
ـرکت تناوب در ســال ۱۳۶۶ تأســیس و به عنوان پ�مانکار صــنعتی فعالیت خود را آغاز  ش

نمود. طـی این دوره اجـرای ب�ش از ده ها پـ�وژه ملـی در حوزه های نیـ�وگاهـی، نفت، گاز، 

ـرک�های پ�مانکار  ـرکت تناوب را به عنوان یکی از ب�رگ�ر�ن ش پت�وشیمی و صنای� معدنی ش

عمومی ایرانی مطرح نموده است که توانای� اجرای پ�وژه های ب�رگ از مرحله مهندسی تا 

مرحله راه اندا�ی را داراست. بهره گی�ی از دانش متخصــــــصـــــــان کارآزموده و مجرب و 

پافشا�ی بر رعایت سه اصل تخصص، تعهد و مسـئولیت پذی�ی ضامن پویای� و موفقیت 

این شرکت در اجرای پ�وژه های صنعتی بوده اسـت. بر همین اسـاس همکا�ی مثمر ثمر با 

کارفرمایان و جلب رضایت آنان در طول پ�وژه از نقاط قوت این شرکت محســـــــــــوب می 

گردد. نتیجه این �ویکرد همراهی مشـتر�ان و کارفرمایان در مراحل مختلف اجرای پ�وژه 

ها تا تحـــقق کــــامـــل تمـــامــی اهــداف پ�ـــش ب�ــنی شـــــــــــــــــــده در آن بــــــوده و 

نـــوعــــــی مــــشارکت بـــیـــــن ذینــفـــعان پـــــــ�وژه را رقــــم زده اســـــت. 

شرکت تناوب در یک نگاه
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موضوع فعاليت شركت (مطابق با اساسنامه):

،كارخانجات صنعتی ومعدنی وصناي� مرتبططراحی ، تداركات،اجراء وراه اندا�ی ، عمليات ساختمانی ، تاسيسا�ی ،تجهيزاتی در ايجاد ني�وگاه ها،پااليشگاه های نفت ،گاز،پت�وشيمی

۴– دستگاه های مرك�ی۳ –سازمان های فنی / حرفه ای۲ - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی۱ – سازمان مدير�ت و برنامه ر��ی كشورگواهينامه تعي�ن صالحيت معتبر از:

تار�خ ثبت:  ۶۶/۰۵/۲۷ شماره ثبت: ۶۶۸۷۲  محل ثبت: تهراننوع مالكيت شركت : خصوصی ۱۰۰ درصد  نوع شركت : سهامی خاص 

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳کد اقتصادی: ۴۱۱۱-۳۷۳۸-۳۸۱۵

شماره نمابر: ۲۶۲۱۶۴۰۵شماره تلفن : ۲۶۲۱۶۶۰۰  آدرس دفترمرك�ی: تهران- خيابان وليعصر – �وب�وي باشگاه خبرنگاران جوان – كوچه کامکارها – پالك ۴۴

www.tanavob.com :وب سایتinfo@tanavob.com :پست الک��ونیکیtanavob.co :لینکدین

میزان فضای کارگاهی: ۵۵۱۹۳ متر مر�عز�ر�نای دفتر مرک�ی: ۳۰۴۳ متر مر�ع + ۷۶۰ متر مر�عوضعیت دفتر مرک�ی شرکت: استیجا�ی            ملکی          
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نی�و (تولید نی�و)

صنعت و معدن

ساختمان و ابنیه

تاسیسات و تجهیزات

نفت و گاز

آب
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۳/۷۵۶/۷۵۳

۳/۷۵۶/۷۵۳

۲/۵۰۴/۵۰۲

۱/۷۵۳/۱۵۱

۳/۷۵۶/۷۵۳

۳/۷۵۶/۷۵۳
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یک

یک

یک

یک

یک

پنج
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کشو�ی

کشو�ی

کشو�ی

کشو�ی

کشو�ی

کشو�ی
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یک

یک

یک

یک

یک

یک
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۴

۴

۴

۴

۴

۳

معاونت برنامه ر��ی و نظارت راهبردی ر��س جمهور��� ����:
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ایوب حاجی ولی زاده شبست�ی

عبدالحمید مبص�ی

مه�ی ابراهیمی نژاد

فرشته زنو�ی

محمدعلی حاجی ولی زاده شبست�ی

محمد مهدی مبص�ی
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۱۶/۶

۱۶/۶

۱۶/۶

۱۶/۶

۱۶/۶

۱۶/۶
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حقیقی

حقیقی

حقیقی

حقیقی

حقیقی

حقیقی
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کارشناسی مهندسی ب�قمدیرعامل ایوب حاجی ولی زاده شبست�ی

کارشناسی مهندسی ب�قر��س هیئت مدیره عبدالحمید مبص�ی

کارشناسی ارشد مدیر�ت مالیعضو هیئت مدیره محمدعلی حاجی ولی زاده شبست�ی

کارشناسی ارشد مدیر�ت کسب  و کارعضو هیئت مدیره محمد مهدی مبص�ی
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عبدالحمید مبص�ی

ر��س هیئت مدیره

ایوب حاجی ولی زاده

مدیر عامل
نایب ر��س هیئت مدیره

محمد شیخ االسالمی

مدیر کنت�ل کیفیت

ف�زانه زنو�ی

مدیر برنامه ر��ی
 و کنت�ل پ�وژه

هماهنگ کننده

 دفتر مدیر�ت پ�وژه

مهدی مبص�ی

معاون پ�وژه ها

محمد حاجی ولی زاده

معاون مهندسی

ایوب حاجی ولی زاده

معاون مالی

مهدی مبص�ی

معاون توسعه کسب و کار

محمد حاجی ولی زاده

معاون تامین و تجهیزات

اشکان هماوندی

مدیر مناقصات

نوید هنرفر

مدیر مالی

علی حبیب زاده

HSSE مدیر

حمیدرضا شیخ سفلی

مدیر انبارها

احسان اند�را

مدیر دفتر فنی
مدیر ارتقاء سازمان

ایمان حجت

مدیر ماشین آالت

مدیر مهندسی
مدیر ادا�ی و مناب� انسانی

میرعباس ر�اضی

مدیر امور حقوقی و قراردادها

مدیر توسعه کسب و کار

 ICT مدیر

مدیر تامین خارجی

علی عیسی نیا

مدیر تامین داخلی

مصطفی سیفی

سر�رست �وابط عمومی

کس�ی اقبال

 Branding سر�رست

شهر�ار نیکان

سر�رست ارتقاء سازمان

سعید انصا�ی

ICT سر�رست

هیئت مدیره

معاونت ها

سر�رستان

مدیران
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مدیر �وابط عمومی

یاسر بشیر بنائم



عبدالحمید مبص�ی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تار�خ اخذ مدرک

دانشگاه

کشور

لیسانس

مهندسی ب�ق

۱۳۵۶

صنعتی شر�ف

ایران

���� ��������� ������������ �� ����� ��� ����� ������� ��

۱۳۵۶۱۳۵۷
شرکت ساختمانی گسترس و 

نوسا�ی صنای� ایران (مانا)
کارشناس ب�قپ�مانکار عمومی

۱۳۵۷۱۳۶۲
شرکت ساختمانی گسترس

 و نوسا�ی صنای� ایران (مانا)

