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معرفی 
شــرکت تجهیــز عمــران ایســتا بــه عنــوان بخــش اجرایــی شــرکت 
کازاگرانــده ایتالیــا بــا مشــارکت شــرکت بهــروز )تاســیس 1327(  
در زمینــه پــروژه هــای عمرانــی و زیــر بنایــی کشــوربا هــدف ارائــه 
خدمــات فنــی و مهندســی بــا ســاختار نظــام تجهیــز، مشــاوره و 
ــی در بخــش  ــر بنائ ــه عرصــه گســترده امــور زی ــا ب ــکاری پ پیمان
عمرانــی کشــور نهــاد. ایــن شــرکت از شــروع فعالیــت هــای خــود 
در زمینــه پیمانــکاری بــه نقــش و جایــگاه واالی نیروهــای انســانی 
مجــرب ، متخصــص و کارآمــد وقــوف کامل داشــته و اهمیــت ویژه 
ای را بــه آنــان معطــوف نمــوده اســت. بــه گونــه ای کــه هــم اکنون 
بــا بهــره منــدی از حــدود 120 نفــر نیــروی متخصــص و تکنســین 
بــا بهــره وری بــاال در حــال اجــرای پــروژه هــای مختلــف عمرانــی 
و ژئوتکنیکــی بــه روش هــای نویــن و در ســطوح مختلــف شــهری 

و ملــی مــی باشــد . 
ــواع  ــار داشــتن بیــش از 20 دســتگاه ان ــا در اختی ــن شــرکت ب ای
ماشــین آالت وتجهیــزات ســنگین و نیمــه ســنگین کــه برخــی از 
آنهــا حالــت ویــژه و انحصــاری دارد، از حیــث امکانــات و تجهیــزات 
ــزرگ و  ــای ب ــره شــرکت ه ــا در زم ــروژه ه ــاز اجــرای پ ــورد نی م
توانمنــد در عرصــه پیمانــکاری ژئوتکنیــک و پایدار ســازی قرار می 
گیــرد. شــایان ذکــر اســت کــه گســتره فعالیــت هــای مجموعــه 
عمــران ایســتا خدمــات مهندســی ژئوتکنیــک بــوده ایــن شــرکت 
مفتخــر اســت کــه در 10 اســتان کشــور حضــوری دائــم و فّعــال 
ــه و  ــات صادقان ــه خدم ــا ارای ــون توانســته اســت ب ــته و تاکن داش
رعایــت کلیــه اســتانداردهای کیفیــت و مهندســی بــه کارفرمایــان 
ــرای  ــه اج ــان را در زمین ــت آن ــر کســب رضای ــاوه ب ــرم ، ع محت
ــق  ــازار کار، از طری ــرکت در ب ــگاه ش ــد و جای ــظ برن ــروژه و حف پ
مطالعــه و اجــراء پــروژه هــای متنــوع و گوناگــون، در ارتقــائ روش 
هــای نویــن اجرایــی نقــش مؤثــری را ایفاء نمائیــد و اطمینــان دارد 
ایــن موضــوع مّهــم در راه نیــل بــه هــدف بــزرگ و آرمانــی یعنــی 
ــا بهــره گیــری از  ــه روش هــای اجرایــی اقتصــادی، ب دســتیابی ب

تکنولــوژی روز جهانــی بســیار مؤثــر و کارگشــا خواهــد بــود .
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بهرام ابراهیمی 
سمت: عضو هیئت مدیره 

تحصیات: کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه آمریکا)ایلینویز(

علیرضا ملک نیا 
سمت: رئیس هئیت مدیره، مدیر عامل  

تحصیات: DBA، کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی 
مازندران

فرشید رنجبر
سمت: عضو هیئت مدیره، مدیر پروژه ها

تحصیات: کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه بابل

محمدعلی صمدزاده مهابادی
سمت: معاونت اجرائی

تحصیات: کارشناسي ارشد مهندسي عمران-گرایش خاک و پي 
)ژئوتکنیک(،  دانشگاه تهران

رضا موحد اصل
سمت: مشاور ارشد فنی

تحصیات: دکترا مهندسی عمران گرایش زلزله، پژوهشگاه بین المللی 
مهندسی زلزله و زلزله شناسی

