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شرکت مهندسین



  مقدمه

ــادن و مهندســی و  ــک اکتشــافی مع ــای ژئوفیزی ــروژه ه ــن معــدن در راســتای اجــرای پ شرکت مهندســین کوشــا گری

ــد. اعضــای ایــن شــرکت متشــکل از کارشناســان  ــا شــماره ثبــت 22510 تأســیس گردی همچنیــن حفــاری اکتشــافی ب

ارشــد ژئوفیزیــک، معــدن و زمیــن شناســی مــی باشــند.

گستره فعالیتهاي شرکت مهندسین مشاور کوشا گرین معدن

بطور کلی فعالیتهاي این شرکت در زمینه بکارگیري روشهاي مختلف ژئوفیزیکی براي نیل به هدفهاي پژوهشی و اجراي 

پروژه هاي اکتشافی،مهندسی،عمرانی و مطالعاتی میباشد.

شرکت مهندسین کوشــا گریــن معــدن با تکیه بر تجربه در مطالعات و بهره گیري از روي انسانی متخصص، سیستم هاي 

پیشرفته و دانش فنی روز دنیا، در زمینه هاي مختلف ژئوفیزیک مهندسی و نفتی داخل کشور فعالیت مینماید. گستره این 

فعالیتها بطور خالصه عبارتند از:

طرا حی عملیات لرزه نگاري دو بعدي و سه بعدي                                            

مطالعات لرزه اي بازتابی به منظور اجراي پروژه هاي مهندسی،

مطالعات لرزه نگاري درون گمانه ایی (دانهول) جهت تعیین تیپ خاك(

مطالعات چاه پیمایی به منظور اجراي پروژه هاي مهندسی

مطالعات ژئوالکتریک با آرایش ونر جهت تعیین خورندگی خاك تا عمق های مختلف، 

 م طالعات الکتریکی با روش مقاومت ویژه به منظور پروژه هاي کانی یابی آبیابی، مهندسی زمین شناسی 

مطالعات الکتریکی با روش قطبش القایی (IP) به منظور انجام اکتشافات معدنی کانیهاي فلزي.

مطالعات GPR جهت شناسایی عوارض زیرسطحی از جمله قنات،مسیر کانالها،فاضالب،کابل هاي برق وفیبر نوري،انواع 

لوله ها ،تعیین محل حفره هاي احتمالی ،تعیین مناطق سست وتعییــن سنگ بستر تا عمق 50 متر

روش GPR (رادار نفوذي زمین یا زمین

رادار یا رادار صوتی زمین ) یک روش ژئوفیزیک الکترومغناطیسی بدون تخریب

در اکتشافات می باشد که براي تصویر برداري تحت االرضی می باشد که تکنیک تصویر برداري آن توسط پالس هاي کوتاه 

با انرژي الکترومغناطیسی صورت می گیرد . این روش بطور وسیع براي تعیین مکان ، تصویر نگاري تجهیزات مدفون ، 

تشخیص ساختارها ي زیرزمینی  کشاورزي ، باستان شناسی استفاده میشود . این روش قادر است از

محیط هاي خاکی ، بتنی ، آسفالته ، سنگی ، چوبی ، یخی و آبی تصویربرداري نماید.

مطالعات لرزه اي شکست مرزي به منظور اجراي پروژه هاي مهندسی

آبیابی، ساختمانی و غیر 



مطالعات مغناطیسی به منظور اجراي پروژه هاي اکتشافی و کانی یابی .)کانسارهای فلزی(

مطالعات لرزه خیزي و لرزه زمین ساخت و مهندسی زمین لرزه به منظوراجراي پروژه هاي مهندسی 

مطالعات زمین شناسی به منظور تهیه نقشه هاي زمین شناسی و 

تکنوتیک، برداشتهاي  زمین شن اسی، انجام مطالعات زمین شناس مهندسی ساختگاهها و پروژه هاي مختلف.

مشخصات تجهیزات مورد استفاده

دستگاه مغناطیس سنجی 19T-GSM کانادا

دستگاه مقاومت ویژه و پالریزاسیون القایی )IRIS )IP فرانسه و BTSK چین

دستگاه لرزه نگاری 24 کاناله ABEM سوئد

دستگاه جی پی آر محصول کمپانی Mala سوئد

دستگاه حفاری دریل واگن فوروکاوا )پنوماتیک( ژاپن با کمپرسور اینگرسولرند 825 آمریکا

فهرست زیر عنوان بخشی از کارهاي انجام گرفته توسط افرادکلیدي شرکت کوشا گرین معدن می باشد

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش مغناطیــس ســنجی و میکروگرانــی ســنجی در محــدوده آشــین در 

