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درباره ما

ســکاف، تــایق تجربــه و 
ــازندیگ ــارت در س مه



و  ســاختمان  صنعــت  در  مســتمر  ســازندگی  ی  ســابقه  ســال   40 از  بیــش  بــا  اکنــون  ســكاف  شــرکت 

پــروژه هــای زیــر بنایــی حضــوری موثــر در فعالیــت هــای پیمانــکاری در ســطح کشــور دارد و بــا کمــال 

بــا  بــزرگ و کوچــک را در نقــاط مختلــف ایــران  افتخــار اعــام مــی نمایــد کــه تاکنــون صدهــا پــروژه 

موفقیــت اجــرا و  راه انــدازی نمــوده اســت.

 شــرکت ســكاف در حــال حاضــر در بیــش از ۱۸ پــروژه ملــی در سراســر کشــور فعــال بــوده و حجــم گــردش 

ریالــی فعالیــت هــای اجرائــی شــرکت ســاالنه بالــغ بــر ۹ هــزار میلیــارد ریــال اســت.

عرصــه هــای فعالیــت اجرایــی شــرکت ســكاف در حــوزه هــای ابنیــه و ســاختمان ، راه و بانــد و راه آهــن، 

صنایــع نفــت و گاز و صنعــت و معــدن متمرکــز شــده اســت، شــرکت ســكاف در تمامــی حــوزه هــای مذکــور 

دارای گواهینامــه رتبــه یــک صاحیــت پیمانــکاری مــی باشــد.

اســتمرار فعالیــت هــای شــرکت ســكاف بــا رعایــت اصــول مشــتری مــداری و توجــه بــه تعهــدات اجتماعــی 

در مناطــق مختلــف اجــرای پــروژه هــا در طــی ســالیان گذشــته، پشــتوانه عظیمــی از تجربــه ، اعتبــار ، 

نیــروی انســانی کارآمــد و ارتباطــات اجتماعــی موثــر فراهــم آورده اســت.

بــه  خدمــات  ارائــه  در  کیفیــت  و  تعهــد   ، مدیرانــش صداقــت  و  ســكاف  شــرکت  ســرمایه  مهمتریــن 

باشــد. مــی  پــروژه  ذینفعــان  و  کارفرمایــان 

ــه  ــز ب ــروژه هــای EPC را نی ــل توجهــی از پ ــداد قاب ــی، تع ــت هــای اجرای ــر فعالی ــاوه ب شــرکت ســکاف ع

ــه طراحــی و مهندســی و تامیــن تجهیــزات تــا  انجــام رســانیده اســت و امــور اجرایــی پــروژه هــا از مرحل

نصــب و راه انــدازی را عهــده دار شــده اســت و هــم اکنــون اجــرای پــروژه هــای ایســتگاه تقویــت فشــار 

گاز وراوی، آرادان ، ارســنجان-خیرگو و جمــع آوری گاز فلــر پاالیشــگاه بیــد بلنــد را در قالــب پــروژه هــای 

ــر در دســت اجــرا دارد. ــا مشــارکت شــرکت هــای مهندســی معتب EPC و ب
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اطالعات عمومی

نام شرکت : شرکت سکاف

عالمت اختصاری شرکت : 

مالکیت شرکت : خصوصی

تاریخ تاسیس شرکت : 1361/10/25

مشخصات ثبتی شرکت :

شماره ثبت : 542002  

تاریخ ثبت اصفهان : 1361/10/25  شهر: اصفهان  کشور : ایران

تاریخ ثبت تهران : 1398/03/18  شهر: تهران  کشور : ایران

آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان مالصدرا، شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پالک 03

کد پستی : 1991716881

021 تلفن :43909-

فکس : 88066693

info@sekafco.com : پست الکترونیکی

10260248391 4                 شناسه ملی :  1 1 1 -71 13 شماره اقتصادی : 8345-

EPC : زمینه اصلی فعالیت

ــگاهی،  ــای پاالیش ــروژه ه ــرای پ ــل، اج ــد و ری ــاتی، راه و بان ــاختمانی و تاسیس ــی، س ــای فن ــروژه ه ــه پ ــام کلی انج

ــالب ــت، آب و فاض ــه گاز، نف ــوط لول ــرای خط ــت و گاز، اج ــدی نف ــات فرآین ــیمی و تاسیس پتروش

گواهینامه صالحیت پیمانکاری

ررتتببههررششتتههسسااززمماانن  صصااددرر  ککننننددههررددییفف

1
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

رئیس جمهور
رشته نفت و گاز زیر رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز 

با تعداد چهار کار مجاز
1

1رشته ساختمان و ابنیه با تعداد چهار کار مجاز معاونت برنامه ریزی و نظارت 2

1رشته راه و ترابری با تعداد چهار کار مجاز معاونت برنامه ریزی و نظارت 3

2رشته صنعت و معدن زیر رشته صنعت با تعداد سه کار مجاز معاونت برنامه ریزی و نظارت 4

2رشته تاسیسات و تجهیزات با تعداد سه کار مجاز معاونت برنامه ریزی و نظارت 5

5رشته آب با تعداد سه کار مجاز معاونت برنامه ریزی و نظارت 6

رتبهرشتهسازمان صادر کنندهردیف





گواهینامه صالحیت پیمانکاري
جناب آقاي  کامبیز   صالحی 

مدیر عامل محترم شرکت ساختمانی سکاف
شماره ثبت 542002

شناسه ملی 10260248391
با استناد به مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران و با توجه به احراز شرایــــط الزم و تأیید صالحیت آن 
شرکت در سامانه جامع تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی اجرایی، به این وسیله صالحیت آن شرکت براي انجام امور پیمانکاري به شــرح زیر 

اعالم می گردد.
با تعداد 4 کار مجاز رشته ساختمان و ابنیه پایه 1
با تعداد 4 کار مجاز رشته راه و ترابري پایه 1
با تعداد 4 کار مجاز رشته نفت و گاز پایه 1
با تعداد 4 کار مجاز رشته تاسیسات و تجهیزات پایه 1
با تعداد 3 کار مجاز رشته صنعت و معدن پایه 2
با تعداد 3 کار مجاز رشته آب پایه 5
با تعداد 3 کار مجاز رشته نیرو پایه 5

رعایت قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 1383/11/17 ، آیین نامه هاي اجرایی مربوطه و ظرفیت کاري مجاز در زمـان ارجاع کار 
توسط آن شرکت ضروري است.

پایه یک رشته «نفت و گاز» این شرکت در زیررشته «خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه هاي نفت و گاز» است و این شرکت مجاز 
است در زیررشته هاي دیگر رشته «نفت و گاز» با پایه هاي پایین تر فعالیت کند.این شرکت با شرکت مهندسی کاریز خاور داراي سهامدار مشترك 

می باشد. 
سیدجواد قانع فر

رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاوران و پیمانکاران
این گواهینامه از تاریخ صدور تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ 1404/12/01 معتبر می باشد.

هرگونه تغییر در ارکان و سهام شرکت و اطالعات امتیازآوران (مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان امتیازآور)، باید حداکثر ظــرف سه ماه در •
سامانه ساجات (http://sajat.mporg.ir) ثبت شود.

هر قرارداد جدید حداکثر ظرف سه ماه پس از انعقاد قرارداد و صورت وضعیت هاي جدید پس از تأیید کارفرما باید در سامانه ســاجــات ثبت •
شود، تا امتیاز آنها هنگام تشخیص صالحیت دوره بعد و آزادسازي ظرفیت منظور شود.

در صورت مغایرت مطالب این گواهینامه با اطالعات موجود در پایگاه http://sajar.mporg.ir، اطالعات پایگاه اصالت دارد.

به مندرجات پشت صفحه گواهینامه توجه فرمایید.

598534 شماره:
1400/11/20 تاریخ:

پیوست:



١۴٠٠/٨/١۶ ھمان :  خیرات  ١۴٠٠٣٠۴٠٠٩٠١٠٩۴۵٣٢ ھمان :  هرامش 

يلم ١٠٢۶٠٢۴٨٣٩١ ھسانش  تبث ۵۴٢٠٠٢ و  هرامش  ھب  صاخ  يماھس  تکرش  فاکس  ينامتخاس  تکرش  تارییغت  يھگآ 

دانتـسا ھب  يلم ١٠٢۶٠٢۴٨٣٩١  ھسانــــش  تـبث ۵۴٢٠٠٢ و  هرامـش  ھـب  صاـخ  يماھـس  تکرــش  فاکــس  يناـمتخاس  تکرــش  تارییغت  يھگآ 
ھب يدـباع  ھچرد  يحلاص  نارماک  ياـقآ    : دـش ذاختا  لیذ  تامیمـصت  خروم ١٩/١۴٠٠/٠۵  هداـعلا  قوف  روطب  يداـع  يمومع  عمجم  ھسلجتروـص 

بیان تمس  ھب  يلم ١٢٨٧١۶٠٠٩٣  هرامـش  ھب  يدباع  ھچرد  يحلاص  رایماک  ياقآ  هریدم و  تئیھ  سیئر  تمـس  ھب  يلم ١٢٨٠٩٢۵٢۶۴  هرامش 
لاس ود  تدم  يارب  هریدم  تئیھ  وضع  تمس  لماع و  ریدم  تمس  ھب  يلم ١٢٨۵۶٢٩٨۴١  هرامش  ھب  يحلاص  زیبماک  ياقآ  هریدم و  تئیھ  سیئر 

لماع و ریدم  ءاضما  اب  يمالسا  دوقع  اھدادرارق و  ، تاورب ھتفس ، ، کچ لیبق  زا  تکرش  روآدھعت  راداھب و  قاروا  دانسا و  ھیلک  دندیدرگ .  باختنا 
.تسا ربتعم  تکرش  رھم  اب  هریدم و  تئیھ  سیئر  بیان  ای  هریدم  تئیھ  سیئر  قافتا  ھب  هریدم  تئیھ  وضع 

نارھت يراجتریغ  تاسسوم  اھ و  تکرش  تبث  هرادا  ٠٠٠٨١۶٧٨٠۶٠٨۵٠٢ يریگیپ :  هرامش 
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=16134583 : يمسر ھمانزور  تیاس  رد  يھگآ  کنیل 

۵٧ نارھت : ھمانزور  ھحفص  ٢٢٣٢۴هرامش  ھمانزور : ١۴٠٠/٠٨/١٨هرامش  راشتنا : خیرات 
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رسالت بنیانگذاران و تصمیم سازان

توســعه ، تقویــت تــوان و دانــش مهندســی شــرکت کــه نتیجــه مســتقیم آن توســعه نیــروی انســانی ، پــرورش نیــروی 
متخصــص و ارتقــا دانــش فنــی در ســطح کشــور خواهــد بــود . ارتقــا تــوان مهندســی ، انتقــال تکنولــوژی و بومــی ســازی 
تکنولــوژی در حــوزه ابنیــه ، راه و بانــد و صنایــع نفــت ، گاز و پتروشــیمی و صنعــت و معــدن در واقــع ادای دیــن بنیانگــذار 

شــرکت ســکاف بــه مــردم عزیــز ایــران اســت.

ــاز  تعهــد بــه اســتفاده از تجربیــات گذشــته و هــم افزایــی آن بــه دانــش روز از طریــق تدویــن روشــهای اجــرای کل و ب
نگــری و توســعه مــداوم آن بــه منظــور افزایــش بهــره وری.

پایبنــدی بــه اخــاق حرفــه ای از طریــق التــزام بــه رعایــت موازیــن و اســتاندارد هــای فنــی و حرفــه ای و اجــرای تمــام و 
کمــال پــروژه هــا .

ــارز تریــن ارزش شــرکت ســکاف ، اعتمــاد ســازی حاصــل از ارائــه خدمــات مســئوالنه و بــا کیفیــت ، بــه کارفرمایــان و  ب
ذینفعــان پــروژه مــی باشــد ، حفــظ ایــن ارزش شــرکت ســکاف را تبدیــل بــه درخــت تنــاوری کــرده اســت کــه ریشــه در 

خــاک ایــن ســرزمین گســترانده اســت.





ساختار 
سازماین

مدیر عامل

کمیته راهربی سازمان 

مدیران پروژه های 
انرژی

مدیران پروژه های 
راه، باند و ریل

مدیران پروژه های 
ابنیه و ساختماین

دفرت/ مشاور حقویق

 HSEQ

دفرت مدیریت

مشاوران و حسابریس

ICT

معاونت اجرایی 
سبد پروژه های 

ابنیه و ساختماین

معاونت 
مهندیس

معاونت 
بازرگاین

معاونت اجرایی 
سبد پروژه های 

راه، باند و ریل

معاونت 
مایل

معاونت 
برنامه ریزی

معاونت اجرایی 
سبد پروژه های 

انرژی

معاونت 
لجستیک

معاونت 
مناقصات و قراردادها 

مدیریت پشتیباین مدیریت اداری مدیریت ماشین آالت مدیریت داخیل



حوزه های 
فعالیــت تخصیص

ساختمان

ریل و راه

انرژی
تأسیسات پاالیشگاهی و صنایع پتروشیمی 	
تلمبه خانه ها و تأسیسات تقویت فشار 	
مجتمع های تولیدی صنعتی 	
مخازن و خطوط لوله، پروژه های تزریق گاز 	

قطار شهری 	
راه آهن 	
جاده، بزرگراه و تونل 	
پل و تقاطع های غیر همسطح 	

انبوهسازی مسكن 	
مجتمع های مسكونی 	
شهرک سازی 	
تأسیسات زیربنایی و محوطه سازی 	
مجتمع های اداری و تجاری 	
مجتمع های ورزشی، تفریحی،فرهنگی، رفاهی 	



احداث مجتمع تجاری آدینه رشت

اجرای فونداسیون و پایپینگ واحد 56(هیدروکراکر )

عملیات ساختمان و نصب واحد 56 (هیدروکراکر)

عملیات ساختمان و نصب واحد 52 (هیدروکراکر)

احداث ایستگاه تقویت فشار گاز ارسنجان
احداث باند دوم محور کرمان-دیهوک ( قطعه دوم ) 

تقاطع های غیر همسطح کنار گذر نور- رویان

احداث ایستگاه تقویت فشار گاز آرادان

احداث برج های مروارید غرب

احداث باند دوم محور کرمان-دیهوک ( قطعه سوم) 

پروژه احداث خط لوله انتقال گاز 30 اینچ

صنایع فوالد زرنـــــــــــد
احداث ایستگاه تقویت فشار گاز خیرگو

احداث مجتمع پتروشیمی مهر پترو کیمیا
احداث مجتمع پتروشیمی مهر پترو کیمیا

احداث ایستگاه تقویت فشار گاز میدان وراوی

زیر سازی راه آهن همدان - مالیر ( قطعه اول )

زیر سازی راه آهن همدان - مالیر ( قطعه دوم)

طرح توسعه پاالیشگاه آبادان

احداث  بزرگراه آستارا-آستارا

پروژه های 
در حال اجرا



احداث مجتمع تجاری آدینه رشت

اجرای فونداسیون و پایپینگ واحد 56(هیدروکراکر )

عملیات ساختمان و نصب واحد 56 (هیدروکراکر)

عملیات ساختمان و نصب واحد 52 (هیدروکراکر)

احداث ایستگاه تقویت فشار گاز ارسنجان
احداث باند دوم محور کرمان-دیهوک ( قطعه دوم ) 

تقاطع های غیر همسطح کنار گذر نور- رویان

احداث ایستگاه تقویت فشار گاز آرادان

احداث برج های مروارید غرب

احداث باند دوم محور کرمان-دیهوک ( قطعه سوم) 

پروژه احداث خط لوله انتقال گاز 30 اینچ

صنایع فوالد زرنـــــــــــد
احداث ایستگاه تقویت فشار گاز خیرگو

احداث مجتمع پتروشیمی مهر پترو کیمیا
احداث مجتمع پتروشیمی مهر پترو کیمیا

احداث ایستگاه تقویت فشار گاز میدان وراوی

زیر سازی راه آهن همدان - مالیر ( قطعه اول )

زیر سازی راه آهن همدان - مالیر ( قطعه دوم)

طرح توسعه پاالیشگاه آبادان

احداث  بزرگراه آستارا-آستارا



پروژه های 
نفت

گاز
پرتوشیی



پــروژه های در حال اجرا نفت، گاز و پتروشــیمی

 درصد  مبلغ پیمانتاریخ قراردادشماره قراردادنوع قراردادنام پروژهردیف
پیشرفت

کارفرما

1
پروژه احداث خطوط لوله جمع اوری و انتقال گاز از واحد های 

، رامشیر و 5 و 3نمزدای و فشار افزایی مارون 
 به پاالیشگاه گاز بید بلند5و4و3و2و1اغاجاری

EPCCPGB/1400-3821400/06/20
ریال 3،905،113،455،340

+
یورو 3،403،269

18
شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج 

فارس

PC01/7913141400/05/12 اینچ صنایع فوالد زرند30پروژه احداث خط لوله انتقال گاز 2
ریال 782،677،096،903

+
یورو 1،622،937

شرکت مهندسی و توسعه گاز یاران42

شرکت توسعه و صنعت گاز پرشیا25یورو EPCC73-99/101071400/01/1432،883،961احداث و راه اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز میدان وراوی3

شرکت پترو پارس ایران28ریال PCCP-CC-20-0261399/12/24 513،013،634،000احداث مخازن اتمسفریک پروژه احداث واحد فراورش مرکزی4

5
 PDH,PP&UT-OF Units های Pip Rackقرارداد ساخت 

مجتمع پتروشیمی مهر پترو کیمیا
PCMPC-99-1741399/10/011،088،662،604،898 شرکت مهر پترو کیمیا80ریال

EPC99/7912851399/10/10تاسیسات تقویت فشار گاز آرادان6
ریال 1،607،749،69،326

یورو 9،129،000
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران32

 وسایناپک چینODCCشرکتCARUP-CN-0671399/04/1523،069،194 CNY38(تصفیه هیروژنی نفتا) 52کارهای ساختمان و نصب واحد 7

 وسایناپک چینODCCشرکتCARUP-CN-0651399/03/12158,893,031 CNY49(هیدروکراکر) 56کارهای ساختمان و نصب واحد 8



پروژه های  اجرا شــده نفت، گاز و پتروشــیمی

 مبلغ پیمان تاریخ قرارداد شماره قرارداد نام پروژه ردیف
 نوع 

قرارداد
کارفرما

1

خرم آباد به طول / اینچ کوهدشت36پروژه خط لوله انشعاب 
 کیلومتر75تقریبی 

(مهندسی تامین کاال و اجرا)
7908661394/08/13

لاير943081003667
+

یورو 1,238,206
PCشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

2

خرم آباد و -  کوهدشت36"احداث پروژه تکمیلی خط انتقال گاز 
ایستگاه کنترل فشار مربوطه

(تامین کاال و اجرا )
98/7911711398/04/22

541720095516
+

یورو 874،782
PCشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران1398/04/2357,544,200,000PC 98/791199  نصب واحد یدک تاسیسات تقویت فشار گاز فراشبند3

4
(PC) اینچ شهرک خرمدشت20 احداث خط لوله انتقال گاز 

(تامین کاال و اجرا )
7907641392/08/15134,281,410,378PCمهندسی و توسعه گاز ایران

5
.ایستگاه های تقویت فشار گاز خنج و جهرم

(مهندسی تامین کاال و اجرا)
7907991393/04/17647.000.000.000EPCمهندسی و توسعه گاز ایران

شرکت پتروشیمی بوشهر90/1161390/06/16120,998,746,790C-52اجرای عملیات آماده سازی سایت پتروشیمی6

7

زیرسازی مسیر تردد جرثقیل ، محوطه سازی و اجرای باقیمانده 
پاالیشگاه نفت 19 ، 34 ، 16 ، 15 ، 12 در واحدهای U/Gکارهای 

امام خمینی شازند
SARP/SUB/C-S2211389/05/1074,521,317,000PC

-کنسرسیوم شرکتهای سازه 
 ODCCو ساینوپک 

8
عملیات محوطه سازی بخشی از پروژه طرح و توسعه پاالیشگاه 

نفت امام خمینی شازند
SARP/SCB/C-S2471389/05/1018,320,221,000C

کنسرسیوم شرکتهای سازه ،
 طراحی و ساختمان نفت ، ساینوپک

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران100/603/44251387/09/03521,220,000,000EPC/گ(پارچین ، سمنان )اجرای عملیات دو ایستگاه تقویت فشار گاز9

شرکت مهندسان مشاور سازهSARP/SUB/C-018-0431386/12/14210.121.654.720PCطرح توسعه و افزایش ظرفیت پاالیشگاه نفت شازند اراک10

11
 پاالیشگاه نفت شازند 12اجرای عملیات مکانیکال نصب واحد 

اراک
SARP/SUB/C-0371388/05/037.711.844 یوروPC

کنسرسیوم شرکت های سازه و 
ساینوپک 
ODCC

CO-CV/CON-C005-00    1386/05/1515,500,000,000C/1032جا به جایی ساختمانها و تاسیسات پدافند پاالیشگاه اصفهان12
شرکت ملی مهندسی و 
ساختمانی نفت ایران

13
 C )اجراء نصب و راه اندازی تاسیسات فرآورش میدان سراجه قم

)
7903831386/02/0989,400,000,000PCشرکت ملی گاز ایران

14
 F4-3محوطه سازی و تاسیسات زیربنائی معابر فرعی قطعات 

پتروشیمی
23-31/47/85/8101385/10/0136,153,964,939Cمدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

شرکت آریا پتروگاز1161384/03/0437,792,253,208PC-84پروژه ساخت و نصب تجهیزات ایستگاه تقویت فشار گاز نیک پی15



پروژه های  اجرا شــده نفت، گاز و پتروشــیمی

 مبلغ پیمان تاریخ قرارداد شماره قرارداد نام پروژه ردیف
 نوع 

قرارداد
کارفرما

16
عملیات ساختمانی ، سیویل صنعتی ، مکانیکال ، برق وابزار دقیق 

( III-قم )ایستگاه تقویت فشار گاز نیزار 
7901851384/03/0383,135,589,303PCشرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی گاز ایران9909871382/01/1834,863,375,169Cعملیات ساختمانی محوطه ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند17

شرکت ملی گاز ایران1797/51382/09/2542,005,960,328Cالف پ /4گعملیات ساختمانی محوطه و ایستگاه تقویت فشار گاز میانه18

19
اجرای حصار و کانالهای تغییر مسیر و تسطیح محوطه پاالیشگاه 

2گاز بید بلند 
شرکت ملی گاز ایران9322/51381/12/1360,768,058,350Cالف پ /4گ

20
عملیات سیویل و ابنیه و کارهای مهندسی و ساختمانی و راه 

پروژه پتروشیمی
53130/10441380/07/2735,680,870,950Cشرکت ماشین سازی اراک

ایستگاه های فشار گاز2126/51380/02/2039,783,572,012PCپ-الف/4گعملیات ساختمانی و محوطه ایستگاه تقویت فشار گاز دهق21

شرکت توسعه گاز ایران9907021379/10/1122,480,000,000PCپروژه عملیات ساختمانی ایستگاه تقویت فشار گاز نور22

23
 زیرسازی و محوطه سازی سه مخزن ذخیره نفت خام پاالیشگاه 

اصفهان
شرکت پاالیش نفت اصفهان1379/11/084,662,318,687Cپ ن الف/73-79-443

شرکت پتروشیمی بوشهر92/1401392/02/21189,682,254,014PC-52احداث واحد استحصال اتان مجتمع پتروشیمی بوشهر24



پاالیشــگاه شــازند،اراک

1389 -1386

و  چیــن  سازه،ســینویک  مشــارکت  کارفرمــا 

نفــت ســاخت  طراحــی 

% 100



پــروژه توســعه و افزایــش ظرفیــت پاالیشــگاه نفــت شــازند اراک از پــروژه هــای 
بزرگــی اســت کــه توســط شــرکت ســکاف در ســال 1389 بــه اتمــام رســیده اســت.

