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گواهینامه صالحیت و توان تخصصی شرکت



زمینه های فعالیت شرکت

 -مدیریت جامع منابع آب     

-مطالعات آبرسانی، ذخیره سازی، انتقال، تصفیه و توزیع آب  

 -مطالعات سد و سازه های هیدرولیکی   

-مطالعات مهندسی رودخانه   

-مطالعات سامانه های تله متری، اسکادا  

- مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی 

- مطالعات کشاورزی و شبکه های تحت فشار

-مطالعات خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضالب  

- مدیریت شبکه های توزیع آب 

- رفتارنگاری سدها 

- جمع آوری آبهای سطحی  

- مطالعات پساب

- مطالعات و طراحی تجهیزات هیدرومکانیکی و هیدرو الکتریکی  

- مطالعات زیست محیطی

- مطالعات اجتماعی و مشارکت مردمی

- مطالعات آبهای زیرزمینی

- مطالعات تعادل بخشی

- مطالعات مهندسی ارزش

- مدل سازی کمی و کیفی آب های سطحی و زیرزمینی

GIS  فناوری سامانه اطالعات مکانی و سنجش از دور-

- نقشه برداری زمینی و پهبادی  

- مطالعات نیروگاههای بادی و خورشیدی  

-مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک 

- مطالعات مقاوم سازی، گودبرداری و پایدار سازي  

- طراحي و اجراي سازه نگهبان و  بهسازي زمین

-آزمایشگاه ژئوتکنیک، مکانیک خاک، جوش و آسفالت  

-آزمایشگاه و کنترل کیفیت مصالح

- مطالعات و انجام گودبرداری، پایدارسازی و سازه نگهبان 

-انجام حفاری ژئوتکنیک و تزریق  

-شناسایی گسلها، تاسیسات زیرزمینی و قنات  
 

-مطالعات زمین شناسی و اکتشاف معدن    
 

 - مطالعات ژئوفیزیک و لرزه نگاری به روش سطحی و درون

 چاهی به روش دانهول و کراسهول و تعیین طیف ویژه ساختگاه

-  رادارسنجی و شناسایی حفرات زیرزمینی، قنوات و گسلها

- خوردگی خاک و شناسایی محلهای مستعد لغزش

-  انجام کنترل کیفیت عملیات بتن ریزی

- کنترل کیفیت عملیات ساخت اسکلت فلزی و آزمایشهای
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M A H A R  A B



نمودار سازمانی شرکت مهندسی مشاور مهارآب
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 مهمترین سوابق مطالعاتی و اجرایی تخصص سد سازی

- مطالعات مرحله سوم و نظارت بر اجرای سد مخزني سنگرد سبزوار

-  مطالعات مرحله اول سد روداب سبزوار

-  مطالعات مرحله اول سد سومبار و چندير

- انجام مطالعات مرحله دوم طرح احداث سد سومبار

-  انجام مطالعات شکست و تهيه طرح اقدام اضطراری سد سومبار

- خدمات مرحله سوم و نظارت بر احداث سد بر روی رودخانه سومبار

- مطالعه و اجرای نيروگاه 100 کيلو واتی خورشيدی سد سومبار

- مطالعات مرحله دوم طرح احداث سد چندير

-  انجام مطالعات شکست و تهيه طرح اقدام اضطراری سد چندير

- خدمات مرحله سوم و نظارت بر احداث سد بر روی رودخانه چندير

-  مطالعات مرحله اول و دوم سد مخرنی سياهو بيرجند

- مطالعات مرحله سوم و نظارت بر احداث سد بر روي رود سياهو بيرجند

-  مطالعات مرحله سوم و نظارت بر سد مخزني هرات و تاسيسات وابسته

- مطالعات مرحله دوم احداث سد استلج قزوين

-  مطالعات مرحله اول سد مخزني گالر

-  مطالعات مرحله دوم تامين آب شرب و صنعت در محدوده تحت پوشش  سد تالوار
      

- مطالعات مرحله اول و دوم پروژه استحکام بخشی سد کريت طبس

-  نظارت کارگاهي و عاليه طرح اجراي باقيمانده عمليات ساختماني سد نهرين

-  مطالعات مرحله دوم بند انحرافي داغيان

-  انجام مطالعات مرحله اول احداث سد دربند

-  انجام مطالعات مرحله دوم احداث سد دربند

-  بازنگري مطالعات مرحله اول و ودوم در بخش بدنه سد دربند
   -



- مطالعات مرحله سوم و نظارت بر عمليات اجرايی احداث سد دربند

-  خدمات مهندسی مرحله سوم بندهاي و تاسيسات و تجهيزات هيدرومکانيکال استان کرمان

-  مطالعات مرحله دوم ساختمان سد نسا و تامين آب شرب شهرها و  روستاهای حومه شرقی استان کرمان

-  ايستگاه هاي پمپاژ تاسيسات آبرساني از سد نسا )نرماشير( و تصفيه خانه  آب شرب بم و بروات  

