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شرکت مهندسین مشاور آبنوس

:رزومه کاري
قرارداد هاي منعقده با شرکت آب منطقه اي کرمان

تاریخ قراردادنام پروژه

1394استان کرمان-نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی رپرگذاري رودخانه هاي شور، هلیل و سیرچ 1

1396استان کرمان-نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی احداث سیل بند شهرستان بردسیر 2

1397نظارت بر عملیات آماربرداري سراسري مرحله سوم از منابع و مصارف آب سطحی استان کرمان3

1397انانجام خدمات اندازه گیري سطح آب چاه هاي مشاهده اي و میزان آبدهی منابع آب انتخابی در استان کرم4

5
-رماشیر بم نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی مرمت و بازسازي بند انحرافی و شبکه آبیاري و زهکشی ن

1397استان کرمان

، رودبار نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی پروژه ساماندهی و کنترل سیالب رودخانه هاي زرند، کهنوج6
1398جنوب و قلعه گنج



شرکت مهندسین مشاور آبنوس

قرارداد هاي منعقده با شرکت آب منطقه اي کرمان:رزومه کاري

تاریخ قراردادنام پروژه

1398اندازه گیري سطح آب چاه هاي مشاهده اي و میزان آبدهی و نمونه برداري چاه هاي پیزومتریک7

1398انجام مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه شور جیرفت8

در محدوده  mc،pc0،pc1،pc2مطالعات مرمت و بازسازي شبکه آبیاري و زهکشی جیرفت کانال 9
1398پایین دست سد جیرفت

و زهکشی نظارت کارگاهی و عالیه عملیات مرمت و بازسازي بند انحرافی،سد تنظیمی و شبکه آبیاري10
1399جیرفت

1399مطالعات مرمت و بازسازي تاسیسات تغذیه مصنوعی شهداد11

1399مطالعات مرمت و بازسازي بند انحرافی و خط لوله آب اندوهجرد12

مطالعات آزادسازي بستر و حریم رودخانه ها و تاالب ها در محدوده مطالعاتی شرکت آب منطقه اي 13
1399کرمان



شرکت مهندسین مشاور آبنوس

:رزومه کاري

قرارداد هاي منعقده با شرکت آب منطقه اي کرمان

تاریخ قراردادنام پروژه

1399رآبادنظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی الیروبی رودخانه هاي شهرهاي کرمان، فاریاب، بم و عنب14

1400نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی رپرگذاري رودخانه هاي کوهپایه و آب بخشاء15

1400تنظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی احداث زیر ساخت ارتباط فیبر نوري مخابرات سد جیرف16

14001400-1401انجام خدمات بهره برداري، نگهداري و تعمیرات شبکه آبیاري و زهکشی جیرفت سال آبی 17

1400ردو عالیه عملیات اجرایی مرمت و بازسازي خط لوله آب بند انحرافی اندوهجخدمات نظارت کارگاهی18



شرکت مهندسین مشاور آبنوس

:رزومه کاري

تاریخ قراردادنام پروژه

1395استان کرمان–هکتار 3000نظارت بر بهره برداري طرح هاي آبیاري تحت فشار شهرستان هاي رودبار و فاریاب 1

1395استان کرمان–هکتار 2000نظارت بر بهره برداري طرح هاي آبیاري تحت فشار شهرستان هاي قلعه گنج و منوجان 2

–هکتار2000انجام مطالعات و طراحی سیستم هاي تحت فشار شهرستان هاي جیرفت، کهنوج، عنبرآباد و منوجان3
1395استان کرمان

1399هکتار در منطقه جنوب کرمان7000مدیریت طرح سامانه هاي نوین آبیاري در سطح 4

1399هکتار در منطقه جنوب کرمان8000مشاور راهبردي استانی سامانه هاي نوین آبیاري در سطح 5

1400مدیریت طرح سامانه هاي نوین آبیاري در منطقه جنوب کرمان6

1400مشاور راهبردي استانی سامانه هاي نوین آبیاري در منطقه جنوب کرمان7

قراردادهاي منعقده با جهاد کشاورزي جنوب کرمان



شرکت مهندسین مشاور آبنوس

:رزومه کاري
قرارداد هاي منعقده با اداره کل منابع طبیعی کرمان

تاریخ قراردادنام پروژه

1397...)بافت،رابر و (نظارت بر اجراي عملیات پروژه هاي آبخیزداري حوضه هاي شمال استان1

