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مهندسین مشاور جاماب

شرکت مهندسین مشاور جاماب با بیش از 40 سال سابقه  فعالیت در سال 1354 با نام

 شرکت مهندسین مشاور عمران و توسعه منابع آب ایران در تهران به ثبت رسید و در زمینه 

مطالعات و توسعه منابع آب آغاز به کار نمود و سپس در سال 1365 به شرکت مهندسین

 مشاور جاماب تغییر نام داد. این شرکت در طی سالیان گذشته با حضور خود در انجام

طرح هاي استراتژیک حوزه آبیاري و زهکشی، مدیریت طرح، تاسیسات آب و

فاضالب،کشاورزي، دامپروري و شیالت خدمات شایان ذکري را ارائه

نموده است.

شرکت مهندسین مشاور جاماب در حال حاضر با برخورداري

 از کادر تخصصی مجرب و تجارب حاصل از انجام طرحهاي

 مطالعاتی مهم ملی و منطقه اي نقش  مهمی را

 در صنعت آب کشور ایفاء می نماید.



سخن مدیر عامل

آب منبعی طبیعی، کمیاب، حیاتی و از دست رفتنی است که انسان بطور مستمر در

هر زمان و مکان به آن نیاز دارد، و کمبود آن به معناي در خطر بودن جان

انسانهاست که براي بیشتر کشورهاي در حال توسعه، تهدیدي بسیار بزرگتر

از مناقشات مسلحانه براي امنیت انسان است. 

استفاده معقول از منابع آبی نکته اصلی براي تامین مایحتاج غذایی جهان

است.

در کشور ما نیز دولت در زمینه کنترل و توزیع مناسب آب، اجراي

طرح هاي مختلف در زمینه توسعه و مهار آبها و تامین آب شرب

شهري و روستایی سرمایه گذاري کالنی انجام داده است. اما به

نظر می رسد به دلیل رشد روزافزون نیازها و دخالت مولفه هاي

سیاسی و اجتماعی، هماهنگی مناسبی میان عرضه و رشد

تقاضاي آب صورت نگرفته است.

کاهش سرانه منابع آب تجدید شونده و ورود کشور به مرحله

تنش آبی، گسترش آلودگی منابع آب، اضافه برداشت آب از

سفره هاي آب زیرزمینی و تشدید بحران آب در دشت ها و الگوي

نامناسب تولید محصوالت زراعی از منظر سازگاري با اقلیم و

تشدید بحران هاي اجتماعی و منازعات بر سر آب و کمبود رو به

تزاید آن در کالن شهرها نمادهایی از چالش هاي خطیر فرا روي 

مدیریت منابع آب در کشور می باشند. این شرایط تمام مولفه هاي

توسعه در مناطق مختلف کشور را با تهدید جدي مواجه نموده است.

مسلم است که براي مواجهه با این معضل کنونی و پیش رو در آینده،

نقش علوم نوین، فناوري و تکنولوژي پر رنگ و موثر خواهد بود. شرکت هاي

مهندس مشاور با عملکرد مناسب خود می توانند نقش جدي و انکار ناپذیري

را به مثابه «مغزافزار» صنعت آب در حل این مشکالت داشته باشند. 

در این ارتباط شرکت مهندسین مشاور جاماب امیدوار است با پیشینه اي نزدیک

به 40 سال در مطالعات توسعه منابع آب کشور و با داشتن مسوولیت اصلی در تهیه

طرح هاي جامع آب کشور و همچنین احاطه کامل به عرصه هاي کالن مدیریت استراتژیک

آب و خاك کشور و با اتکا به حضور نیروهاي کارآمد و خبره و همچنین پشتیبانی کارفرمایان

محترم بتواند به عنوان مشاوري امین و معتمد خدمات مشاوره فنی و مهندسی خود را در عرصه هاي

داخلی و بین المللی در اختیار متقاضیان قرار دهد.  

  مدیرعامل

بیانیه ماموریت شرکت

شرکت جاماب مجموعه اي فعال در زمینه مشاوره مهندسی می باشد که با برخورداري از مدیریت

      کارآمد، سرمایه انسانی مجرب و علمی، ضمن تاکید بر منشور اخالقی و ارزشی، با تکیه

            بر تجارب ارزشمند خود و با بهره گیري از دانش و فن آوري روز، خدمات مطالعاتی،

                نظارتی طرح و ساخت و خدمات فنی مهندسی به کارفرمایان دولتی و غیردولتی 

                   در داخل وخارج از کشور ارائه می نماید. در این راستا :

با بکارگیري تمام تالش و توان خود موجبات حفظ، بهبود و ارتقاء

 منابع در اختیار را فراهم نموده و با سطح باالي عملکرد حرفه اي،

   صداقت و انصاف نسبت به آنها متعهد خواهیم بود.

خدمات خود را با کیفیت مطلوب و با رعایت قیمت رقابتی و

منصفانه در بازار با استفاده از بهترین کارشناسان و تکنولوژي

در دسترس، مناسب و متناسب و در کوتاه ترین زمان ممکن

ارائه می نماییم.

تولید حاشیه سود مناسب و افزایش ثروت سهامداران از طریق  به 

کارگیري مناسب سرمایه گذاري آنها با رعایت منافع ذي نفعان شرکت و

همچنین بهره گیري از فرصت هاي سرمایه گذاري مطلوب در بازار  با

برخورداري از قابلیت هاي الزم در سطوح ملی، منطقه اي و جهانی ضمن

به کارگیري مدل هاي مختلف مشارکت  با رعایت شفافیت در تمام عملیات

و اطالعات.

                  ضمن تاکید بر مشارکت کارکنان و حمایت از نوآوري و خالقیت در کلیه سطوح بر این  باوریم که 

        موفقیت آنها پایه و اساس موفقیت شرکت خواهد بود و لذا همواره رفاه نسبی کارکنان را  فراهم نموده و 

زمینه ارتقاء و رشد استعدادهاي آنها را با آموزش و تشویق مناسب فراهم خواهیم نمود.

براي ذي نفعان

براي مشتریان

براي سهامداران

براي کارکنان

5 مهندسین مشاور جاماب



7 مهندسین مشاور جاماب

نمودار سازمانی

شرکت مهندسین مشــاور جاماب با نگرش محوریت نیروي انســـانی، با بهره گیري از نیروهاي متخصـــص و با تجربه در درجه هاي مختلف 

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا توانسـته است در زمره یکی از توانمندترین شرکت هاي مشـاور قرار گیرد و با این سرمایه انسـانی همواره به 

سهولت پروژه هاي مختلف محوله را به نتیجه مطلوب رسانده است. 

توزیع پرسنل شاغل شرکت 

به تفکیک محل خدمت

مجمع عمومی

هیات مدیره 

مدیرعامل 

مشاورین 

دفتر مدیر عامل  کمیته راهبردي

امور خدمات
مدیریت طرح 

امور تاسیسات آب
و فاضالب 

امور کشاورزي،
شیالت و آبزیان 

امور سد، رودخانه و
شبکه هاي آبیاري و زهکشی 

امور خدماتامور توسعه پایدار 
مهندسی مشترك  

مدیریت
طرح و برنامه ریزي

مدیریت امور قراردادها و
پیمان و رسیدگی

مدیریت
فنآوري اطالعات 

مدیریت 
 توسعه ارتباطات و بازار 

مدیریت
پشتیبانی

مالی 

اداري و منابع انسانی 

آموزش 

تحلیل و توسعه بازار 

ارتباطات و تبلیغات 

سیستم ها و روش ها 

مدیریت دانش 

بانک هاي اطالعاتی 

سیستم هاي
اطالعاتی جغرافیایی 

خدمات رایانه 

امور قراردادها 

پیمان و رسیدگی 

کشاورزي تصفیه خانه مدیریت طرح 1 

کنترل پروژه 

شبکه هاي آبیاري
و زهکشی 

مدیریت طرح 2

مدیریت طرح 3 

مخازن و تلمب هخان هها 

خطوط انتقال و شبکه 

تجهیزات

 دامپروري 

شیالت و آبزیان 

منابع طبیعی و
آبخیزداري 

گلخانه و مجتم عهاي
گلخان هاي 

سد و تونل 

مهندسی رودخانه 

منابع و مصارف 

اجتماعی و نظا مهاي 
بهر هبرداري 

مطالعات اقتصادي 

محیط زیست 

جغرافیایی و
برنامه ریزي قضایی 

ژئوتکنیک و 
زمین شناسی 

ژئوفیزیک 

نقشه برداري

برنامه ریزي استراتژیک 

منابع انسانی

منابع آب و خاك 

توزیع پرسنل شاغل شرکت 

به تفکیک مدرك تحصیلی

دکترا و فوق دکترا

٪2

دیپلم و زیر دیپلم

٪12

کاردانی

٪4

کارشناسی

٪47

کارشناسی ارشد

٪35

دفاتر استانی

٪70

دفاتر مرکزي

٪30
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 گروه هاي مشارکت و همکاري هاي بین الملل:

با توجه به ترکیب سهام داران، شرکت جاماب، همواره به عنوان یکی از عناصر مهم و کلیدي در گروه هاي مشــــارکت شرکت هاي پیمانکاري 

جهاد نصر در پروژه هاي بزرگ EPC + F، ایفاي نقش می نماید. این دیدگاه توسعه اي باعث گردیده است که شرکت جاماب به منظور حضور 

فعال در پروژه هاي مهم درون و برون مرزي، همواره عالقه مند و مشــتاق به عقد قراردادهاي مشــارکت با شرکت هاي پیمانکاري، مشــاور و 

فاینانسور داخلی و یا خارجی باشد. 

