د�ه �یئت ��و  -۶
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 ��ودار سازما�ی و ��ست ���ل ک�یدی

 

 

 

  



ری سازه و راه ( پاسار )      ��ند��ن �شاور پایدا

 
http://www.pasarco.com 

 
 

 

 



ری سازه و راه ( پاسار )      ��ند��ن �شاور پایدا

 
http://www.pasarco.com 

ف
ردی

 

 نوع خدمات مهارتهاي خاص سنوات رشته و مقطع تحصیلی نام و نام خانوادگی

مدیر پروژه هاي راه آهن و  –مدیرعامل  هاي مشاور و مسلط به امور قرارداديمدیریت پروژه  17 دانشجوي دکتراي زلزله فاطمه ارکوازي 1
 آب و فاضالب

 10اداره کل پیمان و رسیدگی وزارت راه و ترابري به مدت  مدیریت 54 کارشناس ارشد راه و ساختمان منوچهر نیک گو 2
 برآورد و تهیه اسناد پیمان -سال

 بخش پیمان و رسیدگی مسئول

هاي مطالعات زلزله سازهمدیر اجرایی  تحلیل ریسک 24 کارشناس ارشد مهندسی زلزله فرهنگ نوبرمحمدرضا  3
 خاص و نظارت

طراحی پل در کشور سوریه و اخذ تأییدیه پلهاي مذکور از مشاور  25 کارشناس ارشد سازه مجید رحیم زاده 4
 ITALFERمادرایتالیایی 

مطالعات سازه و ابنیه فنی  -مدیر پروژه
 مسیر

ساله در امور  25نظارت عالیه بر پروژه هاي اجرایی همراه با تجربه  27 کارشناس عمران محمدحسین محمدي 5
 و راهسازي راهداري

 نظارت عالیه  –مدیریت پروژه 
 پروژه هاي راهسازي

 )EPCمدیریت پروژه هاي طرح و اجرا ( و آشنا به مسائل اجرایی پروژه EPCمدیریت پروژه هاي طرح و اجرا  32 کارشناس راه و ساختمان محمودرضا داودي 6

مهندسی  –کارشناس ارشد عمران  الهام شادبهر 7
 رودخانه

 مسئول بخش مطالعات و دفتر فنی مدیریت مطالعات و دفتر فنی 17

 نظارت عالیه  –مدیریت پروژه   ییاجرا يبر پروژه ها هینظارت عال 9 کارشناس ارشد معماري  مهدي بهار 8
 پروژه هاي راهسازي

 نقشه برداري مسیر نقشه برداري با روشهاي نوین خصوصاً در مناطق با معارض و جنگلی 17 کارشناس نقشه برداري ماهان منتصر کوهساري 9

 نظارت عالیه  –مدیریت پروژه   ییاجرا يبر پروژه ها هینظارت عال 11 عمران -کارشناس عمران  حسام خزائی 10
 پروژه هاي راهسازي

مدیر بخش مطالعات هیدرولوژي و  طراحی سازه هاي هیدرولیکی و مطالعات هیدرولیکی پلها 27 دکتراي سازه هاي هیدرولیکی محمد گیوه چی 11
 هیدرولیک

 مطالعات مکانیک خاك محور هامطالعات مکانیک خاك محور از جمله تعیین شیب شیروانها و ترانشه  25 کارشناس زمین شناسی رضا خلج اسمعیلی 12

 GISکارشناس طراحی مسیر و  )ی(طراح 2و  1مطالعات فاز  9 ژئودزي -کارشناس ارشد عمران  میثم مسعودیان 13

 مطالعات طرح هندسی و طراحی مسیر طراحی تقاطع هاي همسطح و غیرهمسطح 17 ارشد راه و ترابريکارشناس  علی تقی نژاد عمران 14

 کارشناس پیمان و رسیدگی رسیدگی به صورت وضعیت، تهیه برآورد، دستور کارها و صورتجلسات 19 نقشه برداري –کارشناس عمران  علوي رضويسید حسن  15

مطالعات ژئوتکنیک، مکانیک سنگ  –طراحی ترانشه هاي پایدار  13 تکتونیک -دکتراي زمین شناسی  میثم مقصودي 16
 و لرزه خیزي

 کارشناس بخش مطالعات 
 زمین شناسی

 طراحی تقاطع هاي همسطح و دوربرگردان ها 17 عمران -کارشناس عمران  محمد راستی 17
 PUSHOVERطراحی پل با روش 

 مطالعات مسیر و طرح هندسی

 طراحی پلهاي فوالدي Pushoverطراحی پل با روش  11 سازهکارشناس ارشد  نوشین محمد تقی 18

راه (پالن، پروفیلهاي طولی و عرضی) و  سازه و  نقشه کشیمسلط به  9  معماريارشد کارشناس  صادقینکیسا  19
 ابنیه فنی (پل بزرگ و تونل)

 مسئول آتلیه نقشه کشی

02 کارشناس بخش مطالعات و طراحی  طراحی مسیر راه و راه آهن 11 کارشناس ارشد زلزله مینا دولتی 
 مسیر

 واحد کنترل پروژه کنترل پروژه و تهیه گزارشات مدیریتی 12 عمرانکارشناس  رضا رئوفی 21

 و مناقصات امور قراردادها امور قراردادها و مسئول نتایج آزمایشگاهی 12 ارشد شهرسازيکارشناس  شاهین رحیم زاده 22

کارشناس ارشد سازه هاي  بهاره میران بیگی 23
 هیدرولیکی

 سازه و هیدرولیک کارشناس کارشناس سازه و هیدرولیک 8

 محمد حسین  24
 زین الدینی

 ISOمسئول کنترل پروژه و  PMBOK مبناي گستره دانش مدیریت پروژه مدیریت پروژه بر MBA 9 عمران -کارشناس عمران 

 متیق زیها، صورتجلسات، دستورکارها و آنال تیبه صورت وضع یدگیرس 5 ژئوتکنیک -کارشناس ارشد عمران  پدرام روحی 25
 و ....