- مطالعات سيل بند رودخانه قيزقلعه باالدست روستای دشت

- مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی احداث بند انحرافی کيکانلو

- خدمات مرحله سوم عمليات تکميلي بند انحرافي امانلي

-  مطالعات مرحله سوم و نظارت بر اجرای پروژه سيل بند رودخانه اترک

- مطالعات مرحله سوم و نظارت بر اجرای پروژه سيل بند رودخانه هاي بقمچ چناران و ارتکند کالت

- مطالعات مرحله سوم و نظارت بر اجرای پروژه سيل بند رودخانه هريرود در روستاي کالته موره ای

- مطالعات مرحله سوم و نظارت بر اجرای بند انحرافي گلسراي تربت حيدريه

-  مطالعات مرحله دوم طرح بند تغذيه مصنوعی تجرود بردسکن

-  مطالعات مرحله سوم و نظارت بر اجرای بند تغذيه مصنوعی تجرود بردسکن

-  انجام مطالعات مرحله دوم بند تغذيه مصنوعي باغ سنگی

-  انجام مطالعات مرحله سوم و نظارت بر اجرای بند تغذيه مصنوعي باغ سنگی

-  انجام مطالعات مرحله دوم بند تغذيه مصنوعي دشت مختاران  بيرجند 

-  انجام مطالعات مرحله سوم بند تغذيه مصنوعي دشت مختاران  بيرجند 

-  انجام مطالعات مرحله اول و دوم بند انحرافی و تونل انتقال رودخانه عارفی به سد طرق 

-  انجام مطالعات مرحله سوم و خدمات نظارت بر اجرای بند انحرافی و تونل انتقال رودخانه عارفی به سد طرق 
 

-  انجام مطالعات مرحله اول سد گرماب 
 

-  انجام مطالعات مرحله اول سد آمند 
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  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

 اهداف اجرای طرح: جلوگيری از خروج آب از کشور، کنترل سيالبهای 

 فصلی، ذخيره سازی و تنظيم حدود 4/6 ميليون متر مکعب رواناب برای

 مشروب کردن حدود 500 هکتار از اراضی پاياب

موقعیت مکانی طرح: 67 کيلومتری جنوب شرقی شهرستان سربيشه

نوع سد: خاکی با هسته رسی

  طول تاج سد: 352 متر
                   

ارتفاع سد از بستر رودخانه: 32 متر

سد مخزنی سیاهو



حجم آب قابل تنظیم سالیانه: 4/6 ميليون متر مکعب 

مساحت حوزه آبریز: 3028 کيلومتر مربع

رواناب متوسط سالیانه: 6/84 ميليون متر مکعب 

حجم کل مخزن: 17/46 ميليون متر مکعب

 نوع سرریز: شوت آزاد با لبه آبريز اوجی



کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی

توسعه خاک،  و  آب  منابع  از  بهينه  استفاده  طرح:  اجرای   اهداف 

از خسارات و صنايع کوچک، جلوگيری  تامين آب شرب   کشاورزی، 

سيالبهای ساالنه

موقعیت مکانی طرح: 170 کيلومتری شهر بجنورد 

نوع سد: خاکی با هسته رسی
                    

ارتفاع سد از بستر رودخانه: 39/5 متر

  طول تاج سد: 320 متر

حجم بدنه سد: 735000  متر مکعب

نوع سرریز: آزاد - سرريز شوت در تکيه گاه چپ

سد مخزنی چندیر



حجم آب قابل تنظیم سالیانه: 7/76 ميليون متر مکعب

 حجم مخزن در تراز نرمال: 12/24 ميليون متر مکعب

مساحت حوزه آبریز: 414 کيلومتر مربع



سد مخزنی سومبار

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی

 اهداف اجراي طرح:  جلوگيري از خروج رواناب مرزی، استفاده

 بهينه از منابع آب و خاک، توسعه کشاورزي، شرب و صنايع

 کوچک، تامين آب شرب شهر غالمان، جلوگيري از خسارات

سيالبهاي ساالنه و حفاظت ساحل رودخانه و جاده مرزي

موقعیت مکانی طرحی: 23 کيلومتری مرز ايران و ترکمنستان 

بخش غالمان

نوع سد: خاکی با هسته رسی
                    

ارتفاع سد از بستر رودخانه:  23/5 متر

  طول تاج سد: 903 متر

حجم کل بدنه سد: 1/07 ميليون متر مکعب

نوع سرریز: آزاد در تکيه گاه چپ



حداکثر ضخامت آبرفت رودخانه: 30 متر

 حجم مخزن در تراز نرمال: 13/83 ميليون متر مکعب

مساحت حوزه آبریز: 263/5 کيلومتر مربع

رواناب ساالنه: 11/2 ميليون متر مکعب



کارفرما:  شرکت سهامی آب منطقه اي خراسان شمالي

 هدف از اجراي طرح: تامين آب شرب شهرهاي پيش قلعه، راز، قاضي، آشخانه، آوا به ميزان 5 ميليون مترمکعب در سال،  2/9 ميليون

