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 هیات وزیران  و با شناسه ملی 70/4/3030ه مورخ   73402/ت 73602شرکت بوم پایش اصفهان با استناد به مصوبه شماره 

آغاز نموده است که حیطه فعالیت  3030و با توجه به احراز شرایط ال زم و تایید صالحیت، فعالیت خود را از سال  33763406021

 و فراز پر راهو سیستم مدیریت زیست محیطی توسعه چشمگیری داشته است و  ISOاین شرکت در زمینه انجام پروژه های سری 

 همراهی کارشناسان با کشور در پیشرفت در بخش محیط زیست به خدمت و تجربه کسب منظور به را عرصه این در پیشرفت و رشد نشیب

 .است پیموده منابع طبیعی و  محیط زیست متخصصین و

 .باشد می کشور سراسر به دنیادر زمینه محیط زیست روز روش های ترین پیشرفته بر مبتنی بهینه خدمات ارائه  اهداف ما همواره

و   GIS(، AHPمكانیابی، امكان سنجی و تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی  )  بخش هایی نظیر واحد شامل مجموعه این اکنون هم

ارزیابی توان و اثرات، (، HSEسنجش از دور، طراحی فضای سبز، منظر و محیط، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست )

 می باشد.مدلسازی آلودگی هوا و آب، مدیریت پسماند و .... 

پروژه زیست محیطی )ارزیابی، مكانیابی، امكانسنجی،  333سال سابقه درخشان در اجرای بیش از  31این مجموعه با  بیش از 

طرح جامع(کشور به خصوص در بخش طرح های گردشگری  و اکوتوریسم، کارخانجات فوالد و صنایع وابسته،   کارخانجات 

اه، بهره برداری از معادن کانی فلزی و غیر فلزی،    سدها و طرح های آبخیزداری  سیمان، واحدهای پتروشیمی و نیروگاه و پاالیشگ

مقاله پژوهشی در همایش های بین المللی و مجالت داخلی و خارجی،  13و . ...، مشاوره های حقوقی محیط زیستی، ارائه بیش از 

 حیط زیست سعی در ارائه خدمت نموده است.                   ترجمه و تالیف کتاب، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با م

 دیدگاه .گردد حاصل اتفاقی طور به که نیست امری دنیا، در حاکم استانداردهای چهارچوب در شده ارائه کارهای کیفیت بردن باال

 .است کار در ما راهبردی نگرش از جمله و پژوهش تحقیق در بلندمدت

 .گیریم بهره نتیجه بهترین یافتن برای تخصصمان و تجربه از که است امید
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 ( و ... EIAارزیابی اثرات زیست محیطی )خدمات مشاوره الف:  

 شامل:

 طرح های گردشگری  و اکوتوریسم 

 و صنایع وابسته کارخانجات فوالد کارخانجات سیمان 

 پاالیشگاهها ها، و نیروگاهواحدهای پتروشیمی   

 آبخیزداری انتقال آب و طرح های 

 بزرگراه ، جاده و راه آهن طرح های 

 معادن کانی فلزی و غیر فلزی 

 انجام مطالعات ارزیابی و کلیه طرح ها و پروژه های مشمول 

  GIS ارزیابی توان اکولوژیكی و آمایش حوزه آبخیز با استفاده از 

 مدیریت پسماندب:     

 انجام مطالعات طرح جامع و تفضیلی مدیریت پسماند

 تهیه طرح های مدیریت پسماند 

 امكانسنجی، مكانیابی و تهیه طرح های تفضیلی محل های جمع آوری پردازش و دفع پسماند 

 ج : طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی

 شامل:

 به منظور دریافت راحی ، تدوین و استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت، مشاوره در ط HSEد : انجام پروژه های مرتبط با 

 گواهینامه های ایزو و کیفیت

 شامل:

 و مدیریت  ریسك پروژه ها  خدمات مشاوره ارزیابی 

 HSE-MSتیریاستقرار سامانه مد 

 ارائهبررسی وضعیت سالمت، بهداشت، آگاهی شغلی، آلودگی صوتی و ایمنی شاغلین در محیطهای کاری و  

 راهكارهای مدیریتی الزم

  به روزترین روش هاارزیابی جنبه های زیست محیطی و ایمنی در محیط های صنعتی با استفاده از  

 

 انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هواه: 

 شامل:
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 یتور و پایش آالینده های هوا )پورتابل(مون 

و   AERDMODمدلسازی آلودگی هوا با استفاده از نرم افزارهای مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست شامل  

ADMS 
 مدلسازی خروجی دودکش صنایع با استفاده از جدید ترین و ارجح ترین مدلهای پخش آلودگی هوا در صنایع  

 دگی صوتی صنایعبررسی و سنجش آلودگی ناشی از آالینده های گازی، ذرات معلق و آلو 

 ز( انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدریت آب و پساب   

 مونیتور و پایش آالینده های آب 

 ارائه روش های تصفیه آب و پساب ) پساب سایر کارخانه ها و صنایع آالینده( 

 بررسی و سنجش آلودگی های آب و پساب 

 بهینه سازی مصرفو( انجام پروژه های مرتبط با ممیزی انرژی به منطور 

 مشاوره حقوقی زیست محیطی( ی

 

 سطح شامل: 4در  برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست -ه

 بتدی)کودک، مردم عادی(م 

خاک، زباله و پسماند، جنگل، طبیعت، حیات وحش، تنوع زیستی، محیط  سرفصلهای دوره  آموزشی  شامل:)آب،

 زیست، مصرف انرژی(

 متخصص محیط زیستتحصیل کرده غیر  

آب و آلودگی آن، خاک و امنیت غذایی، انرژی و سوخت،  تغییرات آب و هوایی، سرفصلهای دوره آموزشی شامل:)

 تنوع زیستی، مدیریت پسماند، گردشگری و اکوتوریسم و محیط زیست(

 متخصصین  مرتبط با رشته  

ی منظر و فضای سبز، بهداشت، ایمنی، محیط طراح سرفصلهای دوره آموزشی شامل:) شناخت محیط زیست و اکولوژی،

، آلودگی محیط زیست و مدلسازی RS    ، و عكس های هواییGISارزیابی و آمایش محیط زیست، ، (HSE)زیست

 (آلودگی هوا

 یطيمح ستيسوابق ز دهيگز
 سوابق اجرایی 
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 ليست گواهينامه ها و رتبه های شركت
 عضو مهندسین مشاور مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست ایران -

 در آموزش محیط زیست کرسی یونسكوعضو -

 عضو رسمی انجمن ارزیابان محیط زیست ایران -

 معدن جوانان اصفهان عضو هیئت مدیره خانه صنعت و -

 عضویت در شورای ارزیابی محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم -

 در رسته محیط زیست خدمات مشاور تیصالح نامهیگواه 0رتبه  -

مطالعه، طراحی و نظارت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دارنده پروانه اشتغال خدمات مشاوره ای،  -

 جمهوری اسالمی ایران

عی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبی دارنده گواهی تشخیص صالحیت و رتبه بندی مهندسین مشاور حقیقی -

 ) رتبه نخبه( جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 