عضوهیئت مدیره، 

معاونت تاسیسات
پ�مانکار عمومی

شرکت گسترش صنای� ایران۱۳۶۲۱۳۶۶
عضوهیئت مدیره، 

سهامدار
پ�مانکار عمومی

شرکت تناوبتا کنون۱۳۶۶
سهامدار و رئیس

هیئت مدیره
پ�مانکار عمومی

رئیس هیئت مدیره
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کارشناس ب�قب�ق و الک��ونیکشرکت الک��و سی�ن۱۳۵۵۱۳۵۷

شرکت اک�وگالس۱۳۵۷۱۳۵۸
عضو هیأت مدیره، 

مدیر تولید
ب�ق و الک��ونیک

عضو هیأتهیأت عمران امام در استان ایالم۱۳۵۸۱۳۵۹ عمرانی

مدیر کل صنای� و معادن استان گیالنشرکت صنای� و معادن استان گیالن۱۳۵۹۱۳۶۰ عمرانی

ایوب حاجی ولی زاده

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تار�خ اخذ مدرک

دانشگاه

کشور

لیسانس

مهندسی ب�ق

۱۳۵۸

صنعتی شر�ف

ایران

مدیر عامل

طرح مقره سا�ی ایران۱۳۶۰۱۳۶۲
مج�ی ، مدیر عامل و 

عضو هیئت مدیره
ب�ق

شرکت صنای� آذرآب۱۳۶۲/۱/۱۱۳۶۷/۱۲/۲۴
مدیرعامل و مج�ی ، نایب ر��س

 هیأت مدیره
پ�مانکار عمومی

مدیرعامل و نایب ر��س هیأت مدیرهشرکت تناوبتاکنون۱۳۷۴ پ�مانکار عمومی

عضو هیأت مدیرهشرکت تناوب۱۳۷۴ پ�مانکار عمومی ۱۳۶۷
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دب�ر کل انجمن علمیانجمن علمی دانشکده مدیر�ت دانشگاه نهران۱۳۸۸۱۳۹۰ علمی - آموزشی

محمد مهدی مبص�ی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تار�خ اخذ مدرک

دانشگاه

کشور

کارشناسی ارشد

Executive MBA

در حال تحصیل

Hult University

آمر�کا

معاونت توسعه کسب و کار

کارآموزپ�مانکار عمومیتناوب۱۳۸۶۱۳۸۸

۱۳۸۹۱۳۹۰
آیسک (AIESEC ایران) - دانشکده

 کارآفر�نی دانشگاه تهران
مدیر آیسک (AIESEC) تهران

دانشجوی� - تامین مناب�

 انسانی و کارآمو�ی ب�ن المللی
مدیر دوره ۲۰۱۱ - ۲۰۱۲

مدیر کمیته ارتقاء سازمانشرکت تناوب۱۳۹۰۱۳۹۲ پ�مانکار عمومی

بهبود سازمان - نماینده

 مدیر�ت در سیستم های کیفیت،

 سیستم های یکپارچه مدیر�ت،

 تعالی سازمانی

مدیر ارتقاء سازمانشرکت تناوب۱۳۹۲۱۳۹۶ پ�مانکار عمومی

سیستم های

 مدیر�ت یکپارچه و 

تعالی سازمانی

معاون توسعه کسب و کارشرکت تناوبتاکنون۱۳۹۶ پ�مانکار عمومی
راهب�ی واحدهای مناب� انسانی،

HSSE ،ICT، �وابط عمومی و 

برندینگ و ارتقاء سازمان 
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محمدعلی ولی زاده

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تار�خ اخذ مدرک

دانشگاه

کشور

کارشناسی ارشد

مدیر�ت مالی

۱۳۹۵

شهید بهشتی

ایران

معاونت تامین تجهیزات
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پ�وژه ای�وسیانات کا�ونکارشناس واحد فنیپ�مانکار عمومیشرکت تناوب۱۳۸۶۱۳۸۷

کارشناس واحد تامین تجهیزاتشرکت تناوب۱۳۸۷۱۳۸۸ پ�مانکار عمومی

تامین و تدارک اقالم مورد

 نیاز پ�وژه ها 

(عموما خارج از کشور)

سر�رست واحد تامین تجهیزاتشرکت تناوب۱۳۸۸۱۳۹۰ پ�مانکار عمومی

تامین و تدارک اقالم مورد

 نیاز پ�وژه ها 

(عموما خارج از کشور)

مدیر واحد تامین تجهیزاتشرکت تناوب۱۳۹۰۱۳۹۴ پ�مانکار عمومی
تامین و تدارک اقالم مورد

 نیاز پ�وژه ها 

معاون تامین تجهیزاتشرکت تناوبتاکنون۱۳۹۴ پ�مانکار عمومی
تامین و تدارک اقالم مورد

 نیاز پ�وژه ها 
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بانک پارسیان

بانک ملت

بانک پاسارگاد

یکهزار و چهارصد میلیارد ر�ال

ششصد و پنجاه میلیارد ر�ال

سیصد میلیارد ر�ال



حمیدرضا شیخ سفلی

مدیرانبار

۱۳۸۵فوق دی�لم نرم افزار کامپ�وتر از دانشگاه علمی کار�ردی

۱۳۹۰کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد دماوند

۱۳۹۲کارشناسی ارشد عمران - مدیر�ت ساخت از دانشگاه ایوانکی
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۱۳۸۰

۱۳۸۴

۱۳۹۰

����� ��

۱۳۸۴

۱۳۹۰

تاکنون
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شرکت مزدک

شرکت بام راه

شرکت تناوب
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سر�رست انبار

مدیر انبار

مدیر انبار
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انبار

انبار

پ�مانکار عمومی
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تولید لوازم و محصوالت ایران خود�و

پ�وژه های قطارشه�ی شیراز-ایران

 ترانسفور-نی�وگاه گا�ی ا�ومیه-سدگ�وند

ستاره خلیج فارس بندرعباس

پ�وژه سرچشمه - فاز ۱۷ و ۱۸ - فاز ۱۴

تبر�ز - اراک - الوان
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۱۳۷۶کارشناسی مکانیک طراحی جامدات از دانشگاه شر�ف

۱۳۷۸کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کار�ردی از دانشگاه تهران
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طراحی انواع الک��و فن خود�ومدیر فنی مهندسیتولیدی قطعات خود�و۱۳۷۷۱۳۸۹

سر�رست مکانیک۱۳۸۹۱۳۹۵ پ�مانکار عمومی

پ�وژه فاز ۲ تغلیظ مس سرچشمه

پ�وژه فاز ۱۷-۱۸ پارس جنوب�

پ�وژه بنز�ن سا�ی تبر�ز

پ�وژه بنز�ن سا�ی اراک

پ�وژه لوله و کا�د شهر بابک

پ�وژه مخا�ن دوجداره آمونیاک توسعه شیمیای� الوان

تاکنون۱۳۹۵
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صنای� فیض غدیر

تناوب

مدیر مناقصاتشرکت تناوب پ�مانکار عمومی
پ�وژه فاز ۱۴ پارس جنوب�

پ�وژه تغلیظ مس چاه فی�وزه

اشکان هماوندی

مدیر مناقصات
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۱۳۸۵کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد اهواز