حامد میرزایی فرد
سمت: مشاور ارشد فنی 

تحصیات: دکترا  مهندسی عمران-گرایش خاک و پی )ژئوتکنیک(، 
دانشگاه علم و صنعت

معین خراشادی
سمت: سرپرست فنی 

تحصیات: دانشجوی دکترا  مهندسی عمران-گرایش خاک و پی 
)ژئوتکنیک(، دانشگاه علوم و صنعت 

مهیار طاهری
سمت: مشاور ارشد فني 

تحصیات: کارشناسي ارشد مهندسي عمران-گرایش خاک و پي 
)ژئوتکنیک(، دانشگاه خوارزمی تهران

حسین حضرتقلی زاده
سمت: کارشناس دفتر فنی

تحصیات: کارشناسی ارشد مهندسی عمران - گرایش خاک و پی 
)ژئوتکنیک(، دانشگاه تهران

حمید موسی زاده کلبوسی
سمت: کارشناس دفتر فني 

تحصیات: کارشناسي ارشد مهندسي عمران-گرایش زمین شناسی 
مهندسی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

مصطفی یونانلوئی
سمت: کارشناس تحقیق و توسعه

تحصیات:کارشناسی مهندسی معدن- دانشگاه شهید باهنر کرمان

خانم مهندس امیری
سمت: کارشناس طراحی

تحصیات: کارشناسي ارشد مهندسي عمران-گرایش خاک و پي 
)ژئوتکنیک(، دانشگاه امیرکبیر

هئیت مدیره و اعضای کلیدی
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ماشین آالت و تجهیزات

تعداد

1

6

1

1

1

1

3

3

4

4

7

7

1

3

5

700m

2

3

نام ماشین آالت و تجهیزات 

دستگاه حفاری و دیوار دیافراگمی

دستگاه حفاری تمام هیدرولیکی

دستگاه حفاری تمام هیدرولیکی

DSM دستگاه شمع در جا ریز و

DSM دستگاه شمع درجا ریز و

دستگاه حفاری

دستگاه حفاری جت گروتینگ)25 تن( 

چکش ویبره شمع کوبی 50 تنی

پمپ جت گروتینگ با فشار اسمی 700 بار 

پمپ تزریق فشار پایین

میکسر اولیه

میکسر ثانویه )همزن(

کمپرسور اطلس

ژنراتور 

دستگاه جوشکاری و تجهیزات الزم
 

ادوات حفاری

جک کشش آنکر

سیستم کامل رنگ آمیزی و پاشش رنگ

مدل

Casagrande C30 

Casagrande C6

Ingersoll Rand

Delmag1413 )70 تن( 

Liebherr
 

Casagrande M3

Casagrande C8

Delmag, Dawson

Casagrande MP7-MP5

 

XAM355

GM , Cumin 8

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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پروژه طراحی و اجرای 400 عدد شمع 25 -30 متری در پتروشیمی  مسجد سلیمان 

بهسازی بستر پتروشیمی مسجد سلیمان با اجرای 550 عدد شمع به قطر 80 سانتی متر و عمق تا 22 متر
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پروژه طراحی و اجرای 400 عدد شمع 25 -30 متری در پتروشیمی  مسجد سلیمان 
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بهسازی بستر جهت اجرای فونداسیون در پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا با اجرای ستون های DSM به قطر و طول به ترتیب 1 و 14 متر

پروژه سیکل ترکیبی مپنا - جزیره قشم
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پروژه مجتمع تجاری آقای قاسمی - جزیره قشم