در این راستا می توان به مشارکت شرکت جاماب با شرکت ها و  مراکز علمی داخلی و خارجی زیر اشاره نمود:

رتبه بندي و گواهینامه هاي صالحیت

مهندسین مشاور جاماب داراي رتبه بندي و صالحیت انجام کار به

شرح زیر می باشد:

پایه1 در رشته مدیریت طرح هاي شبکه هاي آبیاري و زهکشی

 پایه 1  شبکه هاي آبیاري و زهکشی 

 پایه 2 تأسیسات آب و فاضالب 

 پایه 3 مشاوره مهندسی رودخانه

 پایه 3 مشاوره کشاورزي، منابع طبیعی و دامپروري

 پایه 3 مشاوره شیالت و آبزیان 

رتبه مدیریت طرح: 

 رتبه مشاور: 
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انجام مطالعات در زمینه هاي تخصصی

معرفی امور تخصصی

امور مدیریت طرح

امور سد، رودخانه و شبکه هاي آبیاري و زهکشی

امور تاسیسات آب و فاضالب

امور توسعه پایدار منابع آب و خاك

امور کشاورزي، شیالت و آبزیان

امور خدمات مهندسی مشترك

تهیه و تدوین استراتژي هاي مدیریت صنعت آب (ملی و منطقه اي) 

انجام مطالعات در زمینه هاي: 

     طرح هاي جامع آب و خاك و محیط زیست (ملی و منطقه اي)

     طرح هاي برقابی  

     توسعه منابع آب

     طرح هاي تأمین و انتقال آب  

    مدیریت طرح شبکه هاي آبیاري و زهکشی            

بهره برداري از شبکه هاي آبیاري و زهکشی

مطالعات ساماندهی رودخانه

مطالعات مهار سیالب

مطالعات مهار فرسایش کناره و بستر 

طراحی ایستگاه هاي پمپاژ و تصفیه خانه ها 

انجام مطالعات و طراحی در زمینه هاي:          

    پروژه هاي آبیاري و زهکشی

    پروژه هاي آب و فاضالب شهري و روستایی 

    پروژه هاي کشاورزي، منابع طبیعی و دامپروري 

    پروژه هاي شیالت و آبزیان

انجام خدمات مهندسی ژئوتکنیک و ژئوفیزیک طرح هاي عمرانی

 تهیه مدل هاي ریاضی در برنامه ریزي منابع آب  

 تهیه سامانه هاي اطالعاتی و برنامه هاي کاربردي  

(GIS) تهیه سامانه اطالعاتی جغرافیایی 
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بیانیه محیط زیست

مهندسین مشاور جاماب به یاري متخصصان خود در زمینه محیط زیست و انجام خدمات متنوع از جمله ارزیابی اثرات زیست محیطی
 (EIA: Environmental Impact  Assessment)  و با داشتن احســاس مســـئولیت مدنی همواره یاري رسان سازمان هاي 

ذي ربط در به اجرا گذاردن پروژه هاي مختلف عمرانی و صنعتی شهري و روستائی به لحاظ اثرات زیست محیطی آنها بوده است.
در این راستا تیم هاي متخصص شرکت عالوه بر موارد پیش گفته قادرند راه کارهاي عملی جهت رفع مشکالت احتمالی زیست محیطی 

را نیز ارائه نمایند.
جاماب این امر را رسالت مدنی خود تلقی نموده و بدون در نظر گرفتن سازوکار مالی آن، همواره پیش قدم در ارائه خدمات مشاوره اي در 

جهت منافع عامه بوده است. 

مدیریت دانش فرایندي است که در درون سازمان شرکت مهندسین مشاور جاماب به امر تولید، جمع آوري و کسب دانش و ذخیره سازي 
آن در حافظه سازمانی، توزیع دانش و تشـــــــویق کارکنان به سهیم کردن دانش خود با دیگران پرداخته و نحوه به کارگیري و به روز 

درآوردن دانش موجود را جهت اجراي ماموریت در سازمان نهادینه نموده و تسهیل می نماید.

مدیریت دانش



پروژه هاي شرکت در یک نگاه

مدیریت طرح

عنوان پروژهامور

پروژه هاي اخیر شرکت جاماب - نقشه پراکندگی در سطح کشور

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

توسعه پایدار

مدیریت طرح

مدیریت طرح

سد و شبکه

سد و شبکه

سد و شبکه

سد و شبکه

سد و شبکه

سد و شبکه

شیالت و آبزیان

سد و شبکه

توسعه پایدار

مدیریت طرح

مطالعات مرحله اول و دوم تجهیز و توسعه سامانه آبیاري در سطح 8000 هکتار اراضی شهرستان میناب

مدیریت طرح بر اجراي شبکه فرعی آبیاري و زهکشی، زهکشی زیرزمینی و تجهیز و نوسازي بخشی از اراضی دشتهاي استان خوزستان 
حوزه رودخانه هاي دز و کارون

مدیریت طرح شبکه فرعی آبیاري و زهکشی رودخانه هاي مرزي استان آذربایجان غربی

طرح و ساخت(EPC) شبکه فرعی آبیاري و زهکشی و تجهیز و نوسازي اراضی ساحل راست رامهرمز, ناحیه عمرانی 3

طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاري و زهکشی و تجهیز و نوسازي اراضی جنوب کرخه نور- ناحیه قدس- هویزه

طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاري و زهکشی و تجهیز و نوسازي اراضی واحد عمرانی 2 دشت دوسالق

طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاري و زهکشی و تجهیز و نوسازي اراضی واحد عمرانی 3 و 4 دشت دوسالق

پروژه نظارت سد خاکی ایلی آباد شهرستان بهمئی

پروژه نظارت سد مخزنی کوهبرد شهرستان کهگیلویه

انجام خدمات مدیریت طرح جهت انجام فعالیتهاي آبزي پروري و صید آبزیان

مطالعه و تهیه طرح توجیهی فنی و مالی پرورش ماهی در قفس در دریاچه سدها 

مطالعه و تهیه طرح توجیهی فنی و مالی پرورش ماهی  خاویاري در شمال و جنوب کشور 

ساماندهی رودخانه مسیل بردول (رودخانه پارسیان)

مطالعات شبکه آب و و آالینده هاي آن از مبدا تا مصرف استان البرز

انجام مطالعات تعیین حریم کیفی و کمی مخازن سطح هاي استقالل ، جگین و شمیل در استان هرمزگان

انجام مطالعه ، شناسایی ، پایش حریم کیفی دشت هاي حاجی آباد و رودان

مدیریت طرح بر مطالعات و اجراي طرح توسعه سامانه هاي نوین آبیاري در استان هاي منطقه 2

توسعه پایدار

توسعه پایدار

شیالت و آبزیان

شیالت و آبزیان

خدمات مشاوره در قالب عامل چهارم بر اجراي شبکه فرعی آبیاري و زهکشی، زهکشی زیرزمینی و تجهیز و 

نوسازي بخشی از اراضی دشتهاي استا نهاي خوزستان و ایالم

انجام خدمات مدیریت طرح جامع شبکه هاي فرعی آبیاري و زهکشی رودخانه هاي مرزي استان آذربایجان غربی

مدیریت طرح فعالیت هاي آبزي پروري و صید آبزیان 

مدیریت طرح بر مطالعات و اجراي طرح توسعه سامانه هاي نوین آبیاري در استان هاي منطقه 2

موسسه جهاد نصر 

وزارت جهاد کشاورزي 

موسسه جهاد نصر 

وزارت جهاد کشاورزي 

31

32

33

34

نام کارفرمانام پروژه

نام کارفرمانام پروژه

مطالعات طرح هاي کالن صنعت آب و خاك 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

مطالعات استراتژیهاي مدیریت ملی آب

مرحله اول طرح جامع آب کشور

مرحله دوم طرح جامع آب کشور 

مطالعات نظام بهره برداري از آب کشاورزي

مطالعات تهیه برنامه جامع سازگاري با اقلیم خشک و نیمه خشک

بهنگام سازي فوري طرح جامع آب کشور

مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب در حوضه هاي (مهارلو-بختگان)+

(ابرقو-سیرجان)+(هامون-جازموریان)+(کویر لوت)+(درانجیر-ساغند)

طرح جامع برقابی

مطالعات شناسایی و تبیین نقش آب در رشد و توسعه اقتصادي کشور

مطالعات شناسایی و تبیین راههاي تقویت بنیه مالی بخش آب

مطالعات تعیین و تدوین خطوط راهنماي مدیریت اقتصادي بخش آب

بهنگام کردن مطالعات طرح جامع آب تهران

طرح جامع آب منطقه اي مازندران

مطالعات جامع سیل رودخانه هاي مهم استان آذربایجان غربی

مطالعات جامع سیل رودخانه هاي مهم استان هرمزگان

طرح جامع آب منطقه اي هرمزگان

طرح جامع آب منطقه اي غرب

سیر تاریخی فرهنگ آب (مطالعات تدوین فرهنگ مدیریت صنعت آب در ایران)

طرح جامع آب منطقه اي سیستان و بلوچستان

طرح جامع آب منطقه اي یزد

مطالعات مرحله اول طرح جامع ساماندهی آبراهه کارون

طرح جامع حوضه رودخانه هاي مارون، کرخه، زهره، دز و کارون

وزارت نیرو 

وزارت نیرو

وزارت نیرو 

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت مدیریت منابع آب ایران

وزارت نیرو 

وزارت نیرو

شرکت آب و نیرو

وزارت نیرو 

وزارت نیرو

وزارت نیرو 

آب منطقه اي تهران 

آب منطقه اي مازندران 

وزارت نیرو 

وزارت نیرو 

آب منطقه اي هرمزگان

آب منطقه اي غرب 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

آب منطقه اي سیستان و بلوچستان 

آب منطقه اي یزد 

سازمان آب و برق خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

تخصیص بهینه منابع آب به مصارف مختلف شهري،صنعتی و کشاورزي در منطقه تهران بزرگ

بهینه سازي بهره برداري از سدهاي کرج،الر،لتیان

بهینه سازي بهره برداري از سد بوکان

مطالعات شناخت و امکانیابی تغذیه مصنوعی در 30 دشت استان خراسان

بررسی هاي اجمالی منابع آب حوضه آبریز رودخانه اترك

مطالعات اجمالی منابع آب اترك

مطالعات اجمالی بررسی منابع آب منطقه هشترود

مطالعات شناسایی طرح هاي تامین آب در مناطق مستعد کشور

مطالعات شناسایی کانال سراسري انتقال آب غرب به شرق مازندران

تهیه و تدوین مدل بهره برداري از سد مخزنی زاینده رود

طرح تامین آب دشتهاي گرمسیري غرب کشور (سیروان)

محاسبه خالص نیاز آبی محصوالت مختلف در دشتهاي کشور و تعیین الگوي مصرف بهینه آب 
 کشاورزي براساس اطالعات موجود

مطالعات توسعه منابع آب تاالب آقا گل همدان

مطالعات شناسایی استفاده و انتقال مازاد منابع آب حوضه دریاچه ارومیه

مطالعات امکانیابی تامین آب دشت باشت

مطالعات طرح توسعه منابع جنوب تهران

مطالعات امکانیابی توسعه منابع آب منطقه بندرلنگه

مطالعات تهیه منحنی فرمان بند پیشین در زمان ساخت بند انحرافی سد شیر گواز

مدل ریاضی آبهاي سطحی تهران

تهیه و تدوین مدل ریاضی بهره برداري از منابع آب حوضه رودخانه کارون و دز (دیسپاچینگ)

