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مهندسین مشاور زیستاب
(سهامی خاص)

قریب به 40 سال سابقه
 فعالیت مستمر و موفق 
در صنعت آب و فاضالب
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معفعالیت

معفعالیت
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معفعالیت

پایه ١ و٢ تخصص سدسازی
گواهینامه مدیریت طرح پایه ١ سدسازی

پایه ١ و٢ تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی
گواهینامه مدیریت طرح پایه ١ شبکه های آبیاری و زهکشی

پایه ١ تخصص تاسیسات آب و فاضالب
پایه 3 تخصص محیط زیست

پایه 3 تخصص سازه
گواهینامه صالحیت بهره برداری، نگهداری وکنترل ایمنی سدها

گواهینامه صالحیت فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضالب

 گواهینامه صالحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب )تصفیه خانه
آب شرب

 گواهینامه صالحیت شرکت های  بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب )تولید،
انتقال و توزیع

گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران
گواهینامه خدمات مشاور کانون مشاوران اعتباری  و سرمایه گذاری بانکی

پروانه فنی و مهندسی وزارت صنعت و معدن و تجارت
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GIS
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B.O.T

B.O.O 

پروژه های منتخب بخش سد و نیروگاه
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??!:::

??!:::??!:::

دریاچه سد ارس

سد کرم آباد

P.S.1
P.S.2

P.S.3
شهرك

قیقاج

ایالنلو
قوچ کندي

عزیزکندي

بیک  جان

قورشاقلو
حسن کندي

دیوانخانه

کریم آباد

تپه سی دلیک

قوشالوي کرد

شیبلوي علیا

اینچه دره سی

چخماقلوي سفلی

شیب  لوي سفلی

کربالي باقرکندي

اسالم آبادیاراغلی

راهنما
روستا

??!::: ایستگاه پمپاژ

جاده

سامانه انتقال

±

10



11



!( !(

!( !(

!( !(

دریاچه
ارومیه

مخزن
سد ارس

PS1

PS2

PS3
PS4 PS5

PS6

خوي

فیرورق

قره ضیا’ الدین

ایواوغلی

سلماس

جلفا

تسوج

س
ه ار

خان
رود

±

راهنما
!( ایستگاه پمپاژ

 خط انتقال
تونل

خط انتقال

فلوم
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شامل پروژه هاي

    سد مخزنی مشمپا و تاسیسات وابسته                               شبکه آبیاری پاوه رود

    سد مخزنی بلوبین و تاسیسات وابسته                                 انتقال آب از سد میرزاخانلو و تصفیه خانه به محل مصرف 

    سد تنظیمی مراش و سد مخزنی مراش                              انتقال آب از سد مراش به محل های مصرف

               سد مخزنی پاوه رود و تاسیسات وابسته                               انتقال آب از سد مشمپا، تصفیه خانه و تاسیسات وابسته 

    انتقال آب از سد مراش به محل های مصرف                      آبگیری و انتقال آب از خط انتقال سد قوچم به همدان

شرکت آب منطقه ای زنجان

مدیریت منابع آب استان زنجان

رشد و رونق اقتصادي بخش های شرب و صنعت استان زنجان

تقویت معیارهاي اقتصاد مقاومتي

توسعه تامین نیاز آبی شرب و صنعت شهر زنجان تا افق طرح

توسعه تامین نیاز آبی شرب و صنعت شهرماهنشان و روستاهای اطراف تا افق طرح

اجزا

کارفرما

اهداف

 موقعیت
 جغرافیایی

مدیریت طرح نوع خدمت

پروژه های منتخب بخش مدیریت طرح

زنجان 

 مدیریت طرح های اجرایی شرکت آب منطقه ای

 استان زنجان
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لیست کارفرمایان

 وزارت
 کشاورزی و

 منابع آب ناحیه
کردستان عراق
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 وزارت
 کشاورزی و

 منابع آب ناحیه
کردستان عراق

http://cbrw.ir/
https://www.tehran.ir/
http://jahadnasr.com/


ت
        طراح گرافیس

:
 فرناز حاج زوار 

farnaz.hajzavar@
gm

ail.com
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