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، به عنوان یک مجموعه پویای فنی و مهندسی با  وشهمپا دانش شیدشرکت مهندسان مشاور  

ت علمی دانشگاه و متخصصان مجرب صنعت، با هدف  بر پتانسیل علمی و عملی اعضای هیئتکیه  

وری در بستر دانش  افزایش سطح بهره نقش آفرینی موثر در معادن و صنایع معدنی شکل گرفته است.  

مهندسی، نقشی موثر در    به دانش و تخصصکوشیم با آذین عمل  و ما می گیرد  و تجربه شکل می 

بهره  داشتهبهبود سطح  معدنی  و صنایع  معادن  تعامل    وری  روز،  دانش  و  تکنیک  از  استفاده  باشیم. 

ای و مهندسی،  المللی، تعهد کاری و پایبندی کامل به اخالق حرفهگسترده با متخصصان داخلی و بین

 بوده و خواهد بود.  وش همپا دانش شیدهای شرکت مهندسان مشاور همواره سرلوحه فعالیت 

 

 

 

 

 است.  شباهت پسوند  »وش« بوده و خورشید و روشنی  نور، معنی  به  »شید«
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 گروه صنعتی معدنی همپا

 

 

 

  
 

   

   

 

  



 
 

 

 

                
          -                 

 47از  5صفحه     

 

http://hds.hampaimg.ir / 

 

 

 

 



 
 

 

 

                
          -                 

 47از  6صفحه     

 

http://hds.hampaimg.ir / 

 اکتشافی  خدمات
 

های اکتشافی بر اساس به  موفقیت عملیات اکتشاف به مدیریت هوشمند برنامه 

شناسی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک در طراحی،  کارگیری موثر و تلفیق مطالعات زمین 

های اکتشافی، وابسته است. خدمات بخش اکتشاف شرکت  تعریف و اجرای آزمون 

های  یزی حفاری رشامل طراحی و برنامه   وش همپا دانش شیدمهندسان مشاور  

ارزیابی  و  طراحی  اکتشاف،  مدیریت  کنترل  اکتشافی،  و  کیفیت  تضمین  های 

( نمونه QA/QCکیفیت  و  حفاری  عملیات  بر  نظارت  بررسی (،  های  برداری، 

 باشد. های ارزیابی پروژه می اقتصادی و اجرای مدل

با تکیه بر دانش فنی و تجارب    وش همپا دانش شیدشرکت مهندسان مشاور  

های تفسیر  ی، امکان ارائه خدمات تخصصی منحصر به فردی شامل مهارتمیدان

سازی با های کانی ساختاری پیشرفته، مطالعات تلفیقی و تعیین ارتباط سیستم

شناسی، ردیابی سیستماتیک ماده معدنی و مدلسازی سه بعدی  ساختارهای زمین

فعالیت  توسعه  است.  آورده  فراهم  را  همراه ذخیره  اکتشافی  عملیات    های  با 

مدلسازی از  استفاده  و  ماده  استخراج  وضعیت  بهتر  درک  برای  مفهومی  های 

معدنی، به ویژه در کانسارهای پیچیده فلزی، نقش بسزایی در بهسازی عملیات  

  نماید.معدنکاری ایفا می 

است.   یافته  افزایش  اکتشاف  عملیات  حساسیت  معدنی،  ماده  عمق  افزایش  با 

ق دانش روز، تکنولوژی نوین و تجربه مهندسی، در یک  پیشنهاد تخصصی ما تلفی

های عملیاتی هدفمند است که با تکیه بر جدیدترین تکنیک  –فرآیند مطالعاتی 

و   GoCAD  ،Geomodeller  تخصصی  افزارهایمدلسازی سه بعدی )از جمله نرم 

Leapfrog پذیرد.( انجام می   
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 اکتشافی  سرفصل خدمات

 اکتشافی  هایپروژه  مدیریت 

 حفاری   و  برداری نمونه  شبکه طراحی 

 اکتشاف  و  حفاری عملیات  ارزیابی و  نظارت ریزی،برنامه  

 زاییکانه   و  تکتونیکی ساختی، زمین تلفیقی مطالعات 

 ذخیره   بعدی سه  سازی شبیه  و  امع ج ساختاری آنالیز 

 دور  از سنجش هایداده   دقیق  تفسیر و  پیشرفته ژئوفیزیک  

 هیدروژئولوژی  و  ژئومکانیک  دیدگاه از  سنگ ساختاری ارزیابی 

 ریسک  ارزیابیمدیریت و   و  پروژه کنترل   اصول اجرای 

 هاداده  تجسم  و  پردازش  بهسازی ژئوفیزیکی،  مدلسازی 

 شناسی زمین  و  اکتشاف نوین هایتکنیک   تخصصی آموزشی هایدوره  اجرای 
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 ذخیره  تخمین و ارزیابی  مدلسازی،

 

ویژه زمین بخش زمین  به  و  اقتصادی شرکت مهندسان مشاور  شناسی  شناسی 

دارای تجربه ارزشمندی در خصوص اکتشاف، مدیریت    وش همپا دانش شید 

شبیه  و  عیار  کنترل  و  ارزیابی  ذخیره،  تخمین  داده،  گرایانه  بانک  واقع  سازی 

تواند می   ،بوده و به پشتوانه این تجربه و در بستر توسعه دانش فنی زمین  شرایط  

جویی اولیه تا مطالعات امکان سنجی  از مرحله پی را  خدمات مهندسی مطلوبی  

 برداری معدن، ارائه نماید.و در نهایت بهره 

ساختار  ترکیبی  مطالعات  پایه  بر  ذخیره  تخمین  در  ما  تخصصی  رهیافت 

آماری و  های زمین شناسی ماده معدنی، درک عمیق تئوری شناسی و زمین زمین

جویی، اکتشاف و  های میدانی از عملیات پیهندسه فرکتال در بستر تجربه نیز  

دنی، تعریف شده است. اگر چه فرآیند تخمین ذخیره برای هر  استخراج ماده مع

شود، ولی با توجه به تمرکز ما بر روی مواد معدنی  پروژه به طور خاص طراحی می

 قابل تعریف است:فلزی، چارچوب روند عملیاتی به شرح زیر  

های موجود شامل مدیریت بانک داده و  ارزیابی کمی و کیفی داده  

 ها داده  اعتبارسنجی

 ماده معدنیسازی شناسی و کانی زمین 3Dو  2Dهای ساخت مدل 

ترین  ها و تعیین مناسبآماری داده آماری و زمیندقیق  آنالیزهای   

 و چگالی ، توزیع عیاربرای یابی های درون روش 

 های استاندارد بندی، مستندسازی و ارائه گزارش طبقه  

گیری از توان فنی داخلی  ، با بهره وشهمپا دانش شیدرکت مهندسان مشاور  ش 

های  المللی و با تکیه بر دانش، خالقیت و مهارت در به کارگیری پتانسیلو بین 

افزارهای تخصصی همچون  افزاری مبتنی بر تکنولوژی روز و تسلط بر نرم سخت

Datamine  ،Surpac    وGemCom    و اکتشاف  برای  مناسبی  خدماتی  بسته 

 نی فلزی، فراهم آورده است.های معد ارزیابی پتانسیل
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 خدمات مدلسازی، ارزیابی و تخمین ذخیره سرفصل 

 های میدانی عملیات اکتشاف ویژگی و مطالعات اقتصادی  ارزیابی فنی  

 برداری اکتشافیبررسی نتایج نمونه  

 (QA-QC)  کیفیت کنترل   و تضمیناجرای میدانی فرآیندهای   

 عملیات اکتشاف نظارت فنی بر مدیریت بانک داده و  

 ، ژئومتالورژی و غیره سازیکانی شناسی، ساختاری، زمین 3Dو    2Dهای تهیه مدل 

 آماریو زمین   ، فازی، احتماالتیآنالیزهای آماری، فرکتال 

 در فازهای مختلفهای استاندارد رش بندی، مستندسازی و ارائه گزاتخمین ذخیره، طبقه  

 شناسی و تخمین ذخیره مستمر بر گزارشات تفسیرهای زمین بررسی و نظارت فنی  

 مرتبط فنی و اقتصادی، آماری و تحلیلی    هایبرآورد شده و تهیه گزارش   ارزش گذاری محدوده معدنی، ذخیره 

 

 

 

  



 
 

 

 

                
          -                 

 47از  10صفحه     

 

http://hds.hampaimg.ir / 

 چاه پیمایی 
 

  ها،، دستگاه ثبت کننده داده سوند شامل تعدادی    چاه پیمایی  تجهیزات  مجموعه

  فیزیکی  هایپارامتر.  د ن گیرمی   جای  آن   در  تجهیزاتاین    که  اتومبیلی است   ووینچ  

های در درون گمانه   هاسوند   طریق  از  پیمایی،چاه   عملیات  نوع   هر  در   بررسی   مورد 

