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 سخني با خوانندگان :

آرمه نو يك شركت ساختماني و مهندسي است كهه رر ررههه وهروها  ها       

سهال   38بر رهدا رارر . رر طول  كوچكرمراني و هنعتي  اين سرزمين ، سهمي 

تجربه گذشته ، اين شركت وروها  ها  متنهوم موهيوني ، ارار  ، بيمارسهتاني ،     

تروشيمي ، هنايع مه  و ههنايع ري هر را بهه     هنعتي ، منابع نفت وگاز ، هنايع و

 انجام رسانيدا است.

و رر  رايه  وروها  ا  تحت ويمان اين شركت مطابق باالترين استاندارر ا   

مدت زمان تعيين شدا ، به بهترين نحو وايان وذيرفته و رضايت كارفرمايان محترم 

 را جلب نمورا است.

آشهنا  توانايي  ا و ظرفيهت  ها  مها     شما را بااميدواريم كه اين رزومه بتواند 

  ميار   شايوته راشته باشيم. وروها  ا  اجرايي شماو بتوانيم رر  نمايد

 

 .                 با تشير 

 .مجيد ابريشمي              

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 



مشخصات عمومی شرکت



 مشخصات عمومي شركت

 

 نام شركت آرمه نو 

 نوع شركت سهامي خاص

 نبش عظيمي -خيابان دشتي -خيابان الهيه –خيابان دكتر شريعتي 

                                       4شماره 

       22603881  و  9-22645486                       

22604007 

Email: info @ ArmenoCo .com 

 نشاني

 

 تلفن

 فاكس

 پست الكترونيك         

47447 

06/02/1362 

1755-4495-4111 

 سال 39

 ماره ثبتش

 تاريخ ثبت

 كد اقتصادي

 سالهاي فعاليت در رشته

 

 رتبه بندي شركت در سازمان مديريت و برنامه ريزي

   و ابنيه رشته ساختمان  1رتبه 

   رشته تاسيسات و تجهيزات  1رتبه 

       رشته راه و ترابري  3رتبه 

      رشته نفت و گاز  5رتبه 

      رشته آب 5رتبه 

 

 شركت در انجمن صنفي انبوه سازان مسكن رتبه بندي

 پروانه اشتغال بكار پايه يك انبوه سازان مسكن 

 

 
 عضويت :

  ( سازمان ملي ايمني هسته ايNNSD ) 

 سنديكاي شركتهاي ساختماني 

 انجمن صنفي انبوه سازان مسكن 

 انجمن بتن ايران 

 انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران 

 ساختمان استان تهران يدر سازمان نظام مهندس تيعضو 
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اسامی همکاران شرکت



مرکزيدفتر

سمت سابقه رشته تخصصی نام ونام خانوادگی ردیف

مدیر عامل 21 حقوق ابریشمیصفا 1
مشاور حقوقی 50 ارشد راه و ساختمان مجید ابریشمی 2

مدیر مالی و اداري 42 راه و ساختمان داور نورمحمدي 3
و مسئول ماشین آالتمدیر پروژه 41 راه و ساختمان فضلعلی مدرس 4

مشاور مدیرعامل 34 راه و ساختمان منوچهر افشار 5
مدیر تحقیق و توسعه 46 راه و ساختمانارشد  اکبر فصیحی 6

مدیر پروژه و مدیر واحد طراحی 26 ارشد معماري کامبیز آذرخویش 7
مدیر پروژه 31 عمران حسین یونسی 8
مدیر پروژه 29 عمران محمود قلیچ خانی 9
مدیر پروژه 25 عمران حامد اصغرزاده 10
مدیر پروژه 24 عمران ده زادهه مسعود رضا س 11

مدیر واحد مناقصاتمدیر پروژه و  23 عمران مسعود عمروالعالئی 12
مسئول امور قراردادها 36 ساختمان شعبان ذوالفقاري 13

کارشناس امور بین الملل و مسئول کامپیوتر 9 عمران سینا ابریشمی 14
QCکارشناس واحد مناقصات و مسئول  15 عمران راما نورمحمدي 15

کارشناس واحد مناقصات و کارشناس تضمین کیفیت 11 عمران یاسمین برادران ابراهیمی 16
مسئول کنترل پروژه   15 معدن سید علی بهشتی 17
کارشناس کنترل پروژه 9 ارشد معماري سروین عبودي 18

مسئول ایمنی 8 صنایعارشد  سمیرا جالل 19
مشاور حقوقی 31 حقوق جعفر قاسم زاده 20

حسابدار 34 حسابداري رضا یزدان پناه 21
حسابدار 22 حسابداري نیما ابریشمی 22
حسابدار 11 حسابداري افسانه شهیدي 23

مسئول دفتر 34 اداري نادیا رجبی 24
مسئول دفتر 14 حقوق پروانه خالدي 25

بایگانی 18 نقشه کشی الهام کالنتري 26
مسئول انبار مرکزي 20 پشتیبانی قاسم جاللی فراهانی 27



 
 

 مركزي دفتر

 
 

 رديف نام ونام خانوادگي رشته تخصصي سابقه سمت

 28 خليل كريمي پشتيباني 17 انباردار

 29 هرمز عباسي شمس پشتيباني 32 حمل و نقل

 30 عباس باالي خياوي پشتيباني 27 تحصيلدار

 31 شريف جهاني زاده خدمات 30 خدمات

 32 مختار ادواي خدمات 21 خدمات

 33 ميالد قادري ارشد روانشناسي 11 خدمات



 