مطالعات شبکه بهینه سنجش منابع آب کشور

مطالعات مدیریت منابع آب دشت هاي گرمسیري غرب کشور (سیروان)

تهیه مدل ریاضی سیستم هشدار دهنده سیل رودخانه کرخه

مطالعات اجمالی بررسی امکان انتقال آب از سرشاخه هاي سیروان به دشت بیجار، قروه- دهگالن و همدان

مطالعات بررسی منابع و مصارف آب استان یزد در افق 1400

مطالعات بررسی منابع و مصارف آب استان کرمان در افق 1400

مطالعات منابع آب تهران

بهره برداري بهینه آب سطحی سامانه سدهاي کرج،الر،لتیان،ماملو و طالقان

بهنگام سازي طرح جامع تامین دراز مدت آب تهران

الحاقیه سیروان مطالعات تکمیلی مرحله اول سیروان

مطالعات جامع کاربردي توسعه بهره برداري از منابع آب شهرستان بندر خمیر

تهیه مدل ریاضی رواناب بارندگی در محدوده هاي مطالعاتی استان اصفهان

خدمات مشاوره اي تعیین سقف کف شکنی چاهها در دشت ممنوعه ایوانکی

انجام مطالعات منابع آب و هیدروژئولوژي روستاي گرموك از توابع شهر سمیرم

مطالعات تاثیر تونل انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قمرود بر منابع آب زیرزمینی

نظارت بر عملکرد فعالیت هاي شرکت هاي آب منطقه اي سراسر کشور در مورد اجراي پروژه هاي تعادل 
بخشی مربوط به منطقه 4 شامل استان هاي کردستان، کرمانشاه، همدان، لرستان، ایالم و خوزستان

شرکت آب منطقه اي تهران 

وزارت نیرو 

وزارت نیرو

شرکت آب منطقه اي خراسان 

وزارت نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو

آب و نیرو 

وزارت نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو 

وزارت نیرو

شرکت آب منطقه اي تهران

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه اي سیستان و بلوچستان 

شرکت آب منطقه اي تهران 

سازمان آب و برق خوزستان 

تماب 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

شرکت مدیریت منابع آب ایران

آب و نیرو 

شرکت آب منطقه اي یزد 

شرکت آب منطقه اي کرمان 

مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران 

شرکت آب منطقه اي تهران 

شرکت آب منطقه اي تهران 

آب و نیرو 

شرکت آب منطقه اي هرمزگان 

شرکت آب منطقه اي اصفهان 

شرکت مدیریت منابع آب ایران

آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

شرکت آب منطقه اي تهران 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

تماب

تماب 

تماب 

تماب 

وزارت نیرو

سازمان آب و برق خوزستان 

وزارت نیرو 

وزارت نیرو 

سازمان جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد 

سازمان جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد 

سازمان جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد 

سازمان جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد 

سازمان جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد 

سازمان جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد 

سازمان جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد 

سازمان جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد 

شرکت آب منطقه اي لرستان 

بررسی گزارش مطالعات احیاي سد قدیمی فریمان

بررسی گزارش مطالعات سد مخزنی شاهرود در طارم علیا

بررسی گزارش مطالعات سد مخزنی تبارك آباد-بارزو

بررسی گزارش مطالعات سد مخزنی تنگوییه سیرجان

مطالعات مرحله اول خرتوت

تحقیقات موردي مسیر پروژه سد کرخه

مطالعات سدهاي کهرویه،اسفرجان در استان اصفهان مرحله اول

مطالعات سدهاي کهرویه،اسفرجان در استان اصفهان مرحله دوم

انجام مطالعات تلفیقی مراحل اول و دوم شش سد خاکی در شهرستان گچساران

نظارت بر اجراي عملیات ژئوتکنیک سد خاکی ایلی آباد و سیاه شیر شهرستان بهمئی

نظارت بر اجراي عملیات ژئوتکنیک سد خاکی سعادت آباد شهرستان گچساران

نظارت بر اجراي عملیات ژئوتکنیک سد خاکی پنبه زار

نظارت بر اجراي احداث سد خاکی سعادت آباد گچساران

نظارت بر اجراي احداث سد خاکی سیاه شیر

انجام مطالعات تلفیقی مراحل اول و دوم چهار سد خاکی شهرستان بهمئی

انجام مطالعات تلفیقی مراحل اول و دوم شش سد خاکی گچساران

نظارت بر اجراي عملیات احداث ایستگاه پمپاژ کلکله و محمود آباد در استان لرستان
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نام کارفرمانام پروژه

منـابع و مـصارف آب 

نام کارفرمانام پروژه

مطالعات سد و سازه هاي هیدرولیکی 
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پروژ ههاي ملی انجام شده
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پروژه هاي مهندسین مشاور جاما ب 

نقشه پراکندگی در سطح کشور
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پروژه ساماندهی مسیل بردول (رودخانه پارسیان) سد و شبکه
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17 مهندسین مشاور جاماب

 مدیریت طرح

این امور با توجه به دانش و سوابق ارزنده، تیم مدیریت و کارشـناسـان شـرکت 

(همسو با نیاز کارفرمایان مختلف در جهت جلوگیري از گسـترش سازمانی آنها 

و هماهنگی در اختیارات و مسئولیت ها، با بکارگیري دانش، مهارت ها، ابزارها و 

تکنیک هاي مختلف در جهت تحقق اهداف پــــــــروژه هاي محوله فعالیت 

می نماید. حضــــور بیش از 150 نفر نیروي انســــانی متبحر و کارآزموده در 

تخصص هاي مختلف در این امور به همراه رضایت کارفرمایان از سطح کمی و 

کیفی خدمات ارائه شده ناشی از اعمال مدیریت مســـتقیم و روزانه در پروژه ها 

شرکت جاماب را صاحب دانش و تجربه هاي مهم در یکی از پیشــــرفته ترین 

روش هاي اجرایی طرح نموده است.
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134

135
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140

141
142

143

144

145

146

147

148

شرکت مدیریت منابع آب ایران

وزارت نیرو 

شرکت آب و فاضالب کشور 

وزارت نیرو 

تماب 

وزارت نیرو 

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت مدیریت منابع آب ایران

سازمان آب و برق خوزستان 

وزارت نیرو 

تماب 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

سازمان آب و برق خوزستان 

سازمان آب و برق خوزستان 

شرکت خدمات مناطق نفت مرکزي ایران 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

سازمان آب و برق خوزستان

تماب 

شرکت آب منطقه اي زنجان 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

شرکت آب منطقه اي آذربایجان شرقی 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 

GIS رقومی سازي نقشه هاي حوضه هاي آبریز محدوده هاي مطالعاتی کشور در محیط 

 طراحی و ایجاد بانک اطالعاتی منابع آب

 طراحی سیستم کامپیوتري و تهیه بانک اطالعاتی آب شهري

 سیستم اطالعاتی و شبکه ارتباطی بهره برداري از سدهاي کشور

 تکمیل و اصالح سیستم بانک اطالعاتی منابع آب

 اجرا و نظارت طرح سیستم اطالعاتی و شبکه ارتباطی بهره برداري از سدهاي کشور

 انجام امور مطالعات مرحله اول شناخت - طراحی و پیاده سازي و راه اندازي سیستم مدیریت اطالعات و آمار 

معاونت امور آب

 طراحی و پیاده سازي سیستم اطالعاتی و آمار مدیریت امور آب وزارت نیرو

 خدمات مشاروه و مدیریت گردش اطالعات در سیستم و رفع اشکال و اعمال تغییرات الزم در نرم افزار کاربردي 

سیستم اطالعاتی و شبکه هاي آبیاري

 تهیه اطالعات رقومی و ارائه سیستم اطالعات جغرافیایی (GIS) حوضه باالدست استان خوزستان

 راهبري، نگهداري و پشتیبانی شبکه ارتباط داده اي و سخت افزارهاي سازمان ها و سدهاي کشور

GIS تهیه نقشه هاي رقومی محدوده هاي حوضه - زیر حوضه و محدوده هاي مطالعاتی تماب در محیط 

(VSAT) نگهداري ، پشتیبانی سیستم اطالعاتی سدهاي کشور 

GIS طرح خدمات پشتیبانی و تهیه بانک اطالعاتی مدل ریاضی بهره برداري از منابع آب رودخانه دز و کارون 

 سیستم جامع اطالعات منابع آب خوزستان

 انجام کارهاي سازماندهی و مکانیزاسیون اطالعات جغرافیایی عمومی مخازن،چاهها،لوله،تاسیسات میادین نفت 

(GIS) مرکزي ایران با استفاده از

 پشتیبانی سیستم اطالعات نیروگاه برقابی

 ارتقاء سطح آموزش هاي مدل ریاضی بهره برداري از منابع آب رودخانه هاي دز و کارون

 سیستم اطالعات جغرافیایی (GIS) ایستگاههاي بخش منابع آب سطحی و زیرزمینی ایران

 سیستم اطالعاتی حفاظت از منابع آب زیرزمینی زنجان

 نگهداري و پشتیبانی سیستم اطالعاتی سدهاي کشور

 پشتیبانی سیستم مکانیزه نظارت عالی بر تاسیسات آبی

 مکانیزاسیون سیستم هاي اطالعاتی و مکان یابی و ارائه طرح تجهیزات ابزار دقیق و هیدرومکانیکال سد نهند

 بازنگري و بهنگام سازي بانک اطالعاتی بخش نظارت و کنترل شرکتهاي حفاري

 طراحی و راه اندازي بانک اطالعاتی بخش نظارت و کنترل شرکتهاي حفاري

 پشتیبانی سیستم مکانیزه نظارت عالی بر تاسیسات آبی

 بازنگري و بهنگام سازي بانک اطالعاتی بخش نظارت و کنترل شرکتهاي حفاري

طراحی و راه اندازي بانک اطالعاتی محدوده هاي مطالعاتی دشتهاي ممنوعه کشور

 طراحی و راه اندازي بانک اطالعاتی پروژه هاي تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی

 طراحی و راه اندازي بانک اطالعاتی حفاظت و بهره برداري از آبهاي زیرزمینی

 خدمات مهندسی تکمیلی بانک اطالعاتی سیستم حفاظت آبهاي زیرزمینی

 پشتیبانی سیستم جامع نظارت عالی بر تاسیسات آبی

110

111

112

 مطالعه و تهیه برنامه 10 ساله آبزي پروري 

 مطالعه و تهیه طرح توجیهی فنی و مالی پرورش ماهی در قفس در دریاچه سدها 

مطالعه و تهیه طرح توجیهی فنی و مالی پرورش ماهی  خاویاري در شمال و جنوب کشور 

موسسه جهاد نصر 

موسسه جهاد نصر 

موسسه جهاد نصر 

113

114

115

116

بررسی گزارش مطالعات تامین آب و آبرسانی شهر بانه

مطالعات طرح ایمنی سامانه هاي گندزدایی آب آشامیدنی در شرکت هاي آب و فاضالب

مطالعات و انتخاب نوع سامانه گندزدایی و اصالح فرآیند تصفیه آب در سه شهر زاهدان، ایرانشهر، سراوان

مطالعات و انتخاب نوع سامانه گندزدایی و اصالح فرآیند تصفیه آب در چهار شهر نیک شهر، قصرقند، خاش، پیشین

نام کارفرمانام پروژه

نام کارفرمانام پروژه

تماب

شرکت مهندس آب و فاضالب کشور 

شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان 

شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان

نام کارفرمانام پروژه

GIS بانک اطالعاتی و 

آب و فاضالب 

شیالت و آبزیان
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اهداف طرح: 

مهار، تنظیم و استفاده از پتانســیل آب قابل توجه آب رودخانه هاي مرزي قبل از خروج از کشـــور با احداث سدهاي مخزنی و 

تأسیسات انحراف و سامانه انتقال آب براي:

تأمین آب کشاورزي دشت هاي استان آذربایجان غربی

افزایش بهره وري از آب کشاورزي با اجراي روشهاي نوین آبیاري و افزایش راندمان آبیاري 

بهبود وضعیت معیشتی، بهداشتی و رفاهی کشاورزان و ساکنان منطقه به سبب افزایش درآمد حاصله از واحد سطح اراضی

اشتغال زائی از طریق توسعه کشاورزي و ایجاد صنایع جنبی وابسـته در گسـتره طرح و به تبع آن جلوگیري از مهاجرت بی 

رویه بومیان به ویژه نیروي کار فعال و جوان به سایر شهرها

استفاده از ویژگیهاي همجواري با مرزهاي کشورهاي آسیاي میانه و اروپا نظیر امکان صادرات و استفاده از بازارهاي جهانی

امکان بهبود اراضی کشاورزي استان

امکان توسعه و احیاء اراضی که منابع طبیعی و ملی می باشد

ایجاد اشتغال، درآمدزایی و بهبود وضعیت اقتصادي در منطقه طرح

این طرح با هدف مطالعه و اجراي طرح هاي شبکه هاي فرعی و احیاء اراضی آبخور و به منظور توسعه و بهبود کشـاورزي 

تعریف شده است. در این راستا کارفرماي محترم، بمنظور استفاده بهینه از آبهاي مرزي خدمات مدیریت طرح مذکور را در 

سال 1394 به شرکت مهندسین مشـــاور جاماب ابالغ نموده است. طرح زیر شامل 5 طرح  به وسعت 61570 هکتار اجرا 

می شود  که پس از بررسی مقدماتی مدیریت طرح از زمان آغاز به کار و با هماهنگی با سازمان جهاد کشـاورزي و شرکت 

آب منطقه اي استان آذربایجان غربی در قالب 24 پروژه تعریف گردیده است.

طرح جامع شبکه هاي فرعی آبیاري و زهکشی رودخانه هاي

مرزي استان آذربایجان غربی

مدیریت طرح بر اجراي شبکه فرعی آبیاري و زهکشی، زهکشـی زیرزمینی و تجهیز و نوسازي 

بخشی از اراضی دشتهاي استان خوزستان حوزه رودخانه هاي دز و کارون

کارفرما : موسسه جهاد نصر

به منظور ارتقاء سطح توسعه در استان هاي خوزستان و ایالم به مســـــاحت حدود 550،000 هکتار، اراضی منطقه در قالب پروژه هاي مختلف جهت 

انجام عملیات عمرانی آب و خاك مورد بررسی قرار گرفته است که از مجموع پروژه هاي تعریف شده مدیریت بر اجراي طرح شبکه هاي فرعی آبیاري 

و زهکشـی حوزه کارون و دز استان خوزستان در قالب 20 پروژه و در سطح 4 ناحیه دز و شاوور، شوشتر، اهواز، آبادان و جفیر به وسعت تقریبی 62000 

هکتار در آذرماه 1393 از سوي کارفرماي طرح (موسسه جهاد نصر) به مشارکت مهندسین مشاور جاماب و زیسـتاب ابالغ گردید که در حال حاضر در 

دست اجرا و پیگیري می باشد.

اهداف طرح

 مدیریت بر اجراي طرح هاي آبیاري و زهکشــی در حال اجرا در راستاي تحقق اهداف وزیر محترم کشـــاورزي به منظور امکان بهره برداري از 

زمین هاي کشاورزي با استفاده از روشهاي آبیاري جهت تامین 30 درصد از 80000 هکتار مورد نظر در هر سال

 باال بردن راندمان آبیاري در راستاي بهینه نمودن و صرفه جویی در منابع آب تخصیص یافته به حوزه کارون و دز

 تجهیز نوسازي و تسطیح اراضی زراعی و باغی (در نخیالت آبادان)

 مدیریت بر تشکلهاي آب بران و تدوین نظام بهره برداري مدون در راستاي استفاده بهینه از آب توزیع شده در شبکه هاي آبیاري و زهکشی

 استفاده از روش هاي نوین آبیاري و زهکشی که سبب توسعه کشاورزي می گردد

مدیریت طرح اجراي تفاهم نامه شیالت

کارفرما : موسسه جهاد نصر

 به منظور توسعه پرورش آبزیان، تفاهم نامه اي بین موسسـه جهاد نصـر و سازمان شیالت ایران با مشـارکت و سرمایه گذاري موسسـه جهاد نصـر از 

طریق شرکتهاي تابعه در استانها و بخش خصــوصی، طرحی براي تولید 80.000 تن انواع آبزیان در طی یک برنامه 10 ساله تعریف و در موضوعات 

ذیل منعقد شده است. 

 اهداف طرح

  پرورش انواع ماهیان در قفس در آبهاي دریاي خزر در شمال و در خلیج فارس و دریاي عمان و دریاچه هاي پشت سدها به میزان 

 60.000 تن

  پرورش ماهیان خاویاري در مناطق مستعد کشور به میزان 10.000 تن

  پرورش میگو در استانهاي ساحلی جنوبی و استان گلستان در شمال به میزان 10.000 تن 
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 امور سد، رودخانه و شبکه هاي آبیاري و زهکشـی تمرکز خود را 

در پروژه هاي سد سازي و شبکه هاي آبیاري و زهکشــــــی و 

مهندسی رودخانه قرار داده و تالش نموده است تا جایگاه و نقش 

شرکت را در این زمینه به باالترین سطوح در سطح کشـور ارتقاء 

داده و در راستاي اهداف و برنامه هاي مدیریت منابع آب کشور  

. در این رابطه امور سد، رودخانه و شبکه هاي آبیاري و زهکشی قابلیت خود را در حوزه هاي مرتبط با این جایگاه  و پروژه هاي آب و خاك قرار دهد

از جمله تکالیف و خدمات مهندسی مرتبط با راهبردهاي توسعه پایدار آب و خاك کشور و نظام هاي بهره برداري، نگهداري و  بهسـازي و نوسازي 

تقویت نموده است. این امر از طریق فرایندهاي زیر صورت گرفته است:

 ایجاد هسته سازمانی توانمند و قوي

 مشارکت در ارتقا دانش و فن آوري در سطح ملی با حضور فعال در کنگره هاي آبی و تدوین استانداردها و دستورالعم لها 

 برقراري رابطه اصولی بین منافع امور و مشتریان

 سد، رودخانه و
شبکه هاي آبیاري و زهکشی

تعیین بستر و حریم رودخانه

مهار سیل

ساماندهی سواحل
زیبا سازي 

ایجاد مناطق تفریحی و گردشگري

برداشت مصالح رودخانه اي ترابري آبی 

نیروگاه هاي آبی 

آبخیزداري

بخش سد 
صنعت سد سازي به عنوان یکی از قدیمی ترین و پیچیده ترین فعالیت هاي ساختمانی همواره مد نظر جامعه مهندسی کشــور بوده است و از نظر 

اقتصادي نیز یکی از منابع مهم اقتصـادي هر کشـور و منطقه محسـوب می شود. مهندسی سد را می توان مجموعه اي از علوم فنی و پایه مهمی 

دانسـت که در کنار یکدیگر طراحی و اجراي سد را ممکن می سازد و سازه سد را از نظر بارگذاري هاي وارده و مقاومت در برابر عوامل مخرب مورد 

بررسی قرار می دهند. اگرچه نگاه فیزیکی به منابع آب و ایجاد زیرساخت ها یکی از نیازهاي اصلی کشـور در طول دهه هاي گذشته بوده است، اما 

با توجه به سوابق مطالعات جامع و منابع آب کشور در شرکت مهندسین مشـاور جاماب، این امور تالش نموده است تا همواره رویکرد نرم افزاري را 

در تعریف سد ها مورد توجه قرار دهد و با توجه به وجود زیرساخت هاي مهندسی در شرکت، حضــور فعال تري در این زمینه داشته و در پروژه هاي 

مرتبط در این حوزه شرکت نماید. 

شبکه هاي آبیاري و زهکشی
امور سد، رودخانه و شبکه هاي آبیاري و زهکشی شرکت جاماب با استفاده از خرد جمعی، دانش و تجربیات حرفه اي عده اي از کارشناسان و اساتید 

توانمند کشـــــــــور، در راستاي همگامی با تحوالت فنی جهانی و با نگرشی دقیق به استانداردهاي معتبر و جهانی انجام خدمات مختلفی را در 

. حاصل انجام خدمات بر شمرده در این مجموعه، احراز سهمی به سزا در  زمینه هاي طراحی و نظارت شبکه هاي آبیاري و زهکشــی به عهده دارد

. به گونه اي که در حال حاضر نقشـی کامال پر رنگ در خدمات مدیریت  توسعه پایدار کشور و کسـب جایگاهی ویژه در مجامع مهندسی بوده است

طرح شبکه هاي فرعی آبیاري و زهکشی کشور داشته و پروژه هاي مهمی را نیز در دست اجرا داشته و یا به سرانجام رسانده است.

