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طرحی نو در اندازيم...
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مهندسین مشاور راه یاب ملل

ــکل  ــاص، متش ــهامی خ ــرکت س ــک ش ــل، ی ــاب مل ــاور راه ی ــین مش مهندس
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــزان تخصص ــاوران و برنامه ری ــان، مش ــان، طراح از مهندس
رویکــرد تکنولــوژی محــور در زمینــه ارائــه خدمــات مشــاوره مهندســی فعالیــت 

می کنــد. 
ــذاری  ــال بنیانگ ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ــال 1381 ب ــه در س ــن مجموع ای
شــد و طــی ایــن مــدت توانســته اســت ســخت ترین و پیچیده تریــن نیازهــای 
ــه  ــن ب ــه ممک ــن هزین ــه و کمتری ــای خالقان ــه راه کاره ــا ارائ ــان را ب کارفرمای

عینیــت برســاند. 
از جملــه خدمــات شــرکت در فــاز اول می تــوان بــه مدیریــت طــرح بــا تخصــص 
ــازی و  ــرود گاه  و بندرس ــاخت ف ــی س ــی و هوای ــه برداری زمین ــازی، نقش راه س
ســازه های دریایــی اشــاره کــرد و در آینــده نــه چنــدان دور اجــرای پروژه هــای 
راه آهــن، آماده ســازی و بهره بــرداری معــدن، ســاختمان، تاسیســات آب و 

فاضــالب و ترافیــک و حمــل و نقــل در دســتور کار قرارخواهدگرفــت. 

معرفی شرکت 
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مهندسین مشاور راه یاب ملل

مظفر بیگلر
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

برهان رستمی
رئیس هیئت مدیره

ربابه قدیری
عضو هیئت مدیره
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“هـدف ما از تاسـیس شـرکت راه یاب ملـل تبدیل آرزوهای مردم و مشـتریانمان به واقعیت های ملموس اسـت. 
مـا بـرای وصـل کـردن آمدیم و قصـد داریم در ادامه ماموریت 20 سـاله مان هـر روز طرحی نو دراندازیـم. در این 
مسـیر خدمت به توسـعه زیرسـاخت های کشـور به خصوص در مناطق محروم را وظیفه ذاتی خود می دانیم و 

از هیچ تالشـی فروگـذار نخواهیم کرد.”

           
                 - مظفر بیلگر-

                              مدیرعامل مهندسین مشاور راه یاب ملل
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بيانيه مأموريت

هـدف مـا در راه یـاب ملل این اسـت که خدمـات خود را به صـورت چابـک و خالقانه ارائه 
کنیـم و نهایـت تالش مـان را می کنیـم کـه بـه مشـتریان مان بهتریـن، کـم هزینه تریـن و 

کاربردی تریـن راهکارهـا را ارائه دهیم.

ما در راه یاب ملل تالش می کنیم:
• بـا بهره گیـری از تیم هـای متنـوع و متخصـص فنـی و اسـتقرار یـک سـاختار مدیریـت 
پـروژه محـور، بتوانیـم خدمـات جامـع و یکپارچه ای در حـوزه طرح ها و پروژ هـای عمرانی 

ارائـه دهیم.
• بـه مشـتریان خـود در راسـتای حل مسـئله و رفع نیازشـان کمـک کنیم و یاری رسـان 

آن ها باشـیم.
• مشاوری اثرگذار در  بازار خدمات مشاوره و بازار طرح های عمرانی در کشور باشیم.

• به منابع و سرمایه انسانی مان متعهد بمانیم.

شـرکت مهندسـین مشـاور راه یـاب ملـل در نظـر دارد تبدیـل بـه بزرگتریـن شـرکت 
مهندسـین مشـاور عمرانـی در صنعـت حمـل و نقـل زمینـی، ریلـی، هوایـی و دریایـی 
در کشـور شـود و از دیـدگاه مشـتریان خـود، بـه عنـوان توانمندتریـن، خـالق تریـن و 
چابک تریـن شـرکت مهندسـین مشـاور در زمینه مدیریت و مهندسـی پروژه هـای عمرانی 

در سـطح کشـور شـناخته شـود.

RAHYAB MELAL CONSULTING ENGINEERING
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برای  باور دارید که  از صمیم قلب  اگر 
پیشرفت  و توسعه کشور باید »طرحی 
از  عضوی  هم  شما  دراندازیم...«  نو 

خانواده راه یاب ملل هستید.