 کارشناس پیمان و رسیدگی
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ص�ی و ا�ذ �وا  �ینا�ه �ی ذ�ل ا�ن �ر�ت با ت��ه � دا�ش ��ی  و ���بیات ���ل ���ب �ود �و�ق � ��ویت � �جا�ع ع��ی و ��

 ��دیده ا�ت:

 ��ویت � جا��ه ��ندسان �شاور ا�ان. -۱

 ��ویت � ا���ن ب�ن ا�ان. -۲

 ��ویت � ا���ن �و�ل ا�ان. -۳

 ��ویت � ا���ن ��ند�ی ارزش ا�ان. -۴

 ��ویت � ا���ن ��ند�ی �مل و ��ل ری�ی ا�ان. -۵

 ).ISO ۹۰۰۱: ۲۰۱۵ا�ذ �وا�ینا�ه ا����ار ����م �د�یت ����ت (  -۶

۷- .  ا�ذ �وا�ینا�ه پیاده سازی ����م ا�وما��ون اداری
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 �شاور جا��ه ��ندسان ��ویت�وا�ینا�ه 
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 ا���ن ب�ن ا�ان�وا�ینا�ه ��ویت 
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ل�وا�ینا�ه ��ویت ا���ن �و� 

 



ری سازه و راه ( پاسار )      ��ند��ن �شاور پایدا

 
http://www.pasarco.com 

 �وا�ینا�ه ��ویت ا���ن ��ند�ی ارزش ا�ان
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 ارزش ا�ان ��ند�ی�وا�ینا�ه ��ویت ا���ن 
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 و ��ل ری�ی ا�ان �ملا���ن ��ند�ی �وا�ینا�ه ��ویت  
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 اداری  ا�وما��ون ����م سازی  پیاده �وا�ینا�ه
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 ���� و �وا�ق ا��ايی �ر�ت � ر��ه ���سات آب و �ضالب
مدت  مبلغ کارفرما تاریخ شماره شرح قرارداد ردیف

 (ماه)

1 

مطالعات تکمیلی مراحل اول و 
نظارت کارگاهی و دوم و خدمات 

عالیه عملیات اجرایی پل خیابان 
 دماوند و باقیمانده کانال باختر

ط ن م/  -124
 ش خ آ 207-84

10/08/1384 
شرکت 

 خاکریزآب
983،342،308،1  22 

2 
طراحی جزئیات کارخانه سگمنت 

 تونل انتقال آب قمرود
900/918  10/09/1384 000،000،120 شرکت سابیر   5 

3 

، نظارت EPCتهیه اسناد مناقصه 
عالیه و کارگاهی پروژه اجراي 

شبکه کمکی کانال غیاثوند حد 
 فاصل بزرگراه صدر تا کانال باختر

-201خ ن/  -182
 ش خ آ 86

01/12/1386 440،211،596،8 خاکریزآب   12 

4 

نظارت کارگاهی و عالیه پروژه 
تونل خیابان حجربن عدي 

 (تیرانداز) حد فاصل فلکه اول
تهرانپارس تا محل اتصال به 

 مسیل سرخه حصار

 -خ ن -169
 ش خ آ228-86

01/08/1386 513،069،001،1 خاکریزآب   12 

5 

نظارت کارگاهی، عالیه و نظارت 
در دوره تضمین پروژه جمع 

آوري و هدایت آبهاي سطحی 
جاده مخصوص کرج حد فاصل 

 22الی  17منهول 

خ ن/  -267
 ش خ آ 255-88

26/08/1388 424،069،650 خاکریزآب   5 

6 

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه 
بازسازي کانال ولنجک (حد 

فاصل بلوار میرداماد تا بزرگراه 
 مدرس)

م/  -خ ن 101
 ش خ آ 197-83

25/11/1383 753،648،704 خاکریز آب    

7 

انجام مطالعات مرحله دوم و 
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه 

 زیرگذر تقاطع 
فتح و کانال جمع آوري  -چیتگر 

 کن   -آبهاي سطحی آزادگان 

565/88/41056 19/12/1388  

سازمان عمرانی 
مناطق شهرداري 

 تهران
000،000،275،4  6 
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مدت  مبلغ کارفرما تاریخ شماره شرح قرارداد ردیف
 (ماه)

8 

تهیه نقشه هاي اجرایی پل  -1
کندور و رمپهاي ورودي و 

تهیه نقشه هاي  -2خروجی 
اجرایی پوشش سقف و زیر سازه 

کندور کانال موجود هدایت آب از 
نظارت  -3به رودخانه کرج 

موردي بر اجراي موضوعات 
 قرارداد

13/21/13417 26/07/1389  

قرارگاه 
سازندگی خاتم 

نوح  -االنبیاء 
 (ع) موسسه حرا

000،000،200  7 
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 ��ح و سا�ت�وژه �ی  ا��ايی � روش 

