


:عاملمدریگفتار
منانایزدبنام

خاکوآباینوخلقخدمتگزاریافتخارتوفیقاتشسایهدرکهراخداوندسپاس

.گردیدمیسربرایمان

وان،تازمندیبهرهکناردرتاکنیممیتالشپارس،سامانپایاگروهدرهمکارانومن

کارافزاییهمازحاصلهایفرصتازبرداریبهرهوچندجانبههایتخصصوتجربه

الیاعتوایرانعزیزمانکشورروزافزونپیشرفتوآبادانیوعمرانراستایدرگروهی،

تحققدرراخودکوچکسهمتابکوشیممنطقه،کشورهایمیاندرآنجایگاه

درمیهنمانآوازهونامدرخشششاهدوآوردهبجااسالمیانقالبهایآرمان

.باشیمالمللیبینهایعرصه

ا،دنیروزتکنولوژیونوآورهایروشازاستفادهباتاایمبودهآنبرهموارهروایناز

درکیفیتباالترینوهزینهترینمناسبباهاپروژهاجرایوتوجهقابلمالیتوان

حداکثرمقررات،وقوانینرعایتوموازینواصولبامطابقممکن،زمانکمترین

.نماییمحاصلراخودذینفعانرضایتمندی

کنونتارسانیخدمتایناستمرارپشتوانهذینفعان،سایررضایتوکارفرمایاناعتماد

ایننهمجداووقفهبیتالشانگیزهودلگرمیمایهحمایتها،ایننیزپساینازوبوده

.بودخواهدگروه

یریگبهرهوخودتجربهوتوانتمامبکارگیریباالهیتوجهاتسایهدرکهاستامید

خصوصاًوداخلیهایعرصهدرتراثربخشوترپررنگهرچهحضوریروز،دانشاز

وتهدانسخودامینراماگذشتههمچوننیزکارفرمایانورسانیدههمبهالمللیبین

.نمایندمسئولیتپروخطیرمسیرایندرماحامیراخودهمراهیواعتماد

مجید شاهسواری



پارسپایا سامان 

:معرفی شرکت 

(هلدینگ)مادرتخصصیهایشرکتازیکی(خاصسهامی)پارسسامانپایاشرکت

308460شمارهتحت1386/8/7تاریخدرکهباشدمیاسالمیانقالبمستضعفانبنیاد

.استرسیدهثبتبهغیرتجاریمؤسساتوهاشرکتثبتادارهدر

ملیمکانیک،جنرال»هاینامبهپیمانکاریشرکت5راهبریوهدایتشرکت،این

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

صیتخصهایزمینهدرفعالیتسابقهدههچندیندارایهاشرکتاینازهریککهبوده

.باشندمیمربوطه

ودیدهآموزشومتخصصانسانینیروینفر4000بهقریببکارگیریباگروهاین

ینهمچنوعمرانیتجهیزاتوسنگیننیمهسنگین،آالتماشینانواعازبرداریبهره

وهایتوانایاینتجمیعبااستتوانستهدنیا،روزهایروشوهاتکنولوژیبکارگیری

بهموفقوآوردفراهمراگروهیکارمزایایوهافرصتازمندیبهرهامکانتجهیزات،

حملآبی،سازههایوسدساخت»حوزههایدرخودخدماتکارآمدتروبهترهرچهارائه

ویغیرصنعتوصنعتیهایساختمانتونل،پل،فرودگاه،،متروریلی،زمینی،نقلو

همرحلبهونمودهاجرارابسیاریملیشاخصهایپروژهوشده«مهندسی-فنیمشاوره

.برساندبرداریبهره