منطقــه فاریــاب بنــدر عبــاس بــرای اکتشــاف کرومیــت )1388(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش Down hole در محــدوده کارخانــه کک ســازی زرنــد )مردادمــاه 

)1388

اجرای مطالعات آبیابی به روش سونداژزنی با آرایه شلومبرژه در 7 منطقه استان لرستان )مهر ماه 1388(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در محــدوده معدنــی مشــکان در شــمال شــرق 

نیریــز بــه منظــور اکتشــاف آهــن )خردادمــاه 1389(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه )RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در محــدوده هــای کانســار 

مــس ســرمد بــرای اکتشــاف مس/شــمال غــرب ســیرجان )تیرمــاه 1389(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی درجنــوب ســیرجان و شــرق معــدن گل گهــر 

بــه منظــور اکتشــاف آهــن )تیــر مــاه 1389(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در محــدوده معدنــی اســپید واقــع در غــرب قــم 

بــه منظــور اکتشــاف آهــن ) مردادمــاه 1389(

ــه  ــزار ب ــی)IP( در محــدوده گل ــیون القای ــژه )RS( و پالریزاس ــت وی ــه روش مقاوم ــی ب ــات ژئوفیزیک ــرای مطالع اج



اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در منطقــه داوران/ 35 کیلومتــری رفســنجان بــه 

منظــور اکتشــاف آهــن )آبــان مــاه 1392(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در منطقــه ســیمان ممتــازان باغیــن/ 30 کیلومتری 

کرمــان بــه منظور اکتشــاف آهــن )آذر مــاه 1392(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در منطقــه کاشــمر بــه منظــور اکتشــاف آهــن 

)آذر مــاه 1392(

ــه  ــیرینک ب ــه ش ــی)IP( در منطق ــیون القای ــژه)RS( و پالریزاس ــت وی ــه روش مقاوم ــی ب ــات ژئوفیزیک ــرای مطالع اج

ــاه 1392( ــان )آذر م ــزار کرم ــتان گل ــوب شهرس ــاف مس/جن ــور اکتش منظ

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در منطقــه چتــرود بــه منظــور اکتشــاف آهــن 

)دی مــاه 1392(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در منطقــه برداســکن طبــس 

بــه منظــور اکتشــاف مــس )دی مــاه 1392(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در منطقــه ســزو بــه منظــور 

اکتشــاف مــس/ 70 کیلومتــری شهرســتان شــهربابک کرمــان )دی مــاه 1392(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در منطقــه جیرفــت بــه منظــور اکتشــاف آهــن 

)دی مــاه 1392(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در منطقــه زرنــد بــه منظــور اکتشــاف آهــن )دی 

مــاه 1392(

مســوول انجــام مطالعــات ژئوفیزیکــی لــرزه اي مهندســی ســاختاری پــروژه ســاختمان هــا در منطقــه یــک شــهرداری 

تهــران )دی مــاه 1392(

مســوول انجــام مطالعــات ژئوفیزیکــی لــرزه اي مهندســی ســاختاری پــروژه ســاختمان هــا در لویــزان تهــران )دی مــاه 

)1392

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در منطقــه زاهــدان بــه منظــور 

اکتشــاف مــس/ 20 کیلومتــری زاهــدان )فروردیــن مــاه 1393(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در منطقــه آهــورك بــه منظــور 

اکتشــاف مــس/ شهرســتان نــگار کرمــان )اردیبهشــت مــاه 1393(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در منطقــه کوهپایــه بــه منظــور اکتشــاف آهــن 

)اردیبهشــت مــاه 1393(

ــه منظــور اکتشــاف  ــر بافــت ب ــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در منطقــه خب اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی ب

ــاه 1393(  آهــن )اردیبهشــت م



ــاه 1389( ــیرجان )مهرم ــرب س ــمال غ ــری ش ــس /40 کیلومت ــور اکتشــاف م منظ

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در 15 کیلومتــری شــمال شــرق ســیرجان بــه 

منظــور اکتشــاف آهــن )مهرمــاه 1390(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در شــمالغرب ســیرجان و در جــاده ســیرجان 

بــه شــهربابک بــه منظــور اکتشــاف آهــن )مهــر مــاه 1390(

ــه  ــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در 5 کیلومتــری شــمال شــرق ســیرجان ب اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی ب

ــان مــاه 1390( منظــور اکتشــاف آهــن )آب

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در محــدوده نــگار بــه منظــور 

اکتشــاف مس/جنــوب غــرب کرمــان )مهرمــاه 1391(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در منطقــه رایــن/ 114 کیلومتــری جنــوب شــرق 

کرمــان بــه منظــور اکتشــاف آهــن )مهــر مــاه 1391(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در منطقــه چاهــک/ شهرســتان خاتــم واقــع در 

