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پارسشرکت مهندسین مشاور کهن پی 
عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

پروانه اشتغال بکار آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازیدارای 

عضو حقوقی انجمن صنفی شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی مهندسی  ساختمان استان تهران

عضو حقوقی انجمن بتن ایران 

عضو حقوقی انجمن صنفی شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب

عضو حقوقی انجمن علمی شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی 

عضو حقوقی انجمن جوشکاری و آزمایشات غیر مخرب 

ASNTدارای گواهینامه های بازرسی پرسنل از

هماهنگی با دفتر نمایندگی بنیاد علوم کاربردی رازی 

..(آزمایشگاه مواد و فوالد و پلیمر و ) 

گانه تهران و حومه                 22مورد تایید شهرداری های مناطق 

:معرفی شرکت 
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در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری تهران                                         377854با شماره 1389این شرکت در سال 
.     با موضوع خدمات فنی وآزمایشگاهی در امور ساخت وساز به ثبت رسیده است

حقوقی از وزارت راه و شهرسازی1کهن پی پارس اولین شرکتی است که موفق به دریافت پروانه اشتغال بکارحقوقی پایه 
.شده است  1391/9/11با توجه  به تغییر  دستورالعمل خدمات فنی و آزمایشگاهی مورخ 

.اعضا وپرسنل میباشد ( توان علمی ، تحقیق ، بررسی و سابقه اجرائی )هدف اصلی ما کسب درآمد با تکیه بر 
.اعضا هیئت مدیره شرکت متشکل از مهندسین متخصص وبا سابقه در زمینه عمران ،آزمایشگاهی و مهندسی مواد هستند

توانائی شرکتهای فنی و مهندسی و آزمایشگاهی وابسته به استفاده وجمع آوری اطالعات و تجارب پرسنل آن و بررسی 
.  وتحقیقات علمی و تجهیزات فنی بروز میباشد که خوشبختانه این شرکت دارای کلیه شرایط موجود میباشد 

ه لذا از این که میتوانیم با توکل به خدای منان و بهره گیری از این شرایط بهترین خدمات را به همکاران و کارفرمایان محترم ارائ
. نمائیم خوشحالیم و بر خود میبالیم

. رضایت طرفین قرارداد را در هر مبادالتی بدست آوریم بتوانم امیدواریم 

با تشکر                     
هیئت مدیره                   

مدیریت مجموعه مهندسین مشاور کهن پی پارس 
مهندس میالد ابراهیمی  
مهندس حسین یار محمدی
مهندس مهیار خردمند  



(رئیس هیئت مدیره)مهندس میالد ابراهیمی فالح طلب  -1
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران دانشگاه  آزاد واحد رشت 

کارشناس زمین شناسی از دانشگاه آزاد تهران شمال 
کارشناس ارشد ژئو تکنیک از واحد تهران الکترونیکی 

کارشناس ارشد زمین شناسی گرایش اقتصادی از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 
LEVEL 2 NDTدارای مدرک بازرسی جوش سازه های فلزی 

سال تجربه در زمینه آزمایشات خاک ،بتن ،جوش 15
(عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ) مهندس مجید وتر شیراز –2

(دانشگاه صنعتی امیرکبیر ) کارشناس ارشد ژئو تکنیک
معاونت فنی شعبه تهران : سمت

مهاب قدس ،خاک وسنگ ،تابلید و پرلیت ،مهندسان مشاور سانو و مشانیر و پندام  : سوابق اجرایی در شرکت های 
(رئیس دپارتمان نظارت جوش نایب رئیس هیئت مدیره ،)مهندس مهیار رحیم پور خردمند   -3

مهندسی از دانشگاه آزاد ساوهمتالورژی صنعتی وفارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد شناسائی وانتخاب مواد -رشته مهندسی مواد
LEVEL 2 NDT (VT.PT.UT)مدرک بازرسی جوش سازه های فلزی و تاسیساتی  دارای 

مایشات  تجربه در زمینه مهندسی مواد و آزمایشات مربوطه عضو انجمن بازرسی فنی و انجمن وشکاری وآزسال 15=  سابقه کاری 
مخربغیر 

(عضو هیئت مدیره)مهندس حسین یار محمدی -
( نظارت از سازمان نظام مهندسی تهران 2پایه )عمان -فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران

مهندس احسان پگاه –4
عمران از دانشگاه آزاد -ارغ التحصیل رشته مهندسی عمرانف

متر مربع ،تاالر قصر رز 12000پروژه الله زار ..سال در زمینه نظارت و اجرای ساختمانهای صنعتی ، اداری ،مسکونی ،تجاری 25سابقه کاری 
طبقه ،پروژه ساختمان شهرداری قم ،پروژه طرح توسعه الستیک یزد ،پروژه کارخانه فومکار شمس آباد10متر مربع ،پروژه یوسف آباد 10000

دکتر ابراهیم رضا پور  -5
از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی زلزله–کارشناش ارشد عمران سازه و –دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران 

(والدی و بتنی طراحی و محاسبه سختمانهای ف) سال  تجربه در زمینه بررسی مظالعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی 20= بخش از سابقه کاری 
طراحی –طراحی بیمارستان رشت و پردیس و انزلی –طراحی مجموعه باغ کتاب تهران –طبقه در خیابان وزرا 33اداری –برج تجاری 

طراحی پاالیشگاه شازند اراک –پاالیشگاه بید بلند 
طبقه آقای انصاری در میرداماد  27ناظر کارفرما در ساخت سازه و اسکلت فوالدی پروژه 

(عضو هیئت مدیره)مهندس نخلستانی -6
فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری دانشگاه علم وصنعت تهران

سال تجربه در زمینه اجرا و نظارت بر ساختمان های اداری و تجاری15
همکاری در شرکت عمران راهور 

مهندس فرشاد معینی –7
سال سابقه کاری6--عمران تهران–فارغ التحصیل رشته  مهندسی عمران 

ژئوتکنیک –فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران 
مهندس محدثه رشیدی –8

فارغ التحصیل رشته زمین شناسی دانشگاه تهران 
دارای مدارک و گواهینامه های دوره های مکانیک خاک و غیره

سال در زمینه انجام آزمایشات ژئوتکنیکی و بررسی مکانیک خاک 7سابقه کاری 

:دپارتمان آزمایشگاه ژئوتکنیک 
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مهندس حسین یار محمدی -1
(  نظارت از سازمان نظام مهندسی تهران 2پایه )عمان -فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران

مهندس اکرم پراینده شهرستانی خانم  -2
کارشناسی ارشد شهرسازی و کارشناسی معماری فارغ التحصیل رشته

آزمایشات مخرب و غیر مخرب بتنسال تجربه در زمینه2تجربه در زمینه اجرای ساختمان های مسکونی و اداری وسال5
مهندس فرشاد علی میرزایی –3
عمران از دانشگاه اورمیه دانشکده خواجه نصیر الدین طوسی  -ارغ التحصیل رشته مهندسی عمرانف

سازه های هیدرولیکی–فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران 
مهندس سعید فضلی  -4

عمران-فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران 
سال  تجربه در زمینه اجرا و نظارت بر ساختمان های مسکونی و اداری9=سابقه کاری 

مهندس مهدی جاللی   –5
عمران –فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران 

سال سابقه کاری در زمینه آزمایشات تخصصی ساختمان های اداری و تجاری و مسکونی 10
آقای مهندس روح اهلل همتی آهویی –6

86عمران –فارغ التحصیل رشته  مهندسی عمران 
دارای مدرک گواهینامه تکنسین پایه یک از انجمن بتن آمریکا 

آقای مهندس مسعود عزیزی نوایی –7
فارغ التحصیل رشته کاردانی  عمران 

دارای مدرک گواهینامه تکنسین بازرسی بتن از انجمن بتن ایران 
آقای مهندس محمد رضا صارمی –8

عمران–فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران 
عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

آقای مهندس ابوالفضل محافظت کار سرشکه  –9
عمران–فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران 

عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
آقای مهندس میثم بابای زاذه –10

عمران–فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران 
عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس عرفان فیروزی کرمانشاهی آقای -11
عمران –مهندس عمران 

آقای مهندس هادی والی پور -12
عمران –مهندس عمران 

:دپارتمان آزمایشگاه بتن 
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:دپارتمان نظارت جوش

(ئیس دپارتمان نظارت جوش ،)مهندس مهیار رحیم پور خردمند   -1
متالورژی صنعتی دانشگاه آزاد ساوه  -فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد

فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد شناسائی وانتخاب مواد مهندسی
LEVEL 2 NDT (VT.PT.UT)دارای مدرک بازرسی جوش سازه های فلزی و تاسیساتی  

سال تجربه در زمینه مهندسی مواد و آزمایشات مربوطه عضو انجمن بازرسی فنی و انجمن وشکاری وآزمایشات غیر مخرب 7=  سابقه کاری 
مهندس جواد یداللهی-2

- (فارغ التحصیل رشته مهندسی جوش دانشگاه علمی کاربردی  CWI,UT,PT,VT,MT ) دارای گواهینامه های بازرسی جوش 
سال سابقه کاری در زمینه بازرسی جوش سازه های فلزی و مخازن10

(عضو هیئت مدیره )محمدی مهندس حسین یار -3

(  نظارت از سازمان نظام مهندسی تهران 2پایه )عمان -فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران

سال تجربه در زمینه نظارت و اجرا بر  ساختمان های مسکونی و اداری10سابقه کاری 

تنی لوتوس روبروی بیمارستان نایب  8000بازرس جوش پروژه –طبقه در  اتوبان همدانی 20بازرس جوش پروژه ساختمان 

تنی  پروما و  بازرس جوش پروژه ساختمان تجاری اپال  و بسیاری دیگر از پروژه های ساختمانی 10000بازرس جوش پروژه  

مهندس علی مجدی -4
متالورژی صنعتی دانشگاه آزاد ساوه-فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد

فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد شناسائی وانتخاب مواد مهندسی
مهندس قادر موسوی -5

کارشناس ارشد مهندسی مواد متالورژی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
دارای کلیه مدارک تحصیلی و علمی مربوط به بازرسی های جوش مخرب و غیرمخرب 

همکاری با شرکت مهندسان مشاور باوند در پروژه هزار و یک شهر–همکاری با شرکت پی و جوش ساروج پروزه تعاونی مسکن کارکنان هوا فضا 
بی همکاری با شرکت سینا جوش آسیا در پروژه سازه های ساحلی پارس جنو–همکاری با شرکت توسعه ابنیه صنعتی در پروژه آشیانه هلیکوپتر جزیره خارک 

سال تجربه در زمینه مهندسی جوش و آزمایشات مربوطه10=  سابقه کاری 
مهندس محمد خالقیان -6

عمران تهران –فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران 
سال تجربه در زمینه مهندسی جوش و آزمایشات مربوطه7=  سابقه کاری 

مهندس مازیار  سلیمان زاده گرگانی -7
متالورژی صنعتی دانشگاه آزاد ساوه-فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد

سال تجربه در زمینه مهندسی مواد و آزمایشات مربوطه7=  سابقه کاری 
مهندس حمزه کریمی  –8

فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران 
سال سابقه کاری در زمینه بازرسی جوش سازه های فلزی15  ,

مدرس بازرسی های غیر مخرب در شرکت گاما راد ،کیمیاگران ،ساختمان های مدرن جوش بین الملل
،بازرس جوش پروژه های منطقه پارس جنوبی ،مسجد سلیمان ،آلومینیوم پارس کرج ،پژوهشگاه صنعت نفت ،دانشگاه آزاد کیش ،پروژه سد شهری کور

مسکونی در تهران و شهرستان ها –تجاری –فرهنگسرای شهرک راهآهن تهران ،نوسازی مدارس تهران و کرج و بسیاری از پروژه های اداری 

مهندس قاسمی -13مهندس نوری زاده -12مهندس اژدری -11مهندس وفایی  -10مهندس خانی -9
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- دهنکده  کنترل کیفیت مصالح تشککیل    :
شامل سیمان ،سنگدانه،آب 

-   انجام آزمایشات مربوطکه از قبیکل دانکه
ر بندی ،تعیین وزن مخصکو  و مقاومکت د  

....برابر سایش ،تعیین رطوبت و غیره

- ارائه طرح اختالط بتن

-تعیین مقاومت فشاری بتن

- تعیین اسالمپ بتن

- نمونه برداری از بتن تازه در محل

- ابلی انجام آزمایشات بتن به صورت کارت(        کر گیری )مغزه گیری از بتن سخت شده

- و حکککدود مقاومکککت بکککتن                           آلتراسکککونیکانجکککام آزمایشکککات غیکککر مخکککرب بکککه روشکککهای
چکش اشمیت با استفاده از 

- بررسی و ارزیابی سازه بتنی

-ه ای وانجام آزمایشات تخصصی خاک و تعیین پارامترهای مورد نیاز باربری و محاسبات ساز...