�������� ������ ���� ����� ��� �� �� ����� �� ���� �����

������ ������������ �� ����� ��� ����� ������� ��

پ�وژه پت�وشیمی کا�ون- ماهشهرسر�رست دفتر فنیپ�مانکار عمومی۱۳۸۵۱۳۸۸

سر�رست دفتر فنی۱۳۸۸۱۳۹۲ پ�وژه فاز٢ تغلیظ مس سرچشمهپ�مانکار عمومی

تاکنون۱۳۹۲
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تناوب

تناوب

پ�مانکار عمومیتناوب
پ�وژه فاز١٤ پارس جنوب�

پ�وژه تغلیظ مس چاه فی�وزه 

احسان اند�را

مدیر دفتر فنی

مدیر دفتر فنی
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۱۳۹۰کارشناسی کامپ�وتر - نرم افزار از دانشگاه آزاد پ�شوا
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کارشناس فناو�ی اطالعات و ارتباطاتفناو�ی اطالعات۱۳۹۰۱۳۹۵

کارشناس فناو�ی اطالعات و ارتباطات۱۳۹۵۱۳۹۸ پ�وژه فاز٢ تغلیظ مس سرچشمهپ�مانکار عمومی

پ�وژه لوله وکا�د شهر�ابک

تاکنون۱۳۹۹
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سماپرداز

تناوب

پ�مانکار عمومیتناوب
               پ�وژه فاز١٤ پارس جنوب�

                 پ�وژه تغلیظ مس چاه فی�وزه 

سعید انصا�ی

IT سر�رست

سر�رست فناو�ی اطالعات و ارتباطات
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۱۳۹۱کارشناسی ر�اضی کار�ردی از دانشگاه پ�ام نور  

۱۳۹۴کارشناسی ارشد ر�اضی کار�ردی گرایش تحقیق در عملیات از دانشگاه گیالن
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پ�وژه لوله و کا�د شهر�ابککارمند کنت�ل پ�وژه۱۳۹۶۱۳۹۷

کارشناس ارتقاء سازمان۱۳۹۷۱۳۹۹ پ�مانکار عمومی

تاکنون۱۳۹۹

���� ���

تناوب

تناوب

پ�مانکار عمومیتناوب

شهر�ار معرف نیکان

(OIM)  سر�رست ارتقاء سازمان

پ�مانکار عمومی

سر�رست ارتقاء سازمان

پ�وژه لوله و کا�د شهر�ابک

پ�وژه فاز ۱۴ پارس جنوب�

پ�وژه تغلیظ مس چاه فی�وزه

پ�وژه فاز ۱۴ پارس جنوب�

پ�وژه تغلیظ مس چاه فی�وزه
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۱۳۸۶کارشناسی مهندسی صنای� - ایمنی صنعتی از دانشگاه آزاد
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سر�رست  HSE پ�وژه ها  ۱۳۸۸۱۳۹۱

میدان نفتی رشادت

فاز ١٢ پارس جنوب�

میدان نفتی سلمان

سکوی حفا�ی امیرکبیر، در�ای خ�ر

۱۳۹۱۱۳۹۶
طراحی، ساخت، حمل،

نصب و راه اندا�ی سازه های

در�ای�

۱۳۹۶۱۳۹۹

���� ���

فن آو�ی آبهای عمیق

(ز�ر مجموعه صدرا)

مهندسی و ساخت تاسیسات

در�ای� ایران

پ�مانکار عمومیپ�شگامان فراساحل مبین

علی حبیب زاده

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط ز�ست

ساخت، حمل و نصب

سازه های در�ای�(جکت، سکو)

HSSE  مشاور

فاز ١٥و١٦ پارس جنوب�/میدان نفتی ف�وزان

فاز ١٢ پارس جنوب� فاز١٧و١٨ پارس جنوب�

فاز ١٩ پارس جنوب�

خط لوله صادرات گاز ایران-عمان

فاز ١٤ پارس جنوب�/آب شیر�ن کن بندرعباس

مدیر HSE پ�مانکار عمومیتناوبتاکنون۱۳۹۶

لوله و کا�د مسی شهر�ابک/مخا�ن ذخیره آمونیاک

فاز ١٤ پارس جنوب�

تغلیظ مس چاه فی�وزه

سر�رست  HSE فراساحل

�دانشجوکارشناسی ارشد محیط ز�ست - مدیر�ت محیط ز�ست 
���
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�



۱۳۷۶کارشناسی حسابدا�ی از دانشگاه آزاد ب�وجرد
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خدمات در�ای� – سازمان بنادرکارمند حسابدا�ی۱۳۷۶۱۳۷۷

مالی - ادا�ی۱۳۷۷۱۳۸۱

۱۳۸۱۱۳۸۲

���� ���

ستاره بندر سفید

جهاد تحقیقات فن اندیش

مالی - ادا�یبنیاد بارانداز

علی عیسی نیا

مدیر خر�د داخلی

مالی

سر�رست مالی - ادا�ی

پ�وژه راه وابنیه- سازمان بنادر وکشتیرانی خوزستان

خدمات کشتیرانی- در�ای�

مدیر خر�د داخلیپ�مانکار عمومیتناوبتاکنون۱۳۸۲

پت�وشیمی امیرکبیر- ای�وسیانات کا�ون

 تغلیظ مس سرچشمه- پ�وژه کا�د ولوله بابک مس

 فاز١٧و١٨ پارس جنوب�- بنز�ن سا�ی اراک

 بنز�ن سا�ی تبر�ز- فاز١٤ پارس جنوب�- تغلیظ مس

 گوهرمس - دفترمرک�ی

سر�رست مالی - پشتیبانی
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۱۳۷۲کارشناسی فیز�ک کار�ردی از دانشگاه تهران

۱۳۷۸کارشناسی ارشد فیز�ک کار�ردی از دانشگاه صنعتی اصفهان
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سی�ی، الوان، عسلویهمدیر عامل۱۳۸۵۱۳۹۰

کارشناس ارشد کیفیت۱۳۹۰۱۳۹۵ کنت�ل کیفیت

تاکنون۱۳۹۵

���� ���

فالت پارس

پت�وپارس

پ�مانکار عمومیتناوب

محمد شیخ االسالمی

مدیر کنت�ل کیفیت

نفت و گاز و پت�وشیمی

مدیر کنت�ل کیفیت

فاز ۱ - ۶ - ۷ - ۸ - ۱۲ -۱۹

فاز ۱۴ ، تغلیظ مس چاه فی�وزه،

 کا�د مس بابک ، مخا�ن الوان
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۱۳۶۷کارشناسی حسابدا�ی از دانشگاه شهید چمران اهواز
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نوید هنرفر

مدیر امور مالی

حسابرسی و با�رس قانونی شرکت هاکارشناس۱۳۷۰۱۳۷۵ حسابرسی مستقلسازمان حسابرسی

فازهای مختلف پارس چنوب�معاون مالی ادا�یپ�مانکا�ی نفت و گازشرکت پ�دکو وابسته به اید�و۱۳۸۱۱۳۸۷

فازهای مختلف پارس چنوب�

فازهای مختلف پارس چنوب�

فازهای مختلف پارس چنوب�

۱۳۸۷۱۳۸۹OIEC مدیر مالی پ�وژهپ�مانکا�ی نفت و گازشرکت

حسابرسی داخلی۱۳۷۵۱۳۸۱ توسعه نیشکر و صنای� جانبی
احداث ۸ واحد کشت و صنعت در خوزستان کارشناس مسئول

