


:عا�ل�د���تار
منانایزدبنام

خاكوآباینوخلقخدمتگزاريافتخارتوفیقاتشسایهدرکهراخداوندسپاس

.گردیدمیسربرایمان

وان،تازمنديبهرهکناردرتاکنیممیتالشپارس،سامانپایاگروهدرهمکارانومن

کارافزاییهمازحاصلهايفرصتازبرداريبهرهوچندجانبههايتخصصوتجربه

الياعتوایرانعزیزمانکشورروزافزونپیشرفتوآبادانیوعمرانراستايدرگروهی،

تحققدرراخودکوچکسهمتابکوشیممنطقه،کشورهايمیاندرآنجایگاه

درمیهنمانآوازهونامدرخشششاهدوآوردهبجااسالمیانقالبهايآرمان

.باشیمالمللیبینهايعرصه

ا،دنیروزتکنولوژيونوآورهايروشازاستفادهباتاایمبودهآنبرهموارهروایناز

درکیفیتباالترینوهزینهترینمناسبباهاپروژهاجرايوتوجهقابلمالیتوان

حداکثرمقررات،وقوانینرعایتوموازینواصولبامطابقممکن،زمانکمترین

.نماییمحاصلراخودذینفعانرضایتمندي

کنونتارسانیخدمتایناستمرارپشتوانهذینفعان،سایررضایتوکارفرمایاناعتماد

ایننهمجداووقفهبیتالشانگیزهودلگرمیمایهحمایتها،ایننیزپساینازوبوده

.بودخواهدگروه

یريگبهرهوخودتجربهوتوانتمامبکارگیريباالهیتوجهاتسایهدرکهاستامید

خصوصاًوداخلیهايعرصهدرتراثربخشوترپررنگهرچهحضوريروز،دانشاز

وتهدانسخودامینراماگذشتههمچوننیزکارفرمایانورسانیدههمبهالمللیبین

.نمایندمسئولیتپروخطیرمسیرایندرماحامیراخودهمراهیواعتماد

مجید شاهسواري



پارسپایا سامان 

:شرکتمعرفی 

)هلدینگ(مادرتخصصی هايشرکتازیکی)خاصسهامی(پارسسامانپایاشرکت

308460شمارهتحت1386/8/7تاریخدرکه باشدمیاسالمیانقالبمستضعفانبنیاد

.استرسیدهثبتبهغیرتجاريمؤسساتوهاشرکت ثبتادارهدر

ملیمکانیک،جنرال«هاينام بهپیمانکاريشرکت5راهبريوهدایتشرکت،این

 دارعهدهرا»سازهبنیاد«نامبهمشاورمهندسینشرکت1و»رامانتالون،دي،ساختمان،

صیتخصهايزمینهدرفعالیتسابقهدههچندینداراي هاشرکتاینازهریککهبوده

.باشندمی مربوطه

ودیدهآموزش ومتخصصانسانینیروينفر4000بهقریببکارگیريباگروهاین

ینهمچنوعمرانیتجهیزاتوسنگیننیمهسنگین،آالتماشین انواعاز برداريبهره

و هایتوانایاینتجمیعبااستتوانستهدنیا،روز هايروشو هاتکنولوژيبکارگیري

بهموفقوآوردفراهمراگروهیکارمزایايو هافرصتاز منديبهرهامکانتجهیزات،

حملآبی،سازه هايوسدساخت«حوزه هايدرخودخدماتکارآمدتروبهترهرچهارائه

ویغیرصنعتوصنعتی هايساختمانتونل،پل،فرودگاه،،متروریلی،زمینی،نقلو

همرحلبهونمودهاجرارابسیاريملیشاخصهايپروژه وشده»مهندسی-فنیمشاوره

.برساند برداريبهره

زنیحاضرحالدرورسانیدهاتمامبهرا مرزيبرونپروژهچندینکنونتامجموعهاین

.دارداجرادستدررا المللیبینپروژهچندین