طرحی نو دراندازیم...
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- پایه 1 تخصص راه سازی
- پایه 1 تخصص تکرار راه سازی

- پایه 2 تخصص راه سازی
- پایه 2 تخصص تکرار راه سازی

- پایه 2 تخصص نقشه برداری زمینی
- پایه 3 تخصص راه آهن

 - پایه 3 تخصص فرودگاه ها
- پایه 3 تخصص تأسیسات آب و فاضالب

- پایه 3 تخصص ترافیک و حمل  و نقل
- پایه 3 تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری،

   اداری، صنعتی و نقاشی
- پایه 3 تخصص بندرسازی و سازه های دریایی

- پایه 3 تخصص آماده سازی و بهره برداری معدن

* پایه 1 خدمات مدیریت طرح، تخصص راه سازی
* گواهینامه عضویت در جامعه مهندسان ایران

* گواهینامه عضویت در جامعه نقشه برداران ایران
* گواهینامه ایزو 9001

OHSAS گواهینامه ایزو *

گواهينامه صالحيت و خدمات مشاوره

راه ياب ملل، تنها شرکت مشاور فول گريد ايران در زمينه راه سازی
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چرا راه ياب ملل؟

ساختار مديريت پروژه محورتيم های متنوع متخصص فنی

تعهد و توجه به سرمايه انسانیهمکاری های استراتژيک

• وجود دپارتمان های تخصصی جامع و متنوع
مختلف  نیازمندی های  به  فنی  پاسخگویی  توانایی   •

مشتریان در اکثر حوزه های عمرانی
رسته های  در  خدمات  از  وسیعی  حجم  ارائه  توانایی   •
مختلف راه و ترابری، شهرسازي و معماري، مهندسی آب 

و معدن، متناسب با نیاز بازار و کارفرمایان

• استقرار یک تیم مدیریت پروژه متمرکز در دفتر مرکزی 
در سطح  پروژه ها  کننده  هماهنگ  و  مرکزیت  عنوان  به 

شرکت
طرح  مدیریت  یکپارچه  سیستم  استقرار  و  طراحی   •
به عنوان یکی از شرکت های پیشرو و محدود در زمینه 

مدیریت طرح پروژه های عمرانی در ایران
• محوریت قرار دادن ساختار شکست مبتنی بر تحویل شدنی 
به عنوان ابزار اصلی کار و ترویج آن در دستگاه های اجرایی

با سازمان برنامه و بودجه کشور در تدوین  • همکاری 
و  نظام فنی  ضوابط و دستورالعمل های کالن در حوزه 

اجرایی کشور
دستگاه های  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  با  همکاری   •

اجرایی در تهیه نشریات فنی و تخصصی
زمینه  در  تجاری  آزاد  مناطق  دبیرخانه  با  همکاری   •

مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی در مناطق آزاد
• سابقه عضویت در کارگروه کنترل مضاعف بر ساخت و 

سازهای عمومی وزارت راه و شهرسازی
فاینانس  زمینه  در  اجرایی  دستگاه های  با  همکاری   •

پروژه های عمرانی

مهندسان  توانمندسازی  و  پرورش  و  آموزش مستمر   •
و رفع شکاف میان تحصیالت دانشگاهی و مهارت های 

مورد نیاز در محیط کاری
• متعهد بودن به کارکنان در پرداخت به موقع حقوق و 

دستمزد و سایر تعهدات
• توجه به تقویت و تربیت کادر جوان و با دانش

نیروهای  تقویت  و  تربیت  برای  الزم  فرصت  ایجاد   •
متخصص

• تالش در جهت خلق محیط و فرهنگ سازمانی مناسب 
• آموزش و توسعه اخالق حرفه ای در زمینه فعالیت های 

سازمانی
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مدیریت طرح

فرودگاه

راه سازی و راه آهن

ترافیک و روسازی حمل و نقل

ژئوماتیک

ژئوتکنیک و تونل

طرح هندسی

هیدرولوژی و هیدرولیک

سازه

معماری

برق و مکانیک

تحقیق و توسعه

تولید و توسعه نرم افزار

RAHYAB MELAL CONSULTING ENGINEERING

ها
ان 
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پار

د
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راه و ترابری:
• زیرسازی راه ها، آزادراه ها، خطوط ریلی و سطوح پروازی
• روسازی راه ها، آزادراه ها، خطوط ریلی و سطوح پروازی

• طرح هندسی مسیر
• سازه  های زیرزمینی و تونل ها

• تهویه و روشنایی تونل و سطوح عوامل پروازي
• ابنیه فنی )سازه، پل، دیوار پیرامونی(

• تقاطع ها و تبادل ها )همسطح، غیرهمسطح(
• پایانه های حمل و نقل از جمله ترمینال های فرودگاهی، ایستگاه راه آهن و ... 