زنیحاضرحالدرورسانیدهاتمامبهرامرزیبرونپروژهچندینکنونتامجموعهاین

.دارداجرادستدرراالمللیبینپروژهچندین



:شرکت موضوع فعالیت 

تابعهشرکتهایسهامدرمشارکتوسرمایهگذاری

تابعهشرکتهایدرفناوریوتحقیقاتزمینهدرسرمایهگذاری

ومالیمؤسساتوبانکهاازمالیمنابعتأمینجهتدربرنامهریزیوهماهنگی

تابعهشرکتهایبرایمجازاعتباری

:شرکت چشم  انداز 

درپیمانکاریبرترشرکت5ازیکیپارسسامانپایاشرکتچشمانداز،افقدر

.بودخواهدکشوردرعمرانیپروژههایکیفیتباوسریعاجرایوطراحی

:شرکت مأموریت 

روشهایبا)عمرانیپیمانکاریپروژههایانجامEPC , PC, EPC+F ,

BLT , BOT)کشوردر

رایاجکیفیتافزایشواجراییوفنیدانشوتکنولوژیسطحارتقاءباگروه

بزرگهایپروژهدرکارفرمایان،رضایتمندیوافزاییهمرویکردباوهاپروژه

.نمایدمیفعالیتکشورازخارجوداخلدرعمرانی



:شرکت استراتژی  های 

افقسمتبهحرکتواهدافبهرسیدنراستایدرپارسسامانپایاشرکت

:استکردهتعریفگونهاینراخوداستراتژیهایخود،چشمانداز

دهشتمامبهایکاهشوارائهسرعتکیفی،سطحارتقایطریقازتمایزایجاد

تجهیزاتوآالتماشینفناوریسطحتوسعهوخدمات

اههاآزادربنادر،ریلی،نقلوحملآبی،تأسیساتساختحوزهدربازارتوسعه

منطقهدرشیرینکنآبفعالیتو

خارجیوداخلیمعتبرشرکتهایبامشارکتوهمکاریتوسعه

پروژههامالیتأمیننوینروشهایبکارگیری

برونسپاریحداکثررویکردباانسانیسرمایهکیفیتوسعه

مهندسیفنیخدماتصدورافزایش

رکتشظرفیتبانامتناسباولیهمبلغباهایپروژهمناقصاتدرحضورعدم

:شرکت اهداف 

کشوردررقابتیتوانتوسعه

پروژههایاجرایتوانبهگروهدستیابیEPC + FوBOTکشوردر

گروهمهندسیوطراحیدرسطح-افزایشتوانفنی

ارتقایبهرهبرداریازفناوریروز

پربازدهعمرانیبزرگوپروژههایسهمبازارازطریقورودبهرشد

رضایتکارفرمایانومشتریانارتقای

حاشیهسودافزایش

صدورخدماتفنیمهندسیافزایش



:شرکت ارزش های 

رکت،شاهدافبهوفاداروشایستهتوانمند،کارکنانومدیرانداشتنباگروهاین

:استکردهتعریفذیلصورتبهراخودارزشهایواصول

فعالیتهاکلیهدرذینفعانرضایتجلب

مشتریانرضایتمندیوارزشدهی

فعالیتهاکلیهدرگروهاعتباروشهرتافزایشخطمشی،حفظ

محیطیزیستاستانداردهایحفظواجتماعیارزشهایبهاحترام

سطحارتقاءجهتدرتالشوپرسنلخواستههایبهارزشدهیواحترام

آنهافرهنگیوعلمی



مکانیکجنرال شرکت ( 1

:معرفی شرکت 
فعالیتدهه6بربالغتجربهایاینکوشدهتأسیس1333سالدر(خاصسهامی)مکانیکجنرالشرکت