دسیر نظارت بر اجراي عملیات پروژه هاي آبخیزداري در حوضه هاي آبخیز شهرستان سیرجان و بر2
1398و دودران شهرستان کرمان

1399نظارت بر اجراي عملیات آبخیزداري احداث گوراب حوضه شهداد شهرستان کرمان 3

1400ارزوئیهزرند و، شهرستان هاي سیرجانبر اجراي عملیات آبخیزداري در حوزه هاي نظارت 4



شرکت مهندسین مشاور آبنوس

:رزومه کاري
قرارداد هاي منعقده با اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان

تاریخ قراردادنام پروژه

1397پروژه هاي آبخیزداري شهرستان هاي جنوب کرماننظارت بر اجراي1

1397نظارت بر اجراي پروژه هاي آبخیزداري حوضه سد هاي موجود2

1397نظارت بر اجراي پروژه هاي آبخیزداري و آبخوانداري چاه دادخدا قلعه گنج و فاریاب3

1398پخش سیالب عملیات خاکی با تراکم4

1398نظارت بر اجراي پروژه هاي مکانیکی بیومکانیکی آبخوانداري جنوب5

1398نظارت بر پروژه هاي حفاظت و حمایت6

1398نظارت براجراي عملیات پروژه آبخوانداري بیو لوژیک و بیومکانیک7

1399)زهکلوت و قلعه گنج(نظارت بر اجراي پروژه هاي پخش سیالب و سرریز مالتی آبخوانداري 8

1399...)اسفندقه، میجان و(نظارت بر اجراي پروژه هاي مکانیکی آبخوانداري 9



شرکت مهندسین مشاور آبنوس

:رزومه کاري
قرارداد هاي منعقده با اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان

تاریخ قراردادنام پروژه

1399...)حوزه هاي رمون، اسفندقه، دهکهان و (نظارت بر اجراي پروژه هاي مکانیکی آبخیزداري 10

مع حوزه هاي رمشک، شرق رودبار، مدیریت جا(نظارت براجراي پروژه هاي مکانیکی و آبخوانداري11
1399...)کهنوج و 



شرکت مهندسین مشاور آبنوس

:رزومه کاري

قرارداد هاي منعقده با شرکت آب منطقه اي هرمزگان

تاریخ قراردادنام پروژه

مطالعات موردي تعیین حد بستر و حریم مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه ها در سطح استان 1
1398هرمزگان



شرکت مهندسین مشاور آبنوس

:رزومه کاري

قرارداد هاي منعقده با اداره کل جهاد کشاورزي سیستان و بلوچستان

تاریخ قراردادنام پروژه

خدمات مطالعه طراحی، اجتماعی و نظارت بر اجرا احداث شبکه فرعی داخل مزارع طرح آبیاري دشت1
1399سیستان در استان سیستان و بلوچستان



شرکت مهندسین مشاور آبنوس

:رزومه کاري

تاریخ قراردادنام پروژه

1396رمانکاستان–بافتشهرستانشهريشربآبازسبزفضايآبشبکهجداسازيطراحیومطالعات1

1396استان کرمان-مطالعات و طراحی جداسازي شبکه آب فضاي سبز از آب شرب شهري شهر بزنجان 2

1396ماناستان کر-مطالعات و طراحی جداسازي شبکه آب فضاي سبز از آب شرب شهري شهر کوهبنان 3

قراردادهاي منعقده با شهرداري ها



شرکت مهندسین مشاور آبنوس

:رزومه کاري

شمالی استانشهرستان هاي کرمان و –هکتار از اراضی استان کرمان 1500نقشه برداري و طراحی سیستم هاي تحت فشار و کم فشار 

شهرستان رودبار–هکتار از اراضی جنوب استان کرمان 3000سیستم هاي تحت فشار نقشه برداري و طراحی 

شهرستان کهنوج–هکتار از اراضی جنوب استان کرمان 2000سیستم هاي تحت فشار نقشه برداري و طراحی 

تاکنون89آب و خاك جهاد کشاورزي استان کرمان از سال مدیریت قرارداد با –و خاك آب تجزیه کلیه نمونه هاي 

قراردادهاي متفرقه
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