:شرکت فعالیت موضوع 

تابعهشرکت هايسهامدرمشارکتوسرمایه گذاري

تابعهشرکت هايدرفناوريوتحقیقاتزمینهدرسرمایه گذاري

ومالیمؤسساتوبانک هاازمالیمنابعتأمینجهتدربرنامه ریزيوهماهنگی

تابعهشرکت هايبرايمجازاعتباري

:چشم انداز شرکت 
درپیمانکاريبرترشرکت5ازیکیپارسسامانپایاشرکتچشم انداز،افقدر

.بودخواهدکشوردرعمرانیپروژه هايکیفیتباوسریعاجرايوطراحی

:شرکت مأموریت 

روشهايبا(عمرانیپیمانکاريپروژه هايانجامEPC , PC, EPC+F ,

BLT , BOT(کشوردر

راياجکیفیتافزایشواجراییوفنیدانشوتکنولوژيسطحارتقاءباگروه

بزرگهايپروژهدرکارفرمایان،رضایتمنديوافزاییهمرویکردباوهاپروژه

.نمایدمیفعالیتکشورازخارجوداخلدرعمرانی



:هاي شرکت استراتژي 

افقسمتبهحرکتواهدافبهرسیدنراستايدرپارسسامانپایاشرکت

:استکردهتعریفگونهاینراخوداستراتژي هايخود،چشم انداز

دهشتمامبهايکاهشوارائهسرعتکیفی،سطحارتقايطریقازتمایزایجاد

تجهیزاتوآالتماشینفناوريسطحتوسعهوخدمات

اه هاآزادربنادر،ریلی،نقلوحملآبی،تأسیساتساختحوزهدربازارتوسعه

منطقهدرشیرین کنآبفعالیتو

خارجیوداخلیمعتبرشرکت هايبامشارکتوهمکاريتوسعه

پروژه هامالیتأمیننوینروش هايبکارگیري

برون سپاريحداکثررویکردباانسانیسرمایهکیفیتوسعه

مهندسیفنیخدماتصدورافزایش

رکتشظرفیتبانامتناسباولیهمبلغباهايپروژهمناقصاتدرحضورعدم

:شرکت اهداف 

کشوردررقابتیتوانتوسعه

پروژه هاياجرايتوانبهگروهدستیابیEPC + FوBOTکشوردر

 گروه  مهندسی و طراحی در سطح -افزایش توان فنی

ارتقاي بهره برداري از فناوري روز

 پربازدهعمرانی بزرگ و پروژه هاي سهم بازار از طریق ورود به رشد

 رضایت کارفرمایان و مشتریان ارتقاي

 حاشیه سودافزایش

 صدور خدمات فنی مهندسی  افزایش



:شرکت ارزش هاي 

رکت،شاهدافبهوفاداروشایستهتوانمند،کارکنانومدیرانداشتنباگروهاین

:استکردهتعریفذیلصورتبهراخودارزش هايواصول

فعالیت هاکلیهدرذینفعانرضایتجلب

مشتریانرضایتمنديوارزش دهی

فعالیت هاکلیهدرگروهاعتباروشهرتافزایشخط مشی،حفظ

محیطیزیستاستانداردهايحفظواجتماعیارزش هايبهاحترام

سطحارتقاءجهتدرتالشوپرسنلخواسته هايبهارزش دهیواحترام

آنهافرهنگیوعلمی



مکانیکجنرال شرکت ) 1

:معرفی شرکت 
بالغتجربه اياینکوتأسیس4320ثبتشمارهبا1333سالدر)خاصسهامی(مکانیکجنرالشرکت

.داراسترابین المللیعرصهدرفعالیتدهه2وکشورداخلعمرانیفعالیتهايدردهه6بر
کاراجرايکیفیتدانستنمقدموکارکنانرضایتواعتمادجلبهمچوناصولیپایهبرشرکتماندگاري