اســتان یــزد بــه منظــور اکتشــاف آهــن )آبــان مــاه 1391(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در منطقــه تنگوئیــه بــه منظــور 

اکتشــاف مس/شــمال شــرق ســیرجان )بهمن مــاه 1391(

مفسر مطالعات آبیابی به روش سونداژزنی با آرایه شلومبرژه در جنوب غرب بم )بهمن ماه 1391(

ــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در منطقــه کوهبنــان/ 140 کیلومتــری شــمال  اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی ب

کرمــان بــه منظــور اکتشــاف آهــن )اردیبهشــت مــاه 1392(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در منطقــه چرگــر بــه منظــور 

اکتشــاف مس/جنــوب زنجــان )اردیبهشــت مــاه 1392(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در منطقــه مــاه و زمیــن/ 25 کیلومتــری شــمال 

غــرب زرنــد بــه منظــور اکتشــاف آهــن )مــرداد مــاه 1392(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در منطقــه مکســان بــه منظــور 

اکتشــاف مــس/ شــمال غــرب ایرانشــهر )مــرداد مــاه 1392(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در منطقــه توتــک بــه منظــور 

اکتشــاف مس/جنــوب شهرســتان مروســت یــزد )شــهریور مــاه 1392(

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در منطقــه دربیــدو بــه منظــور 

اکتشــاف مس/جنــوب شهرســتان گلــزار کرمــان )شــهریور مــاه 1392(

ــری  ــین/ 25 کیلومت ــن حس ــه زمی ــی در منطق ــش مغناطیس ــتفاده از روش پیمای ــا اس ــی ب ــات ژئوفیزیک ــرای مطالع اج

ــاه 1392( ــر م ــن )مه ــور اکتشــاف آه ــه منظ ــان ب ــاردوییه کرم س



مســوول اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در منطقــه اســفندقه 

بــه منظــور اکتشــاف مــس )خــرداد مــاه 1393(

ــری  ــی)IP( در ده کیلومت ــژه)RS( و پالریزاســیون القای ــه روش مقاومــت وی مســوول اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی ب

شــمال بــم بــه منظــور اکتشــاف مــس )خــرداد مــاه 1393(

ــه ده  ــی)IP( در منطق ــیون القای ــژه)RS( و پالریزاس ــت وی ــه روش مقاوم ــی ب ــات ژئوفیزیک ــرای مطالع ــوول اج مس

ــاه 1393( ــرداد م ــس )خ ــاف م ــور اکتش ــه منظ ــی ب مرتض

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در منطقــه چــاه موغوئیــه ســیرجان بــه منظــور 

اکتشــاف آهــن )تیــر مــاه 1393( 

ــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی چــاه علیخانــی باغــات ســیرجان بــه منظــور  اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی ب

اکتشــاف آهــن )مــرداد مــاه 1393( 

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش پیمایــش مغناطیســی در منطقــه شترســنگ در فاصلــه 110 کیلومتــری 

شــمال غــرب مشــهد بــه منظــور اکتشــاف آهــن )مــرداد مــاه 1393( 

ــن  ــور اکتشــاف آه ــه منظ ــن ب ــش مغناطیســی گارچــی رای ــتفاده از روش پیمای ــا اس ــات ژئوفیزیکــی ب اجــرای مطالع

ــاه 1393(  ــهریور م )ش

ــر  ــدن گل گه ــرب مع ــری غ ــی در 30 کیلومت ــش مغناطیس ــتفاده از روش پیمای ــا اس ــی ب ــات ژئوفیزیک ــرای مطالع اج

ــاه 1393(  ــهریور م ــن )ش ــور اکتشــاف آه ــه منظ ــیرجان ب س

مســوول اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در منطقــه منطقــه 

تنگوئیــه ســیرجان اســتان کرمــان بــه منظــور اکتشــاف مــس )شــهریور مــاه 1393(

مســوول انجــام مطالعــات ژئوفیزیکــی لــرزه مهندســی - ژئوالکتریــک جهــت بررســی ســاختارهای ســازه ای شهرســتان 

منجیــل اســتان گیــالن )شــهریور مــاه 1393(

مســوول اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در منطقــه جــوزم 

انــار اســتان کرمــان بــه منظــور اکتشــاف مــس )مهــر مــاه 1393(

مســوول اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در روســتای کنــگ 

شــهر بابــک اســتان کرمــان بــه منظــور اکتشــاف مــس )مهــر مــاه 1393(

مســوول اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــه روش مقاومــت ویــژه)RS( و پالریزاســیون القایــی)IP( در روســتای دهــج 