فعالیت های بخشی از عملیات اصلی این پروژه عبارتند از :

واحــد  زیرزمینــی  کشــی  لولــه  و  ســیویل  عملیــات  اجــرای 

.4 ، 3 1 ، 1 2 ، 1 4 ، 1 5

اجرای عملیات مکانیکال واحد 12

اجرای محوطه سازی پاالیشگاه 

اجرای پیونگ واحد 12،15،16،34،19.

عملیات بتن ریزی 150,000 متر مکعب

جوشکاری رو زمینی 20,000 اینچ 

محوطه سازی 110,000 متر مربع

آرماتوربندی   12,800 تن



پاالیشگاه آبادان
1396

ســاختمان  و  مهندســی  ملــی  شــرکت  کارفرمــا 
ایــران نفــت 

SINOPEC and ODCC : کنسرسیوم
 



احــداث و نصــب هیدروکراکــر شــماره 56 و واحــد هیدروتراکر شــماره 52 شــامل 
احــداث ، پایپینــگ و مکانیــکال بــه جهــت بــه روزرســانی پاالیشــگاه آبادان.

% 73

) هیدروکراکــر   (  56 واحــد  پایپینــگ  و  فونداســیون  اجــرای 

) هیدروکراکــر   (  56 واحــد  نصــب  و  ســاختمان  عملیــات 

) هیدروکراکــر   (  52 واحــد  نصــب  و  ســاختمان  عملیــات 



ایستگاه تقویت فشار گاز وراوی
1399

کارفرما شرکت توسعه و صنعت گاز پرشیا

بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم کشــور بــه امــر گاز رســانی در فصــول ســرد 
ســال و کمبــود خــوراک ورودی پاالیشــگاه پارســیان ـطـی ســال هــای 
ــدان وراوی ، ســناریوی  ــد برداشــت از می ــل رون ــن بدلی آتــی و همچنی
کاهــش فشــار ســرچاهی بــه عنــوان ســناریوی بهینــه تولیــد از میــدان 
بــا هــدف نگهداشــت تولیــد مطــرح گردیــد. بــر همیــن اســاس و بــا 
هــدف نگهداشــت تولیــد، احــداث ایســتگاه تقویــت فشــار گاز میــدان 
وراوی در دســتور کار قــرار گرفــت و مطالعــات مهندســی پایــه انجــام و 
اســناد مناقصــه EPC ایســتگاه هــای تقویــت فشــار گاز میــدان وراوی 

ــد. ــه گردی توســط مهندســین مشــاور ناردیــس تهی
شــرکت ســکاف بــه عنــوان پیمانــکار EPC برنــده مناقصــه برگــزار شــده 
توســط شــرکت نفــت و گاز پرشــیا / شــرکت مهندســین ســاخت و 
بهــره وری آرمــان گردیــد و ایــن قــرارداد در اواخــر اســفند مــاه 1400 
ــا زمانبنــدی  جهــت طراحــی، تأمیــن تجهیــزات ، ســاخت و راه انــدازی ب

26 ماهــه منعقــد گردیــد.





ایستگاه تقویت فشار گاز 
ارسنجان _ خیرگو

1398
کارفرما شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران    

گاز  فشــار  تقویــت  تاسیســات  تکمیلــی  عملیــات 
خیرگــو ارســنجان/ 



75 ٪



پروژه احداث خط لوله انتقال گاز 30 اینچ
صنایع فوالد زرنـــــــــــد

1400
کارفرما  شرکت مهندیس و توسعه گاز ایران





پروژه های 
رییل



پروژه هــای در حال اجرا ریلی

 درصد  مبلغ پیمانتاریخ قراردادشماره قراردادنام پروژهردیف
پیشرفت

کارفرما

15/98/1464341398/09/04947,382,848,04722مالیر-  راه اهن یک خطه محور همدان 2زیرسازی قطعه 1
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای 

حمل  نقل کشور

15/97/697121397/05/25689,576,114,20346مالیر- پروژه زیر سازی راه اهن همدان 2
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای 

حمل  نقل کشور



پروژه های  اجرا شــده ریلی

کارفرما مبلغ پیمانتاریخ قرارداد شماره قرارداد نام پروژه ردیف

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه10093/0101393/02/14189.500.000.000 تن5000 درصد 25 متروی تهران با ابالغ 3 تن ریل خط 4000خرید 1

سازمان قطار شهری شیراز و حومه58361394/03/16104.632.530.148ق ش ش  خط یک قطار شهری شیراز4تکمیل با قیمانده عملیات اجرایی ایستگاه شماره 2



 ایستگاه چهار، خط یک مرتو شریاز
1397-1394

کارفرما سازمان قطار شهری شریاز وحومه 

انجــام عملیــات معمــاری و ســازه ای ابنیــه . تأسیســات 
بــریق و مکانیــی گالــری هــای دســرتیس ایســتگاه  4 
شــریاز. شــهری  قطــار  یــک  مــرتو  یــک  خــط  جانبــازان 



 روسازی قطار شهری
 تهران – ورامین - پیشوا

1395-1392
کارفرما سازمان قطار شهری شریاز وحومه 

ایــن پــروژه شــامل عملیــات اجرایــی روســازی مســیر قطعــات اول 

ــه طــول کلــی حــدود 57  ــروی ری – ورامیــن – پیشــوا ب و دوم مت

ــه  ــر دو خطــه شــمال راه آهــن موجــود تهــران – مشــهد ب کیلومت

فاصلــه  ۸5/5متــر از آمــس محــور راه آهــن احــداث مــی گــردد. 

ـی در ایســتگاه  ابتــدای مســیر پــروژه بــا یــک ایســتگاه تبادـل

شــهرری / جوانمــرد قصــاب شــروع و ســپس وارد تونلــی بــه طــول 

ــد و مابقــی مســیر در ســطح زمیــن و  ــر گردی تقریبــی  2400 مت

واگــن هــای دو طبقــه پیــش بینــی شــده اســت. در مســیرهای 

هــم ســطح بــه صــورت باالســت و در تونــل و دپــو پارکینــگ 

ـی اجــرا شــده اســت. ضخامــت  بــه صــورت  Slab Track و بتـن

باالســت در زیــر تــراورس  30 ســانتیمتر مــی باشــد.



  زیر سازی راه آهن همدان - مالیر
1397

کارفرماشرکت ساخت وتوسعه 
زیر بناهای حمل  نقل کشور 

 زیرسازی قطعه 2 راه آهن یک خطه محور همدان - مالیر
1398

بناهــای  زیــر  توســعه  و  ســاخت  کارفرماشــرکت 
حمل  نقل کشور 



هــای  پــروژه 
راهســازی



پروژه های در حال اجرا راهســازی

 درصد  مبلغ پیمانتاریخ قراردادنام پروژهردیف
پیشرفت

کارفرما

1400/01/102,510,927,452,32225سیرجان-بافت-احداث باند دوم محورجیرفت1
اداره کل راه وشهرسازی 

استان کرمان

شرکت کاوند نهان زمین1399/12/24125,385,918,22835احداث معابر داخلی و دسترسی سایت کارخانه فوالد راور2

3
دیهوک - بهسازی محور کرمان

(راور-  محور چترود1تکمیل قطعه )
1399/08/07346,691,402,43941

اداره کل راه وشهرسازی 
استان کرمان

1399/06/2526634015255530تعمیرات اساسی و بهسازی و بازسازی پل کالشور4
اداره کل راهداری حمل و نقل 

جاده ای استان کرمان

1399/02/1655343503129380آستارا-عملیات اجرایی بزرگراه آستارا5
شرکت ساخت  و توسعه زیر بناهای 

حمل و نقل کشور

6
تکمیل عملیات اجرایی احداث باند دوم 

(3قطعه )دیهوک-راور-چترود
1398/10/2426941891523732

اداره کل راه وشهرسازی 
استان کرمان

7
رویان- عملیات اجرایی کنار گذر نور

باقیمانده محور به همراه تقاطع های آب پری ، عباسا )
و تقاطع های ابتدایی و ابنیه فنی مربوطه

1398/02/0966739024120241
شرکت ساخت  و توسعه زیر بناهای 

حمل و نقل کشور

1391/06/1823225079104597دیهوک- بهسازی و احدا باند دوم محور کرمان8
اداره کل راه وشهرسازی 

استان کرمان



پروژه های  اجرا شــده راهسازی

کارفرما مبلغ پیمانتاریخ قرارداد شماره قرارداد نام پروژه ردیف

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران10092/0181392/04/221,069,513,325,162(PC)پیشوا- ورامین - اجرای عملیات روسازی متروی تهران 1

2
- باقیمانده عملیات خاکی ، ابنیه فنی ، زیراساس و آسفالت محور چاه عینی 

گله دار
38701388/04/0943,423,449,916/الف29

اداره کل راه و ترابری
 الرستان

11771388/02/0816,671,737,000/الف31و29 (دوم - قطعه اول  )احشام -  بهسازی محور المرد 3
اداره کل راه و ترابری

 الرستان

4
بندر لنگه - قطعه پنجم مسیر دوم طرح چهار خطه کردن محور عسلویه 

 25+200رستاق با احتساب همپوشانی میانی به طول - حدفاصل روستا بندو 
کیلومتر

10/ 197531387/07/02172,997,687,100/الف
 اداره کل راه و ترابری 

استان هرمزگان

5
- المرد / المرد - دوراهی آبکنه / روکش آسفالت راههای روستایی المرد 

احشام- بهسازی المرد /  کله دار - مهر / چاهورز - احشام / احشام 
8846/ 291386/09/2217,220,300,252الف

اداره کل راه و ترابری
 الرستان

شرکت مهندسی و توسعه گاز7900771383/05/1135,658,203,100المرد قطعه اول/ احداث بزرگراه چهارخطه مهر 6

شرکت مهندسی و توسعه گاز7900781383/05/1240,527,620,960المرد قطعه دوم/ احداث بزرگراه چهارخطه مهر 7



محــور  دوم  بانــد  احــداث  پــروژه 
کرمان - دیهوک

1395
شهرســازی  و  راه  کل  اداره  کارفرمــا 

کرمــان اســتان 

قطعه یک
قطعه دو

قطعه سه

% 95





 عملیات اجرایی کنارگذر نور-رویان
1398

کارفرما شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور 

روســـازی مســـیر به طـــول 2100 متر 
مســـاحت ارزیابـــی پـــروژه: 105000 متـــر مربع

ســـه دســـتگاه تقاطـــع غیر همســـطح



هــای  پــروژه 
ین ختما ســا



پروژه های در حال اجرا ســاختمانی

 درصد  مبلغ پیمانتاریخ قراردادنام پروژهردیف
پیشرفت

کارفرما

1
نازک کاری  و  (بعد از اسکلت و سفتکاری)قرارداد عملیات تکمیلی

 واحدی 1008 پروژه B.Cتاسیسات مکانیکی و برقی بلوک های 
(عبدل آباد)دولتخواه 

شرکت عمرانی مسکن گستر1400/12/221,920,004,302,3961

2
 1500)احداث واحد های طرح نهضت ملی مسکن استان قزوین

(واحد
1401/01/077,050,000,000,0001

اداره کل و راه و شهرسازی استان 
قزوین

اداره راه و شهرسازی استان کرمان31401/01/253,171,000,000,0001 واحد مسکونی شهرستان کرمان، فاز 544احداث پروژه 3



پروژه های  اجرا شده ســاختمانی

کارفرما مبلغ پیمان تاریخ قرارداد شماره قرارداد نام پروژه ردیف

شرکت انبوه سازان سبز اندیشان110/6251397/10/29361,590,762,500-46/57/182 واحدی یافت آباد704پروژه مسکونی 1

مرکز اجرایی مع مهن ناجا1397/02/29250,000,000,000ق/ ن /07/265تکمیل مجموعه خانه سرباز2

/406  احداث ساختمان تجاری و پارکینگ طبقاتی یاس پاسداران3 بنیاد تعاون ناجا46/62/941394/02/281,163,330,051,401/ق

/4520احداث سر کالنتری تجریش4 91/8541393/11/18167,500,000,000/ ق
معاونت مهندسی نیروی انتظامی

 جمهوری اسالمی ایران

/93/409محوطه سازی مجتمع مسکونی سپهر کرج5 45201393/06/3132,981,500,000/ق
معاونت مهندسی نیروی انتظامی

 جمهوری اسالمی ایران

/027/157احداث ورزشگاه پردیس غدیر6 1393/04/1490,000,000,000ق/ن
معاونت مهندسی نیروی انتظامی

 جمهوری اسالمی ایران

/07/243  احداث پروژه ساختمان  گزینش و استخدام ناجا7 1392/03/06139,198,500,000ق/ن
معاونت مهندسی نیروی انتظامی

 جمهوری اسالمی ایران

شهرداری زرین شهر39641391/08/0776,966,938,448 - 18509احداث پارک سوار بزرگ زرین شهر8

/4520احداث اسکلت فلزی مجتمع تجاری اداری یاس9 91/7321391/07/0138,387,104,120/ق
بنیاد تعاون وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح

86/61871386/04/1369,844,000,000/ش سالن ورزشی استان اصفهان11احداث 10
شرکت توسعه و نگهداری

 اماکن ورزشی

03/1261384/05/1117,144,400,000/ق/ناحداث نمازخانه و مجتمع آموزشی انتظامی استان اصفهان11
معاونت مهندسی نیروی انتظامی

 جمهوری اسالمی ایران

-139احداث مجتمع قضایی شهرکرد12 1383/02/2842,312,616,290م/د/ج
دادگستری کل استان 
چهارمحال و بختیاری

03/1231383/03/267,013,909,980/ق/ناحداث ساختمان های یگان ویژه استان اصفهان13
معاونت مهندسی نیروی انتظامی

 جمهوری اسالمی ایران

03/1241383/08/026,902,347,514/ق/ناحداث ساختمان معاونت اطالعات انتظامی استان اصفهان14
معاونت مهندسی نیروی انتظامی

 جمهوری اسالمی ایران

دادگستری کل استان اصفهان1382/05/04923,162,298دف209احداث واحدهای مسکونی دادگستری استان اصفهان15

62731380/10/091,178,000,000احداث ساختمان اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان16
سازمان مسکن و شهرسازی

 استان اصفهان

دادگستری کل استان اصفهان3591/251379/12/281,198,500,000احداث خانه های سازمانی قضات استان اصفهان17

/03/3050احداث ساختمان فرماندهی راهور استان اصفهان18 1379/10/206,841,642,733ق/ن
معاونت مهندسی نیروی انتظامی

 جمهوری اسالمی ایران

شرکت پاالیش نفت اصفهان1379/01/201,496,618,012پ ن الف /390-79-73خدمات شهرک شهید محمد منتظری/احداث ساختمان تجاری19

سازمان مسکن و شهرسازی104/7/412331378/12/285,435,176,000 واحد استیجاری بهارستان158طرح و ساخت 20

/03/3047احداث ساختمان اداره آگاهی استان اصفهان21 1378/12/168,525,165,030ق/ن
معاونت مهندسی نیروی انتظامی

 جمهوری اسالمی ایران

دادگستری کل استان اصفهان1377/12/26997,000,100ف-د2083احداث ساختمان دادگستری نطنز22

دادگستری کل استان اصفهان1376/09/12758,730,000ف-د1731احداث ساختمان دادگستری سمیرم23

/03/3031احداث پاسگاه شهری و نمازخانه کاشان24 فرماندهی مهندسی ناجا1375/12/21634,897,638ن/ق

فرماندهی مهندسی ناجا03/30281375/10/153,200,000,000ق/ناحداث ساختمانی و تاسیساتی گردان آموزشی شهید بهشتی استان اصفهان25





س یــا گل  عطــر  ی  ر ا د ا  ، ی ر تجــا کــز  مر
ن تهــرا

1400 - 1394
کارفرما شرکت تعاوین عطر گل یاس



زیربنا:  54,720 مترمربع

 زیربنای بام:  25,681 مترمربع

تعداد طبقات:  14 طبقه

15,680مترمربــع 64 واحــد تجــاری 

1 مترمربــع ,750 هایپــر مارکــت 

3,350 مترمربــع فودکــورت 

مجموعــه ورزشــی : اســتخر، ســونا، اســپا و ... 3,220 مترمربــع

ــع 3,120 مترمرب کلینیــک درمانــی و زیبایــی 

3,120 مترمربــع ســالن زیبایــی 

3,000 مترمربــع واحدهــای اداری 

500 اتومبیــل بــا ظرفیــت  پارکینــگ 

شــامل: طبقــه   14 در  یــاس  اداری  و  تجــاری  مجتمــع 



پروژه برج های مروارید 
غرب تهران





ج کــر  ، ســپهر  ین  مســکو مجتمــع 

1 3 9 1

مســلح  ی  هــا و نری ین  پشــتیبا رفرمــا  کا



یــر غد یــس  پرد ه  زشــگا ر و

1 3 9 3

یم  نتظــا ا ی  و نــری یس  مهنــد نــت  و معا رفرمــا  کا

زشــگاه غدیــر دانشــگاه علــوم انتظامــی امیــن ناجــا  اجــرای ور

شــامل :

11500 متــر مربــع دیوارکشــی حائــل در دو قســمت ثقلــی 

4500مترمکعــب  ســازه ای  

13741متــر مربــع زمیــن چمــن  

2200متــر مربــع  ســاختمان رختنکــن و جایــگاه  



پروژه های صنعیت



ــن  رگتری ــروژه یکــی از بز ــن پ بلــی احــداث شــده در ای ســازه کا
بــار  اولیــن  بــرای  کــه  دنیاســت  مســقف  ـی  بـل کا هــای  ســازه 
و  اجــرا  کشــور  در  ابعــاد  ایــن  در  ـی  بـل کا ای  ســازه  چنیــن 

اســت. شــده  احــداث 
 45 حــدود  ارتفــاع  بــا  ـی  اصـل ســتون   12 دارای  ســازه  ایــن 
2500 تــن  بــه وزن حــدود  ـنـی جمعــًا  68 ســتون پیرامو متــر و 
کابلهــای  کیلومتــر   70 حــدود  بــا  ســتونها  ایــن  کــه  میباشــد 
ای  شــبکه  و  متصــل  یکدیگــر  بــه  ـی  ـن پیرامو و  فرـعـی  ـی،  اصـل
ســایز  کــه  نــد  ا نمــوده  ایجــاد  را  متــر   2 *2 ابعــاد  بــه  ـی  بـل کا
و  بــوده  متغیــر  متــر  ـی  میـل  125 تــا   25 از  مذکــور  کابلهــای 
ــر روی ایــن کابلهــا  ب 400 تــن را شــامل میگــردد و  وزنــی حــدود 
اســتیل جوشــی  اســتنلس  نــوع  از  فلــزی  تــوری  از  ای  شــبکه 
ــا ســطح پوششــی معــادل حــدود  ب ــر  20 میلــی مت *20 ــاد  ــه ابع ب
50 تــن قــرار گرفتــه  ـی معــادل حــدود  71000 متــر مربــع و وزـن

اســت.
اوزان  بــا  کلمــپ  قطعــه  هــزاران  بــا  مجموعــه  ایــن  کابلهــای 
بــه  تــن   290 کل  وزن  بــه  و  کیلوگــرم   90 تــا   8 از  مختلــف 

نــد. ا شــده  متصــل  یکدیگــر 
طراحــی و اجــرای روش نصــب و اجــرا و برچیــدن ســازه موقــت 
از  ـیـی  اجرا مراحــل  کلیــه  بــر  نظــارت  و  اجــرا  مهندســی  نیــز  و 
صــورت  شــرکت  ایــن  مهندســی  تیــم  توســط  انتهــا  تــا  ابتــدا 

گرفتــه اســت.