 

 

 

 واحد اجرایی

 
 

 

 رديف نام ونام خانوادگي رشته تخصصي سابقه سمت

 1 رازمیک تاروردیانس عمران 37 سرپرست کارگاه

 2 اکبر نوذری عمران 31 کارگاه سرپرست

 3 یوسف چهرگان عمران 29 کارگاه سرپرست

 4 شهرام دانایي تبار عمران 22 سرپرست کارگاه

 5 رامتین زندی ارشد عمران 16 سرپرست کارگاه

 6 محمدرضا فاطمي برق 30 مهندس اجرایي

 7 جواد دنیاگر عمران 16 مهندس اجرایي

 8 مازیار آزما مكانیک 12 مهندس اجرایي

 9 یاشار وهاب پور عمران 9 مهندس اجرایي

 10 مبین قلیچ خاني عمران 5 مهندس اجرایي

 11 مصطفي اسالمي ارشد عمران 3 مهندس اجرایي

 12 رضا پاپي برق 3 اجرایيمهندس 

 13 علي اسعد سجادی عمران 2 مهندس اجرایي

 14 حسن شیخ حسني تأسیسات 44 تكنسین اجرایي

 15 علي حسین قناتي عمران 40 تكنسین اجرایي

 16 رحیم حسن نژاد عمران 26 تكنسین اجرایي

 17 هادی کریمي تأسیسات 17 تكنسین اجرایي

 18 محمدرضا موسوی برداریارشد نقشه  7 نقشه بردار

 19 امیر حسین موسوی نقشه برداری 5 نقشه بردار



 

 

 

 

 ها فني كارگاه دفتر

 
 

 رديف نام ونام خانوادگي رشته تخصصي سابقه سمت

 1 اكبر احمدي پور نوشهري عمران 20 سرپرست دفتر فني

 2 محمود لطفي عمران 17 سرپرست دفتر فني

 3 مهرداد اوحدي كیا عمران 17 سرپرست دفتر فني

 4 عباس رسولي عمران 11 سرپرست دفتر فني

 5 نرجس حاجي آقا بزرگي ارشد معماري 15 فنيكارشناس دفتر 

 6 لیال مناف زاده ارشد عمران 10 كارشناس دفتر فني

 7 آرزو شایگاني معماري 9 كارشناس دفتر فني

 8 نجیبه ایزدي عمران 6 كارشناس دفتر فني

 9 سونیا ابریشمي ارشد برق 6 كارشناس دفتر فني

 10 فرامرز ماهرویي عمران 17 كنترل پروژه

 11 آرش معلم زاده انصاري عمران 7 كنترل پروژه و مسئول ایمني

 12 احسان رایگاني ایمني 19 مسئول ایمني

 13 وحید ساالروند ایمني 5 مسئول ایمني

 14 فاطمه احمدي ایمني 4 مسئول ایمني



 

 

 

 

 كارگاه و اداری دپارتمان مالي

 

 

 
 

 رديف نام ونام خانوادگي رشته تخصصي سابقه سمت

 1 داريوش يوسفي ديلمي حسابداري 37 مسئول امور مالي

 2 اسماعیل ساالروند حسابداري 31 مسئول امور مالي

 3 فهیمه فیض الديني حسابداري 9 مسئول امور مالي

 4 علیمیرزالوحمیدرضا  گرافیك 17 حسابدار

 5 مهدي بابازاده مديريت صنعتي 13 حسابدار

 6 عطا ابريشمي حسابداري 14 مسئول امور اداري

 7 میترا امیرجاني اداري 14 مسئول امور اداري



 

 

 

 

 دپارتمان تداركات و پشتيباني

 
 
 

 رديف نام ونام خانوادگي رشته تخصصي سابقه سمت

 1 عطاءاله عمروالعاليي تداركات و پشتيباني 30 تداركات

 2 حسن امامي تداركات و پشتيباني 27 تداركات

 3 جابر نمادی وثوقي تداركات و پشتيباني 23 تداركات

 4 سامان شفاعتي كشاورزی 21 تداركات

 5 كاظم شكوری تداركات و پشتيباني 11 تداركات

 6 سهراب جمشيدی تداركات و پشتيباني 6 تداركات

 7 سيد مرتضي گلرخ سيداني تداركات و پشتيباني 22 انباردار

 8 كاوه خاكپور تداركات و پشتيباني 19 انباردار

 9 يداله قزلگچلي تداركات و پشتيباني 6 انباردار

 10 سيدرحيم حسين نژاد ماشين آالت 28 مسئول تعميرگاه

 11 ابراهيم جودكي حراست 21 حراست

 12 علي اسدی ارشد حقوق 19 حراست

 13 علي حسن پور حراست 15 حراست

 14 احمد ليريايي حراست 4 حراست

 15 محرم باقری حراست 4 حراست

 16 منصور آبكتي حراست 3 حراست

 17 قربانعلي بخشي اقتصاد 31 خدمات

 18 فاطمه صادقي خدمات 19 خدمات

 19 حسين رفيعي خدمات 21 خدمات



آالتتجهیزات و ماشین 



 

 

 

 

 ماشين آالت ساختماني

 
 
 