تاکنون به دلیل کمبود اعتبارات، طرح هاي اندکی در رودخانه هاي کشـور انجام شده و طرح هاي مهار سیالب که از مهمترین طرح هاي مهندسی 

. ساالنه شاهد خسـارات مالی و بعضـا جانی در  رودخانه به شمار می آیند، نیازمند بررسی هاي آماري بیشـتري در سطح حوضه هاي آبریز می باشند

سطح کشـور به دلیل عدم اجراي طرح هاي مهار سیالب هسـتیم که در صورت اولویت بندي و برنامه ریزي می توان جلوي این خسـارات را در حد 

امکانات موجود گرفت. 

مهندسی رودخانه:
بالغ بر 3500 رودخانه کوچک و بزرگ در 12 حوضه آبریز در کشــــور ما وجود دارد. کلیه اقداماتی که در جهت ارتقاي بهره وري رودخانه ها انجام 

می شود به طرح هاي مهندسی رودخانه اتالق شده و اهم این اقدامات عبارتند از: 
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پروژه طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاري و زهکشی و تجهیز و نوسازي اراضی

ساحل راست رامشیر، نواحی عمرانی 1 و 2   
(کارفرما: مؤسسه جهاد نصر)

انجام مطالعات پایه، طراحی تفصــــیلی، مطالعات اجتماعی، نظام هاي بهره برداري و ایجاد تشـــــکل هاي بهره برداران از شبکه و اجراي عملیات 

شبکه هاي فرعی آبیاري و زهکشی، تجهیز و نوسازي اراضی و سیستم زهکشی زیرزمینی ساحل راست رامشـیر، در نواحی عمرانی 1 و 2 با مسـاحت 

تقریبی 5638 و 5562 هکتار شـامل 47 واحد زراعی در ناحیه 1 و50 واحد زراعی در ناحیه 2 و اجراي کانال هاي درجه 3 جمعاً به طول 220،000 متر، 

زهکش هاي درجه 3 رو باز جمعاً به طول 200،000 متر، ابنیه فنی وابســـته، زهکشـــهاي زیرزمینی(لترال ها) جمعاً به طول 2،100،000 متر، جمع 

کننده هاي زیرزمینی (کلکتورها) به طول تقریبی 40 کیلومتر، تسطیح کلیه اراضی تحت پوشش، کانال ها و زهکش هاي درجه 4 به طول تقریبی 520 

کیلومتر و احداث جاده هاي بین مزارع به طول تقریبی 280 کیلومتر و همچنین حضـــور در عملیات بهره برداري بمدت یکسال بعد از تحویل موقت 

می باشد.

مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه هاي آبرسانی و آبیاري فضاي سبز

با آب خام منطقه 7 شهر تهران (کارفرما: شهرداري منطقه 7 تهران)

7 شهر تهران، به منظور توسعه  مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکههاي آبرسانی و آبیاري فضاي سبز با آب خام منطقه 

شبکه موجود مبتنی بر استفاده از سیستمهاي آبیاري مدرن (تحت فشار) و طراحی یک سیستم پایدار به این مهندسین مشاور 

واگذار شده است.

خالصه مشخصات فنی آن به شرح زیر است:

مساحت منطقه:1500 هکتار 

مساحت فضاي سبز موجود با در نظر گرفتن توسعه آن: 126 هکتار 

منابع آب موجود مورد استفاده: شامل چاه هاي عمیق و قنوات موجود در منطقه

منابع آب پیشبینی شده با نگرش درازمدت: برداشت از منابع سطحی باالدست (مسیل زرگنده)

طراحی بند انحرافی دریچ هدار بر روي کانال زرگنده و آبگیري از آن با ظرفیت دبی پیک مورد نیاز و احداث حوضـــچه 

رسوبگیر به منظور تصفیه فیزیکی آب 

طول خط انتقال آب از محل تامین تا منطقه طرح حدود 5/15 کیلومتر و شبکه توزیع در سطح منطقه به طول حدود 24 

کیلومتر 

شبکه آبرسانی به فضـاي سبز به دلیل اختالف ارتفاع زیاد ابتدا و انتهاي محدوده منطقه طرح در سه زون فشــاري و با 

نگرش آبیاري به روش ثقلی تحت فشـار، طراحی شده است. با این ترتیب سیسـتم آبرسانی فعلی به طریق پمپاژ به کلی 

منتفی و کل سیستم به طریق ثقلی تحت فشار آبیاري خواهد شد

مخازن فشار شکن و متعادل کننده دو واحد در محلهاي تفکیک زون هاي فشاري به ظرفیت هر یک 1000 متر مکعب 

طراحی و جانمایی شده است



25 مهندسین مشاور جاماب پروژه هاي منتخب: سد، رودخانه و شبک ههاي آبیاري و زهکشی

پروژه طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاري و زهکشی و تجهیز

و نوسازي اراضی ساحل راست رامهرمز، ناحیه عمرانی 3 
(کارفرما: مؤسسه جهاد نصر)

انجام مطالعات پایه، طراحی تفصیلی، مطالعات اجتماعی،نظام هاي بهره برداري و ایجاد تشـکل هاي بهره برداران از شبکه و اجراي 

عملیات شبکه هاي فرعی آبیاري و زهکشی، تجهیز و نوسازي اراضی و سیستم زهکشی زیرزمینی ساحل راست رامهرمز، در ناحیه 

عمرانی 3 با مســـــاحت تقریبی 5743 هکتار شامل چندین واحد زراعی،کانال هاي درجه 3، زهکش هاي درجه 3 روباز، ابنیه فنی 

وابســته، زهکش هاي زیرزمینی (لترالها)، جمع کننده هاي زیرزمینی، تســطیح کلیه اراضی تحت پوشش، کانال ها و زهکش هاي 

درجه4 و احداث جاده هاي بین مزارع و همچنین حضور در عملیات بهره برداري به مدت یکسال بعد از تحویل موقت می باشد.

پروژه طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاري و زهکشی و تجهیز و

نوسازي اراضی جنوب کرخه نور- ناحیه قدس - هویزه
(کارفرما: مؤسسه جهاد نصر)

مطالعات پایه، طراحی تفصیلی، مطالعات اجتماعی، نظا مهاي بهر هبرداري 

و ایجاد تشـــک لهاي بهره برداران از شبکه و اجراي عملیات شبک ههاي 

فرعی آبیاري و زهکشی، تجهیز و نوسازي اراضی و سیستم زهکشـی در 

اراضی جنوب کرخه نور هویزه، در ناحیه عمرانی قدس با مساحت تقریبی 

3500 هکتار شامل چندین واحد زراعی،کانا لهاي درجه 3، زهک شهاي 

درجه 3 روباز، ابنیه فنی وابســـته، زهک شهاي زیرزمینی (لترالها)، جمع 

کنند ههاي زیرزمینی، تســـــطیح کلیه اراضی تحت پوشش، کانا لها و 

زهک شهاي درجه 4 و احداث جاد ههاي بین مزارع و همچنین حضـور در 

عملیات بهره برداري که به مدت یک سال بعد از تحویل موقت م یباشد.

پروژه واحد عمرانی 3 و 4 دشت دوسالق شهرستان شوش- استان خوزستان

کارفرما: موسسه جهاد نصر

مدیر طرح: شرکت مهندسین مشاور آشناب

مشاور همکار: شرکت مهندسین مشاور جاماب

پیمانکار: شرکت جهاد نصر مرکزي

موضوع پروژه: طرح، تدارکات و ساخت شبکه هاي

فرعی آبیاري و زهکشی و تجهیز و باز سازي اراضی

مدت اجراء پیمان: 36 ماه

مساحت: 3094 هکتار

زهکش زیر زمینی: 1573 کیلومتر

  تسطیح: 2247 هکتار

اراضی تحت فشار: 454 هکتار

سطح زیر پوشش شبکه هاي فرعی آبیاري و زهکشی: 1072

پروژه ساماندهی مسیل بردول (رودخانه پارسیان)

شـهرسـتان پارسـیان در فاصـله 433 کیلومتري غرب بندرعباس در اسـتان هرمزگان قرار دارد. حوضـه آبریز رودخانه پارســیان 
ارتفاعات شرقی شهر پارسیان را دربرگرفته و مســاحتی در حدود 51 هزار هکتار دارد . ساماندهی رودخانه بردول به عنوان یکی از 

سرشاخه هاي رودخانه پارسیان، به طول تقریبی 2500 متر از پایاب سرریز سد بردول
تا رودخانه پارسیان را شامل می شود. به دلیل کمبود اعتبارات، تنها 950 متر از

انتهاي طرح ساماندهی که حد فاصل جاده عسلویه بندرلنگه تا رودخانه
پارسیان واقع  می شود ، وارد مرحله اجرا گردید. 

(شرکت سهامی آب منطقه اي هرمزگان)

اهم اقدامات انجام شده:

     بازنگري طرح مشاور قبلی و ارائه طرح ساماندهی جدید 

     تهیه مدل هیدرولیکی با نرم افزار Hec Ras براي طرح ساماندهی جدید

     تهیه نقشه هاي اجرایی براي طرح جدید ساماندهی

     تهیه گزارش فنی درخصوص مقایسه طرحهاي ساماندهی قدیم و جدید

     نظارت بر اجراي طرح ساماندهی جدید



27 مهندسین مشاور جاماب

 توسعه پایدار منابع آب و خاك

شرکت مهندسین مشــاور جاماب با تکیه بر تجارب ارزشمند خود در زمینه انجام 

طرح هاي استراتژیک حوزه آب و طرح هاي جامع آب، خاك و محیط زیســت در 

مقیاس ملی و منطقه اي و با تاکید بر اصول پایداري اجتماعی، اقتصــــــادي و 

زیسـت محیطی در مطالعات و فعالیت هاي پیش رو، اقدام به راه  اندازي واحدي با 

عنوان “ امور توسعه پایدار آب و خاك” در ساختار تشکیالتی خود نموده است. 

توسعه پایدار و کاربرد آن در مدیریت منابع آب، خاك و محیط زیسـت، از مباحثی 

است که در سال هاي اخیر به آن تاکید فراوان شده است. توسـعه پایدار، فرآیندي 

است که اهداف اقتصــادي، اجتماعی و زیســـت محیطی جامعه را در هر جا که 

ممکن است از طریق وضع سیاسـت ها، انجام اقدام هاي الزم و عملیات حمایتی 

هماهنگ و هم جهت نموده و با اتکاء به روش هاي تلفیقی به ایجاد رابطه مبادله 

بین آنها و هماهنگی این مبادله ها می پردازد.