.داراسترابینالمللیعرصهدرفعالیتدهه2وکشورداخلدرعمرانی

کاراجرایکیفیتدانستنمقدموکارکنانرضایتواعتمادجلبهمچوناصولیپایهبرشرکتماندگاری

.میباشداستوارامورسایربه

انگیزهابهمراهباالمالیتوانومتخصصانسانیمنابعتخصصی،تجهیزاتوماشینآالتازبهرهبرداری

.استگردیدهآیندهافقهایبهنگرشوشرکتپایاییباعثنوین،روشهایباکارانجام

:عضویت در انجمن  ها 
انجمنشرکتهایساختمانی

ایرانصادرکنندگانخدماتفنیومهندسیانجمن

انجمنپیمانکاراناماراتمتحدهعربی

شرکتهایراهسازیانجمن

انجمنبتنایران

انجمنتونلایران

ملیسدهایایرانکمیته

ایراناتاقبازرگانیبینالمللی

:زیرمجموعههایشرکتباآشنایی



:زمینه های اصلی فعالیت 

طوطخآبی،تأسیساتوسدسنگین،ابنیهجملهازعمرانیرشتههایدرشرکتفعالیتمحدوده

شاملبرونشهری،وشهریمحدودههایدرراههاانواعساختهمچنینواسکلهسازیوانتقال

.میباشدبزرگمقیاسدرراهآهنساختوخاکیعملیاتوپلهاطویل،تونلهای

:گواهینامه ها و تقدیرنامه ها 

91و90سالهایدرتهراناستاننمونهصادرکننده

مهندسیوفنیخدماتگروهدربهرهوریملیجشنوارهسومیندرتقدیرلوحدریافت

1388سالبرترصادرکننده

مشهد-بافقراهآهنالف10قطعهزیرسازیپروژهدرخصوصتسریعجایزه

آسیابزرگراهپروژهدرخصوصتهرانشهرداریازتقدیرنامهدریافت

خازنمنصبوساختپروژهدرخصوصسینابوعلیپتروشیمیشرکتازتقدیرنامهدریافت

اتمسفریکبزرگ



رتبهزمینه فعالیت
1رشته آب

1مانرشته ابنیه و ساخت

1رشته راه و ترابری

:رتبه بندی های فنی 

:برتر برخی از پروژه های 
ایرانکرمانبهعنواناولینسدخاکیبارویهبتنیدرسدنساءاحداث

کیللومتریوچنلدین1/25شیصشاملدودستگاهتونلل-دیفتاکیلومترراهکوهستانی18احداث

عربیابنیهفنیدراماراتمتحده

(اماراتمتحدهعربی)جادهوتونلهایشیصبهخورفکان

کیلومترمسیر8تقاطعغیرهمسطحبزرگو5احداثبلوارآسیادرغربتهرانمشتملبر

شمالوپلروشندره-آزادراهتهران4درمنطقه24قطعه

حرارتیبرقرامیننیروگاه

احداثتونلقالجهوراههایدسترسی

احداثخطانتقالآبازسدنرماشیروتصفیهخانهآبشرببموبرواتطرح

انزلیاحداثموجشکنواسکلههایبندر

پروژه بزرگراه شهید باکری



:عضویت در انجمن ها 
انجمنحملونقلریلی

انجمنشرکتهایساختمانی

انجمنصادرکنندگانخدماتفنیومهندسیایران

انجمنبتنایران

ساختمانیشرکتهایسندیکای

کمیتهسدهایبزرگایران