پایدارسازی دیواره گود به عمق 8 متر و مساحت تقریبی 1750 متر مربع و بهسازی کف سازه اصلی به مساحت 3120 متر مربع با استفاده از 
روش جت گروتینگ
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پایدار سازي  دیوار گود به عمق 11 متر با استفاده از روش ترکیبی جت گروتینگ و انکراژ در پروژه ساختمان بیمارستان و مجتمع درمانی و 
خدماتی خواجه نصیر مراغه 

پروژه بیمارستان خواجه نصیر - مراغه
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مجتمع تجاری رویال پالزا - تهران

پایدار سازی دیواره گود مجتمع تجاری رویال پالزا به مساحت 4000 متر مربع با اجرای شمع فوالدی و انکراژ به روش اشوبک برای اولین بار در 
ایران
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پروژه بهسازی بستر و پایدارسازی و آب بندی دیوار گود  به روش جت گروتینگ
طراحی و اجرای  تعداد 406 عدد شمع به قطر 0/8 متر به منظور افزایش ظرفیت باربری و کاهش پتانسیل روانگرایی بستر  و کنترل نشست 

ساختمان

مجتمع آذرخش مال - کالرآباد مازندران

نمونه شمع های خاک و سیمانی اجرا 

شده به روش جت گروتینگ 
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طراحی و اجرای حدود 14000 متر طول شمع جت گروتینگ با قطر 1 متر ، با فشار تزریق 450- 430 بار با طول حداکثر 22متر
هدف : افزایش ظرفیت باربری و کنترل نشست و جلوگیری از جریان به داخل اسکله

اجرای شمع های جت کروتینگ در اسکله های P4  و P3 ماهشهر

اجرای شمع های خاک و 

سیمانی به روش جت کروتینگ 

P3 و  P4 در اسکله های
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طراحی و اجرای 1000 شمع jet Grouting  با قطر 0.8 متر جهت افزایش ظرفیت باربری مخازن کنترل نشست و کنترل روانگرایی

پروژه شرکت آلومینیوم المهدی - بندرعباس

پایداری گود به روش جت گروتینگ

افزایش ظرفیت باربری مخازن و کنترل نشست مخازن

54 متر
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 مقــاوم ســازی فونداســیون زون 15 بــه روش جــت گروتینــگ اجــرا حــدود  2000 متــر شــمع جــت کروتینــگ تــا قطــر 1متر با فشــار 
تزریــق تــا 500بــار به طــول حداکثــر 5متر بــه منظــور مقــاوم ســازی فونداســیون زون 15

طراحــی و اجــرای سیســتم مقــاوم ســازی فونداســیون زون 16ســازه ایــران مــال بــه روش جــت گروتینــگ اجــرای حدود1000متــر 
ــه منظــور مقــاوم ســازی  ــا طــول حداکثــر 5متــر ب ــار ب ــا 500ب ــا فشــار تزریــق ت ــا قطــر یــک متــر ب شــمع جــت  گروتینــگ ت

ــران ــازار ای ــروژه ب فونداســیون زون 16 پ

بازار ایران مال تهران  زون 15 و زون 16  
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تحکیم بستر رانشی آزاد راه رشت - قزوین کیلومتر )400+23( به روش جت گروتینگ

آزاد راه رشت - قزوین   
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اجرای شمع های جت گروتینگ در زیر فونداسیون موجود و انجام عملیات 
Underpinig جهت کنترل نشست و افزایش ظرفیت باربری فونداسیون

پرشین گلف 2 قشم
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طراحی و اجرای 400 عدد شمع خاک و سیمانی به روش جت گروتینگ به قطر 0/8 متر و 11 متر عمق

پروژه تاالر بنیاد تعاون سپاه - بندرعباس

نمونه شمع های جت گروتینگ اجرا شده 
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نمونه شمع های اجرا شده در پروژه های متفاوت

