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 :(خدمات فنی مشترکسازه، سیویل، تاسیسات ) 

  تخصصی   دپارتمان خدمات فنی مشترک در واقع کمک کننده و تسهیل کننده فعالیت های حرفه ای و تخصصی در سایر دپارتمان های
و مستندات فنی در حوزه های سازه و سیویل،   مسئولیت تهیه نقشه هالذکر، د تخصصی ذیل اواح 3این دپارتمان در  .شرکت است

سایر دپارتمان های تخصصی شرکت  کارفرمایان و برایرا  (GIS)تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و سیستم های اطالعات مکانی 
واحدهای تخصصی   ت و منابع طبیعی، برعهده دارد.همچون معماری و شهرسازی، گردشگری و برنامه ریزی منطقه ای، محیط زیس

 این دپارتمان عبارتند از:  

   واحد سازه و سیویل: •

 ای ابنیه انجام محاسبات و مدل سازی سازه  -

 ارزیابی ایستایی آنها و طرحهای ترمیمی مربوط به آن ها و طرح و محاسبات ایستایی سازه  -

 ها انجـام طرح، محاسبه و نظارت انواع سازه  -

 سازی ابنیه مقاومبهسازی، ترمیم و های تهیه طرح  -

 محوطهسیویل ابنیه و  ازه تهیه و تنظیم دفترچه پیشنهادات و ضوابط و مقررات اجرائی س -

 طراحی و نظارت بر اجراء پارکینگ ها -

 هندسی راه و تقاطعاتاصالح  -

 جمع آوری و هدایت آب های سطحی -

 تهیه طرح های سیویل راه و محوطه -

 و تهیه اسناد مناقصه  ها پروژه ابنیه متره و برآورد  -

 واحد تاسیسات )الکتریکی و مکانیکی(:  •

الکترونیکی و تجهیزاتی نظیر: تأسیساتی مکانیکی، الکتریکی و های مراحل اول و دوم مدل سازی و تهیه طرح، طالعاتم -

سرمایش، گرمایش، آبرسانی، فاضالب، برق، تلفن و ارتباطات الکترونیکی، گازرسانی، هـوای فشـرده، بخـار و سیستمهای 

  برفگیر

 مطالعات و تهیه طرح های اجرایی روشنایی معابر، پارک ها و مناطق شهری -

 یمطالعات و تهیه طرح های آبرسانی و دفع فاضالب شهر -

 مطالعات و تهیه طرح های اجرایی تأسیسات شهری  -

 مطالعات و تهیه طرح های اجرایی برق رسانی فشار قوی و فشار ضعیف -

 معابر و تأسیساتی ابنیه، محوطه، پارک ها نظارت بر اجراء طرح های -

 تهیه دفترچه های متره و برآورد، مشخصات فنی عمومی و خصوصی و اسناد پیمان طرح های تأسیساتی  -

 دیریت طرح و اجراء طرح های تأسیساتیم -
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 : (GIS) سیستم اطالعات مکانی احدو •

  (TIS) زمینــی( GIS) هــای اطالعــات جغرافیــایی راحــی و ایجــاد سیســتمط -

 کاداستر   -

 (FM/AM) برداری خودکار و مدیریت زیرساخت نقشه  -

های کارتوگرافی و  سیستم اطالعات جغرافیایی و پردازشآوری و آماده سازی اطالعات مکانی به منظور ورود به  جمع -

 های تهیه شده ترسیم رقومی نقشه 

 سیستم اطالعات مکانی  -

 و بانک های اطالعات مکانی GISهای شناخت، نیازسنجی، طراحی، نصب و توسعه سیستم -

  مکانیهای  نمودن داده GIS Ready  و ( digitizing) انجام عملیـات رقـومی کـردن نقشـه  -

 .....   LBS،AVL های بکار رفته در آنها مکانی می باشد، مانند طراحی و ایجاد سیستمهایی که مبنای اطالعات یا فناوری -

 ( SDI) سازی زیرسـاخت هـای داده هـای مکـانی ه مشاوره، طراحی و همکاری در پیاده ئارا -

 سنجش از دور و فتوگرامتری  -

های موضوعی، توریستی، گردشگری، راهنمای شهری و کشوری و اطلس ترسیم و  تألیف تدوین نقشه ( SDI) مکـانی -

 .ها اعم از توپوگرافی، جغرافیـایی، زمـین شناسـی و ... و سـایر امـور کارتوگرافی تا مرحله چاپ ارایه کلیه نقشه 

 های هواییای و عکسهای موضوعی و کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره تهیه نقشه  -

 تهیه مدل رقومی زمینی  -

 تهیه نقشه های شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی و ... از روی مدل رقومی -

 GISثبت هندسی تصاویر ماهواره ای با استفاده از  -

 نقشه برداری زمینی و تهیه نقشه های رقومی و پالنیمتری -
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