.می باشداستوارامورسایربه
انگیزهابهمراهباالمالیتوانومتخصصانسانیمنابعتخصصی،تجهیزاتوماشین آالتازبهره برداري

.می باشدآیندهافق هايبهنگرشوشرکتپایاییباعثنوین،روش هايباکارانجام

:در انجمن  ها عضویت 
انجمن شرکت هاي ساختمانی
 ایرانصادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی انجمن

انجمن پیمانکاران امارات متحده عربی

 شرکت هاي راه سازيانجمن

انجمن بتن ایران

انجمن تونل ایران

 ملی سدهاي ایرانکمیته

 ایراناتاق بازرگانی بین المللی

هایشرکتباآشنایی

:زیرمجموعه



:گریدبندي و فعالیت زمینه هاي اصلی 

طوطخآبی،تأسیساتوسدسنگین،ابنیهجملهازعمرانیرشته هايدرشرکتفعالیتمحدوده

شاملبرون شهري،وشهريمحدوده هايدرراه هاانواعساختهمچنینواسکله سازيوانتقال

.می باشدبزرگمقیاسدرراه آهنساختوخاکیعملیاتوپل هاطویل،تونل هاي

:گواهینامه ها و تقدیرنامه ها 

91و90سال هايدرتهراناستاننمونهصادرکننده

مهندسیوفنیخدماتگروهدربهره وريملیجشنوارهسومیندرتقدیرلوحدریافت

1388سالبرترصادرکننده

مشهد-بافقراه آهنالف10قطعهزیرسازيپروژهدرخصوصتسریعجایزه

آسیابزرگراهپروژهدرخصوصتهرانشهرداريازتقدیرنامه

گبزرمخازننصبوساختپروژهدرخصوصسینابوعلیپتروشیمیشرکتازتقدیرنامه

اتمسفریک



رتبهزمینه فعالیت
1رشته آب

1مانرشته ابنیه و ساخت

1رشته راه و ترابري

:فنی رتبه بندي هاي 

:برخی از پروژه هاي برتر
 ایرانکرمان به عنوان اولین سد خاکی با رویه بتنی در سد نساء احداث

 کیلـومتري و چنـدین   1/25شیص شامل دو دستگاه تونل -دیفتا کیلومتر راه کوهستانی 18احداث

عربیابنیه فنی در امارات متحده 

 امارات متحده عربی(جاده و تونل هاي شیص به خورفکان(

 کیلومتر مسیر8تقاطع غیر همسطح بزرگ و 5احداث بلوار آسیا در غرب تهران مشتمل بر

 شمال و پل روشن دره-آزادراه تهران4در منطقه 24قطعه

 حرارتی برق رامیننیروگاه
 احداث تونل قالجه و راه هاي دسترسی

 احداث خط انتقال آب از سد نرماشیر و تصفیه خانه آب شرب بم و برواتطرح

 انزلیاحداث موج شکن و اسکله هاي بندر

پروژه بزرگراه شهید باکري



ساختمانملی شرکت ) 2

:معرفی شرکت 
ثبتادارهدر6489ثبتشمارهباو1337/09/17تاریخدر)خاصسهامی(ساختمانملیشرکت

عظیماتامکانوپربارتجربهقرننیمپشتوانهباحاضرحالدر.استرسیدهثبتبهتهرانشرکت هاي

ازبهره منديضمنوبین المللیطرح هايدرمشارکتباوملیپروژه هايوطرح هااجرايدر

واخلیدمعتبرشرکت هايباهمکاريقابلیت هايتوسعهبانیزوتوانمندافرادازمتشکلمجموعه اي

نقش آفرینیتوانمندبازوییمثابهبهEPCپروژه هاياجرايدرعمومیپیمانکارعنوانبهخارجی
.می کند