انجمنشرکتهایراهسازیایران

تونلایرانانجمن

مسکنانجمنانبوهسازان

ساختمانملی شرکت ( 2

:معرفی شرکت 
پشتوانهباحاضرحالدرواسترسیدهثبتبه1337سالدر(خاصسهامی)ساختمانملیشرکت

درمشارکتباوملیپروژههایوطرحهااجرایدرعظیمامکاناتوپربارتجربهقرننیمازبیش

بلیتهایقاتوسعهبانیزوتوانمندافرادازمتشکلمجموعهایازبهرهمندیضمنوبینالمللیطرحهای

بهEPCپروژههایاجرایدرعمومیپیمانکارعنوانبهخارجیوداخلیمعتبرشرکتهایباهمکاری

.میکندنقشآفرینیتوانمندبازوییمثابه

شمال-پروژه آزادراه تهران 



:گواهینامه ها و تقدیرنامه ها 

گواهینامهمدیریتکیفیتISO 9001- 2008

سرخس-مشهدبینالمللیدرخصوصاحداثراهآهنراهوترابریتقدیرنامهازوزارتدریافت

سلعهاحداثپروژههایشیبراهشرقی،تودرخصوصفرودگاههایکشورتقدیرنامهازشرکتدریافت

(ره)خمینیفرودگاهبینالمللیامام5اپرونمسافریوپارکینگشماره

قالآباحداثبندانحرافیوتونلانتدرخصوصشرکتآبمنطقهایلرستانتقدیرنامهازدریافت

کاکارضا

اجرایپروژهتقاطعغیرهمسطحنصردرخصوصقزوینتقدیرنامهازاستانداریدریافت

تنیسیمانبجنورد3300طرحتوسعهدرخصوصسیمانبجنوردتقدیرنامهازشرکتدریافت

تهماحداثسددرخصوصعمرانومسکنتقدیرنامهازسازماندریافت

:رتبه بندی های فنی 

:زمینه های اصلی فعالیت 

سلرمایهگذاری،احلداثوبهرهبلرداریازدراینشرکتدرعرصلههایپیمانکلاریعملومی،مشلارکت

پروژههایبزرگحوزههایحملونقل،ساختمان،انرژیوآبازطریقمدیریتفعالیتهلاوهمکلاریبلا

.داردشرکتهایتأمینکنندهمالی،مهندسی،تدارکات،احداثوبهرهبرداری،فعالیتمستمر

رتبهزمینه فعالیت
1رشته آب

1ابنیهرشته 

1حمل و نقلرشته 

2نیرورشته 

2صنعترشته 



:برتر برخی از پروژه های 

سدونیروگاهمالصدرا

سدمخزنیبتنیشیروان

سدمخزنیخاکیتهم

سدمخزنیوشبکهآبیاریگالبر

کاشان،اصفهان-آزادراهقم

سرخسمشهدراهآهن

ایستگاهمتروسبالنوشهدا

کارخانهسیمانایالم،بجنورد،هگمتان

شهرکبینالمللیدبی

ساختمانمرکزیبانکتجارت

ساختمانصداوسیما

(ره)فرودگاهبینالمللیامامخمینی

2و1فوالدکاوهجنوبکیشفاز

سدعمارت

تبریز-زنجانآزادراه

اروندوابنیهفوالدجهانآراسیویل

پروژه سد مخزنی بتنی شیروان



شرکت دی ( 3

:شرکت معرفی 
ایلن.فعالیتخودراآغازنملودوبهمنظوراجرایپروژههایعمرانیتأسیس1337دیدرسالشرکت