انــار اســتان کرمــان بــه منظــور اکتشــاف مــس )مهــر مــاه 1393(

ــه  ــان ب ــوب راور کرم ــری جن ــش مغناطیســی در 20 کیلومت ــتفاده از روش پیمای ــا اس ــی ب ــات ژئوفیزیک اجــرای مطالع

ــاه 1393(  منظــور اکتشــاف آهــن )مهــر م

ــتای  ــی)IP( در روس ــیون القای ــژه)RS( و پالریزاس ــت وی ــه روش مقاوم ــات ژئوفیزیکــی ب * مســوول اجــرای مطالع

ــاه 1393( ــان م ــه منظــور اکتشــاف مــس )آب ــزار اســتان کرمــان ب چهارطــاق گل



ــر  ــدن گل گه ــرب مع ــری غ ــی در 8 کیلومت ــش مغناطیس ــتفاده از روش پیمای ــا اس ــی ب ــات ژئوفیزیک ــرای مطالع اج

ــاه 1393( ــن )آذر م ــاف آه ــور اکتش ــه منظ ــیرجان ب س

ــتان  ــرب شهرس ــری شــمال غ ــش مغناطیســی در 25 کیلومت ــتفاده از روش پیمای ــا اس ــات ژئوفیزیکــی ب اجــرای مطالع

ــاه 1393( ــه منظــور اکتشــاف آهــن )دی م ــان ب باغــات اســتان کرم

ــاب دری )25  ــاد ب ــالل آب ــدوده ج ــی در مح ــش مغناطیس ــتفاده از روش پیمای ــا اس ــی ب ــات ژئوفیزیک ــرای مطالع اج

ــاه 1393( ــن )دی م ــاف آه ــور اکتش ــه منظ ــد( ب ــتان زرن ــرب شهرس ــمال غ ــری ش کیلومت

ــتان  ــازه ای اس ــاختارهای س ــی س ــت بررس ــی-ژئوالکتریک جه ــرزه مهندس ــی ل ــات ژئوفیزیک ــام مطالع ــوول انج مس

ــاه 1394( ــن م ــوی )فروردی ــان رض خراس

ــری  ــی )65 کیلومت ــوه بادام ــدوده ک ــی در مح ــش مغناطیس ــتفاده از روش پیمای ــا اس ــی ب ــات ژئوفیزیک ــرای مطالع اج

ــاه 1394( ــن م ــن )فروردی ــور اکتشــاف آه ــه منظ ــان( ب ــتان کرم ــیرجان اس ــتان س ــرب شهرس ــوب غ جن

مجــری و مفســر انجــام مطالعــات آبیابــی بــه روش ســونداژزنی بــا آرایــه شــلومبرژه در منطقــه بکــه شهرســتان شــهریار 

اســتان تهــران )فروردیــن مــاه 1394(

ــی )IP( در  ــیون القای ــژه )RS( و پالریزاس ــت وی ــه روش مقاوم ــی ب ــای ژئوفیزیک ــت داده ه ــات برداش ــرای عملی اج

ــاه 1394( ــن م ــه منظــور اکتشــاف مــس )فروردی ــه شــاهرود ب ــه چــاه گل منطق

ــی )IP( در  ــیون القای ــژه )RS( و پالریزاس ــت وی ــه روش مقاوم ــی ب ــای ژئوفیزیک ــت داده ه ــات برداش ــرای عملی اج

ــاه 1394( ــن م ــه منظــور اکتشــاف مــس )فروردی ــان دشــت شــاهرود ب ــه می منطق

اجــرای مطالعــات ژئوفیزیکــی بــا اســتفاده از روش ژئوالکتریــک بــه منظــور اکتشــاف باریــت در 20 کیلومتــری شــمال  

شــهر تربــت حیدریــه )اردیبهشــت مــاه 1394(

ــی )IP( در  ــیون القای ــژه )RS( و پالریزاس ــت وی ــه روش مقاوم ــی ب ــای ژئوفیزیک ــت داده ه ــات برداش ــرای عملی اج

ــاه 1394( ــه منظــور اکتشــاف مــس )خــرداد م ــان ب شهرســتان منوجــان اســتان کرم

اجــرای عملیــات ژئوالکتریــک بــه روش ونــر، شــلومبرژه و روش GPR بــرای بررســی ســاختگاه بیمارســتان، جیرفــت 

)خــرداد مــاه 1394(

ــی )IP( در  ــیون القای ــژه )RS( و پالریزاس ــت وی ــه روش مقاوم ــی ب ــای ژئوفیزیک ــت داده ه ــات برداش ــرای عملی اج

ــاه 1394( ــس )خــرداد م ــه منظــور اکتشــاف م ــد ب شهرســتان سربیشــه بیرجن