  داده  انتقال  زمین   سطح  بهحفاری شده برداشت شده و با استفاده از کابل داده،  

  موارد  بعضی   در   و )  فرستنده  که   است   شکلی  ایاستوانه   محفظه   سوند .  د نشومی 

  گمانه  درون  به   ایویژه   هایکابل  کمک   به   گرفته و   قرار   آن   درون   (امواج   گیرنده 

توان به  چاه پیمایی می   عملیات   به کارگیری  دالیل   ترین از مهم   .شودمی   فرستاده 

 موارد زیر اشاره کرد: 

 کم  با هزینه  و کم  زمان در زیاد  اطالعات دریافت 

 اطالعات به صورت برجا و از توده سنگ دست نخورده دریافت  

 حفاری  و  آنالیز هایهزینه  کاهش به دلیل  اکتشافی  هایهزینه  کاهش 

 تربیش  تاثیر  شعاع 

به      گمانه،   دیواره  اسکن  نظیر   فردی   به   منحصر  اطالعاتدستیابی 

 و غیره  گرمایی زمین گرادیان  هیدروژئولوژی، خصوصیات

شامل  مهم پیمایی  چاه  عملیات  در  استفاده  مورد  سوندهای  ،  Caliperترین 

Deviation  ،Resistivity  ،Density  ،Fluid Temperature/Conductivity  ،

Induced Polarization  ،Natural Gamma  ،Magnetic Susceptibility    و

Acoustic Televiewer   باشند. می 

پیمایی   چاه  مهندسانکارشناسان  شیدمشاور    شرکت  دانش  به    وشهمپا 

ارزشمند اتجپشتوانه   در    رب  پیمایی  چاه  عملیات  اجرای  در  ویژه  به  میدانی 

های پرتوزا و  کانی های گوناگون از جمله زغال سنگ، سنگ آهن، مس و  حوزه 

نیز با تکیه بر دانش علمی روز، آماده ارائه خدمات منحصر به فردی در زمینه  

 باشند. می چاه پیمایی 
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 چاه پیماییخدمات  سرفصل 

 زیرسطحی  دارآب  هایالیه  موقعیت تعیین 

 دما، شوری و غیره   همچون آبخوان هایدقیق مشخصه   توصیف 

 از توده سنگ تکتونیکی  و  ساختاری، ژئوتکنیکی ارائه اطالعات 

 هاچاه  اطراف در  آب  جریان کیفی  خصوصیات و هاسفره  آبدهی ظرفیت  تعیین 

  قرارگیری،  عمق   از جمله  زاییکانه   پارامترهای   دقیق  شناسایی  و   آهن  همچون   مغناطیسی   عناصر   اکتشاف 

 غیره  و  برگیرنده  در هایسنگ  و  معدنی  ماده آلتراسیون تغییرات  معدنی،  ماده کیفیت  تغییرات

 پایین الکتریکی مقاومت  و باال  مخصوص وزن به   استناد بامشابه  عناصر  سایر و  روی  و  سرب اکتشاف 

 و  رسانایی  خاصیت  از  استفاده  با  رفیریوپ  و  ایرگه   هایحالت   در  سولفیدی  کانسارهای  سایر  و  مس  اکتشاف 

 القایی  پالریزاسیون

 عناصر این  پرتوزایی خاصیت  از  استفاده با پرتوزا  عناصرسایر  وتوریوم    اورانیوم، اکتشاف 

 پایین جرم  و  مخصوص   وزن، الکتریکی خواص  از  استفاده  با آلومینیوم اکتشاف 

سنگ    ذغال   الکتریکی  مقاومت  پرتوزا و   عناصر  محتوای  مخصوص،   وزن  تفاوت   به  توجه   با  سنگ   غالز  اکتشاف 

 آن  گیرنده بر  در هایالیه  و

 سدها در  شکستگی محل شناساییبه ویژه  سازی  سد  و مهندسی  شناسی زمین  در  کاربرد 

 هاسنگ  در  شیمیایی  خواص و  سازی کانی ، آلتراسیون میزان تعیین 
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 های فنی و اقتصادی و بررسی سنجی امکان  مطالعات

 

هدف اصلی این مطالعات افزایش اطمینان از سود  

آنالیزهای   پایه  بر  که  است  پروژه  شده  بینی  پیش 

سازی  تصمیم  با  همراه  مناسب،  علمی  های دقیق 

،  صحیح در چارچوب یک برنامه استراتژیک راهبردی

می  سرمایه میسر  هر  بین  شود.  فرآیندی  گذاری 

که با شناخت، دانش و  است  »فرصت« و »ریسک«  

 تواند به نتایج مطلوب منجر شود. مهارت می 

، با  وشهمپا دانش شیدشرکت مهندسان مشاور  

تخصص ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی، آماده  

خدمات   مطالعات  ارائه  زمینه  در  ارزشمندی  فنی 

 شناسی های معدنی از مرحله زمین فعالیت و شناخت از  تجربه    باشد.سنجی و نیز مطالعات فنی و اقتصادی می  امکان

در ارتباط با معدن و صنایع معدنی در کنار    های روزتا بازسازی و بستن معدن و نیز آگاهی از تکنولوژی   پی جویی   و

واقع گرایانه به شرایط روز و پیش    یدانش روز اقتصادی، این امکان را فراهم آورده تا مطالعات امکان سنجی با نگاه

 بینی و تحلیل صحیح شرایط آینده، انجام شود. 

مجموعه  تابع  معدنی  محدوده  یا  معدن  قیمت  اتعیین  فنی،  پارامترهای  از  می ای  اجرایی  و  با  قتصادی  که  باشد 

بینی قیمت محصول نهایی در  های اکتشافی و برآورد مجدد ذخیره شروع شده و در نهایت با پیش اعتبارسنجی داده 

، به پشتوانه دانش،  وششیدهمپا دانش  گیرد. تیم اقتصادی شرکت مهندسان مشاور  بازار مصرف آینده، شکل می 

 د.ر کاهش ریسک خرید، نقش آفرین باش طور موثری د توانند بهمهارت و تجربه خود می 

گذاری در بخش صنایع معدنی، به شناخت دقیق بازار، صنایع پایین دست و معادن تامین  موفقیت هر نوع سرمایه 

کننده خوراک ورودی و نیز بازیگران رقیب در جامعه هدف، وابسته است. ما به پشتوانه دانش فنی و تحلیل دقیق  

فنی و تخصصی  های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، آماده ارائه خدمات مشاوره  معدنی در بازهوضعیت صنایع  

 المللی را نیز فراهم آوریم. های بین توانیم امکان تعامل و همکاری بوده و می 
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 های فنی و اقتصادی خدمات مطالعات امکان سنجی و بررسی  سرفصل 

 کان سنجی گذاری، پیش امکان سنجی و اممطالعات هدف  

 و مسائل قانونی مرتبط   ارزیابی مالکیت حقوقی 

 انتخاب و بررسی روش معدنکاری 

 و مطالعات جامع بازار   ارزیابی قابلیت تولید  

 ریزی زمان و هزینه تولید یا اجرای فازهای توسعه برنامه  

 ای و عملیاتی های سرمایه تخمین هزینه  

 انتخاب تجهیزات و ماشین آالت 

 و تدارکات  ، دسترسی قابلیت حمل و نقلدر خصوص  و اقتصادی فنی های ارزیابی 

 مهندسی و طراحی زیرساخت 

 برآورد نیروی انسانی و خدمات مدیریتی مورد نیاز  

 سازی آنپیاده و کنترل    ریزی اجرایی،تدوین برنامه   

 های مالی و ارزیابی  آنالیز  ،سازیمدل 
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 پروژه  کنترل و ریسک مدیریت

 

ای دارد. مفهوم »عدم قطعیت«  واژه »ریسک« در صنعت معدنکاری معنای ویژه 

از پی  این  همواره  بازسازی معدن، همراه  و  تا بستن  اکتشاف گرفته  و  جویی 

  الوه بر دانش اقتصاد و مدیریت، نیازمند صنعت بوده و کنترل این شرایط، ع

های گوناگون معدنکاری است.  های تخصصی در بخش شناخت فنی و مهارت 

با تکیه بر دانش و تجربه، آماده    وش همپا دانش شیدشرکت مهندسان مشاور  

ارائه خدمات تخصصی مهندسی در زمینه »تحلیل ریسک«، »مدیریت ریسک«  

 باشد. میبرای بخش معدن و صنایع معدنی و »پذیرش ریسک« 

متخ  منظور  سپس  بدین  پرداخته،  پروژه  دقیق  بررسی  به  ابتدا  ما،  صصان 

های موثر در ریسک را شناسایی کرده و در نهایت راهکار مدیریت، کاهش  المان

، به عنوان مثال در بخش  و برای تببین بهتر  کنند. با توجه به گستردگی موضوعسک را پیشنهاد می ییا پذیرش ر

های نوین و بر اساس تحلیل دقیق مهندسی و به کارگیری تکنیک   پایداری شیب، ریسک افزایش شیب محاسبه شده

شود. بدیهی  ت همزیستی مسالمت آمیز با شیب تدوین، طراحی و اجرا می فروز از جمله مانیتورینگ پیشرفته، رهیا

  گیری را در پی خواهد داشت. این روند برای سایراست این رهیافت ضمن حفظ معقول ایمنی، مزایای اقتصادی چشم 

 موضوعات نیز قابل تعمیم است.