 کارفرما سال عنوان قرارداد ردیف

1 
گلده محور هراز محدوده شنریض قسمتی از عملیات اجرایی تع

 به گزنک و احداث دو دستگاه پل قوسی بتنی
1393 

اداره کل راه و شهرسازي 
 استان مازندران

2 
محور مسیر قدیم راه آهن هاي طرح و اجرا مقاوم سازي پل

2اسالمشهر ـ گار قم قطعه   
1393 

وزارت راه و شهرسازي ـ 
آهن جمهوري شرکت راه

 اسالمی ایران

3 
محور راه آهن هاياجرا مقاوم سازي پلطرح و   

2بافق ـ بندرعباس قطعه   
1393 

وزارت راه و شهرسازي ـ 
آهن جمهوري شرکت راه

 اسالمی ایران

4 
عملیات اجرایی آماده سازي محوطه ساختمان برگزاري 

 اجالس سران
1390 

 –وزارت راه و شهرسازي 
اداره کل راه و شهرسازي 

 استان تهران

اجرایی طرح و ساخت احداث کمربندي رسول اکرم(ص)عملیات  5  شهرداري رباط کریم 1390 

6 
طرح و ساخت زیر گذر ایستگاه محمد شهر واقع در تقاطع 
آزادراه  تهران ـ کرج ـ قزوین و زیر پروژه هاي وابسته به 

 ایستگاه یاد شده
1388 

سازمان قطار شهري کرج 
 و حومه

7 
اصلی چابهار ـ نیکشهر ـ  / ب راه 6عملیات اجرایی قطعه 

 ایرانشهر
1387 

شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه 

زیربناهاي حمل و نقل 
 کشور

8 
  21نظارت کارگاهی و کنترل پروژه هاي شهرداري منطقه 

( طرح و ساخت ) در زمینه جمع آوري آبهاي سطحی  
1387 

 21شهرداري منطقه 
 تهران

9 
عالیه و کارگاهی  تهیه اسناد مناقصه طرح و ساخت ، نظارت

پروژه اجراي شبکه کمکی کانال غیاثوند حدفاصل بزرگراه صدر 
 تا کانال باختر

 خاکریزآب 1386

10 
طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی تونل راه هاي دسترسی 

 محوطه یادمان سازه
1385 

شرکت ساختمانی 
 مولدینگ
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 را�سازی   �طا�عات �وژه �ی
 (ماه)مدت  کارفرما تاریخ شماره شرح قرارداد ردیف

1 
مطالعات پروژه شش خطه نمودن 

شهر بابک به طول  - رجانیبزرگراه س
  لومتریک 65

1028/98/115 19/12/98 
شرکت راهسازي و 

 115ساختمانی 
9 

2 
جاده ساوه  رهمسطحیمشاوره پل غ

 کلمه) 2(فاز 
 1 شهرداري نسیم شهر 10/11/98 37416/98

3 
اتصال پلدختر مطالعات تونل واقع در 

 پل زال -به آزادراه خرم آباد 
189452/98/55 07/11/98 

شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهاي حمل و نقل 

معاونت ساخت  –کشور 
 و توسعه راهها

4 

4 
 یارتباط ریمطالعات احداث مس

 نیشهرك مهرگان به شهر قزو
40970 11/10/98 

اداره کل راه و 
 شهرسازي استان قزوین

6 

5 
الف)  -نوع ( د  يبهسازمطالعات 

 -بوان  -قطعه دوم محور نورآباد 
 خیمشا

 18/03/98 ص/9130/98
اداره کل راه و 

 شهرسازي استان فارس
6 

6 
تهیه برآورد، اسناد مناقصه و قرارداد 
پیمانکاران پروژه هاي عمرانی فاقد 

 دهیاري شهرستان ري
4098000371000010 29/04/98 

فرمانداري شهرستان 
 ري

2 

 6 شهرداري صباشهر 28/12/97 43104 مطالعات تقاطع غیرهمسطح 7

8 
انجام خدمات مشاوره فاز یک 

مطالعات پل تقاطع خیابان کلهر با 
 کمربندي چیتگر

 6 شهرداري قدس 15/05/98 13889/3

9 

اجراي مطالعه، طراحی و تهیه نقشه 
هاي اجرایی مسیر رمپ ورودي و 
خروجی جاده احمدآباد به اتوبان 

 ساوه -تهران 

 2 شهرداري نسیم شهر 25/03/98 9479/98

10 
قطعه و ارائه اسناد مناقصه پروژه  هیته

 شمال -آزاد راه تهران  3
 2 چیلکو 07/02/98 50756/100/98
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 (ماه)مدت  کارفرما تاریخ شماره شرح قرارداد ردیف

11 

و ارائه  ينقشه بردار هیبرداشت اول
ترانشه و  تیتثب يشنهادیطرح پ

محدوده تونل محور  يدارسازیپا
آوج، رفع اختالف سطح و  - نیقزو

از محور  یبخش یروانیش بیاصالح ش
 يزهرا و رمپ ورود نیبوئ - نیقزو

زنجان به آزادراه  - نیآزادراه قزو
 رشت - نیقزو

46798/15 19/12/97 
اداره کل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي 