ــگ  ــت گروتین ــمع ج ــه ش نمون
اجــرا شــده در خــاک رس پــروژه 

ــاس ــی بندرعب مصل

ــگ  ــت گروتین ــمع ج ــه ش نمون
ــیلت و  ــاک س ــده در خ ــرا ش اج

رس پــروژه بندرعبــاس 

شــمع هــای جــت گروتینــگ اجرا 
شــده در خــاک ماســه ای 

دیواره گود 

ــمع جت  ــه ش نمون
ــرا  ــک اج گروتین
ــاک  ــده  در خ ش
رس پــروژه اســکله 

 p4 و  p3
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 /  Jet Grouting طراحی و اجرای 400 عدد شمع 80 سانتی متر به روش
 اجرای 550 شمع به روش soil mixing  قطر 0.6 و طول 4 متر 300 عدد مینی پایل 12 متری با قطر 25 سانتی متر

مصلی بندر عباس)ترکیب جت گروتینگ،DSM و مینی پایل(



19 www.omranista.com

مصلی بندر عباس)ترکیب جت گروتینگ،DSM و مینی پایل(
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طراحی و اجرای 500 عدد ریز شمع 30 تنی Ischebeck و 1300 عدد ریز شمع درجا ریز، طول کل مینی پایل 25000 متر طول

پروژه توسعه حرمین شریفین کاظمین - عراق
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طراحی ، تهیه و اجرای ریز شمع در زیر فونداسیون تجهیزات مستقر در پست 400 کیلو وات مجتمع پتروشیمی فجر
Under pining 760 عدد مینی پایل اشوبک به روش

پست برق پتروشیمی فجر - ماهشهر
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کنترل نشست فونداسیون ها به روش ریز شمع

اجرای شمع فونداسیون پست 400- پتروشیمی فجر

نشست فونداسیون
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Underpinning اجرای ریز شمع به روش

ابگیر اختر - فاز 22 پارس جنوبی
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کنترل نشست فونداسیون ها به روش ریز شمع)اشوبک(

اصالح نشست فونداسیون های محوطه فلر پتروشیمی امیر کبیر
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افزایش ظرفیت باربری و کنترل نشست با مینی پایل های اشوبک
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طراحی و اجرای عملیات تحکیم بستر به مقدار 4300 متر طول به روش ریز شمع 40 تنی

پروژه مرکز فرهنگی اداره ارشاد ، شهر آزاد شهر گلستان
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780 عدد ریز شمع به قطر 11 سانتی متر و عمق 15 متر ظرفیت 40 تنی
560  عدد ریز شمع به قطر 11 سانتی متر و عمق 15 متر

پروژه هتل دامون دریا 1 و 2 جزیره کیش 
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جهت افزایش ظرفیت باربری و کنترل نشست طراحی و اجرای 20000 متر شمع خاک و سیمان به روش DSM- طول به قطر یک متر و عمق 12 متر

 DSM تثبیت بستر پروژه پتروشیمی انتخاب قشم به روش
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تثبیت بستر پروژه پتروشیمی انتخاب قشم به روش DSM  و کنترل کیفیت
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Deep Soil Mixing عملیات اجرایی تحکیم بستر با اجرای 800 عدد شمع به قطر یک متر و عمق 13/5 متر به روش
در تاالر مرکزی شهر بندر عباس 

پروژه ساختمان مجتمع فرهنگی و هنری بندرعباس 
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DSM جهت تثبیت بستر به روش تلفیقی با استفاده از ریز شمع اشوبک و شمع های خاک و سیمانی به روش DSM اختالط عمیق خاک

تثبیت تلفیقی بستر سایت تجهیزات و مخازن آب شیرین کن بندرعباس 
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طراحی و اجرای عملیات اجرایی تحکیم بستر با اجرای 587 عدد شمع 
Deep Soil Mixing به قطر یک متر و عمق 12 متر مجموعا 7044 متر طول  به روش