بر پایه تخصص  همپا دانش شیدوشمتخصصان شرکت مهندسان مشاور    ،

باشند. شناخت فنی و تجارب میدانی، آماده ارائه طرح جامع کنترل پروژه می 

های معدنی و تسلط به دانش روز، شرایطی را فراهم آورده  کامل نسبت به پروژه 

ل اجرایی پروژه به جزء میسر شده و ضمن  که امکان تعیین دقیق تمام مراح

تعیین مهندسی زمان شروع هر مرحله، تخمین دقیقی از مدت اجرای آن با  

در این راستا هم افزایی دانش و تجربه متخصصان  نگاهی واقع گرایانه ارائه شود.  

بین  و  می داخلی  گرفته  کار  به  روند  المللی  پیوسته  مانیتورینگ  با  تا  شود 

 وری عملیات افزایش داده شود. بهره  پیشرفت پروژه،
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 ریسک و کنترل پروژه  مدیریت سرفصل خدمات 

 های مهندسی( برای سیستم FTAخطا ) - آنالیز درخت  

 های مهندسی برای سیستم  ( ETAرویداد ) –آنالیز درخت  

 شناسی رزیابی قابلیت اطمینان ساختارهای زمین ا 

 های سنگی و غیره شامل سد، تونل، ساختمان، دیواره  هاارزیابی ریسک ایمنی سازه  

 سالمت انسانیمسائل مرتبط با های زیست محیطی و ارزیابی ریسک  

 آنالیز تاثیر تحلیل و گسیختگی و  هایمد  

 احتماالتی  -  آنالیز بحرانیتحلیل و گسیختگی و  هایمد  

 اقتصادی  –های فنی مدل در آنالیز ریسک  

 های مشارکتی مدیریت و ارزیابی ریسک طرح  

 کنترل پروژه و نظارت عملیاتی 

 مدیریت ریسک و کنترل پروژه برای معدن و صنایع معدنی برگزاری کارگاه تخصصی آموزش  
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 معدن   در آب منابع مدیریت

 

های معدنی و صنایع وابسته  با توجه به شرایط آب و هوایی و موقعیت معادن، مدیریت کارآمد منابع آب برای پروژه 

ضروری بوده و باید در طی فرآیندهای مختلف عملیاتی، به ویژه فرآوری، اجرای فازهای توسعه و حتی عملیات مرسوم  

با نگاهی ویژه به استانداردهای زیست   وشپا دانش شیدهماستخراج مورد توجه قرار گیرد. شرکت مهندسان مشاور  

خدمات کاربردی در زمینه مدیریت منابع آب  ارائه  های اجتماعی، آماده  مسئولیت مفاهیم  محیطی و پذیرش کامل  

های فنی گوناگون شامل هیدرولوژی، هیدورژولوژی،  باشد. ما با ترکیبی از تخصصبرای معادن و صنایع معدنی می 

و معدن، رهیافت جدیدی برای مدیریت یکپارچه کمی و   شناسی، شیمی، زمین ژئوتکنیک، محیط زیست  هیدرولیک، 

کردیم که به پشتوانه  های معدنی تدوین  کیفی منابع آب در پروژه 

اجرا   و  طراحی  قابل  ارزشمند،  اجتماعی  مسئولیت  یک  پذیرش 

و  می  اقلیمی  شرایط  هدفمند  مطالعه  با  رهیافت  این  در  باشد. 

پروژه، روندی کارآمد برای استفاده بهینه از منابع  میدانی  های  ی ویژگ

کوشند با تکیه بر  متخصصان ما می   شود.آب طراحی و پیشنهاد می 

تعادل   یک  ایجاد  اساس  بر  ارزشمندی  پیشنهاد  مهارت،  و  دانش 

ها، جویی در هزینه منطقی بین رعایت استانداردهای عملیاتی و صرفه 

های نهاد معموال مبتنی بر استفاده ترکیبی از آب ارائه نمایند. این پیش

می  بازیافتی  و  زیرزمینی  منظسطحی،  بدین  روند  باشد.  یک  ور 

های میدانی از ابتدای پروژه شامل  آوری داده مطالعاتی بر اساس جمع 

و در نهایت  های کیفی آب، پیاده سازی شده  داده های سطحی و نیز  ها، وضعیت آب گیری و ثبت آب درون گمانهاندازه

مدیریت منابع آب در معدن نیازمند درک    شود.با توجه به نیازهای پروژه، سیستم یکپارچه آب معدن طراحی می 

های  های آب و هوایی، ایجاد فرصت مدارهای فرآوری و سدهای باطله، شناخت و تحلیل داده   عملیات معدنکاری،  مناسب

همچنین راهکارهای    باشد.بازیابی آب و طراحی الگوی هوشمند هماهنگی با شرایط آب و هوایی و تغییرات فصلی می 

های معدن  ی حفظ کیفیت جاده جایگزین به منظور کاهش مصرف آب باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، برا

های علمی تثبیت خاک،  ، راهکار مهندسی مناسبی مبتنی بر روش مادر حالی که  شود؛  زیادی مصرف می معموال آب  

  دهد.به شدت کاهش می کنیم که ضمن افزایش کیفیت جاده، میزان مصرف آب را پیشنهاد می 
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 سرفصل خدمات مدیریت منابع آب در معدن 

 ت محیطی مطالعات پایه زیس 

 مطالعات هیدرولیکی و هیدروژئولوژیکی  

 تدوین برنامه یکپارچه زیست محیطی طراحی و   

 تعادل آب طبیعی سازی چرخه مدل 

 آب  مدیریت و مهندسی چرخه بازیافت 

 های تامین آب روش مطالعه و بررسی   

 معدن در آبکشی  فرآیندهای طراحی  

 ها آلودگی الگوی توزیع کنترل نشت و ارزیابی  

 هاگسترش آالینده و کیفی  سازی کمی  مدل  مطالعه و  

 ژئوشیمی، کیفیت آب و آبکشی زهاب اسیدی  

 های سطحی و سرریزها های انحراف آب، کنترل آب سازه مطالعه و طراحی  

 های سوالر همچون سیستم تصفیه آب مطالعه و طراحی فرآیندهای نوین  

 آب بهینه تهیه، تامین و مصرف الگوی مهندسی و  طراحی  

 منابع آب  مرتبط با مجوزها و اجرای مقرراتتامین  
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 ژئومتالورژی  و متالورژی   آرایی، کانه

 

یبی  توسعه فرآیندهای تخصصی در متالورژی و فرآوری مواد معدنی، نیازمند ترک

،  همپا دانش شیدوش شرکت مهندسان مشاور    از شناخت، دانش و مهارت است.

بر تخصص     المللی، بسته خدمات مهندسی داخلی و بین   نیروهایفنی  با تکیه 

سازی فرآیندهای عملیاتی  ارزشمندی برای توسعه مطالعات مهندسی اولیه، بهینه 

آرایی با تکیه  وری فرآیندهای کانه و مشاوره فنی، فراهم آورده است. افزایش بهره 

روندهای مطالعاتی دقیق میسر بوده و امروزه رویکردهای جدیدی از جمله  بر  

است که با تکیه بر دانش و مهارت متخصصان ما، در معادن    مطرح ئومتالورژی«  »ژ

پیاده  اجرا و  قابل طراحی،  بود.سازی  فلزی  به پشتوانه دانش  همچنین    خواهد 

مختلف حوزه  امکان ارائه خدمات مهندسی در خصوص عملیات  فنی کاربردی،  

گ )تانک و هیپ(،  بندی، آسیا، لیچینخردایش، دانه فرآوری و متالورژی همچون  

فلوتاسیون، فرآیندهای بیولوژیکی همچون بیولیچینگ، بیواکسیداسیون، ذوب و  

پاالیش فراهم شده است. ما با مطالعه دقیق ماده معدنی، بهترین پیشنهاد ممکن  

افزوده را ارائه کرده و روند عملیاتی آن برای افزایش  مبتنی بر حداکثر ارزش  

 کنیم. وین می بازده اقتصادی را طراحی و تد 

مربوط به اصالح مدارهای  در این بخش،    مهندسی مااز خدمات  دیگری  بخشی  

سیستم نگهداری و تعمیرات  در خصوص اجرای  فرآوری و ارائه خدمات مهندسی  

ابتدا وضعیت کارخانه به طور کامل مطالعه شده   بدین ترتیب کهباشد. )نت( می 

سپس با  شود.  سبه و ارزیابی می و میزان کارآیی هر دستگاه به صورت مجزا محا

  با ترکیبی از اصالح و جایگزینی  و تجارب میدانی مشابه، دانش فنی روز  تکیه بر 

می بهره میزان  ،  تجهیزات داده  بهبود  سیستم  عملیاتی  در  همچنین  شود.  وری 

خصوص اجرای سیستم نت نیز با طراحی یک برنامه هوشمند کنترلی، وضعیت  

   شود.نیتورینگ قرار گرفته و پیشنهادات الزم ارائه می عملکرد هر دستگاه تحت ما
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 آرایی، متالورژی و ژئومتالورژیسرفصل خدمات کانه 