:عضویت در انجمن ها 
انجمن حمل و نقل ریلی

انجمن شرکت هاي ساختمانی

انجمن  صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

انجمن بتن ایران
 ساختمانیشرکت هاي سندیکاي

کمیته سدهاي بزرگ ایران

انجمن شرکت هاي راه سازي ایران

 تونل ایرانانجمن

 مسکنانجمن انبوه سازان

شمال-پروژه آزادراه تهران 



:گواهینامه ها و تقدیرنامه ها 
 گواهینامه مدیریت کیفیتISO 9001- 2008

 سرخس-مشهد بین المللی در خصوص احداث راه آهن تقدیرنامه وزارت راه و ترابري
 احداث پروژه هاي شیبراه شـرقی، توسـعه اپـرون   در خصوص تقدیرنامه شرکت فرودگاه هاي کشور

)ره(خمینیفرودگاه بین المللی امام 5مسافري و پارکینگ شماره 

 کارضاکااحداث بند انحرافی و تونل انتقال آب در خصوص شرکت آب منطقه اي لرستان تقدیرنامه

تقدیرنامه استانداري قزوین درخصوص اجراي پروژه تقاطع غیر همسطح نصر

 تنی سیمان بجنورد3300تقدیرنامه شرکت سیمان بجنورد درخصوص طرح توسعه

 تهمسازمان عمران و مسکن درخصوص احداث سد تقدیرنامه

:رتبه بندي هاي فنی 

:زمینه هاي اصلی فعالیت 
سـرمایه گـذاري، احـداث و بهـره بـرداري از      در این شرکت در عرصه هاي پیمانکاري عمومی، مشـارکت  

پروژه هاي بزرگ حوزه هاي حمل و نقل، ساختمان، انرژي و آب از طریق مدیریت فعالیت ها و همکاري بـا  

. داردشرکت هاي تأمین کننده مالی، مهندسی، تدارکات، احداث و بهره برداري، فعالیت مستمر 

رتبهزمینه فعالیت
1رشته آب

1ابنیهرشته 

1حمل و نقلرشته 

2نیرورشته 

2صنعترشته 



:برخی از پروژه هاي برتر

سد و نیروگاه مالصدرا

سد مخزنی بتنی شیروان

سد مخزنی خاکی تهم

سد مخزنی و شبکه آبیاري گالبر

کاشان، اصفهان-آزاد راه قم

 سرخسمشهد راه آهن

ایستگاه مترو سبالن و شهدا

کارخانه سیمان ایالم، بجنورد، هگمتان

شهرك بین المللی دبی

ساختمان مرکزي بانک تجارت

ساختمان صدا و سیما

ره(فرودگاه بین المللی امام خمینی(

 2و 1فوالد کاوه جنوب کیش فاز

سد عمارت

 تبریز-زنجانآزادراه

 اروندو ابنیه فوالد جهان آرا سیویل

پروژه سد مخزنی بتنی شیروان



شرکت دي ) 3

:معرفی شرکت
ایـن  . فعالیت خود را آغاز نمودو به منظور اجراي پروژه هاي عمرانی تأسیس 1337دي در سال شرکت 

ـ    انی شرکت طی نیم قرن فعالیت در عرصه هاي داخلی و خارجی با بکارگیري توان بـاالي نیروهـاي انس

انـی  متخصص، ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته و نیز توان قابل توجه مالی در اجراي پـروژه هـاي عمر  

ی و احداث فرودگاه، سد و تأسیسات آبی، راه، ساختمان، محوطه سازي، تأسیسـات زیربنـای  شامل ملی 

یمنـی و  اراه آهن به موقعیت هاي چشمگیري دست یافته و با پیاده سازي سیستم هاي مدیریت کیفیت، 

.استگردیدهبه یکی از پیمانکاران توانمند عمرانی ایران تبدیل زیست، بهداشت شغلی و محیط 

