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یکهبطوربودهمختلفصنایعدرهاپروژهاجرایومشاوره،طراحیدرتکنولوژیوفنیدانشدارایاحداثمدیریتشرکت

کارخانهساخت.استرساندهاتمامبهکیفیتبهترینباایرانازخارجوداخلدرراپروژه25ازبیشگذشتهسال10در

صدندچارزشباوسالدرتنمیلیونیکظرفیتبهیکهرونزوئالدرآسولسروسیمانکارخانهوسوریهدرحماهسیمان

.باشدمیشرکتاینکارهایجملهازEPCصورتبهدالرمیلیون

باشدمیتشرکایناختیاردرکهمتخصصیومجربپرسنلوسیمانومس،فوالدصنایعدرشرکتاینتجربهبهتوجهبا

اینسوابقوانتمیکهباشدمیفعالیتحالدرکشورصنعتدرپیمانکارانازبهترینیکیعنوانبهکماکاناحداثمدیریت،

.کردمشاهدهکاتالوگانتهایدرشدهانجاموجاریهایپروژهبخشدرراشرکت

:هایاستانداردشاملمدیریتیهایسیستمهایگواهینامهدارایاحداثمدیریتشرکت

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

HSE-MS

برایآنهادتأئیوصنعتیهایطرحاقتصادیوفنیتوجیهبررسیبرایایرانبانکیمشاورانکانونمعتمدهمچنینوبوده

.نمایدمینظارتصنعتیهایپروژهاجرایبربانکهاامینناظرعنوانبهوبودهواماخذ

هایاهینامهگودریافتمناسبمالیتوانوفنیتوانمندپرسنل،درخشانسوابقبهتوجهبااحداثمدیریتاستذکرشایان

صنعتدرمهندسیومشاورهیکرتبه

صنعتدرپیمانکارییکرتبه

ساختوطرحیکرتبه(EPC)صنعتدر

رتنها مجری کامل دو پروژه بین المللی ساخت کارخانه سیمان در خارج از کشو



.اشدبمیکشورریزیبرنامهومدیریتسازمانازابنیهوتجهیزاتتاسیسات،گاز،ونفتپیمانکاریمختلفهایرتبهو

مهندسیوطراحی-2نظارتومشاوره-1:شاملکهکلیبخشچهاردرتوانمیرااحداثمدیریتدرشدهارائهخدمات

هرهایفعالیتازمختصریشرحبهزیردرکهکردبندیدستهباشدمیپروژهکنترلوریزیبرنامه-4(پیمانکاری)اجرا-3

:شودمیدادهتوضیحبخش

نظارتومشاوره-1

هارائبرایرانیازموردمختلفتخصصهایکهاستایراندرصنعتیمشاورههایشرکتمهمترینازیکیاحداثمدیریت

.باشدمیداراایمشاورهومهندسیخدمات

باعثمجربکادریبودنداراواجراوساختطراحی،جملهازمختلفهایزمینهدرصنعتدرسابقهسال20ازبیشوجود

شاورهمیکعنوانبهوکندعملقدرتمندانهکامالٌصورتبهنیزمشاورهزمینهدراحداثمدیریتآنپشتوانهبهاستشده

.گرددمطرحصنعتدرخوشنام

دنسپرکهمعتقدندوداشتهکاملرضایتاحداثمدیریتباهمکارینتیجهازهموارهکارفرمایانگذشتهدههسهطولدر

تصمیمیزنینیازموردزمانوبودجهنظرازبلکهکارکیفیتنظرازتنهانهمشاوراینبهصنعتیپیچیدهوبزرگهایپروژه

بلکهتهساخممکنجهانیاستانداردهایباپروژهاجرایتنهانهاحداثمدیریتدرکاردرشیوهوتجربهاستشایستهومنطقی

رمایانکارفهاینامهتقدیروهاتأئیدیهانجامدمیپروژهمنابعرفتنهدرازگیریپیشوکارفرماهایریسککاهشباعث

.باشدمیروئیتقابلنامهتقدیربخشدرکهباشدمیکارکیفیتگواهبهترین

مهندسیوطراحی-2

طراحانازمتشکلایمجموعه.باشدمیشرکتدرواحدهاترینفعالازیکیشکبیاحداثمدیریتطراحیدپارتمان

.باشندمیفعالیتمشغولبخشایندرباالتجربهوکاملاشرافباکهمتخصصوایحرفه

در،صنعتدرتکنولوژیپیشرفتبهتوجهباوداردخدماتارائهگوناگونصنایعدرومختلفهایزمینهدرطراحیبخش

نکهایکماوجویندبهرهتکنولوژیوعلمیهایپیشرفتودستاوردهاآخرینازشودمیسعینیزشرکتاینهایطراحی

.شداجراوطرحایراندراولینبرایشرکتایندرآالتماشینازبسیاریطراحی

یور اگر بخواهیم فعالیت های بخش طراحی مدیریت احداث را به حوزه های اصلی دسته بندی کنیم می تووان بوه بخوش هوای ز

