
  بخش تخصصی راه و طرح هندسی

 

  معرفی

بدون شک، حمل و نقل، راهسازي و مباحث فني در خصوص مهندسي راه، فصل مشترک پروژه عمراني 

ها از جمله راههاي دسترسي، راههاي ارتباطي، راههاي  باشد زيرا طراحي و احداث انواع راه مختلف مي

. دهد عملياتي هر پروژه عمراني را تشکيل ميسرويس و راههاي انحرافي بخش عمده اي از احجام 

بخش راه و طرح هندسي مهندسين مشاور هندسه پارس به منظور طراحي راه هاي ارتباطي، راههاي 

      .تشکيل شده است... دسترسي و 

  

  جايگاه   

در شرکت هندسه پارس از بين متخصصين فارغ " راه و طرح هندسي "کارشناسان مسؤول در بخش 

اين رشته در دانشگاههاي معتبر کشور تشکيل شده که عالوه بر رعايت اصول و مباني تخصصي  التحصيل

مهندسي راه، توان بکارگيري نرم افزارهاي تخصصي مرتبط با اين موضوع را دارا مي باشند و به فراخور نياز 

  .شرکت و پروژه هاي مختلف، در اين زمينه همکاري مؤثري را مبذول خواهند نمود

به اين نکته ضروريست که با توجه به اجراي پروژه هاي راه در محدوده هاي غير شهري و شرايط  توجه

توپوگرافي کامال طبيعي و صحرايي و نيز محدوديت هاي فضاي تجهيز پروژه ها، پرداختن به مباحث 

ي برخوردار از اهميت باالي) حداقل طول و خاکبرداري و خاکريزي(مهندسي ارزش در طراحي پروژه هاي راه 

مي باشد بطوريکه توجه به اصول هندسه راه با در نظر گرفتن کاربري و نوع راه، بسيار تعيين کننده خواهد 

  .بود

  امكانات آامپيوتري و نرم افزارها

دهي در بخش تخصصي تونل توسط رايانه،  به دليل انجام بسياري از امور تحليل و طراحي و گزارش

افزارها به شرح ذيل  برخي از اين نرم. باشد در اين بخش مورد نياز مي افزارهاي تخصصي مختلفي نرم

  :است

  

 Land Development   

 Outo Cad  

 CSDP 

 

 

 

 

 

 



 :پروژه هابرخی از 
  

  

  شهريور تا ميدان  ١٧مطالعات امکان سنجي طرح مسير تونل شهيد محالتي حد فاصل خيابان

  فتح

  شيرازي حد فاصل ميدان سپاه تا ميدان مطالعات امکان سنجي طرح مسير تونل شهيد صياد

  شوش

  مطالعات مرحله اول طرح مسير تونل ادامه بزرگراه شهيد صياد شيرازي حد فاصل شمال

 ميدان سپاه تا بزرگراه آزادگان

 

 

  تماس با شرکت هندسه پارس

 

 دفتر تهران
  

احمد نبش  بين بزرگراه حکيم و جالل آل بزرگراه کردستان، به سمت جنوب، ضلع غربي، :آدرس

  ١خيابان هفدهم پالک 

  ٨٨٣٣٧٤٥١-٦٠  :تلفن

  ٨٨٣٣٧٤٥٦ :نمابر

  ١٤٣٨٨٧٤٦٩٤ :کد پستي

   info@parsgc.com :پست الکترونيکي

  www.parsgc.com :آدرس اينترنتي
 

 : دفاتر شهرستانها
  

  ٠٧٦١ - ٤٢١٢٢٣١  :بندرعباسدفتر شماره يک 

  ٠٧٦١ - ٤٥١٣٢٩٣: بندرعباس ٢دفتر شماره 

   ٠٧٦٤ -٤٤٤٢٥٩٥  :دفتر شماره يک کيش

  ٠٧٦٤ -٤٤٥٠٢١٠  :کيش ٢دفتر شماره 