امور توسعه پایدار شرکت بر مبناي اهدافی همچون توسعه اقتصادي، اجتماعی و 

زیست محیطی سازماندهی شده و شامل بخش ها و تخصص هاي زیر است: 

مطالعات جامع آب، خاك، کشاورزي و محیط زیست

 مطالعات اجتماعی و نظام هاي بهره برداري 

 مطالعات اقتصادي 

 مطالعات محیط زیست 

 مطالعات برنامه ریزي و مدیریت منابع آب 

 مطالعات برنامه ریزي و توسعه منطقه اي

اجتماعیاقتصادي

محیط زیست

توسعه پایدار



29 مهندسین مشاور جاماب پروژه هاي منتخب: توسعه پایدار آب و خاك 

شرکت مهندسین مشاور جاماب در سال 1365، به منظور مطالعه طرح جامع آب کشور مسئولیت جدید خود را آغاز نمود. هر چند که در سالیان گذشته 

در سطح ملی توسط مشـاورین ایرانی و خارجی، مطالعه منابع آب کشـور صورت گرفته بود، معهذا این اولین بار بود که با دیدگاه کالن به کلیه منابع و 

مصارف با برنامه ریزي 20 ساله نگریسته شده و این مهم به عهده این شرکت گذاشته شد. 

 مرحله دوم طرح جامع آب به عنوان مبناي برنامه پنج ساله سوم توسعه در سه بخش به شرح زیر انجام شده است : 

الفـ  مطالعات بهنگام سازي فوري طرح جامع آب کشور و به عبارت دیگر تجدیدنظر در طرح جامع آب کشور با کاربرد کوتاه مدت.

بـ  مطالعات طرح هاي جامع آب منطقه اي با نگرش و تأکید بر جنبه هاي مختلف مدیریت آب در آینده. 

جـ  تجدیدنظر در مطالعات طرح جامع آب کشور در سطح ملی با توجه به مدیریت ملی آب و اصول توسعه پایدار.   

نتایج این مطالعات در قالب 30 جلد گزارش حوضه اي و ضمائم آن ارائه شده است. 

ماهیت فرابخشـی و تاثیرگذاري مدیریت منابع آب بر سایر بخشـهاي اقتصـادي، اجتماعی و زیسـت محیطی جوامع و نیز تاثیرپذیري این مدیریت از 

همان بخشها و نیز مالحظات سیاسی، فرهنگی و بین المللی، چالشـــهاي عمده اي را فرا روي مدیران بخش آب کشـــور قرار داده که با استفاده از 

رویکردها و روشـهاي دهه هاي قبل، به هیچ وجه قابل حل نبوده و کاربرد آنها حتی ممکن اسـت نتایج معکوس و نامطلوبی را در پی داشـته باشـد. به 

لحاظ تغییر شرایط کشـور با عنایت به موارد پیش گفته، تدوین و ابالغ سندهاي باالدستی جدید چه در بخش آب و چه در سطوح ملی، امکان دستیابی 

 ،GIS ،DSS به داده هاي پایه با دقت بیشتر و دوره آماري طوالنی تر، لحاظ شرایط تغییر اقلیم و نیز امکان بهره گیري از فن آوریهاي جدید (از قبیل

RS، مدلهاي ریاضی با قابلیتهاي پیشــــــرفته و ...) ضروري به نظر می رسید که با بکارگیري آخرین امکانات و استفاده از نتایج تمامی مطالعات و 

2، ابزاري مناسب و  گزارشهاي در دسترس، مطالعات جامع آب کشـــور بهنگام شود تا براي مدیریت جامع منابع آب در سطح حوضه هاي آبریز درجه 

روزآمد در اختیار قرار دهد. در همین راسـتا بهنگام سـازي طرح در 5 حوضـه آبزیر درجه 2 با لحاظ نمودن سـال پایه 1385 به شــرکت جاماب واگذار 

گردید.

هدف اصلی از اجراي این مطالعه عبارت است از : سازگاري و انطباق اهداف و محتواي برنامه هاي توسعه کشور و مدیریت و بهره برداري در بخش هاي 

مرتبط با آب، با شرایط و ویژگی هاي اقلیمی خشک و نیمه خشـک مناطق مختلف کشـور به منظور تعادل بخشـی بین منابع و مصـارف در هر یک از 

حوضه هاي آبریز با نگرشی پویا، بلندمدت و کالن نگر.

در این مطالعات ضمن ترسیم چالش هاي ناشی از عدم تعادل بین منابع و مصــــارف در داخل هر حوضه آبریز، براي ساماندهی موارد کلیدي از جمله 

مدیریت تقاضا، مدیریت عرضه آب و چشم انداز 20 ساله کشور تا سال 1404 راهکارهاي مناسبی را ارائه دهد.

طرح جامع آب کشور ـ مرحله اول 

(کارفرما: وزارت نیرو)

طرح جامع آب کشور ـ مرحله دوم

(کارفرما: وزارت نیرو)

مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب در حوضههاي

(مهارلو-بختگان)+(ابرقو-سیرجان)+ (هامون-جازموریان)+(کویرلوت)+(درانجیر-ساغند) 
(کارفرما: وزارت نیرو)

مطالعات برنامه جامع سازگاري با اقلیم خشک و نیمه خشک

(کارفرما: سازمان مدیریت منابع آب ایران)

لزوم صرفه جویی و استفاده پایدار از منابع در کشور یکی از مواردي است که دولت در برنامههاي کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت 
خود و جهت حفظ منابع آب و محیط زیست دنبال میکند. در خالل این برنامهها طرحهایی در سطح ملی و استانی براي نجات 

مناطق بحرانزده تعریف میشود که ازجمله این طرحها، طرح احیا دشت میناب میباشد.
در راستاي تحقق پروژههاي تعریف شده براي این طرح، بر اساس برنام هریزي صورت گرفته، مطالعات مرحله اول و دوم تجهیز و توسعه 

سامانههاي نوین آبیاري در سطح 8000 هکتار از اراضی شهرستان میناب طی قراردادي به مهندسین مشاور جاماب ابالغ گردید.
مهندسین مشاور جاماب نیز براي دستیابی به اهداف
پروژه با بهرهگیري از توان کارشناسی و مدیریتی در
بخشهاي مختلف کشاورزي، اجتماعی، اقتصادي،
نظامهاي بهرهبرداري، آب و محی ط زیست وارد عمل
گردیده است و در نهایت مطابق برنامه زمانبندي،
خروجی مطالعات انجام شده در گامهاي مختلف پروژه

را به شرح زیر ارائه می دهد:

گام اول : مطالعات کارکردي
گام دوم: مطالعات راهبردي

گام سوم: طراحی سامانههاي آبیاري

پروژه مطالعات مرحله اول و دوم تجهیز و توسعه سامانه آبیاري در سطح 8000 هکتار اراضی 

شهرستان میناب

(سازمان جهاد کشاورزي استان هرمزگان)



تاثیرات مستقیم طرحهاي بزرگ توسعه آبیاري و کشاورزي:
     افزایش تولید محصوالت کشاورزي 

     بهبود بهر هوري آب 
     افزایش درآمد بهر هبرداران کشاورزي 

تأثیرات غیر مستقیم طرحهاي بزرگ توسعه آبیاري و کشاورزي:
     ساختارهاي اقتصادي       ساختارهاي اجتماعی        وضعیت محیط زیست 

 
توسعه آبیاري و کشاورزي در نواحی و مناطق با تغییر شرایط تولید و بهر هبرداري

. تجربیات جهانی و   از منابع و عوامل تولید کشاورزي ب ه طورکلی چش ماندازهاي جغرافیایی را دگرگون کرده و شاخصهاي عمومی توسعه را تغییر م یدهند
ملی گویاي این واقعیت است که این تغییرات همواره مثبت نبوده و گاه در اثر اجراي طرحهاي بزرگ، ساختارهاي موجود و تعاد لهاي فضایی دره مریخته 
و شرایط براي افول اقتصـادي- اجتماعی و بروز بحرا نهاي مختلف و تشـدید عدم تواز نها میان نواحی و مناطق ایجاد م یگردد. از سوي مقابل در برخی 

موارد نا آمادگی ساختاري- کارکردي محیط بیرونی طرح شرایط را براي شکست طر حها و عدم تحقق اهداف تعری فشده آنها فراهم آورده است.
براین اساس مهمترین هدف مطالعات جامع طرح بزرگ 550 هزار هکتاري استان هاي خوزستان و ایالم به دو دسته کلی قابل دست هبندي است:

1- ارائه برنامه اقدامات براي افزایش منافع خالص طرح 550 هزار هکتاري توسعه کشاورزي، دامپروري و پرورش آبزیان
2- ارائه برنامه اقدامات براي پایدارسازي منافع طرح 550 هزار هکتاري توسعه کشاورزي، دامپروري و پرورش آبزیان

31 مهندسین مشاور جاماب

 مطالعات تعیین حریم کمی و کیفی مخازن سدهاي شمیل، استقالل و جگین
کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه اي هرمزگان

هدف: این پروژه به منظور مطالعات تعیین حریم فیزیکی مخازن آب مخازن سدهاي استقالل، جگین، شمیل میباشد.

افزایش جمعیت و توسعه روزافزون شهرها در کشور از یک طرف و افزایش سطح بهداشت و رفاه از طرف دیگر موجب

افزایش مصرف آب شده است. از سوي دیگر تأمین آب با کمیت و کیفیت مطمئن و مناسب براي پاسخ به تقاضاي

فزاینده بخشهاي مختلف، یکی از چال شهاي اصلی برنامه ریزان و مدیران صنعت آب کشور است. همچنین بروز

خشکسالیهاي متعدد و تخلیه و ورود آالیندههاي مختلف ناشی از فعالیتهاي انسانی و در برخی موارد

آالیندههاي طبیعی، چال شهاي جدیدي را در کاهش کیفیت آب به دنبال داشته است. 