:آزمایشگاه خاک، بتن و مصالح ساختمان 
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30*30و 10*10دستگاه برش مستقیم –1
مزورها با درجه بندی استاندارد –2
لیتر ی110و 50( کوره ) آون –3
گرم 0.01و 0.1و 1ترازو با دقتهای –4
قالبهای مکعبی و استوانه ای استاندارد–5
بتن ( روانی ) لوازم نمونه گیری و اسالمپ –6
تن 200جک بتن شکن –7
حوضچه های نگهداری نمونه های بتنی–8
دستگاه چکش اشمیت –9
دستگاه مغزه گیری از بتن سخت شده –10
دستگاه برش سرو ته بتن–11
لوازم کامپکشن خاک و تراکم –12

دستگاه کاساگرانده و لوازم حد خمیری خاک  –13
ظروف تعیین درصد رطوبت –14
دستگاه ارشمیدس ، شیکر الک و تراکم  –15
دستگاه بلین سیمان –16
لوازم ارزش ماسه ای و هیدرومتری غیره  –17
ترمومتر های بتن و مصالح و آب –18
بارگذاری صفحه و دستگاه تحکیم و سه محوری  –19
دستگاه تحکیم –20
قالب و لوازم کپینگ مغزه های بتنی –21
SPTلوازم –22

....و دیگر لوازم مورد نیاز آزمایشگاه خاک و بتن –23
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30*30و 10*10دستگاه برش مستقیم –1
مزورها با درجه بندی استاندارد –2
لیتر ی110و 50( کوره ) آون –3
گرم 0.01و 0.1و 1ترازو با دقتهای –4
قالبهای مکعبی و استوانه ای استاندارد–5
بتن ( روانی ) لوازم نمونه گیری و اسالمپ –6
تن 200جک بتن شکن –7
حوضچه های نگهداری نمونه های بتنی–8
دستگاه چکش اشمیت –9
دستگاه مغزه گیری از بتن سخت شده –10
دستگاه برش سرو ته بتن–11
لوازم کامپکشن خاک و تراکم –12

دستگاه کاساگرانده و لوازم حد خمیری خاک  –13
ظروف تعیین درصد رطوبت –14
دستگاه ارشمیدس ، شیکر الک و تراکم  –15
دستگاه بلین سیمان –16
لوازم ارزش ماسه ای و هیدرومتری غیره  –17
ترمومتر های بتن و مصالح و آب –18
بارگذاری صفحه و دستگاه تحکیم و سه محوری  –19
دستگاه تحکیم –20
قالب و لوازم کپینگ مغزه های بتنی –21
SPTلوازم –22

....و دیگر لوازم مورد نیاز آزمایشگاه خاک و بتن –23
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:شرح خدمات مکانیک خاک و عملیات ژئو تکنیکی

 قرار دادهای مکانیک خاک و بررسی مطالعات ژئوتکنیکی مراحل ارائه خدمات در:

 پروژه  بازرسی و ارزیابی

 دسترسی ها و محدودیت های موجود جهت اسقرار حفار  ارزیابی

 استقرار دستگاه حفاری در صورت حفاری ماشینی و یا استقرار نفرات در صورت گمانه دستی

  انجام عملیات فیلم برداری و عکس در حین عملیات حفاری

 نفوذ استاندارد ، دانسیته ، برش برجا ،بارگذاری و) صحرایی مورد نیاز آزمونهای.....

  تهیه ازبیلت محل گمانه ها

  انجام آزمون جهت شناسایی و طبقه بندی خاک

  نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه

 انجام آزمایشات الزم جهت تعیین ظرفیت باربری و تنش و.......

