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”باروبن مستحکم 
همچون بتن“



معرفىباروبن

باروبن طى حدود بیست سال حضور حرفه اى خود با بهره گیرى از دانش متخصصان باتجربه و مجرب و بهره مندى از توان 
تجهیزاتی و لجستیکی قابل توجه، تکیه بر رعایت چهار اصل قابلیت اعتماد، تخصص، چابکی و هم افزایى را در دستور کار 
خود قرار داده و با تمرکز بر رویکرد رضایت مندى مشتریان، برآوردن الزامات و انتظارات کارفرمایان و ایجاد رضایت و امنیت 
شغلى براى همکاران، توانسته است بالغ بر 43 پروژه مختلف را در مناطق مختلف کشور با باالترین کیفیت، سرعت باال و در 
شرایط ایمن به اتمام رسانده و بر این اساس باروبن توانسته است جایگاه مناسبى در حوزه فعاالن صنعت ساخت کسب نماید.

شرکت باروبن در سال 1379 تاسیس گردیده و از ابتدا در زمینه ساخت و ساز در کشور با تمرکز بر طراحی، تدارکات 
و اجراي پروژه هاي ساختمانى، بلند مرتبه سازي، انبوه سازي، ابنیه صنعتى نفت و گاز و راهسازى فعالیت نموده است.
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باروبن فعالیت  هاى  زمینه 

• مدیریت، طراحى، تدارکات و اجراى پروژه هاى ساختمانى 
و  فرهنگى  آموزشى،  مسکونى،  تجارى،  ادارى،  کاربرى  با 

ورزشى 
• اجراى پروژه هاى ابنیه و سازه هاى صنعتى در بخش نفت 

پتروشیمى  و  گاز  و 
• اجراى پروژه هاى صنعتى نفت و گاز، آب و معدن 

• اجراى پروژه هاى بلند مرتبه
• طراحى، تدارکات و اجراى پروژه هاى انبوه سازى 

• تدارکات و اجراى پروژه هاى راه و ترابرى

صالحیت گواهینامه هاى 

نظارت  و  ریزى  برنامه  معاونت  از  بندى  رتبه  گواهینامه   •

تاسیسات،   1 رتبه  ابنیه،   1 (رتبه  جمهورى  ریاست  راهبردى 
ترابری) و راه رتبه 5 نفت و گاز ،رتبه 5

1 انجمن انبوه سازان استان تهران • رتبه 
1 مجرى حقوقى ذیصالح • رتبه 

عضویت گواهینامه هاى 

و  گاز  نفت،  پیمانکارى  و  مهندسى  شرکت هاى  انجمن   •
پتروشیمى

ایران ساختمانى  شرکت هاى  سندیکاى   •

تهران استان  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان   •

پیمانکاران کارفرمایى  صنفى  انجمن   •
هاى  قاب  ساختمانى  سیستم  کارفرمایى  صنفى  انجمن   •

(LSF) سبک فوالدى سرد نورد شده
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ساختن، بهترین راه 
پیش بینى آینده
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خدمات مدیریتى

خود،  متمادى  سالیان  تجربه  و  مدیریتى  دانش  بر  تکیه  با  باروبن 
سبد  مدیریت  زمینه  در  دنیا  روز  استانداردهاى  بکارگیرى  ضمن 
و  طرح  مدیریت  حوزه  در  حرفه اى  خدمات  دهنده  ارائه  پروژه ها، 

مدیریت پروژه مى باشد.

ما خدمات

خدمات مهندسى و طراحى

حوزه هاى  در  متخصص،  کارشناسان  توان  از  گیرى  بهره  با  باروبن 
طراحى سازه، معمارى، تاسیسات الکتریکى و مکانیکى فعال بوده و 
در این راستا همواره از راه حل هاى بهینه، ایمن، کارآمد و سازگار با 

محیط زیست بهره مى برد.

خدمات تامین و تدارکات

اعتبـار  اعتمادسـازي،  با  همراه  مدت  بلند  و  تنگاتنگ  ارتباط 
مناسـبی براي شرکت باروبن در میان تـامین کنندگان مواد، مصالح، 
بارزترین  از  مهم  این  است.  نموده  ایجاد  آالت  ماشین  و  تجهیـزات 
نقاط قوت این شرکت در پروژه   هاى تحت قرارداد به شمار مى رود.

خدمات سرمایه گذارى

 باروبن در زمینه ارائه خدمات سرمایه گذارى مشارکتى 
ساختمانى  و  صنعتى  گوناگون  پروژه هاى  و  طرح ها  در 
فعال بوده و با برقرارى ارتباط موثر با سایر فعاالن صنعت 
را  حوزه  این  در  جانبه  دو  همکارى هاى  امکان  ساخت، 

فراهم نموده است. 