نیروهلاینیمقرنفعالیتدرعرصههایداخلیوخارجیبابکارگیریتوانباالیدرطولبیشازشرکت

ههلایانسانیمتخصص،ماشینآالتوتجهیزاتپیشرفتهونیزتوانقابلتوجلهملالیدراجلرایپروژ

احداثفرودگاه،سدوتأسیسلاتآبلی،راه،سلاختمان،محوطهسلازی،تأسیسلاتشاملعمرانیملی

تزیربناییوراهآهنبهموقعیتهایچشلمگیریدسلتیافتلهوبلاپیادهسلازیسیسلتمهایملدیری

انتبلدیلبهیکیازپیمانکارانتوانمنلدعمرانلیایلرزیست،بهداشتشغلیومحیطایمنیوکیفیت،

.گردیدهاست

:عضویت در انجمن ها 
حملونقلریلیانجمن

انجمنشرکتهایساختمانی

انجمنصادرکنندگانخدماتفنیومهندسیایران

انجمنبتنایران

ایرانانجمنشرکتهایراهسازی

پروژه نیروگاه حرارتی رامین



:گواهینامه ها  و تقدیرنامه ها 

مدیریتکیفیتیکپارچهگواهینامهIMS

گواهینامهمدیریتکیفیتISO 9001- 2008

گواهینامهمدیریتزیستمحیطیوبهداشتشغلیOHSAS 18001

گواهینامهمدیریتایمنیوبهداشتشغلیHSE-MS

گواهینامهخدماتGC MarkازشرکتDQSآلمان

اخذلوحتقدیرازاستانداریقزوینبابتاحداثتقاطعغیرهمسطحسرداران

اخذلوحتقدیرازاستانداریالبرزورئیسشورایاسلالمیشلهرکلرجوشلهردارکلرجبابلت

(جمهوری)احداثطوالنیترینتقاطعغیرهمسطحاستانالبرزبهنامشهدایروحانی

شمال-وشهرسازیبابتاجرایپروژهآزادراهتهرانراهلوحتقدیرازوزیراخذ

اخذلوحتقدیرازشهرداریتهرانبابتاجرایبوستانوالیت

یوشهرسازیبابتاجرایپروژهطلرحتوسلعهفرودگلاهبینالملللوزارتراهاخذلوحتقدیراز

(ره)خمینیامام

کیاخذلوحتقدیرازشرکتسهامیآبمنطقهایسیستانوبلوچستانبابتاحلداثسلدخلا

زابلچاهنیمهچهارم

ملللیاخذلوحتقدیرازمدیرعاملشرکتفرودگاههایکشوربابتاجرایپروژهفرودگلاهبینال

(ره)خمینیامام



:زمینه های اصلی فعالیت 
انجاممطالعاتفنیواقتصادیمربوطبهطرحهایعمرانیوساختمانی

انجامتحقیقاتبهمنظورترویجواستفادهبهینهازموادومصالحساختمانی

روانجامعملیاتپیمانکاریمربوطبهساختوسلاز،فرودگلاه،سلاختمان،تأسیسلاتوبنلاد

اسکله

سرمایهگذاریدرامرزمینههایعمرانی،ساختمانی،صنعتی،کشاورزیوتولیدی

صادراتووارداتانواعکاال،مصالحساختمانی،صنعتی،کشاورزیوتولیدی
آنهامشارکتدرسایرشرکتهاازطریقتأمینباتعهدسرمایهقسمتیازسهام

:رتبه بندی های فنی 

:برخی از پروژه های برتر
(ره)خمینیساختترمینالفرودگاهبینالمللیامام

شمال-آزادراهتهران23احداثقطعه

(4چاهنیمه)سدخاکیزابل

پاسدارانمترویاصفهان-کاوهقطعهاولمسیر

ایستگاهمترویN4تهران

طرحوساختتقاطعغیرهمسطحشهدایروحانیبلوارکرج

طرحوساختتقاطعغیرهمسطحبلوارجمهوریاسالمیقم

وابستهسدمخزنیشهریکوروتأسیسات

رتبهزمینه فعالیت
1رشته آب

1رشته راه و ترابری

1رشته ساختمان

2زاترشته تأسیسات و تجهی

5رشته صنعت و معدن



شرکت رامان( 4

:معرفی شرکت 
قلرنبیشازنلیمادامهدادهاستواکنونباتاکنونوبهفعالیتخودتأسیس1343شرکتراماندرسال

تللفدرحالاجلرایفعالیتهلایمخمتنوع،تجربهکاریوبابهرهگیریازپرسنلمتخصصوماشینآالت

جلامپروژههایمتعددیرابهانمتمادی،اینشرکتدرطیسالیان.عمرانیدرجهتسازندگیکشوراست

.رسانیدهاست

:عضویت در انجمن ها 
شرکتهایساختمانیانجمن

انجمنراهسازیایران

انجمنبتنایران

رسالت-پل تقاطع کردستان 



:گواهینامه ها و تقدیرنامه ها 
سیستممدیریتکیفیتیکپارچهگواهینامهISO 9001- 2008

بهداشتگواهینامهمدیریتایمنیو

ارائهخدماتپیمانکاریدرزمینهپروژههایراهوترابری،آب،عمرانیوساختمانیگواهینامه

دریافتلوحتقدیرازشهردارکرجبابتبهرهبرداریازپلمکملسومخردادکرج

آیندهبابتکنفرانسمنطقهایویازدهمینکنفرانستونلباعنوانتونلهاودریافتتقدیرنامه

اهوازدریافتلوحسپاسازطرفوزیرراهوترابریبابتبهرهبرداریازبانددومکمربندیشهر

:فعالیتاصلیهایزمینه
د،سپل،ساختمان،راهسازی،ازاعمپیمانکاریامورانجامراخودفعالیتاصلیموضوعشرکتاین