 متر مکعب در سال براي مصارف

کشاورزي،3/2  ميليون متر مکعب در سال براي نياز زيست محيطي

 مساحت حوضه آبریز: 1118 کيلومتر مربع 

موقعیت مکاني طرح:  40 کيلومتري شمال شهر بجنورد 

سد مخزنی دربند



نوع سد: خاکی، زون بندی شده با ديوار آب بند

ارتفاع سد از بستر رودخانه: 32 متر

 طول تاج: 915 متر

حداکثر ضخامت آبرفت: 39 متر

حجم مخزن: 31 ميليون متر مکعب

حجم کل بدنه: 2/8 ميليون متر مکعب

               سرریز: آزاد به عرض 55 متر



سد مخزنی سنگرد

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

ميليون متر  تنظيم ساالنه 12/95  و مهار سيالبها،  کنترل   اهداف اجرای طرح: 

مکعب از جريان رودخانه سنگرد جهت مصارف کشاورزی، صنعتي، پرورش آبزيان

به منطقه  روستاييان  مهاجرت  از  جلوگيري  و  اشتغال  ايجاد  گردشگری،   توسعه 

 شهرها

موقعیت مکانی طرح: 75 کيلومتری جنوب شرقی شهر سبزوار 



نوع سد: خاکی با هسته رسی
                 

ارتفاع سد از بستر رودخانه:  55 متر

  طول تاج سد: 430 متر

حجم کل مخزن: 30 ميليون متر مکعب

حجم آب قابل تنظیم سالیانه: 12/95 ميليون متر مکعب

مساحت حوضه آبریز: 1230 کيلومتر مربع
 

نوع سرریز: لبه آبريز آزاد



سد مخزنی هرات

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای يزد

خاک، و  آب  منابع  از  بهينه  استفاده  طرح:  اجرای  اهداف 

نياز از  بخشي  تامين  بران،  حقابه  آبياري  هاي  شبکه   بهبود 

سيالب خسارت  از  جلوگيري  منطقه،  صنعت  و  شرب   آب 

موقیت مکانی طرح: بر روی رودخانه اعظم در جنوب

غربی شهر هرات



نوع سد: مخزنی، خاکی با هسته رسی

                            ارتفاع از پی: 55 متر 

ارتفاع از بستر رودخانه:  46/5 متر

طول تاج سد:  505 متر           

حجم بدنه سد:  2 ميليون متر مکعب

                                        مساحت حوزه آبریز:  1077/5 کيلومتر مربع

رواناب سالیانه رودخانه : 17/7 ميليون متر مکعب

                                     حجم کل مخزن:  23/4 ميليون متر مکعب

                         حجم اب قابل تنظیم سالیانه:  12/9 ميليون متر مکعب

 حجم آب تخصیصی به کشاورزی:  3/8 ميليون متر مکعب

       حجم آب تخصیصی شرب و صنعت:  6/5 ميليون متر مکعب

حجم آب تخصیصی زیست محیطی:  2/6 ميليون متر مکعب



ازبار دقیق
و 

گاری  رفتارن



 مهمترین مطالعات و پروژه های رفتارنگاری

- مطالعات کنترل پايداری رفتارنگاری  و رفتارسنجی سد خاکی  سنگرد- شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی    

- مطالعات کنترل پايداری رفتارنگاری  و رفتارسنجی رفتارنگاری سد مخزنی چندير- شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی    

- مطالعات کنترل پايداری رفتارنگاری  و رفتارسنجی سد مخزنی سومبار- شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی    

- مطالعات کنترل پايداری رفتارنگاری  و رفتارسنجی سد مخزنی سياهو- شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی    

- مطالعات کنترل پايداری رفتارنگاری  و رفتارسنجی سد مخزنی هرات- شرکت سهامی آب منطقه ای يزد     









مهمترین پروژه های مدیریت منابع آب 

-  مطالعات مرحله دوم تامين آب شرب و صنعت سد تالوار

-  بازنگري مطالعات انتقال آب از سد تالوار به استانهاي همدان، کردستان و زنجان و بازنگري برنامه ريزي منابع آب

- مطالعه  300 مورد منابع آبهاي سطحي تعادل بخشی دشت مشهد

-  مطالعات طرح جامع مديريت منابع آب در محدوده کاشمر

- مطالعات آبهاي سطحي و زيرزمينی محدوده پايين دست سد مخزني روداب سبزوار

- مطالعات جامع آب زير زمينی آبخوان آبرفتي مشهد - چناران

- مطالعات جامع آب زير زمينی در محدوده مطالعاتي سرخس

-  انجام مطالعات و عملياتی کردن بازار آب در محدوده مطالعاتی قزوين

- شناسايی نيازهاي صنعت در محدوده سدهاي سومبار و چندير

- مطالعات منابع و مصارف آب حوضه آبريز رودخانه اعظم و بازنگري حوضه آبريز سد مخزني هرات