پروژه ساختمان مرکزی فرهنگی گنبد کاووس 
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اجرای 306 عدد شمع  Deep Soil mixing با قطر یک  متر و عمق  12متر  مجموعا 3672 متر طول 

پروژه بندر گز
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پروژه عملیات پایدار سازی تراشه ورودی تونل شماره 3 کیلومتر 580+23 قطعه 2 الف محور پل سفید به قائمشهر

پایدار سازی تراشه ورودی تونل 3 محور پل سفید-قائم شهر
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اجرای عملیات انکراژ و نیلینگ پایدار سازی گود )عمق گود 17 متر  ، سطح کل 7000 متر مربع، طول حفاری 16000 متر(

اجرای عملیات انکراژ و نیلینگ پروژه بیمارستان امام خمینی
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اجرای عملیات نیلینگ  18 متر- 2000متر  مربع

اجرای عملیات نیلینگ اقدسیه
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اجرای دیوار اصلی به روش دیوار دیافراگمی 

دیوار دیافراگمی مترو اهواز                                            
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)CH( اجرای 18000 متر المان خاک سیمانی به روش جت گروتینگ جهت کنترل روانگرایی و افزایش ظرفیت باربری در رس چسبنده

مجتمع مسکونی 300 واحدی باران رشت
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اولین پروژه ساحلی اجرای سازه نگهبان در سطح منطقه به روش جت گروتینگ در مجاورت دریا
اجرای بهسازی بستر زیر سازه های آب شیرین کن به روش های اختالط عمیق خاک )DSM(، جت گروتینگ و میکروپایل به روش های نوین

آب شیرین کن بندرعباس - هرمزگان
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طراحی و تثبیت بستر سازه با استفاده از  2100 متر طول ستون Deep Soil Mixing با طول 9 متر و قطر 80 سانتی- متر

پروژه سایت اداری بوشهر
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Deep Soil Mixing طراحی تثبیت بستر نشست سازه های تصفیه خانه شهرستان جاسک و اجرا به روش

پروژه تصفیه-خانه شهرستان جاسک
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طراحی و اجرای سازه نگهبان گود 13 متری در منطقه کیان-پارس
کنترل تراوش به روش مینی جت و پایدارسازی به روش استرند 

مجتمع تجاری و اداری آویستا - اهواز
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اصالح نشست فونداسیون ایستگاه تقلیل فشار گاز به روش اشوبک

پتروشیمی ماهشهر
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)DSM( بهسازی بستر مجتمع مسکونی ایوان اهواز شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب به روش اختالط عمیق خاک

مجتمع مسکونی ایوان اهواز
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طراحی و اجرای سازه نگهبان گود و بهسازی بستر در مجاورت رودخانه به روش جت گروتینگ و استرند

مجتمع تجاری-مسکونی بابل
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بهسازی بستر سازه های خطوط انتقال نفت ایستگاه گوره به جاسک به روش جت گروتینگ

خطوط انتقال نفت گوره به جاسک
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بهسازی بستر مخازن نفتی به روش جت گروتینگ

خطوط انتقال پاالیشگاه نفت برازجان
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اجرای انکراژ گود بزرگ مرو پارس واقع در کیانپارس اهواز به روش استرند در طول های حدودا 40 متری

مجتمع تجاری مرو پارس - اهواز
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طراحی و اجرای سازه نگهبان گود و بهسازی بستر در مرکز شهری بندرعباس به روش جت گروتینگ و استرند

مجتمع تجاری-تفریحی سیتی گیت بندرعباس



دفتر مرکزی 
تهران، اتوبان کردستان، خیابان 17، تقاطع فجر2 ، پالک 16 واحد 9 و 11 

کد پستی : 1438865564
تلفن : 88358703 - 88006518- 88337984

فکس : 88351204
www.omranista.com
info@omranista.com