.استدادهقرارزهکشیوآبیاریشبکههایفرودگاه،

فردیس-پل  مکمل شهید سلطانی 



:برتر برخی از پروژه های 

فردیسپل(سلطانیشهیدمکملپل)مالردجادهباقزوین-کرجهمسطحغیرتقاطعپروژه

قائمشهر-سفیدپلمحورالف2قطعهاجرای

بروجرد-تورهمحوردومبانداولقطعهاجراییعملیاتپروژه

اسالمیانقالبمستضعفانبنیادمرکزیساختمانبازسازیپروژه

تقیآبادراهیسههمسطحغیرتقاطعپروژه

تهرانشرقپلهایتخصصیتعمیراتومرمتاجراییعملیات

یرمسبهسازیوهشتگردکرج،قدیمجادهبانظرآبادنجمآباداشتهاردمحورهمسطحغیرتقاطع

آزادراه

مربوطهزیرپروژههایواتوبانمحدودهدرخردادسومپلهمسطحغیرتقاطعکاملاجرایوطراحی

تکمیلیعملیاتوکارونپلاهوازشرقشمالکنارگذر3و2پروژه

غربرسالتبزرگراهباکردستانبزرگراهتقاطعاحداث

بهاییشیخبارسالتبزرگراه6قطعهاحداث

پردیس-آزاد راه تهران 2قطعه 



:عضویت در انجمن ها 

ساختمانیشرکتهایانجمن

ایرانتونلانجمن

بتنایرانانجمن

پروژه پل سفید به قائم شهر

شرکت تالون( 5

:معرفی شرکت 
بهمنظوراجرایپروژههایعمرانیباهدفانجامرسلالتمللیومیهنلی1376شرکتتالوندرسال

رصلهدرزمینهعمرانوآبادانیایراناسالمیوباشعارکیفیتبرتردرارائهخدماتعمرانلیپلابلهع

هلایهمچنیناینشرکتبابکارگیریتکنولوژیهایمدرنوروش.ارائهخدماتفنیومهندسینهاد

یاعلمپروژههایعمراناجراینیرویانسانیمتخصصدرمسیرتوانباالیاجراییمناسب،استفادهاز

ازاحداثراه،تونل،ساختمان،محوطهسازیوتأسیساتزیربنایی،روندروبهرشلدراطلینملودهو

امروزباتوجهبهتجاربارزشمندکسبشدهوراندمانقابلتلوجهیکلهدرکارناملهخلودبلهثبلت

.بهیکیازشرکتهایمعتبرپیمانکاریمبدلگشتهاسترسانیده،



:گواهینامه ها و تقدیرنامه ها 

مپیشگاتونلحفاریعملیاتدرخصوصشمال-تهرانآزادراهشرکتازتقدیرنامهدریافت

البرز

انمستضعفبنیادمسکنوعمرانسازمانکنترلوبرنامهریزیمعاونازتقدیرنامهدریافت

البرزپیشگامتونلاحداثخصوصدراسالمیانقالب

:رتبه بندی های فنی 

رتبهزمینه فعالیت

1رشته راه و ترابری

5ساختمانرشته 

:برخی از پروژه های برتر 
شمال-تهرانآزادراهشمالیدهانهالبرزاصلیتونلحفاریپروژه

شمال-تهرانآزادراهالبرزدسترسیتونلحفاریپروژه(ازاستفادهباحفاریTBM)