-  مطالعات تکميلی بهره برداري از منابع آب تخصيص يافته از سد هرات

-  آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحي و زير زميني محدوده دشت هاي مشهد - نريماني و سنگ بست

- استقرار مديريت مشارکتي جامع و پايدار منابع آب زيرزمينی در دشت نيشابور

- مطالعات جامع منابع آب حوضه آبريز رودخانه های شمال هزار مسجد 





مهمترین پروژه های انجام شده در زمینه رودخانه

  - خدمات مرحله سوم ساماندهي و بازگشايی رودخانه مرزی سومبار

-  انجام مطالعات تعيين حريم و بستر موردي رودخانه ها وسيل هاي محدوده سد سومبار

-  انجام مطالعات شکست و تهيه طرح اقدام اضطراری سد سومبار

- مطالعات فاز دو آبهاي سطحي رودخانه روس از سرشاخه هاي هريرود تايباد 

- مطالعات مرحله سوم ساماندهي رودخانه اترک در محدوده روستای شش خانه

  -مطالعات مرحله سوم پروژه سيل بند رودخانه هاي بقمچ چناران و ارتکند کالت   

-  مطالعات مرحله سوم پروژه سيل بند رودخانه اترک

- مطالعات مرحله سوم ساماندهی رودخانه درونگر درگز

- مطالعات مرحله سوم پروژه سيل بند رودخانه هريرود در روستاي کالته موره اي

  -مطالعات مرحله سوم ساماندهي رودخانه مرزي هريرود در محدوده روستاي نوروز آباد    

-  مطالعات مرحله دوم ساماندهي رودخانه شيرين دره در محدوده شيرين دره

-  انجام مطالعات شکست و تهيه طرح اقدام اضطراری سد قزلداش

  -  مرحله سوم سيل بند رودخانه هريرود

- مطالعات ساماندهي رودخانه هاي محلي محدوده شهر مشهد

-  مطالعات تعيين حد بستر و حريم مرحله آول ساماندهي رودخانه راز آور و جرگالن 

 - گزارش سيماي طرح مطالعاتی رودخانه مرزی هريرود

-  مطالعات سراسري تعيين حد بستر و حريم رودخانه هاي شهرستان نيشابور،سبزوار و کالت

- مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه زنگالنلو در محدوده روستاي زنگالنلو و حاتم قلعه شهرستان درگز

- خدمات نظارت ساماندهي رودخانه زنگالنلو در محدوده روستای زنگالنلو و حاتم قلعه شهرستان درگز





مهمترین پروژه های انجام شده در زمینه آب وفاضالب

-  خدمات مرحله سوم ) نظارت عاليه و کارگاهي ( مخازن ده هزار و بيست هزار متر مکعبی تصفيه خانه ارداک

-  مطالعات تکميلي طرح بهره برداری بهينه از منابع آبی هزار مسجد برای شرب مشهد

- مطالعات مرحله دوم تامين آب شرب و صنعت در محدوده سد تالوار و خط انتقال آب شهرستان خدابنده

-  مطالعات تکميلي سدهاي مخزني و تنظيمي، شبکه آبياري زهکشی، بندهاي انحرافي و خطوط انتقال آب کرمان

-  مطالعات مرحله دوم ساختمان سد نسا و تامين آب شرب شهرها و روستاهای حومه شرقی استان کرمان

- مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب از سد نسا )نرماشير( به بم و تصفيه خانه بم و بروات 

- خدمات نظارت عاليه و کارگاهی احداث خط انتقال آب از سد نسا )نرماشير( و تصفيه خانه آب شرب بم و بروات 

- مطالعات مرحله دوم تامين آب مشهد از طريق جايگزينی پساب تصفيه شده با آب کشاورزی 

- خدمات نظارت عاليه و کارگاهی تامين آب مشهد از طريق جايگزينی پساب تصفيه شده با آب کشاورزی 

- خدمات نظارت عاليه و کارگاهی خط انتقال آب از سد کريت طبس 

- مطالعه مرحله اول خط انتقال سد عباس آباد 

- مطالعات سيستم برنامه ريزی و کنترل پروژه ذخيره مخازن آب و فاضالب استان خراسان رضوی 

- خدمات  نظارت عاليه و کارگاهی بند انحرافی و ايستگاه پمپاژ امانلی راز و جرگالن 

- مطالعات تکميلی بهره برداری از منابع آب تخصيص يافته از سد هرات 

- مطالعات مرحله اول و دوم طرح اصالح و توسعه شبکه آب شهر کدکن 

- مطالعات مرحله اول و دوم دفع آب های سطحی شهرهای استان بوشهر 

- نظارت عاليه و کارگاهی عمليات لوله گذاری انتقال آب از سد سنگرد به اراضی کشاورزی پايين دست 

- مطالعات مرحله اول و دوم خطوط انتقال آب به اراضی پاياب سد در بند 

- مطالعات مرحله اول و دوم بند انحرافی و تونل انتقال آب رودخانه عارفی به مخزن سد طرق