 رديف نوع تجهيزات و ماشين آالت تعداد

 1 تاور كرين پوتن 3

 2 تاور كرين ليپهر 2

 3 لودر 3

 4 گريدر 1

 5 بيل مكانيكي 1

 6 كاميون كمپرسي 4

 7 تن  35جرثقيل  1

 8 تن تادانو 25جرثقيل  2

 9 تن گاليون 15جرثقيل  1

 10 كاميون ولووتن نصب روي  10جرثقيل  2

 11 تراك ميكسر 2

 12 بچينگ پالنت البو 1

 13 متر مكعبي 30بچينگ پالنت راه ماشين  2

 14 متر مكعبي 30بچينگ پالنت ليپهر  2

 15 متري 30پمپ بتن با دكل  2

 16 آسانسور كارگاهي 4

 17 كاميونت ايسوزو 5

 18 كاميونت خاور 1

 19 غلطك ويبره خودرو 5

 20 ويبره دستيغلطك  9

 21 كمپكتور 14

 22 تانكر حمل آب 3

 23 تانكر حمل سوخت 1

 24 تن 6تا  2تراكتور روماني چهار چرخ با كفي  6

 25 تراكتور فرگوسن بيل دار يا بكهو 6

 26 اتوبوس 2

 27 بابكت 4

 28 ليفتراك 1



 

 

 

 

 ماشين آالت ساختماني

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 رديف نوع تجهيزات و ماشين آالت تعداد

 29 دامپر 4

 30 كمپرسور 8

 31 بتونير در ظرفيت هاي مختلف 27

 32 وانت بار 16

 33 اتومبيل سواري 24

 34 ون 1

 35 موتورسيكلت 3



 
 
 

 تجهيزات كارگاهي

 
 
 

 

 رديف نوع تجهيزات  تعداد

 1 متري 12و  6كانتينر در ابعاد  12

 2 دستگاه بلوك زن 10

 3 دستگاه جدول زن 2

 4 دستگاه موزاييك زن 2

 5 مالت ساز افقي 2

 6 دستگاه آجر ساب 2

 7 تني 140تا  20سيلوي سيمان  18

 8 باالبر برقي 11

 KVA 9 200تا  30ديزل ژنراتور  35

 10 ماله پروانه اي 3

 11 پمپ باد 2

 12 كارواش 2

 13 ترانس جوش 31

 14 ركتيفاير 31

 15 بنزيني و ديزلي موتور برق 9

 16 ماشين آرماتور بر برقي 10

 17 ماشين آرماتور خم كن برقي 13

 18 خاموت زن برقي 6

 19 استادولينگ )گل ميخ زن( 1

 20 دستگاه برش سنگ و سراميك آبي 10

 21 گردبر 6

 22 پيكور برقي 10

 23 دژبر 4

 24 شيارزن 1

 25 عمودبر 2

 26 اره آتشي 5

 27 ورق بر برقيقيچي  3

 28 قيچي ميلگردبر دستي 10



 
 
 

 تجهيزات كارگاهي

 
 
 

 

 رديف نوع تجهيزات  تعداد

 29 تفنگ ميخكوب 8

 30 دريل دستي 35

 31 دستگاه فرز 21

 32 ميني فرز 21

 33 ديزل پمپ 1

 34 پمپ آب برقي 12

 35 گريس پمپ 3

 36 اينچ 6حديده برقي تا  4

 37 لوله بازكن برقي 1

 38 ارت تستر 1

 39 اهم متر 2

 40 دستگاه پرس كابلشو 2

 41 ليتر 10000تا  4000مخزن گازوئيل به ظرفيت  12

 42 ليتر 18000تا  4000مخزن آب به ظرفيت  38

 43 ليتري 2000تانكر دوچرخ  1

 44 تريلي كفي 6

 45 بول ماشين 2

 46 دستگاه جوش استيلن 2

 47 اينچ 4دستگاه جوش پلي اتيلن تا  2

 48 اينچ 12دستگاه جوش پلي اتيلن تا  1

 49 هوا برش 12

 50 باسكول 5

 51 چمن زن 1

 52 باكت 12

 53 دريل ايستاده 5

 54 دستگاه ساب 1

 55 جرثقيل دستي و تيفور 20

 56 جك هيدروليك 5



 
 
 

 تجهيزات كارگاهي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رديف نوع تجهيزات  تعداد

 57 جك فلزي 1000

 58 پالتجك  4

 59 ويبراتور بنزيني و برقي 24

 60 سشوار صنعتي 1

 61 شارژر باتري 1

 62 كپسول گاز 106

 63 كپسول اكسيژن 20

 64 وسايل و تجهيزات نقشه برداري سري كامل 24

 65 قالب فلزي تن 300

 66 داربست فلزي و متعلقات مترمربع 20000

 67 فرغون 200

 68 تخته زيرپايي 2000

 69 وسايل و تجهيزات آهنگري حد كفايت به

 70 وسايل و تجهيزات نجاري به حد كفايت

 71 وسايل و تجهيزات لوله كشي به حد كفايت

 72 وسايل و تجهيزات كارهاي برقي به حد كفايت

 73 وسايل و تجهيزات تست و راه اندازي تأسيسات برق و مكانيك به حد كفايت



 

 
 

 تجهيزات رفاهي

 
 
 