:عضویت در انجمن ها 
 حمل و نقل ریلیانجمن

انجمن شرکت هاي ساختمانی

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

انجمن بتن ایران

 ایرانانجمن شرکت هاي راه سازي

پروژه نیروگاه حرارتی رامین



:گواهینامه ها  و تقدیرنامه ها 

 مدیریت کیفیت یکپارچه گواهینامهIMS

 گواهینامه مدیریت کیفیتISO 9001- 2008

 گواهینامه مدیریت زیست محیطی و بهداشت شغلیOHSAS 18001

 گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیHSE-MS

 گواهینامه خدماتGC Mark از شرکتDQSآلمان

اخذ لوح تقدیر از استانداري قزوین بابت احداث تقاطع غیر همسطح سرداران

    اخذ لوح تقدیر از استانداري البرز و رئیس شوراي اسالمی شهر کـرج و شـهردار کـرج بابـت

)جمهوري(احداث طوالنی ترین تقاطع غیر همسطح استان البرز به نام شهداي روحانی 

 شمال-و شهرسازي بابت اجراي پروژه آزاد راه تهرانراه لوح تقدیر از وزیر اخذ

اخذ لوح تقدیر از شهرداري تهران بابت اجراي بوستان والیت

 ـ  وزارت راه اخذ لوح تقدیر از ی و شهرسازي بابت اجراي پروژه طرح توسعه فرودگاه بـین الملل

)ره(خمینیامام 

  کی اخذ لوح تقدیر از شرکت سهامی آب منطقه اي سیستان و بلوچستان بابت احداث سـد خـا

زابلچاه نیمه چهارم 

مللـی  اخذ لوح تقدیر از مدیرعامل شرکت فرودگاه هاي کشور بابت اجراي پروژه  فرودگاه بین ال

)ره(خمینیامام 



:زمینه هاي اصلی فعالیت 
انجام مطالعات فنی و اقتصادي مربوط به طرح هاي عمرانی و ساختمانی

انجام تحقیقات به منظور ترویج و استفاده بهینه از مواد و مصالح ساختمانی
    ر و انجام عملیات پیمانکاري مربوط به ساخت و ساز، فرودگـاه، سـاختمان، تأسیسـات و بنـاد

اسکله
سرمایه گذاري در امر زمینه هاي عمرانی، ساختمانی، صنعتی، کشاورزي و تولیدي

صادرات و واردات انواع کاال، مصالح ساختمانی، صنعتی، کشاورزي و تولیدي
 آنهامشارکت در سایر شرکت ها از طریق تأمین با تعهد سرمایه قسمتی از سهام

:رتبه بندي هاي فنی 

:برخی از پروژه هاي برتر
 ره(خمینیساخت ترمینال فرودگاه بین المللی امام(

 شمال-آزادراه تهران 23احداث قطعه

 4چاه نیمه (سد خاکی زابل(

 پاسداران متروي اصفهان-کاوه قطعه اول مسیر

 ایستگاه مترويN4تهران

طرح و ساخت تقاطع غیر همسطح شهداي روحانی بلوار کرج

طرح و ساخت تقاطع غیر همسطح بلوار جمهوري اسالمی قم

 وابستهسد مخزنی شهري کور و تأسیسات

رتبهزمینه فعالیت
1رشته آب

1رشته راه و ترابري

1رشته ساختمان

2زاترشته تأسیسات و تجهی

5رشته صنعت و معدن



شرکت رامان) 4

:معرفی شرکت 
ادامـه داده اسـت و   تا کنـون  تأسیس و به فعالیت خود 9523به شماره ثبت 1343شرکت رامان در سال 

ـ  متنـوع،  اکنون با نیم قرن تجربه کاري و با بهره گیري از پرسنل متخصص و ماشـین آالت   راي در حـال اج

ژه هاي پرومتمادي، این شرکت در طی سالیان . فعالیت هاي مختلف عمرانی در جهت سازندگی کشور است