ن تهــرا ن  گا پرنــد غ  بــا زه  ســا ث  ا حــد ا ژه  و پــر

1 3 9 1

ن تهــرا ن  ســتا ا ی  ر ا شــهرد رفرمــا  کا



ن تهــرا ن  گا پرنــد غ  ــا ب  



ی ز ســا کک  ین  ختما ســا ت  عملیــا  

ن صفهــا ا هــن  آ ب  و ذ  

1 3 8 7 -1 3 8 6

ن  صفهــا ا هــن  آ ب  و ذ یم  ســها کت  شــر رفرمــا  کا

نــی  جا ت  سیســا تأ ین  ختما ســا و  ی  ز ســا طــه  محو ت  عملیــا  

ن صفهــا ا هــن  آ ب  و ذ یی  شــیمیا

1 3 8 8 -1 3 8 7

ن  صفهــا ا هــن  آ ب  و ذ یم  ســها کت  شــر رفرمــا  کا



افــراد امتیاز آور
شرکت سکاف

(مدیرعامل،هیئت مدیره و کارکنان امتیاز آور)جدول افراد امتیاز آور

توضیحاترشته ثبت شدهمدرک تحصیلیمقطع تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

مدیرعامل،سهامدارو امتیازآورآبعمران-مهندسی عمرانکارشناسیکامبیز صالحی1

رئیس هیئت مدیره، سهامدار و امتیازآورساختمان و ابنیهعمران-مهندسی عمرانکارشناسیکامران صالحی درچه عابدی2

نایب رئیس هیئت مدیره وسهامدار و امتیازآورساختمان و ابنیهعمران-مهندسی عمرانکارشناسیکامیار صالحی درچه عابدی3

امتیازآورساختمان و ابنیهسازه-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدمحسن وشوشادی4

امتیازآورساختمان و ابنیهمهندسی معماریکارشناسی ارشدشیوا لطفعلیان5

امتیازآورساختمان و ابنیهعمران-مهندسی عمرانکارشناسیرامین حسینی6

امتیازآورساختمان و ابنیهمهندسی عمرانکارشناسیمهدی فرزانه7

امتیازآورساختمان و ابنیهعمران-مهندسی عمرانکارشناسیعلیرضا جعفر یحیی8

امتیازآورساختمان و ابنیهعمران-مهندسی تکنولوژی عمرانکارشناسیمهدی خوش کام9

امتیازآورساختمان و ابنیهحسابداریکارشناسیسید سروش رئوفی10

امتیازآورساختمان و ابنیهکامپیوترکاردانیعلی عالی نژاد11

امتیازآورنفت و گازحسابداریکارشناسی ارشدمصطفی کاظمی نیا12

امتیازآورنفت و گازعمران-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدابراهیم امین13

امتیازآورنفت و گازمهندسی برق قدرتکارشناسیبابک هارونی14

امتیازآورنفت و گازمدیریت صنعتیکارشناسیرضارضایی15

امتیازآورنفت و گازحسابداریکارشناسیمهسا مبینی کشه16

امتیازآورنفت و گازعمران-مهندسی عمرانکارشناسیپویا فدائی17



شرکت سکاف
(مدیرعامل،هیئت مدیره و کارکنان امتیاز آور)جدول افراد امتیاز آور

توضیحاترشته ثبت شدهمدرک تحصیلیمقطع تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

امتیازآورنفت و گازعمران-مهندسی عمرانکارشناسیمحمد حسینمردی18

امتیازآورراه و ترابریحسابداریکارشناسی ارشدغالمرضا باقری19

امتیازآورراه و ترابریمدیریت پروژه وساختکارشناسی ارشدنیلوفر امیریان مالباشی20

امتیازآورراه و ترابریعمران-مهندسی عمرانکارشناسیعلی مجدی21

امتیازآورراه و ترابریمهندسی مکانیککارشناسیعلیرضا افشاری22

امتیازآورراه و ترابریعمران-مهندسی عمرانکارشناسیخسرو میرزائی23

امتیازآورراه و ترابریمهندسی فناوری اطالعاتکارشناسیعباس هاشمی24

امتیازآورراه و ترابریمکانیککارشناسیعلی مخلص آبادی فراهانی25

امتیازآورراه و ترابریکاربرد کامپیوترکاردانیمهوش سهیلی انارکی26

امتیازآورتاسیسات و تجهیزاتطراحی فرآیندها-مهندسی شیمیکارشناسی ارشدپیمان معافی مدنی27

امتیازآورتاسیسات و تجهیزاتمهندسی نفتکارشناسی ارشدرضا چمن دار28

امتیازآورتاسیسات و تجهیزاتالکترونیک-مهندسی برقکارشناسیشبنم گل یائی29

امتیازآورتاسیسات و تجهیزاتالکتروتکنیککاردانیسیدمهدی بنی طبا30

امتیازآورصنعت و معدناستخراج معدن-مهندسی معدنکارشناسیمحمدامین عباس پور بروجنی31

امتیازآورصنعت و معدنزمین شناسیکارشناسیشکوه فرزین32

امتیازآورصنعت و معدننرم افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسیحسین باباپور33

امتیازآورصنعت و معدنمهندسی صنایعکارشناسینیلوفرناصری34



منابع انساین

نام و نام خانوادگیردیف
سابقه کار مرتبط

(سال)
تخصص کلیدیمحل اخذ مدرکرشته تحصیلیمدرک تحصیلی

رئیس تدارکات(کارزون )دانشگاه آزاددامپزشکیدکترای حرفه ای17امیرحسین درویش بیگی1

مسئول ایمنیدانشگاه بوعلی سیناشیمیدکترا3محمدهادی پروین2

سرپرست دفتر فنیموسسه آموزش عالی مهرالبرزمهندسی عمرانکارشناسی ارشد25عارف نوروز3

مدیرپروژهنروژ(MBA )مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد25نادر رضوی4

مدیر پرژه(علوم تحقیقات)دانشگاهآزاد مهتدسی عمرانکارشناسی ارشد20ایرج علیمی دیزج5

سرپرست کارگاه(کرج )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی ارشد20محمد مهدی احمدزادی6

مهندس اجرایی(مراغه )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی ارشد20یحیی علی پور7

مدیر امورمالی(واحد رودسر )دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی ارشد18غالمرضا باقری8

مسئول فنیدانشگاه تهرانمکانیککارشناسی ارشد15فرزانه مهدیه نجف آبادی9

دفتر داردانشکده صدا سیما جمهوری اسالمی ایرانتبلیغات بازرگانیکارشناسی ارشد14زویا زیتونی10

مسئول ابنیه تأسیسات(یاسوج)دانشگاه آزاد مهندسی عمرانکارشناسی ارشد13فرشید فریدی11

مدیر اداری(صفادشت)دانشگاه آزاد حسابداریکارشناسی ارشد13مصطفی کاظمی نیا12

کارشناس دفترفنیدانشگاه یزدمهندسی عمرانکارشناسی ارشد10ابراهیم امین13

پشتیبانی(قم )دانشگاه آزاد راوبط بین المللکارشناسی ارشد10امیر شریفی اصل14

کارمند(اصفهان )دانشگاه آزادمهندسی معماریکارشناسی ارشد10شیوا لطفعلیان15

کارشناس کنترل کیفیدانشگاه آزاد شهرقدسمدیریت مالیکارشناسی ارشد10متین عادلپور16

امور اجراییدانشگاه بوعلی سینامهندسی کشاورزیکارشناسی ارشد8حمیدرضا محجوبی پور17

سرپرست(نهران)دانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسی مواد متالوژی خوردگیکارشناسی ارشد8میالد ناظم18

مسئول ایمنیدانشگاه مالیرمهندسی منابع طبیعیکارشناسی ارشد7سوده سادات قشمی19

کارشناس ایمنیپژوهشکده علوم فنون آتیهایمنی بهداشتکارشناسی ارشد7محمد رضا بغدادی20 نام و نام خانوادگیردیف
سابقه کار مرتبط

(سال)
تخصص کلیدیمحل اخذ مدرکرشته تحصیلیمدرک تحصیلی

کارشناس کنترل پروژه(اراک)دانشگاه آزاد اسالمی مهندسی صنایعکارشناسی ارشد6پریسا بوالحسنی21

کارشناس دفترفنیموسسه غیرانتفاعی نورطوبیمدیریت پروژه و ساختکارشناسی ارشد6نیلوفر امیریان مالباشی22

کارمند دفتر فنی(تهران غرب)دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی ارشد5احسانه منصور قناعی23

کارشناس کنترل کیفیدانشگاه سمنانمهندسی شیمیکارشناسی ارشد5پیمان معافی مدنی24

حسابدار(المرد)دانشگاه آزاد اسالمیمدیریت بازرگانیکارشناسی ارشد5حسین زمانی25

دفتر فنی(امیدیه )دانشگاه آزادمهندسی نفتکارشناسی ارشد5رضا چمن دار26

کارمنددانشکده پردیس دانشگاه تهرانمهندسی شیمیکارشناسی ارشد5فوزیه طلوع بهبود27

کارمند مناقصاتمؤسسه آموزش عالی تجنمهندسی منابع طبیعیکارشناسی ارشد3تهمینه نادری سروینه باغی28

دفتر فنیدانشگاه یاسوجمهندسی مکانیککارشناسی ارشد3مرتضی دیلمی29

کارمند کنترل پروژه(گیالن)دانشگاه آزادمهندسی معماریکارشناسی ارشد2مهرانگیز حسنوند30

ITکارشناس (ری )دانشگاه پیام نورمهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد2میالد زرین31

کنترل کیفی(آبادان )دانشگاه آزادمدیریت بازرگانیکارشناسی25علی باقری32

کنترل کیفی(تهران جنوب)دانشگاه آزاد (طراحی جامدات )مهندسی مکانیک کارشناسی25غالمرضا اسکوئی33

سرپرست دفترفنی(زنجان)دانشگاه آزاد مهندسی عمرانکارشناسی23ناصر منثوری34

سرپرست کارگاه(الهور )دانشگاه پاکستانمهندسی عمرانکارشناسی20بابک میسری35

سرپرست کارگاه(نهران)دانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسی معدنکارشناسی20غالمرضا نوروزی گودرزی36

مدیرپروژهدانشگاه علم و صنعت ایرانعمرانکارشناسی18امیرعلی ابراهیمی ارمی37

مسئول پشتیبانی(بندرعباس  )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی18جالل رضوی38

حسابدار(خورموج )دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی18سید سروش رئوفی39

نماینده(سمنان)دانشگاه علمی کاربردیمهندسی فناوری اطالعاتکارشناسی18عباس هاشمی40



نام و نام خانوادگیردیف
سابقه کار مرتبط

(سال)
تخصص کلیدیمحل اخذ مدرکرشته تحصیلیمدرک تحصیلی

کارشناس کنترل پروژه(اراک)دانشگاه آزاد اسالمی مهندسی صنایعکارشناسی ارشد6پریسا بوالحسنی21

کارشناس دفترفنیموسسه غیرانتفاعی نورطوبیمدیریت پروژه و ساختکارشناسی ارشد6نیلوفر امیریان مالباشی22

کارمند دفتر فنی(تهران غرب)دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی ارشد5احسانه منصور قناعی23

کارشناس کنترل کیفیدانشگاه سمنانمهندسی شیمیکارشناسی ارشد5پیمان معافی مدنی24

حسابدار(المرد)دانشگاه آزاد اسالمیمدیریت بازرگانیکارشناسی ارشد5حسین زمانی25

دفتر فنی(امیدیه )دانشگاه آزادمهندسی نفتکارشناسی ارشد5رضا چمن دار26

کارمنددانشکده پردیس دانشگاه تهرانمهندسی شیمیکارشناسی ارشد5فوزیه طلوع بهبود27

کارمند مناقصاتمؤسسه آموزش عالی تجنمهندسی منابع طبیعیکارشناسی ارشد3تهمینه نادری سروینه باغی28

دفتر فنیدانشگاه یاسوجمهندسی مکانیککارشناسی ارشد3مرتضی دیلمی29

کارمند کنترل پروژه(گیالن)دانشگاه آزادمهندسی معماریکارشناسی ارشد2مهرانگیز حسنوند30

ITکارشناس (ری )دانشگاه پیام نورمهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد2میالد زرین31

کنترل کیفی(آبادان )دانشگاه آزادمدیریت بازرگانیکارشناسی25علی باقری32

کنترل کیفی(تهران جنوب)دانشگاه آزاد (طراحی جامدات )مهندسی مکانیک کارشناسی25غالمرضا اسکوئی33

سرپرست دفترفنی(زنجان)دانشگاه آزاد مهندسی عمرانکارشناسی23ناصر منثوری34

سرپرست کارگاه(الهور )دانشگاه پاکستانمهندسی عمرانکارشناسی20بابک میسری35

سرپرست کارگاه(نهران)دانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسی معدنکارشناسی20غالمرضا نوروزی گودرزی36

مدیرپروژهدانشگاه علم و صنعت ایرانعمرانکارشناسی18امیرعلی ابراهیمی ارمی37

مسئول پشتیبانی(بندرعباس  )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی18جالل رضوی38

حسابدار(خورموج )دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی18سید سروش رئوفی39

نماینده(سمنان)دانشگاه علمی کاربردیمهندسی فناوری اطالعاتکارشناسی18عباس هاشمی40

نام و نام خانوادگیردیف
سابقه کار مرتبط

(سال)
تخصص کلیدیمحل اخذ مدرکرشته تحصیلیمدرک تحصیلی

کارشناس کنترل پروژه(اراک)دانشگاه آزاد اسالمی مهندسی صنایعکارشناسی ارشد6پریسا بوالحسنی21

کارشناس دفترفنیموسسه غیرانتفاعی نورطوبیمدیریت پروژه و ساختکارشناسی ارشد6نیلوفر امیریان مالباشی22

کارمند دفتر فنی(تهران غرب)دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی ارشد5احسانه منصور قناعی23

کارشناس کنترل کیفیدانشگاه سمنانمهندسی شیمیکارشناسی ارشد5پیمان معافی مدنی24

حسابدار(المرد)دانشگاه آزاد اسالمیمدیریت بازرگانیکارشناسی ارشد5حسین زمانی25

دفتر فنی(امیدیه )دانشگاه آزادمهندسی نفتکارشناسی ارشد5رضا چمن دار26

کارمنددانشکده پردیس دانشگاه تهرانمهندسی شیمیکارشناسی ارشد5فوزیه طلوع بهبود27

کارمند مناقصاتمؤسسه آموزش عالی تجنمهندسی منابع طبیعیکارشناسی ارشد3تهمینه نادری سروینه باغی28

دفتر فنیدانشگاه یاسوجمهندسی مکانیککارشناسی ارشد3مرتضی دیلمی29

کارمند کنترل پروژه(گیالن)دانشگاه آزادمهندسی معماریکارشناسی ارشد2مهرانگیز حسنوند30

ITکارشناس (ری )دانشگاه پیام نورمهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد2میالد زرین31

کنترل کیفی(آبادان )دانشگاه آزادمدیریت بازرگانیکارشناسی25علی باقری32

کنترل کیفی(تهران جنوب)دانشگاه آزاد (طراحی جامدات )مهندسی مکانیک کارشناسی25غالمرضا اسکوئی33

سرپرست دفترفنی(زنجان)دانشگاه آزاد مهندسی عمرانکارشناسی23ناصر منثوری34

سرپرست کارگاه(الهور )دانشگاه پاکستانمهندسی عمرانکارشناسی20بابک میسری35

سرپرست کارگاه(نهران)دانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسی معدنکارشناسی20غالمرضا نوروزی گودرزی36

مدیرپروژهدانشگاه علم و صنعت ایرانعمرانکارشناسی18امیرعلی ابراهیمی ارمی37

مسئول پشتیبانی(بندرعباس  )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی18جالل رضوی38

حسابدار(خورموج )دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی18سید سروش رئوفی39

نماینده(سمنان)دانشگاه علمی کاربردیمهندسی فناوری اطالعاتکارشناسی18عباس هاشمی40

نام و نام خانوادگیردیف
سابقه کار مرتبط

(سال)
تخصص کلیدیمحل اخذ مدرکرشته تحصیلیمدرک تحصیلی

حسابداردانشگاه تهرانحسابداریکارشناسی18عبدالمجید سلیمان شهروئی41

مسئول ماشین آالتدانشگاه غیرانتفاعی تفتانمهندسی مکانیککارشناسی18علیرضا افشاری42

مسئول امور مهندسی(دزفول)دانشگاه اسالمی مهندسی برقکارشناسی18نوش آفرین پاپی قالوند43

مدیر پروژه(قائمشهر)دانشگاه آزاد مهندسی عمرانکارشناسی17مهدی صمدی44

کارشناس مناقصاتدانشگاه شهیدباهنر کرمان(طراحی جامدات )مهندسی مکانیک کارشناسی16سعیده شافعی45

حسابدار(خوراسگان)دانشگاه آزادزمین شناسیکارشناسی16شکوه فرزین46

سرپرست کارگاه(خمینی شهر )دنشگاه آزادمهندسی برق و قدرتکارشناسی15بابک هارونی47

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه(اتهران )دانشگاه آزادمهندسی شیمیکارشناسی15تحسین سعیدپرور48

مدیر بازرگانی(علوم و تحقیقات)دانشگاه آزادمهندسی مکانیککارشناسی15حسین آسودگان49

کنترل کیفی(امیدیه)دانشگاه ازادمهندسی شیمیکارشناسی15رضا باریکانی50

سرپرست کارگاه(تبریز)دانشگاه آزادمهندسی مکانیککارشناسی15رضا حسن خانی51

مهندس اجراییدانشگاه سیستان و بلوچستانمهندسی عمرانکارشناسی15سید دارا بهشتی مال52

نقشه بردار(شهرکرد)دانشگاه آزادعمرانکارشناسی15محمود کاظم پور53

مدیرپرژه(تهران جنوب)دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی15مسعود صابر54

سرپرست کارگاه(شهرکرد )دانشگاه آزاد مهندسی عمرانکارشناسی15مهدی خوش کام55

سرپرست دفترفنی(خلخال )دانشگاه آزادعمرانکارشناسی14وحید فتحی56

سرپرست اجرادانشگاه تبریزمهندسی عمرانکارشناسی13اصغر نصیری57

کارشناس فنی(شبستر )دانشگاه آزادمهندسی کامپیوترکارشناسی13حسین باباپور58

نقشه بردار(بوشهر )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی13داریوش صفرپور گنجه59

سرپرست کارگاهدانشگاه یزدمهندسی عمرانکارشناسی13محسن وشوشادی60 نام و نام خانوادگیردیف
سابقه کار مرتبط

(سال)
تخصص کلیدیمحل اخذ مدرکرشته تحصیلیمدرک تحصیلی

انباردار(مبارکه )دانشگاه آزادمدیریت صنعتیکارشناسی12رضا رضایی61

سرپرست دفتر فنی(سنندج )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی12محمد مهدی سلطانی62

مسئول ایمنیدانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی تهرانمهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی12ملیحه مظاهری63

حسابدار(فیروزآباد )دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی11بهتاش رزمجویی64

مسئول کنترل پروژه(گچساران)دانشگاه آزادمهندسی صنایعکارشناسی10امیدرضا حسنی65

کارشناس بازرگانیدانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزاقتصادبازرگانیکارشناسی10بهروز امامی66

سرپرست کنترل پروژه(مرند)دانشگاه پیام نورمدیریت دولتیکارشناسی10علی جعفری ثالث67

مسئول ایمنی(المرد)دانشگاه آزادمهندسی شیمی صنایع گازکارشناسی10منصور کریم زاده68

سرپرست دفتر فنیدانشگاه خواجه نصیر طوسیمهندسی عمرانکارشناسی10مهیار زین العابدینی قمی69

حسابدار(شبستر )دانشگاه آزاد مدیریت صنعتیکارشناسی9حجت اله باقرلو70

دفتر فنی(مازندران )مؤسسه آموزش غیرانتفاعیمهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی8بهرام حسنی71

دفتر فنی(رودهن )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی8پویا فدائی72

کنترل پروژه(کرمان)دانشگاه آزاد اسالمی کامپیوترکارشناسی8جاسم ابراهیمی کوکی73

رابط حراست(کازرون )دانشگاه آزادباستان شناسیکارشناسی8داوود غالم نژاد74

کارشناس بازرگانی(تهران مرکز)دانشگاه آزاد اسالمیالکتروتکنیککارشناسی8سحر خطیبیان75

اموراداری(المرد)دانشگاه پیام نورمدیریت بازرگانیکارشناسی8محسن محمدپور76

نقشه بردار(مالیر )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی8محمد گمار77

حسابدار(تفرش )دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی8معصومه علیاری78

افسر ایمنی(بابل )دانشگاه علمی کاربردیمهندسی تکنولوژیکارشناسی8مهدی عیدی79

امور اداری(خوراسگان اصفهان )دانشگاه آزادروانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی8مهدیه بنفشی80



نام و نام خانوادگیردیف
سابقه کار مرتبط

(سال)
تخصص کلیدیمحل اخذ مدرکرشته تحصیلیمدرک تحصیلی

انباردار(مبارکه )دانشگاه آزادمدیریت صنعتیکارشناسی12رضا رضایی61

سرپرست دفتر فنی(سنندج )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی12محمد مهدی سلطانی62

مسئول ایمنیدانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی تهرانمهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی12ملیحه مظاهری63

حسابدار(فیروزآباد )دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی11بهتاش رزمجویی64

مسئول کنترل پروژه(گچساران)دانشگاه آزادمهندسی صنایعکارشناسی10امیدرضا حسنی65

کارشناس بازرگانیدانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزاقتصادبازرگانیکارشناسی10بهروز امامی66

سرپرست کنترل پروژه(مرند)دانشگاه پیام نورمدیریت دولتیکارشناسی10علی جعفری ثالث67

مسئول ایمنی(المرد)دانشگاه آزادمهندسی شیمی صنایع گازکارشناسی10منصور کریم زاده68

سرپرست دفتر فنیدانشگاه خواجه نصیر طوسیمهندسی عمرانکارشناسی10مهیار زین العابدینی قمی69

حسابدار(شبستر )دانشگاه آزاد مدیریت صنعتیکارشناسی9حجت اله باقرلو70

دفتر فنی(مازندران )مؤسسه آموزش غیرانتفاعیمهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی8بهرام حسنی71

دفتر فنی(رودهن )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی8پویا فدائی72

کنترل پروژه(کرمان)دانشگاه آزاد اسالمی کامپیوترکارشناسی8جاسم ابراهیمی کوکی73

رابط حراست(کازرون )دانشگاه آزادباستان شناسیکارشناسی8داوود غالم نژاد74

کارشناس بازرگانی(تهران مرکز)دانشگاه آزاد اسالمیالکتروتکنیککارشناسی8سحر خطیبیان75

اموراداری(المرد)دانشگاه پیام نورمدیریت بازرگانیکارشناسی8محسن محمدپور76

نقشه بردار(مالیر )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی8محمد گمار77

حسابدار(تفرش )دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی8معصومه علیاری78

افسر ایمنی(بابل )دانشگاه علمی کاربردیمهندسی تکنولوژیکارشناسی8مهدی عیدی79

امور اداری(خوراسگان اصفهان )دانشگاه آزادروانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی8مهدیه بنفشی80

نام و نام خانوادگیردیف
سابقه کار مرتبط

(سال)
تخصص کلیدیمحل اخذ مدرکرشته تحصیلیمدرک تحصیلی

انباردار(مبارکه )دانشگاه آزادمدیریت صنعتیکارشناسی12رضا رضایی61

سرپرست دفتر فنی(سنندج )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی12محمد مهدی سلطانی62

مسئول ایمنیدانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی تهرانمهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی12ملیحه مظاهری63

حسابدار(فیروزآباد )دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی11بهتاش رزمجویی64

مسئول کنترل پروژه(گچساران)دانشگاه آزادمهندسی صنایعکارشناسی10امیدرضا حسنی65

کارشناس بازرگانیدانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزاقتصادبازرگانیکارشناسی10بهروز امامی66

سرپرست کنترل پروژه(مرند)دانشگاه پیام نورمدیریت دولتیکارشناسی10علی جعفری ثالث67

مسئول ایمنی(المرد)دانشگاه آزادمهندسی شیمی صنایع گازکارشناسی10منصور کریم زاده68

سرپرست دفتر فنیدانشگاه خواجه نصیر طوسیمهندسی عمرانکارشناسی10مهیار زین العابدینی قمی69

حسابدار(شبستر )دانشگاه آزاد مدیریت صنعتیکارشناسی9حجت اله باقرلو70

دفتر فنی(مازندران )مؤسسه آموزش غیرانتفاعیمهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی8بهرام حسنی71

دفتر فنی(رودهن )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی8پویا فدائی72

کنترل پروژه(کرمان)دانشگاه آزاد اسالمی کامپیوترکارشناسی8جاسم ابراهیمی کوکی73

رابط حراست(کازرون )دانشگاه آزادباستان شناسیکارشناسی8داوود غالم نژاد74

کارشناس بازرگانی(تهران مرکز)دانشگاه آزاد اسالمیالکتروتکنیککارشناسی8سحر خطیبیان75

اموراداری(المرد)دانشگاه پیام نورمدیریت بازرگانیکارشناسی8محسن محمدپور76

نقشه بردار(مالیر )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی8محمد گمار77

حسابدار(تفرش )دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی8معصومه علیاری78

افسر ایمنی(بابل )دانشگاه علمی کاربردیمهندسی تکنولوژیکارشناسی8مهدی عیدی79

امور اداری(خوراسگان اصفهان )دانشگاه آزادروانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی8مهدیه بنفشی80 نام و نام خانوادگیردیف
سابقه کار مرتبط

(سال)
تخصص کلیدیمحل اخذ مدرکرشته تحصیلیمدرک تحصیلی

امور تدارکاتموسسه آموزش عالی شیرازمدیریت بازرگانیکارشناسی8مهرداد عراض پور81

حسابداردانشگاه پیام نور البرزحسابداریکارشناسی7الهام بختیاری82

کنترل کیفی(خرمشهر)دانشگاه پیام نورشیمیکارشناسی7سید موسی موسوی اصل83

امور اجرایی(تاکستان)دانشگاه آزاد (طراحی جامدات )مهندسی مکانیک کارشناسی7علی مخلص آبادی فراهانی84

کارشناس دفترفنی(شیراز)دانشگاه آزاد صنایع پاالیش-مهندسی شیمیکارشناسی7علیرضا صنعت نیای جهرمی85

