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 تجربیات مهندسان مشاور رایان نقشه

 عكسبرداري و تهیه نقشه به روش فتوگرامتري 

 )تهیه نقشه به روش مستقیم زمیني )توپوگرافي 

 خطوط لوله و نفت و گاز آب و انتقال نیرو 

 اسكن زمیني 

  هوایياسكن 

 نقشه برداري تونل 

 مسیر راه ، راه آهن 

  خدماتGIS/CAD 

 نظارت 
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 نام پروژه ردیف نام پروژه ردیف نام پروژه ردیف

1 
 1:  2000 تهیه نقشه دیجیتال جدید 

 تهران از طریق فتوگرامتري
 تبدیل نقشه از شهر رهنان و خوراسگانعملیات  13 از شهر میناب 1:  500تهیه نقشه  7

2 
 1: 2000تهیه نقشه دیجیتال جدید 

 اصفهان از طریق فتوگرامتريشهر 
 تهیه نقشه از سد مخزني چم شیر 14 از شهر رودان 1: 500تهیه نقشه  8

3 
 بندر عباس  ازشهر   1:  500تهیه نقشه 

 طریق فتوگرامتري
9 

 دیجیتال شهر 1:  2000تهیه نقشه 

 گتوند ,اللي ,باغ ملك , مالثاني() 
15 

 از روي عكس هاي 1:  2000تهیه نقشه 

 از اراضي بند موان 1:  10000هوائي 

4 
 دیجیتال شهر 1:  2000تهیه نقشه 

 اسالم آباد غرب
 - - تهیه نقشه دیجیتال از شهر كرمانشاه 10

5 
تهیه نقشه دیجیتال وآماده سازي اطالعات به 

 شهر شیراز  جغرافیائيسیستم هاي اطالعات 
11 

 1: 2000تهیه نقشه هاي دیجیتال 

 شهرهاي استان یزد
- - 

 12 شهر شاهین شهر 1:2000و  1:1000تهیه نقشه  6
 1: 2000تهیه نقشه هاي دیجیتال 

 شهرهاي استان فارس
- - 

 عكسبرداري و تهیه نقشه به روش فتوگرامتري -1
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 نام پروژه ردیف نام پروژه ردیف

 7 ازبازار سرپوشیده تهران 1: 200تهیه نقشه  1
 تهیه نقشه از اراضي طرح انتقال آب

 دشت شیراز به دشت سروستان

 8 چغازنبیلاز معبد  1:  100و  1:  500تهیه نقشه  2
 پیاده سازي ، نصب ماركر در محدوده شمالي

 منطقه یك تهران

 9 معبد كنگاور 1:  500تهیه نقشه  3
 نقشه برداري كریدور مسیر آبرساني

 بندر خمیر _بندر عباس 

 طرح انتقال اب همدان از سد تالوار 10 شهري از آبشارهاي شوشتر 1:  200تهیه نقشه  4

 - 11 وراءمحدوده ساختگاه سد  5

6 

 
 12 طرح نیروگاه و محور سد رودبار لرستان

 

- 

 

 

 )توپوگرافي( به روش مستقیم زمینيتهیه نقشه  -2
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 نام پروژه ردیف نام پروژه ردیف

1 
خدمات عالمت گذاري مسیر خط لوله نفت 

 صادرات مهران  ، چشمه خوش ، اهواز
 از محل جدید پاالیشگاه پارس ارينقشه برد 7

2 
 اینچ در منطقه  56تغییر مسیر لوله 

 شیرینو _عسلویه 
8 

  1: 200تهیه نقشه هاي 

 از اراضي جدید پاالیشگاه تهران

 9 نقشه برداري از میادین نفتي چشمه خوش 3
 نقشه برداري محوطه ها و خطوط لوله نفت 

 در میدان نفتي دارخوین

4 
 نقشه برداري مسیر خط لوله گاز

 ایرانشهر _عسلویه  
10 

 مسیر آبرساني 

 قشم_كشتي سازي _بندر عباس 

 11 نقشه برداري تصفیه نفتاي سبكخدمات  5
طرح احداث خط لوله و تاسیسات انتقال نفت 

 جاسك -خام گوره 

6 
 نقشه برداري پروژه تغییر مكان 

 مشعل فاز یك پارس جنوبي
12 

 –نقشه برداري به روش لیزر اسكن هوایي 

 اصفهان -كیلو ولت عسلویه  765خط انتقال 

 نتقال نیروخطوط لوله و نفت و گاز آب و ا -3



   

5 | P a g e 
 

 

 نام پروژه ردیف نام پروژه ردیف

1 
 نقشه برداري

 طرح سد و نیروگاه  رودبار لرستان
 تهیه نقشه توپوگرافي محدوده ارگ بم 7

 نقشه برداري از سد دز 8 2نقشه برداري نیروگاه جریاني كرخه  2

 - 9 بختیاريساختگاه سد  3

 - 10 ساختگاه سد كوهرنگ 4

 - 11 نقشه برداري فوالد ارفع 5

 - 12 نقشه برداري بقعه پیر بكران 6

 اسكن زمیني -4



   

6 | P a g e 
 

 