۱۳۸۹۱۳۹۲
شرکت نیر�ارس وابسته

به گ�وه مپنا
معاون مالی و  ادا�یپ�مانکا�ی نفت و گاز

مدیر مالیپ�مانکار عمومیتناوبتاکنون۱۳۹۲
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۱۳۷۴کارشناسی عمران از دانشگاه فنی شیراز
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احمد اسمعیلی نیا

مدیر پ�وژه

تغلیظ چاه فی�وزه – کا�دو لوله مسی
- فاز ۳ سرچشمه  مدیر پ�وژهپ�مانکار عمومیتناوبتاکنون۱۳۹۱

دفتر فنی۱۳۷۵۱۳۷۶ پارکینگ ماشین آالت سنگین دراتوبان کرج - ق�وینکارفرمااداره راه و تراب�ی

۱۳۷۶۱۳۷۸
سازمان شهردا�ی

تهران (سازمان ترافیک)
پل پارک وی، پل نیایش به چمراندفتر فنیکارفرما

سر�رست کارگاهکاهنر�ا۱۳۷۹۱۳۸۹ پ�مانکار

گرانول سا�ی گوگرد انتقال تا کشتی خارک
کارخانه طالی آق دره (تکاب)

کارخانه کر�نات سدیم سرخه سمنان
پلنت DMD سلفو�زدای� گسولینپت�وشیمی خارک 

مدیر سایت  ۱۳۸۹۱۳۹۱
الماس کاران طوس

شهردا�ی تهران
پ�مانکار

برج دوقلو در خیابان سبالن تهران مشابه برج
دوقلو خلیفه دوب�
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۱۳۷۱کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه بوعلی سینا
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اصغر نو�و�ی

مدیر پ�وژه

نی�وگاه حرارتی شهید مفتح همدانکارشناس دفتر فنی۱۳۷۱۱۳۷۲ شرکت سامن

احداث خط لوله گاز کرمانشاهسر�رست کارگاهشرکت نیک پ� بدی�۱۳۷۴۱۳۷۷

احداث نی�وگاه سد کرخه،
 کا�ون۲ ، شهید عباسپور

 DIM طراحی،ساخت و نصب واحد آب
نی�وگاه های فارس، نیشابور، شر�عتی و خوی

طراحی، خر�د و اجرا ایستگاه پمپاژ خیرآباد ایالم

احداث کارخانه مس سونگون،
 احداث واحد ای�وسیانات 

پت�وشیمی کا�ون، احداث واحد RFCC پاالیشگاه اراک

معاون کارگاهشرکت نصب آذرآب۱۳۷۷۱۳۸۰

پ�وژه ساختمانهای صنعتی فوالد اهواز،شرکت طلوع فجر۱۳۷۲۱۳۷۴
 مجتمع سینمای� سوسنگرد

سر�رست اجرا

۱۳۸۰۱۳۸۲Ave مدیر کارگاه - مدیر پ�وژهشرکت

مدیر پ�وژهپ�مانکا�ی عمومیتناوبتاکنون۱۳۸۲

پ�مانکا�ی عمومی

پ�مانکا�ی عمومی

پ�مانکا�ی عمومی

پ�مانکا�ی عمومی

پ�مانکا�ی عمومی
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ایمان حجت

مدیر ماشین آالت و تجهیزات

۱۳۸۲کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

MBA۱۳۸۴ از دانشگاه علوم و تحقیقات 
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پ�وژه تونل رسالت۱۳۸۴۱۳۸۵

۱۳۸۵۱۳۸۹
مدير اجراي� ماشين آالت و

مدير دفتر فني ماشين آالت

���� ���

شرکت پرلیت

شرکت پرلیت

ماشین آالت

پ�وژه تونل توحید ماشین آالت

مدیر ماشین آالت و تجهیزاتتناوبتاکنون۱۳۸۹

پ�وژه فاز ۱۴ پارس جنوب�

پ�وژه تغلیظ مس چاه فی�وزه

پ�وژه کا�د و لوله مسی شهر بابک

پ�وژه بنز�ن سا�ی تبر�ز

بنز�ن سا�ی شازند اراک

پ�وژه فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوب�

پ�وژه تغلیظ ۲ مس سرچشمه

پ�مانکار عمومی

مدير اجراي� ماشين آالت و

مدير دفتر فني ماشين آالت

۱۳۹۸دک��ی مدیر�ت تکنولو�ی
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مصطفی سیفی

سر�رست �وابط عمومی

۱۳۸۷کارشناسی مترجمی ز�ان انگلیسی از دانشگاه پ�ام نور

کارشناسی ارشد علوم قرآنی از دانشگاه ب�ن المللی المصطفی
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مدیر تبلیغات با�رگانی۱۳۷۰۱۳۷۳ شرکت با�رگانی کارستان
صادرات کنستانتره های

معدنی و انتقال تکنولو�ی

۱۳۷۳۱۳۷۹
شرکت واردات و صادرات 

استوان ماشین
مدیر با�رگانی

واردات لوازم یدکی

نمایندگی شرکت لی�ر

۱۳۶۰۱۳۶۴
وزارت فرهنگ و

 ارشاد اسالمی

تبلیغات، چاپ، برگزا�ی

سمینار و نمایشگاه فرهنگی
کارشناس فرهنگی

سر�رست امور داخلی و �وابط عمومیتناوبتاکنون۱۳۹۳ پ�مانکار عمومی

۱۳۷۹۱۳۹۳
وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

ناشر و ویراستار مجله ارغنون،

مشاور اداره کل تحقیقات فرهنگی،

مترجم، مترجم همزمان

تبلیغات، چاپ، برگزا�ی

سمینار و نمایشگاه فرهنگی
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شهرام ژ�انفر

مدیر پ�وژه - بخش اجرا
۱۳۶۷کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید عباسپور
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نی�وگاه گا�ی منتظر قائم۱۳۷۱۱۳۷۳ اجرای پ�وژه های نی�وگاهینصب نی�و

احداث پاالیشگاه قطران اصفهانیکان فوالد۱۳۷۳۱۳۷۶ پ�مانکار عمومی

تولید و توز�� ب�قتوانیر۱۳۶۷۱۳۷۱

تناوبتاکنون۱۳۷۷

کارخانه ذوب �وی بافق
 احداث نی�وگاه سیکل ترکیبی فارس،

 احداث واحد پلی اتیلن خطی پت�وشیمی امیرکبیر،
 احداث نی�وگاه گا�ی جهرم، 

احداث واحد تغلیظ مس سرچشمه

پ�مانکار عمومی

تولید تراورس بتونی پ�ش تنیدهشرکت مت�و۱۳۷۶۱۳۷۶ اجرای خطوط قطار شه�ی

کارشناس دفتر فنی

مهندسی - اجرا

سر�رست بخش مکانیک

مدیر پ�وژه

مدیر کارخانه

مدیر پ�وژه

نی�وگاه گا�ی نکاء
نی�وگاه سیکل ترکیبی گیالن
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ف�زانه زنو�ی