 رديف نوع تجهيزات  تعداد

 1 متري 12و  9و  6كانكس در ابعاد  201

 2 يخ ساز اتوماتيك 1

 3 دستگاه فتوكپي 11

 4 كامپيوتر روي ميزي با تمام تجهيزات 80

 5 ( Laptopنوت بوك )  20

 LCD 6 تلويزيون 12

 7 پرينتر 35

 8 اسكنر 10

 9 دستگاه فاكس 15

20 UPS 10 

 11 دوربين ديجيتال 10

 12 ويديو پروژكتور همراه پرده نمايش 4

 13 بي سيم 29

 14 ماكروويو 10

 15 يخچال 42

 16 اجاق گاز 20

 17 كولر گازي 256

 18 كولر آبي 35

 19 آب سردكن 10

 20 آب گرمكن ديواري 20

 21 كپسول آتش نشاني 120

 22 اتو بخار 3

 23 بخاري برقي 50

 24 برقيجارو  8

 25 گاو صندوق 20

 26 ين لباس شوييشما 10

 27 مركز تلفن سانترال 7

 28 گوشي تلفن 90

 29 دوربين مدار بسته 40



چارت تشکیالت سازمانی



 



 



  مديريت پروژهمديريت پروژه

 

 
پروژه ها تحت نظر مدير پروژه، سرپرستي و تحت اوامر رييس كارگاه اداره مي گردند. رييس كارگاه مسئول برنامه ريزي، هماهنگي وكنترل 

 واحدهاي مختلف اجرايي و بهره گيري از دپارتمان هاي متنوع ذيل كه درچارت سازماني مشخص گرديده اند مي باشد:

 دفتر فني -1
 بخش سرويس هاي متنوع و ارزشمند مهندسي بشرح  ذيل را در اختيار رييس كارگاه قرار مي دهد:اين 

 طبقه بندي اطالعات، طراحي و محاسبه، تهيه اسناد پيمان و ارائه راه و روشهايي كه در طول پروژه مفيد فايده واقع مي گردد. 1-1
 و تجديد نظرهاي بعدي روي آنها . تهيه، رسم ، انتشار و نگهداري از نقشه ها و اسناد و مدارك  1-2
 برآورد مصالح مورد نياز پروژه و هماهنگي با واحدهاي خريد و انبار .  1-3
 طراحي مقدماتي و برنامه ريزي پايه اي و زمانبندي پروژه .  1-4
 تعيين ميزان مصالح، تجهيزات و ماشين آالت و نيروي انساني الزم مطابق برنامه ريزي پروژه .  1-5
 ز مشكالت و پيچيدگي هاي پروژه و ارائه راه حل هاي مناسب و عملي .تهيه گزارشات ا  1-6
 تهيه نقشه هاي كارگاهي براساس نقشه هاي اصلي جهت فعاليتهايي از قبيل آرماتوربندي وكارهاي مربوط به نصب.  1-7
 آموزش نيروهاي كاري مطابق با آيين نامه هاي آموزشي و تخصصي .  1-8
 رل ايمني .پي گيري سيستم كنترل كيفيت و كنت  1-9
 تهيه گزارشهاي روزانه، هفتگي و ماهيانه و تجزيه و تحليل گزارشات و استخراج اطالعات واقعي از كار ونتيجه گيري نهايي  1-11
 تهيه صورت وضعيت ماهيانه مطابق پيشرفت واقعي كار .  1-11
 ه در مورد آيتم هاي بحراني.كنترل پروژه براساس آناليز كارها وانطباق با توانايي ها و دادن خط الزم به رييس كارگا  1-12
 ارائه خدمات كامپيوتري و بانكهاي اطالعاتي متنوع به واحدهاي فني، اداري و مالي .  1-13

 
 
 
 

 واحد تداركات و پشتيباني -2
 واحد تداركات و پشتيباني مسئوليت تهيه و تدارك تجهيزات، ابزارآالت و مصالح و ديگر تسهيالت ضروري را به عهده دارد.

 بخشهاي مختلف ذيل تقسيم بندي ميگردد :اين واحد به 
 

 تداركات :  2-1
ي اين واحد مسئوليت تهيه و خريد مصالح ، ابزار آالت و تجهيزات مورد نياز پروژه و در صورت لزوم ، انبار كردن موواد و مصوالح را درفازهوا   

 :در اختيار اين واحد قرار ميگيرد بصورت روباز يا مسقفمختلف پروژه بر عهده دارد. به همين منظور مكانهايي بشرح ذيل  جهت انبار كردن مصالح 
 

 انبار مصالح مصرف شدني مثل سيلوي سيمان، تانكر آب و سوخت   (1
 انبار مصالح ساختماني   (2
 انبار لوازم يدكي  (3
 انبار ابزارآالت  (4

 
 

 



 ماشين آالت وحمل و نقل  2-2
سرويس دهي به آنها از لحاظ حمل و نقل و ماشوين آالت ، واحودي تحوت اختيوار     به منظور حمايت و پشتيباني قسمت هاي مختلف يك پروژه و 

 رييس كارگاه ، به نام واحد حمل ونقل يا ماشين آالت وجود دارد.
ي برابرنامه ريزي و مديريت اين بخش بر اساس زمانبندي پروژه و نحوه تجهيز كارگاه و نيازهاي ماشين آالت و تجهيزات پروژه انجام مي گيرد . 
هي ارائه  خدمات اين واحد نياز به يك تعميرگاه در داخل كارگاه دارد كه در صورت لزوم ماشين آالتي كه دچار نقص مي شوند تعمير و سرويس د

 شوند.