 و صنعتی  نیمه صنعتی های آزمایشگاهی،ی و اجرای آزمون طراح 

 های فرآوری کارآمد و اقتصادی توسعه روش  

 ، ذوب و پاالیشمتالورژیفرآوری،  های کارخانه و مهندسی طراحی  

 متالورژی و فرآوری ذوب و پاالیش،  های سازی و مهندسی مجدد کارخانه بهینه  

 ارزیابی کارآیی تجهیزات مانیتورینگ پیوسته و  

 مطالعات جامع ژئومتالورژی و تهیه مدل سه بعدی ژئومتالورژیکی 

 )نت( های نگهداری و تعمیرات اجرای برنامه هوشمند سیستم 

 مشاوره فنی و آموزش  

 اصالح مدار باز طراحی و  

 ( DDاجرای مطالعات سیستماتیک و بررسی صحت عملکرد سیستم ) 
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 لیچینگ  هیپ مهندسی

 

وری، توسعه فرآیندهای مبتنی بر ارزش افزوده، از جمله هیپ لیچینگ، را گوشزد  استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره 

مطالعات گسترده می  اساس  این  بر  مشنماید.  مهندسان  در شرکت  تیم    همپا دانش شیدوش اور  ای  و  انجام شده 

رویکرد ما به مهندسی هیپ لیچینگ در گام نخست، تعریف    تخصصی مهندسی هیپ لیچینگ تشکیل شده است.

های کارآمد، به توسعه مفهومی طرح پرداخته و در نهایت،  معیارهای پروژه بوده و سپس با تمرکز بر یافتن راه حل

های تضمین کیفیت منطبق بر معیارهای پروژه تهیه  های مهندسی طراحی تفصیلی، مشخصات اجرایی و برنامه نقشه 

 شوند. به طور کلی، معیارهای پروژه عبارتند از:وین می و تد 

برای   • اخالقی  و  قانونی  الزامات  جمله  از  نظارتی  معیارهای 

آب  شامل  محیطی  زیست  منابع  از  آب حفاظت  سطحی،  های های 

 زیرزمینی، کیفیت هوا، گیاهان، جانوران و خاک 

ایمنی،  معیارهای سازمانی از جمله مدیریت ریسک، بهداشت،   •

اجتماعی، محدودیت زمانی برنامه عملیاتی  معیارهای  و    محیط زیست

 های جریان نقدینگیو محدودیت 

جزئیات  • مفهومی  طراحی  برای  مهندسی  طراحی  معیارهای 

ارتی  کیب اجرایی معیارهای نظعملیاتی بر اساس تجارب گذشته و تر 

ی  و سازمانی در طراحی چرخه عملیاتی هیپ لیچینگ از جمله فازها

 آوری و بازسازیاجرا، جمعساخت، 

دهد موفقیت اجرای هیپ لیچینگ نیازمند درک دقیق مسائل قانونی و زیست محیطی  تجارب مطالعاتی ما نشان می 

گسترده  طیف  در  مهارت  عالوه  رشته به  از  هیدروژئولوژی،  ای  هیدرولوژی،  ژئوتکنیک،  مهندسی  شامل  فنی  های 

وری فرآیند با تکیه بر دانش و خالقیت، راهکارهای میدانی مختلف  ی افزایش بهره باشد. برامتالورژی و ژئوشیمی می 

سازی مسیر جریان در توده، استفاده  از جمله استفاده از فشار مصنوعی برای ایجاد فشار منفذی منفی و در نتیجه بهینه 

یک الزام قانونی و مسئولیت  شود. همچنین توجه ویژه به مسائل زیست محیطی و بازسازی پس از پایان عملیات  می 

المللی، شرکت مهندسان  استفاده از مشاوران بیننیز  آید. به پشتوانه تخصص، دانش و مهارت و  اجتماعی به حساب می 

 باشد. ، آماده ارائه خدمات تخصصی مهندسی هیپ لیچینگ، به ویژه برای مس، می همپا دانش شیدوش مشاور 
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 سرفصل خدمات مهندسی هیپ لیچینگ 

 اب سایت مناسبانتخ 

 ژئوتکنیکی جامع بررسی و مطالعات 

 )سطح پوشش(  مطالعه و طراحی مفهومی سطح نهایی 

 مهندسی تفصیلی  

 ارزیابی کیفی و نظارت فنی ساخت هیپ 

 مدیریت و نظارت عملیاتی  

 تهیه مجوزهای قانونی و اجرای استانداردهای زیست محیطی  

 جمع آوری هیپ و بازسازی منطقه  

 پیامدهای احتمالی بررسی ارزیابی و مدیریت ریسک و  
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 باطله  سدهای و معدن هایباطله مهندسی

 

باطله های معدنی،  در فعالیت  از دیدگاه زیست محیطی    هامدیریت و مهندسی 

تواند پیامدهای مثبت اقتصادی نیز در پی  ای بوده و حتی می دارای اهمیت ویژه 

های  بنا به مسئولیت   همپا دانش شیدوش داشته باشد. شرکت مهندسان مشاور  

اجتماعی و در چارچوب مقررات محیط زیست، خدمات مهندسی ارزشمندی را  

پتانسیل  بر  تکیه  بین با  و  داخلی  متخصصان  عملی  و  علمی  ارائه  های  المللی 

 نماید. می 

مدیریت باطله و سدهای باطله یک فرآیند بلند مدت مهندسی است که بر اساس  

محی زیست  تاثیرات  باطله،  منطقه  نوع  اکوسیستم  و  اکولوژیکی  شرایط  طی، 

می  برای  طراحی  هزینه شود.  است  کاهش  الزم  باطله  سدهای  مدیریت  های 

طراحی کارخانه فرآوری و سد باطله در قالب یک سیستم یکپارچه و بر مبنای  

با   انجام شود. همزمان  بازسازی،  تا  از انتخاب سایت  روندهای اجرایی مشترک 

های نوین  روش حفظ محیط زیست، به ویژه منابع آب،  توسعه معادن و اهمیت  

مبتنی بر تکنولوژی روز برای مدیریت باطله معدن طراحی شده است. این فرآیند  

با توجه به شرایط سخت تامین آب در بسیاری از مناطق، عالوه بر مزایای زیست  

آلودگی  از گسترش  و جلوگیری  نیز  ها، می محیطی  رقابتی  مزیت  به یک  تواند 

 بدیل شود. ت

باطله  مهندسی  خصوص  در  ما  مطالعات  از  دیگری  توسعه  بخش  معدن،  های 

اقتصادی  روش  افزوده  ارزش  به  دستیابی  و  ارزشمند  محصوالت  تولید  های 

توان به طرح تولید بریکت سوختی و آجر سبک از  باشد. به عنوان مثال می می 

بهبود تکنولوژی  های زغال سنگ اشاره کرد. همچنین باید توجه داشت،  باطله

های انباشت شده فرآوری مواد معدنی، امکان استحصال ماده ارزشمند از باطله 

   در اطراف معادن را فراهم آورده است.
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 باطله سدهای و معدن  هایباطله  سرفصل خدمات مهندسی

 و کوتاه مدت برای سدهای باطله و مدیریت آب  ، میان مدتریزی استراتژیک بلند مدتبرنامه  

 ارزیابی ریسک و مخاطرات 

 ارزیابی وقوع گسیختگی در سدهای باطله  

 مطالعات امکان سنجی و ارزیابی مالی  

 های اضطراری واکنش  برای ریزی و طراحی برنامه  

 انتخاب سایتمطالعات جامع و فنی ارزیابی  

 برداری و استفاده بهینه از منابع آب بهره 

 ایارزیابی وضعیت انتشار گازهای گلخانه  

 مطالعات ژئوتکنیکی، هیدروژئولوژی، رئولوژی و ژئوشیمیایی 

 مطالعه چرخه رفتاری مواد دارای مقاومت و چگالی کم  

 و صنعتی  نیمه صنعتی ی، انجام مطالعات آزمایشگاه 

 و اجرای الزامات قانونی و زیست محیطی  مطالعه  

 هاتولید محصول، استحصال ماده با ارزش و مصرف باطله  
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 اجتماعی   و محیطی زیست خدمات

 