خدمات ساخت و اجرا

اثربخش  تخصیص  و  کارآمد  نیروهاى  کارگیرى  به  از  اطمینان  با 
منابع انسانى، تجهیزات و ماشین آالت به فرآیندهاى اجرایى، شرکت 
باروبن بهترین کیفیت خدمات را در کمترین زمان ممکن در اجراى 

پروژه هاى بزرگ مقیاس ساختمانى ارائه مى نماید. 
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ایم. نهاده  بنا  وفادارى  و  چابکى  تخصص،  دانش،  پایه  بر  را  باروبن 

ایـن مولفـه هـا، تضامیـن باروبـن در حفـظ منافـع ذینفعـان و توسـعه همـکارى هـاى مشـترك اسـت. بـا کولـه بارى 
از تجربـه حاصـل از 22 سـال تـالش و کوشـش در صنعـت سـاخت و نیـز گردهـم آوردن تیمـى حرفـه اى، بادانش و 
همـدل در سـازمانى یادگیرنـده، باروبـن مفتخـر بـه تکمیـل و تحویـل بیـش از 43 پـروژه در طـى دوره حیـات خـود 
بـوده و بـا حفـظ اعتمـاد کارفرمایـان خـود و توسـعه همکارى هـا خود با شـرکاى تجارى، تـالش خواهیم نمـود تا در 
آینـده اى نزدیـک، پرچـم دار ارائـه خدمـات با کیفیـت مدیریت، طراحـى، تدارکات و اجـراى پروژه هاى سـاختمانى، 

ابنیـه صنعتـى نفـت و گاز و انبوه سـازى باشـیم.
                    گرت پایدارى اسـت در کارها                                 شـود سـهل پیش تو دشـوارها

عامل مدیر
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صداى کردار بلندتر از 
صداى گفتار
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چشم انداز و ماموریت

کشور  ساخت  صنعت  اى  حرفه  جامعه  در  شدن  مطرح 
کیفیت  با  خدمات  ارائه  در  توانمند  شرکتى  عنوان  به 
پروژه هاى  اجراى  و  تدارکات  طراحى،  مدیریت، 
در  سازى  انبوه  و  گاز  و  نفت  صنعتى  ابنیه  ساختمانى، 
با  و  مشترك/امانى  گذارى  سرمایه  هاى  پروژه  کنار 
نفت،  صنعتى  اجرایى  هاى  پروژه  بازار  به  ورود  هدف 

معدن. و  پتروشیمى  گاز، 

چشم انداز

ماموریت
گاز  و  نفت  صنعتى  ابنیه  ساختمانى،  پروژه  هاى  اجراى 
و راه و ترابرى با کیفیت و سرعت باال و ارائه خدمات 
تدارکات،  طراحى،  مدیریت،  هاى  زمینه  در  تخصصى 

بهره بردار. به  تحویل  تا  پروژه ها  سازى  آماده  و  اجرا 
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یادگیرى مداوم اولین 
شرط موفقیت 
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خانواده باروبن
تجربه  با  و  خبره  مهندسین  و  جوان  متخصصان  و  کارشناسان  از  گروهى  از  متشکل  باروبن  خانواده 

اند.  داده  تشکیل  را  شرکت  اجرایى  و  عالى، میانى  مدیریتى  سطوح  هم   کنار  در  که  است  دهه  چندین 

٢٠٪

۶٠٪

١۵٪

۴٪ ١٪

توزیع سابقه فعالیت پرسنل 

سال10تا  سال20الی11 سال30الی21
سال40الی31 سال40بیش از 

١٣٪

۴٩٪

٢٢٪

١٢٪

۴٪

توزیع سنی پرسنل 

سال30الی21 سال40الی31 سال50الی41
سال60الی51 سال61بیش از 

۴٪

١٢٪

۴٨٪

١٣٪

٢۴٪

توزیع مدارك تحصیلی پرسنل 

دکترا فوق لیسانس لیسانس کاردانی دیپلم و پایینتر

داراى  پرسنل   %75 از  بیش 
تحصیالت دانشگاهى مى باشند.

بیش از 70% پرسنل بین 30 تا 50
سال سن دارند.