• سیستم هاي مختلف حمل و نقل جاده هاي زمینی، هوایی، دریایی،راه آهن
• سیستم هاي کنترل و هدایت ترافیک، سیستم هاي حمل و نقل هوشمند

• بنادر صیادي، بنادر چندمنظوره، سازه هاي دریایی، الیروبی، تأسیسات ساحلی و تجهیزات بندري.

ساختمان:
• معماری ساختمان های مسکونی، تجاري، اداري ، صنعتی و نظامی و ...

• سازه های خاص، آشیانه ها و برج مراقبت پرواز
• محوطه سازی

مهندسی آب:
• سیستم های جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضالب و آب های سطحی

• سیستم های تصفیه، انتقال و توزیع آب

معدن:
• طرح های اکتشاف و استخراج، تجهیز و بهره برداري از معادن

پروژه ها - حوزه خدمات فنی

مهندسین مشاور راه یاب ملل
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دستگاه90

دستگاه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

102

8

40

44

148

75

10

10 آزادراه و بزرگراه

تونل

پل

فرودگاه

سازه

راه دسترسی به سد و معدن

راه های برون شهری و درون شهری

تقاطع های همسطح و غیر همسطح

طراحی و خدمات شهری
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آزادراه و بزرگراه

مهندسین مشاور راه یاب ملل
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1410
کیلومتر
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42
کیلومتر

مهندسین مشاور راه یاب ملل
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تـــونل
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پـــــــل

مهندسین مشاور راه یاب ملل
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15
کیلومتر
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8
پروژه

مهندسین مشاور راه یاب ملل
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فرودگـــــاه
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ســــــــازه

مهندسین مشاور راه یاب ملل
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40
پروژه

RAHYAB MELAL CONSULTING ENGINEERING



32

44
پروژه

مهندسین مشاور راه یاب ملل
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راه دسترسی به سد و معدن
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راه های برون شهری و درون شهری

مهندسین مشاور  راه یاب ملل
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2027
کیلومتر
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38
پروژه

مهندسین مشاور راه یاب ملل
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تقاطع های همسطح و 

غیرهمسطح
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طراحی و خدمات شهری

مهندسین مشاور  راه یاب ملل
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500
کیلومتر
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مديريت طرح آزادراه تهران-شمال
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خدمات توسعه  ای مشاور کارفرما در آزادراه حرم تا حرم
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فرودگاه آبادان فرودگاه شهيد هاشمی نژاد مشهد
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فرودگاه سقزفرودگاه شيراز
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پل شهدای شيميايی سردشت

بزرگ ترين پل شمال غرب کشور

تونل باغان به طول 1900 متر

محور سنندج - مريوان

جاده و ديوار پيرامون اراضی سايت 

توسعه منطقه ويژه اقتصادی صنايع 

معدنی و فلزی خليج فارس
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راه دسترسی به معادن

فرامان شاهملکی

راه دسترسی به کارگاه

 سد رودبار لرستان

پل چال فهره

بزرگ ترين پل خرپايی کشور
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شـرکت مهندسـین مشـاور راه یاب ملل با تکیه بر دانـش متخصصان و 
مهندسـان خـود یکـی از مجموعه های پویـا و پیشـرو در زمینه تدوین 

نشـریات، ضوابـط و کتـب در مدیریت پروژه های عمرانی اسـت.
راه یـاب ملـل بـا اسـتخدام فارغ التحصیالن دانشـگاه های معتبـر دولتی 
کشـور و تکیـه به دانش کارشناسـان کارآزمـوده خـود، گام های علمی 
بزرگـی در همـکاری بـا نهادهایـی همچـون سـازمان برنامـه و بودجـه 
نـگارش  اسـت.  برداشـته  اجرایـی کشـور  و  فنـی  نظـام  کل کشـور، 
ضوابـط و نشـریات مهـم راه سـازی و مشـاوره، همـکاری در نـگارش 
فهرسـت بها، همـکاری در تهیه دسـتورالعمل ها و نشـریات الزم االجرا 
همچون فهرسـت بهای کالن راه سـازی سـال 98، دسـتورالعمل تعیین 
حق الزحمـه خدمـات نظـارت، دسـتورالعمل طراحی، اجـرا و نگهداری 
روسـازی بتـن راه هـا و... از نمونـه فعالیت هـای ایـن شـرکت در جهت 

