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 شده است و در دکرت-شرکت مهندسين مشاور دکرت بالزی

  

م  نر   
 

  :فعاليت اين شرکت به شرح ذيل می باشد

 ب 

 ) زمين شناسی(ی 

. وعات خمتلف
 

 از اين زمينه های کاری را در صفحه بعد مالحظه    

 : شرکت شامل موارد ذيل است

 روژه 
 ی آن 

 

قتصادی 

 . 
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  تأسيس1977ال  ُاورلند در س
 کارمند ثابت از سراسر اروپا عمدتًا شامل مهندسين عمران و 40حال حاضر بيش از 

مديرعامل اين شرکت خصوصی .حميط زيست، زمين شناس و طراحان حميط در استخدام دارد   
فعاليت اين شرکت به طور مستقل و آزاد کامًال . آقای دکرت هالوور اورلند می باشد

و دو دفرت  ) Eching(دفرت اصلی شرکت در اشينگ . جهت منافع مشرتی متمرکز استدر 
واقع ) Munich(و در نزديکی مونيخ  ) Regensburg(ديگر آن به ترتيب در رگنزبورگ   

 . در آملان می باشند) Bavaria(در ايالت باواريا 
افزارها بـه کارگيری پرسنل آموزش ديده و با انگيزه و هم چنين استفاده از

ــضمين       ــرکت را تـ ــنه شـ ــرد هبيـ ــی عملکـ ــشرفته مهگـ ــزارهای پيـ ــخت افـ و سـ
 . می منايند

 
وزه اصلی 

        جتربه

                              صالحيت

                 استقالل

ت          الق

ينان

                                
ح
 

  مديريت منابع آب و مهندسی هيدروليک  •

  
يخ

اطم

تأمين آب و مجع آوری، تصفيه و دفع پسا •
 دفع زباله و مديريت مواد زائد جامد  •
  اکولوژی و طراحی حميط •
هيدروژئولوژی و ژئولوژ •
 انرژی های جتديدپذير و تغييرات اقليمی  •
 راهسازی  •

بررسی موض • 

جزئيات مربوط به هر يک 
 . می فرمائيد

 
حمدوده خدمات 

 
  پروژه شناسائی، مديريت و کنرتل •
مطالعات پتانسيل و امکان سنجی پ •
 و طراحی اجراي2و1طرح ريزی پروژه فاز  •
مناقصه و عقد قرارداد و مديريت اجرا و خريد  •
 مديريت و نظارت بر ساخت  •

جتزيه و حتليل امکان سنجی ا • 
 مدلسازی رياضی •

GISبه کارگيری  • 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اين شرکتکارفـرمايان از خبش های دولتی

خـصوصی، از قبـيل مقامـات حملی و ايالتی،

شهرداری ها، اجنمن ها و شرکت ها با مقاصد

از صنايع سنگين گرفته تاپروژه های(خـاص   

بسياری از کارمندان. می باشند ) فرودگاهی

شرکت دارای جتربه کاری بين املللی هستند و

 به زبان هایارتـباط  قـادر بـه برقـراری     

.رايج در اروپا و ساير زبان ها می باشند
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 يت منابع آب و مهندسی هيدروليکمدير •
 حفاظت در برابر سيل  

رندگی 

 

شامل مدلسازی با(مطالعات هيدرولوژيک  
 )و آهبای جاری

)يک بعدی و دو بعدی(شبيه سازی هيدروليکی  
 توسعه رودخانه های طبيعی  

 تأمين آب، مجع آوری، تصفيه و دفع پساب 
 طرح های تصفيه خانه های آب  

 صفيه خانه های فاضالب
 حياء شبکه های مجع آوری فاضالب 

 

 بارندگی 
 فاضالب

 
و دفع   مواد زائد جامد مديري

و احياء سايت های دفع زباله    ساخت
 له 

 دفن 

 

اکول وژی و طراحی حميط 
طالعات بازسم 

دخانه 
  فضای سبز
)EIA(حميطی 

)شناسی زمين(هيدروژئولوژ و ژئولوژی  •
زيرزمي   نی توسعه آهبای

 ينی 

 ازی رودخانه 
 

 ژايستگاه های پمپا 
 هيالت ذخيره سازی آب تس 
 شبکه های توزيع 
 حماسبات شبکه 
ساخت و احياء طرح های ت 
حماسبات ساخت و ا 
العات شبکه فاضالب سيستم های اط 
 ايستگاه های پمپاژ پساب 
 خمازن ذخيره آب های حاصل از بارندگی 
ز مجع آوری و دفع آب های حاصل ا 
آوری و دفع طرح های اصلی و عملی مجع  

  
 

ت  

احياء جمدد مناطق دفن هبداشتی زبا 
        مديريت شيرابه زباله  
حاصل از) متان(استفاده از گاز  

 

 هبداشتی زباله
ی زباله راهربی مناطق دفن هبداشت 
 احياء جمدد سايت های آلوده و رها شده 

 دفن زباله 

•

برنامه ريزی توسعه رو 
حميط وطراحی و برنامه ريزی  
مطالعات ارزيابی اثرات زيست  
مطالعات ارزيابی اثرات زيست حميطی بر  

Nature 2000  گياهان، جانوران و اقليم)(

ی
 

 ساخت و احياء جمدد چاه ها  
 ايجاد سازه در آهبای زيرزمينی  
 حفاظت آهبای زيرزمينی  
تعيين مناطق سفره های آب زيرزم 
جتزيه و حتليل فونداسيو ن خاک  
توسعه سايت ها   
جنبه های حقوقی قوانين و مقررات  

 مربوط به آب 

جتديدپذير و تغييرات اقليمی • انرژی
 )Geothermal(ايی گرم 

 

 بررسی موضوعات خمتلف •
 آهبای سطحی 

  اله

 های 
انرژی زمين 

 نيروگاه برق با استفاده از گاز 
حاصل از مراکز دفن هبداشتی زبا له

  یمدلسازی توازن آب در چرخه طبيع 

 مناطق سيل خيز  
مناطق دفن هبداشتی زب 
• 

 

 
• 
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