ریزی معدن و روند  بر اساس طراحی و برنامه 

در   رفته  رفته  عملیاتی،  فرآیندهای  اجرایی 

از   برخی  توقف  یا  کاهش  پروژه،  طول 

ها اجتناب ناپذیر است. این در حالی  فعالیت

های معدنی ملزم به رعایت  است که شرکت 

متعددی   قوانین  دقیق  اجرای  و  اصول 

به   پاسخگویی  نیز  و  کار  قوانین  همچون 

باشند. بنابراین نتظارات اجتماعی محلی می ا

پیچیده  شرایط  و  ای  معموال  شده  ایجاد 

شود.  به پروژه تحمیل می نیز  ای  ریسک تازه 

از تخصص   همپا دانش شیدوش شرکت مهندسان مشاور   از جمله مهندسی معدن،  با تیمی متشکل  های مختلف 

قانون، بسته خدماتی منحصر به فردی برای بهبود این شرایط  حقوق و  علوم اجتماعی، علوم رفتاری،    محیط زیست، 

فراهم آورده است. خدماتی که منجر به تامین مجوزهای زیست محیطی و نیز مجوزهای اجتماعی و پاسخگویی به  

باشد. بنابراین   ه تواند نقش موثری در موفقیت پروژه داشتشود. ما معتقدیم همراهی اجتماعی می افکار عمومی می 

ل زیست محیطی و اجتماعی نیز باید  عوام

در کنار مسائل تکنیکی، فنی و مهندسی  

به   اجتماعی  خدمات  باشند.  توجه  مورد 

وری نیروی انسانی را  نحوه چشمگیری بهره 

مدیریت   نتیجه شرایط  در  و  داده  افزایش 

بخشد. کاهش هزینه عملیاتی را بهبود می 

های مدیریتی در حال اجرا، نقاط ضعف، مناطق مستعد خطر  یستم و بررسی اثربخشی س   پروژه پایش دقیق  ما بر اساس  

های اجتماعی را شناسایی کرده و راهکارهایی را برای کاهش تاثیرات منفی طراحی  از نظر محیط زیست و نارضایتی

   کنیم. و تدوین می 
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 سرفصل خدمات زیست محیط و اجتماعی

 های سایت پروژه عات جامع ویژگی مطال 

 و میدانی  ست محیطیمطالعات جامع زی 

 های مرتبط با آن کسب مجوزهای قانونی و اجتماعی عملیات معدنکاری و فعالیت 

 طراحی و تدوین سیستم مدیریت اجتماعی و زیست محیطی  

 های مالی مرتبط های اجتماعی، زیست محیطی و تضمینارزیابی مسئولیت  

 اجتماعیوضعیت و  افکار عمومیمانیتورینگ جامع  

 یز ریسک مدیریت و آنال 

 های مدیریت اطالعاتو طراحی و اجرای سیستم   GISهای تهیه نقشه  
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 اسیدی پساب کشیزه  و محیطی زیست  ژئوشیمی

 

مدیریت کیفی آب زهکشی شده از معدن و تطبیق آن با استانداردهای زیست  

چالش  از  یکی  است  هامحیطی،  معدنکاری  عملیات  بحرانی  معموال  ی  که 

های  به ویژه زهکشی آب   را نیز در پی دارد. گوناگونی  پیامدهای مالی و اجتماعی  

های اصالح و  اسیدی که با مقادیر باالیی از فلزات سنگین همراه بوده و هزینه 

های زیست محیطی تا  بهسازی به مراتب باالتری دارند. اهمیت تاثیرات و هزینه 

، همچون لیچینگ غیر اسیدی در حال تحقیق  ترجایی بوده که فرآیندهای ایمن

 باشد. و توسعه می 

، طراحی کاربردی و اجرای  بر محیط زیست  پیش بینی دقیق تاثیرات لیچینگ

لیچینگ در اجرای پروژه اقدامات کنترلی موثر،   بوده و این فرآیند  الزامی    های 

  سازی وضعیت معادن موجود و حتی بهینه  ،صدور مجوز معادن جدید   باید در

شرکت مهندسان مشاور    فرآیندهای بستن و بازسازی معادن، در نظر گرفته شود. 

های زیست  مهارت و مطالعه میدانی ویژگی ، بر پایه دانش،  همپا دانش شیدوش

به ویژه   ، محیطی، آماده ارائه رهیافتی عملی برای حذف یا کاهش تاثیرات منفی

( اسیدی  پساب  زهکشی  خصوص  شرایط  ARDدر  اساس  بر  و  م(،  حیطی 

شناسی، ژئوتکنیک و  ای که با ترکیب دانش زمینباشد. به گونه شناسی می زمین

پتانسیل تاثیرات  کاهش  ژئوشیمی نحوه زهکشی اصالح شده و در نتیجه ضمن  

 شود.نیز کاسته می های مهندسی عملیات هزینه  ، از زیست محیطی

شرایط آب و هوایی داشته  تواند تاثیرات مخربی نیز بر  زهکشی پساب اسیدی می

که یک الزام زیست محیطی است، یک    باشد. کنترل این تاثیرات عالوه بر این 

منابع  وضعیت آید. تجربه ما، کنترل مداوم  مسئولیت اجتماعی نیز به حساب می 

ژئوشیمی مطالعات  اساس  بر  را  مشابه  موارد  و  گیاهان  می   ،آب،  کند.  گوشزد 

ها که با توجه به شرایط ساختاری زمین  ینده همچنین نحوه گسترش و نفوذ آال

 باشد.قابل بررسی و کنترل می 
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 اسیدی  پساب زهکشی  و محیطی زیست  ژئوشیمی  سرفصل خدمات

 ها تعیین خصوصیات باطله مطالعه و  

 ارزیابی پتانسیل زهکشی پساب اسیدی 

 ارزیابی میدانی و مانیتورینگ  

 های معدن ز منفذی بر روی سد باطله و دپوی باطلهنصب ابزاردقیق برای مانیتورینگ پیوسته آب و گا 

 هاها و ارزیابی تاثیرات آن ریزی مدیریت باطله مدلسازی کیفیت آب برای برنامه  

 ها در محیط ارزیابی میزان گسترش و انتشار آالینده  

 هامدیریت باطلهجامع طراحی برنامه  

 طراحی و ارزیابی روند تصفیه آب  

 های زیست محیطی ها و المان روی باطله مطالعات ژئوشیمی بر  

 محیط زیست و زهکشی پساب اسیدی های تخصصی آموزش برگزاری دوره  
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 معدن بستن و  بازسازی

 

اگر چه بازسازی و بستن معدن، آخرین فاز عملیات معدنکاری  

در فازهای    و   باشد، ولی الزم است همزمان با شروع عملیات می 

اجرایی    فرآیندهای ریزی، طراحی و  گوناگون از جمله، برنامه 

باشد.   توجه  نیز  همچنین  مورد  فعال  معادن  خصوص  در 

تهیه و تدوین طرح بازسازی و بستن   ،اجرایی  بهترین راهکار

 است.  معدن با توجه به شرایط جاری پروژه

، به پشتوانه  همپا دانش شیدوششرکت مهندسان مشاور  

های گوناگون، آماده ارائه خدمات مهندسی  بی از تخصص ترکی

بستن  و  بازسازی  فرآیندهای  اجرای  و  طراحی  خصوص  در 

می  اقلیم  معدن  و  بومی  زیست  شرایط  به  توجه  با  باشد. 

پروژه  منطقه  هر  برای  معدن  بستن  و  بازسازی  طرح  ای، 

های مهم فرآیند بازسازی،  متفاوت خواهد بود. یکی از چالش

اثر  تغییر کیف یت خاک و شرایط زیست محیطی منطقه در 

باشد. این موضوع به  های طوالنی عملیات معدنکاری می سال

ویژه برای پرورش گیاهان دارای اهمیت بوده و انتخاب گونه  

کند. هر چند عملیات بازسازی  مناسبی گیاهی را گوشزد می 

که این فرآیند به عنوان یک  ی باید توجه داشت  هایی را به همراه داشته باشد، ولو بستن معدن ممکن است هزینه 

 تواند در قالب یک طرح هدفمند به تولید ارزش افزده نیز منجر شود.مسئولیت اجتماعی می 

های میدانی و آزمایشگاهی و مانیتورینگ پیوسته شروع شده و  اجرای برنامه بازسازی با مطالعات مهندسی و آزمون 

های ممکن پس از پایان عملیات شود. در طی این فرآیند بهترین کاربری نجر می در نهایت به تهیه طرح بازسازی م

شود. سپس  معدنکاری با توجه به شرایط جغرافیایی، ترکیب جمعیتی، شرایط اقلیمی، محیط زیست و غیره تعیین می 

دنکاری رفته رفته  ی در خصوص پیاده سازی طرح بازسازی تدوین شده و همزمان با ادامه عملیات معیراهکارهای اجرا

 شود.اجرا می 
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 سرفصل خدمات بازسازی و بستن معدن 