.متعددي را به انجام رسانیده است

:عضویت در انجمن ها 

 شرکت هاي ساختمانیانجمن

انجمن راه سازي ایران

انجمن بتن ایران

رسالت-پل تقاطع کردستان 



:گواهینامه ها و تقدیرنامه ها 
 سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه گواهینامهISO 9001- 2008

 بهداشتگواهینامه مدیریت ایمنی و

 ارائه خدمات پیمانکاري در زمینه پروژه هاي راه و ترابري، آب، عمرانی و ساختمانیگواهینامه
 تقدیر از شهردار کرج بابت بهره برداري از پل مکمل سوم خرداد کرجلوح

تقدیرنامه بابت کنفرانس منطقه اي و یازدهمین کنفرانس تونل با عنوان تونل ها و آینده

 اهوازلوح سپاس از طرف وزیر راه و ترابري بابت بهره برداري از باند دوم کمربندي شهر

:فعالیتاصلیزمینه
د،سپل،ساختمان،راه سازي،ازاعمپیمانکاريامورانجامراخودفعالیتاصلیموضوعشرکتاین

.استدادهقرارزهکشیوآبیاريشبکه هايفرودگاه،

فردیس-پل  مکمل شهید سلطانی 



:برخی از پروژه هاي برتر

 فردیسپل)سلطانیشهیدمکملپل(مالردجادهباقزوین-کرجهمسطحغیرتقاطعپروژه

قائم شهر-سفیدپلمحورالف2قطعهاجراي

بروجرد-تورهمحوردومبانداولقطعهاجراییعملیاتپروژه

اسالمیانقالبمستضعفانبنیادمرکزيساختمانبازسازيپروژه

تقی آبادراهیسههمسطحغیرتقاطعپروژه

تهرانشرقپل هايتخصصیتعمیراتومرمتاجراییعملیات

یرمسبهسازيوهشتگردکرج،قدیمجادهبانظرآبادنجم آباداشتهاردمحورهمسطحغیرتقاطع

آزادراه

مربوطهزیرپروژه هايواتوبانمحدودهدرخردادسومپلهمسطحغیرتقاطعکاملاجرايوطراحی

تکمیلیعملیاتوکارونپلاهوازشرقشمالکنارگذر3و2پروژه

غربرسالتبزرگراهباکردستانبزرگراهتقاطعاحداث

بهاییشیخبارسالتبزرگراه6قطعهاحداث

پردیس-آزاد راه تهران 2قطعه 



:عضویت در انجمن ها 

 ساختمانیشرکت هاي انجمن

 ایرانتونل انجمن

 بتن ایرانانجمن

پروژه پل سفید به قائم شهر

شرکت تالون) 5

:معرفی شرکت 
به منظور اجراي پروژه هاي عمرانی با هدف انجام رسالت ملی و میهنـی  1376شرکت تالون در سال 

رصـه  در زمینه عمران و آبادانی ایران اسالمی و با شعار کیفیت برتر در ارائه خدمات عمرانی پا بـه ع 

 هاي همچنین این شرکت با بکارگیري تکنولوژي هاي مدرن و روش. ارائه خدمات فنی و مهندسی نهاد

ی اعم پروژه هاي عمراناجراي نیروي انسانی متخصص در مسیر توان باالي اجرایی مناسب، استفاده از 

از احداث راه، تونل، ساختمان، محوطه سازي و تأسیسات زیربنایی، روند رو به رشد را طـی نمـوده و  

امروز با توجه به تجارب ارزشمند کسب شده و راندمان قابل توجهی که در کارنامـه خـود بـه ثبـت    