 استان قزوین
1 

12 
پروژه هاي  2و  1مطالعات فاز 

شهرستان روستاهاي فاقد دهیاري 
 شهریار

 4 فرمانداري شهریار 20/09/97 16149/1/2939

13 
مطالعات توجیه نهائی و طراحی 

تفصیلی بهسازي روستاهاي فاقد 
 دهیاري شهرستان تهران

 2 فرمانداري تهران 26/01/97 4547/1/97

14 
احداث تقاطع  ییاجرا ينقشه ها هیته

جهاد و  دانیهمسطح م ریغ يها
 )2(فاز   جیبس

 3 شهرداري شهریار 05/09/97 47096

15 
نقطه پر  12  یمنیمطالعات طرح ارتقا ا

تصادف  واقع در محور  يتصادف/دارا
 نیاستان قزو يها

39363/15 25/10/97 
و  ياداره کل راهدار

 يحمل و نقل جاده ا
 نیاستان قزو

6 

16 
مطالعات توجیهی کنارگذر شمال 

 تهران
1432583 16/11/95 

 و فنی مشاور سازمان
 تهران شهر مهندسی

6 

17 
 4 اي لرزه بهسازي دوم فاز مطالعات

 تهران شهر پلهاي از پل دستگاه
1275006 20/10/94 

 و فنی مشاور سازمان
 تهران شهر مهندسی

36 

18 

 بهسازي دوم و اول قسمت مطالعات
 چالوس - کرج محور "ب-د" نوع

 تونل تا شهرستانک پل فاصل حد(
 )البرز

59477 17/08/94 
اداره کل راه و 

 شهرسازي استان البرز
6 
 

19 

 گذر کنار دوم و اول مرحله مطالعات
 اول قسمت مطالعات و امیرکبیر تونل

 دیزین محور) ج( نوع بهسازي دوم و
 اسکی پیست تا قله فاصل حد(

 )دیزین

59404 17/08/94 
اداره کل راه و 

 شهرسازي استان البرز
7 
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 (ماه)مدت  کارفرما تاریخ شماره شرح قرارداد ردیف

20 

 و نهایی توجیه مراحل مطالعات
 همسطح غیر تقاطع تفصیلی طراحی

 - خاش محور با ایرانشهر کنارگذر
 و مسیر مطالعات و ایرانشهر
 مسیر انتهاي کیلومتر 2 هیدرولوژي

44365/55 14/04/94 

 تخصصی مادر شرکت
 توسعه و ساخت
 نقل و حمل زیربناهاي

 کشور

8 

21 
 "ب-د" نوع بهسازي مطالعات

 آزادگان - بن - شهرکرد
7058/94 23/03/94 

 و راه کل اداره
 استان شهرسازي

 بختیاري و چهارمحال
6 

22 
 پل دوم و اول مرحله مطالعات

 غربی و شرقی بخش دسترسی
 کالنتري شهید ترمینال

 4 شهرداري کرج 26/11/93 132769/5/89

23 
 -الموت - قزوین اصلی راه مطالعات

 مازندران استان محدوده در تنکابن
20015 13/05/93 

اداره کل راه و 
 شهرسازي استان قزوین

12 

24 

 محور) ب-د( نوع بهسازي مطالعات
 به چرمشهر - آباد حسن راهی سه

 تقاطع و کیلومتر 40 طول
 - آباد حسن راهی سه غیرهمسطح

 چرمشهر

 24/10/93 ص/47244/1200/93
اداره کل راه و 

 شهرسازي استان تهران
5 

 3 شهرداري صباشهر 11/03/93 4395 شهر صبا ورودي پل طراحی 25

26 

 و بزرگ پلهاي تونلها، مطالعات
 اصلی راه محور دسترسی راههاي

 فاصل حد(تنکابن -الموت -قزوین
 )استحفاظی حوزه تا شهرك

16867 25/04/92 
اداره کل راه و 

 شهرسازي استان قزوین
14 

27 
 تونل دوم و اول مراحل مطالعات
 -قزوین محور 47+500 کیلومتر

 کیلومتر 2/2 طول به تنکابن -الموت
45776 09/10/92 

اداره کل راه و 
 شهرسازي استان قزوین

12 

28 

 فنی ابنیه دوم و اول مراحل مطالعات
 انتها، و ابتدا تقاطعات( میانه کنارگذر

 تقاطع چاي، ترك،قوري جاده تقاطع
 )تبریز-آباد بستان-میانه آهن راه با

45523/91 08/08/91 
راه و  اداره کل

شهرسازي استان 
 آذربایجان شرقی

12 

29 
 4 مهندسی مطالعات کامل انجام
 کمربندي پروژه هاي تقاطع از تقاطع

 ماهشهر
 06/04/91 11203/18/5/240س 

قرارگاه سازندگی خاتم 
 االنبیاء ـ قرب کربال

3 
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30 
 محور دوم و اول مرحله مطالعات

 گناوه -میشان -منیر بابا -نورآباد
 05/10/90 ص/13744/90

اداره کل راه و 
 شهرسازي استان فارس

4 

31 
 فنی ابنیه دوم و اول مراحل مطالعات
 شیراز شرق شمال گذر کنار

64917/55 29/05/90 

شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه 

زیربناهاي حمل و نقل 
 کشور

24 

32 

 فنی ابنیه دوم و اول مراحل مطالعات
 مرحله مطالعاتو   قائمیه گذر کنار
 پل دوم و اول مراحل و تقاطع دوم

 گذر کنار شرقی همسطح غیر تقاطع
 قائمیه

76475/55 23/06/90 

شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه 

زیربناهاي حمل و نقل 
 کشور

24 

33 

 تقاطع -1: دوم و اول مراحل مطالعات
 محور ابتدایی همسطح غیر

 بزرگ پل -2 سمنان -فیروزکوه
 محور 7+550 کیلومتر اي رودخانه

 غیر تقاطع -3 سمنان - فیروزکوه
 با مستوفی احمدآباد محور همسطح

 آزادگان بزرگراه

31711/61 17/08/89 
اداره کل راه و 

 شهرسازي استان تهران
6 

34 
 - قزوین دوم و اول مراحل مطالعات

 تا شهرك فاصل حد( تنکابن - الموت
 )استحفاظی حوزه انتهاي

19998 11/09/88 
اداره کل راه و 

 شهرسازي استان قزوین
12 

35 
 قسمت نمودن چهارخطه مطالعات

 حد چالوس - کرج محور از هایی
 کندوان تونل و بیلقان پل فاصل

44417/63 17/12/87 
اداره کل راه و 

 شهرسازي استان تهران
12 

36 

 فنی ابنیه دوم و اول مراحل مطالعات
 راهی سه -مرند محور

 و یامچی تقاطعات(ایواوغلی
 )محور رگردانهايدورب

55222/55 06/08/87 

شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه 

زیربناهاي حمل و نقل 
 کشور

23 
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1 
کنارگذر  ییاجرا اتینظارت بر عمل