 ارزیابی الزامات بستن معدن  

 ریزی بستن معدنمدیریت و برنامه  

 توسعه مفهومی فرآیندهای بستن معدن  

 های ژئوشیمیایی ها و ارزیابی خصوصیات باطله  

 ارزیابی و مطالعات هیدرولیکی 

 ای ارزیابی و مطالعات لرزه  

 ارزیابی و مطالعات کمی و کیفی منابع آب  

 ارزیابی و مطالعات زیست محیطی  

 طراحی و ارزیابی پایداری متراس خاکی 

 طراحی و مطالعه احیا خاک و ایجاد خاک پوشش  

 مهندسی زمین چهره  

 های تصفیه آب، جمع آوری آب و غیره طراحی و مهندسی سیستم  

 های زیست محیطی و مهندسیارزیابی ساخت و یند مدیریت و نظارت بر فرآ 

 برآورد هزینه و تهیه برنامه زمانی اجرای عملیات بازسازی و بستن معدن  
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 سطحی  معدنکاری

 

های تخصصی متخصصان داخلی  گیری از دانش فنی و مهارتبا بهره همپا دانش شیدوش  شرکت مهندسان مشاور  

استانداردهای جهانی را در خصوص معدنکاری سطحی، به ویژه  المللی، امکان ارائه خدمات مهندسی مطابق با  و بین 

معادن روباز، فراهم آورده است. خدماتی که نه تنها جنبه علمی و عملیاتی، بلکه باعث بهبود چشمگیر شرایط اقتصادی،  

های  خدمات ما شامل مطالعات پیش امکان سنجی و امکان سنجی، ارزیابی  شوند.ایمنی و زیست محیطی پروژه نیز می 

برنامه  معدن،  تفصیلی  طراحی  ماشیناقتصادی،  انتخاب  تولید،  هزینه ریزی  برآورد  تجهیزات،  و  عملیاتی،  آالت  های 

هزینه  سرمایه تخمین  بهرههای  افزایش  جامع  مطالعات  و  می ای  اقتصادی  وری  مقیاس  توجه  با  خدمات  این  باشد. 

تکن پروژه  فنی و  توان  افزایی  به منظور هم  بینهای معدنی و  با همراهی همکاران  ارائه خواهد شد.  یکی،  ما  المللی 

افزارهای مرتبط همچنین متخصصان ما مجهز به دانش روز و توان مطالعاتی ارزشمندی بوده و به طور تخصصی با نرم 

و    Whittle  ،GemCom  ،Vulcan  ،MineSight  ،Datamine  ،NPV Scheduler  ،Surpac  ،Talpac  ،Xpacاز جمله  

Minemax  .های جدیدی  ش ریزی دقیق و ابتکاری مطالعه کرده و روهای برنامه همچنین ما بر روی روش   آشنایی دارند

 نماییم.( ارائه می TEAاقتصادی )تکنوارزیابی های ریزی عملیاتی، تعیین عمر معدن و تهیه مدل برای طراحی، برنامه 

عملیاتی، پیت بهینه معدن بر اساس استراتژی عیار حد، عمق اقتصادی معدنکاری و ابعاد    –در این رهیافت مطالعاتی  

شود. بر این اساس شناسایی بهترین گزینه برای اجرای فازهای توسعه با نگاه ویژه فنی و  و مقیاس عملیات تعیین می 

انجام می  پیاده اقتصادی،  و  فنی، مدیریت عملیاتی  بر مسائل  تاثیر  سازی  شود. عالوه  نیز  پروژه،  کنترل  روند علمی 

 کند.های مدیریتی را گوشزد می سازی سیستمچشمگیری بر شرایط اقتصادی معدن داشته و بهینه 
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 سرفصل خدمات معدنکاری سطحی 

 انجام مطالعات جامع طرح و اجرای معدنکاری سطحی  

 تخصصی  - فنی  های مرور فنی طرح و برنامه معدن و اجرای نظارت  

 سازی عملیات معدنکاریهای بهینه سعه، تدوین و اجرای استراتژی تو 

 عملیاتی  -های نظارتی  پیشنهادات بهسازی، اصالح و همکاری 

 های مالی و اقتصادی ارزیابی 

 ریسک و مدیریت آنالیز  

 های مدیریت و کنترل پروژه تدوین و اجرای سیستم  

 ( DDسیستم )اجرای مطالعات سیستماتیک و بررسی صحت عملکرد  
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 زیرزمینی  معدنکاری

 

اجرایی  محدودیت  روند  عملیاتی،  های 

مقیاس   و  ژئومکانیکی  شرایط  تولید، 

معدنکاری،   به  عملیات  منحصر  شرایط 

به   زیرزمینی  معدنکاری  برای  را  فردی 

مهندسان  شرکت  است.  آورده  وجود 

شیدوشمشاور   دانش  به  همپا   ،

عملیاتی   مهارت  و  فنی  دانش  پشتوانه 

بین  و  داخلی  امکان  متخصصان  المللی، 

را   ارزشمندی  مهندسی  خدمات  ارائه 

برای معدنکاری زیرزمینی فراهم آورده  

م دانش،  تلفیق  با  هارت و خالقیت،  که 

تواند شرایط اقتصادی بهتری را به ارمغان آورد. روش کار ما، در مرحله نخست، تمرکز دقیق بر درک کامل مبانی  می 

انتخاب روش استخراج مناسبهای ذخیره می معدنکاری و ویژگی  ح علمی  و تدوین طر  باشد. این اطالعات مبنای 

های استخراجی نیز با س عیار حد مناسب انجام شده و عرض برش های استخراج بر اسامعدن است. طراحی کارگاه 

ها همواره تحت بازبینی  ریزی ها و برنامه شوند. تمام طراحی های توسعه معدن، تعیین می توجه به تولید بهینه و برنامه 

ندی برای تعادل  شود. همچنین رهیافت هوشمو اصالح قرار گرفته و همراه با پیشرفت پروژه، طرح بهینه باز تعریف می 

گذاری برقرار شده و با توجه به کاهش یا افزایش قیمت ماده معدنی، میزان تولید تعیین میان میزان تولید و سرمایه 

شود. در این رهیافت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عملیات معدنکاری نیز مورد توجه بوده و در تدوین برنامه  می 

ای بر تدوین برنامه راهبردی داشته و طرح کوتاه مدت،  خصصان ما توجه ویژه همچنین مت شود.استراتژیک، لحاظ می 

 کنند.  میان مدت و بلند مدت معدن را تدوین می 

،  معادن زیرزمینی زغال سنگرابطه با  در  به پشتوانه تجربه و تخصص    همپا دانش شیدوششرکت مهندسان مشاور  

 باشد. توسعه مکانیزاسیون می نیز آماده ارائه راهکارهای عملیاتی در ارتباط با مسائل پایداری، طراحی، تجهیز و 
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 سرفصل خدمات معدنکاری زیرزمینی 

 های ذخیره تعریف تطبیقی مبانی معدنکاری با ویژگی  

 و انتخاب تجهیزات  انتخاب روش معدنکاری 

 طراحی کامل معدن  

 های بهینه سازیتوسعه معدن شامل سکانس  ریزی تولید وبرنامه  

 مطالعات مکانیک سنگی، دینامیک سنگی و ژئومکانیکی  

 های نگهداری طراحی سیستم 

 سازی فرآیندهای عملیاتیبا هدف بهینه  مطالعات جامع مهندسی 

 های چالزنی و انفجار طراحی سیستم 

 های استراتژیک شامل آنالیز عیار حد و نرخ تولید ریزی برنامه  

 لیز خردایش و کنترل جریان مواد در فرآیندهای تخریبیانآ 

 های پر کردن طراحی سیستم 

 مدیریت و آنالیز ریسک  

 های تهویه و خدمات فنی طراحی سیستم 

 ( DDاجرای مطالعات سیستماتیک و بررسی صحت عملکرد سیستم ) 
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 انحاللی   معدنکاری

 

ای از فرآیندهای عملیاتی و تکنیکی، از لیچینگ برجا گرفته تا استحصال  معدنکاری انحاللی شامل مجموعه گسترده 

بر پایه مطالعات   همپا دانش شیدوششود. شرکت مهندسان مشاور  ها را شامل میمواد معدنی با ارزش از شورابه 

شناسایی عملی،  و  علمی    دقیق   گسترده 

گیری از تجارب  ه های میدانی و بهرتکنیک 

المللی، فرآیندهای اجرایی معدنکاری  بین

انحاللی را مورد بررسی قرار داده و امکان  

مهندسی خدمات  علمی    ،ارائه  و  فنی 

ارزشمندی را فراهم آورده است. تمرکز ما  

و    این   در توسعه  طراحی،  روی  بر  بخش 

شورابه  معدنکاری  با  اجرای  که  بوده  ای 

ینده روشنی در پیش خواهد داشت. دسترسی به ماده اولیه، دانش فنی بومی شده، الگوی  توجه به پتانسیل موجود، آ

توزیع هزینه در فرآیندهای اجرایی و امکان استحصال مواد معدنی با ارزش همچون پتاسیم، منیزیم، لیتیم و انواع  

های مالی و فنی این روش  ها، بخشی از مزیت نمک

بازاباشند.  معدنکاری می  به  آینده صنعت  نگاهی  ر 

معدنکاری، بر اهمیت محصوالت قابل استحصال از  

میشورابه  تاکید  ما ها  مهندسی  خدمات  نماید. 