رابط حراست(مرودشت )دانشگاه آزادمهندسی شیمیکارشناسی7مازیار نجفی86

حسابدار(المرد)دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی6چمران روستایی87

حسابدار(نورآباد ممسنی )دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی6(گشتاسبی)حسن اکابری منش88

افسر ایمنی(بویرصنعت)دانشگاه جامع علمی کاربردیایمینی بهداشتکارشناسی6داریوش انصاری89

دفتر فنی(ارومیه )دانشگاه آزاد مهندسی عمرانکارشناسی6رامین حسینی90

کنترل پروژه(گچساران )دانشگاه آزادمهندسی شیمیکارشناسی6سعید رستمی91

حسابداردانشگاه جامع علمی کاربردیحسابرسیکارشناسی6فاطمه ابراهیم پور92

دفتر فنی(کرمان)دانشگاه آزاد مهندسی معماریکارشناسی5رسول شریفی مقدم93

کنترل پروژه(ابهر )دانشگاه آزادمهندسی صنایعکارشناسی5سجاد اقبالی94

کارمند کنترل پروژهدانشگاه پیام نورمهندسی صنایعکارشناسی5شیوا عابدی95

امور اجرایی(کرمان )مؤسسه آموزش غیرانتفاعیمهندسی تکنولوژی عمرانکارشناسی5علی حاتمی طولش96

کارشناس دفتر فنی(کاشان )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی5علیرضا جعفر یحیی97

کارمند کنترل پروژهموسسه آموزش عالی پارسمهتدسی شیمیکارشناسی5کاظم کشت کار98

نقشه بردار(همدان )دانشگاه آزادمهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسی5محسن خاکپور محب99

دفتر فنی(ایالم)دانشگاه آزادمعماریکارشناسی5محمد جان نسار دلنجان100 نام و نام خانوادگیردیف
سابقه کار مرتبط

(سال)
تخصص کلیدیمحل اخذ مدرکرشته تحصیلیمدرک تحصیلی

امور اداریدانشگاه جامع علمی کاربردیحسابداریکارشناسی5مصطفی رئیسی101

دفتر فنی(کرمان)دانشگاه آزاد مهندسی عمرانکارشناسی5معصومه شبان102

کارشناس کنترل پروژه(بروجرد)دانشگاه آزادمهندسی صنایعکارشناسی4بهناز سهراب فر145

کنترل پروژهدانشگاه هندوستانمدیریت اجراییکارشناسی4پریناز اسالمی103

دفتر فنی(همدان )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی4حسین رحیمی وقار104

امور اجرایی(شهرکرد)دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی4سعید غفاری105

کنترل پروژه(خوزستان )دانشگاه پیام نورمهندسی صنایعکارشناسی4سید حسین مویساوی زاده106

مسئول انبار(لردگان)پیام نورمدیریت صنعتیکارشناسی4فرشاد نوروزی مصیر107

دفتر فنی(کرج )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی4محمد حسینمردی108

کارشناس کنترل پروژهدانشگاه شهید بهشتیمهندسی عمرانکارشناسی4مهدی فرزانه109

حسابدار(کاشان )دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی4مهسا مبینی کشه110

کارشناس برنامه ریزی(تهران جنوب)دانشگاه آزادمهندسی صنایعکارشناسی4نیلوفر ناصری111

کارشناس برنامه ریزیدانشگاه صنعتی شیرازمهندسی صنایعکارشناسی3آالله چوبساز112

امور اداری(همدان )دانشگاه آزاد حسابداریکارشناسی3بهرزو باباخانی113

دفتر فنی(تهران )دانشگاه آزاد (الکترونیک )مهندسی برق کارشناسی3شبنم گل یائی114

کارمند دفتر فنیدانشگاه ازاد اسالمی کرجمهندسی عمرانکارشناسی3شیدا ستوده چالشتری115

امور اجرایی(چالوس )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی3علی مجدی116

افسر ایمنی(المرد)دانشگاه مدیریت صنعتیکارشناسی3علیرضا رفوشه117

دفتر فنیدانشگاه ازاد اسالمی کازرونمعماریکارشناسی3محمد ابراهیمی118

انبارداردانشگاه آزاد ارسنجانمهندسی مکانیککارشناسی3محمدرضا اسکندری119

کارمند کنترل پروژهدانشگاه پیام نور تهران غربحسابداریکارشناسی3منصوره عبدالهی120



نام و نام خانوادگیردیف
سابقه کار مرتبط

(سال)
تخصص کلیدیمحل اخذ مدرکرشته تحصیلیمدرک تحصیلی

امور اداریدانشگاه جامع علمی کاربردیحسابداریکارشناسی5مصطفی رئیسی101

دفتر فنی(کرمان)دانشگاه آزاد مهندسی عمرانکارشناسی5معصومه شبان102

کارشناس کنترل پروژه(بروجرد)دانشگاه آزادمهندسی صنایعکارشناسی4بهناز سهراب فر145

کنترل پروژهدانشگاه هندوستانمدیریت اجراییکارشناسی4پریناز اسالمی103

دفتر فنی(همدان )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی4حسین رحیمی وقار104

امور اجرایی(شهرکرد)دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی4سعید غفاری105

کنترل پروژه(خوزستان )دانشگاه پیام نورمهندسی صنایعکارشناسی4سید حسین مویساوی زاده106

مسئول انبار(لردگان)پیام نورمدیریت صنعتیکارشناسی4فرشاد نوروزی مصیر107

دفتر فنی(کرج )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی4محمد حسینمردی108

کارشناس کنترل پروژهدانشگاه شهید بهشتیمهندسی عمرانکارشناسی4مهدی فرزانه109

حسابدار(کاشان )دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی4مهسا مبینی کشه110

کارشناس برنامه ریزی(تهران جنوب)دانشگاه آزادمهندسی صنایعکارشناسی4نیلوفر ناصری111

کارشناس برنامه ریزیدانشگاه صنعتی شیرازمهندسی صنایعکارشناسی3آالله چوبساز112

امور اداری(همدان )دانشگاه آزاد حسابداریکارشناسی3بهرزو باباخانی113

دفتر فنی(تهران )دانشگاه آزاد (الکترونیک )مهندسی برق کارشناسی3شبنم گل یائی114

کارمند دفتر فنیدانشگاه ازاد اسالمی کرجمهندسی عمرانکارشناسی3شیدا ستوده چالشتری115

امور اجرایی(چالوس )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی3علی مجدی116

افسر ایمنی(المرد)دانشگاه مدیریت صنعتیکارشناسی3علیرضا رفوشه117

دفتر فنیدانشگاه ازاد اسالمی کازرونمعماریکارشناسی3محمد ابراهیمی118

انبارداردانشگاه آزاد ارسنجانمهندسی مکانیککارشناسی3محمدرضا اسکندری119

کارمند کنترل پروژهدانشگاه پیام نور تهران غربحسابداریکارشناسی3منصوره عبدالهی120

نام و نام خانوادگیردیف
سابقه کار مرتبط

(سال)
تخصص کلیدیمحل اخذ مدرکرشته تحصیلیمدرک تحصیلی

امور اداریدانشگاه جامع علمی کاربردیحسابداریکارشناسی5مصطفی رئیسی101

دفتر فنی(کرمان)دانشگاه آزاد مهندسی عمرانکارشناسی5معصومه شبان102

کارشناس کنترل پروژه(بروجرد)دانشگاه آزادمهندسی صنایعکارشناسی4بهناز سهراب فر145

کنترل پروژهدانشگاه هندوستانمدیریت اجراییکارشناسی4پریناز اسالمی103

دفتر فنی(همدان )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی4حسین رحیمی وقار104

امور اجرایی(شهرکرد)دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی4سعید غفاری105

کنترل پروژه(خوزستان )دانشگاه پیام نورمهندسی صنایعکارشناسی4سید حسین مویساوی زاده106

مسئول انبار(لردگان)پیام نورمدیریت صنعتیکارشناسی4فرشاد نوروزی مصیر107

دفتر فنی(کرج )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی4محمد حسینمردی108

کارشناس کنترل پروژهدانشگاه شهید بهشتیمهندسی عمرانکارشناسی4مهدی فرزانه109

حسابدار(کاشان )دانشگاه آزادحسابداریکارشناسی4مهسا مبینی کشه110

کارشناس برنامه ریزی(تهران جنوب)دانشگاه آزادمهندسی صنایعکارشناسی4نیلوفر ناصری111

کارشناس برنامه ریزیدانشگاه صنعتی شیرازمهندسی صنایعکارشناسی3آالله چوبساز112

امور اداری(همدان )دانشگاه آزاد حسابداریکارشناسی3بهرزو باباخانی113

دفتر فنی(تهران )دانشگاه آزاد (الکترونیک )مهندسی برق کارشناسی3شبنم گل یائی114

کارمند دفتر فنیدانشگاه ازاد اسالمی کرجمهندسی عمرانکارشناسی3شیدا ستوده چالشتری115

امور اجرایی(چالوس )دانشگاه آزادمهندسی عمرانکارشناسی3علی مجدی116

افسر ایمنی(المرد)دانشگاه مدیریت صنعتیکارشناسی3علیرضا رفوشه117

دفتر فنیدانشگاه ازاد اسالمی کازرونمعماریکارشناسی3محمد ابراهیمی118

انبارداردانشگاه آزاد ارسنجانمهندسی مکانیککارشناسی3محمدرضا اسکندری119

کارمند کنترل پروژهدانشگاه پیام نور تهران غربحسابداریکارشناسی3منصوره عبدالهی120 نام و نام خانوادگیردیف
سابقه کار مرتبط

(سال)
تخصص کلیدیمحل اخذ مدرکرشته تحصیلیمدرک تحصیلی

کارشناس بازرگانیدانشگاه پیام نور پرندمهندسی مدیریت اجراییکارشناسی3مهسا معتمدزاهد121

رابط حراست(آبادان )دانشگاه آزادمهندسی شیمیکارشناسی2سیدعباس عیدانی122

امور اجرایی(نورآبادممسنی )دانشگاه آزادمهندسی تکنولوژیکارشناسی2محمد مهدی علمداری123

کارمندکنترل پروژه(تهران )دانشگاه آزادمهندسی کامپیوترکارشناسی2مریم بصیری124

دفتر فنی(اروندان )مؤسسه غیرانتفاعی مهندسی تکنولوژیکارشناسی2مهتاب مرادی125

اموراجرایی(بهبهان)دانشگاه آزاد آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی2وحید سلیمان شهرویی126

دفترداردانشگاه غیرانتفاعی البرزمدیریت بازرگانیکارشناسی1عابده صابر127

امور اداری(اصفهان )جهاد دانشگاهی کامپیوترکاردانی20مهوش سهیلی انارکی128

اموراداری(نورآبادممسنی )دانشگاه پیام نورمدیریت دولتیکاردانی17امیدرضا فرامرزی129

کارمند اداری(قدسیه ساری )آموزشکده فنی و حرفه ای حسابداریکاردانی16زهره رئیسی نژاد130

مدیرروابط عمومی(رودهن)دانشگاه آزاد تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی16مسعود بوربور131

کارپرداز(دلیجان )دانشگاه آزادالکتروتکنیککاردانی15سید مهدی بنی طبا132

کمک انباردار(کرج)دانشگاه جامع علمی کاربردی حسابداریکاردانی15محمد پارسازاده133

اموراداری(پاکدشت)دانشگاه فنی و حرفه ایتکنولوژی تولیدات زراعیکاردانی15محمدامینی الرگانی134

سرپرست کارگاهدانشکده فنی و حرفه ای چمران کرمانساختمانکاردانی15مسلم کوهیان135

حسابدار(سمنان )دانشگاه آزادحسابداریکاردانی13مرتضی مهدیان136

سرپرست کارگاه(کرمانشاه )دانشگاه آزادعمرانکاردانی12محسن پروین137

سرپرست اجرا(بوشهر )دانشگاه آزادمکانیککاردانی12مهدی فرامرزی138

نقشه بردار(کرمانشاه )دانشگاه آزادعمرانکاردانی10حبیب ویسی139

امور اجرایی(بروجرد )آموزشکده فنی و حرفه ای ساختمانکاردانی5مهراب جلیلی140
نام و نام خانوادگیردیف

سابقه کار مرتبط
(سال)

تخصص کلیدیمحل اخذ مدرکرشته تحصیلیمدرک تحصیلی

دفتر فنی(المرد)دانشگاه آزاد فنی شیمیکاردانی4پیمان خلیلی141

اوپراتور بچینگ(شوشتر)دانشگاه آزاد اسالمی الکتروتکنیککاردانی4فرشاد ملک محمدی گله142

کارگر فنی(اروندان )مؤسسه آموزش عالی غیردولتی نقشه کشی عمومیکاردانی3امید شلشاوی143

امور اداریدانشکده قدسیه ساریحسابداریکاردانی3زهره رئیسی نژاد144

بهیاردانشکده فنی و حرفه ای دورودساختمانکاردانی3میالد فرجی145



روش های ایمین



خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

شــرکت ســکاف بــا زمینــه کاری نفــت و گاز، ســاختمان و ابنیــه ،راه و ترابــری، صنعــت و معــدن، 
رضایتمنــدی  افزایــش  و  خــود  کاری  کیفیــت  مســتمر  بهبــود  راســتای  در  تجهیــزات  و  تاسیســات 
زیســت  محیــط  و  بهداشــت  ایمنــی،  مدیریــت  سیســتم  ســازی  پیــاده  بــه  اقــدام  مشــتریان، 
بــر اســاس اســتانداردهای سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی ISO 14001:2015 و سیســتم مدیریــت ایمنــی 
و بهداشــت شــغلی OHSAS  45001:2018 نمــوده و خطــوط مشــی ســازمان را بــه شــرح زیــر اعــالم داشــته و 

خــود را در قبــال آنهــا متعهــد مــی دانــد:

ــط  ــوالت، محی ــت محص ــا کیفی ــط ب ــرد مرتب ــل کارب ــات قاب ــایر الزام ــی و س ــررات مل ــن و مق ــتاندارها، قوانی ــت از اس تبعی
زیست،بهداشــت شــغلی و ایمنــی کار

ســاماندهی و بهبــود مســتمر فرآیندهــای جــاری ســازمان در راســتای جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت و کاهــش ریســکهای 
ایمنــی و بهداشــت شــغلی

تعهــد بــه پیشــگیری از آلودگــی هــای زیســت محیطی)بــه آب ،خــاک و هــوا(و اســتفاده بهینــه از منابــع و کاهــش حــوادث 
نیــروی انســانی و بیماریهــای شــغلی، از طریــق شناســایی،پایش و کنتــرل جنبــه هــای بــارز زیســت محیطــی و خطــرات ایمنــی 

و بهداشــتی در کلیــه مراحــل ، ســاخت و اجــرا پــروژه هــا

گزارش دهی و اطالع رسانی شفاف عملکرد و ایمنی و بهداشت در تمام سازمان

کاهش ضایعات و حفاظت از منابع و انرژی

مدیریــت ارشــد شــرکت ســکاف، ضمــن بازنگــری دوره ای ایــن خــط مشــی بصــورت ســاالنه و نیــز تعهــد بــه 
ــرای تعییــن و بازنگــری اهــداف قــرار داده اســت. بدیــن  ــود مســتمر، ایــن خــط مشــی را چهارچوبــی ب بهب
ــان، تامیــن کننــدگان و ذینفعــان قــرار گرفتــه و انتظــار  منظــور ایــن خــط مشــی در دســترس تمامــی کارکن

میــرود بــا همــت و مشــارکت پرســنل تحقــق ایــن امــر میســر گــردد. 



دامنه کاربرد:

ایــن نظامنامــه مبتنــی بــر اســتانداردهای OHSAS 18001:2007 , ISO 14001:2004 تهیــه شــده و سیســتم مدیریــت 

زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شرکت را تشریح کرده است.

 دامنــه کاربــرد ایــن نظامنامــه : فرآیندهــای سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی ، سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی 

شــرکت بــرای کلیــه فعالیتهــا ، پــروژه هــا و خدمــات چــارت ســازمان معتبــر اســت .

2- استاندارد مرجع

شــغلی   بهداشــت  و  ایمنــی  محیطــی،  زیســت  مدیریــت  سیســتم  بــرای  اســتفاده  مــورد  مرجــع  اســتاندارد 

OHSAS 18001:2007 , ISO 14001:2004  می باشد.

تذکــر : کلیــه مــدارک HSE ســاز مــان ) خــط مشــی ، روشــهای اجرایــی ، دســتور العمــل هــا و .... ( مبتنــی بــر اســتاندارهای مذکــور 

تهیــه و تصویــب شــده انــد و اشــاره بــه ســال ویرایــش اســتاندارهای مرجــع تنهــا در متــن نظــام نامــه صــورت مــی پذیــرد.

3- واژگان و تعاريف : 

کلیه اصطالحات بکار رفته در این نظامنامه مطابق استاندارد OHSAS 18001:2007. ISO 14001:2004 می باشند.

4- سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی:

1-4 - الزامات کلی:

كليــه الزامــات سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی و ایمنــی و بهداشــت شــغلی شــرکت در بنــد 4 همیــن نظامنامــه آورده شــده 

اســت.

2-4- خط مشی :

خــط مشــی سیســتم مدیریــت یکپارچــه توســط مدیریــت ارشــد ســازمانی تهیــه و بــه کلیــه بخشــهای ســازمانی ابــالغ شــده و 

در دســترس کلیــه طرفهــای ذینفــع میباشــد.



خط مشی

طرح ریزی

ممیزی بازخورد از نتایج اندازه گیری عملکرد

3-4- طرح ریزی :

خط مشی

طرح ریزی

اجرا و عملیات

ممیزی بازخورد از نتایج اندازه گیری و عملکرد

بازنگری مدیریت



ــت  ــای زیس ــه ه ــرل جنب ــی و کنت ــایی، ارزیاب 1-3-4- شناس

ــی  : ــای ایمن ــک ه ــی و ریس محیط

شرح مختصر روش :

نمودار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

شناسایی خطرات مشاغل و تکمیل فرم های بررسی خطرات محیط کار

بررسی عوامل زیان آور محیط کار و تکمیل فرم بررسی عوامل زیان آور محیط کار

ثبت خطرات و پیامدهای خطرات در جدول ارزیابی سطح ریسک

ثبت علل  ایجاد خطرات

ثبت علل  ایجاد خطرات

) William Fine تهیه و تصویب جداول ارزیابی ریسک ) به روش

تعیین سطح ریسک و اولویت بندی برای هر یک از خطرات در جدول ارزیابی ریسک

تدوین اهداف و برنامه های کنترلی و انجام اقدامات اصالحی برای کنترل ریسک ها 
بر اساس اولویت بندی 

بازنگری ساالنه و یا در مقاطع کوتاه تر فرآیند شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و کنترل 
ریسک

شروع

پایان

نگهداری سوابق

مسئول HSE با همکاری کلیه کارکنان مرتبط

مسئول HSE با همکاری کلیه کارکنان مرتبط

HSE مسئول

HSE مسئول

HSE مسئول

HSE مسئول

با توجه به ساختار شرکت، این سطح پس از اتمام اولین دوره ارزیابی، در 
جلسه بازنگری مدیریت مطرح و تعیین می شود

 HSE مدیریت عامل/نماینده مدیریت/مسئول

 HSE نماینده مدیریت/مسئول



روش ارزیابی ریسک :

 پــس از شناســایی خطــرات : ریســکهای مربوطــه کــه متوجــه کارکنــان و محیــط زیســت و تســهیالت مــی شــود و مــورد ارزشــیابی 

ــر ( وقــوع و شــدت پبامدهــای ناشــی از رخــداد  ــا توات ــه احتمــال )ی ــگام ارزشــیابی ریســک توجــه کافــی ب ــرار مــی گیرد.هن ق

خطرناک معطوف می شود.

 بــر اســاس ارزیابــی ریســک و بــه منظــور دســتیابی بــه ســطح قابــل قبولــی از ریســک ، مــی بایســت در صــورت نیــاز توصیــه 

هایــی بــه مدیریــت در مــورد کاهــش ریســک ارائــه شــود . ایــن توصیــه هــا مــی توانــد بــر اســاس قضــاوت تحلیــل گــر، یــا بــا 

اســتفاده از معیــار هــای برگزیــده شــده توســط شــر کــت بــه منظــور هدایــت تصمیــم گیریهــا در مــورد کاهــش ریســک انجــام 

گیــرد .

امتیاز دهی و اولویت بندی ریسکها:

در ایــن روش بــر اســاس جــداول طبقــه بنــدی احتمــال وقــوع ، طبقــه بنــدی شــدت و طبقــه بنــدی میــزان تمــاس ، امتیــاز هــر 

ــرای هــر  ــل ایجــاد خطــرات و پیامــد هــای هــر یــک تعییــن و ب ــرآورد احتمــال ؛ عل ــا در ب ریســک محاســبه مــی گــردد. ضمن

وضعیــت ارزیابــی جداگانــه ای صــورت مــی پذیــرد.

سپس نتایج حاصل از سه جدول اشاره شده به منظور تعیین رتبه ریسک، در هم ضرب می گردد. 

پــس از اولیــن دوره ارزیابــی در هــر پــروژه لیســت کلیــه خطــرات و جنبــه هــای شناســایی و ارزیابــی شــده بــه همــراه پیامدهــا 

ــری و تعییــن  ــم گی ــه هــا و ریســک هــا مرتــب شــده و جهــت تصمی ــی جنب ــرم لیســت نهای و RPN هــای مربوطــه تحــت ف

محــدوده ریســک هــای قابــل قبــول در جلســه بازنگــری مدیریــت مطــرح مــی شــوند و در ایــن جلســه ســطح ریســک قابــل 

قبــول تعییــن و ریســک هــا بــه ســه ســطح تقســیم و بــرای هــر ســطح بــه شــرح ذیــل اقــدام مربوطــه برنامــه ریــزی و اجــرا 

خواهــد شــد:

 ابتــدا بــرای ریســکهای بــا ســطحHigh Risk( H( و اهــداف و برنامــه هــای کنترلــی و اقدامــات اصالحــی تهیــه شــده تــا بــه 

ســطح Medium( M( یــا L )Low(  برســند ســپس بــرای ریســک هــای بــا ســطح M اقدامــات اصالحــی مناســب برنامــه ریــزی 

و اجــرا شــده تــا بــه ســطح L برســند و پــس از رســاندن خطــرات بــه ســطح قابــل قبــول )ســطح L(آنهــا را تحــت کنتــرل مــداوم 

نگهــداری مــی کنیــم.