بیش از 80% پرسنل داراى سابقه 
کارى بیش از 10 سال مى باشند.
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توان لجستیکى ما
باروبن با بهره گیری از ماشین آالت و تجهیزات پیرشفته، بروز  شرکت
و ایمن و همچنین بهره مندی از شبکه گسرتده ای از تامین کنندگان 

داخلی و خارجی، همواره کوشیده است در حوزه پشتیبانی و اجرای 

پروژه ها ارائه دهنده خدمات قابل اعتامد باشد و تجهیزات و ماشین 

توان  از  گزیده ای  مناید.  تامین  متناسباً  را  پروژه ها  نیاز  مورد  آالت 

لجستیکی این رشکت مطابق جدول ذیل می باشد.
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ما کیفیت را دنبال مى کنیم



پروژه ها،  جغرافیایى  پراکندگى  سبب  راه سازى  و  گاز  و  نفت  ساختمانى،  صنایع  در  باروبن  شرکت  فعالیت هاى  تنوع 
دفاترستادى و اجرایى شرکت گشته است.

گیالن،  کرمانشاه،  شرقى،  آذربایجان  زنجان،  قزوین،  البرز،  تهران،  استان  یازده  در  را  خود  فعالیت هاى  باروبن  شرکت 
خراسان رضوى، هرمزگان، خوزستان و بوشهر به انجام رسانده است.

پراکندگى جغرافیایى پروژه ها
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برخى از پروژه هاى ما
با  راه سازى  و  گاز  و  نفت  ساختمانى،  صنایع  حوزه  در  خود  ساله  یک  و  بیست  فعالیت  طى  باروبن  شرکت 
کیفیت  با  را  پروژه   40 از  بیش  است  توانسته  خود  اجرایى  و  تدارکاتى  مهندسى،  مدیریتى،  باالى  توان 

نماید.    کارفرما  تحویل  بهره بردارى  جهت  و  تکمیل  ممکن  زمان  ترین  سریع  در  و  باال 

احداث 324 واحد مسکونى، عملیات محوطه سازى، 
و  ها  زیرساخت  اجراى  و  عمومى  ساختمان  تکمیل 
شرکت  کارفرمایى  به  (گلستان)  شیرینو  انشعابات 
مترمربع   35000 مساحت  به  پتروشیمى  صنایع  ملى 
و  انجام  ماه   30 شده  ریزى  برنامه  زمان  مدت  در 

گردید. تحویل  موعد  از  زودتر 

بندر  ساختمان هاى  نوسازى  و  بازسازى  پروژه 
توسعه  و  مهندسى  شرکت  کارفرمایى  به  سیراف 
زمان  مدت  در  مترمربع   5500 مساحت  به  ایران  گاز 
از  انحراف  بدون  و  انجام  ماه   30 شده  ریزى  برنامه 

رسید. اتمام  به  زمانبندى  برنامه 
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بتنی  هاي  سازه  بازسازي  و  ترمیم  عملیات  پروژه 
ساختمان   12 احداث  آبگیر،  واحد  در  دیده  آسیب 
و  مختلف  واحدهاى  در  آناالیزور  تجهیزات  براى 
حراست  ساختمان  آبگیر،  حراست  ساختمان  احداث 
در  مبین  پتروشیمی  دیدگاه  حراست  و  گمرك  انبار 
بدون  و  انجام  ماه   15 شده  برنامه ریزي  زمان  مدت 

گردید موقت  تحویل  زمانبندي  برنامه  از  انحراف 

احداث ساختمان تعمیرات شرکت پلیمر آریا ساسول  
به مساحت 4500 مترمربع در مدت زمان برنامه ریزى 
شده 24 ماه انجام و بدون انحراف از برنامه زمانبندى 

رسید. اتمام  به 

ادارى  ساختمان  اجراى   و  تدارکات  تامین  پروژه 
مرکزى، شرکت پتروشیمى پارس واقع در منطقه ویژه 
در  مترمربع   6000 مساحت  به  پارس  انرژى  اقتصادى 
تحویل  و  انجام  ماه   24 شده  برنامه ریزى  زمان  مدت 

گردید.
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عملیات  کامل  اجراى  و  تدارکات  تامین  پروژه 
16000 مساحت  به  شستا  مرکزى  ساختمان  ابنیه 

مدت    در  تهران  شهر   3 منطقه  در  واقع  مترمربع 
کارفرماى  تحویل  و  انجام  شده  ریزى  برنامه  زمان  

گردید. محترم 

پاسارگاد  مگاواتى   500 نیروگاه  یوتیلیتى  پروژه 
انجام  ماه   12 شده  ریزى  برنامه  زمان  مدت  در  قشم 