.اشاره کرد

(طراحی ماشین) طراحی تفضیلی -3( طراحی تکنولوژی)طراحی پایه -2طراحی مفهومی  -1



(پیمانکاری)اجرا-3
وغیرهوشکرگچ،،رویمس،پتروشیمی،نفت،سیمان،فوالد،صنایعدراندازیراهونصبساخت،پروژه50حدوداجرای

بخشرداحداثمدیریتباالیتوانازنشانونزوئالوسوریهکشورهایدرالمللیبینپروژهدوآمیزموفقیتاجرایهمچنین

.دهدمینشانرااجرا

کییباشدمیایحرفهتوانمندهایدارایمختلفهایزمینهدرکدامهرکهمجموعهزیرهایشرکتداشتنبااحداثمدیریت

یاوداخلردراممکنکیفیتباالترینباصنعتیهایپروژهدراجرایآمادگیوبودهایراندرپیمانکاریشرکتبزرگتریناز

.باشدمیداراکشورخارج

صورتبهارپیمانکاینتوسطشدهانجامهایپروژهقراردادازبسیاریباشدمیپویانیزطراحیبخششرکتایندرکهآنجااز

EPCمدیریتخودکارشناساندستبهشدهساختهتجهیزاتوآالتماشینازبسیاریاستتوضیحبهالزماستشدهمنعقد

.استپذیرفتهصورتآنهاطراحیاحداث

پروژهکنترلوریزیبرنامه-4
آخرینوروشهاجدیدترینازگیریبهرهبااستشدهسعی،احداثمدیریتشرکتپروژهکنترلوریزیبرنامهبخشدر

MSوPrimaveraمانند،مرتبطهایافزارنرمویرایش Projectگرددارائهکارفرمایانبهمناسبیخدمات.

.ندباشمیذیلشرحبهپذیردمیانجامشرکتاینمجربتیمتوسطکهپروژهکنترلوریزیبرنامهخدماتمهمرئوس

پروژهریزیبرنامه(الف

پروژهکارتجزیهساختارتدوین(Work Breakdown Structure)فعالیتاوزانتعیینو(Weight Factor)

پروژهکالنزمانبندیبرنامهتدوینوتهیه(Master Time Schedule)پروژهتفصیلیبندیزمانبرنامهو

تهیهو(هاقرارداد/پروژهمختلفهایفازتفکیکبه)طرحکلبودجهبرآوردCBS

برنامهپیشرفتمیزانکنترلجهتپروژهجامعکنترلسیستمایجاد

پروژهپیشرفتکنترل(ب

جلساتومدیریتیگزارشاتمانندموردیگزارشاتوپروژهروزانهوهفتگیماهانه،هایپیشرفتگزارشتهیه

جلساتوپیمانکارونظارتدستگاهطرح،مدیریتکارفرما،بینمکاتباتبرایگزارشهایفرمهایفرمانواعتهیه

جبرانراههایسازیپیادهوپروژهدرشدهایجادتاخیراتجبرانجهتاصالحیاقداماتپیشنهادوتاخیراتبرایشناسایی

هزینهکنترلوهاوضعیتصورت(ج

تعدیلواضافیکارهای،قطعیوموقتهایوضعیتصورتتهیه

پیمانکارانهایوضعیتصورتبهرسیدگیوتصحیح

شدهریزیبرنامههایبودجهباواقعیهایهزینهمقایسهوپروژههایهزینهکنترل



اسامی کارکنان شرکت مدیریت احداث

شرکتمدیران 

 ردیف

 

سال  نا  ونا  خانواد ی

 تولد

آخری  مدرک  سمت

 ت  ی ی

سال اخ   م   ت  ی  ر ته ت  ی ی

 مدرک

سابقه 

 کار

 30 1355دانشگاه تهران  قضایی لیسانس رئیس هیات مدیره 1329 محمد باقر نویسی 1

سید مهدی میر ابو  2

طالبی 

 30 1358آمریکا سیویل لیسانس مدیر عامل  1331

عضو هیات مدیره و قائم مقام  1328 مهدی نعیمی 3

 مدیر عامل
دانشگاه علم و  مهندسی مکانیک لیسانس

 صنعت
1354 30 

عضو هیات مدیره و معاونت  1326 باقر افصحی 4

 بازرگانی
 30 1353دانشگاه تهران  امور اداری لیسانس

دانشگاه صنعتی  مهندسی مکانیک فو  لیسانس مدیر پروژه 1351 علیرضا میرزا آقا 5

 شریف
1376 25 

دانشگاه صنعتی  مهندسی مکانیک لیسانس مشاور مدیر عامل 1351 علی اکبر عصاری 6

 شریف

1374 22 

 

 33 1344 دانشگاه امیر کبیر مهندسی مکانیک لیسانس مشاور مدیر عامل 1320 منوچهر شریفی 7

دانشگاه صنعتی  مهندسی علوم شیمی لیسانس مدیر بازریابی و مناقصات 1332 محمد باقر عبائی 8

 شریف

1356 30 

 24 1375 دانشگاه تهران مهندسی مکانیک فو  لیسانس مهندسی و مدیر پروژه مدیر 1342 محمدنورین 9