بازنگری فرآیند شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و کنترل ریسک :

اگــر تغییراتــی در شــرکت صــورت گیــرد کــه ایــن تغییــرات اعتبــار ارزیابــی هــای فعلــی را زیــر ســوال ببــرد، بایســتی بازنگــری 

صــورت بگیــرد. ایــن تغییــرات مــی توانــد شــامل مــوارد ذیــل باشــد :

تغییر در فرآیند اجرای عملیات	 

شروع یک عملیات جدید	 

انجام اقدام اصالحی	 

تغییر در قوانین، مقررات و سایر الزامات	 

تغییر در نتایج پایش ها و اندازه گیری ها	 



ارزیابــی  و  محیطــی  زیســت  هــای  جنبــه  _شناســایی 

: محیطــی   زیســت  پیامدهــای 

ــه  ــدی جنب ــت بن ــی و اولوی ــایی، ارزیاب ــل شناس _ مراح

ــد : ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ــط ب ــت محی ــای زیس ه

ــی و  ــت محیط نمــودار شناســایی جنبــه هــای زیس

ارزیابــی پیامدهــا :

فهرست کردن کلیه مواردی که بعنوان آالینده محیط زیست و یا اتالف منابع 
می باشند. ) برای همه فعالیت های شرکت (

ثبت در جدول ارزیابی پیامدهای زیست محیطی

ارزیابی پیامدهاای زیست محیطی

اولویت بندی جنبه های زیست محیطی ثبت در لیست جنبه های بارز زیست محیطی

ثبت جنبه هایی که دارای اولویت اول هستند در لیست جنبه های زیست 
محیطی بارز

ثبت سایر اولویت ها در لیست جنبه های زیست محیطی غیر بارز

تدوین اهداف و برنامه های کنترلی جنبه های محیطی بارز و انجام اقدامات 
اصالحی مناسب

بازنگری سالیانه جنبه های زیست محیطی

شروع

پایان

نگهداری سوابق

آیا جنبه های محیط 
زیستی دارای الزام قانونی می 

باشد 

مسئول HSE با همکاری کلیه کارکنان

HSE مسئول

HSE مسئول

HSE مسئول HSE مسئول

HSE مسئول

HSE مسئول

 HSE مدیریت عامل/ نماینده مدیریت/مسئول

HSE مسئول

خیر

بلی



پــس از اولیــن دوره ارزیابــی ، ليســت كليــه جنبــه هــای شناســایی و ارزیابــی شــده بــه همــراه پیامدهــا و RPN هــای مربوطــه تحــت 

فــرم لیســت نهایــی جنبــه هــا مرتــب شــده و جهــت تصمیــم گیــری و تعییــن محــدوده پیامدهــای بــارز و غیــر بــارز در جلســه بازنگــری 

مدیریــت مطــرح مــی شــوند و در ایــن جلســه ســطح پیامدهــای بــارز و جنبــه هــا بــه ســه ســطح تقســیم و بــرای هــر ســطح بــا توجــه 

بــه اهمیــت جنبــه ، تــوان فنــی ، مالــی و سیاســت هــای جــاری بــه شــرح ذیــل اقــدام مربوطــه برنامــه ریــزی و اجــرا خواهــد شــد:

ابتــدا جنبــه هایــی بــا ســطح H جــزو جنبــه هــای بــارز تلقــی شــده و بــرای ایــن دســته ، اهــداف و برنامــه هــای کنترلــی و اقدامــات 

اصالحــی تهیــه شــده تــا بــه ســطح M یــا L  برســند. ســپس بــرای جنبــه هایــی بــا ســطح M اقدامــات اصالحــی مناســب برنامــه ریــزی 

و اجــرا شــده تــا بــه ســطح L برســند و پــس از رســاندن بــه ســطح قابــل قبــول )ســطح L( آنهــا را تحــت کنتــرل مــداوم نگهــداری 

مــی کنیــم. 

_ نحوه بازنگری و به روز آوری جنبه های زیست محیطی:

ــه  ــن مرتب ــد، بعــد از اولی ــد محصــول جدی ــا تولی ــروژه ی ــا پــس از شــروع هــر پ ــار و ی  مســئول HSE موظــف اســت هــر ســال یکب

شناســایی و ثبــت جنبــه ها،جنبــه هــای زیســت محیطــی و ریســک هــای ایمنــی مربوطــه را بازنگــری و بــه نماینــده مدیریــت ارائــه 

نماینــد.

 HSE الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه اهمیــت اثــرات تغییــرات بــر رونــد شناســایی و ارزیابــی جنبــه هــا و ریســکها ، مســئول

موظــف اســت تــا بــر طبــق مکانیــزم مدیریــت تغییــر، نســبت بــه کنتــرل همــه جانبــه تغییــرات بــر شناســایی و ارزیابــی هــای انجــام 

گرفتــه ، اقــدام الزم و بــه هنــگام را انجــام داده و ســوابق مربوطــه را بــه هنــگام کــرده و نگهــداری مــی نمایــد.

 HSE ــه هــر دلیــل ، مســئول ــی ب ــد از اســتاندارد ، در صــورت تغییــر نتایــج ارزیاب ــه اهمیــت ایــن بن ــا توجــه ب بدیهــی اســت کــه ب

موظــف بــه آنالیــز تاثیــرات ایــن تغییــرات در ســایر عناصــر سیســتم ، همچــون : آمــوزش هــا ، اقدامــات اصالحــی و پیشــگیرانه ، تاثیــر 

بــر رضایتمنــدی طرفهــای ذینفــع ، نیــاز بــه تغییــر در مکانیــزم هــای کنتــرل عملیــات ، آمادگــی و واکنــش در شــرایط اضطــراری و پایــش 

و انــدازه گیــری و ... مــی باشــد. 

الزامات قانونی و سایر الزامات :

شناسایی قوانین و مقررات 	 

قوانیــن ، مقــررات ضوابــط و اســتانداردهای مرتبــط و قابــل اعمــال بــه جنبــه هــای زیســت محیطــی ، ریســک هــای ایمنــی و بهداشــتی 

فعالیــت هــا محصــوالت و خدمــات شــرکت بــا مراجعــه بــه ســازمانها موسســات ذکــر شــده در فــرم لیســت مراجــع بــرای دریافــت 

الزامــات قابــل اســتخراج مــی باشــد.

دستیابی به قوانین	 

بــرای بدســت آوردن قوانیــن و مقــررات مرتبــط و قابــل اعمــال در خصــوص مســائل زیســت محیطــی و مســائل ایمنــی و بهداشــتی ، 

مســئول HSE بــا نظــارت نماینــده مدیریــت، بــا توجــه بــه لیســت مراجــع بــرای دريافــت الزامــات قانونــی و ســایر الزامــات در مــورد هــر 

یــک از قوانيــن ، بــا ســازمان هــای مــورد نظــر تمــاس گرفتــه )حضــوری ، تلفنــی ، فاکــس ، ايميــل... ( و خواهــان در یافــت قوانيــن و 

مقــررات اســت و بــه صــورت مکتــوب مــی گردنــد. كليــه قوانيــن و مقــررات مذکــور مطابــق روش اجرایــی کنتــرل مســتندات و ســوابق 

کنتــرل مــی گــردد.



ارزیابی انطباق	 

نماینــده مدیریت/مســئول HSE بمنظــور ارزیابــی ادواری عملکــرد زیســت محیطــی، ایمنــی و بهداشــتی در شــرکت بــا الزامــات 

قانونــی و ســایر الزامــات قابــل اجــرا در راســتای تعهــد بــه عملکــرد مطابــق »روش پایــش و انــدازه گیــری« عمــل مــی نمایــد.

بدیهــی اســت کــه یکــی از فرصــت هــای مناســب ســازمان بــرای ارزیابــی تطابــق در ممیــزی هــای داخلــی و یــا پــس از تکمیــل 

کلیــه چــک لیســت هــای کنترلــی مــی باشــد. 

گزارش مربوطه )سوابق ارزیابی انطباق( در جلسه بازنگری مدیریت ارائه می گردد. 

اهداف کالن و اهداف خرد ) برنامه های سیستم مدیریت زیست محیطی ، مدیریت ایمنی و بهداد اشت شغلی (

شرح مختار فعالیت :

1_ تعیین اهداف كالن ، خرد و برنامه های اجرایی

تعیین اهداف کالن، خرد و برنامه های مدیریت	 

_ طبق چهارچوب  مشخص شده در خط مشی، اهداف کالن سازمان توسط مدیر عامل تصویب می گردند.

ــر عهــده مســئول HSE و  ــه ترتیــب ب ــی ب ــه، تاییــد و تصویــب اهــداف خــرد و برنامــه هــای مدیریت مســئولیت تعییــن ؛ تهی

ــده مدیریــت و مدیریــت عامــل مــی باشــد. نماین

_ بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف کالن، ایــن اهــداف مــی بايــد حتــی المقــدور بــه صــورت کلــی بیــان شــده و قابــل اعمــال در 

ســازمان بــا بخــش هایــی از آن و همچنیــن ســازگار بــا خــط مشــی اهــداف خــرد تعییــن گردنــد.

مدون کردن اهداف کالن، اهداف خرد و برنامه مدیریت	 

_ رئــوس اهــداف کالن ســازمان بــرای ارزیابــی میــزان انطبــاق و ســازگاری بــا خــط مشــی ، الزامــات قانونــی و ســایر الزامــات ، 

امکانــات مالــی ، عملیاتــی و بازرگانــی ، نظــر طــرف هــای ذینفــع و همچنیــن میــزان بــرآورده ســازی آنهــا بــرای بهبــود مســتمر 

در جلســه بازنگــری مدیریــت مــورد بازنگــری قــرار مــی گیــرد.

_ هــر گونــه تغییــر ،  اصــالح یــا بهبــود در برنامــه هــا اعــم از تغییــر در شــرح برنامــه ، مســئولیت ها،دامنــه زمانــی انجــام، بــود 

جــه تخصیــص یافتــه و  بایــد بــا تاییــد نماینــده مدیریــت بــه صــورت پذیــرد.

 HSE در صــورت لــزوم بــر حســب مــورد، در جلســه بازنگــری مدیریــت و یــا در مواقــع اضطــراری در جلســه ای بــا حضــور مســئول

، افــراد مســئول، نماینــده مدیریــت و یــا مدیــران واحدهــا، تغییــرات و تصمیمــات مقتضــی اتخــاذ مــی گــردد .

اجرا و عملیات

منابع، وظایف، مسئولیت، پاسخگویی و اختيار : 

در سیســتم مدیریــت HSE ،مســوولیتها ، پاســخگويی هــا، وظایــف و اختیــارات مدیــران ، سرپرســتان، مســئولین و کارکنــان و 

نيــز آن تعــداد از واحــد هــای ســازمانی کــه عملیــات آنهــا ناظــر بــر فعالیتهــای موثــر بــر کیفیــت، محیــط زیســت و ایمنــی و 

بهداشــت شــغلی مــی باشــد . تعريــف،  تشــریح و تدویــن گردیــده اســت. حــدود وظایــف و اختیــارات متصدیــان پســت هــای 

ســازمانی در ارتبــاط بــا الزامــات سیســتم HSE در شــرکت تعییــن و بــه آنهــا ابــالغ شــده اســت.   شــایان ذکــر اســت »مديــر 

HSEQ « در شــرکت بــه عنــوان نماینــده 



مدیریت در سیستم های زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت معرفی میگردد .

آموزشي، آگاهی و اصالحیت

شرح مختصر فعالیت : 

در خصــوص پوشــش دادن ایــن بنــد از اســتانداردهای سیســتم مدیریــت محیــط زیســت و بهداشــت شــغلی، شــرکت بــه دنبــال 

تعییــن اختیــارات و مســئولیت هــا، اقــدام بــه تدویــن روش اجرایــی جهــت ارتقــاء ســطح آگاهــی و صالحیــت کارکنــان خــود 

نمــوده اســت. بــر اســاس روش اجرایــی آمــوزش مراحــل اجــرای ایــن بنــد کــه شــامل تعییــن شــرح وضایــف  پســت هــای 

ســازمانی شــرایط احــراز آنهــا ، نیــاز ســنجی آموزشــی و تهیــه تقویــم آموزشــی و اجــرای آمــوزش هــای مربوطــه مــی نماینــد.

ارتباطات، مشارکت و مشاوره :

شرح مختصر فعالیت : 

ارتباطات درون سازمانی 	 

_ بر قراری ارتباط در زمینه آگاهی پرسنل کلیه سطوح سازمان از خط مشی:

ایــن مــورد بــا هماهنگــی واحــد هــای شــرکت و نماینــده مدیریــت صــورت مــی گیــرد. بطوریکــه ابــالغ خــط مشــی توســط 

ــان بــه نحــوی انجــام گیــرد کــه از درک آن اطمینــان کامــل حاصــل شــود.  مدیریــت عامــل بــه تمامــی کارکن

_ برقــراری ارتبــاط در زمینــه آگاهــی پرســنل از اهمیــت فعالیــت هایشــان و پیامدهــای بــارز ناشــی از فعالیــت آنهــا بــر مســائل 

کیفــی، زیســت محیطــی، ایمنــی و بهداشــت :

مســئول HSE موظــف اســت ضمــن آشــنا ســاختن پرســنل تحــت امــر خــود بــا مــوارد فــوق، پیامــد فعالیــت آن هــا را بــر کیفیت 

خدمــات ، محیــط زیســت و ایمنــی و بهداشــت بــه ایشــان آمــوزش دهنــد. در صــورت لــزوم ایــن امــر  مــی توانــد بــا هماهنگــی 

و مســاعدت نماینــده مدیریــت صــورت گیرد.

_ برقراری ارتباط در زمینه آگاهی پرسنل از قوانین و مقررات مربوط به فعالیتهای خود:

در ایــن مــورد بدیــن ترتیــب عمــل مــی شــود کــه مســئول HSE پــس از جمــع آوری و ثبــت الزامــات قانونــی و ســایر الزامــات 

ســازمان بــه شــرحی کــه در روش اجرایــی ˝شناســایی و دســتیابی الزامــات قانونــی و ســایر الزامــات̏   آورده شــده اســت. آنهــا را 

بــر اســاس ارتبــاط آنهــا بــا واحدهــای مختلــف ســازمان دســته بنــدی نمــوده و بــه مدیــران واحدهــا جهــت آشــنایی بــا قوانیــن 

مرتبــط و کنتــرل رعایــت آنهــا ارســال میــدارد. سرپرســتان واحدهــا ضمــن آشــنا ســاختن کلیــه پرســنل تحــت امــر خــود موظفنــد 

در مــورد رعایــت الزامــات قانونــی توســط آنهــا اقدامــات الزم را بــه عمــل آورنــد.

_ برقراری ارتباط در زمینه اقدامات اصالحی و پیشگیرانه : 

در صورتیکــه هــر کــدام از کارکنــان عــدم  انطباقــی را در هــر بخشــی از سیســتم مشــاهده نماینــد ، موظــف اســت مــورد را بــه 

ــات اصالحــی و پیشــگیرانه  ــی اقدام ــق روش اجرای ــز مطاب ــزارش )اطــالع ( دهــد و مســئول واحــد نی مســئول واحــد خــود گ

نســبت بــه آن اقــدام نمایــد.



_ سایر مواردی که توسط پرسنل به مدیران ذیربط منتقل میگردد: 

ــس از  ــانند. پ ــت برس ــده مدیری ــالم نماین ــه اع ــب را ب ــی مرات ــه کتب ــى نام ــد ط ــو ظفن ــه م ــن رابط ــا در ای ــتان واحده سرپرس

بررســی نماینــده مديريــت ، نتیجــه کتبــأ بــه اطــالع سرپرســتان واحدهــا میرســد . ایــن نتیجــه گیــری مــی تواننــد از طــرق زیــر 

حاصل شود:

الف_ تشکیل کمیته های فرعی ، تخصصی مرتبط با موضوع.

ب_ارجاع به جلسه بازنگری مدیریت .

ج_حل و فصل توسط مسئول HSE / نماینده مدیریت یا مدیر عامل.

ارتباطات برون سازمانی : 	 

_ دریافت نظرات طرفهای ذینفع برون سازمانی :

_ مراجعــه حضــوری : در صــورت مراجعــه حضــوری یکــی از طرفهــای ذینفــع و عالقمنــد بــه مســایل زیســت محیطــی یــا ایمنــی 

و بهداشــت بــه یکــی از واحدهــای ســازمان، مســئول آن قســمت موظــف اســت ایشــان را نــزد م مســئول HSE یــا بنــا بــه مــورد 

نماینــده مدیریــت هدایــت نمایــد. 

   _ مراجعــه تلفنی/نمابر/پســت الکترونیــک:  در صــورت تمــاس تلفنــی یــا نمابــر ، فــرد دریافــت کننــده تمــاس موظــف اســت 

بــدون اظهــار نظــر ، تمــاس را بــه مســئول HSE ارتبــاط دهــد. و در مــورد نمابــر نیــز بــه همیــن صــورت عمــل مــی شــود.

    _ در هــر صــورت مســئول HSE و بــا نماینــده مدیریــت از طــرف ذينفــع یــک هفتــه مهلــت جهــت بررســی و پاســخگویی بــه 

نظــرات، پیشــنهادات و شــکایات ایشــان در خواســت مــی نمایــد . 

توضیــح: نظــرات مشــتریان و کارفرمــا در دوره هــای مقتضــی،  طبــق فــرم نظــر ســنجی کــه از مشــتریان دریافــت مــی گــردد 

توســط مســئول HSE / نماینــده مدیریــت / مدیــر عامــل تجزیــه و تحلیــل مــی گــردد

_ ثبت نظرات طرفهای ذینفع برون سازمانی

ــده  ــا نماین ــه مســئول HSE و ی ــًا ب ــا کتب ــرون ســازمانی شــفاهًا ی ــای ب ــه از ســوی طرفه  نظــرات ، پیشــنهادات و شــکایاتی ک

ــر عامــل ارســال میگــردد. ــرای مدی مدیریــت منتقــل مــی گــردد. در فــرم ثبــت شــکایات/ پیشــنهادات/نظرات ثبــت گردیــده و ب

ــا افــراد  ــزوم ) بــر حســب مــورد ( موضــوع را ب  نماینــده مدیریت/مســئول HSE در مــورد آن پیشنهاد/شــکایت،و در صــورت ل

مرتبــط در میــان گذاشــته و نتایــج را در ثبــت شــکایات/ پیشــنهادات/ نظــرات درج مــی نمایــد .

_ پاسخگویی به طرفهای ذینفع 

 ، HSE ــا مســئول ــت ي ــده مدیری ــوارد از ســایت نماین ــر حســب م ــد ب ــی توان ــه مرجــع پیشــنهاد / شــکایت م پاســخگویی ب

بصــورت شــفاهي یــا کتبــی انجــام شــود .در هــر صــورت پاســخ داده شــده بــه طــرف بــرون ســازمانی توســط مســئول HSE در 

ثبــت شکایات/پیشــنهادات/نظرات ثبــت خواهــد شــد.



 _ تحويل نظامنامه ،  خط مشی و....

در زمانــی کــه طرفهــای بــرون ســازمانی خواهــان کســب هرگونــه اطالعاتــی در زمینــه سیســتمهای مدیریــت مســتقر در ســازمان 

باشــند، نماینــده مدیریــت بــا تاییــد مدیریــت عامــل مــی توانــد نظامنامــه ، خــط مشــی و ... ســازمان را در اختیــار آنهــا قــرار 

دهــد.

_ اعــالم بیرونــی  جنبــه هــای زیســت محیطــی تنهــا محــدود بــه اطــالع رســانی در هنــگام اجــرای عملیــات هایــی کــه احتمــال 

ــای  ــان محله ــه بومی ــا وجــود دارد رخ مــی دهــد. همچــون اطــالع رســانی ب ــه هــای گســترده ای در آنه ــروز خطــرات و جنب ب

اجــرای پــروژه و...

_ آگاهی رسانی به پیمانکاران

ــر  ــه کار مــی باشــند مــوارد زی ــه هــر دلیــل در محــدوده ســازمان مشــغول ب ــی کــه ب ــه پیمانکاران ــه آگاهــی انســانی ب در زمين

صوت می پذیرد:

الف _ تذكر جهت رعایت بند مطروحه در قراردادشان با سازمان برای رعایت مسائل زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت.

ب_ در دسترس قرار دادن دستور العملهای کاری زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت توسط مسئول HSE برای پیمانکاران. 

ج_ نظــارت زیســت محیطــی ، ایمنــی و بهداشــتی کــه توســط مســئول HSE صــورت مــی گیــرد . ایــن گونــه پایــش هــا جهــت 

نظــارت بــر عملکــرد پیمانــکاران انجــام مــی گردنــد تــا بــه کاهــش میــزان تخلفــات زیســت محیطــی و ایمنــی عملکــرد آنهــا منجــر 

شــود .

ب_ اطــالع رســانی و آمــوزش بــه طــرق شــفاهی و یــا نصــب در تابلــوی در معــرض دیــد و یــا تحویــل اطالعیــه ) بروشــور ( در 

مــورد رعایــت مســائل و قوانیــن زیســت محیطــی،  ایمنــی و بهداشــت، در قســمتهایی کــه بــه هــر نحــوی بــا پیمانــکاران در تمــاس 

هســتند.

ج_ توزيع خط مشی به پیمانکاران ) در صورت تقاضا (.

ــکاران موجــود اســت.طی فــرم »  ــول کــه در حــوزه کاری پیمان ــل قب ــارز و ریســکهای غیــر قاب ــه هــای زیســت محیطــی ب و_ جنب

ليســت نهایــی خطــرات محیــط کار و جنبــه هــای محیــط زیســت« در اختیــار نماینــده پیمانــکار قــرار گرفتــه و توســط مســئول 

HSE کارگاه آمــوزش دا-ده شــده و بــر حســن اجــرای مــوارد، مطابــق »روش اجرایــی پایــش و انــدازه گیــری« بــه نظــارت میشــود .

_ تهیه و به روز سازی قوانين

 جهــت تهیــه و بــه روزآوری الزامــات قانونــی مطابــق » روش اجرایــی شناســایی و دســتبابی بــه الزامــات قانونــی و ســایر الزامــات 

« مســئول HSE بــا شــخص مجــاز از ســوی وی در ســازمانها و موسســات موجــود در لیســت مراجــع جهــت دریافــت الزامــات 

قانونــی حضــور خواهــد یافــت و آخریــن نســخه قانــون / آئیــن نامــه بــا اســتاندارد را دریافــت مــی دارد. در صــورت عــدم تغییــر 

در قوانیــن و مقــررات ، پاســخ بــه صــورت مکتــوب دریافــت شــده و نــزد مســئول HSE نگهــداری مــی گــردد.



_ ارتباطات در شرایط اضطراری

ــا از  ــا آنه ــاط ب ــی آمادگــی و واکنــش در وضعیــت اضطــراری ارتب ــر اســاس روش اجرای ــوع مــوارد  اضطــراری ب  در صــورت وق

ــود. طریــق مســئول HSE میســر خواهــد ب

مشارکت و مشاوره :	 

  سیکل مشارکت و مشاوره در شرکت مطابق روش اجرایی » ارتباطات ،مشارکت و مشاوره و انجام میپذیرد.

۴-۴-۴  مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

ــق  ــن مســتندات در شــرکت از طری ــاط بی ــا و ارتب ــن آنه ــل بی ــاط متقاب ــت HSE و ارتب ــی سیســتم مدیری تشــریح عناصــر اصل

ــت. ــده اس ــام گردی ــتHSE انج ــتم مدیری ــه سیس نظامنام

4-4-5- کنترل مستندات

شرح مختصر فرآیند :

بــر طبــق روش اجرایــی مربوطــه کلیــه مــدارک بــر اســاس فهرســت اصلــی مــدارک، تحت کنتــرل در آمــده و یــک نســخه از مدارک 

بــه هــر واحــد ارســال میشــود و مســئول HSE بــا توجــه بــه نیاز هــر واحــد ، مــدارک مــورد نیــاز را در اختیــار واحدهــا ، پیمانکاران 

مربوطــه و ســایر طرفهــای ذینفــع )در صــورت نیــاز ( قــرار مــی دهــد . در صــورت تغییــر در هــر یــک از مــدارک مراحــل مربوطــه 

بر طبق روش اجرایی ، اجرا و نسخه جدید در اختیار واحدهای مرتبط قرار می گیرد. 