- نظارت عاليه و کارگاهی عمليات انتقال آب رودخانه عارفی به مخزن سد طرق

- پياده سازي برنامه ريزي و کنترل پروژه احداث مخازن بتني آب

-  نظارت عاليه و کارگاهي سيستم انحراف آب چشمه فرح دين

-  بازنگري مطالعات مرحله اول و دوم تامين آب شرب شهرهاي تربت جام و تايباد



انتقال بخشی از منابع آب سطحی رودخانه نساء  به ميزان 39 ميليون متر مکعب در سال برای تامين آب شرب شهرهای بم، بروات ، فهرج ، ريگان،

رستم آباد و روستاهای وابسته و نيز 6 ميليون متر مکعب در سال برای مصارف صنعتی ناحيه ارگ جديد بم که توسط سد مخزنی نسا تنظيم می گردد.

    احداث خط انتقال آب  شرب  از سد نسا 



M A H A R  A B





مهمترین پروژه های آبیاري و زهکشی 

-   مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبياری و زهکشی سومبار

-   مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبياری و زهکشی چندير

-   مطالعات مرحله اول شبکه آبياری و زهکشی حاشيه رودخانه مرزی سومبار

-   مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبياری و زهکشی سياهو بيرجند

-  نظارت عاليه و کارگاهی عمليات لوله گذاري انتقال آب از سد سنگرد به اراضي کشاورزی

-  مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبياری و زهکشی و خطوط انتقال آب اراضی پاياب سد دربند

-  طراحي سيستمهاي تحت فشار و انجام آزمايشات آب وخاک در سطح استان خراسان رضوي

-  خدمات مهندسی مرحله سوم بندها و تاسيسات و تجهيزات هيدرومکانيکال استان کرمان

-  مطالعات تکميلي سدهاي مخزني و تنظيمی و شبکه آبياري و زهکشی و بندهاي انحرافی و خطوط انتقال آب در محدوده مطالعاتی کرمان