پیشـبرد علـم در ایـن  رشـته بوده اسـت.
همچنین نشـریه شـماره 800، آیین نامه راه های ایران )آرا( که شـامل 
جمع بنـدی کلیـه نشـریات راه ایـران اسـت، توسـط سـازمان برنامـه و 
بودجـه کشـور بـه  مهندسـین مشـاور راه یاب ملـل ابالغ گردیـد که با 
همـکاری متخصصـان دیگـر تکمیل گردیـده و مقدمات تدوین نشـریه 
طرح هندسـی راه های ایران، نشـریه شـماره 415 را توسـط مهندسان 

مجـرب راه یاب ملـل فراهم آورد.

نشريات، کتب و مقاالت تدوين شده
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فهرست بهای کالن راه سازی
رسته راه و ترابری

راهنمای جامع تدوين گزارش
نشريه شماره 555

دستورالعمل تعيين حق الزحمه
خدمات نظارت

دستورالعمل تهيه ساختار شکست عمليات 
راه سازی - ضابطه شماره 724

آسفالت متخلخل

راه،  سطح  آسفالت  نوع  انتخاب  بر  مؤثر  عوامل  بر  مروری 
نوع و خصوصیات مصالح  ترکیب مخلوط آسفالت متخلخل، 
عملکرد  بررسی  دیگر،  افزودنی  مصالح  و  قیر  و  سنگدانه ای 
سطوح پوشیده شده با آسفالت متخلخل، تعمیر و نگهداری 

این سطوح و جنبه های اقتصادی کاربرد آسفالت متخلخل.

فراهم کردن زمینه مناسب برای کنترل هزینه تمام شده طرح ها و 
پروژه های راه سازی و همچنین تهیه، تدوین و ابالغ قیمت های معمول 
بودجه ریزی،  منظور  به  کشور  توسعه ای  پروژه های  و  طرح ها  برای 
همکاری  با  سازندگان  عملکرد  و  شده  تمام  قیمت  ارزیابی  و  پایش 

نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور

تهیه و تدوین گزارشی جامع به منظور اتخاذ رویه ای واحد و به منظور 
تنظیم  و تدوین یکنواخت گزارش مطالعات در سطح مشاوران.

الزم االجرا،  دستورالعمل  این  در  مهندسان،  جایگاه  ارتقای  هدف  با 
شده  سعی  کارگاهی،  و  عالیه  نظارت  خدمات  یکپارچه سازی  ضمن 
با پیشرفت  است تا حد امکان پرداخت حق الزحمه نظارت متناسب 

فیزیکی پروژه و در قبال تحویل شدنی های مرتبط انجام شود.

هدف از تهیه شکست کار پروژه ها ایجاد بستر مناسب برای مدیریت 
پروژه، مهندسی سیستم ها و مشخص کردن اجزای کار است. در این 
پروژه های  عملیاتی  تحویل شدنی های  تیپ  شکست  ساختار  ضابطه 
راه سازی در حوزه خدمات »ساخت« شامل ساخت و اجرای زیرپروژه های 
مسیر، پل، تونل به همراه تجهیز و برچیدن کارگاه و مصالح پای کار آن ها، 
به صورت استاندارد و جامع تا سطح ردیف های فهرست بهای واحد پایه 

رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه آورده شده است.

روکش های سطحی

ارایه ی اعداد و ارقام توصیه شده در باب کیفیت و مقادیر مصرفی 
اجزای روکش ها با بررسی مقایسه ای مستندات ارسالی از 12 کشور.
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اهميت نگهداری راه راهنمای بررسی تصادفات رانندگی
برای مهندسان راه

بهترين اقدامات برای کمپين هایپايش نوآوری در زمينه روسازی راه
ايمنی راه

بررسی تصادفات رانندگی به کمک مهندسان راه در شناسایی نقایصی 
از زیرساخت راه که بر وقوع یک تصادف تاثیرگذار هستند و راهنمایی 
جهت تهیه فهرست اقدامات بهبود ایمنی یا اصالح نقاط پرتصادف و 

طراحی اقدامات مناسب ارتقای ایمنی.