کنترل عملیات :

کلیه فعالیتهای مرتبط با کنترل عملیات امور مربوط به موارد زیر را شامل می شود:

الف_ پرسنل 

ب_ تجهیزات 

ج_ شرایط محیطی 

د_ مواد اولیه، محصوالت و خدمات خریداری شده

ه_ پیمانکاران و بازدید کنندگان

و_ وضعیــت هایــی کــه نبــود آنهــا موجــب انحــراف از خــط مشــی و اهــداف HSE میشــود .بدیــن منظــور عناویــن ذیــل بــرای 

طبقــه بنــدی فعالیتهــای مذکــور در نظــر گرفتــه شــده اســت:

فعالیتهای مربوط به کنترل ، بهینه سازی و مصرف منابع و انرژی  	

اینگونه دستور العملها با ارائه راهکارهایی به توصیه و تذکر در مورد استفاده بهینه از منابع و انرژی میپردازد.

فعالیتهای مربوط به کنترل ضایعات و جلوگیری از آلودگیهای زيست محيطی  	

 اینگونــه دســتورالعملها بــا بهــره گیــری از یــک ســری تســهیالت ویــژه پرســنل را بــرای اجــرای هــر چــه بهتــر کنتــرل ضایعــات و 

زبالــه هــا، نخالــه هــا رهنمــون مــی ســازد.

فعالیتهای مربوط به کنترل و نگهداری تجهیزات و ابزار   	

اینگونــه دســتورالعملها بــه تبیبــن روشــهایی جهــت پیشــگیری از نشــتی هــا کــه آالیــش آب و خــاک و ...را بــه همــراه دارد و 

همچنیــن جلوگیــری از وقــوع ریســکهای ایمنــی و بهداشــتی



میپردازد.همچنین در این روشها  نحوه مقابله با این موارد در زمان وقوع و بعد از آن به روشنی مشخص شده است.

فعالیتهای مربوط به حفظ محیط زیست و رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی   	

ــان ســازمان مــی رســد ،  ــدگان و ذینفع ــکاران ، رانن ــان ، پیمان ــه اطــالع کارکن ــه نحــو مقتضــی ب ــه ب ــه دســتورالعملها ک اینگون

ــد.  ــه مــی نماین ــر توصی ــوق الذک ــای ف ــه طرفه ــی و بهداشــت ب ــط زیســت ، ایمن ــت از محی روشــهایی را جهــت حفــظ و صیان

برخــی از ایــن دســتورالعملهما نحــوه دقیــق نظــارت و کنتــرل عوامــل ســازمانی بــر پیمانــکاران و رانندگانــی کــه بــه هــر دلیلــی در 

ســازمان وارده و  مشــغول کار مــی شــوند را شــرح مــی دهــد.

فعالیتهای مربوط به استفاده و نگهداری و حمل مواد شیمیایی  	

 کلیــه کنتــرل هــای عملیاتــی الزم بــر روی فعالیتهــای فــوق بــا اســتفاده از اطالعــات  موجــود در لیســت MSDS مــواد شــیمیایی، 

در ارتبــاط بــا چگونگــی اســتفاده ، حمــل و نگهــداری مــواد شــیمیایی و نفتــی ، همچنیــن طــرق رفــع و مقابلــه بــا آنهــا انجــام 

می شود.

فعالیتهای مربوط به کاهش و حذف ریسکهای ایمنی و بهداشتی ) ارگونومی (  	

             فعالیتهای مربوط به کنترل ، نگهداری و بهداشت عمومی و حفاظت ساختمانی واحدها

    

      آمادگی و واکنش در واقعیت اضطراری

1_ شناسایی و به روز سازی وضعیتهای اضطراری

ــکاری  ــا هم ــا و ی ــران واحده ــط مدی ــی توس ــاط بحران ــه نق ــه نقش ــا و تهی ــراری در واحده ــای اضط ــایی وضعیته 1-1 شناس

مسئول HSE و محیط زیست

2-1  بازنگری لیست واقعیتیمای اضطراری به همراه نقشه مذکور هر سال

3-1  تهیه لیست تلفنهای ضروری در داخل و خارج سازمان توسط مسئول واحد ايمنی

2_ پیشگیری و مقابله با حوادت و وضعیتهای اضطراری

ــران  ــا توســط مدی ــا آنه ــه ب ــی و طــرق مقابل ــه هــا و شــرایط اضطرارت ــه ریســکها ، جنب ــوط ب ــن دســتورالعملهای مرب 1-2 تدوی

HSE ــکاری مســئول ــا هم ــا ب واحده

2-2 در اینگونــه دســتورالعمل هــا نحــوه برقــراری ارتباطــات در دا خــل ســازمان و بیــن ســازمان ، همچنیــن وظایف و مســئولیتهای 

کلیــدی در شــرایط اضطرلــری کــه بــه روشــنی مشــخص گردیــده اســت .



_ تمرین و مانور دوره ای : 

1-3- تهیــه برنامــه هــای )دســتور العمــل( منظــم مقابلــه بــا وضعیتهــای اضطــراری بــا همــکاری واحــد آمــوزش جهــت برگــزاری 

کالســهای آموزشــی

2-3- انجام تمرینات برنامه ریزی شده جهت آگاهی پرنسل برای مقابله با شرایط اضطراری با اطالع قبلی پرنسل

3-3 - ترتیب مانورهای آزمایشی بدون اطالع قبلی و برای آماده سازی هر چه بیشتر افراد

3-4- تامین تجهیزات مقابله با شرایط اضطراری)ایمنی،آتش نشانی و...(

 )MSDS(3-5-تهیه اطالعات فنی / ایمنی مواد شیمیایی و نفتی

6-3- اقدامات و موارد کلی در برخورد با وضعیتهای اضطراری از قبیل :

شناسایی و ثبت کلیه وضعیتهای اضطراری موجود در سازمان   	

تهیه لیست وضعیتهای اضطراری سازمان   	

مشخص نمودن وسایل اطفاء  	

)Meeting Point( مشخص نبودن اماکن ایمن  	

توزیع نقشه به تمام واحدهای دارای وضعیت اضطراری )نصب بر روی دیوار و در معرض دید (

7-3-کنترلهای ادواری شرایط ، موقعیتها و دستگاههای اضطراری :

بازرسی از عملکرد دستگاههای اعالم و اطفاء به صورت ادواری)توسط چک لیست های مشخص(  -

اطمینان یافتن از میزان آگاهی افراد )از طریق پرسش یا انجام مانور ها( در رابطه با :   -

اطالع از راههای مقابله با شرایط اضطراری )از طریق دستورالعملهای و آموزشهای داده شده(  -

اطالع از مسیرها و دربهای خروج اضطراری)در صورت کاربرد(  -

اطالع از تابلوها و عالئم هشدار دهنده و اطمینان از رعایت نکات ذکر شده  -

بررسی از وسایل حفاظتی موجود در واحدها  -

اجرا و عملیات

بررسی و اقدام اصالحی

بازنگری مدیریت

ممیزی بازخورد از نتایج اندازه گیری عملکرد

_ بررسی و اقدام اصالحی



پایش و اندازه گیری

پایش سیستم:

_ پایش سیستم زیست محیطی 

ــر اســاس چــک لیســت  ــش HSE ، ب ــدی چــک لیســتهای بازرســی و پای ــه زمانبن ــق برنام مســئول HSE موظــف اســت مطاب

بازرســی زیســت محیطــی بــه انجــام پایــش زیســت محیطی)گشــتهای زیســت محیطــی ( در کلیــه واحدهــا و فعالیتهــا بپــردازد. 

ایــن پایــش بــر روی تمــام مشــخصه هــای کلیــدی عملیــات و فعالیــت هــا کــه ممکــن اســت پیامــد زیســت محیــط بــارز یــا 

غیــر بــارزی بــر محیــط زیســت داشــته باشــند انجــام مــی گیــرد . کلیــه مشــخصه هایــی کــه مســئولHSE  سیســتم را از روی 

آنهــا مــورد پایــش قــرار مــی دهــد در چــک لیســت فــوق آمــده اســت . ایــن چــک لیســت بــا توجــه بــه شــرايط و مقتضيــات 

هــر واحد/فعالیــت قبــل از هرپایــش مســئول HSE تنظیــم و جهــت تصویــب مطــرح مــی گــردد.

**پیــرو هــر پایــش ادواری و گشــت زیســت محیطــی در صــورت لــزوم . جهــت رفــع عــدم انطبــاق هــا بــا عمــل بالقــوه و بالفعــل 

آنهــا مطابــق روش اقــدام اصالحــی و پیشــگیرانه عمــل مــی شــود. در نهایــت گزارشــات پایــش ادواری سیســتم HSE جهــت 

پیگیــری و اطــالع مدیریــت در جلســه بازنگــری مدیریــت مطــرح مــی گــردد.

 _ پایش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتی : 

ــت  ــک لیس ــاس چ ــر اس ــد ب ــر واح ــش HSE ، در ه ــی و پای ــتهای بازرس ــک لیس ــدی چ ــه زمانبن ــق برنام ــئول HSE مطاب مس

ــد .  ــی نماین ــطوح م ــام س ــتی در تم ــی و بهداش ــی ایمن ــش و بازرس ــام پای ــه انج ــدام ب ــت ، اق ــی و بهداش ــی ایمن بازرس

ایــن چــک لیســت هــا بــا توجــه بــه شــرایط و مقتضیــات هــر واحد/فعالیــت قبــل از هــر پایــش توســط مســئول HSE مجــددا 

تنطیــم و جهــت تصویــب مطــرح مــی گــردد . همچنیــن پیــرو پایــش ادواری سیســتم هــر جــا کــه الزم باشــد.جهت رفــع عــدم 

انطبــاق هــا بــا علــل بالقــوه و بالفعــل آنهــا مطابــق روبــه بــه اقــدام اصالحــی و پیشــگیرانه عمــل مــی شــود . در نهایــت گزارشــات 

پایــش ادواری سیســتم و بهداشــت جهــت پیگیــری و اطــالع مدیریــت عامــل در جلســه بازنگــری مدیریــت مطــرح مــی گــردد.

_ ارزیابی ادواری رعایت قوانین و مقررات:

مطابــق روش اجرایــی شناســایی و دســتیابی بــه الزامــات قانونــی و ســایر الزامــات - نماینــده مدیریــت جهــت پایــش سیســتم 

ــش و  ــورد پای ــر شــده را م ــررات ذک ــن و مق ــت قوانی ــه رعای ــوط ب ــوارد مرب ــی و بهداشــت م ــت زیســت محیطــی، ایمن مدیری

ارزیابــی قــرار داده و نتایــج حاصــل در فهرســت وارســی پایــش ادواری درج مــی گردد.)مطابــق چــک لیســتهای ارزیابــی انطبــاق 

 )HSE



_ ارزیابی رعایت

نماینــده مدیریــت مســئول HSE بمنظــور ارزیابــی ادواری عملکــرد زیســت محیطــی، ایمنــی و بهداشــت در شــرکت بــا الزامــات 

قانونــی و ســایر الزامــات قابــل اجــرا در راســتای تعهــد بــه عملکــرد مطابــق بنــد 4-6 و 5-6 و روش پایــش و انــدازه گیــری عمــل 

می نماید.

ــدی چــک لیســت هــای بازرســی و  ــق برنامــه زمانبن ــی مناســب و مطاب ــده مدیریــت / مســئول HSE در دوره هــای زمان نماین

پایــش HSE  ، بنــا بــه نیــاز جهــت اطمینــان از انطبــاق بــا الزامــات قانونــی و ســایر الزامــات مــوارد مرتبــط بــا ســازمان را مــورد 

ارزیابــی قــرار

داده تا  1- از جاری بودن و انطباق با قوانین اطمینان یابد  2- از وجود مجوز انجام فعالیتها اطمینان یابد.

بدیهــی اســت کــه یکــی از فرصــت هــای مناســب ســازمان بــرای ارزیابــی تطابــق در ممیــزی هــای داخلــی و یــا پــس از تکمیــل 

کلیــه چــک لیســت هــای کنترلــی مــی باشــد.

گزارش مربوطه )سوابق انطباق ( در جلسه بازنگری مدیریت ارائه می گردد.  

_ اندازه گیری ها و ثبت فاکتورهای سنجش

_ اندازه گیری ها و ثبت فاکتورهای سنجش زیست محیطی:

بــا توجــه بــه ماهیــت فهالیتهــای شــرکت بــه شناســایی نقــاط و پارامترهــای الزم جهــت انــدازه گیــری و ثبــت انجــام گرفتــه و 

اجــرای ایــن پروســه بــه غیــر واگــذار شــده و توســط شــرکتهای معتبــر مربوطــه انجــام و ســوابق مربوطــه جهــت تحلیــل دریافــت 

و نگهــداری مــی شــوند.

**در صــورت مغایــرت نتایــج کلیــه آنالیزهــا بــا اســتانداردها جهــت رفــع عــدم انطباقهــا یــا علــل بالقــوه و بالفعــل آنهــا مطابــق 

روش اقــدام اصالحــی و پیشــگیرانه بــه شــماره  عمــل مــی گــردد.

_ مصرف انرژی  و منابع :

ــار و یــا در مقاطــع طوالنــی تــر ) بــه فراخــور قبــوض و اســتاد مربوطــه ( مقادیــر میــزان مصــرف  مســئول HSE هــر مــاه یکب

انــرژی را بــه نماینــده مدیریت/مدیریــت گــزارش نمــوده و نتایــج ایــن گــزارش در فــرم ثبــت مقاديــر مشــرف ثبــت مــی شــود.

_ اندازه گیری ها و ثبت فاکتورهای سنجش ایمنی و بهداشت :

*معاینــات ادواری پیــش از اســتخدام شــامل انجــام معاینــات کلینیکــی و پاراکلینیکــی » ادیومتــری ، اپتومتــری ، اســپیرومتری، 

معاینــات عمومــی ، آزمایشــات خــون و ادرار و ســایر آزمونهــای طــب کار  و مرتبــط بــا دامنــه فعالیتهــای شــرکت « مــی باشــند .

*جهت خدمات معاینات پزشکی پرسنل در شرکت، از مراکز طب کار مجاز استفاده می شود .

عدم انطباق و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه



شرح مختصر فرآیند :

بــه منظــور بررســی و حــذف علــل بالفعــل / بالقــوه عــدم تطابــق ، بررســی و حــل مشــکالت بالفعــل / بالقــوه در سیســتم هــای 

مدیریــت بهداشــت ، ایمنــی و محیــط زیســت ســازمان و جلوگیــری از بــروز مجــدد آنهــا مکانیــزم هــای ا اقدامــات اصالحــی و 

پیشــگیرانه در شــرکت شــکل گرفتــه اســت.

1- مواردی که منجر به صدور اقدام اصالحی میگردد شامل :

تجزيــه و تحليــل علــل عــدم انطباقهــای زیســت محیطــی - تجزيــه و تحليــل علــل عــدم انطباقهــای ایمنــی و بهداشــتی - تجزیــه 

و تحلیــل حــوادث - نظــرات طرفهــای ذینفــع بــرون ســازمانی - نتایــج  پایــش و انــدازه گیــری عملکــرد زیســت محیطــی ســازمان 

- نتایــج پایــش و انــدازه گیــری عملکــرد ایمنــی و بهداشــتی ســازمان - گــزارش کارکنــان - شــکایات مشــتریان و ذینفعــان - نتایــج 

ممیزیهــا )داخلــی و شــخص ثالــث( - بازنگــری مديريــت - بازرســی هــای سیســتمی ایمنــی و محیــط زیســتی - تخريبهــای زیســت 

محیطــی - حــوادث و شــبه حــوادث.

2- مواردی که منجر به صدور اقدام پیشگیرانه میگردد شامل :

نظــرات طرفهــای ذینفــع بــرون ســازمانی - نتایــج پایــش و انــدازه گیــری عملکــرد زیســت محیطــی ســازمان - نتایــج پایــش و 

انــدازه گیــری عملکــرد ایمنــی و بهداشــتی ســازمان - گــزارش کارکنــان - شــکایات طرفهــای ذینفــع - نتایــج ممیزهــا )داخلــی و  

و شــخص ثالــث( - بازنگــری مدیریــت - عوامــل بالقــوه تخریــب زیســت محیطــی و یــا ریســکها و حــوادث ایمنــی و بهداشــت



کنترل سوابق 

شرح مختصر فرآیند: 

تمامــی ســوابق حاصــل از انجــام فعالیتهــای سیســتم مدیریــت HSE کــه بــه نوعــی موثــر بــر آن مــی باشــد بــه مــدت زمــان مقــرر 

در لیســت ســوابق سیســتم مدیریــت HSE در واحــد مربوطــه نگهــداری میگردند.محــل نگهــداری ســوابق بایــد طــوری باشــند کــه 

از آســیب دیــدن ســوابق جلوگیــری بــه عمــل آ یــد. 

ممیزی

شرح مختصر فرآیند :

سیستم مدیریت HSE شرکت توسط مميزهای داخلی مورد بررسی قرار می گیرد.

 ایــن ممیــز هــای داخلــی بررســی نظــام یافتــه و مســتقل اســت جهــت حصــول اطمینــان از اینکــه فعالیتهــای مرتبــط بــا نظــام 

HSE و نتایــج بدســت آمــده از آن بــا ترتیبــات برنامــه ریــزی شــده مطابقــت دارد و ایــن ترتیبــات بــرای رســیدن بــه اهــداف بطــور 

موثــر اجــرا شــده و اقدامــات اصالحــی بــه نحــو موثــر و اجــرا شــده و اقدامــات اصالحــی بــه نحــو موثــر و ثمــر بخشــی انجــام مــی 

پذیــرد.

ممیــزی داخلــی توســط نماینــده مدیریــت برنامــه ریــزی و ســازماندهی میشــود.این ممیــزی هــا بــه صــورت دوره ای و بــا پریودهای 

مشــخصی انجــام مــی پذیــرد. همچنیــن نماینــده مدیریــت بــر اســاس صالحديــد و یــا بــر اســاس نتایــج بازنگریهــای مدیریــت 

نظــرات کارفرمایــان ، مشــکالت کیفــی و بــا مشــخصه هــای فراینــد ، خــارج از دوره هــای مشــخص شــده اقــدام بــه برگــزاری ایــن 

جلســات مــی نمایــد.

بازنگری مدیریت

 شرح مختصر فرآیند :

بازنگــری مدیریــت در شــرکت توســط نماینــده مدیریــت در جلســات ثابــت و دوره ای بــه منظــور بازنگــری سیســتم HSE بــا هــدف 

اطمینــان مدیریــت مدیریــت ســازمان از بهبــود اثــر بخشــی و اســتمرار برگــزار مــی گــردد.

ورودیهای جلسه بازنگری مدیریت شامل :

نتایج مميزیها و ارزشیابی رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات قابل کاربرد	 

نتایج اقدامات اصالحی و پیشگیرانه 	 

بررسی نتایج اقدامات تعیین شده در جلسه قبلی بازنگری مدیریت 	 

بازخوردهای کارفرمایان و طرفهای ذینفع ) تجزيه و تحليل سنجش نظرات و شکایات و پیشنهادات کارفرمایان (	 

توصیه هایی برای بهبود	 

نتایــج تجزیــه و تحلیــل و پایــش و انــدازه گیــری عملکــرد سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی و سیســتم مدیریــت ایمنــی و 	 

بهداشــت کار و رونــد بهبــود آنهــا



نظرات مدیران و کارکنان شرکت )مشارکت و مشاوره (	 

نتایج پایش و اندازه گیری اهداف و برنامه های مدیریتی	 

گزارش حوادث و گزارش شرایط بر وضعیت های اضطراری و مانورهای برگزار شده 	 

تعبيــر شــرايط شــامل بســط و گســترش قوانیــن و ســایر الزامــات مرتبــط بــا جنبــه هــای زیســت محیطــی بــا الزامــات ایمنــی 	 

و بهداشــت شــغلی

وضعیت خط مشی و اهداف سیستم مدیریت	 

خروجیهای آن شامل تغييرات ممکن در موارد ذیل :

عملکرد زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی	 

خط مشی و اهداف زيست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغی	 

منابع	 

سایر عناصر سیستم مدیریت محیط زیست ، ایمنی و بهداشت شغلی	 

پیمان ما صحت سازندگیست



ماشین آالت

یـکـی از شــاخص هــای توانمنــدی شــرکت هــای پیمانــکاری 

ــزات و ماشــین آالتــی هــر شــرکت مــی باشــد. در  ــوان تجهی ت

اختیــار داشــتن ماشــین آالت تخصصــی و دسترســی آســان بــه 

آن هــا، عامــل مهمــی در کاهــش هزینــه هــا، صرفــه جویــی در 

زمــان و ســرعت بخشــیدن بــه عملیــات اجرایــی مــی باشــد.

مدیریــت شــرکت ســکاف از ســال هــا قبــل بــرای ایــن منبــع 

ارزشــمند اهمیــت ویــژه ای قائــل بــوده و در همیــن راســتا 

توانســته نــاوگان بزرگــی از ماشــین آالت و تجهیــزات تخصصــی 

فراهــم آورد.

در آغــاز عملیــات اجرایــی هــر پــروژه ســعی شــده اســت کــه بنــا 

بــر ضــرورت و اهمیــت عامــل پشــتیبانی و لجســتیک، ماشــین 

آالت  تخصصــی مــورد نیــاز پــروژه را خریــداری و بــه نــاوگان 

خــود اضافــه نمایــد و بدیــن ترتیــب رونــد مــدرن ســازی و 

نوســازی ماشــین آالت تــداوم یابــد.

ــودن ماشــین آالت  ــکار ب ــاده ب ــاره شــد آم ــه اش ــه ک همچنانک

و تــوان افــزودن یــا جایگزینــی هــر ماشــین در کمتریــن زمــان 

ممکــن عامــل مهمــی در کاهــش زمــان اجرایــی پــروژه اســت، از 

ایــن رو شــرکت ســکاف بــا تشــکیل و توســعه بخــش مدیریــت 

ــق  ماشــین آالت و نوســازی و آمــاده ســازی ماشــین آالت طب

کوشــش   ) نگهــداری  و  تعمیــر   ( مــدون  ای  برنامــه 

و  دارد  نگــه  کار  بــه  آمــاده  را  هــا  آن  نمایــد  مــی 

بدیــن ترتیــب میــزان بهــره وری ماشــین آالتــی را کــه در اختیــار 

دارد افزایــش دهــد.

اجــرای برنامــه هــای دوره ای تعمیــر و نگهــداری، بکارگیــری 

اپراتور های مجرب و آموزش دیده، تاکید بر روانکاری و سرویس 

های فنی، استفاده از قطعات یدکی اصلی، رعایت توصیه های 

کارخانــه هــای ســازنده و باالخــره دایــر کــردن کارگاه موقــت 

تعمیــر و نگهــداری ماشــین آالت در کنــار هــر پــروژه از مــواردی 

اســت کــه توســط مســئولین بخــش ماشــین آالت مدیریــت و 

راهبــری مــی شــود.