-   نظارت عاليه و کارگاهی سيستم انحراف آب چشمه فرح دين

-    مطالعات مرحله دوم تغذيه مصنوعی پروژه های شش گانه شمال طبس

-   نظارت کارگاهی و عاليه خط انتقال آب رودخانه کريت طبس

-   مطالعات آبهای سطحی زيرزمينی محدوده پايين دست سد مخزنی روداب سبزوار

-   مطالعات مرحله اول و دوم بند انحرافی و کانال انتقال آب رودخانه کيکانلو

-   نظارت کارگاهی و عاليه اجرای بند انحرافی و کانال انتقال آب رودخانه کيکانلو

-  مطالعات مرحله اول و دوم اراضی پاياب سد چری

-  طراحی سيستم های تحت فشار و انجام آزمايشات آب و خاک در سطح استان خراسان رضوی

-  مطالعات مرحله دوم طرح بند تغذيه اي تجرود بردسکن

-   انجام مطالعات مرحله دوم بند تغذيه اي مصنوعي دشت مختاران بيرجند

-  ابزارهای اندازه گيری جريان در شبکه هاي آبياري زهکشی نرماشير و جيرفت و رودبار 

-   انجام مطالعات مرحله اول و دوم بند تغذيه اي مصنوعي باغ سنگی

-   نظارت کارگاهی و عاليه اجرای بند تغذيه اي مصنوعي باغ سنگی





مهمترین مطالعات ژئوتکنیک، مقاومت مصالح و خاکشناسی

  - مطالعات ژئوتکنيک ساختگاه حرم حضرت رضا )ع(

- آزمايشهای مکانيک خاک ومقاومت مصالح پروژه های طرح عمران وتوسعه

حريم حرم حضرت رضا)ع(

 - مطالعات ژئوتکنيک بازسازی ونوسازی پيرامون حرم مطهر رضوی

- مطالعات ژئوتکنيک ومکانيک خاک قطار شهری گلبهار

- مطالعات ژئوتکنيک ومکانيک خاک قطار شهری مشهد

 - مطالعات ژئوتکنيک طرح ويژه ميدان شهدای مشهد

- مطالعات ژئوتکنيک پروژه هتل پارس مشهد

- مطالعات ژئوتکنيک انتقال آب از سد ارداک به مشهد

- مطالعات ژئوتکنيک کارخانه سيمان بجنورد

- مطالعات ژئوتکنيک طرح نيروگاه 100مگاواتی خواف
 

- مطالعات ژئوتکنيک نيروگاه نيشابور
 

- مطالعات ژئوتکنيک تصفيه خانه وخط انتقال بم وبروات
 

- مطالعات ژئوتکنيک ومنابع قرضه سد و شبکه آبياری و زهکشی کريت طبس

- مطالعات ژئوتکنيک کانال ارتباطی خراوان به دره بيد طبس

- مطالعات ژئوتکنيک ومقاومت مصالح سد تيغدر قائن

- مطالعات ژئوتکنيک طرح فاضالب شهر فردوس

- مطالعات ژئوتکنيک سد و شبکه آبياری سنگرد سبزوار
 

- مطالعات ژئوتکنيک ومنابع قرضه طرح سد درونگر درگز
 

- مطالعات ژئوتکنيک سد الئين
 

- مطالعات ژئوتکنيک ومکانيک خاک سد ذخيره ای سلطان آباد نمک مشهد



 
- مطالعات ژئوتکنيک ومنابع قرضه سد بار نيشابور 

 
- مطالعات ژئوتکنيک سد اسجيل چناران

- مطالعات ژئوتکنيک ومکانيک خاک اراضی 29 هکتاری سيس آباد

- مطالعات ژئوتکنيک و ژئوفيزيک بيمارستان يکصد تختخوابی امداد ونجات

- مطالعات ژئوتکنيک کنترل عمليات خاکی -بتنی سد مخزنی سليمانشاه

- مطالعات ژئوتکنيک خط انتقال آب خام طرح مس سونگون

- مطالعات ژئوتکنيک ومنابع قرضه وخاکشناسی سد فيله خاصه

- مطالعات ژئوتکنيک تصفيه خانه وخط انتقال آب زنجان

- مطالعات ژئوتکنيک سد مهتر

- مطالعات ژئوتکنيک خاک شناسی نيمه تفضيلی دقيق اراضی پايين دست سد مراش

- مطالعات خاک شناسی نيمه تفضيلی دقيق سد نور آباد

- مطالعات خاک شناسی نيمه تفضيلی دقيق اراضی تحت پوشش شبکه سد قره درق زنجان

-مطالعات ژئوتکنيک مخازن وخط انتقال آب به شهر های بزمان وگلمورتی 

- مطالعات ژئوتکنيک طرح فاضالب ايرانشهر

- مطالعات ژئوتکنيک خط انتقال کارواندر به خاش 

 - مطالعات ژئوتکنيک سد مخزنی ترادان

- مطالعات خاک شناسی تفصيلی ونيمه تفصيلی دقيق شبکه آبياری وزهکش استلج

-مطالعات حفاريهای اکتشافی ومکانيک تغذيه مصنوعی شبکه آبياری وزهکشی بويين زهرا
 

- مطالعات ژئوتکنيک ومکانيک خاک طرح آبرسانی به مجتمع بندينی شهرستان کنارک
 

-مطالعات ژئوتکنيک ساختگاه و منابع قرضه سد مخزنی بور مانک

-مطالعات ژئوتکنيک کارخانجات اسيد سولفوريک وفسفريک وتريپل سولفات

-مطالعات ژئوتکنيک ومنابع قرضه سد دربند 

-مطالعات رود خانه های آمند وگرماب ودربند



-مطالعات ژئوتکنيک وکنترل عمليات اجرايی پروژه ها در سطح استان خراسان شمالی

-مطالعات ژئوتکنيک بند انحرافی وکانال انتقال حصار گرمخان

-مطالعات خاک شناسی )نفوذپذيری(اراضی شبکه های آبياری وزهکشی شيرين دره وبيدواز 

-مطالعات ژئوتکنيک دانشگاه بجنورد

-مطالعات ژئوتکنيک فاضالب قوچان

-مطالعات نظارت بر حفاری های اکتشافی رود خانه ايده ليک الئين

- مطالعات ژئوتکنيک پستهای برق شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی

-مطالعات ژئوتکنيک رودخانه سومبار

-مطالعات ژئوتکنيک و مقاوم سازی مدارس خراسان رضوی

 مطالعات ژئوتکنيک و مقاوم سازی مصالح کتابخانه مرکزی مشهد

- عمليات سونداژپروژه های مقاوم سازی دانشگاه فردوسی

- مطالعات ژئوتکنيک مقاوم سازی مدارس سلماس

- مطالعات ژئوتکنيک مقاوم سازی مدارس نقده

- مطالعات ژئوتکنيک مقاوم سازی سامانه های آبی بجنورد

مهمترین پروژه های مقاوم سازی 
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آزمایشگاه مکانیک خاک و مقاومت مصالح

 نظر به اهميت ويژه مطالعات فيزيکی، مکانيکی و شيميايی مصالح ساختمانی، چه در پروژه های عمرانی شهری همچون گودهای عميق، ديواره

 بزرگ راهها، ايستگاهها و تونلهای مترو، چه در پروژه های عمرانی و معدنی و صحرايی همچون تونلها و ترانشه های راه، معادن روباز و زيرزمينی

 سدهای خاکی و بتنی، تونلهای انتقال آب و ... ضروريست تمامی آزمونها طبق استانداردهای بين المللی معتبر،  در نهايت دقت و صحت انجام

با دارا بودن پشتوانه فنی، نرم به عنوان ورودی روش عددی/ تحليلی، مورد استفاده قرار گيرد. شرکت مهارآب   شده و در طراحی سازه ها 