پی  از  معدنکاری  مراحل  تمام  جویی،  دربرگیرنده 

محصول   استحصال  تا  منابع  شناسایی  و  اکتشاف 

که با استفاده از توان فنی و دانش    باشد نهایی می 

ج از  گوناگون  متخصصان  معدن،  عملیاتی  مله 

ژئوتکنیک، شیمی، فرآوری، محیط زیست و غیره  

المللی، میسر شده  دانش فنی مشاوران بینهمراه با  

  است.
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 رفصل خدمات معدنکاری انحاللی س

 منابع شورابه   یمطالعات میدانی و شناسای 

 های معدنی مطالعات تفصیلی، اکتشاف و تعیین پتانسیل 

 خورشیدی طراحی و ساخت استخرهای تبخیر  

 مطالعات نفوذپذیری، نشت و اصالح استخرهای تبخیر خورشیدی 

 خطوط انتقال، الزامات فنی و عملیاتی و مهندسی طراحی  

 رسوب گیری  یهای شیمیایو طراحی و کنترل سیستم   یآنالیزهای شیمیای 

 مدیریت و آنالیز ریسک  

 مطالعات جامع امکان سنجی و احداث کارخانه  

 خانه طراحی فنی مدارهای کار 

 مطالعه محصوالت جانبی و طراحی خطوط تولید  
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 شیب  پایداری و  سنگ مهندسی

 

عمیق نگهداری  با  و  حفظ  روباز،  معادن  شدن  تر 

دار که معموال تحت تاثیر عملیات شیب   هایدیواره 

عوامل   نیز  و  انفجار  ویژه  به  استخراجی  گوناگون 

های زیرزمینی و سطحی قرار  محیطی همچون آب 

ویژه  اهمیت  شرکت  دارند،  داشت.  خواهد  ای 

به پشتوانه    همپا دانش شیدوش مهندسان مشاور  

  و   دانش فنی و تجارب میدانی متخصصان داخلی

های  گیری از جدیدترین تکنیک المللی و بهره بین

مرتبط با طراحی  مهندسی  روز، امکان ارائه خدمات  

های فنی و دانش مهندسی از جمله تسلط  متخصصان ما با تکیه بر مهارت  و کنترل پایداری شیب را فراهم آورده است.

و    های عددی ، مدلسازی بر اصول مکانیک سنگ، دینامیک سنگ، آمار و احتماالت مهندسی، مانیتورینگ و ابزار دقیق

، فرآیندهای و غیره  ژئوتکنیکسازی، هیدرولوژی،  ریاضی، شبیه 

مسالمت همزیستی  و  بهسازی  پایداری،  تامین  با  گوناگون  آمیز 

شیب دیواره  می های  اجرا  و  طراحی  را  طراحی،    نمایند.دار  روند 

های میدانی و  با برداشت ، توسعه و اجرای مطالعات پایداری شیب

دا اساس  ده تامین  بر  و  شده  آغاز  ژئومکانیکی  مطالعات های 

روش  شامل  تحلیلی،مهندسی  مدلسازیمشاهده   های  و  های  ای 

نرم  در  مختلف،عددی  بسته   افزارهای  افزاری  نرم   هایهمچون 

ITASCA    شامل(FLAC  ،FLAC3D  ،UDEC  ،3DEC  ،PFC2D    و

PFC3D  ،)Rocscience  ،GeoStudio    غیره، با توجه به شرایط  و

یابد. همچنین نصب ابزار دقیق و به کارگیری  ادامه می محیطی،  

ایمنی  روش  تامین سطح  ریسک،  مدیریت  و  تحلیل  مهندسی  فرآیند  قالب یک  در  نظارت هوشمند،  و  های کنترل 

 نماید.مطلوب را تضمین می 
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 سرفصل خدمات مهندسی سنگ و پایداری شیب 

 تجهیز مهندسی دفتر فنی آموزش پرسنل و   

 ژئوتکنیکی  هایبرداری، الگینگ و تهیه بانک داده بررسی میدانی، نقشه  

 آنالیز و تفسیر ساختاری  

 سازی شیب و تعیین خصوصیات ساختاری و ژئومکانیکی توده سنگ شبیه 

 حفاری و عملیات معدنکاری سازی بهینه  هایمطالعه و طراحی سکانس 

 ینیهای زیرزمارزیابی تاثیر آب  

 مدلسازی و طراحی دوبعدی و سه بعدی ساختاری و ژئومکانیکی برای شرایط استاتیکی و دینامیکی  

 های مانیتورینگ، ابزار دقیق و کنترل پایداری سازی سیستمطراحی و پیاده  

 مدیریت و آنالیز ریسک  
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 ابزاردقیق  و مانیتورینگ ژئوتکنیک،

 

جمله  چالش از  ژئوتکنیکی  زمینهای  آب ،  شناسیمخاطرات  های وضعیت 

، معموال شرایط اجرایی فرآیندهای عملیاتی پروژه  و غیره  لرزه خیزی زیرزمینی، 

دهند. همچنین نصب و راه اندازی تجهیزات خاص همچون  را تحت تاثیر قرار می 

نایجاد زیرساخت نصب آسیاها و سنگ شکن برای  ها، مطالعه و کنترل  شست 

از  سازه باربری خاک، بخش دیگری  و ظرفیت  پایداری  ارزیابی  و  مختلف  های 

 باشند. محدوده مطالعات ژئوتکنیکی می 

از    های میدانی مستندی استاین حوزه، داده مبنای طراحی و مطالعه در   که 

های آزمایشگاهی و میدانی و یا نصب ابزار دقیق و مانیتورینگ به  طریق آزمون 

تفسیر  آدست می  با  ابزار مناسب همراه  انتخاب  و  فنی، طراحی  مهندسی  یند. 

که اجرای موفق پروژه را  است    ارزشمندی دقیق و کاربردی، مهارت تخصصی  

گیری از  با بهره   همپا دانش شیدوش کند. شرکت مهندسان مشاور  تضمین می 

بین  و  داخلی  باتجربه  پروژه متخصصان  در  موفق  عملیاتی  سابقه  و   هایالمللی 

استانداردهای  کیفی در سطح  مهندسی  ارائه خدمات  آماده  و عمرانی،  معدنی 

می بین مهندسی  المللی  اجرای  و  طراحی  مطالعه،  شامل  خدمات  این  باشد. 

ها، های گوناگون از جمله ساختمانژئوتکنیک و نیز ابزاربندی در خصوص پروژه 

کار فونداسیون  پل،  لوله،  جاده، خطوط  نیلینگ،  و  تونل خانه گودبرداری  ها، ها، 

 باشد. های معدنی می فضاهای زیرزمینی و فعالیت 

های عملیاتی  امکانات مناسب و به روز آزمایشگاهی در کنار دانش فنی و مهارت

های مکانیک سنگ، دینامیک  در زمینه   ارزشمندیامکان ارائه خدمات مهندسی  

ن علمی و عملی  فراهم آورده است. همچنین توا را  سنگ، ژئوتکنیک و ژئومکانیک  

ابزار دقیق و تحلیل   ،ما از  نتایج حاصل  برای تفسیر دقیق  های زمینه مناسبی 

های عملیاتی پروژه  تواند ریسک، ایمنی و هزینه باشد که می مهندسی کارآمد می 

 را به شدت کاهش دهد. 
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 رفصل خدمات ژئوتکنیک، مانیتورینگ و ابزار دقیقس

 مطالعات جامع ژئوتکنیکی  

 سیون طراحی فوندا 

 های نگهداریطراحی و اجرای سیستم  

 مواد  ی طراحی ژئوتکنیکی و پایداری دپو 

 حفارهای سطحی و زیرزمینی طراحی و مطالعه  

 کنترل فرسایش 

 شناسیارزیابی مخاطرات زمین  

 آنالیز پایداری )استاتیکی و دینامیکی( 

 طراحی حفاری و نگهداری تونل و فضاهای زیرزمینی  

 ابزار دقیق مانیتورینگ و  

 و برجا  یهای آزمایشگاهطراحی و اجرای آزمون  

  



 
 

 

 

                
          -                 

 47از  40صفحه     

 

http://hds.hampaimg.ir / 

 زیرزمینی  فضاهای و تونلسازی

 