پیامدهای خطیر  از  به منظور جلوگیری  راه،  نگهداری  اهمیت  بیان 
ناکافی  سطوح  وجود  احتمال  علت  به  جامعه  رفاه  و  اقتصاد  برای 

سرمایه گذاری یا مدیریت ضعیف شبکه راه

توسعه راهبردهای ابتکاری با هدف بررسی تحوالت اخیر در ساخت و 
نگهداری روسازی راه به منظور آگاهی در جهت کارآمدی نوآوری ها 

در بهبود پایانی، بازیافت و استفاده مجدد از راه.
راه،  کاربر  )رفتار  راه  ایمنی  کمپین های  کلیدی  موضوعات  پوشش 
رسانه ها  مخاطبان هدف،  راه،  ایمنی  به  مربوط  مختلف  کمپین های 

و ارزیابی کمپین(.

ارزيابی سامانه های شناسايی خودکار
 ترک های روسازی

کمک به انتخاب یک سامانه خودکار بسته به نیاز مدیران و افزایش 
مدیریت  سامانه  در  استفاده  برای  ترک خوردگی  داده های  کیفیت 

روسازی.

ريسک های مرتبط با باليای طبيعی، تغيير 
شرايط جوی، رويدادهای ناشي از دخالت 

بشر و تهديدات امنيتی

عملی  روش  تشریح  و  ارزیابی  برای  روش  و  متدولوژی  یک  تشریح 
تصویری  ارایه  با خطرات طبیعی،  مرتبط  برای مدیریت ریسک های 
پیشنهاد  و  ریسک ها  این  مدیریت  برای  گرفته  از تالش های صورت 
به یک  تبدیل آن  و  یافته  توسعه  ابزار مدیریت ریسک  تغییر جعبه 

ابزار تحت وب.
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رویکـرد تکنولـوژی محـور، راه یـاب ملـل را تبدیـل بـه یکـی از معدود 
شـرکت هایی کـرده اسـت که بـا تکیه بـه دانـش کارشناسـان خود در 
دپارتمان هـای تولیـد و توسـعه نرم افـزار و تحقیـق و توسـعه بـا نگاهی 

خـالق و پویـا، بـه ارائـه خدمات مهندسـی می پـردازد. 
سـازمانی،  مدیریـت  سیسـتم های  و  تخصصـی  نرم افزارهـای  وجـود 
نیازمندی هـای شـرکت های مهندسـی  و  از کمبودهـا  یکـی  همـواره 
بـوده  اسـت که راه یـاب ملل در سـال های اخیـر با تالش کارشناسـان 
متخصـص و خـالق خود اقدام به تهیه و توسـعه این نوع زیرسـاخت ها 

اسـت. کرده 
 نرم افزارهـای تحلیـل و طراحـی آبروهـا، جزئیـات اجرایی پـل، تحلیل 
و طراحـی پـل، مدیریـت و تدویـن گـزارش، جـداول اجرایی، سـاختار 
 ،wbs chart pro جایگزیـن  شکسـت  سـاختار  پـروژه،  شکسـت 
تـدارکات، مدیریت آرشـیو، سیسـتم مکاتبات الکترونیکـی و... از جمله 
نرم افزارهایـی اسـت کـه بـا قابلیت هـای منحصـر بـه فـرد و محیـط 
کاربـری تخصصـی،  مهندسـان کشـورمان را در جهـت انجـام پروژه ها 

یـاری می دهـد.

نرم افزارهای تهيه شده توسط راه ياب ملل

مهندسین مشاور راه یاب ملل
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کتابخانه الکترونیکی شرکت مهندسین مشاور راه یاب ملل تاکنون با بیش از 4430 نسخه کتاب تخصصی عمرانی در قالب 
راهنما، دستورالعمل، بخش نامه، مقاله، آیین نامه، اختراع یا اکتشاف، پایان نامه، نامه، مدارک فنی، استعالم، عکس و نقشه فنی، 

طرح یا گزارش علمی پژوهشی در دو دسته کلی داخل و خارج سازمان در پورتال داخلی شرکت )با قابلیت استفاده در تمامی 
دیوایس ها شامل دسکتاپ، موبایل، تبلت و لپ تاپ( قابل دسترسی است. این سیستم به منظور دسترسی آسان و راحت کارکنان به 

آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه و همچنین اسناد راهنما و استانداردهای تهیه شده در دفاتر مختلف شرکت بخصوص 
دفتر تحقیق و توسعه راه اندازی شد. کتابخانه الکترونیکی موجود در محیط شیرپوینت برای نگهداری، طبقه بندی، جست وجو و نمایش اسناد 

در قالب PDF تهیه شده است. 