 بروجن
143527/99/55 27/08/99 

 شرکت ساخت و توسعه
زیربناهاي حمل و نقل 

 کشور
معاونت ساخت و توسعه 

 راهها

24 

2 

 یعمران يپروژه ها ينظارت بر اجرا
شهرستان  ياریفاقد ده يروستاها

تهران (از محل اعتبارات ارزش 
 افزوده)

 8 فرمانداري تهران 02/06/99 4923

3 

نظارت بر عملیات اجرایی احداث 
زیرگذر آبترش ضیاء آباد تاکستان 

 –در محل تقاطع با آزادراه قزوین 
 زنجان 

30238 21/07/98 
اداره کل راه و شهرسازي 

 استان قزوین
6 

4 
نظارت بر اجراي روسازي بتنی 

جنوب غربی  1پارکینگ شماره 
 ورودي پایانه کاالي تهران

23405/11 02/05/98 
کل راهداري و حمل و اداره 

 نقل جاده اي استان تهران
6 

5 
نظارت بر عملیات احداث تونل 

شهیده باختر بیگلري (پاسخند) 
 بستک -واقع در محور الر 

 01/04/98 29الف /10667
اداره کل راه و شهرسازي 

 الرستان
36 

6 

تکمیل عملیات اجرایی محور 
 0+000پلدشت از کیلومتر  –مرگنلر 

و احداث پل قره جالو  21+000الی 
 13+050واقع در کیلومتر 

1856/1/100/98 31/02/98 
سازمان منطقه آزاد تجاري 

 صنعتی ماکو –
12 

7 
نظارت عالیه و کارگاهی پروژه هاي 

عمرانی فاقد دهیاري شهرستان 
 شهریار

 12 فرمانداري شهریار 09/02/97 5268/1/97

8 
نظارت عالیه و کارگاهی پروژه هاي 

 فاقد دهیاري شهرستان تهران
 12 فرمانداري تهران 09/02/97 5268/1/97

9 

احداث قطعه  لیادامه نظارت تکم
گرمسار  روزکوهیدوم محور ف

عروس  -(حدفاصل محمود آباد 
 پران)

 26/04/97 97/1200/21787ص/
 ياداره کل راه و شهرساز

 تهران
8 
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10 
بر پروژه  هیو عال یکارگاهنظارت 

 - نیزیمحور د يو نوساز يبهساز
 شمشک

4364 05/01/97 
اداره کل راه و شهرسازي 

 استان البرز
12 

11 
 ریغ ينظارت بر پروژه تقاطع ها

 و جهاد جیبس دانیهمسطح م
 30 شهرداري شهریار 16/10/97 55376

12 
 یلیتکم اتیعمل ينظارت بر اجرا

 همسطح شهرك  ریتقاطع غ
 حمل و نقل

11/16745 02/04/97 
و حمل و  ياداره کل راهدار

 استان تهران ينقل جاده ا
4 

13 

 رینظارت بر احداث تقاطع غ
کوه قائمشهر  روزیهمسطح محور ف

سمنان و احداث  روزکوهیبا محور ف
 پل تنگه سرانزا

 11/02/97 97/ص/5544/1200
 ياداره کل راه و شهرساز

 استان تهران
18 

14 

خدمات مشاور کارفرما ( انجام 
معاونت ساخت و  - ریپذ هیسرما

توسعه آزادراهها) در آزادراه ساوه 
 نیقزو -زهرا  نیبوئ -

2199/47 19/01/97 

شرکت ساخت وتوسعه 
حمل و نقل  يربناهایز

معاونت ساخت و  -کشور 
 توسعه آزاد راهها

36 

15 
/  1قطعه  ییاجرا اتینظارت بر عمل

 - دانیالف باند دوم بزرگراه بابام
 گچساران

173021/96/55 21/12/96 

شرکت ساخت وتوسعه 
حمل و نقل  يربناهایز

معاونت ساخت و  -کشور 
 توسعه راهها

40 

16 

نظارت کارگاهی و عالیه محورهاي 
تقاطع  –داران  –بن  –شهرکرد 

غیر همسطح کمربندي بروجن و 
 کمربندي شهرکرد

14335/96 01/02/96 
اداره کل راه و شهرسازي 

استان چهارمحال و 
 بختیاري

12 

17 

نظارت کارگاهی و عالیه بر اجراي 
عملیات لکه گیري و درزگیري 

 -بوئین زهرا  –محور رحیم آباد 
 اشتهارد

7562 31/03/96 
اداره کل راهداري و حمل و 
 نقل جاده اي استان قزوین

12 

18 
نظارت کارگاهی و عالیه عملیات 
تکمیلی تعریض و بهسازي محور 

 چرمشهر -آب باریک  –ورامین 
 21/12/95 ص/48059/1200/95

اداره کل راه و شهرسازي 
 استان تهران

9 

19 
نظارت بر عملیات اجرایی احداث 

تونل بالنگستان و راههاي دسترسی 
 طرفین آن در محور ارد به فداغ

 31/04/95 29الف /9014
اداره کل راه و شهرسازي 

 الرستان
15 



ری سازه و راه ( پاسار )      ��ند��ن �شاور پایدا

 
http://www.pasarco.com 

 (ماه)مدت  کارفرما تاریخ شماره شرح قرارداد ردیف

20 
نظارت بر تکمیل عملیات اجرایی 

تقاطع غیر همسطح کمربندي 
 شباهنگ -امیرکبیر 

 4 شهریارشهرداري  17/08/94 35184

21 
نظارت بر عملیات اجرایی پروژه 

چالوس در  –تعریض محور کرج 
 محل گالریهاي کم عرض

50556 11/07/94 
و شهرسازي  اداره کل راه

 استان البرز
12 

22 
نظارت بر عملیات اجرایی پروژه 
بهسازي و روکش آسفالت محور 

 چالوس و آنتنی هاي مربوطه –کرج 
50560 11/07/94 

اداره کل راه و شهرسازي 
 استان البرز

18 

23 

نظارت بر اجراي عملیات لکه گیري 
 –و روکش آسفالت آزادراه تهران 

قم حدفاصل آزادگان تا پل فرودگاه 
 ( باند رفت )