مدیر برنامه ر��ی و کنت�ل پ�وژه

�������� ������ ���� ����� ��� �� �� ����� �� ���� �����

������ ������������ �� ����� ��� ����� ������� ������ ���

کارشناس پ�وژه۱۳۷۵۱۳۷۷ تحقیقا�یصنای� دفاع

مدیر برنامه ر��ی و کنت�ل پ�وژهتناوبتاکنون۱۳۷۷

 پ�وژه واحد پلی اتیلین خطی پت�وشیمی امیرکبیر
 پ�وژه واحد پلی اتیلین خطی پت�وشیمی جم

 پ�وژه واحد پلی اتیلین خطی پت�وشیمی کا�ون 
 پ�وژه نی�وگاه سیکل ترکیبی فارس

 پ�وژه نی�وگاه سیکل ترکیبی شر�عتی
 پ�وژه نی�وگاه گا�ی جهرم

 پ�وژه واحد تغلیظ مس سونگون
 پ�وژه واحد تغلیظ مس سرچشمه

 پ�وژه واحد فلوتاسیون مس سرچشمه
 پ�وژه واحد بنز�ن سا�ی پاالیشگاه اراک

پ�وژه واحد بنز�ن سا�ی پاالیشگاه تبر�ز
پ�وژه فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوب�

پ�وژه فاز ۱۴ پارس جنوب�
پ�وژه کا�د و لوله مسی بابک مس ایرانیان

پ�وژه چاه فی�وزه

پ�مانکار عمومی

کارشناس فرایندتحقیقا�یپ�وهشگاه صنعت نفت۱۳۶۶۱۳۶۸

۱۳۶۴کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه شر�ف

۱۳۷۳کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - ان��ی از دانشگاه ولز انگلستان
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۱۳۶۲کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شر�ف
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میرعباس ر�اضی

مدیر امور حقوقی و قراردادها

مدیر پ�وژهپ�مانکا�ی عمومیشرکت تناوب۱۳۷۲۱۳۷۴

کارشناس تعمیرات۱۳۵۹۱۳۶۱ تولید قطعات پ�ش تنیده بتونیشرکت آکام بتن

مدیر امور حقوقی و قراردادهاپ�مانکا�ی عمومیتناوبتاکنون۱۳۹۳

کارشناس واحد مهندسیصنای� فل�ی ایران۱۳۶۱۱۳۶۳ تولید کانکس و پلت

مسئول طراحی محصول و قالبسا�یلوازم خانگی پارس۱۳۶۳۱۳۶۶ تولید لوازم خانگی

مدیر مهندسی و قالبسا�یشعله آفر�ن۱۳۶۶۱۳۶۹ تولید لوازم خانگی

حباب ساز۱۳۶۹۱۳۷۲
عضو موظف هیئت مدیره و مدیر

ساخت داخل تجهیزات پ�وژه
پ�وژه احداث کارخانه

مدیر مهندسی و با�رگانیصدر صانع۱۳۷۴۱۳۹۳
طراحی ، ساخت و یا تامین 

ماشین های صنعتی

طرح و ساخت انواع قطعات پ�ش ساخته و پ�ش تنیده بتونی

طرح و ساخت محصوالت

پ�وژه طرح و ساخت فر��ر

طرح و ساخت انواع اجاق گاز

نصب تجهیزات و ما شین آالت ، راه اندا�ی و بهره برداری از

خط تولید

انجام عملیات سیویل و تاسیسات به صورت EPC مر�وط

به مرکز تحقیقات وزارت کشاو��ی در مهر شهر کرج

طراحی و ساخت دستگاه های مرتبط با لوله و یا تامین آنها

پ�وژه های تغلیظ مس چاه فی�وزه ، فاز ۱۴ پارس جنوب� و

پ�وژه الوان عسلویه
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۱۳۸۱۱۳۹۸
عضو هیئت مدیره

مدیر اجرای�

مدیر توسعه بازار۱۳۹۷۱۳۹۸

تاکنون۱۳۹۹

���� ���

شرکت چیستاگستر

الک دولک

پ�مانکار عمومیتناوب

کس�ی اقبال

سر�رست برندینگ

تبلیغات و برندینگ

سر�رستبرندینگ

کاردانی تبلیغات تجا�ی

کارشناسی مدیر�ت کسب و کار

Board Game

دانشجو

۱۳۹۵

�
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یاسر بشیر بنائم

مدیر مناب� انسانی

کارشناس مناب� انسانینفت ستاره خلیج فارس۱۳۹۳۱۳۹۳

مدرسدانشگاه تبر�ز۱۳۹۰۱۳۹۵ دانشگاه

صنای� غذای� سنبل
مشاور توسعه و برنامه ر��ی 

مناب� انسانی

شرکت پ�وهشی تحقیقا�ی 

پردیس دانای� یزد

مشاور توسعه مناب� انسانیشیر�ن عسل

۱۳۹۳
راه اندا�ی و بهره بردا�ی

صنای� نفت

کارشناس برنامه ر��ی و 

تامین نی�و

کارشناسی مدیر�ت دولتی

کارشناسی ارشد مدیر�ت

مدرس دانشگاهدانشگاه علمی کابردی ۱۳۹۳۱۳۹۵

۱۳۹۴۱۳۹۹
راه اندا�ی و بهره بردا�ی

صنای� نفت

ر��س اداره برنامه ر��ی و 

تامین نی�و

سوپر�ایپ۱۳۹۹۱۳۹۹
ر��س اداره جذب و

کارگز�نی

مدیر مناب� انسانی و پشتیبانیتوسعه گوهران امید۱۳۹۹۱۴۰۰

مدیر مناب� انسانیتناوبتاکنون۱۴۰۰/۰۵/۲۳ پ�مانکار عمومی
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۱۷

۱۶

۱۵

۱۰

۱۱

۳
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جرثقیل چرخ زنجیری

جرثقیل تلسکوپ�

جرثقیل تلسکوپ� کارگاهی

جرثقیل تلسکوپ� کارگاهی

جرثقیل تلسکوپ� کارگاهی

جرثقیل کفی

جرثقیل کفی

تاور کر�ن

دی�ل ژنراتور

دی�ل ژنراتور

دی�ل ژنراتور

دی�ل ژنراتور

لیفتراك

پمپ بتن دکل دار

بچینگ پالنت

���

آمر�کن ۹۳۱۰

گ�و

کا�و و تادانو

کا�و و گ�و

کا�و

STS

STS

لیبهر

ولوو و کا�ر��الر

کمنز

پرکینز

پرکینز

کا�ر��الر و میتسوب�شی

شوئینگ

لیبهر

۲۲۵ تن

۸۰ تن

۵۰-۴۰ تن

۴۰-۲۵ تن

۱۰ تن

۱۰ تن

۵-۳ تن

۱۲ تن

۴۰۰-۵۰۰KVA

۲۵۰-۳۵۰KVA

۱۰۰-۲۰۰KVA

KVA ۱۰۰ ز�ر

۵،۳و ۸ تن

۲۸ تا ۳۲ مت�ي

۴۰ m۳/h

�����
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m۳/h ۷۰راه ماشین ۳بچینگ پالنت ۱۶