رسید. اتمام  به  زمانبندى  برنامه  از  انحراف  بدون  و 

مسکن  طرح  مسکونى  واحد   168 احداث  پروژه 
مساحت  به  البرز  استان  در  واقع  هشتگرد  مهر 
شده  ریزى  برنامه  زمان  مدت  در  مترمربع   18300
زمانبندى  برنامه  از  انحراف  بدون  و  انجام  ماه   15

گردید. تحویل 
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برقى،  تاسیسات  از  بخشى  اجراى  و  مصالح  تهیه 
R2 طبقه  ابنیه  و  کارى  نازك  اول  مرحله  مکانیکى، 
42000 مساحت  به  مال)  (ایران  ایران  بزرگ  بازار 
مترمربع در مدت زمان برنامه ریزى شده انجام و در 

باشد. مى  کارفرما  به  تحویل  حال 

غیرصنعتی  هاي  ساختمان   2 و   1 فاز  اجرایی  عملیات 
مساحت  به  ساختمان   13 شامل  هنگام   پتروشیمی 
24000 مترمربع در مدت زمان برنامه ریزي شده 33

ماه انجام و در حال تحویل به کارفرما مى باشد.

آماده سازى اراضى و اجراى زیر ساختهاى مقدماتى 
اسالم  پتروشیمى  مجتمع    GPTT پروژه  نیاز  مورد 
مدت  در  مترمربع   450000 مساحت  به  غرب  آباد 
زمان برنامه ریزى شده 7.5  ماه انجام بدون انحراف 

گردید. موقت  تحویل  زمانبندى  برنامه  از 
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هنر ما تبدیل مشکالت به 
فرصت ها 
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ارزش هاى برند باروبن

(Reliability) قابلیت اعتماد (Agility) چابکى

(Collaboration) هم افزایى(Expertise) تخصص

خانواده باروبن ضمن تالش همه جانبه براى ایجاد ارتباط 
موثر بر پایه اعتماد متقابل با کارفرمایان، همکاران، شرکا 
و  باکیفیت  خدمات  ارائه  بر  تمرکز  با  بیرونى،  ذینفعان  و 
معتبر، در حفظ منافع کلیه ذى نفعان خود کوشا مى باشد.

و             شاداب  جوان،  اى  خانواده  از  مندى  بهره  با  باروبن 
پر انرژى، ضمن استقرار سیستم هاى مدیریتى حرفه اى 
و تفویض اختیارات مناسب، استقبال از خالقیت، تصمیم 
گیرى سریع و ارائه راه حلهاى بهینه را در دستور کار خود 

جاى داده است. 

دستیابى  و  افزایى  هم  بازدهى،  افزایش  منظور  به  باروبن 
به بهبود مستمر، در ایجاد فرصت هاى همکارى مشترك 
طریق          از  کنندگان،  تامین  و  مشاوران  پیمانکاران،  با 
شبکه سازى و تشکیل تیم هاى کارى یکپارچه و هماهنگ 

کوشا مى باشد.

باروبن ضمن تشویق کلیه اعضاى خانواده خود به توسعه 
و به اشتراك گذارى دانش و ایجاد سازمانى یادگیرنده، با 
بهره گیرى از مهارت، کارآزمودگى و تجربه سرمایه هاى 
راستاى  در  ها،  پروژه  حیات  چرخه  طول  در  خود  انسانى 
برآوردن نیازها، الزامات و خواسته هاى ذینفعان خود تالش 

مى کند.

که  هستند  باورهایى  مجموعه  ما،  محورى  هاى  ارزش
هایى  صافى مشابه  و  دهند  مى شکل  را  ما  مطلوب  رفتارهاى 
باروبن  در  ما  تصمیمات  و  اقدامات  همه  که  کنند  مى عمل 
رفتار،  گر  هدایت باروبن،  هاى  ارزش کنند.  مى عبور  آنها  از 
کردار و اندیشه کارکنان و مدیران سازمان بوده و در راستاى 
به  دستیابى  کننده  تضمین  شده،  تعریف  رسالت  و  انداز  چشم 

بود. خواهند  ما  استراتژیک  اهداف 
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دفتر مرکزى:  تهران، سعادت آباد، خیابان 31
شرقى، پالك 66

شعبه دفتر مدیریت پروژه هاى ایران مال واقع
در منطقه 22 تهران

شعبه دفتر مالى - ادارى - مهندسى واقع در
استان قزوین

شعبه دفتر مالى - ادارى - مهندسى واقع در
استان بوشهر/ عسلویى

POSTCODE: 1998814963 

TELL: 021 - 88689235-6 /88694845-6 

FAX: 021 - 88680705

info@baroobon.com

http://www.baroobon.com