های  ها و فضاهای زیرزمینی، به ویژه در محیط تونل با توسعه کاربری  

شرکت  تکنیک شهری،   است.  شده  مطرح  نیز  مهندسی جدیدی  های 

، به پشتوانه مهارت، دانش و  همپا دانش شیدوشمهندسان مشاور  

می  محور  دانش  نگاهی  با  مهندسی  خدمات  ارائه  آماده  باشد.  تجربه، 

نوع   جمله  از  عملیاتی  و  میدانی  معیارهای  اساس  بر  ما  متخصصان 

های مالی  اسی، محدودیتشنکاربری، موقعیت مکانی، خصوصیات زمین

دیگر، روند مطالعه، طراحی و نظارت بر    اجرایی ها عامل  و زمانی و ده 

های نمایند. بسته به محیط حفر و ویژگی اجرای عملیات را پیگیری می 

ژئومکانیکی زمین، روش حفاری شامل مکانیزه، نیمه مکانیزه یا سنتی،  

محدودیت  چارچوب  زمانی،  در  و  تکنیکی  مالی،  میهای    شود.تعیین 

و غیره، بر اساس مطالعات   TBMهای گوناگون همچون دستگاه حفاری،  انتخاب ماشین آالت مورد نیاز در مقیاس 

اندازی، همراهی فنی و تکنیکی  یندهای انتخاب، خرید، انتقال و نصب و راه هندسی انجام شده و و در اجرای فرآجامع م

های موجود، انجام خواهد شد. همچنین بخشی  الزم با هدف دستیابی به بهترین گزینه ممکن در چارچوب محدودیت 

تعمیرات   و  نگهداری  بهسازی،  شامل  ما  خدمات  اصالح  )نت(  از  و 

می  فعالیت تجهیزات  خصوص  در  اجرایی  هاباشد.  ی  طراحنیز  ی 

دقیق،  سیستم ابزار  نتایج  آنالیز  و  تحلیل  پیوسته،  مانیتورینگ  های 

مدیریت و آنالیز ریسک،  های نوین کنترل پروژه،  مدل طراحی و اجرای  

های برجا و  آزمون طراحی و اجرای  انجام مطالعات جامع ژئومکانیکی،  

مستند   داده آزمایشگاهی،  بانک سازی  تشکیل  و  اطها  عاتی  الهای 

همچنین مطالعات کنترلی از جمله  رسد.  ی به نظر می رهدفمند ضرو

کنترل پایداری استاتیکی و دینامیکی، کنترل نشست، مطالعات توزیع  

های زیرزمینی و نظارت فنی، صحت روندهای عملیاتی  تنش، تاثیر آب 

 نماید.و کاهش تاثیرات منفی پروژه را تضمین می 



 
 

 

 

                
          -                 

 47از  41صفحه     

 

http://hds.hampaimg.ir / 

 های زیرزمینی رفصل خدمات تونلسازی و فضاس

 مطالعات جامع ژئوتکنیکی و ژئومکانیکی 

 تامین تجهیزات و ماشین آالتدر خصوص طراحی، انتخاب و مشاوره   

 نظارت فنی و عملیاتی  

 ADECOاز جمله توسعه و طراحی روش   های حفاری و اجراطراحی روش  

 های مانیتورینگ و ابزار دقیق طراحی و مطالعه سیستم  

 های تحکیم و بهسازی زمین روش مطالعه و طراحی  

 ، توزیع تنش و الزامات میدانی طراحی تمهیدات اجرایی متناسب با شرایط توده سنگ 

 مشاوره فنی، مدیریت و آنالیز ریسک  

 های کنترل پروژه طراحی و اجرای سیستم  

 های آزمایشگاهی و میدانی طراحی و اجرای آزمون  

 )استاتیکی و دینامیکی( و کنترل نشست یابی پایداریای ارزمطالعات جامع تحلیلی، عددی و مشاهده  
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 تخصصی  هایآزمایشگاه تجهیز و تامین طراحی،

 

آزمایشگاه تجهیز  و  تنوع    هایتوسعه  به  توجه  با  تخصصی 

و محدودیت  اجرای یک  تجهیزات  نیازمند  معموال  مالی،  های 

 باشد. روند مهندسی جامع بر پایه دانش و تجربه می 

مشاور   مهندسان  شیدوششرکت  دانش  پشتوانه  به    همپا 

های میدانی، آماده ارائه خدمات مهندسی دانش فنی و مهارت

های  تجهیز آزمایشگاهفنی در خصوص تامین و    هایو مشاوره 

آزمایشگاه جمله  از  معدنی  صنایع  و  معدن    های تخصصی 

تهویه،  فلوتاسیون،  کانه آرایی،  ،  ، مکانیک خاکمکانیک سنگ

 باشد.غیره می کنترل کیفیت و 

ها، خدمات مهندسی ما شامل بررسی فنی انتظارات و نیازمندی 

عملیاتی   فرآیندهای  طراحی  و  بررسی تدوین  آزمایشگاهی، 

تجهیزات گوناگون، مقایسه کمی و    فنی و کارآیی   هایقابلیت

و در نهایت  های موجود و ارزیابی فنی و مهندسی  کیفی گزینه 

تجهیزات   فرآیند  چارچوب  در  باشد.  میمناسب  انتخاب  این 

مهندسی، امکان تهیه اسناد مناقصه مطابق با خواست واقعی  

ز امکانات مالی فراهم آمده و بسته به  کارفرما و استفاده بهینه ا

بهتر گزینه نیاز،  می ین  تهیه  ممکن  همچنین  شوند.  های 

های موجود  و بهسازی آزمایشگاه   ، نوسازی خدماتی برای اصالح

 در نظر گرفته شده است.

ارزشمندی نیز در خصوص  خدمات مهندسی  ها،  عالوه بر این 

مطالعات ای  اجرالزم برای    تامین تجهیزاتو    ، مهندسیطراحی

مقیاس  در  و    پایلوت  و  صنعتی  صنعتی  های  آزمون نیز  نیمه 

  باشد. قابل ارائه می برجا، 
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 سازمانی  نمودار ساختار

 

 

 

  

هیات مدیره

مدیرعامل

و مدیریت بازرگانی
امور بین الملل

تحقیق و توسعه
مدیریت فنی و 

اجرایی

فرآوری و 
کانه آرایی

محیط زیست

مطالعات فنی و 
اقتصادی

مدیریت و کنترل
پروژه

پی جویی و  
اکتشاف

مکانیک سنگ و 
ژئومکانیک

حفاری و تونلسازی ژئوتکنیک ابزار دقیق

استخراج و 
بهره برداری

مدیریت مالی و 
حسابداری

مشاور مشاور

قائم مقام مدیرعامل
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 حقیق و توسعه ت

 

و  در حقیقت مجموعه   همپا دانش شیدوششرکت مهندسان مشاور   دانشگاه  اعضای هیئت علمی  از  ای متشکل 

توسعه دانش تخصصی و به کارگیری مفاهیم علمی در فرآیندهای عملیاتی  متخصصان مجرب صنعت است که با هدف  

مبتنی بر دانش در راستای بهبود    یهاشکل گرفته است. نیاز امروز بخش معدن و صنایع معدنی، اجرای اصولی فعالیت 

سعه مرزهای  باشد. به منظور توهای نسبی رقابتی در بستر توسعه و خالقیت می وری و دستیابی به مزیت سطح بهره

های شاخص های معتبر داخلی و نیز دانشگاه دانش و گسترش مطالعات کاربردی، فرآیندهای همکاری علمی با دانشگاه

های پژوهشی  المللی در دستور کار قرار گرفته و مستندات حقوقی الزم فراهم آورده شده است. بر این اساس زمینه بین

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می  هاترین آن که از مهم  باشدل اجرا می بر اساس نیازهای عملیاتی طراحی و در حا

 ارزیابی و اصالح وضعیت نشت از استخرهای تبخیر خورشیدی 

 طراحی و ساخت ابزاردقیق ژئوتکنیکی توسعه،  

 های معدنی فرآیندهای بهبود سیستم مدیریت در پروژه  

 های خاکی با هدف کنترل ریزگردها و افزایش کیفیت سطح جاده  دستیابی به محصوالت ثبیت خاک 

 خدمات اجتماعیارائه زیست محیطی و مطالعات  های نوین روش  

 های معدنکاری انحاللی سیستم  توسعه 

 های نوین از جمله فتوگرامتری در تحلیل پایداری شیباستفاده از سیستم  
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 همکار موسساتها و شرکت

 

 

 دانش ایرانیان ت همپا شرک 

 شیدوش  فناوران همپا شرکت 

 ابزار  سراج  مهندسی شرکت 

 همپا فرآور ایرانیان شرکت 

 ساوند  مهندسی شرکت 

 غرب آزمای  فن  مهندسی شرکت 

 شرکت پیمانکاری حفار تونل مترو  

 شرکت کانسار فرآور مبین  

 جنوب تهران  واحد  آزاد  دانشگاه 

 

 

 

 
 Red Crescent Resources Limited Co. - Turkey 

 TOTO Co. – Italy 

 Sifex Global Co. - Spain 

 Curtin University - Australia 

 New England University – Australia 

 Alberta University – Canada 

 Miguel Hernandez University - Spania 

 Stirling University – United Kingdom 

 Rock Soil Co. - Italy 
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 شرکت مهندسان مشاور

 شیدوش همپا دانش  
 )سهامی خاص( 