m۳ ۶٬۵بنز و آمیکو ۱۰تراك میکسر ۱۷

CFM ۹۵۰-۲۷۰اطلس کپکو ۱۴کمپرسور ۱۸

۱۰ تنهپکو ۷غلطک ۱۹

D8Rکا�ر��الر ۱بلدو�ر ۲۱

۲۴ تنهیتاچی و کوما�سو ۵ب�ل مکانیکی ۲۲

۳۲ تنهیوندای� ۱ب�ل مکانیکی ۲۳

۱۰ تنبنز ۱۰کامیون کمپرسی ۲۵

۱۰۰ تنولوو و ایویکو ۴کشنده ۲۶

۵۰-۵ تندماگ ۳جرثقیل سقفی ۲۷

�����������

ولوو - ال جی ۶لودر ۲۰

تبر�ز ۶تراک�ور ۲۸

۳آ�ش نشانی ۲۹

مزدا ۳آمبوالنس ۳۰

نیسان ، مزدا و ر�چ LOTوانت ۳۲

سمند، �ونیز ، پ�و و داستر LOTسوا�ي ۳۳

تبر�ز ۲ب�ل بکهو ۲۴

هایس۳۱ ۲آمبوالنس

رک�یفایر، دستگاه خم و برش، در�ل ستونی،ماشین تراشکا�ي و...تجهیزات LOT ۳۴

�
�

� �
��

��



������� ��� ������� �������������� ���������� ������������ ��������� ��������� ����

۱

اجرای طراحی تفضیلی ومهندسی ، تدارکات وتهیه مواد وتجهیزات داخلی 

وخارجی ، ساخت تجهیزات در محل ، کارهای اجرای� شامل کارهای سیویل و 

(EPCF) نصب ، آزمایش ، عملیات پ�ش راه اندا�ی ، راه اندا�ی و... به صورت

احداث کارخانه تغلیظ

مس چاه فی�وزه
۵/۶۵۴/۳۲۰/۲۱۲/۲۰۳ ر�ال۱۳۹۸/۰۱/۰۵۱۴۰۲/۰۱/۰۵EPCF۲۱٪شرکت گهر مسشهر�ابک

۲

A10D  و A12 و OSBL عمليات سیویل ، سازه ، مکانیکال و پای��نگ در نواحی

(FLAR) و سیویل عمومی، ب�ق، ابزار دقیق و مخابرات کلیه نواحی پااليشگاه 

فاز ۱۴ پارس جنوب�

عسلویهاجرای عملیات

شرکت مدیر�ت

طرح های صنعتی

IPMI ایران

۵/۳۷۱/۵۶۶/۰۸۰/۷۷۹ ر�ال٪۷۷اجرا۱۳۹۷/۰۲/۳۱۱۴۰۰/۰۷/۳۰

طرح احداث دو عدد مخ�ن آمونیاک هر�ک به ظرفیت ۲۰۰۰۰ تن۳
عملیات اجرای� مخا�ن

آمونیاک الوان
عسلویه

شرکت توسعه

شیمیای� الوان
۷/۳۰۰/۰۰۰ یو�و٪۸۹/۸۰اجرا۱۳۹۴/۰۵/۱۰۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۴
کلیه عملیات سیویل و سازه ، نصب تجهیزات،ساخت و نصب مخا�ن، نصب 

مکانیکال، لوله کشی و ب�ق وابزار دقیق و  راه اندا�ی  

احداث و راه اندا�ی 

کارخانه های لوله مسی

و کا�د مس

۲/۸۵۶/۰۱۲/۰۰۶/۰۳۱ ر�ال٪۱۰۰اجرا۱۳۹۱/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۱۲/۲۹بابک مس ایرانیانشهر بابک

۵
تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب و تست کلیه امور مر�وط به ساخت ناحیه  B از 

پاالیشگاه

ساختمان ونصب ناحیه 

B فاز ۱۷-۱۸ پارس جنوب�
۱/۰۵۳/۷۴۶/۹۷۴/۷۹۸ ر�ال٪۱۰۰اجراOIEC۱۳۸۹/۰۱/۱۷۱۳۹۲/۰۹/۱۹عسلویه

۶
اجرای عملیات نصب مکانیکال ،لوله کشی ،ب�ق وابزاردقیق و اسکلت فل�ی 

RFCC واحد ۱۵ 

عملیات اجرائی طرح

 توسعه پاالیشگاه

 اراک - واحد ۱۵

اراک

مشارکت شرکت ملی

ساختمان نفت، مهندسی

سازه و سینوپک چین

خا�مه یافتهاجرا۱۳۸۸/۰۷/۱۲۱۳۹۱/۰۸/۲۵
۳۹۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�ال

بعالوه ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ یو�و

۷

انجام هرگونه اقدام الزم وض�و�ی جهت احداث کامل شامل خدمات طراحی و 

مهندسی ، تدارکات و عملیات اجرای�  (EPC) همراه با آموزش پرسنل بهره 

بردار ، تست و راه اندا�ی و انتقال تکنولو�ی و دانش فنی و نظارت بر بهره 

بردا�ی و بکارگی�ی یک ماهه کارخانه فلوتاسیون مس – مولیبدن  جدید

پ�وژه بازسا�ی و نوسا�ی 

سلول های فلوتاسیون

مس سرچشمه

کرمان
شرکت ملی صنای�

مس
طراحی، خر�د و اجرا۱۳۸۸/۱۲/۰۱۱۳۹۴/۱۰/۲۹

٪۲۹/۵۰ (بنا بر 

نظر کارفرما پ�وژه

متوقف شد)

۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�ال

۱۰/۷۰۷/۰۰۰ یو�و
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۸

اجرای طراحی تفضیلی ومهندسی ، تدارکات وتهیه مواد وتجهیزات داخلی 

وخارجی ، ساخت تجهیزات در محل ، کارهای اجرای� شامل کارهای سیویل و 

(EPC) نصب ، آزمایش ، عملیات پ�ش راه اندا�ی ، راه اندا�ی و... به صورت

عملیات ساختمانی و

 نصب کارخانه تغلیظ سنگ 

معدن مس سرچشمه فاز-۲

۸۸۴/۸۸۷/۰۳۶/۰۹۸ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۸۸/۰۲/۰۱۱۳۹۳/۰۸/۱۶شرکت ملی صنای� مسکرمان

۹

طراحی تفضیلی، مطالعات HAZOP و مهندسی آن، تامین و تهیه مواد و 

تجهیزات، فعالیتهای ساختمانی و نصب، پ�ش راه اندا�ی و راه اندا�ی 

پاالیشگاه بنز�ن جدید تبر�ز

افزایش ظرفیت بنز�ن

پاالیشگاه تبر�ز
تبر�ز

شرکت پخش و 

پاالیش فرآورده های

نفتی - پاالیشگاه تبر�ز

۵۵/۰۰۰/۰۰۰ یو�وخا�مه یافتهاجرا۱۳۸۶/۰۲/۰۵۱۳۹۲/۱۱/۳۰

فعالیتهای ساختمانی و سیویل ، استیل استراکچر، ساخت و نصب تجهیزات ، 

تامین و تهیه و نصب کلیه تجهیزات ، لوله ها ، عایق کا�ی ، ب�ق و ابزاردقیق و 

پ�ش راه اندا�ی و راه اندا�ی پ�وژه می باشد.