شهرقائممحور4و3تونلهایحفاریپروژه

شمال-تهرانآزادراهتالونتونلحفاریپروژه

اسالمیانقالبمستضعفانبنیادمرکزیساختمانطبقه15ساختمانبازسازی

شمال–تهرانآزادراه،چالوس23دوقلویتونلهایحفاریپروژه

پروژهراهسازیکمربندیمیانه

میانه-پروژهراهسازیوتونلهایراهدسترسیسدشهریار



:عضویت در انجمن ها 

انجمنصنفیشرکتهایپیمانکارتاسیساتوتجهیزاتصنعتیایران

(اصنا)نیروگاههایایرانانجمنصنعتی

شرکت تابیران( 6

:معرفی شرکت 
بلاهلدفتلأمینو1353درسلال(تلابیران)شرکتسهامیخاصپیمانکاریتأمینبرقوآبایران

دهله4ودرحالحاضلربلابلیشازشدهاجرایپروژههایتأسیساتالکتریکیومکانیکیتأسیس

نسابقهاجراییوتجربهارزشمندوهمچنینکادرمدیریتیوکارشناسلیمجلرب،همگلامبلاآخلری

بلافناوریطراحیواجرایتأسیساتصنعتیبهنگام،اینامکلانرافلراهمآوردهتلابتوانلدمطلابق

کلیازجدیدتریندانشفنیروزدنیاازپیشتازاناجرایپروژههایبزرگصنعتیوملیوهمچنینی

.باشدداخلوخارجکشوردرباتجربهترینشرکتهایفعال



:گواهینامه ها و تقدیرنامه ها 

کیفیتمدیریتگواهینامه(ISO9001-2008)نصبوبرقیومکانیکیتأسیساترشتهدر
برقانتقالخطوطاحداثوتجهیزات

زیستمحیطوایمنیسالمت،مدیریتسیستمگواهینامه(HSE-MS)مدیریتزمینهدر
EPCهایپروژه

یکپارچهمدیریتسیستمگواهینامه(IMS)نیروگاههاازبرداریبهرهزمینهدر

ساختوطرحروشبهصنعتیهایپروژهاجرایصالحیتگواهینامه(EPC)

نیروگاهازنگهداریوبرداریبهرهپروانه

وراهونیرووزرایوجمهوررییساولمعاونازتقدیرلوحدریافتوبرتررتبهکسب
کشورانرژیواحداثصنعتدرماندگارشرکتعنوانبهشهرسازی

طراریاضبرقنیروگاهوموتورخانهپروژهاجرایبارابطهدرتهرانشهردارازتقدیرنامهدریافت

واحدعنوانبهنیرووزارتازخرمشهرنیروگاهانتخابدرموفقیتکسبوتقدیرنامهدریافت
برتر

ایشگاهنمدوازدهمیندرپیمانکارانگروهبرترغرفهعنوانبهنیرووزارتازتقدیرنامهدریافت
تهرانالمللیبین

درنفتیهایفرآوردهشبکهازخارجعرضهبامبارزهوپیشگیریامردربرتررتبهکسب
شاهرودنیروگاه



:رتبه بندی های فنی 

رتبهزمینه فعالیت
1رشته نیرو

1زات رشته تأسیسات و تجهی

1رشته ابنیه

5حمل و نقلرشته 

5رشته صنعت و معدن

:زمینه های اصلی فعالیت 
کیلوولت400تا20احداثخطوطانتقالنیرووپستهایفشارقویباسطوحولتاژ

