
 به نام خدا

 متری( 84)دو دهانه  لیالن چم ل نفررو کابلی روستای پاجرای  نظارت برتامین مالی و  کمک بهطراحی، 

 دانشگاه علم و صنعت ایران آموختگان دانشکده مهندسی راه آهندانش  ودانشجویان با همکاری 

 8938اردیبهشت 

لیالن در نزدیکی پلدختر می باشد. طراحی و ساخت چم پل در مسیر رودخانه کرخه شده است. یکی از پلهای تخریب شده، پل روستای  07سیل باعث تخریب بیش از 

آهن با کمک به نیروهای داوطلب،  دانشکده مهندسی راهبرنامه ریزی شده است. دانشجویان و دانش آموختگان  متری در کنار پل تخریب شده، 84پل دو دهانه 

اردیبهشت تا پنج  13برای ساخت پایه ها و از  اردیبهشت 13الی  22و نظارت بر اجرای پل را برعهده گرفته اند. زمان تقریبی اجرا  از  مسئولیت طراحی، کمک مالی

 ک مالی دانشجویان، جهت جمع آوری کم برنامه ریزی شده است.  خردادماه جهت اجرای عرشه

 تعیین شده است.بانک تجارت، بنام سیدپرهام پیرزاده   3835-8137-0230-3073و یا شماره کارت   1857223383شماره حساب 

 اد به نفس و کار تیمیالگوی انجام این کار از دید آموزشی باعث تجربه طراحی و ساخت و اجرا می شود و از دید فرهنگی و اجتماعی احساس مسئولیت اجتماعی، اعتم

 را تقویت می نماید. اجرای یک پروژه عملی، روحیه جسارت و کارآفرینی بارا تقویت می کند و از دید ارتباط با صنعت، 

 م طراحی: سعید امیریتی

  سید پرهام پیرزادهتیم تهیه دفترچه محاسبات: 

 حی: سعید صباغیتیم کنترل طرا

 شعبانی محمدحسینمصعب رضا تجلی، کامیار کرباسی، تیم مشاور طراحی: 

 محمد محسن کبیری، ارشیا باقریتیم نقشه کشی: 

 ، ژاله مددیمسئول جمع آوری کمک های مالی: سید پرهام پیرزاده، ارشیا باقری، محمد محسن کبیری

 اسدیان و سه نیروی داوطلب دیگر.امیرعلی : سید پرهام پیرزاده، ارشیا باقری، 3/1/58الی  25/2/58از  (3تیم نظارت بر اجرای )

 ، مجتبی جمالی، علیرضا مهدوی، علیرضا واقف اصغری، مهدی کریمی، علیرضا شاکریمحمد محسن کبیری :3/1/58الی  2/1/58( از 2تیم نظارت بر اجرای )

 



 

 موقعیت اجرای پل کابلی نفررو

 

 چم لیالنجلگه خلج  به روستای روستای پل –شهدای صنعت نفت )نزدیک پلدختر( خراب شده پل 



 

 چم لیالنجلگه خلج  به روستای روستای پل –شهدای صنعت نفت )نزدیک پلدختر( خراب شده پل 

 

 جم لیالنجلگه خلج  به روستای روستای پل –شهدای صنعت نفت )نزدیک پلدختر( خراب شده پل  دهانه

 

 



 

 

 58اردیبهشت  33در  متری 84جلسه هماهنگی جهت طراحی و نقشه کشی پل دو دهانه 

 

 58اردیبهشت  38در  از هیات کوهنوردی ازنا پل اجرا کنندهجلسه بررسی طراحی و هماهنگی با آقای توکلی 



 

 58اردیبهشت  35 طراحی و نقشه اجرایی و هماهنگی جهت نظارت بر اجرای پل کنترلجلسه 

 

 58اردیبهشت  23جلسه کنترل نقشه اجرایی پل 

 



 

 متری 84کابلی نفررو دو دهانه طراحی شده پل 

 

 

 



 



 

 پایه کناری



 

 پایه میانی

 