.به یکی از شرکت هاي معتبر پیمانکاري مبدل گشته استرسانیده، 



:رتبه بندي هاي فنی 

:گواهینامه ها و تقدیرنامه ها 

البرزپیشگامتونلحفاريعملیاتدرخصوصشمال-تهرانآزادراهشرکتازتقدیرنامه

بانقالمستضعفانبنیادمسکنوعمرانسازمانکنترلوبرنامه ریزيمعاونازتقدیرنامه

البرزپیشگامتونلاحداثدرخصوصاسالمی

:برخی از پروژه هاي برتر 

شمال-تهرانآزادراهشمالیدهانهالبرزاصلیتونلحفاريپروژه

ازاستفادهباحفاري(شمال-تهرانآزادراهالبرزدسترسیتونلحفاريپروژهTBM(

شهرقائم محور4و3تونل هايحفاريپروژه

شمال-تهرانآزادراهتالونتونلحفاريپروژه

اسالمیانقالبمستضعفانبنیادمرکزيساختمانطبقه15ساختمانبازسازي

شمال–تهرانآزادراه،چالوس23دوقلويتونل هايحفاريپروژه

 میانهکمربندي پروژه راه  سازي

 میانه-شهریار و تونل هاي راه دسترسی سد پروژه راه  سازي

رتبهزمینه فعالیت
1رشته راه و ترابري

5ساختمانرشته 



ثبتادارهنزد100562شمارهتحتو1372/8/5تاریخدربنیادسازهمشاورمهندسینشرکت

ومجربکادريداشتنباشدهموفقگذشتهسال هايطولدرورسیدثبتبهتهرانشرکت هاي

رمشاومهندسینعنوانبهعلمیمنابعونرم افزاريسخت افزاري،امکاناتازاستفادهبامتخصص،

دارايشرکتاین.برساندانجامبهگوناگونزمینه هايدررازیاديپروژه هايشهرسازي،ومعماري

هوريجمریاستراهبردينظارتوبرنامه ریزيمعاونتازمشاورمهندسینصالحیتیکپایهگواهینامه

ISOکیفیتمدیریتسیستمگواهینامههمچنینو .می باشد9001-2008

:زمینه هاي اصلی فعالیت 

برآوردومترهوتأسیساتسیویل،سازه،شهرسازي،داخلی،معماريمعماري،(طراحیخدمات(

شناختامکان سنجی،یک،وصفرفازمطالعات(مشاوره ايخدمات(

پروژهکنترلوکمیکیفی،عالیه،کارگاهی،(نظارت(

چهارمعاملخدمات

طرحمدیریتوکارفرماییخدمات

شرکت بنیادسازه) 6

:معرفی شرکت 

اداري نگین شهر کرج-پروژه تجاري



:برخی از پروژه هاي برتر 

 نمک آبرودواحدي شهرك توریستی 1000پروژه

 واحدي شهرك توریستی مسکونی بابلسر500پروژه

 پروژه پاالیشگاه گاز ایالم2و 1طراحی فاز

 مرکز جراحی مدرن و پلی کلینیک تخصصی رشت(پروژه دي کلینیک رشت(

پروژه بیمارستان زنان و زایمان خرمشهر

معماري داخلی ساختمان بنیاد

پروژه مجتمع تجاري پردیس



روش هايائهاربهنسبتاستتوانستهباتجربهومتخصصانسانینیرويازاستفادهباهلدینگاین

خیبرکهآورد،عملبهمؤثرياقداماتپروژهاجرايدرنوینتکنولوژي هايازاستفادهواجراییجدید

:ازاستعبارتتکنولوژي هاوروش هامهم تریناز

o طراحی و اجراي بتنRCC سدسازيدر

o پل سازيسازه نگهبان در عملیات اجراي

o از دستگاه استفادهTBM شمال-آزادراه تهران 2در احداث تونل پایلوت منطقه

oاحداث جاده با رویه بتنی

oموادمصرفکاهشخردایش،دربهبودحفاري،اضافهحذفبرايآتشباريتکنیکازاستفاده

ارتعاشاتکاهشوناریه

o گودبرداري به شیوه دیوارهاي دیافراگمیجداره هاي پایدارسازي

:برخی از تکنولوژي ها و روش هاي نوین 
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