مشارکت با شرکت کما�ور سوئد

۱۰
طرح ای�وسیانات کا�ون

فاز ۲ پت�وشیمی

کا�ون

۴۴/۹۲۷/۰۴۰ یو�وخا�مه یافتهطراحی، خر�دو اجرا۱۳۸۵/۰۷/۲۳۱۳۸۷/۰۵/۲۳پت�وشیمی کا�ونماهشهر

پ�وژه ني�وگاه گا�ي جهرم بصورت EPC مي باشد و شامل شش تور�ين گا�ي 

كه  ظرفيت هر يك از آنها MV ۱۵۹ مي باشد  بوده و کلیه فعالیتهای 

ساختمانی و سیویل ، استیل استراکچر، ساخت و نصب تجهیزات ، تامین و 

تهیه و نصب کلیه تجهیزات ، لوله ها ، عایق کا�ی ، ب�ق و   ابزاردقیق و پ�ش 

راه اندا�ی و راه اندا�ی پ�وژه را شامل می باشد.

۱۱
نی�وگاه گا�ی جهرم

EPC به صورت
۱۲۳/۶۵۸/۹۰۲/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهطراحی، خر�دو اجرا۱۳۸۳/۱۱/۰۱۱۳۸۷/۱۱/۰۱سازمان ب�قجهرم

نصب تجهیزات و اجرای تاسیسات مکانیکی و الک�ر�کی سیستمهای اصلی 

واحد و نیز سیستمهای جانبی بخار،HVAC ، گاز، هوای فشرده ، تصفیه آب ، 

اعالم و اطفاء حر�ق، �وشنای� و سیستمهای ارتباطی بوده است.

۱۲

نصب واحد پلی اتیلن

- (LDPE) سبک خطی

پت�وشیمی جم

عسلویه
شرکت ملی صنای�

پت�وشیمی
۱۶۰/۶۵۰/۲۲۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۸۲/۱۰/۱۳۱۳۸۵/۰۳/۳۱
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۱۳

نصب تجهیزات و اجرای تاسیسات مکانیکی و الک�ر�کی سیستمهای اصلی 

واحد و نیز سیستمهای جانبی بخار،HVAC ، گاز، هوای فشرده ، تصفیه آب ، 

اعالم و اطفاء حر�ق،�وشنای� و سیستمهای ارتباطی بوده است.

نصب واحد پلی اتیلن 

-(LLDPE) سبک خطی

پت�وشیمی امیرکبیر

ماهشهر
شرکت ملی صنای�

پت�وشیمی
۸۷/۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۸۱/۱۲/۱۵۱۳۸۳/۰۳/۱۵

۱۴

اجرای عملیات ساختمانی و سیویل (فل�ی و بتنی) , تامین, ساخت ونصب 

اسکلت فل�ی , نصب تجهیزات و اجرای تاسیسات مکانیکی و الک�ر�کی 

سیستمهای اصلی واحد و نیز سیستمهای جانبی و سیستمهای ارتباطی و راه 

اندا�ی بدون بار و همکا�ی در راه اندا�ی با بار در واحدهای سنگ شکن، 

نوارنقاله، انبار سنگ شکسته، واحد تهیه آهک و مواد شیمیای� واحد تغلیظ 

بوده است.

عملیات ساختمانی و 

نصب کارخانه تغلیظ سنگ

معدن مس سونگون

سونگون
شرکت ملی صنای�

مس ایران
۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۸۱/۰۷/۰۷۱۳۸۵/۰۳/۳۱

نصب دو واحد بویلر باز�افت به ظرفیت ۱۵۴ تن در ساعت بخار(HP) و ۴۰ 

تن در ساعت بخار (IP)، نصب یک واحد تور�ین و ژنراتور ۱۱۰ مگاواتی بهمراه 

کلیه عملیات لوله کشی ، برقی و ابزار دقیق مر�وط به بویلر و تور�ین و 

ژنراتور و نیز اجرای سیستمهای HVAC، ت�ر�ق اکسی�ن ، تلفن، فراخوان، 

ساعت،ارت، صاعقه گیر، هوای فشرده، واحد تصفیه آب ، آب آشامیدنی و 

صنعتی بهمراه کلیه تستهای الزم بوده است.

۱۵

نصب بویلرهای سیکل

 ترکیبی تور�ين و ژنراتور و

 تجهيزات جانبي ني�وگاه

 شر�عتی

۱۹۰/۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهخر�د و اجرا۱۳۸۰/۱۲/۱۹۱۳۸۱/۱۲/۱۹مپنامشهد

عملیات احداث ساختمان مخابرات در پایگاه عملیا�ی عسلویه، احداث 

فونداسیون برج مخابراتی خودایستا در پایگاه عملیا�ی عسلویه ، خاکبردا�ی 

و خاکر��ی و بتن ر��ی ، لوله گذا�ی، ماسه ر��ی ب�ن عسلویه و پاالیشگاه 

کنگان، اجرای کابل فیبر نو�ی ب�ن عسلویه و پاالیشگاه کنگان  و پرکردن کانال 

مر�وطه بوده است.

۱۶
ساختمان مخابرات

پارس جنوب�
عسلویه

شرکت مهندسی و 

ساخت تاسیسات

 در�ای� ایران

۲۰۴/۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۷۹/۰۹/۲۷۱۳۸۰/۰۴/۲۷

نصب سه واحد تور�ین و ژنراتور ۱۱۰ مگاواتی بهمراه کلیه عملیات لوله کشی ، 

 ،HVAC برقی و ابزار دقیق مر�وط به تور�ین و ژنراتور و نیز اجرای سیستمهای

ت�ر�ق اکسی�ن ، تلفن، فراخوان، ساعت،ارت، صاعقه گیر، هوای فشرده، 

واحد تصفیه آب ، آب آشامیدنی و صنعتی بهمراه کلیه تستهای الزم بوده 

است.

۱۷

نصب تور�ین و

ژنراتور و تجهیزات 

جانبی نی�وگاه فارس

۳۴۱/۹۳۱/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهخر�د و اجرا۱۳۷۹/۰۸/۲۳۱۳۸۱/۰۸/۲۳مپناشیراز
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۱۸
نصب و راه اندا�ي كارخانه عايق كا�ي و اندود بتوني لوله های گا�رسانی 

در�ائی مناطق پارس جنوب� بوده است
نصب و راه اندا�ي كارخانه 

عايق كا�ي و اندود بتوني

خرمشهر

شرکت مهندسی و 

ساخت تاسیسات

 در�ای� ایران

۹۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهخر�د و اجرا۱۳۷۸/۰۷/۱۲۱۳۷۸/۱۰/۱۲

۱۹

عملیات نصب و راه اندا�ی، واحدهای مختلف از قبیل تصفیه، نمک زدائی، 

جیوه زدائی، تولید اسید، الک��ولیز، غبارگیر و باز�افت حرارت بهمراه اجرای 

تاسیسات مکانیکی ، برقی و ابزار دقیق واحدهای اصلی و جانبی کارخانه 

بوده است.