آالـتـی  ماشــین  و  تجهیزاـتـی  تــوان  بدلیــل  ســکاف  شــرکت 

گســترده خــود توانســته اســت در ســه حــوزه نفــت و گاز، راه و 

بانــد و ابنیــه بطــور همزمــان فعــال بــوده و پــروژه هــای خــود را 

ــا موفقیــت بــه انجــام برســاند و بــه همیــن دلیــل در ارزیابــی  ب

بخــش  در  کارفرماهــای محتــرم  اغلــب  ـی  فـن و  کیفــی  هــای 

ماشین آالت نمره کامل را کسب می نماید.
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ششممااررهه  ببددننههسسررییااللششممااررهه  ممووتتووررپپالالککنناامم  ددسستتگگااههککدد  ددسستتگگااههششممااررهه
سساالل  
سسااخختت

ررننگگ

زردCATERPILLAR  D8N ---11N1694689TC5490بلدوزر  101-001

زردKomatsu  D155A ---4258526483261181363بلدوزر  201-002

زردKomatsu  D155A ---S6D155-4-4421727219 ---1983بلدوزر  301-003

زرد--- Komatsu  D155A ---S6D155-4-4392825302بلدوزر  401-004

زرد--- Komatsu  D155A ---5243831117بلدوزر  501-005

زردKomatsu  D155A ---25328 ---1362بلدوزر  601-006

زردKomatsu  D155A-2 ---3078057551 ---2003بلدوزر  701-008

زردKomatsu  D155A-2-----3078057558-----2003بلدوزر  801-009

زردKomatsu  D155A-2-----3178157858-----2004بلدوزر  901-010

زردKomatsu  D65E-7-----2617709640044-----1364بلدوزر  1001-011

زردKomatsu  PC220-7 ---2642262767639 ---2007بیل مکانیکی  1102-003

زردKomatsu  PC220-7 ---2642200667592 ---2008بیل مکانیکی  1202-004

زردHyundai  Robex 170W-7 ---6S6-076897HHIHN503EB0002277 ---2011بیل مکانیکی الستیکی  1302-007

زردCATERPILLAR  M316C ---CPT05189BDX00550 ---2004بیل مکانیکی الستیکی  1402-008

زردHyundai  Robex 320LC-7 ---7331608873316088HHIHN901EC00030642012بیل مکانیکی  1502-009

زردHyundai  Robex 320LC-7 ---7331607773316077HHIHN901CC00030652012بیل مکانیکی  1602-010

زردHyundai  ROBEX 210LC-7H---------------HHKHN611CC00049552012بیل مکانیکی  1702-011

زردKomatsu  PC220-7-----2644684868923-----2009بیل مکانیکی  1802-012

Hyundai  ROBEX 210LC-7H---------------HHIHN611JB00027602011بیل مکانیکی  1902-013

زردKomatsu  PC220-7----------69011-----2010بیل مکانیکی  2002-014

زردHEPCO  A912-----7203998HLE-4821912-02961370بیل مکانیکی الستیکی  2102-015

Komatsu  WA380-5 ---60188 ---2002لودر  2203-002

زردKomatsu  WA380-5 ---6D114-2680035560090 ---2002لودر  2303-003

زردKomatsu  WA470-1 ---20533 ---1998لودر  2403-004

زردKomatsu  WA470-3 ---9371454697 ---2005لودر  2503-006 ششممااررهه  ببددننههسسررییااللششممااررهه  ممووتتووررپپالالککنناامم  ددسستتگگااههککدد  ددسستتگگااههششممااررهه
سساالل  
سسااخختت

ررننگگ

زردCATERPILLAR  950 ---73J6583 ---1355لودر  2603-007

زردCATERPILLAR  950G2 ---BMA03390AYL00849 ---2003لودر  2703-008

زردLG   958 L-----C9151000388VLG0958LKF0900304-----2015لودر  2803-011

زردCATERPILLAR  966----------42J5501-----1354لودر  2903-012

زردLG  956-----C310F04722VLG00956CB9010944-----2010لودر  3003-013

زردLG  956-----C310D03401VLG00956A09085885-----2010لودر  3103-014

زردLG  956-----C9118004935VLG0958LTB9004006-----2011لودر  3203-015

زردCATERPILLAR  950-----1438643J14845-----1980لودر  3303-016

زردLG  956-----C310F04520VLG00956J09085882-----2010لودر  3403-017

زردLG  956-----C9119005098VLG0985LCB9005680-----2011لودر  3503-018

زردLG  956-----C310E04122VLG0956A09078046-----2010لودر  3603-019

زردCATERPILLAR  160H ---10Z423002FM00767 ---2004گریدر  3704-003

زردKomatsu  GD661A-1 ---12330111652 ---2009گریدر   3804-004

زردKomatsu  GD705A-4 ---S6D125-93522L26023414SN234142005گریدر  3904-005

زرد-----CATERPILLAR  14G----------96U1182گریدر  4004-006

زرد-----CATERPILLAR  12G-----------61M9517گریدر  4104-007

زردCATERPILLAR  14G------3306DI96U56121990گریدر  4204-008

زردCATERPILLAR  14G-----3N6835696U2938-----1983گریدر  4304-009

زردCATERPILLAR  14G-----08Z1778396U06281-----1981گریدر  4404-010

زردCATERPILLAR  14G----------96U05468-----1987گریدر  4504-011

زردCATERPILLAR  14G-----0870640096U05078-----1981گریدر  4604-012

زردHEPCO  HC5 ---84193054---1384غلطک دستی  4705-001

زردHEPCO  HC5 ---13121490188193134S11021021388غلطک دستی  4805-002

زردMASTERPAC  DVR65LS ---***Y065100039---2010غلطک دستی  4905-003

زرد---MASTERPAC  DVR65LS ---LD440Y065100068غلطک دستی  5005-004
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سساالل  
سسااخختت
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سبزMikasa Hand  MRH500DSA ---R3845170013162---1999غلطک دستی  5105-005

زردHEPCO  CA25 ---6933307H.R.D 1328J63007721363غلطک  5205-010

قرمزHamm  3410 ---00993130H169014520242032004غلطک  5305-011

قرمزHamm  3410 ---***H169014320242032004غلطک  5405-012

قرمزHamm  3411 ---1091193210700671H20602232010غلطک  5505-013

قرمزHamm  3411 ---1090880210701880H20602222010غلطک  5605-014

قرمزHamm  3411 ---1098202610703296H20603802010غلطک  5705-015

زردHEPCO  CA25---6931401HRD 1093 J6305371363غلطک پاچه بزی  5805-020

زردHEPCO  HC100B---U81765812KHRS3551E36002003غلطک  5905-021

زردHEPCO  HC100B-----YAHW 127 LHRS 3238 D32602002غلطک  6005-022

زردHEPCO  HC100B-----U 826704 LHRS 3726 F2004غلطک  6105-023

زردHEPCO  HC100B-----U 827633 LHRS 3767 F37712004غلطک  6205-024

زردHEPCO  HC100B-----U 817963 KHRS 3565 E35952003غلطک  6305-025

زردHEPCO  HC100C-----103493454917-495449162007غلطک  6405-026

زردHEPCO  HC100C------00988646HRS 3835 F2005غلطک  6505-027

زردHEPCO  HC100C-----105132365428-536553602008غلطک  6605-028

زردHEPCO  HC100C-----104504275418-533153612008غلطک  6705-029

زردHEPCO  CA25----------HRD 218 H90N572841363غلطک پاچه بزی  6805-030

زردHEPCO  HC100B-----YAHW0410LHRS3179C31652002غلطک  6905-031

زردHyundai  HSL850-7A8DW4226HHKHS702KF00019672015مینی لودر  7006-002

زردHyundai  HSL850-7A8EQ3675HHKHS702KF00019582015مینی لودر  7106-003

مشکی- زرد Hyundai  HSL850-7A8EQ3677HHKHS702KF00019572015مینی لودر  7206-004

مشکی- زرد Hyundai  HSL850-7A8EQ3490HHKHS702KF00019632015مینی لودر  7306-005

روغنی- نارنجی 8933593210108596IRGC875K51Z602360(VIN)374333166023601387ع649 - 11ایرانBenz  1924LK (42)کمپرسی  7411-003

روغنی- نارنجی 9933593210094939IRGC845K51Z594611(VIN)374333165946111384ع254 - 22ایرانBenz  1924LK (42)کمپرسی  7511-004 ششممااررهه  ببددننههسسررییااللششممااررهه  ممووتتووررپپالالککنناامم  ددسستتگگااههککدد  ددسستتگگااههششممااررهه
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روغنی- نارنجی 9933593210102559IRGC865K51Z599074)VIN(374333165990741386ع253 - 22ایرانBenz  1924LK (42)کمپرسی  7611-005

روغنی- نارنجی 5933593210103957IRGC875K51Z600486)VIN(374333166004861387ع795 - 11ایرانBenz  1924LK (42)کمپرسی  7711-007

روغنی- نارنجی 1133592410118615IRGC905KTU4613757)VIN(NAB374355166137571390ع654 - 43ایرانBenz  2624LK (40)کمپرسی  7811-009

روغنی-نارنجی5433592410116685IRGC905KTU4612955)VIN(NAB37455166129551390ع632 - 44ایرانBenz  2624LK (52)کمپرسی  7911-012

روغنی- نارنجی 1133593210086746IRGC815K51Z588857)VIN(374333165888571381ع656 - 43ایرانBenz  1924LK (42)کمپرسی  8011-014

نارنجی روغنی2333592410112155IRGC895KTU4611719)VIN(374355166117191389ع623 - 55ایرانBenz  2624LK (40)کمپرسی  8111-015

نارنجی روغنی6533593210103152IRGC865K09Z609160 )VIN(374355166091601386ع171 - 11ایرانBenz  2624LK (40)کمپرسی  8211-017

نارنجی روغنی1633593210103413IRGC865K09Z609029 )VIN(374355166090291386ع219 - 11ایران Benz  2624LK (40)کمپرسی  8311-018

نارنجی روغنی4433593210106351IRGC885KRC8610315 )VIN(374355166103151388ع932 - 44ایران Benz  2624LK (40)کمپرسی  8411-019

نارنجی روغنی3733593210107544IRGC875KRC8610234 )VIN(374355166102341387ع693 - 55ایرانBenz  2624LK (40)کمپرسی  8511-020

نارنجی روغنی8633593210096298IRGC855K09Z607131 )VIN(374355166071311385ع514 - 44ایرانBenz  2624LK (40)کمپرسی  8611-022

نارنجی روغنی9233592410114099IRGC895KTU4611933 ) VIN (374355166119331389ع163 - 23ایران Benz  2624LK (40)کمپرسی  8711-023

نارنجی روغنی8133593210096742IRGC845K09Z607051 ) VIN (374355166070511384ع443 - 43ایران Benz  2624LK (40)کمپرسی  8811-024

نارنجی معمولی8610024179IRGC581ICY8455997)VIN(144559971358ع143 - 33ایرانBenz  1921L (52)تانکر آب پاش  8912-001

روغنی- نارنجی 9910041968IRGC63561MM073802)VIN(349321550738021363ع257 - 22ایرانBenz  1921L (52)تانکر آب پاش  9012-002

سبز معمولی4310060064IRGC70561MM574053)VIN(349321165740531370ع749 - 44ایرانBenz  1921L (52)تانکر آب پاش  9112-003

سبز روغنی5833593210067990IRGC741I1MM58015)VIN(349321165801581374ع328 - 11ایرانBenz  1921L (52)تانکر آب پاش  9212-004

روغنی- سفید 85821042R240277325DEXJ911KU1266370) VIN(M3GPT001266371991ع861- 23 ایران IVECO  HT330/36تانکر سوخت  9312-005

سبز روغنی-نارنجی6810029919IRGC611I084896733)VIN(148967331361ع872 - 33ایرانBenz  2624LK (46)تانکر آب پاش  9412-007

روغنی-نارنجی9410025136IRGC595607Y544895)VIN(105448951359ع287 - 23ایرانBenz  2624LK (52)تانکر آب پاش  9512-008

نارنجی روغنیIRGC765607Y582173 )VIN(374352165821731376 4233593210070138ع657 - 55ایران Benz  2624LK (52)تانکر آب پاش  9612-009

روغنی- سبز 98021921IRGC631I1MS042239 )VIN(0422391363ع452 - 43ایران Benz  36/911تانکر سوخت  9712-010

روغنی-قرمز9333593210066551IRGC725607Y578116 ) VIN (374352165781161372ع948 - 43ایران Benz  2624LKتانکر آب پاش  9812-011

روغنی-قرمز 39060263IRGC70561MM574188 ) VIN (5741881370ع984 - 55ایران Benz  1921Lتانکر آب پاش  9912-012

روغنی- نارنجی 133151011612537405316405351374053164053511364 - 92باخترانBenz  Khavar 608تانکر سوخت  10012-013
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سساالل  
سسااخختت

ررننگگ

فیروزه ای6233593210066594IRGC721I07Y578242 ) VIN (374952165782421372ع273 - 55ایران Benz  2624LKتانکر آب پاش  10112-014

روغنی-طوسی سیر6210014393IRGC568G084529663 ) VIN (105296631356ع553 - 55ایران Benz  2624LK (46)تانکر آب پاش  10212-015

زردHyundai  70DF-7---D4DDE564360HHKHFZ14PE0000475---2014لیفتراک  10313-001

CATERPILLAR  571C ---3N3434716W242---1959ساید بوم  10420-001

CATERPILLAR   572G ---40U517---1974ساید بوم  10520-002

زردCATERPILLAR  571A65A5301961ساید بوم  10620-003

زردCATERPILLAR  58361A163H1967ساید بوم  10720-004

زردCATERPILLAR  583------61A536H1967ساید بوم  10820-005

زرذICYI001---1388------  اینچNovin Sazan  22کلمپس  10921-001

زرد2016---------------اینج هیدروصنعت رادمان36کلمپس     11021-002

زردPBM36-------1385-03-------2016"بند ماشین    11122-001

زیتونی2491310009114142486331355اصفهان Benz  42/911تکریگ  11223-001

زرد--------------------SOOSAN  SB70 TR-Fچکش هیدرولیکی  11325-001

زرد--------------------SOOSAN  SB70 TR-Fچکش هیدرولیکی  11425-002

سبز--------------------MSB  SAGA200Hچکش هیدرولیکی  11525-004

سبزMSB  SAGA50HS--------------------2017چکش هیدرولیکی  11625-005

سفید---Schwing  Tecnic Hydralic ---44865227.25.90.81پمپ بتن زمینی  11730-001

روغنی- نارنجی 9833592410114418IRGC891H07Y606776)VIN(374352166067761389ع815 - 22ایرانSchwing/Benz  2624LK-KVM36Xپمپ بتن هوایی  11830-003

زرد---Schwing  Tecnic Hydralic ---87517619779-8پمپ بتن زمینی  11930-005

فیروزه ای1626410050483550572431365 92اهوازBenz  2624LK (36)تراک میکسر  12031-001

نارنجی1233591010043487343324550556611363ق259تهران Benz  2624LK (40)تراک میکسر  12131-002

روغنی-نارنجی1633593210094698IRGC845K09Z606425)VIN(374355166064251384ع225 - 11ایرانBenz  2624LK (40)تراک میکسر  12231-003

روغنی-نارنجی6233593210102063IRGC864L09Z608448)VIN(374355166084481386ع368 - 22ایرانBenz  2624LK (40)تراک میکسر  12331-005

قرمز826021970_2318413440تهران الف  DAF  8 m^3تراک میکسر  12431-006

نارنجی روغنی4733592410115038IRGC904L09Z612705 )VIN(374355166127051390ع356 - 55ایران Benz  2624LK (40)تراک میکسر  12531-007 ششممااررهه  ببددننههسسررییااللششممااررهه  ممووتتووررپپالالککنناامم  ددسستتگگااههککدد  ددسستتگگااههششممااررهه
سساالل  
سسااخختت

ررننگگ

نارنجیIRGC884L09Z610231 (VIN)374355166102311388 4833593210108656ع556 - 55ایران Benz  2624LKتراک میکسر  12631-008

نارنجی روغنی7333592410113147IRGC895KTU4611807 (VIN)374355166118071389ع122 - 44ایرانBenz  2624LK (40)کمپرسی  12731-009

---------RahMashin  30 M^3/hrبچینگ  12832-001

---------Liebherr  32 M^3/hrبچینگ  12932-002

---------Liebherr  32 M^3/hrبچینگ  13032-003

---------Liebherr  32 M^3/hrبچینگ  13132-004

Liebherr  32 M^3/hr1بچینگ  13232-005

Liebherr  32 M^3/hr2بچینگ  13332-006

زرد--------------------Liebherr  32 M^3/hrبچینگ  13432-007

آبی--------------------RahMashin  30 M^3/hrبچینگ  13532-008

روغنی- سفید 94516536IRDD841K2WW862193(VIN)YV2AN60D65T8621931384ع664 - 23ایرانVolvo  FH12کشنده  13640-001

روغنی- سفید 83442631IRDD831K2WW849540(VIN)YV2A4CFD34T8495401383ع982 - 23ایرانVolvo  FH12کشنده  13740-002

روغنی- سفید 43D12*395838*D1*AIRDD831K2WW842954(VIN)YV2A4CFD34T8429541383ع676 - 44ایرانVolvo  FH12کشنده  13840-003

روغنی-سفید66610660IRNC861KFXM008213( VIN)NAZMP72S6JG0082131386ع232 - 43 ایرانIVECO  720Eکشنده  13940-004

روغنی-نارنجی8110029611IRGC611I07Y826738(VIN)346327148267381361ع879 - 11ایرانBenz  2624LK (52)کامیون  14041-001

--- ------  دومحورMalekپشت بند کمپرسی  14142-001

   دومحورMalekپشت بند کمپرسی  14242-002

زرد1386--- ------ محور2کمرشکن    14343-001

--- ------ محور4کمرشکن    14443-002

--- ------ محور4کمرشکن    14543-003

قرمز---------------محور3کمرشکن    14643-004

قرمز-------------------- محور4کمرشکن    14743-005

سفید-قرمزCALABRESE   2 Axel------06272 ---1384کفی تریلی  14844-001

زرد--------------------------Terabozanکفی تریلی کشویی    14944-002

قرمز--------------------کفی تریلر    شهرضا15044-003



ششممااررهه  ببددننههسسررییااللششممااررهه  ممووتتووررپپالالککنناامم  ددسستتگگااههککدد  ددسستتگگااههششممااررهه
سساالل  
سسااخختت

ررننگگ

قرمز--------------------CALABRESE   2 Axelکفی تریلی  15144-004

سبزCummins  6BTAA5 180KVA ---84046055MJB2572L012MO ---2012دیزل ژنراتور  15250-001

سبزVolvo  TD520GE 100KAV ---5310691045225568/8 ---2008دیزل ژنراتور  15350-002

طوسی--- Cummins  100KVA ---0478D30161667/21دیزل ژنراتور  15450-003

مشکیPerkins  1004-4T 70KVA ---AH37565*U629729L0178663/001 ---2004دیزل ژنراتور  15550-005

--- U639013L0185136/008--- 911ژنراتور بنز 15650-006

مشکی--- Perkins  1103A-33 32KVA ---U150380P0238145دیزل ژنراتور  15750-007

خاکستری--- Benz  911 70KVA ---3520113601352016دیزل ژنراتور  15850-008

مشکیPerkins  1004-4T 70KVA ---U639010L0185135/004 ---2004دیزل ژنراتور  15950-010

--- U639015L0185135/005--- 75ژنراتور پرکینز 16050-011

سبزVolvo  TAD1631GE 550KVA ---868767-21600524970181609/002 ---2006دیزل ژنراتور  16150-012

سبزCummins  6BTAA5 180KVA ---84046055 ---2012دیزل ژنراتور  16250-013

سبزVolvo  TAD531GE 109KVA ---53106426900239274/006 ---2002دیزل ژنراتور  16350-014

سبز--- Volvo  TD101PP 144KVA ---1163*12555MF25123دیزل ژنراتور  16450-015

سبزVolvo  TD520GE 100KAV ---5310472108218007/2 ---2007دیزل ژنراتور  16550-016

سبزVolvo  TAD531GE 109KVA ---531062300908050111 ---2008دیزل ژنراتور  16650-017

سبز--- ***Volvo  TAD1241GE 411KVA ---D12*554305*D1*Aدیزل ژنراتور  16750-018

سفید--- Volvo  TAD1241GE 411KVA ---D12*554306*D1*AWP05-440971دیزل ژنراتور  16850-019

سبزVolvo  TAD1631GE 550KVA ---868767-21600524160181609/006 ---2006دیزل ژنراتور  16950-020

سبزVolvo  TAD722GE 226KVA ---53103407690707210 ---2007دیزل ژنراتور  17050-021

سبزVolvo  TD100A 140KVA ---A2232645A9123227 ---2009دیزل ژنراتور  17150-022

سبزVolvo  TAD732GE 203KVA ---531043735507090039 ---2007دیزل ژنراتور  17250-023

سبزVolvo  TAD732GE 203KVA ---53104078160707238 ---2007دیزل ژنراتور  17350-024

سبز--- Volvo  TAD734GE 250KVA ---5311412352A13F424689دیزل ژنراتور  17450-025

سبزVolvo  TAD733GE 200KVA ---5311527548A14C100309 ---2002دیزل ژنراتور  17550-026 ششممااررهه  ببددننههسسررییااللششممااررهه  ممووتتووررپپالالککنناامم  ددسستتگگااههککدد  ددسستتگگااههششممااررهه
سساالل  
سسااخختت

ررننگگ

سبزVolvo  TAD733GE 200KVA ---5311527549A14C100308 ---2013دیزل ژنراتور  17650-027

سبز مشکی----- -----Volvo  TD120A-194KVA -----379502608دیزل ژنراتور  17750-028

طوسی مشکی--- Cummins  NTA855 360KVA ---9120823دیزل ژنراتور  17850-029

سبزبچینگ---Volvo  TD120A-194KVA ---TD120A*302*16651600311دیزل ژنراتور  17950-030

خاکستریDEUTZ  BF4M2012 72KVA ---60119783X10I361262--2014دیزل ژنراتور  18050-031

خاکستریDEUTZ  BF4M1013 125KVA ---60121325100810002--2014دیزل ژنراتور  18150-032

خاکستری---DEUTZ  BF4M2012 72KVA---601197800277090/005دیزل ژنراتور  18250-033

خاکستری---DEUTZ  BF4M1013 125KVA---60121055091204027دیزل ژنراتور  18350-034

خاکستری---DEUTZ  BF4M2012C 85KVA---60121160A14C102362دیزل ژنراتور  18450-035

خاکستری---DEUTZ  BF4M2012C 85KVA---60121161A14C102363دیزل ژنراتور  18550-036

خاکستری---DEUTZ  BF4M2012C 85KVA---60121162A14C102365دیزل ژنراتور  18650-037

خاکستری---DEUTZ  BF4M2012C 85KVA---60121164A14C102369دیزل ژنراتور  18750-038

طوسیPerkins  1004-4T 70KVA---AB37590*U638776L0185136/001---2004دیزل ژنراتور  18850-039

خاکستریDEUTZ  BF4M1013 100KVA60121062A14C100410دیزل ژنراتور  18950-040

خاکستریDEUTZ  BF4M2012 72KVA60119782A14C100412دیزل ژنراتور  19050-041

خاکستریDEUTZ  BF4M1013 100KVA60121064A14C100410دیزل ژنراتور  19150-042

سبزVolvo  TAD733GE 230KVA5311550687A14G299097دیزل ژنراتور  19250-043

سفیدVolvo  TAD1344GE 400KVAD13*503518*A1*AA14D0045262015دیزل ژنراتور  19350-044

سفید2015کاناپه دارVolvo  TAD734GE 250KVA5311549363A14I365756دیزل ژنراتور  19450-045