مدیر برنامه ریزی و کنترل  1358 شهاب الدین کوه بر 10

 پروژه
 15 1382 پیام نور تهران مهندسی صنایع فو  لیسانس

 



کادر فنی

ردیف
نا  ونا  خانواد ی

سال 
تولد

سمت
آخری  
مدرک 
ت  ی ی

م   ت  ی ر ته ت  ی ی
سال 
اخ  
مدرک

سابقه
کار

137917آزاد تهران مرکزمهندسی مکانیکلیسانسطراحی و مهندسیکارشناس 1356سعید نصر1

137818دانشگاه خواجه نصیرمهندسی مکانیکفو  لیسانسکارشناس بخش فوالد1352سهراب راعی 2

138313دانشگاه زاهدانمهندسی مکانیکلیسانسطراحی و مهندسیکارشناس 1360مهدی ایاز3

138214دانشگاه چمراننقشه کشی صنعتیفو  دیپلمکارشناس طراحی1358مجید عمومی4

137521آزاد اهوازمهندسی مکانیکلیسانسرئیس دفتر فنی1353علیرضا فرضی پور5

138115آزاد تهران مرکزمهندسی عمرانلیسانسسرپرست کارگاه1359علی جعفری نژاد مقدم6

137917آزاد خمینی شهرمهندسی مکانیکلیسانسمکانیککارشناس1356حسن ملک احمدی7

139124آزاد اردستانمهندسی عمرانلیسانسسرپرست کارگاه1350شاهین نوری 8

137719فهاندانشگاه صنعتی اصمهندسی بر لیسانسکارشناس بر 1354مهدی حجت پناهمحمد9

138016دانشگاه امام حسینمهندسی مکانیکلیسانسکارشناس مکانیک1352الماسیحسین10

138214آزاد نجف آبادژئومانولوژیلیسانسنقشه بردار صنعتی1357اهداهلل شیخی ارجنگی11

13897خمین شهرآزادمهندسی مکانیکلیسانسکارشناس مکانیک1367هادی رئیسی فیل آبادی12

138313دانشگاه سمنانمهندسی عمرانفو  لیسانسکارشناس عمران1356فرشاد صادقی13

لیسانسHSEمسئول 1368علی امینی الرگانی14
نی مهندسی تکنولوژی ایم

صنعتی 
13915آموزش عالی جامی

13962دانشگاه دماوندمهندسی صنایعلیسانسژهپروکارشناس برنامه ریزی و کنترل1372حسن اشعریمحمد15

ردیف
نا  و نا  خانواد ی

سال 
تولد

سمت
آخری 
مدرک 
ت  ی ی

م   ت  ی ر ته ت  ی ی
سال اخ  
مدرک

سابقه
کار

137125دانشگاه آزاد تهرانحسابداریلیسانسمدیر امور مالی و اداری1345ابوالفضل شیرازی1

13897دانشگاه فیروزکوهحسابداریلیسانسکارشناس مالی1363علی لیالز2

13915علمی کاربردی فرهنگ و هنرمالی-حسابداریلیسانسکارشناس مالی1363ابراهیم باوفا3

13906دانشگاه آزاد تهرانحسابداری صنعتیلیسانسکارشناس مالی1368حسین کرمی4

13905دانشگاه آزادکامپیوترلیسانسITمسئول 1362علی یوسفی5

136828دانشگاه تهرانحسابداریلیسانساداری پروژه1341علی فتحی زاویه6

138015دانشگاه آزاد علوم اجتماعیلیسانسپروژهاداری1353قربان امیدی نساز7

پشتیبانی





















ه سازوکار یکی از  رکت های زیر مجموع رکت 
.مدیریت احداث می با د





:باطله مجتمع مس سرچشمهظرفیت تیکنر های افزایش 

کرمانسرچشمهمسمجتمعچهارودو،یک مارهباط هتیکنرهایظرفیتافزایشEPCپروژه

(ویساتتأس،ساختمانیدقیقابزارکنترلوبرق،مکانیکیبخشاندازیراهون بتامی ،ساخت،طراحی،)

:پروژه احداث کارخانه تغلیظ مس چهل کوره زاهدان

ن ب و راه اندازی تجهیزات مکانیکال، برق و ابزار دقیق و لوله کشی



:EPCمربوطه به صورت تجهیزات و دستگاه رولر پرس پروژه یک 
 مکانیکی ،ساختمانی ، برق و کنترل و ابزار دقیقتفضی ی طراحی تکنولوژی و

  داخ  و خارج تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و ابزار دقیق و ساخت و تامی...

 دستگاه نوار نقاله و سایر تجهیزات10ن ب، تست و راه انداری یک دستگاه رولر پرس و

:EPCبه منظور تخلیه نرمه  صورت 2پروژه تغییر بر روی طرح موجود کاردامپر

طراحی تکنولوژی و تفضی ی مکانیکی ،ساختمانی ، برق و کنترل و ابزار دقیق

 ساخت و تامی  داخ  و خارج تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و ابزار دقیق و...

 اندارین ب، تست و راه











کارخانه تغلیظ مس چهل کوره زاهدان







ونزوئالسروآسول



کارخانه سیمان حماه در سوریه