مهندسین مشاور راه یاب ملل

مديريت و تدوين گزارش

تحليل و طراحي پل

کتابخانه الکترونيک

عدم وجود نرم افزاری جامع برای تحلیل و طراحی پل بر اساس آیین نامه های ایران، ما را واداشت با کمک متخصصان توانمند در حوزه طراحی پل، نرم افزار جامع 
تحلیل و طراحی پل های بتنی بر اساس آیین نامه های ایران و آمریکا را تولید نمائیم. خصوصیات و قابلیت های بارز این نرم افزار، مدل سازی، بارگذاری، تحلیل، 

طراحی و گزارش می باشند.

نرم افـزار و زیرسیسـتم مدیریـت و تدویـن گـزارش بـه منظـور مدیریـت، یکپارچه سـازی فرآیند تهیه گـزارش برای 
پروژه هـای مطالعـات طرح هـای احـداث و بهسـازی راه، پروژه هـای نظارتـی، گـزارش ماهانـه پیشـرفت و همچنین 
تدویـن گـزارش و جلدبنـدی آن بـه منظور چاپ و تکثیر در نسـخ موردنیاز و بر اسـاس ضوابط منـدرج در راهنمای 
جامع تدوین گزارش، نشـریه شـماره 555 )جهت ارسـال برای دسـتگاه اجرایی و تأیید نتایج مطالعات( تهیه شـده 
اسـت. ایـن نرم افـزار بـه همراه زیرسیسـتم آن در دو بخش مهـم مدیریت و تدوین گـزارش تمامی فراینـد، مدیریت، 
یکپارچه سـازی، تهیـه و تدویـن گـزارش بـرای این گونـه پروژه هـا که توسـط افراد متخصـص در زمینه هـای موردنیاز 

انجـام می شـود را پوشـش می دهد. 

ساختار شکست

نرم افزار ساختار شکست پروژه با هدف ترسیم ساختار شکست تیپ تحویل شدنی های عملیاتی پروژه های عمرانی برای رشته های راه و ترابری، آب، ساختمان و ابنیه، کشاورزی و 
حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی و زیررشته های مربوط به آن ها، تدوین و پیاده سازی شده است. در حال حاضر امکان ترسیم ساختار شکست تیپ تحویل شدنی های عملیاتی 

پروژه های راه سازی در حوزه خدمات ساخت شامل ساخت و اجرای زیرپروژه های مسیر، پل و تونل به همراه تجهیز و برچیدن کارگاه و مصالح پای کار آن ها تا سطح 
ردیف های فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه برای سال های مختلف فراهم شده است. عالوه بر ترسیم ساختار شکست، امکان مقداردهی 

به آیتم  ها در آخرین سطح این ساختار وجود دارد و به صورت اتوماسیون، امکان دستیابی به برآورد هزینه اجرای هر کدام از اجزای تحویل شدنی ها در 
سطوح مختلف موجود می باشد. 

این نسخه از نرم افزار، نسخه اتوماسیون و عملیاتی شده ی نشریه شماره 724 )نشریه ساختار شکست تیپ عملیات راه سازی( می باشد. روند کار 
به این صورت است که پس از ایجاد پروژه توسط کاربر می توان پروژه را به قطعات کوچک تر با تعریف مشخص زیرپروژه تقسیم نمود و برای 

هر زیر پروژه با توجه به موضوع زیرساخت )که پل، تونل و یا مسیر خواهد بود( نسبت به ترسیم ساختار شکست آن به صورت مرحله ای 
اقدام کرد. نرم  افزار در هر سطح از این ساختار امکان دسترسی به سطح بعدی را فراهم می کند و کاربر با توجه به خصوصیات و 

ویژگی های پروژه نسبت به انتخاب تحویل شدنی های مورد نیاز می پردازد و این روند ادامه دارد تا به سطح بسته های کاری و در 
نهایت فعالیت های موردنیاز برای تحویل هر بسته ی کاری دست یابد. در آخرین سطح این ساختار نیز با درج مقدار برای هر 

فعالیت، برآورد و بهای کل در هر سطح )از بهای کل آیتم تا بهای کل پروژه( به صورت اتوماتیک محاسبه می شود. پس از 
ترسیم تمام سطوح ساختار شکست پروژه، امکان دریافت خروجی به دو فرمت اکسل و wbs )که تمامی ضوابط نشریه 

شماره 724 -ساختار شکست تیپ عملیات راه سازی- در آن رعایت شده است( وجود دارد.
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جزئيات اجرايی پل