 30/10/93 ص/48001/1200/93
اداره کل راه و شهرسازي 

 استان تهران
6 

24 
 احداث عملیات اجراي بر نظارت

 میانه کنارگذر
68967/91 01/07/93 

اداره کل راه و شهرسازي 
 استان آذربایجان شرقی

24 

25 

 عملیات بر عالیه و کارگاهی نظارت
 -بن -داران محور اجرایی

 کمربندي -هفشجان -شهرکرد
 بروجن محور و جنوبی

10419/93 01/05/93 
اداره کل راه و شهرسازي 

استان چهارمحال و 
 بختیاري

12 

26 

 و گیري لکه عملیات بر نظارت
 قم - تهران راه آزاد آسفالت روکش

 فرودگاه پل تا آزادگان حدفاصل
 )رفت باند(

 30/10/93 ص/48001/1200/93
اداره کل راه و شهرسازي 

 استان تهران
6 

27 
 عملیات تکمیل بر کارگاهی نظارت

 میدان غیرهمسطح تقاطع اجرایی
 جهاد

 8 شهرداري خوي 09/10/93 41578

28 

 احداث اجرایی عملیات بر نظارت
 تنکابن -الموت -قزوین اصلی راه

 )مازندران استان محدوده(
 

45559 08/10/92 
راه و شهرسازي اداره کل 

 استان قزوین
 

36 

29 

 4 قطعه اجرایی عملیات بر نظارت
 فاصل حد( تنکابن -الموت -قزوین

 استحفاظی حوزه انتهاي تا شهرك
 )مرزي تونل و قزوین استان

14346 10/04/92 
اداره کل راه و شهرسازي 

 استان قزوین
 

36 
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30 
 ب قطعه اجرایی عملیات بر نظارت
 شیراز شرقی شمال گذر کنار

111725/55 15/10/92 
شرکت مادر تخصصی 

ساخت و توسعه زیربناهاي 
 حمل و نقل کشور

24 

31 
 احداث اجرایی عملیات بر نظارت

 ورامین به گرمسار -قم آنتنی جاده
 )جوادآباد(

24166/63 18/07/91 
اداره کل راه و شهرسازي 

 استان تهران
36 

32 
 عملیات عالیه و کارگاهی نظارت

 بن - چالشتر محور اجرایی
9454/91 01/06/91 

اداره کل راه و شهرسازي 
استان چهارمحال و 

 بختیاري
12 

33 
 حسن محور تعریض و بهسازي

 کریم رباط - آباد وهن -آباد
4467/63 19/02/91 

اداره کل راه و شهرسازي 
 استان تهران

15 

34 
 قطعه اجرایی عملیات بر نظارت
 - اصفهان آهن راه محور انتهایی

 ازنا
158417/3 09/12/91 

شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه زیربناهاي 

 حمل و نقل کشور
12 

35 

 52 کیلومتر -1 هاي پروژه بر نظارت
 -2الموت قزوین محور 62 الی

 طالقان و رود الموت پلهاي ساخت
 حد سوم قطعه باقیمانده -3رود

 52+40 کیلومتر فاصل

11860 17/05/90 

شهرسازي اداره کل راه و 
 استان قزوین

 
 