(مترو)سیستمهایتهویه،دفعدود،عملیاتساختمانیوتأسیساتیخطوطقطارشهری

نصبتأسیساتوتجهیزاتفرودگاهی

نصبتجهیزاتوبهرهبردارینیروگاههایگازیسیکلترکیبی

تأسیساتنفت،گازوپتروشیمی

ساختمخازننفتی

تهیهوراهاندازیتجهیزاتابزاردقیقچاههاینفت

تأمینروشناییاتوبانهایبینشهری

اجرایموتورخانههایمرکزیباظرفیتهایمختلف

اجرایپروژههاینورپردازی

اجرایکارهایساختمانیوتأسیساتساختمانهایبلندمرتبهوساختمانهایصنعتی

سلاختمانسیستمهایکنتلرلمرکلزی(BMS)،تجهیلزاتکنتلرلصلنعتیوسیسلتمهای

حفاظتی

کنسیستمهایآبشیرین



:برخی از پروژه های برتر 

وزیمرکموتورخانهمسافربری،ترمینالمکانیکالوالکتریکالتاسیساتاجرایوتهیه

(ره)خمینیامامالمللیبینفرودگاهطبقاتیپارکینگ

یروگاهنمرکزی،موتورخانهمکانیکال،والکتریکالتجهیزاتنصبوخریدساختمان،احداث

میالدبرجتاسیساتیتونلواضطراریبرق

،ددودفعوتهویهسیستمهایاندازیراهونصبتدارکات،سازی،شبیهمهندسی،طراحی

شیرازواصفهانشهریقطارتونلهایوایستگاهها

برداریبهره(O&m)شاهرودترکیبیسیکلنیروگاه

برداریبهره(O&m)خرمشهرگازینیروگاه

احداثBOPخرمشهرنیروگاهالکتریکال

مهریزدولتکیلو63پستاحداث

کربالالروضتینحدائقهتل1فازمکانیکیوبرقیتاسیساتکارهایانجام



ثبتادارهنزد100562شمارهتحتو1372/8/5تاریخدربنیادسازهمشاورمهندسینشرکت

ومجربکادریداشتنباشدهموفقگذشتهسالهایطولدرورسیدثبتبهتهرانشرکتهای

رمشاومهندسینعنوانبهعلمیمنابعونرمافزاریسختافزاری،امکاناتازاستفادهبامتخصص،

دارایشرکتاین.برساندانجامبهگوناگونزمینههایدررازیادیپروژههایشهرسازی،ومعماری

هوریجمریاستراهبردینظارتوبرنامهریزیمعاونتازمشاورمهندسینصالحیتیکپایهگواهینامه

ISOکیفیتمدیریتسیستمگواهینامههمچنینو .میباشد9001-2008

:زمینه های اصلی فعالیت 

(برآوردومترهوتأسیساتسیویل،سازه،شهرسازی،داخلی،معماریمعماری،)طراحیخدمات

(شناختامکانسنجی،یک،وصفرفازمطالعات)مشاورهایخدمات

(پروژهکنترلوکمیکیفی،عالیه،کارگاهی،)نظارت

چهارمعاملخدمات

طرحمدیریتوکارفرماییخدمات

شرکت بنیادسازه( 7

:معرفی شرکت 

اداری نگین شهر کرج-پروژه تجاری



:برخی از پروژه های برتر 

نمکآبرودواحدیشهرکتوریستی1000پروژه

واحدیشهرکتوریستیمسکونیبابلسر500پروژه

پروژهپاالیشگاهگازایالم2و1طراحیفاز

(مرکزجراحیمدرنوپلیکلینیکتخصصیرشت)پروژهدیکلینیکرشت

پروژهبیمارستانزنانوزایمانخرمشهر

معماریداخلیساختمانبنیاد

پروژه مجتمع تجاری پردیس



روشهایائهاربهنسبتاستتوانستهباتجربهومتخصصانسانینیرویازاستفادهباهلدینگاین

خیبرکهآورد،عملبهمؤثریاقداماتپروژهاجرایدرنوینتکنولوژیهایازاستفادهواجراییجدید

:ازاستعبارتتکنولوژیهاوروشهامهمتریناز

oطراحیواجرایبتنRCCسدسازیدر

oپلسازیسازهنگهباندرعملیاتاجرای

oازدستگاهاستفادهTBMشمال-آزادراهتهران2دراحداثتونلپایلوتمنطقه

oاحداثجادهبارویهبتنی

oموادمصرفکاهشخردایش،دربهبودحفاری،اضافهحذفبرایآتشباریتکنیکازاستفاده

ارتعاشاتکاهشوناریه

oگودبرداریبهشیوهدیوارهایدیافراگمیجدارههایپایدارسازی

:برخی از تکنولوژی ها و روش های نوین 