طوسی----------Cummins  NTA855 360KVA-----1098053140424دیزل ژنراتور  19550-046

سبز-----Volvo  TAD1241GE - 375 KVA-----58856دیزل ژنراتور  19650-047

سبز-سفید2016کاناپه دارVolvo  TAD1342GE - 420 KVA-----20136042090001918580دیزل ژنراتور  19750-048

سبزIRMAIR  5.5 187Cfm-7bar ---10868750WUX59282720090701-322010کمپرسور  19851-001

زردAtlas Copco  XA137DD 250cfm ---11057998WUX533750---2011کمپرسور  19951-002

زردAtlas Copco   XAS96 190cfm ---875866161-775303KE1*97/68DA*00/00*86*002003کمپرسور  20051-003



ششممااررهه  ببددننههسسررییااللششممااررهه  ممووتتووررپپالالککنناامم  ددسستتگگااههککدد  ددسستتگگااههششممااررهه
سساالل  
سسااخختت

ررننگگ

زردIngersoll Rand  P250WD 250cfm ---7860482961380E90904---1990کمپرسور  20151-004

زردAtlas Copco  XAS186DD 392CFM ---105562580693025--2004کمپرسور  20251-005

زرد---Tabriz  200 Cfm ---45366878کمپرسور  20351-007

زرد--------------------Tabriz  CV 160کمپرسور  20451-008

کرمIngersoll Rand  9/270-----46598517SCZ9270FX6Y895042ARP920295(6891426)2006کمپرسور  20551-009

روغنی- قرمز 11LFW07439U IRCV874CNIYF26275(VIN)F262751387ک132 - 11ایرانFerguson  ITM285تراکتور لودری  20652-001

روغنی- قرمز Ferguson  ITM285 ---LFW6277J870731379تراکتور لودری  20752-002

روغنی- قرمز Ferguson  ITM285 ---LFW01663V G08736A1G147571388تراکتور لودری  20852-003

Ferguson  ITM285 ---LFW03981AN01239A1N3HKTAA1CDEN042651392تراکتور لودری  20952-004

Ferguson  ITM285---LFW85694AN012211N3HKTAA1CDEN090331392تراکتور لودری  21052-005

روغنی-قرمز21YAW2243EN3HKTAA5DHHS01038 (VIN)S01038A51396ک542 - 31ایرانFerguson  ITM 399-4*4تراکتور  21152-006

روغنی-قرمز42MT4AW5500JN3HKTAD5CMFX00023 (VIN)N3HKTAD5CMFX000231400ک194 - 13ایران Ferguson  ITM485-2WDتراکتور  21252-007

طوسیLincoln  SAE 400 ---LD70263*U704852AC1951100787---1995موتور جوش  21353-001

خاکستری---Lincoln  SAE 400---970900429موتور جوش  21453-002

خاکستری----------Lincoln  SAE 400موتور جوش  21553-003

خاکستری-----Lincoln  SAE 400-----AS70456C1030400683موتور جوش  21653-004

زردTADANO  TR80M ---WO4DTA21836FA0999---1994جرثقیل لقمه گیر  21760-001

روغنی-سبز 5810051505IRGC67VS07Y571956(VIN)343321165719561367ع142 - 33ایرانBenz/H.ATLAS  2624L/10 tonجرثقیل کفی  21860-002

روغنی-نارنجی29100419981041998IRGC637T07Y013074(VIN)343321550130741363ع193 - 44ایرانBenz/H.ATLAS  2624L/10 tonجرثقیل کفی  21960-003

زردTADANO  TR-250M-6 ---6D16-867212FB1821TR255-03661996جرثقیل لقمه گیر  22060-004

زردTADANO  TR-250M-6 ---6D16-907032FB2590TR255-11151999جرثقیل لقمه گیر  22160-005

سبز42PF6302711BJPRA95522U2N00253(VIN)CD45AVN-00253ع475 - 44ایرانNISSAN  Diesel 7 tonجرثقیل کفی  22260-006

591631A008304CNR013521OR008696(VIN)L5E5H4D32DA0086962013ع375 - 44ایرانZOOMLION  QY50V532جرثقیل دو کابین  22360-007

591613A010442CNR013521RS03681(VIN)L5E5H3D39DA0368142013ع418 - 44ایرانZOOMLION  QY30V532جرثقیل دو کابین  22460-008

خاکستری- سفید 591613A015870CNR013521RS036816(VIN)L5E5H3D32DA0368162013ع446 - 44ایرانZOOMLION  QY30V532جرثقیل دو کابین  22560-009 ششممااررهه  ببددننههسسررییااللششممااررهه  ممووتتووررپپالالککنناامم  ددسستتگگااههککدد  ددسستتگگااههششممااررهه
سساالل  
سسااخختت

ررننگگ

خاکستری- سفید 591613A014614CNR013522GY026591)VIN(L5E5H3D39DA0265912013ع453 - 44ایرانZOOMLION  QY25V532جرثقیل دو کابین  22660-010

روغنی- نارنجی 1933593210092745IRGC837T07Y593369 )VIN (374352165933691383ع699 - 55ایران Benz/H.ATLAS  2624L/10 tonجرثقیل کفی  22760-011

روغنی-نارنجی8933593210098119IRGC857T07Y597140 ) VIN (374352165971401385ع692 - 43ایران Benz/H.ATLAS  2624L/10 tonجرثقیل کفی  22860-012

روغنی-نارنجی8933592410122912IRGC927T24L611218 ) VIN (NAB374352DA6112181392ع879 - 43ایران Benz/H.ATLAS  2624L/10 tonجرثقیل کفی  22960-013

نارنجی4810047163IRGC647T07Y567659 )VIN(343321165676591364ع895 - 72ایران Benz/H.ATLAS  2624L/10 tonجرثقیل کفی  23060-014

آبیKATO  KR-25H-V-----0712622004جرثقیل لقمه گیر  23160-015

سبز-زردTADANO  TR-250M-5----------518374TR253-00271991جرثقیل لقمه گیر  23260-016

11-800تن Liebherr  C1C 4ton --- ---3تاورکرین  23361-001

Potain  7-44 8ton --- ---20310138920تاورکرین  23461-002

زرد--Potain  428G-3ton --- ---32952تاورکرین  23561-003

46-6تن Potain  6-46 8ton --- ---8تاورکرین  23661-004

16954تن Potain  6-46 8ton --- ---6تاورکرین  23761-005

زردPotain  6-46 8ton------527003---1980تاورکرین  23861-006

زردPotain  H30-30 -12tonتاورکرین  23961-009

زردPotain  F3-29 -12tonتاورکرین  24061-010

قرمزZOOMLION  SC20036012015آسانسور کارگاهی  24162-001

قرمزZOOMLION  SC20037892015آسانسور کارگاهی  24262-002

سفید روغنی92124k0091188IRFC911V1T8881978)VIN(DH8819781391س146 - 88ایرانPeugeot  PARSسواری  24370-001

روغنی- سفید 28124K0116549IRFC921V1TT622008)VIN(NAAC91CC5DF6220081392و885 - 55ایرانSamand  LX XU7سواری  24470-002

سفید روغنی19124K0156519IRFC921V1T8824083)VIN(NAAN01CA5DK8240831392ج141 - 88ایرانPeugeot  PARSسواری  24570-003

سفید روغنی64124K0080480IRFC911V1T8808891)VIN(NAAN01CA2CK8088911391ب924 - 88ایرانPeugeot  PARSسواری  24670-006

روغنی- سفید 18124K0192787IRFC921V1TT631407)VIN(NAAC91CC9DF6314071392ج988 - 88ایرانSamand  LX XU7سواری  24770-009

روغنی- سفید 18124k0203883IRFC921V1TT633448)VIN(NAAC91CC0DF6334481392ج994 - 88ایرانSamand  LX XU7سواری  24870-011

متالیک-نقره ای 1712491050363IRFC911V1S5573319)VIN(NAAM01CAXCR5733191391د878 - 53ایرانPeugeot  405GLX-XU7سواری  24970-012

روغنی- سفید VIN(NAS411100C34802561391(174782468IRPC911V126480256س797 - 53ایران)Pride  131 )SXسواری  25070-014



ششممااررهه  ببددننههسسررییااللششممااررهه  ممووتتووررپپالالککنناامم  ددسستتگگااههککدد  ددسستتگگااههششممااررهه
سساالل  
سسااخختت

ررننگگ

سفید روغنی98124K0297496IRFC931V1T8936148)VIN(NAAN01CA8DK9361481393م199 -88ایرانPeugeot  PARSسواری  25170-017

سفید روغنی33147H0082946IRFC931V1TC170094)VIN(NAACJ1JC4EF1700941393ن271 - 88ایرانSamand  LX EF7سواری  25270-018

متالیک-خاکستری 83124K0376878IRFC931V1T8846640)VIN(NAAN01CA9EK8466401393ن953 - 88ایرانPeugeot  PARSسواری  25370-019

خاکستری متالیک85124K0431400NAAC91CC7EF666500)VIN(1393ن431 - 88ایرانSamand  LX XU7سواری  25470-020

سفید روغنی18124K0291710IRFC921V1T8713497)VIN(NAAN01CA5EH7134971392م522 - 88ایرانPeugeot  PARSسواری  25570-021

روغنی-سفید98823150AIRJC911VWUQ002659)VIN(NAPBBUJ32C10026591391م568 - 88ایرانNISSAN  TEANAسواری  25670-022

روغنی- سفید 49124K0638859IRFC941V1TT022984)VIN(NAAC91CW3FF0229841394ن462 - 88ایرانSamand  LX XU7سواری  25770-024

متالیک- نقره ای 84124K0632318IRFC941V1S5250165)VIN(NAAM01CA2FH2501651394د714 - 53ایرانPeugeot  405GLX-XU7سواری  25870-025

متالیک- خاکستری 19164B0201126NAAM31FE2JK709884 )VIN(NAAM31FE2JK7098841397ج112 - 88ایران Peugeot  405SLX-TU5سواری  25970-029

روغنی- سفید 58181B0102839NAAM31FE8KK209293 )VIN(NAAM31FE8KK2092931398ی573 - 11ایران Peugeot  405SLX-TU5سواری  26070-030

روغنی-سفید67124K1366495NAAC91CE3KF570759 )VIN (NAAC91CE3KF5707591398م569 -88ایران Samand  LX XU7سواری  26170-031

روغنی-سفید74124K1366563NAAC91CE2KF5711112 ) VIN (NAAC91CE2KF57111121398ط264 - 67ایران Samand  LX XU7سواری  26270-032

روغنی-سفید81124K1392093NAAC91CE0KF578043 ) VIN (NAAC91CE0KF5780431398ط331 - 67ایران Samand  LX XU7سواری  26370-033

روغنی-سفید72124K1401185NAAN01CE8KH219191 ) VIN (NAAN01CE8KH2191911398م851 - 88ایران Peugeot  PARSسواری  26470-034

روغنی-سفید62124K1402586NAAN01CE0KH219993 ) VIN (NAAN01CE0KH2199931398ق481 - 88ایران Peugeot  PARSسواری  26570-035

متالیک- نقره ای 19124K1435239NAAM01CE8LK535111 ) VIN (NAAM01CE8LK5351111399ج115 - 88ایران Peugeot  405GLX-XU7سواری  26670-037

روغنی-سفید44124K1445297NAAC91CE3LF685170 ) VIN (NAAC91CE3LF6851701399ه799 - 20ایران Samand  LX XU7سواری  26770-038

روغنی- سفید 46124K1475598NAAN01CE6LH256273 )VIN(NAAN01CE6LH2562731399ه257 - 22ایران Peugeot  PARSسواری  26870-039

متالیک- خاکستری VIN(NAAN11FE5LK0273981399( 96139B0191748NAAN11FE5LK027398ج268 - 55ایران )Peugeot  PARS ) TU5سواری  26970-040

روغنی- سفید 18124K1558607NAAC91CE2MF836064 )VIN(NAAC91CE2MF8360641400ن255 - 88ایران Samand  LX XU7سواری  27070-041

روغنی- سفید 89124K1560049NAAN01CE2MH603101 )VIN(NAAN01CE2MH6031011400س274 - 71ایران Peugeot  PARSسواری  27170-042

نوک مدادی58KA24897030YIRJC873E00K708217)VIN(PTBGNLEMD227082171387ب884 - 55ایرانNISSAN  Ronizسواری استیشن  27271-004

سفید92740006KNAKH813DA7722322)VIN(KNAKH813DA77223222010ن694 - 11ایرانKIA  Sportageسواری استیشن  27371-005

کرم متالیک-یشمی9524052110IRJC773E46U701035 )VIN (7010351377ل799 - 53ایرانNISSAN  PATROLسواری استیشن  27471-006

سفید صدفی47G4KJGA853389KRGA163E2C4712963)VIN(KMHSU81BDGU7129632016ب417-10ایرانHyundai  SANTAFE ix45سواری استیشن  27571-007 ششممااررهه  ببددننههسسررییااللششممااررهه  ممووتتووررپپالالککنناامم  ددسستتگگااههککدد  ددسستتگگااههششممااررهه
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سفید روغنی42G4NAFU053488KRGA173E3JY311437)VIN(KMHJ3813DHU3114372017د773- 55ایرانHyundai  TUCSON ix35 TLسواری استیشن  27671-008

نقره ای متالیک- دودی 45P023231ZIRJC753E0SE521876 ) VIN (PNV35P5218761375ل175 - 67ایران NISSAN  PATROLسواری استیشن  27771-009

متالیک- مشکی نقره ای 89Z24055080ZIRJC781V0AQ825127 )VIN(PNK15Z8251271378د922 - 45ایران NISSAN  PATROLسواری استیشن  27871-010

روغنی-سفید62J24B1318011IRFC963E1U3922475 )VIN(NAAS39S3XHK9224751396ق216 - 88ایران Suzuki  grand vitaraسواری استیشن  27971-011

روغنی-سفید87HFC4GA31DJ0013481NAKSH7326JB167564 )VIN(NAKSH7326JB1675641397ق751 - 11ایران JAC   S5 ATسواری استیشن  28071-012

متالیک- مشکی 54J24B1324165IRFC963E1U3923799 )VIN(NAAS39S38HK9237991396ل525 - 20ایران Suzuki  grand vitaraسواری استیشن  28171-013

روغنی- مشکی 442GRJ655787JPXA133E24D455749 )VIN(JPXA133E24D4557492013ه773 - 20ایران Lexus  RX350سواری استیشن  28271-015

روغنی-سفید26HFC4GA31DL0000227NAKSH7329KB178515 )VIN(NAKSH7329KB1785151398ج697 - 33ایران JAC   S5 ATسواری استیشن  28371-016

روغنی-سفید25KA24834769ZIRJC908S1AH000210)VIN(NAPDA4D22920002101390س768 - 53ایرانNISSAN  Pickup DX2400ccوانت دوکابین  28472-001

روغنی-سفیدZIRJC928S1AH003682)VIN(NAPDA4D22D20036821392 8792186ب535 - 11ایرانNISSAN  Pickup DX2400ccوانت دوکابین  28572-002

روغنی- سفید58SLM9012IROD918STQI812208)VIN(NAGP2PF22CC8122081391ب878 - 55ایرانCapra   BQ2023G-G3-2400ccوانت دوکابین  28672-003

متالیک- نقره ای FEA13147IROD918S3GL112321)VIN(NAGP2PC12CA1123211391 99ج667 - 53ایرانMazda  B2000iوانت دو کابین  28772-004

روغنی- سفید18FEA16740IROD918S3GL113132)VIN(NAGP2PC12CA1131321391د919 - 53ایرانMazda  B2000iوانت دو کابین  28872-005

متالیک- نقره ای 14FE136468IROD898S3GLE33969)VIN(NAGDPX2PC19E339691389د838 - 53ایرانMazda  B2000iوانت دو کابین  28972-006

روغنی- آبی 92213487IRNC829O0W6D13112)VIN(D131121382م828 - 44ایرانNISSAN  Z24NIBوانت  29072-007

روغنی- آبی 34596549IRNC901X1BL302804)VIN(NAZPL140TBO3028041390ن771 - 55ایرانNISSAN  Z24NIBوانت  29172-008

روغنی- آبی VIN(NAZPL140TBO2982471390(49591178IRNC901X1BL298247د971 - 55ایران)NISSAN  Z24NIB )CNGوانت  29272-009

روغنی- آبی 99606824IRNC901X1BL319645)VIN(NAZPL140TBO3196451390ط946 - 13ایرانNISSAN  Z24NIBوانت  29372-010

روغنی- آبی 3980007019IRNC891XTAY004567)VIN(NAZDL104TJK0045671389ط367 - 55ایرانNISSAN  Z28ND-2800CCوانت دیزلی  29472-011

روغنی- آبی 3880018538IRNC901XTAY018586)VIN(NAZDL104TKA0185861390ط151 - 88ایران(کمپرسی) NISSAN  Z28ND-2800CCوانت دیزلی  29572-012

متالیک-نقره ای17FEA15657IROD911X3GL101264)VIN(NAGP2PC11CA1012641391ن412 - 88ایرانMazda  B2000iوانت تک کابین  29672-015

متالیک-نقره ای49FE139491IROD891X3GLD40007)VIN(NAGDPX2PC18D400071389م441 - 88ایرانMazda  B2000iوانت تک کابین  29772-016

متالیک-نقره ای64FEA25699IROD921X3GLI29116)VIN(NAGP2PC11DA1291161392ب989 - 88ایرانMazda  B2000iوانت تک کابین  29872-017

روغنی- سفید 5111518011546IRFC801X0A8911738)VIN(809117381380م649 - 44ایرانPeykan  1600OHVوانت  29972-018

روغنی- سفید صدفی 2411490106726IRFC901XIFL329624)VIN(NAAA46AA8CG3296241390د215 - 53ایرانPeykan  1600OHVوانت  30072-019
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روغنی- سفید شیری 33114F0033716IRFC921XIFL373453(VIN)NAAA46AA5DG3734531392س447 - 53ایرانPeykan  1600OHVوانت  30172-020

متالیک-نقره ای97FEA32561IROD941X3GL154923(VIN)NAGP2PC11FA1549231394ط221 - 11ایرانMazda  B2000iوانت تک کابین  30272-021

سفید810125264JPXA861X1LZ041497(VIN)00414971986و874 - 53 ایران TOYOTA  LANDCRUISER FJ75 3Fوانت  30372-022

سفید950243838JPXA861X1LZ030700(VIN)00307001986ط956 - 10ایران TOYOTA  LANDCRUISER FJ75 3Fوانت  30472-023

آبی متالیک- نقره ای 67FE551583IROD891X3GLD30517 (VIN)NAGDPX2PC18D305171389د791 - 67ایران Mazda  B2000iوانت تک کابین  30572-024

متالیک- آبی - نقره ای 57E2K2A0968NAGP2PC32JA273918 (VIN)NAGP2PC32JA2739181397ص414 - 77ایران Mazda  CARA 2000Iوانت دوکابین  30672-025

نقرهای متالیک71E2L4A3723NAG929C31KA509074 (VIN )NAG929C31KA5090741398ق884 - 20ایران Mazda  CARA 2000Iوانت تک کابین  30772-026

سفید71E2L4A2856NAGP2PC31KA509390 (VIN )NAGP2PC31KA5093901398ق866 - 20ایران Mazda  CARA 2000Iوانت تک کابین  30872-027

متالیک-آبی- نقره ای78FEA09895NAGP2PC11CB121654 ( VIN )NAGP2PC11CB1216541391ط135 - 67ایران Mazda  B2000i (CNG)وانت تک کابین  30972-028

سفید78E2L3A1466NAGP2PC31KA509885 ( VIN )NAGP2PC31KA5098851398ط768 - 67ایران Mazda  CARA 2000Iوانت تک کابین  31072-029

روغنی-سفید58E2L2A0848NAGP2PC31KA510612 ( VIN )NAGP2PC31KA5106121398ب378 - 88ایران Mazda  CARA 2000Iوانت تک کابین  31172-030

روغنی-سفید87ZG24515485NAZRL132PK0016632 ( VIN )NAZRL132PK00166321398ه311 - 20ایران ZAMYAD  PICK UP REACH D4WDوانت دو کابین  31272-031

روغنی-سفید99ZG24517146NAZRL132PL0018291 ( VIN )NAZRL132PL00182911399ه128 - 20ایران ZAMYAD  PICK UP REACH D4WDوانت دو کابین  31372-032

معمولی- آبی خاکستری 6559656IRFC604Q1OV408652(VIN)4086521360ع546 - 23ایرانBenz  309مینی بوس  31473-001

روغنی- کرم قرمز نارنجی 9333491110133510IRGC714Q1OV008065(VIN)379391160080651371ع464 - 23ایرانBenz  309مینی بوس  31573-002

آبی5733491110094308IRGC634QK7H419035(VIN)379391504190351363ع117 - 44ایرانBenz  309مینی بوس  31673-003

معمولی-سفید یخچالی6333491110109632IRFC704Q1OV005608 (VIN)379391160056081370ع883- 43ایرانBenz  309مینی بوس  31773-004

روغنی-سفید894G63S4MSGB8231CNTB082AISY141697(VIN)LDNL70YH9801416972008ب412 - 67ایران DELICA   DN6492آمبوالنس  31875-001

مشکی65254NBD/156FMI*00024768IRAEA881397835063(VIN)NBD***125A88350631388 - 687ایرانArshia  125CDIموتور سیکلت  31977-001

مشکی58819NCR12532024580IRADX8910BT990786(VIN)NCR***125T89907861389 - 835ایرانTizTak  CC125موتور سیکلت  32077-002

مشکی8156957025096IRADX89139W926323(VIN)NCR***125S89263231389 - 688ایرانPishroSafar  125ccCDIموتور سیکلت  32177-003

مشکی173810125NC5011669IRAGZ9313UV323893(VIN)NC5***125D93238931393 - 126ایرانDelta  125CDIموتور سیکلت  32277-004

مشکی43485156FMI*90001956IRAEI9010DK052942(VIN)N2K***125F90529421390 - 623ایرانArmin  CG125موتور سیکلت  32377-005

زرشکی22513N2N0947452HN2N***125E88158821388 13شیراز Ehsan  CDI125موتور سیکلت  32477-006

مشکی1941606359494080931394 - 128ایرانArshia  125CDIموتور سیکلت  32577-007

مشکی14878NMHCG200781377NFB***125D87123971387 - 45تهران Arshad  CDI125موتور سیکلت  32677-008
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ســکاف، تــایق تجربــه و 
ــازندیگ ــارت در س مه



آدرس :
دفرت تــــــــهران 

 خیابان شیخ بهایی شمایل، کوچه سلمان، شماره 3،  ساختمان سکاف
کدپسیت : 1991716881 

تلفن : 43909
فکس : 88066693

دفرت اصــــــــفهان
خیابان توحید شمایل، مجتمع پدیده،  طبقه سوم 

کدپسیت : 8173644683

دفرت کــــــرمان
بلوار امام جمعه20، پالک 3

کد پسیت : 7619636949
تلفن : 034-32458501

www.sekafco.com

info@sekafco.com

@sekafco