 
 

 معاونت اجرايي -3
 تعريف 3-1
 ايجاد هماهنگي بين قسمتهاي مختلف كارگاه و پي گيري برنامه هاي اجرايي داده شده توسط دفتر فني  3-1-1
 ي خواسته هاي رييس كارگاه از بخش هاي مختلف كارگاهپي گير  3-1-2
نظارت بر اجراي كار قسمتهاي مختلف كارگاه از قبيل مركز تهيه بتن، كارگاه قالبندي، اسكلت فلزي، لوله كشوي ، عوايق كواري،      3-1-3

 سند پالست و آزمايشگاه و غيره
 تهيه گزارش از مراحل كار و مقايسه با برنامه زمان بندي پروژه  3-1-4
 انعكاس مسائل و مشكالت كارگاه به رييس كارگاه و دفتر فني براي چاره انديشي و اتّخاذ تصميم  3-1-5
 
 

 بخش اجرايي  3-2
 اين بخش تحت سرپرستي معاونت اجرايي مي باشد و همانطوري كه در چارت سازماني آمده به بخشهاي ذيل تقسيم مي گردد :

 بخش سيويل و محوطه سازي  3-2-1
 سازه  3-2-2
 ساختمان 3-2-3
 برقي و ابزار دقيقتاسيسات   3-2-4
 تاسيسات مكانيكي  3-2-5
 گزارشات   3-2-6

 

 

 واحد ايمني  -4
به منظور داشتن محيطي امن و سالم و پيروي از قوانين و مقررات ايمني كارگاه ، يك واحد بنام واحد ايمني و بهداشت تشكيل خواهد شود .  

 اين واحد تحت سرپرستي رييس كارگاه خواهد بود .
شخص به عنوان مسئول كنترل ايمني و بهداشت منصوب خواهد شد . اين شخص بايد به اصول كمكهواي اوليوه   در تشكيالت كارگاه يك 

 آشنا باشد.
 

 بخش كنترل كيفيت   -5
 اين بخش يسته به نوع و حجم پروژه ميتواند يك دپارتمان مستقل و زير نظر رئيس كارگاه  يا  زير مجموعه دفتر فني باشد 

 موارد زير پاسخگو مي باشد : درQAدر هر صورت مدير بخش 

  كنترل اجراي الزاماتQAP  توسط پرسنل شركت 
  آماده سازي اسناد جهت ثبت شركت در موسسات استاندارد 



  تهيه مدارك و اخذ مجوزهاي مختلف براي انجام پروژه از لحاظ ايمني 
  اخذ اعتبار جهت اسناد و گواهينامه ها 

   كنترل اسنادQA ي و پرونده ها و ارزيابQA 
  انجام مميزي هاي داخلي 
  آماده سازي و برنامه ريزي جهت آموزش پرسنل مشغول به كار 
  توسعه طرح هاي كنترل كيفي 

   ارتباط با موسسات استاندارد در مورد اعمالQAP  

  كنترل بر بخش اجرايي در طول اجراي كار 
  آناليز و بررسي موارد عدم تطابق 
  اصالحي جهت رفع عدم تطابق انجام و كنترل اندازه گيري هاي 

  اعمال الزامات  و  ارائه گزارشات به دبيرQA 
 
 

 امور مالي و اداري  -6
 اين دپارتمان شامل بخش پرسنلي، بازرسي، ارتباطات، روابط عمومي، امور مالي و ساير سرويسهاي اداري مي باشد.

 
 

 واحد كامپيوتر -7
مهندسي در پروژه هاي ساختماني مي باشد. اين واحد تحت سرپرستي دفتر فني مي باشد و واحد كامپيوتر يكي از واحدهاي اصلي مديريت فني و 

 در برنامه ريزي، طراحي، محاسبه و برآورد پروژه ها به اين بخش كمك مي كند.



پروژه هاي برون مرزي



 واحد مسکونی در کشور الجزایر500احداث
احداث ساختمان آموزشی و کارگو فرودگاه بغداد
 متر مربع در کشور آذربایجان75000احداث دو بلوك مجتمع مسکونی نسیم باکو به مساحت

برون مرزي (بین المللی)پروژه هاي 



پروژه هاي ملی و عمرانی



 

 
 

  3عملیات اسکلت بتنی و سقف پیش تنیده و سفت کاری پروژه نیاوران اجرای 

  تختخوابی دورود 250احداث فاز اول بیمارستان 

 ( احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطالعاتICTاستان کرمان ) 

 احداث اسکلت و سقف پروژه طرح توسعه بیمارستان فارابی 

 پروژه ساختمان اداری پرديس همراه اول 

  بندر نوشهر عملیاتی و برج کنترلساختمان  

  تهیه و حمل مصالح و اجرای عملیات تکمیلی معماری الکتريکال و مکانیکال بلوک هایA1  وA2 در پروژه باغ بهشت  