در ترسـیم نقشـه های اجرایـی سـازه پـل، دو عامـل دقـت در محاسـبات به دلیـل حجم باالی محاسـبات و زمان همیشـه از اهمیـت واالیی برخـوردار بوده اند، بـه صورتی که عدم 
توجـه بـه هـر کـدام از آن هـا تبعـات زیـادی را از لحـاظ هزینه و زمان سـاخت پروژه هـای عمرانی متوجه پیمانـکاران و کارفرمایـان می کند. از طـرف دیگر وجـود تغییرهای مکرر 
و تجدیـد نظـر ذینفعـان در مراحـل مختلـف اجـرای سـازه های عمرانـی اعمال اصالحات در نقشـه هـا در روش های سـنتی امری بسـیار زمانبر بوده کـه گاهی اوقات 
منجـر بـه تحمیـل خطاهای انسـانی می شـود. بـا توجه به چالش هـای فوق الذکر و اهمیـت واالی پروژه هـای عمرانی، ابزارهـای نرم افزاری، گزینه مناسـبی 
بـرای کمـک بـه ذینفعـان حـوزه عمـران می باشـند بـه همیـن دلیل شـرکت مهندسـین مشـاور راه یاب ملـل با کمـک متخصصـان پـل و نرم افزار، 
نرم افـزار ترسـیم نقشـه های اجرایـی پـل را تولیـد کـرد کـه بـا وارد کـردن صرفـاً مشـخصات هندسـی اجـزای پل، فایـل DWG نقشـه های 

اجرایـی در کمتریـن زمـان)در حـد چند دقیقـه( و کامـاًل نرم افزاری تولیـد می کند.

نرم افـزار جـداول اجرایـی در راسـتای تولیـد و تکمیـل نرم افزارهـای جامـع انجـام خدمـات مهندسـی و فنـی در زمینـه 
راه سـازی تدویـن و پیاده سـازی شـده اسـت و بخشـی از خدمـات انجـام مطالعـات طرح هـای احـداث یا بهسـازی راه را 

)تهیـه جـداول جزییـات اجرایـی( بـه صـورت اتوماسـیون انجـام می دهد.
هـدف سیسـتم جـداول اجرایـی بـا توجـه بـه دامنـه وسـیع کاربـرد آن، در مطالعـات طرح هـای احداث یا بهسـازی 
راه، تونـل، تقاطـع همسـطح و غیرهمسـطح و همچنین امـکان اسـتفاده از آن در مرحله مطالعـات طراحی تفصیلی 
طرح هـای احـداث یا بهسـازی راه، تونل، تقاطع همسـطح و ناهمسـطح، تهیـه و تدوین جداول اجرایـی محور طرح، 

شـامل مشـخصات اجرایـی و جزئیـات تکمیلی نقشـه های اجرایی آن می باشـد.

جداول اجرايی

سيستم پشتيباني و مديريت درخواست ها

نرم افزار تحليل و طراحی ابنيه فنی

سیستم پشتیبانی )Ticketing( با هدف پشتیبانی و مدیریت درخواست ها در قالب پرسش و پاسخ در هفت بخش 
نرم افزار، پورتال، تخصص، مدیران، پیگیری امور، نیازمندی ها و راهنماها و استانداردها، تدوین و پیاده سازی شده 
است. این سیستم به گونه ای در نظر گرفته شده است که ارباب رجوع و مشتریان سازمان می توانند به جای مراجعه 
حضوری و تلفنی، از طریق اینترنت و پورتال اصلی شرکت به این سیستم مراجعه کرده و درخواست خود را مطرح 
نمایند، که به محض ثبت و ارسال درخواست، بین درخواست دهنده و پشتیبان معرفی شده در این سیستم، به صورت 
سامانه  می شود.  برقرار  ارتباط  نوتیفیکیشن  ارسال  و  ملل  راه یاب  پورتال شرکت  وظایف  اعالن  از طریق سیستم  آنالین 
پشتیبانی به صورت پرسش و پاسخ به چهار بخش اصلی طرح سوال، جوابدهی، سواالت متداول و گزارش عملکرد پرسنل 
پشتیبان سازمان دهی شده است که هربخش با امکانات متعدد خود ارتباط قسمت های مختلف سازمان را از نظر زمان و راندمان، 

بهبود می بخشد.

به منظور کاهش زمان تحلیل و طراحي انواع ابنیه فني پر تکرار در مطالعات و اجراي پروژه هاي راه سازي از جمله طراحي بهینه انواع آبروها و دیوارهاي حایل 
و ضامن نرم افزار تحلیل و طراحي ابنیه فني تولید شده است.