اهداف اصلی مطالعات عبارتند از:

 تشکیل بانک اطالعاتی از شرایط موجود مخازن سدهاي شمیل و نیان،

استقالل و جگین و وضعیت آالیندههاي نقط هاي و غیر نقط هاي در محدوده

حوضه آبریز و دریاچه سدهاي یاد شده

 انجام مطالعات پایه و تعیین حریم کمی و کیفی مخازن و منابع آالینده محدوده

دریاچه سدهاي یاد شده

مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آالیندههاي آن از مبدأ تا مصرف در استان البرز
کارفرما: آب منطقه اي استان البرز

هدف: مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آالینده هاي آن از مبدأ تا مصرف در استان البرز
افزایش جمعیت و توسعه روزافزون شهرها در کشور از یک طرف و افزایش سطح بهداشت و رفاه از طرف دیگر موجب افزایش مصرف آب شده است. 
از سوي دیگر تأمین آب با کمیت و کیفیت مطمئن و مناسب براي پاسخ به تقاضاي فزاینده بخشهاي مختلف، یکی از چالشهاي اصلی برنامه ریزان و 

مدیران صنعت آب کشور است.
لذا الزم است مدیریت کیفیت منابع آب در سطح حوضه آبریز از مبداء تا مصرف، با انجام اقدامات  سازه اي و غیر سازه اي به منظور حفاظت، بهبود و 

کنتـرل کیفیت منـابع آب براي تامین مطلوب نیازهاي کلیه بهره بـرداران صورت پذیرد. در این راستا پایش
کیفیت آب به عنوان یکی از ابزارهاي  الزم و ضروري و به عنوان یک فعالیت یکپارچه براي ارزیابی عوامل

فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب که با سالمت انسان، موجودات زنده، وضعیت زیستی و مصارف 
مورد استفاده آب رابطه دارند،  مطرح می باشد. 

در واقع پایش کیفیت آب فرایند برنام هریزي شده نمون هبرداري، انداز هگیري و ثبت یا درج ویژگ یهاي
مختلف آب است که به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و بررسی روند تغییرات، ارزیابی تناسب و
تطابق برنامه با هدف یا اهداف کاربري هاي تعریف شده براي آب و بررسی پایبندي و رعایت

ضوابط توسط مصرف کنندگان آب صورت می گیرد.
اهداف اصلی مطالعات عبارتند از:

     دستیابی به ابزار تصمیم گیري علمی، جامع و قابل اعتماد در مدیریت کیفیت آب
     ایجاد و استقرار سیستم پایش کیفیت آب و آالینده هاي آن در سطح حوضه آبریز بر اساس

     چشم انداز و ماموریت هاي وزارت نیرو در این زمینه

پروژه هاي منتخب: توسعه پایدار آب و خاك 

مطالعات جامع طرح 550 هزار هکتاري استان هاي خوزستان و ایالم

مطالعات احداث شهركهاي کشاورزي- صنعتی- بازرگانی 

مهمترین اهداف در برنامه جامع و بلند مدت شهرك ها عبارتند از:

1-  استفاده بهینه ازمنابع آب، خاك، انرژي و نهاده ها در جهت افزایش کارایی و ارتقاء ضریب بهر هوري از این منابع

2-  ایجاد زیرساخت ها وگسترش کشاورزي صنعتی و دانش  بنیان، کاربرد تکنولوژي و فن آوري هاي نوین

3-  فراهم نمودن زیرساخت هاي امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده تولیدات کشاورزي با تنوع بخشـی و گسـترش فعالیت هاي مکمل و اقتصـادي بویژه 
استقرار صنایع تبدیلی، تکمیلی، نگهداري و ذخیره سازي محصـوالت کشـاورزي، دامی و شیالتی در قطب هاي تولید، توسعه فعالیت هاي خدماتی نوین و 

تکمیل زنجیره ارزش تولیدات با رعایت معیارهاي زیست محیطی

4-  ایجاد انگیزه و فراهم کردن زمینه ها و بسترهاي مناسب براي جلب، جذب و توسعه سرمایه گذاري داخلی و خارجی

5-  افزایش کمی وکیفی تولیدات کشاورزي، توسعه کشت ارگانیک و تولید محصوالت سالم براي ارتقاي سالمت جامعه

6-  تامین و تولید بذر، نشاء، نهال و سایر مواد و موجودات تکثیري با استفاده از ارقام و نژادهاي جدید

7-  بهبود فضاي کسب وکار، ایجاد فرصت هاي شغلی پایدار و مولد براي نیروهاي تحصیلکرده،  ماهر و ساده
8- بهبود و ارتقاء امکانات رفاهی و تامین اجتماعی در مناطق روستایی

9-  ساماندهی و اصالح ساختار و نظام بهر هبرداري براي اعمال مدیریت متمرکز، هماهنگ و سیستماتیک

10-  صرفه جویی در هزینه هاي زیربنایی، کاهش هزینه هاي تولید، کاهش ضایعات و

اقتصادي کردن واحدهاي تولیدي، افزایش درآمد و سود تولیدکنندگان

11-  ارائه خدمات پژوهشی، فنی و مشاوره اي، حمایت، پشتیبانی، بازار و بازرگانی در مراحل

قبل، حین و پس از تولید

12-  تولید محصوالت کشاورزي، دامی و شیالتی بارعایت استانداردهاي روزجهانی و توسعه

 صادرات

13-  افزایش ظرفیت و سطح عمومی اشتغال، برخورداري از سالمت، رفاه و امنیت غذایی، افزایش توان

 صادرات، تامین ارز، و در نهایت افزایش درآمد ملی
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کشاورزي 

      مدیریت منابع کشاورزي (شامل استفاده از زمین وآب)

      مدیریت آب، حفاظت و ذخیره سازي براي آبیاري محصول

      هواشناسی و علوم جوي

      مدیریت و حفاظت از خاك، از جمله فرسایش و کنترل فرسایش

      کاشت، برداشت و پردازش محصوالت

شیالت و آبزیان 

بخش شیالت و آبزي پروري، با ارائه مشاوره و پیشنهادات سرمایه گذاري 

مناسـب به فعاالن و متقاضـیان در عرصـه توسـعه صـنعت آبزي پروري 

فعالیت می نماید با توجه به ارتباطات گســــترده اي که بین کارشناسان 

بخش شـــیالت این شــــرکت با مراکز معتبر ازجمله مراکز تحقیقاتی، 

دانشـــگاهی و نیز شرکت هاي تولیدي و آبزي پروري در کشــــورهاي 

مختلف و متخصـــصـــین تراز اول در سطح دنیا وجود دارد این شرکت 

می تواند پلی بین شرکت ها و مراکز علمی و دانشــگاهی داخلی و خارجی 

جهت تبادالت علمی و بازرگانی با تولیدکنندگان داخلی ایجاد نماید.

 کشاورزي، شیالت و آبزیان
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دوره هاي آموزشی:

کارگاه  روشهاي سرویس و نگهداري و مدیریت مزارع پرورش در سازمان شیالت ایران

کارگاه روشها و شاخصهاي استاندارسازي فراورده هاي آبزیان جهت عرضه به بازار 

کار گاه آموزشی اصو ل مهندسی سازه قفسهاي پرورش ماهی و روشهاي تکثیر هامور ماهیان

کار گاه آموزشی بازاریابی آبزیان پرورشی در قفس هاي دریایی

طرح هاي توجیهی:

ایجاد مرکز نگهداري مولدین، تکثیر و نرسري و پرورش گونه هاي اقتصادي و ماهیان دریایی در آبهاي 

جنوب کشور به ظرفیت 20 میلیون قطعه در سال

مزرعه پرورش ماهی در  قفس هاي دریایی با ظرفیت 1500تن در دریاي خزر (استان مازندران)

طرح توجیهی 100 هکتاري پرورش ماهیان دریایی در مجتمع بازسازي ذخایر ماهیان منطقه کیاشهر 

پرورش ماهی به ظرفیت  500تن در قفس سد ارس استان آذربایجان غربی

پرورش ماهی به ظرفیت  500تن در قفس سد خدا آفرین استان آذربایجان شرقی

مزرعه پرورش ماهی به ظرفیت 2000تن در قفس در دریاي خزر (استان گلستان)

پرورش2200تن ماهی خاویاري در مزرعه ساحلی و 1500تن ماهی قزل آال در قفس

پرورش ماهیان خاویاري (جهت تولید گوشت ) به ظرفیت 500تن در سال 

پرورش ماهی در قفس به ظرفیت 1600 تن خاویاري و 2000 تن ماهیان دریایی در الریم

مزرعه 100 هکتاري پرورش میگو 

احداث مجتمع زیست فناوري تولید غذا و سایر فراورده هاي بیولوژیک غذایی آبزیان با استاندارد 

اتحادیه اروپا به ظرفیت 40 هزار تن غذاي آبزیان در سال و 100 هزار تن سیلو با اهداف صادرات و 

تامین بخشی از نیازمندي داخل کشور 

طرح احداث شهرکهاي شیالتی

شهرك کشاورزي مجتمع تولیدي و پشتیبانی شیالتی الریم 

شهرك شیالتی قشم (مجتمع تولیدي و پشتیبانی شیالتی قشم)

طرح شهرك کشاورزي مجتمع آبزي پروري شهید رضوي  ( گیالن)

شهرك شیالتی بوشهر ، مجتمع تولیدي و پشتیبانی شیالتی بوشهر (شهید فارسی)

بررسی فنی و اقتصادي تولید 10 میلیون قطعه بچه ماهی قزل آال در سال در مرکز شهید باهنر کالردشت

طرح توجیهی شرکت هولدینگ زنجیره تولیدات آبزیان

طرح سرمایه گذاري و سرمایه پذیري هر خانوار یک قفس پرورش ماهی

طرح توجیهی را ه اندازي مرکز فرآوري آبزیان 

مدیریت و برنامه ریزي :

(MC) مدیریت طرح آبزي پروري موسسه جهاد نصر

تهیه و تدوین برنامه 10 ساله توسعه آبزي پروري موسسه جهاد نصر 

انجام مطالعات بازار یابی و بازار رسانی محصوالت آبزیان بر اساس برنامه 10 ساله موسسه جهاد نصر 

مطالعات ایجاد بانک اطالعات شیالتی 

دستورالعمل تولید محصوالت آبزي پروري ارگانیک

دستور العمل مدیریت و تولید مزارع پرورش قزل آال در قفسهاي دریایی

دستورالعمل سرویس و نگهداري قفسهاي مزارع پرورش ماهی

تصویري از وضعیت تولیدي و اقتصادي آبزي پروري در جهان و ایران

بهترین روش مدیریت اجرایی مزارع آبزي پروري

مدیریت زنجیره تولیدات در مزارع آبزي پروري

تهیه RFQ در زمینه هاي مدیریت بهبود و کیفیت محصوالت آبزي ، مدیریت زنجیره تولید، بازاریابی و برندینگ آبزیان

 (MC) ارائه خدمات مدیریت طرح

تدوین برنامه هاي طرح هاي کالن توسعه اي آبزي پروري و اقتصاد شیالتی 

(خوراك و فراوري  تهیه طرحه هاي توجیهی فنی و اقتصادي در زمینه هاي تکثیر و پرورش آبزیان ، ایجاد صنایع وابسـته 

آبزیان) ، ایجاد شهرکهاي شیالتی و...