  پارس جنوبی 19احداث ساختمان های غیر صنعتی پااليشگاه فاز 

 پارس جنوبی 21و  20 هایاحداث ساختمان های غیر صنعتی پااليشگاه فاز 

  مرکزی ايرانسلاحداث ساختمان اداره 

 مجتمع تجاری ، فرهنگی و تفريحی مگامال تهران 

 احداث تاالر مرکزی شهر کرمان 

  عملیات اجرايی اسکلت، فونداسیون و سقف پس کشیده بلوکA1 مجتمع مسکونی باغ بهشت 

  احداث انبارها و ساختمان اداری شرکت پره توربین مپنا 

  ساختمانهای جنبی پژوهشگاه صنعت نفت 

  پست های برق و ساختمان کنترل مرکزی طرح توسعه پااليشگاه شازند اراکاجرای 

  شیرينو 2مجموعه مهمانسراهای شماره 

  واحدی مرواريد کوير ) فاز دوم ( شهرک الغدير کرمان 120مجتمع مسکونی 

  واحدی مخابرات اراک 328مجتمع مسکونی 

 ) مجتمع تجاری مسکونی برج بین المللی امام رضا ) ع 

  باقیمانده عملیات اجرايی بالاجرای  C پروژه برج بین المللی تهران 

  واحد از مجتمع مسکونی کارکنان پتروشیمی در شهرک جم 264عملیات ساختمانی و محوطه سازی 

 ساختمانهای اداری و ستادی پژوهشگاه صنعت نفت 

 اختمانهای مسکونی مرواريد کوير کرمانس 

  گیالنمجتمع فرهنگی ، تفريحی و رفاهی جفرود 

 پروژه های اجرا شده يا در دست اجرا



 ايستگاه راه آهن طبس 

 ساختمان اداری ، مسکونی شرکت توزيع نیروی برق استان بوشهر 

 فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( جنبیساختمانهای  بخشی از 

 ايستگاه تقويت فشار گاز نکا 

 ساختمان اداری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ايران واقع در مشهد 

  کنورتورها واقع در کارخانه مس سرچشمهطرح غنی سازی هوای 

  کارخانه تولید اکسیژنI  واقع در مس سرچشمه 

 کارخانجات معادن مس چهارگنبد کرمان 

 دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 مجتمع مسکونی فرهنگستان زبان و ادب فارسی واقع در تهران 

 مهاجران اراک رکواحدمسکونی کارکنان شرکت نفت ومحوطه سازی شه277اجرای 

 ساختمان دادگستری کرج 

 ساختمانهای جنبی پااليشگاه هفتم اراک 

 ساختمانهای تربیت بدنی و مرکز کامپیوتر و توسعه علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 

  ساختمانH جنبی مجتمع پتروشیمی اراک 

 خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی با محوطه سازی 

 دانشگاه تهران با محوطه سازی خوابگاه های مشترک دانشجويان 

 طرح توسعه هپکو واقع در اراک 

  تخت خوابی نهاوند 160بیمارستان 

 خوابگاه های دانشجويان متاهل دانشگاه تهران با محوطه سازی 



شرکت عمران گستر بصیر کــارفــرمـا
آرانیک ساینامهندسین مشاور  مشاور و نظارت

نیاوران-تهران مـحل اجـراي پروژه
8/11/98 زمان شروع پروژه

خاصریال بر اساس فهرست بهاي 500/272/447/291 مبلغ اولیه قرارداد
مترمربع000/14 ـر بن ـهـزـی ـی اي اول
بتنی ت ــل ـوع اسـک ــ ن

پیش تنیده  ــف ـق ـوع سـ ـن
80% درصد پیشرفت

اجراي اسکلت بتنی و سقف پیش تنیده و سفت کاري 
3پروژه نیاوران 

در دست اجرا اجرا شده 



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان لرستان کــارفــرمـا
مهندسین مشاور ماهر و همکاران مشاور و نظارت

دورود- لرستان  مـحل اجـراي پروژه
06/08/97 زمان شروع پروژه

97ریال بر اساس فهرست بهاي سال 000/000/370/225 مبلغ اولیه قرارداد
مترمربع000/27 ـر بن ـهـزـی ـی اي اول
بتنی ت ــل ـوع اسـک ــ ن

دال بتنی ــف ـق ـوع سـ ـن
100% درصد پیشرفت

تختخوابی دورود250احداث فاز اول بیمارستان 

در دست اجرا اجرا شده   



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 كــارفــرمـا وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 و نظارت مـــشــاور آرتابينمهندسين مشاور 

 مـحل اجـرای پروژه كرمان

 زمان شروع پروژه 1397  فروردین 

 اوليه قراردادمـبـلـغ   1396 بهای سال بر اساس فهرستریــال    93 962 000 000  

 ای اولـيـهـزیــر بن متر مربع 6000 

 نـــوع اسـكـلـت بتنی 

 نــوع ســقــف دال بتنی

 نــــــمــــا سنگ و آجر

 ســـرمـایـش چيلر و هواساز

 گـــرمـایـش موتورخانه مركزی

سایر عناصر اصلی  BMSسيستم  –سيستم اطفاء حریق 

 مكانيكیتاسيسات 

سایر عناصر اصلی  ITسيستم  –سيستم های تلفن مركزی و صوتی  –سيستم اعالم حریق 

 تاسيسات برقی

 درصد پيشرفت %  100

   در دست اجرا                                      اجرا شده  

 ( استان کرمانICTمجتمع ارتباطات و فناوری اطالعات )احداث 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 كــارفــرمـا دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

 مـــشــاور مهندسين مشاور شارستان

 نــــظــارت مهندسين مشاور شارستان

 مـحل اجـراي پروژه تهران

 زمان شروع پروژه 1394  خرداد 

 اوليه قراردادمـبـلـغ   1393 بهاي سال بر اساس فهرستريــال    312 340 000 000  

 مبلغ آخرين ريــال   436 836 900 264 

 صورت وضعيت 

 اي اولـيـهـزيــر بن متر مربع 40000 

 نـــوع اسـكـلـت فوالدي 

 نــوع ســقــف متال دك

   در دست اجرا                                         اجرا شده  

 احداث اسكلت و سقف پروژه طرح توسعه بيمارستان فارابي



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 كــارفــرمـا موسسه خدمات رفاهي كاركنان همراه اول