24 

36 
 احداث اجرایی عملیات بر نظارت

 دسترسی راههاي و بالنگستان تونل
 فداغ به ارد محور در آن طرفین

 29/01/90 29الف//782
اداره کل راه و ترابري 

 الرستان
36 

37 
 احداث اجرایی عملیات بر نظارت

 میانه گذر کنار
43636/91 21/10/90 

شهرسازي اداره کل راه و 
 استان آذربایجان شرقی

24 

38 
 تقاطع اجرایی عملیات بر نظارت
 میاندوآب غربی شمال هاي

124616/55 05/10/90 
شرکت مادر تخصصی 

ساخت و توسعه زیربناهاي 
 حمل و نقل کشور

18 

39 
 عملیات بر کارگاهی و عالیه نظارت

 ملکان -لیالن راه احداث اجرایی
28995/91 17/08/90 

راه و شهرسازي  اداره کل
 استان آذربایجان شرقی

18 
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40 

 چهار  اجرائی عملیات بر نظارت
 -ساران -آبسرد محور نمودن خطه

 کیلومتر 5 طول به کیالن
 

27347/63 18/07/89 
اداره کل راه و شهرسازي 

 استان تهران
15 

41 

 عملیات عالیه و کارگاهی نظارت
 دوم باند احداث پروژه اجرایی

 چهار و بروجن -شهرکرد راه پلیس
 - هفشجان راهی سه خطه

 هفشجان

19033/91 01/09/91 
اداره کل راه و شهرسازي 

استان چهارمحال و 
 بختیاري

12 

42 
 دوم باند اجرایی عملیات بر نظارت

 سه حدفاصل( رزن -تاکستان محور
 )شاپ شامی تا خرمدشت راهی

52208 24/04/91 
اداره کل راه و شهرسازي 

 قزویناستان 
18 

43 

 مسیر اجرایی عملیات بر نظارت
 عملیاتو  نمرود سد جایگزین

 بیمارستان دوربرگردان اجرایی
 فیروزکوه

38886/63 25/11/90 
اداره کل راه و شهرسازي 

 استان تهران
24 

44 
 عملیات عالیه و کارگاهی نظارت

 خطه چهار پروژه اجرایی
 فرادنبه -سفیددشت

2450/24 01/04/90 
کل راه و شهرسازي اداره 

استان چهارمحال و 
 بختیاري

12 

45 
 احداث اجرایی عملیات بر نظارت
 رباط جنوبی کمربندي 1 قطعه

 اسالمشهر -کریم
41507/63 26/10/89 

اداره کل راه و شهرسازي 
 استان تهران

24 

46 
 عملیات بر عالیه و کارگاهی نظارت

 ایواوغلی - مرند محور اجرایی
 )47+200 الی 15+400 کیلومتر از(

52258/15 09/05/89 
شرکت مادر تخصصی 

ساخت و توسعه زیربناهاي 
 حمل و نقل کشور

30 

47 
 تقاطع اجرایی عملیات بر نظارت

 ازندریان راهی سه همسطح غیر
 09/10/89 31673/16الف/

اداره کل راه و شهرسازي 
 استان همدان

24 

48 
 اول قطعه اجرایی عملیات بر نظارت

 ایواوغلی راهی سه -مرند
45999/55 26/02/87 

شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه زیربناهاي 

 حمل و نقل کشور
24 

49 
 دوم باند اجرایی عملیات بر نظارت
 به راهدار راهی سه - قائمیه محور

 کیلومتر 16 حدود طول
35821/55 29/05/87 

ساخت و توسعه شرکت
زیربناهاي حمل و نقل 

 کشور
20 
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1 

 ارزیابی(مقدماتی مرحله مطالعات
 آهن راه احداث) اقتصادي و فنی
 مبارکه آباد حسن ایستگاه از فرعی

 اجراي محل تا اصفهان در واقع
 و چهارمحال فوالد کارخانه طرح

 بختیاري

1290/25 09/12/83 
 فوالد طرح مجري

 بختیاري و چهارمحال
4 

2 

 دوم و اول مراحل مطالعات
 آهن راه احداث روسازي و زیرسازي

 مبارکه آباد حسن ایستگاه از فرعی
 اجراي محل تا اصفهان در واقع
 و چهارمحال فوالد کارخانه طرح

 شهرستان( الف -قطعه بختیاري،
 )مبارکه

1358/25 20/12/84 
 فوالد طرح مجري

 بختیاري و چهارمحال
7 

3 

 دوم و اول مراحل مطالعات
 آهن راه احداث روسازي و زیرسازي

 مبارکه آباد حسن ایستگاه از فرعی
 اجراي محل تا اصفهان در واقع
 و چهارمحال فوالد کارخانه طرح

 شهرستان( ب -قطعه بختیاري،
 )بروجن

1358/25 20/12/84 
 فوالد طرح مجري

 بختیاري و چهارمحال
7 

4 
 تعمیر طرح ارائه و مطالعات خدمات

  محور پلهاي سازي مقاوم و
 اندیمشک - اهواز

 27/10/84 ص31/11228
 فنی ابنیه و خط کل اداره

 آهن راه
6 

5 
 راه احداث اولیه توجیه مطالعات

 بادرود گرمسار آهن
137871/21 02/11/89 

 - ترابري و راه وزارت
 و ریزي برنامه معاونت

 نقل و حمل اقتصاد
3 

6 

 مطالعات مهندسی خدمات
 توپوگرافی، دوم، مرحله زیرسازي

 آهن راه پروژه میخکوبی و بالیزاژ
 اقلید -یزد

 16/09/89 س /240 /5 /18 /2410
 خاتم سازندگی قرارگاه

 کربال قرب -النبیاء
12 
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7 
 روسازي، عملیات بر نظارت

 و الکتریکی عالئم و ارتباطات
 اردبیل -میانه آهن راه  ارتباطات

168242/5 28/12/90 
 تخصصی مادر شرکت

 بناهاي زیر توسعه و ساخت
 کشور ونقل حمل

12 

8 
 ریلی میانبر اولیه توجیه مطالعات

 اصفهان آهن راه محور به یزد ناحیه
 شیراز -

7196/2 29/01/90 
شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهاي حمل و نقل 

 کشور
6 

9 
 قطعه اجرایی عملیات بر نظارت
 - اصفهان آهن راه محور انتهایی

 ازنا
158417/3 09/12/91 

شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهاي حمل و نقل 

 کشور
12 

10 
 پلهاي دوم و اول مراحل مطالعات

 تقاطع و میانجو و خداجو آهن راه
 چکان زاده امام همسطح غیر

96035/91 21/09/92 
اداره کل راه و شهرسازي 
 استان آذربایجان شرقی

6 

11 

 مسیر محور هاي پل سازي مقاوم
 2 قطعه گارقم -اسالمشهر قدیم

 افزایش منظور به) گارقم -پرندك(
 ساخت و طرح روش به ظرفیت

 )EPC( صنعتی غیر

 11/12/93 31/ ص/188274
 -شهرسازي و راه وزارت
 جمهوري آهن راه شرکت

 ایران اسالمی
18 

12 

 -بافق محور هاي پل سازي مقاوم
 -تپه قره( 2 قطعه بندرعباس

 عباس، بندر -انشعاب انشعاب،
 منظور به) رجایی شهید انشعاب
 و طرح روش به ظرفیت افزایش