ارائه مشاوره در امر بازار و بازاریابی و تدوین برنامه هاي بازار یابی در موضوعات شیالتی 

ارائه خدمات در ایجاد و به روز رسانی و پشتیبانی بانک هاي اطالعات شیالتی

ارائه مشاوره در بهره برداري بهینه از بانکهاي اطالعات شیالتی

ارائه خدمات مدیریت تولید در مزارع آبزي پروري به منظور باال بردن بهره وري 

ارائه خدمات فنی در زمینه مطالعات، مکان یابی، طراحی، خرید و نصب قفس با بهره مندي  از تکنولوژي هاي نوین بومی 

شده درخصوص پرورش ماهی در قفس 

برگزاري دوره هاي آموزشی و کارگاههاي تخصصی در زمینه تکثیر ، پرورش ، فراوري و بسـته بندي ، بازاریابی و احداث 

مراکز پرورشی آبزیان 

توانایی ها:
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 تاسیسات آب و فاضالب

یکی از دغدغ ههاي کنونی جوامع بشــــــري، نیازهاي اینگونه جوامع به 

دسـترسـی به منابع آب بهداشــتی و از ســویی دیگر کاهش آلودگ یهاي 

زیسـت محیطی از جمله جمع آوري و تصــفیه فاضالب هاي تولیدي می 

باشد. با توجه به این مسأله بخش آب و فاضالب شرکت مهندسین مشـاور 

جاماب فعالیت خود را در3 گروه”آبرسانی و تصــــفیه آب“، ”جم عآوري و 

تصفیه آب“و ”بهر هبرداري تصـفیه خان ههاي آب و فاضالب“ در زمین ههاي 

ذیل و در جهت حضور در پروژ ههاي آب و فاضالب کشور انجام م یدهد:

مطالعات در زمینه:

     شبک ههاي توزیع و خطوط انتقال آب در جوامع شهري و روستایی

    طراحی تصفی هخان ههاي آب و شبک ههاي آبیاري فضاي سبز

    طراحی شبک ههاي جم عآوري ، خطوط انتقال و تصفیه فاضالب

    شهري و روستایی

    بهر هبرداري از تصفی هخان ههاي آب و فاضالب 

    مدیریت جامع سایت خروجی از تصفیه خان ههاي فاضالب

    مدیریت جامع لجن حاصل از تصفی هخان ههاي فاضالب با هدف 

    مدیریت زمانی و مکانی استفاده از آ نها

    استفاده از انرژ يهاي تجدید پذیر و مدیریت گازهاي گلخان هاي

3  کشور اروپایی و آمریکایی  آخرین یافتههاي سامانههاي کلرزن گازي شامل مقاالت علمی و استانداردها، فیلمهاي آموزشی از صنعتگران کشور و 

و 3 کشور آسیایی هم تراز گردآوري شد و پایه مطالعات علمی قرار گرفت. با مساعدت دانشگاههاي تراز اول کشـورـ روشهاي علمی گندزدایی و آثار 

جانبی ز یستمحیطی و شیوههاي ایمن سازي فرآیند گندزدایی تدوین گردید. 

در گام بعدي با طراحی بانک اطالعاتی سامانههاي بهداشتی کشـــــور تالش شد اطالعات آماري وضعیت موجود و کیفیت بهرهبرداري و آموزش 

جمعبندي گردد. آنالیز مقایسهاي با استانداردهاي جهانی از بعد کیفیت، نوع و تعداد حوادث انجام گرفت و راهکارها از دل این جمعبندي بیرون آمد. 

طرح ایمنی و پدافند غیرعامل سامانه هاي گندزدایی آب آشامیدنی

در شهرکهاي آب و فاضالب شهري و روستایی 

(کارفرما: شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور)

پروژه هاي منتخب: تاسیسات آب و فاضالب 
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 خدمات مهندسی مشترك

عالوه بر خدمات مهندسی اختصاصی در شرکت مهندسین مشاور جاماب، 

به ســبب وجود نقاط اشـــتراك در بخش ها و پروژه هاي مختلف، بخش 

خدمات مهندسی مشترك جاماب شکل گرفته است.

در این راستا طیف وسیعی از خدمات مهندسی مشــترك به شرح زیر قابل 

انجام است.

   

مهندسین مشــاور جاماب ارائه خدمات مهندسی پاسخگو، دقیق و مقرون 

به صـرفه را از طریق اسـتفاده مناسـب از فناوري براي رسـیدن به اهداف 

مشــــتري ارائه می دهد. ما فرصت هاي قابل توجهی براي راه حل هاي 

دقیق تر، تحویل سریع تر و کاهش ریســــــک فنی و تجاري ایجاد می 

نمائیم.

نقشه برداري هاي توپوگرافی و مرزي

ژئوفیزیک

ژئوتکنیک و بررسی خاك

(GIS ، RS)  خدمات ژئوماتیک



رئوس خدمات انجام گرفته 

گرد آوري آمار و اطالعات و نقشه هاي  موجود با موضوعات هواشناسی ، آب هاي سطحی ،آب هاي زیرزمینی ، زمین شناسی و ...

تدوین بایگانی فنی، تکمیل و بهنگام نمودن اطالعات

( با استفاده از نرم افزارهاي اطالعات مکانی )گرد آوري شده

بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات 

تهیه الیه ها رقومی  و نقشه هاي هواشناسی ،آب هاي

سطحی ، آب هاي زیر زمینی و نقشه هاي مدیریتی 

تهیه و تدوین گزارش اطلس منابع آب 

 (GIS) تهیه سیستم اطالعات جغرافیایی منابع آب سطحی و زیر زمینی کشور

در مقیاس 1:500000

(کارفرما: سازمان مدیریت منابع آب ایران) 
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طراحی پایگاه اطالعات برف و مکان یابی بهینه ایستگاه هاي برف سنجی در حوضه هاي

آبریز کارون، دز، کرخه و مارون با استفاده از تصاویر ماهواره اي 

(کارفرما : سازمان آب و برق خوزستان)

رئوس خدمات انجام گرفته 

LANDSAT _ NOAA_RADAR , … جمع آوري، پردازش و ذخیره اطالعات برف سنجی شامل بررسی انواع تصاویر ماهواره

انتخاب نرم افزارها و الگوریتم هاي مناسب سنجش از دور 

پردازش تصاویر به منظور تهیه نقشه هاي رقومی سطح تحت پوشش برف 

تهیه نهایی سیستم اطالعات جغرافیایی برف - منابع آب و فیزیوگرافی 

  GIS مکان یابی بهینه ایستگاه هاي برف سنجی در محیط

تهیه نقشه هاي مرتبط در محیط ARC MAP  و تدوین گزارش نهایی 

نمونه اي از خدمات  GIS در پروژه مطالعات مرحله اول و دوم تجهیز و توسعه سامانه 

آبیاري در سطح 8000 هکتار اراضی شهرستان میناب با رویکرد تهیه نقشه هاي 

موضوعی مرتبط

استخراج الیه رقومی  کاربري اراضی در محدوده اي به وسعت تقریبی 17 هزار هکتار از دشـت میناب جهت انجام این فرآیند با اسـتفاده از 

امکانات ارایه شده در محیط نرم افزار GIS اقدام به فراخوانی تصــاویر ماهواره اي آنالین گردید. تصــاویر ماهواره اي گرفته شده توسط شرکت 

Satellite Imagery با عنوان World Imagery کاربر را قادر می سازد تا دقیق ترین و پرجزئیات ترین نقشـه هاي آنالین دنیا را از طریق 

.و سپس بر اساس الگوریتم معرفی شده توسط کارشناسان امر اقدام به رقومی سازي و استخراج  کاربري اراضی و در نهایت  اینترنت مشـاهده نماید

ارائه گزارش گردید. 

(WEBGIS) تهیه و راه اندازي سامانه هاي تحت و ب اطالعات مکانی

با هدف اسـتقرار بانک اطالعات مکانی طرحها، مانیتورینگ آنالین پروژه هاي جاري و انواع گزارشـات به هنگام مکانی _ توصــیفی، در ســطوح 

مدیریتی و فنی، سامانه تحت وب اطالعات مکانی (WEBGIS) شرکت مهندسین مشــاور جاماب تولید و راه اندازي گردیده 

 ، SQL Server و بســتر پایگاه داده JavaScript API  رابط برنامه نویســی ،ArcGIS Server  است. توضیح اینکه در این سامانه از

بهره گیري شده است.
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مهندسی ارزش

تالشی است سازمان یافته که در مهندسین مشاور جاماب با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیتهاي یک طرح، 

) انجام می شود و به  (از زمان شکلگیري تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازي و بهره برداري

عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین روشهاي اقتصادي در عرصه فعالیتهاي مهندسی، شناخته شده است. 

مهندســی ارزش را بازنگري خالق و ســازمان یافته ارزشـــها  (Value) وهزینه ها (Cost) به منظور 

بیشـینه کردن شاخص ارزش  (Function / Cost)   تعریف نموده اند وهدف از آن از میان برداشتن یا 

اصالح هر عاملی است که موجب تحمیل هزینه هاي غیرضـروري می شـود، بی آنکه آسـیبی به کارکردهاي 

اصلی و اساسی سیستم وارد آید. دستور کار مهندسی ارزش، بهبود مداوم طراحی و اجرا است.

مهندسین مشــاور جاماب از مهندسی ارزش در پروژه طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاري زهکشـــی 1770 

هکتاري د شت فجر شـمالی رامهرمز از آبان ماه 1394 و در ادامه قرارداد شـبکه فرعی 5500 هکتاري ناحیه 

عمرانی 3 رامهرمز با مبلغ اولیه 506408354227 ریالبهره گرفته اســــت. در این پروژه که در کیلومتر 30 

جاده رامهرمز بهبهان و در بخش سلطان آباد قرار دارد، مشارکت جهاد نصر کرمان - مهندسین مشاور جاماب 

به عنوان پیمانکار ، مهندسین مشـاور پندام به عنوان مشـاور کارفرما و مهندسین مشـاور آبگســتران میهن 

کاواب در نقش مدیریت طرح به کا رفرمایی مو سسه جهاد نصر حضور دارند.با پیاده سازي مهندسی ارزش در 

طی دو مرحله مجموعا حدود 32 درصد کاهش مبلغ پیمان در  مقادیر زهکش زیر زمینی ، آبرسانی و زهکش 

سطحی حاصل گردید.