 نام پروژه ردیف نام پروژه ردیف نام پروژه ردیف

1 
 تهیه نقشه مسیر راه آهن شیراز ، بوشهر ، عسلویه

 اسكنر هوائيتوسط لیزر 
7 

 نقشه برداري 

 خط سوم انتقال برق كشور ارمنستان
13 

 كیلو ولت 765نقشه برداري خط 

 اصفهان     –عسلویه  

2 
 نقشه برداري و مسیر یابي خط لوله

 بازرگان –گاز اهواز 
8 

 كیلو ولت 400نقشه برداري خط 

 العماره ) عراق ( –سد كرخه  
14 

نقشه برداري واریانت شمال جنگل گلستان به 

متري  2كیلومتر با منحني تراز  170طول تقریبي 

 به روش لیزر اسكن هوائي    1:2000و مقیاس 

3 
 خدمات نقشه برداري

 كیلو ولت سمنان 400خط انتقال 
9 

 متري  5/0با منحني تراز  1:  500تهیه نقشه 

 از محدوده سد لیرو
15 

 خدمات نقشه برداري 

 پروژه توسعه زود هنگام میدان نفتي چنگوله

4 
 نقشه برداري خط انتقال فرآورده 

امام تقي به طول  –تربت حیدریه  –رفسنجان 

 كیلومتر 900

10 
 عملیات نقشه برداري

 پروژه طراحي مفهومي و پایه  اتیلن مركزي 
 نقشه برداري میدان نفتي آذر 16

5 
 خدمات نقشه برداري 

 خط انتقال نیرو در سیستان و بلوچستان
11 

خدمات نقشه برداري از محدوده دشت 

آزادگان ، دشت هندیجان و دشت هاي پاي پل 

 كیلومتر مربع 1500به مساحت 

- 
عملیات نقشه برداري سد كاني شینكا)شیوه( 

 و سازه هاي مرتبط

6 
 اسكن هوایي مسیر مطالعاتي خط لوله نفت

 كیلومتر 1600جاسك بطول  –نكا 
12 

خدمات نقشه برداري هوائي و تهیه نقشه هاي 

مسیر پروژه ادامه خط هفتم سراسري گاز و 

 انشعابات چابهار و زاهدان

- 
تهیه نقشه توپوگرافي مسیر تونل انتقال ، خط 

 پمپاژ و محدوده دریاچه الر

 اسكن هوایي -5



   

7 | P a g e 
 

 

 نام پروژه ردیف نام پروژه ردیف

1 
نظارت نقشه برداري و كنترل حین اجراء تونل 

هاي البرز و سایتهاي مرتبط و اتصال به جاده 

 موجود

7 

مطالعه و برداشت و تهیه ازبیلت و مقاطع 

عرضي و تعیین گاباریت و حد فضاي آزاد 

 13بار تونل هاي اداره كل فارس به طول 

 لیزري كیلومتر به وسیله اسكن

2 
 نقشه برداري تونل هاي آزاد راه

 چالوس _تهران  

  

3 
 نقشه برداري كریدور مسیر راه آهن

 هرات  ) قسمت داخلي افغانستان ( _سنگان 

  

 راه آهن ناحیه شمال  12تونل  4

  

 راه آهن ناحیه شمال  26تونل  5

  

 راه آهن ناحیه شمال 61تونل  6

  

 نقشه برداري تونل -6
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 نام پروژه ردیف نام پروژه ردیف

1 
مسیر جاده دسترسي و مقاطع عرضي رودخانه رودبار 

 لرستان
7 

از محور راه آهن  1:  2000تهیه نقشه 

 خرم آباد –درود 

2 
  1:  10000از عكسهاي  1:  2000تهیه نقشه هاي 

 كرمان –مسیر آزاد راه بندر عباس 
 كرمانشاه _آهن اراك مسیر راه  8

3 
عملیات نقشه برداري مسیر مورد مطالعه براي آزادراه 

 منجیل به روش لیزر اسكن      –رودبار 
9 

نقشه برداري كریدور مسیر راه آهن 

هرات ) قسمت داخلي  –سنگان 

 افغانستان (

4 
پروفیل دقیق از ریلها و حریم راه آهن محور –تهیه پالن 

 شمال
 شیراز _آهن اصفهان مسیر راه  10

5 
پروفیل دقیق از ریلها و حریم راه آهن محور –تهیه پالن 

 لرستان
11 

 نقشه برداري محور راه آهن

 همدان _تهران  

 12 چاه بهار _راه آهن ایرانشهر محور  6
پروفیل برداري و پالن از ریل ها و 

سیرجان و راه  _مسیر راه آهن بافق 

 میرجاوه _آهن  زاهدان 

 

 مسیر راه ، راه آهن -7
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 نام پروژه ردیف نام پروژه ردیف

1 
تهیه نقشه هاي دیجیتال طرح تفصیلي شهر تهران با پایه 

 1343نقشه هاي سال 
7 

آماده سازي اطالعات به جهت استفاده 

ي شهر یایو سیستم هاي اطالعات جغراف

 رازیش

 8 خطوط فشار قوي Gisو ورود اطالعات  2
گرد آوري و آماده سازي اطالعات 

 تهران  20خدمات شهري منطقه 

3 
 تهیه نقشه دیجیتال طرح تفصیلي اصفهان

 1:  500در مقیاس  
9 

گرد آوري و اماده سازي اطالعات 

 تهران  4خدمات شهري منطقه 

4 
 تهیه نقشه دیجیتال شهرتهران  با پایه

 1375نقشه هاي پوششي سال 
10 

سازي اطالعات  بروز رساني و آماده

 نيیر زمیسات زیي و تاسیایجغراف

 22منطقه  

   رقومي سازي نقشه هاي طرح تفصیلي تهران 5

6 
تهیه نقشه هاي دیجیتال طرح تفصیلي شهر تهران با پایه 

 1343نقشه هاي سال 
  

 

  

 GIS/CADخدمات  -7
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 نام پروژه ردیف

1 
نظارت نقشه برداري و كنترل حین اجراء تونل هاي البرز 

 مرتبط و اتصال به جاده موجودو سایتهاي 

2 
 خطوط لوله نفت نظارت بر 

 در میدان نفتي دارخوین

3  

 نظارت -8