مجتمع ذوب �وی

بافق
بافق

شرکت ذوب �وی

 بافق
۲۵۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۷۷/۰۸/۰۱۱۳۷۸/۱۱/۰۱

نصب تجهیزات و اجرای کلیه سیستمهای جانبی و عملیات برقی و ابزار دقیق 

شامل پست ب�ق ، سیستم �وشنای� و کلیه کابل کشیهای مر�وطه و نصب 

تجهیزات ابزاردقیق بوده

۹۹/۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۷۸/۰۱/۰۱۱۳۷۸/۰۵/۲۵شرکت فراچین قشمقشممجتمع ذوب �وی قشم۲۰

انجام کارهای مهندسی تفضیلی ومهندسی خر�د بخشی از واحدها و نصب 

تجهیزات برقی و مکانیکی الزم جهت جمع آو�ی آب خام از سه حلقه چاه و 

اجرای خطوط لوله ۸و۱۰و۱۲ اینچ جهت انتقال آب به دومخ�ن واقع در 

نی�وگاه حرارتی شازند اراک انجام شده است.

۲۱
طرح آبرسانی 

نی�وگاه شازند اراک
۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهخر�د و اجرا۱۳۷۷/۰۴/۱۸۱۳۸۰/۰۵/۱۰مپنااراک

اجرای ساختمانهای ایستگاه تقویت فشار و نیز عملیات سیویل, ساختمان و 

نصب تور�وکمپرسورهای ایستگاه شماره ۴ واقع در کیلومتر ۱۱۰/۳۰۰خط 

لوله نزدیک شهر فا�وج و انجام عملیات مکانیکی ، برقی و ابزاردقیق واحد 

اصلی و تاسیسات جانبی  بوده است

۲۲
ايستگاه تقويت فشار

 شماره ۴ گاز سرخس -نكا
۳۰۶/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهخر�د و اجرا۱۳۷۵/۰۳/۱۰۱۳۷۷/۰۳/۱۰شرکت ملی گازفا�وج
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۲۳

نصب تجهیزات و اجرای کلیه سیستمهای جانبی از قبیل هوای فشرده ، بویلر 

کمکی، آ�ش نشانی، دی�ل اضطرا�ی و عملیات برقی و ابزار دقیق شامل 

پست ب�ق ، سیستم �وشنای� و کلیه کابل کشیهای مر�وطه و نصب تجهیزات 

ابزاردقیق بوده است.

۲۹۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۷۵/۰۲/۲۰۱۳۷۵/۱۰/۲۵کالسیمینزنجانذوب �وي انگوران زنجان

۲۴

اجرای تاسیسات مکانیکی شامل: تهیه و نصب و راه اندا�ی سیستمهای 

گرمایش ، سرمایش ، آبرسانی ، اطفاء حر�ق ، گاز، فاضالب، هوای فشرده و 

تصفیه خانه فاضالب و تاسیسات برقی شامل: تهیه ، نصب ، و راه اندا�ی 

سیستمهای توز�� فشارقوی و ضعیف، �وشنای� ، سیستمهای ارتباطی ، 

اعالم حر�ق ، ارتینگ، و برقگیر ساختمان دانشکده مکانیک انجام شده است.

دانشکده مکانیک و 

کشتی سا�ی امیرکبیر
۱۴۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهخر�د و اجرا۱۳۷۴/۰۹/۳۰۱۳۷۷/۰۵/۲۰دانشگاه امیر کبیرتهران

اجرای تاسیسات برقی چاپخانه شماره ۲ موسسه اطالعات شامل: ترانسها ، 

تابلوها و خازنها و سیستمهای �وشنای� ، تلفن و پ�جینگ و اعالم حر�ق 

انجام شده است.

۷۷/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا�۱۳۷۳/۱۱/۰۶۱۳۷۹/۱۲/۰۶وزنامه اطالعاتتهرانساختمان ایرانچاپ۲۵

اجرای عملیات ز�ر�نای� ، ساختمانی، نصب مکانیکال و الک�ر�کال و پ�ش راه 

اندا�ی واحدهای جانبی و عمومی و کلیه اتصاالت و ارتباطات ب�ن واحدهای 

فرآیندی و س�ویسهای جانبی انجام شده است.
۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۷۲/۱۰/۲۰۱۳۷۴/۰۸/۱۲شرکت ملی پت�وشیمی ایرانا�ومیهمجتمع پت�وشیمی ا�ومیه۲۶

عملیات سیویل سالن تولید و محوطه و نیز نصب ، آزمایش و راه اندا�ی کلیه 

تجهیزات صنعتی و تاسیسات مکانیکی و الک�ر�کی انجام شده است. ۲۷
حر�ر خوزستان

نصب تجهیزات و تاسیسات
۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۷۲/۰۶/۲۷۱۳۷۳/۰۳/۰۱شرکت حر�ر خوزستاناهواز
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۲۸

عملیات سیویل ، آماده سا�ی زمین و احداث سالنها ، انبارها و ساختمانها و 

نیز اجرای عملیات ب�ق رسانی و احداث تلمبه خانه آب بهمراه تاسیسات 

مکانیکی و الک�ر�کی مورد نیاز انجام شده است.

۸۷/۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۷۳/۱۰/۱۰۱۳۷۵/۰۴/۱۰وزارت کشاو��یکرجمرکز تحقیقات کشاو��ی

۲۹
کلیه عملیات ساختمانی ، مکانیکی و الک�ر�کی تاسیسات جانبی تعمیرگاه 

رده میانی کشتی سا�ی انجام شده است.

تعمیرگاه رده میانی

 کشتی سا�ی
۸۹/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۷۴/۰۹/۳۰۱۳۷۹/۰۷/۰۶صنای� دفاعبندرعباس

اجرای عملیات اسکلت فل�ی ، نصب و راه اندا�ی تجهیزات اصلی و کلیه 

عملیات مکانیکی و برقی و ابزاردقیق سیستمهای جانبی ، �وشنای� و آ�ش 

نشانی انجام شده است.

ساوهدوده صنعتی پارس۳۰
شرکت دوده صنعتی

پارس
۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۷۲/۰۵/۱۸۱۳۷۳/۰۳/۱۱
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عملیات نصب و راه اندا�ی سرد تجهیزات ساختمان اصلی (کوره) و 

ساختمان پست اصلی ب�ق و کابل کشیهای ارتباطی ب�ن پست و ساختمان 

اصلی طرح ف�وک�وم و ف�ومنگنز فار�اب واقع در ۱۲۰ کیلومت�ی ش�ق 

شهرستان بندرعباس انجام شده است.

پاالیشگاه ف�وک�وم و منگنز۳۱
�ودان

هرمزگان

شرکت صنای� معدنی

 فار�اب
۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۷۲/۰۶/۱۰۱۳۷۳/۰۸/۲۲

عملیات نصب تجهیزات ، اجرای اسکلت فل�ی و جوشکا�ی مخا�ن، لوله کشی، 

نصب تجهیزات برقی و کابل کشیهای مر�وطه و راه اندا�ی سرد انجام شده 

است.

طالی موته۳۲
موته

دلیجان
۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۷۰/۱۱/۱۰۱۳۷۱/۰۵/۲۰وزارت معادن و فلزات

عملیات نصب تجهیزات ، اجرای اسکلت فل�ی و جوشکا�ی مخا�ن، لوله کشی 

، نصب تجهیزات برقی و کابل کشیهای مر�وطه و راه اندا�ی سرد انجام شده 

است.

۳۳
تاسیسات ب�ق و مکانیک

مس باهنر
۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر�الخا�مه یافتهاجرا۱۳۶۷/۰۹/۳۰۱۳۶۸/۰۹/۲۰شرکت صنای� مس باهنرکرمان
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