افزاری و سخت افزاری  از پر سابقه ترين مشاوران شرق کشور در زمينه آزمايشات مکانيک خاک، مکانيک سنگ، ژئومکانيک ، بتن، جوش و ... است



آزمایشگاه محلی

-استقرار آزمايشگاه محلی حرم حضرت رضا عليه السالم 

- کنترل عمليات بتنی طرح توسعه حريم حرم حضرت رضا عليه السالم

- استقرار آزمايشگاه محلی کنترل عمليات خاکی وبتنی پروژه شارستان رضوی

- کنترل عمليات اجرائی پروژه توسعه بيمارستان رضوی

-استقرار آزمايشگاه محلی کنترل عمليات بتنی موزه خراسان رضوی

- استقرار آزمايشگاه محلی انتقال آب از سد دوستی به مشهد

-استقرار آزمايشگاه محلی انتقال آب از سد دوستی به سد طرق

-استقرار آزمايشگاه محلی 60 هزار متر مکعبی پهنه مشهد

- استقرار آزمايشگاه محلی نيروگاه گازی توس
 

-استقرار آزمايشگاه محلی مجتمع 700 واحدی اماميه مشهد

- استقرار آزمايشگاه محلی تصفيه خانه سوم آب شرب مشهد

- استقرار وارائه خدمات آزمايشگاهی کنترل کيفی خاک بتن و آسفالت معدن مس در آلو

-استقرار آزمايشگاهی پروژه خط انتقال آب صفا رَود به شهر کرمان و تصفيه خانه های آب شرب

-استقرار آزمايشگاه محلی خط انتقال و تصفيه خانه بم و بروات

-استقرار آزمايشگاه مقاومت مصالح و ژئوتکنيک محلی پروژه سد قدرونی

-استقرار آزمايشگاه مقاومت مصالح و ژئوتکنيک محلی پروژه سد صفا رود

- استقرار آزمايشگاه مقاومت مصالح و ژئوتکنيک محلی جهت کنترل کيفيت عمليات تصفيه خانه آب شرب شهر بافت 

-استقرار آزمايشگاه محلی کنترل عمليات بتنی سد کريت طبس

- استقرار آزمايشگاه محلی تصفيه خانه هريرود

- استقرار آزمايشگاه محلی سد بار نيشابور

- استقرار آزمايشگاه بند انحرافی شير تپه

-استقرار آزمايشگاه سد خاکی تغذيه ای بيد پارسی خواف



- استقرار آزمايشگاه محلی سيستم انحرافی سد شوريجه

- استقرار آزمايشگاه محلی عمليات ساختمانی سد مخزنی نهب

-استقرار آزمايشگاه محلی سد مخزنی هرات

- استقرار آزمايشگاه محلی کنترل عمليات خاکی وبتنی سد مخزنی شيرين دره بجنورد

- استقرار آزمايشگاه محلی تقاطع غير هم سطح کارخانه سيمان بجنورد

-استقرار آزمايشگاه محلی کنترل کيفيت خاکی وبتن پالستيک عالج بخشی سد بيدواز

- استقرار آزمايشگاه محلی سد درونگر

-استقرار آزمايشگاه محلی سد مخزنی اسديه

- استقرار آزمايشگاه محلی پروژه برج تجاری مسکونی بهار

- استقرار آزمايشگاه محلی برج تجاری مسکونی اميد

- استقرار آزمايشگاه محلی هتل مدينه الرضا

- استقرار آزمايشگاه محلی هتل نرجس و رضوان

-استقرار آزمايشگاه محلی هتل و مجتمع تجاری -اداری پارس 
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از جمله فعاليتها و پروژه های انجام شده در اين بخش می توان به موارد زير اشاره کرد:

- مطالعات ساختگاهي و ژئوتکنيک

- مطالعات زمين شناسي، آبهاي زيرزميني و بهسازي زمين

- حفاري ماشيني و دستي و انجام آزمايشهاي صحرايي و آزمايشگاهي مکانيک سنگ و خاک

-  مشاوره گودبرداري، طراحي و اجراي سازه نگهبان، پايدار سازي

- مطالعات ژئوفيزيک و لرزه نگاری به روش سطحی و درون چاهی )دانهول و کراسهول( و تعيين طيف ويژه ساختگاه

- مطالعات ژئوالکتريک و تعيين عمق سفره آب زيرزمينی، محل دقيق قنوات و حفره های زيرزمينی، تعيين جنس مواد معدنی، تعيين درصد

خوردگی خاک، شناسايی محلهای مستعد لغزش

- رادارسنجی و شناسايی حفرات زير جاده ها و در محدوده شهری و شناسايی محل سفره آب زيرزمينی

-  انجام کنترل کيفيت عمليات بتن ريزی

-  انجام کنترل کيفيت عمليات ساخت اسکلت فلزی



مطالعات ژئوتکنیک طرح توسعه حریم حضرت رضا )ع)