این نرم افزار ضمن ارتباط با فایل سپو انجام تحلیل و طراحي سازه مورد نظر تمامي محاسبات الزم براي براورد هزینه ساخت گزینه هاي مختلف را انجام خواهد داد و عالوه بر 
پیشنهاد گزینه مناسب فني و اقتصادي مقادیر الزم متره و برآورد را در اختیار کاربر قرار مي دهد.
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اهمیت مسئولیت اجتماعی و لزوم توجه به آن در سازمان ها و نهادهای مختلف بر 
کسی پوشده نیست. بسیاری از بزرگان و صاحب نظران بر این موضوع اتفاق نظر دارند 
و دستیابی به رشد و توسعه در سازمان ها را در گرو ایفای مسئولیت های اجتماعی 
می  دانند. با نگاهی به وضعیت جهان درمی  یابیم که انسان امروز در معرض هجوم انواع 
بحران های زیست محیطی روزگار می  گذراند. تغییرات جهانی وضعیت جوی نشان از 

بزرگترین چالش های زیست محیطی در آینده  ای نه  چندان دور دارد.

تأمین مسایل رفاهی، معیشتی و امنیتی میلیاردها انسان در سراسر جهان از جمله 
دغدغه  هایی هستند که توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده  اند. امروزه 
الزم است تا حدی از رویکردهای صرفاً بازارمحور و متمرکز بر توسعه بازارهای مالی 
فاصله گرفته و خط  مشی  هایی را جایگزین آن نماییم که دغدغه های اجتماعی را مورد 
توجه قرار می  دهند. اهمیت توجه به مسئولیت های اجتماعی سازمان ها به حدی 
رسیده است که هم اکنون به عنوان یکی از مؤلفه ها و شاخص  های اصلی سنجش و 

رتبه بندی بنگاه های برتر برآورد می  گردد.
راه یاب ملل دغدغه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و زیست محیطی را فراموش 
نکرده است و گواه آن پافشاری بر ایفای نقش مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی اش 
است. شرکت در فعالیت های خیرخواهانه، توجه به مردم مناطق محروم، نگاه ویژه 
به مسئله محیط زیست، تاسیس باشگاه ورزشی و دیگر فعالیت های مشابه، از جمله 

تالش های راه یاب ملل در ایفای نقش خود در مقابل مسئولیت های اجتماعی است.

مسئوليت های اجتماعی
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باشگاه فرهنگی ورزشی راه یاب ملل با هدف توسعه ورزش در سطح حرفه ای و به 
منظور اثرگذاری در عرصه های ورزشی با حمایت مالی و پشتیبانی شرکت مهندسین 
مشاور راه یاب ملل )سهامی خاص( تشکیل شده است و پس از خرید امتیاز تیم و 
انجام امور حقوقی اجرایی ثبت باشگاه، عماًل از سال 1395 آغاز به کار نموده است 
و با جذب نیرو های توانمند در عرصه فوتبال بانوان و والیبال آقایان نسبت به تنظیم 
برنامه های تمرین، انجام آمادگی های الزم تکنیکی، ارائه آموزش های تخصصی فراگیر 

و همچنین تنظیم قرارداد با جمعی از بهترین بازیکنان لیگ اقدام کرده است.
باشگاه راه یاب ملل با ایجاد بستر مطلوب فرهنگی برای ورزشکاران باشگاه و ایجاد 
پایه را  ساختارسازی مناسب مسیر خودکفایی، در سایر رده های سنی در والیبال 
دنبال کرده است، به گونه ای که در آینده بتواند به منظور بازیکن سازی به خود کفایی 

برسد.
اهداف اصلی شرکت مهندسین مشاور راه یاب ملل از تاسیس باشگاه ورزشی عبارتند 

از:
1- کمک به توسعه ورزش قهرمانی و همگانی کردستان و ایران عزیز

2- رشد و پرورش استعدادهای ورزشی منطقه در قالب تیم های پایه و رده های سنی
3- فراهم کردن شرایط توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

4- تیم داری در سطح اول کشور و حضور در لیگ های معتبر و فراهم کردن محیطی 
سالم و فرهنگی در سالن های ورزشی، جهت سوق دادن هموطنان به تفریح سالم

درآمد  رشد  و  توسعه  جهت  دیدنی  و  گردشگری  مناطق  و  کردستان  معرفی   -5
گردشگری و روی آوردن مردم به شغل های پایدار و جایگزینی آن به جای شغل 

های کاذب و خطرناک

باشگاه فرهنگی - ورزشی راه ياب ملل
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