 )EPC( صنعتی غیر ساخت

 11/12/93 31 ص/188292
 -شهرسازي و راه وزارت
 جمهوري آهن راه شرکت

 ایران اسالمی
24 
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کا�ن  �و�ل ��ور ��و�ن ـ ا��وت ـ ت�
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 ���ه ده ��ور چا�ھار ـ نی���� ـ ا�ا����
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 �ع��ض گا��ی �ی ��ور ��ج ـ چا�وس
 

 

 ��سازی و رو�ش آ�فا�ت ��ور ���ان ـ ساوه ( ا��ای ژ�وکا��وزیت )
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گلده –�ل قو�ی ��ور ��از   � ��نک ��دوده ��

 

 بندر�باس -�ل راه آ�ن ��ور با�ق 
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 یادمان�و�ل ���و� 

 
غ  �و�ل با�ن��تان واقع � ��ور ارد � �دا
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 چا�وس -�ع��ض گا���ھای ��ور ��ج 

 
ن �ھاد �وی  �قا�ع ��ر ����ح �یدا
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 ��ست �قد���ه �
 کار��ما ��وان �وژه ��وان �قد���ه رد�ف

گلده � ��نک و �ل قو�ی �ش وزان �دردا�ی �ش�� و ۱  �ع��ض ���ی از ��ور ��از ��دوده ��
ری و �مل و ��ل جاده ای ا�تان ماز�دران  اداره �ل را�دا

 ( پ����ن ����ا�س ب�ن ا�مل�ی �ل )
 ���داری اسال���� اسال������ح �ع��ض ��ور ا�مد آباد ���و�ی  �دردا�ی ۲
 اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ��و�ن �ظارت �ل �ی طا�قان رود و ا��وت رود�طا�عات و  �ش�� و �دردا�ی ۳
کا�ن -ا��وت  –�ظارت � ا��ای  �وژه را�سازی ��ور ��و�ن  �دردا�ی ۴  اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ��و�ن ت�
 اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ��و�ن ��ا�ی �و�ل ��ر�وه �ش��  و �دردا�ی ۵
 �ر�ت سا�ت و �و��ه راهھای ����ه �مال �رق ��ور تنگ ا�وا��یات –د�ت ارژنگ  –����ه  –با�د دوم �ر��اه �ورآباد  �دردا�ی ۶
 سازمان ���ا�ی �نا�ق ���داری ���ان گا� ���داری ���ان ۲۱ت���ل و ا��ای ��ح �ی ���ا�ی �نا�ق  �ش�� و �دردا�ی ۷
 اداره �ل راه و �ا�ی ا�تان ���ان ۱۳۸۸�و�ق سال �ر�ت ��و� و  �ش��  و �دردا�ی ۸
ری ���ان  ��سازی ، ز�سازی و آ�فا�ت جاده ورودی ��ی رو�تا�ی ��ش آسارا  �ش��  و �دردا�ی ۹ ری آسارا  –ا�تا�دا  ��شدا

 �دردا�ی ۱۰
���ک ا��قالل (�ل �ردار ��ید  –�م�یات ا��ايی �وژه �ل ���ا��ر 

 �و��ری)
 ۲۱���داری ����ه 

 اداره �ل راه و �ا�ی ا�تان ���ان ۱۳۸۷�ر�ت ��و� و �و�ق سال  �دردا�ی و �پاس ۱۱
گاه �رگ راه و ���سازی  �دردا�ی ۱۲  وزارت راه و ���سازی  �ر�ت � �ما�ش
گاه �رگ راه و �ا�ی و �نا�ع وا���ه �دردا�ی ۱۳  وزارت راه و �ا�ی �ر�ت � �ما�ش
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 اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ���ان � � ��ح ا�تانا�جام �وژه  �دردا�ی ۱۴
 اداره �ل راه و �ا�ی ا�تان ���ان ورا��ن -��ه �دن ��ور ری  ۸�وژه  �دردا�ی ۱۵
 اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ���ان �قا�ع ��ر ����ح �پاه ���یار �قد� و �ش�� ۱۶
 �ا�ی ا�تان ���ان اداره �ل راه و ۱۳۸۹�ر�ت ��و� سال  �دردا�ی ۱۷
یت و ��ع آوری آ�ھای ���ی ��� ���ان �دردا�ی ۱۸  �ر�ت خا���آب �دا
 اداره �ل راه و �ا�ی ا�تان ��و�ن ���تان -ا��ای ���ه �وم با�د �دید ��ور آب��م  �دردا�ی و �پاس ۱۹
کا�ن -ا��وت  –���ه �وم ��ور ��و�ن  �ش�� و �دردا�ی ۲۰ ری ��و�ن  ت� ری رودبار ا��وت –ا�تا�دا  ��شدا
 ���داری �با��� �طا�عات �قا�ع ��ر����ح �با��� �قد� ۲۱

 �دردا�ی ۲۲
 –و�ن آباد  –�وژه �رگ �ز اول و دوم �ع��ض و ��سازی ��ور رباط ���م 

 ��ن آباد
 اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ���ان

ری ���ان ��� �� �قد� و �ش�� ۲۳  ا�تا�دا
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 دوره �ی آ�وز�ی �ذرا�ده �ده��ی از 
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ن �و�ید، �یابان ���ت ��رازی (�ر�ی)، پالک  -آ�س : ���ان       ، ١٧٠پای�ن � از �یدا
                              ١٤١٩٩٣٣٦٥٣�د ���ی                                                                                   ٥���ه دوم، وا�د 

  ٠٢١      ٨٩٧٨٣٣٩٥ف�س:                                 ٠٢١      ٦٦٥٧١٥٠٣و  ٤ت��ن: 
                      www.pasarco.com  وب سایت :

                info@pasarco.com   �ست ال��رونی�ی :

                              pasarco@yahoo.com 
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