 مـــشــاور مهندسين مشاور آرشيت سازه

 نــــظــارت مهندسين مشاور تهران محاسب

 مـحل اجـراي پروژه تهران

 و خاتمه زمان شروع 1397فروردین  -1394  خرداد

  اوليه قراردادمـبـلـغ   بر اساس فهرست بهاي خاصریــال    314 079 600 000  

 بلغ آخرینم ریــال    577 513 030 604   

 صورت وضعيت 

 اي اولـيـهـزیــر بن متر مربع 17600 

 نـــوع اسـكـلـت فوالدي 

 نــوع ســقــف عرشه فوالدي 

 نــــــمــــا پانچ متال -كرتين وال  -سنگ  

 ســـرمـایـش هواساز –چيلر  

 گـــرمـایـش فن كویل –موتورخانه مركزي  

سایر عناصر اصلي  BMSسيستم  –سيستم اطفاء حریق 

 تاسيسات مكانيكي

سایر عناصر اصلي  ITسيستم  –سيستم هاي تلفن مركزي و صوتي  –سيستم اعالم حریق 

 تاسيسات برقي

   در دست اجرا                                      اجرا شده  

 پروژه ساختمان اداري پرديس همراه اول













 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 کــارفــرمـا شرکت نگین آرای آسیا

 مـــشــاور مهندسین مشاور امکو ایران

 نــــظــارت مهندسین مشاور امکو ایران

 اجـرای پروژهمـحل  اکباتان -تهران 

 پروژه همتاخ و زمان شروع   1394 رویرهش – 1388  آذر

 هدش مامتمـبـلـغ   1388بر اساس فهرست بهای سال ریــال    1 312 092 715 369  

 ای اولـیـهـزیــر بن مترمربع 160000

 نـــوع اسـکـلـت فلزی

 نــوع ســقــف دال بتنی

 نــــــمــــا ترکیب سنگ و نمای آلومینیومی کامپوزیت

 ســـرمـایـش چیلر و فن کوئل

 گـــرمـایـش هواساز –موتورخانه مرکزی و فن کوئل 

سایر عناصر اصلی  BMSسیستم  –سیستم اطفاء حریق 

 تاسیسات مکانیکی

سایر عناصر اصلی  ITسیستم  –سیستم های تلفن مرکزی و صوتی  –سیستم اعالم حریق 

 تاسیسات برقی

  در دست اجرا                                         اجرا شده

اجرای باقیمانده عملیات اجرایی ابنیه و تأسیسات مکانیکی و پروژه 

 الکتریکی ساختمان بزرگ بازار اکباتان ) مگامال (



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 كــارفــرمـا دفتر طرحهای عمرانی -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 و نظارت مـــشــاور مهندسین مشاور آمود

 مـحل اجـرای پروژه بلوار شهید صدوق –كرمان 

 شروع و خاتمهزمان  1394بهمن  -1388 خرداد

غ  1387بر اساس فهرست بهای سال  ریال  86 600 000 000   ــل ـب  اولیه قراردادم

 بلغ آخرینم ریال 206 377 329 589  

 صورت وضعیت

ـر بن طبقه با احتساب خرپشته ها 4مترمربع در 13135 ـهـزـی ـی  ای اول

ت فلزی ــل ـك ـوع اس ــ  ن

ــف كامپوزیت با سقف كاذب ـق ـوع سـ  ـن

 تركیب بتن اكسپوز رنگ شده و آجر نما و رزین با طرح كاهگل و 

 كاشی آبی با طرح سنتی
ـا ــ ــم ــ ــ  ـن

ش سیستم چیلرضربه ای و تهویه مطبوع با فن كوئل های سقفی ـاـی ـرم ــ  س

ش سیستم موتور خانه مركزی و تهویه مطبوع با فن كوئل های سقفی ـاـی ـرم ــ  گ

 سیستم اعالم حریق –upsبرق اضطراری توسط دیزل ژنراتور و 
 سایر عناصر اصلی

 تآسیسات مكانیكی 

 سیستم صوتی در سالن موسیقی و نمایش ، سیستم مادر ساعت ،

 دوربین مدار بسته 
 سایر عناصر اصلی

 تآسیسات برقی 

       در دست اجرا                                         اجرا شده   

 احداث تاالر مرکزی شهر کرمان











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 كــارفــرمـا مدیریت ساختمان – مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

 و نظارت مـــشــاور مهندسین مشاور بافت شهر

 مـحل اجـراي پروژه عسلویه

 خاتمه زمان شروع و  1390فروردین  -1387 اردیبهشت

 تمام شدهمـبـلـغ    ریال  68 746 780 483   -   1386بر اساس فهرست بها سال 

 اي اولـیـهـزیــر بن محـوطـه سـازيمتر مربع  6000متـرمـربـع +   8400

 نـــوع اسـكـلـت فلزي

 نــوع ســقــف و ساندویچ پانل كامپوزیت

 نــــــمــــا سیمان رنگی و مجیك استون

 ســـرمـایـش اسپلیت یونیت

سیستم اطفاء  –ی آبرسانلوله هاي پنج الیه  –لوله هاي پوش فیت فاضالبی 

 حریق
سـایـر عـنـاصر اصلی 

 كانیكیـتـاسـیـات م

 –سیستم تلفن مركزي  –سیستم شبكه كامپیوتر  –سیستم اعالم حریق 

 CCTVسیستم 

سـایـر عـنـاصر اصلی 

 تـاسیـسات بـــرقــی

 