 اين مهندسين مشاور افتخار دارد تا به عنوان يک شرکت بومی، تا حد توان دين خود را به آستان مقدس رضوی ادا نمايد. در همين رابطه

 مطالعات و تحقيقات مکانيک خاک و مقاومت مصالح پروژه طرح توسعه حريم حضرت رضا )ع( از طرف سازمان عمران و توسعه حرم مطهر

 امام رضا )ع( از سال 1377به شرکت مهندسي مشاور تحقيقات خاک مهارآب واگذار شده است و تا کنون با انجام پروژهايی نظير توسعه

 صحن جمهوری اسالمی، موزه جديد بين باب الجواد و باب الرضا و کتابخانه، بست شيخ بهايی، پارکينگ قسمتهای مختلف، مقاوم سازی

 مسجدگوهرشاد، هتل قدس وگسترش قسمتهای مختلف حريم حرم امام رضا ) ع ( ادامه دارد

نياز مورد  فنی  موارد  بررسي  به  آزمايشگاهي  و  صحرائي  آزمايشات  و   برداري  نمونه  حفاري،   انجام  با  پروژه  مقيم   آزمايشگاه 

پارامترهاي ارائه  و  خاک  شيميايی  و  مکانيکي  فيزيکي،  خصوصيات  آنها،  بندي  طبقه  و  خاک  هاي  اليه  شناسايي  قبيل   از 

زمين نوع  تعيين  مجاز  نشست  و  برشي  و  پارامترهاي گسيختگي  به  توجه  با  باربري خاک  و ظرفيت  جانبي  فشار  تعيين ضرائب   ئوتکنيکي، 

 بر مبناي آئين نامه 2800 ايران، توصيه در مورد روشهاي بهبود خاک و ارائه توصيه هاي فني می پردازد.



مطالعات ژئوتکنیک قطار شهری

 - مشاور خدمات ژئوتکنيک، مکانيک خاک، آزمايشات موردی عايق و واتراستاپ پروژه خط سه قطار شهری مشهد

- انجام مطالعات ژئوتکنيک و مکانيک خاک مرحله دوم زيرگذر و روگذرهای پروژه قطار شهری شهر جديد گلبهار
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 Maharab was founded as a consulting engineers company in 1996, working 

in engineering fields including water resources management, dam construction, irri-

gation and drainage networks, water supplies and wastewater disposal, geotechnical 

research, and strength of materials tests confirmed by the consulting verification de-

partment of Iran’s Management and Planning Organization.

 The company benefits from a large number of engineers and faculty members 

specialized in several fields of study including irrigation and drainage, geotechnical 

engineering, and soil and rock mechanics. Furthermore, the company has a laborato-

ry for soil, rock, concrete and welding tests. 

 

PROFICIENCY GRADING

Proficiency grading of MAHARAB as verified and issued by Iran Planning and 
Management Organization is as follows:

- Dam Construction
- Irrigation and Drainage Networks
- Water and Wastewater Installation
- Geotechnical Works
- River Engineering



- Integrated Water Resources Management

- Water Supply, Storage, Transmission, Treatment and Distribution

- Wastewater Collection, Disposal and Reuse

- Operation, Maintenance and Management of Water and Wastewater Projects

- Dams and Hydraulic Structures

- Irrigation and Drainage Systems

- River Engineering

- Surface and Groundwater Modeling

- GIS and Land Surveying

- Environmental studies

- Quality Protection of Water Resources

- Structural Studies

- Structural Stability Studies and Instruments Monitoring

- Geotechnical Investigation and laboratory Tests

- Laboratory Tests of Building Materials

- Welding Quality Control 

- Telemetry and SCADA

- Road Engineering

FIELDS OF ACTIVITY



فهرست ربخی از کارفرمایان
- وزارت نيرو

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- وزارت راه و شهرسازی
- وزارت جهاد کشاورزی

- وزارت آموزش و پرورش
- شرکت مديريت منابع آب ايران

- شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی
- شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
- شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

- شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان
- شرکت سهامی آب منطقه ای قزوين

- شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه
- شرکت سهامی آب منطقه ای يزد

- شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان
- شرکت  مهندسی آب و فاضالب کشور

- شرکت سهامی آب و فاضالب خراسان رضوی
- شرکت سهامی آب و فاضالب سيستان و بلوچستان

- سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
- سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

-  آستان قدس رضوی

- استانداری خراسان رضوی
- شهرداری مشهد

- شرکت قطار شهری مشهد
- شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی
- سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری

- شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی
- آموزش و پرورش خراسان رضوی

- دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
 - دانشگاه فردوسی مشهد

- دانشگاه بجنورد
- دانشگاه مالک اشتر

- بنياد مسکن انقالب اسالمی 
- شرکت ملی صنايع مس ايران

- کارخانه سيمان بجنورد
- فرماندهی مرزبانی جمهوری اسالمی ايران

- استانداری بوشهر
- شرکت توانير
- شرکت مپنا

- شهرداری گلبهار
 - شهرداری آمل
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