 شیرینو 2احداث مجموعه مهمانسراهای شماره 

   در دست اجرا                                         اجرا شده  



























































پروژه هاي 
سرمایه گذاري و مشارکتی









نظریه کارفرما 
در مورد عملکرد شرکت





























































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزیده عکس پروژه ها
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختمان اداری پردیس همرا اول

Hamrahe Aval Administrative building 

 

 

1. Hamrahe Aval Administrative 

building 



 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ساختمان عملياتي و برج كنترل بندر نوشهر 

Administrative Office and Control Tower of Noshahr Port 



 پروژه باغ بهشت A2و  A1 بلوک های

Completion of Baghe Behesht Residential Complex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 جنوبي پارس 19 فاز پااليشگاه صنعتي غير هاي ساختمان
South Pars Gas Field Development ( Phase 19 ) Non-Industrial Buildings  

 

 





ساختمان اداره مرکزي ایرانسل
Irancell Headquarters Building



مگامال تهرانمجتمع تجاري ، فرهنگی و تفریحی
Commercial , Cultural And Recreational Tehran Mega Mall Complex



احداث تاالر مرکزي شهر کرمان
The Central Hall Of The City Of  Kerman



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          

          

 
 
 
 

  

  

  

  

 
  

  

عمليات اجرايي اسكلت، فونداسيون و 

 A1سقف پس كشيده بلوك 

 مجتمع مسكوني باغ بهشت
 Baghe Behesht Residential 

Complex 
 



انبارها و ساختمان اداري شرکت پره توربین مپنا
Warehouses And Office Buildings ,MAPNA Turbine Blade Company



ساختمانهاي جنبی پژوهشگاه صنعت نفت
Ancillary Buildings Of  Research Institute Of PetroleumIndustry



 شيرينو 2مجموعه مهمانسراهاي شماره 

Rest house Complex Of Shirinu ( number 2 )   



شهرك الغدیر کرمان) 2فاز ( واحدي مروارید کویر  120مجتمع مسکونی 
MorvaridKavir 120-Units Residential Complex in Kerman( Phase II )



واحدي مخابرات اراك328مجتمع مسکونی 
328 units Residential complex of Arak telecommunication



)ع ( مسکونی برج بین المللی امام رضا –جتمع تجاري م
International Commercial And Residential Tower



Cباقیمانده عملیات اجرایی بال 
پروژه برج بین المللی تهران

Finishing of Tehran International Tower



 واحد از مجتمع مسكوني كاركنان پتروشيمي در شهرك جم 264عمليات ساختماني و محوطه سازي 

Residential Complex for Petrochemical Personnel in Jam 

 



پروژه ساختمانهاي اداري و ستادي پژوهشگاه صنعت نفت
Research Institute of Petroleum Industry

ساختمان اداري

ساختمان پایلوت

موتورخانه مرکزي



مجتمع مسکونی مروارید کویر کرمان
Morvarid Kavir Residential Complex in Kerman



پروژه مجتمع  فرهنگی ، تفریحی و رفاهی جفرود گیالن
Cultural & Recreational Comolex in Karaj



پروژه 
ایستگاه راه 
آهن طبس
: کارفرما 

معاونت 
ساخت و 
توسعه راه 
آهن
: مشاور 

مهندسین 
مشاور بادبند

: پیمانکار 
شرکت 
آرمه نو

Armeno Co.

Armeno Co.

Armeno Co.

Armeno Co.

پروژه ایستگاه راه آهن طبس
Tabas Train Station



پروژه ایستگاه راه آهن طبس
Tabas Train Station



پروژه ساختمان اداري و مسکونی شرکت توزیع نیروي برق استان بوشهر
Central Office of Bushehr Electrical Power Distribution Co.



)ره(ساختمانهاي جنبی فرودگاه بین المللی امام خمینی زبخشی ا
Annex Building of Imam Khomeini International Airport



ایستگاه تقویت فشار گاز نکا
Gas Compressor and Pump Station of Neka



ي نفتی ایران واقع در مشهدساختمان اداري شرکت ملی پخش فراورده ها
Head Office of N.I.O.P.D Co. Of Mashhad



دانشگاه شهید باهنر کرمانپروژه
Kerman Shahid Bahonar University Project



مجتمع مسکونی فرهنگستان زبان و ادب فارسی واقع در تهران
Residential Complex of Language and Culture Academy



مهاجران اراكواحدمسکونی کارکنان شرکت نفت و محوطه سازي شهرك277
277 Residential Units for N.I.O.C Personnel of Arak



اختمان دادگستري کرجس
Justice Complex of Karaj



 ساختمانهاي جنبي پااليشگاه هفتم اراك 

Annex Building of Arak Refinery  
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رمانکساختمانهاي تربیت بدنی و مرکز کامپیوتر و علوم دانشگاه شهید باهنر 
Sport Site and Computer Center of Kerman University



نبی مجتمع پتروشیمی اراكجHساختمان 
Annex Technical Office (H) of Arak Petrochemical Co.



طرح توسعه هپکو واقع در اراك
HEPCO Development Project



تخت خوابی نهاوند160بیمارستان 
160 Beds Hospital of Nahavand