 تنظیم دفترچه مکانیک خاک به صورت انگلیسی و فارسی مکتوب و مجلد به همراهCD

 در صورت نیاز دریافت تاییده از سازمانهای ذیربط

ات خواهد شایان ذکر است در صورت درخواست و تمایل کارفرما امکان افزایش یا کسر موارد بیشتری به این شرح خدم
.بود 
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:شرح خدمات آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمان 

به شرح ذیل در کارگاهو موردیمراحل ارائه خدمات در پروژه با حضور کارشناس به صورت تمام وقت
:میباشد

 در کارگاه  مصالحبازرسی و ارزیابی

ارزیابی طراحی نقشه های کارگاهی سازه

 بر طبق استانداردبتن ریزیتهیه دستور العمل

 های اجرایی تایید دستور العمل

 ( سنگدانه و سیمان ) شیمیایی مصاح آزمونهای مکانیکی

آزمونUT  آلتراسونیک جهت شناسایی حدود مقاومت بتن

انجام آزمون جهت شناسایی و طبقه بندی کارگران و پرسنل  دارای صالحیت

 چکش اشمیت مغزه گیری از بتن سخت شده و تعیین حدود مقاومت بتن با استفاده از

بازرسی و ارزیابی قبل از بتن ریزی شامل تجهیزات و مصالح

  بازرسی و ارزیابی حین بتن ریزی

  بازرسی و ارزیابی و انجام تستهای مربوطه از بتن سخت شده

 تهیه گزارش کارگاهی روزانه و ماهانه از روند تولید و مراحل بازرسی و ارزیابی به صورت مکتوب

 تهیه گزارش از انجام آزمایشات غیر مخرب ومخرب  به صورت مکتوب و مجلد به همراهCD

ات خواهد شایان ذکر است در صورت درخواست و تمایل کارفرما امکان افزایش یا کسر موارد بیشتری به این شرح خدم
.بود 
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 بازرسی به روشهای   :

-  بازرسی چشمیVT

-     مایعات نافذPT

-     التراسونیکUT

-  ذرات مغناطیسیMT

-   پرتو نگاریRT

-  بررسی صالحیت جوشکارانWPQ

بق انجام آزمایشات به صورت کارتابلی مطا

با دستور العمل نظام مهندسی 

- انجام آزمایشات مخرب و غیر مخرب جوش ، پیچ و مهره و ضخامت رنگ

- بازرسی مرحله ای

-  استقرار ناظر مقیم در محل پروژه

11

UT ( آلتراسونیک )دستگاه امواج مافوق صوت -1
(یوک مغناطیسی) MTدستگاه ذرات مغناطیسی   –2

VT تجهیزات بازرسی چشمی –3
PTتجهیزات بازرسی به روش -4
,cambridge, hilo.........گیجهای اندازه گیری ابعاد جوش –5
utتست بلوکهای استاندارد –6 , pt 

uvlightmetrو UVدستگاه –7
ضخامت سنج رنگ–8
دستگاه ترکمتر   –9
RTدوربین پرتو نگاری -10

فیلم های رادیو گرافی  -11



:شرح خدمات بازرسی جوش 

و مرحله ای                          مراحل ارائه خدمات در پروژه با حضور کارشناس به صورت تمام وقت
:ذیل میباشدبه شرحدر کارگاه

  بازرسی و ارزیابی مواد و ورقهای مصرفی و الکترود در کارگاه

ارزیابی طراحی نقشه های کارگاهی سازه

 دستور العمل جوشکاری بر طبق استانداردو تایید تهیهWPS 

 ورقفیزیکی و مکانیکی آزمونهای

آزمونUT  برای ورق جهت شناسایی عیوب تورق

انجام آزمون جهت شناسایی و طبقه بندی جوشکاران دارای صالحیت

صدور کارت و تاییدیه برای جوشکاران دارای صالحیت

بازرسی و ارزیابی قبل از جوشکاری شامل مونتاژ صحیح قطعات و اتصاالت و مواد مصرفی

بازرسی و ارزیابی حین جوشکاری

بازرسی و ارزیابی و انجام تستهای مربوطهVT,PT,MT,UTپس از اتمام جوشکاری

 تهیه گزارش کارگاهی روزانه و ماهانه از روند تولید و مراحل بازرسی و ارزیابی به صورت مکتوب

 تهیه گزارش از انجام آزمایشات غیر مخرب  به صورت مکتوب و مجلد به همراهCD



بود شایان ذکر است در صورت درخواست و تمایل کارفرما امکان افزایش  موارد دیگری نیز به این شرح خدمات خواهد.
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 (  عسلویه ) منطقه ویژه اقتصادی

آزمایشگاه مستقر در سایت پتروشیمی بوشهر
 پتروشیمی بوشهر : کارفرما

 شرکت آسفالت طوس : پیمانکار

 شرکت خبرگان اندیش آفاق: دستگاه نظارت

 شرح خدمات:

 آزمایشگاه خاک و بتن مستقر در سایت

  آزمایش ارزش ماسه ای مصالح بتن

  آزمایش دانه بندی مصالح بتن و خاک

 آزمایش دانسیته و تراکم خاک محوطه سایت

  آزمایش بتن درجا و مقاومت فشاری بتن

  (اسالمپ )آزمایش دما و حد روانی بتن

 آزمایشPI خاک
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 اداره مهندسی بانک انصار  :                           کارفرما

 شرکت سازه بنیان انصار  :                          پیمانکار
 ساختمان درمانگاه و اداری  شهرک بروجردی:                پروژه

 شرح خدمات:

بازرسی جوش سازه فلزی در کارگاه ساخت در منطقه آدران

   بازرسی کنترل ابعادی ساخت سازه در کارگاه ساخت

  بازرسی مرحله ای از جوش سازه فلزی در محل نصب پروژه

 بازرسی تمیز کاری و رنگ آمیزی سازه در حال ساخت

 بازرسی از نصب سازه و پیچ و مهره های نصب شده

 انجام آزمایشات بتن فنداسیون و سقف

  انجام آزمایشات فیزیکی و مکانیکی پیچ و مهره

14



 موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج:                کارفرما

 احداث ساختمان تجاری مسکونی ثامن :                  پروژه

 تهران خیابان شاهین:                          محل پروژه



 شرح خدمات  :

  بازرسی جوش سازه فلزی در کارگاه ساخت در منطقه شهریار

  بازرسی مرحله ای از جوش سازه فلزی در محل نصب پروژه آیت اهلل کاشانی شاهین شمالی

 بازرسی تمیز کاری و رنگ آمیزی سازه در حال ساخت

 بازرسی از نصب سازه و پیچ و مهره های نصب شده

 انجام آزمایشات بتن فنداسیون و سقف

  انجام آزمایشات فیزیکی و مکانیکی پیچ و مهره
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 کانون وکالی دادگستری :                         کارفرما

 شرکت توان ساخت :                          پیمانکار

مهندسین مشاور کنت  :                    مشاور
 (سعادت آباد)مجتمع فرهنگی کانون وکالی دادگستری تنی   3500:              پروژه

 شرح خدمات:

 بازرسی جوش سازه فلزی در کارگاه ساخت در کارخانه اسکلت فلزی رکن سازه در شهرک صنعتی مامونیه

   بازرسی کنترل ابعادی و تمیز کاری و ضخامت سنجی رنگ  ساخت سازه در کارگاه ساخت

 از نصب سازه و پیچ و مهره های نصب شده در سعادت آباد خیابان صرافها شمالی  بازرسی مرحله ای بازرسی

  انجام آزمایشات فیزیکی و مکانیکی پیچ و مهره
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 شرکت بهمن موتور  :                                     کارفرما

 کارخانه سولیران و عمران سوله  :                              پیمانکار

تنی واقع در جاده قدیم  کرج 4500سوله :                                 پروژه 

 شرح خدمات:

  بازرسی جوش سازه فلزی در کارگاه ساخت در کارخانه اسکلت فلزی سولیران در جاده مخصو  کرج

   بازرسی کنترل ابعادی ساخت سازه در کارگاه ساخت

  بازرسی مرحله ای از جوش سازه فلزی در محل نصب پروژه

 بازرسی تمیز کاری و رنگ آمیزی سازه در حال ساخت

 بازرسی از نصب سازه و پیچ و مهره های نصب شده

  انجام آزمایشات فیزیکی و مکانیکی پیچ و مهره
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 نیروی زمینی ارتش :                                کارفرما

 موسسه مسکن سازان بتاجا :                               پیمانکار

برج های مسکونی بتاجا :                                         پروژه 

 شرح خدمات:

 (واقع در انتهای اتوبان همت غرب تهران )تجهیز کارگاه و استقرار پرسنل مجرب در پروژه

 خدمات تخصصی آزمایشگاه ژئو تکنیک

 خدمات تخصصی و ارزیابی بتن

 خدمات تخصصی و بازرسی های الزم از سازه های  فلزی
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 جناب آقای اخوان :                              کارفرما

 شرکت ابرگان سازه :                           پیمانکار
 (پورداد )برج باغ نیاوران :                           پروژه

 شرح خدمات:

 بازرسی جوش سازه فلزی در کارگاه ساخت در شهرک صنعتی شمس آباد

   بازرسی کنترل ابعادی ساخت سازه در کارگاه ساخت

  بازرسی مقیم از جوش سازه فلزی در محل نصب پروژه

 بازرسی تمیز کاری و رنگ آمیزی سازه در حال ساخت

 بازرسی از نصب سازه و پیچ و مهره های نصب شده

 انجام آزمایشات بتن فنداسیون و سقف

  انجام آزمایشات فیزیکی و مکانیکی پیچ و مهره
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رده  با احترام فراوان به همه کارفرمایان عزیز این شرکت برخی از پروژه ها  در لیست ذیل آو
: شده است 

 ب تهرانساالنه پروژه های متعدد غر( آزمایشات خاک و بتن )همکاری با دفتر مهندسی آپادانا جناب مهندس قدیمی

 (شریعتی –هروی –پاسداران )همکاری با برادران شیردل و شرکا در پروژه های متعدد در شمال تهران

 همکاری با مهندس بحری در پروزه های غرب تهران

 همکاری با مهندس بحری در پروزه های خیابان فرشته و دربند سر

 واحدی در سعادت آباد 218طبقه 15همکار با مهندس دوست محمدی شرکت نکسا پروژه

 واحدی لومن مهندس دوست محمدی  160طبقه 13همکاری با شرکت نکسا پروژه

ی شمس آبادهمکاری با شرکت پاکچوب آزمایش ژئو تکنیک و کنترل عملیات خاکی ساخت سوله در شهرک صنعت

 متر  12000همکاری با مهندس الگونه در پروژه مجتمع تجاری و اداری کاروان واقع در الله زار با زیر بنا

  همکاری با شرکت کارگزاری سهم بارز  پروزه پل سید خندان جناب مهندس کامران مدرس

 پل سیدخندان  –همکاری با مهندس قمصری در پروزه های نیاوران سه راه یاسر

 مشهد–شیراز –سرپل ذهاب –تهران –همکاری با اداره مهندسی بانک انصار در پروژه های متعدد در شاهرود
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 شرکت رادین صنعت رایان :                             کارفرما

 تنی اسکلت فلزی     واکسن سازی دماوند 5000:                         پروژه

 دماوند 2شهرک صنعتی شماره :                                   محل پروژه

 شرح خدمات :

 (ژئوتکنیک)انجام آزمایشات شناسایی خاک

 ( کارخانه حدید سازه )انجام آزمایشات بازرسی جوش در کارگاه ساخت صفادشت

   انجام بازرسی و کنترل کیفی از پیچ و مهره ها و ترکمتری پیچ ها در کارگاه نصب دماوند
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 (آقای بهنام نوباوه وطن ) شرکت آتیه سپهر قرن :              کارفرما
 طبقه مسکونی وطن10احداث ساختمان :                  پروژه

 تهران خیابان هالل احمر:                          محل پروژه

 شرح خدمات :

 بازرسی فنی و کنترل کیفی جوش

بازرسی جوش سازه فلزی در کارگاه ساخت در شهرک صنعتی وجین

  بازرسی مرحله ای از جوش سازه فلزی در محل نصب پروژه

 بازرسی تمیز کاری و رنگ آمیزی سازه در حال ساخت

 انجام آزمایشات بتن فنداسیون و سقف

 تستهای غیر مخرب مربوط به جوش

  تستهای غیر مخرب مربوط به عملیات مقاوم سازی سازه فلزی

 کنترل کیفیت(QC)جوش و اتصاالت فلزی

 تهیه دستورالعمل فرایند جوشکاری(WPS) و آزمونهای ارزیابی دستورالعمل جوشکاری(PQR)
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:شرح برخی سوابق شرکت 

 تهران1مهندس بحری در منطقه : طبقه مسکونی دربند سرکارفرما 9کنترل کیفی بتن ساختمان

 تهران20طبقه مسکونی تعاونی مسکن اتوبوسرانی  در منطقه 10کنترل کیفی بتن ساختمان

 تهران2طبقه مسکونی ساختمان اداری  شهرک غرب  کارفرما مهندس عباسی در منطقه 10کنترل کیفی بتن ساختمان

 تن1100واقع در سه راهی تهران ویال  با تناژ تقریبی –نظارت و بازرسی جوش پروژه تهران ویال

 آقای رزاقی (     طبقه15) کارگر شمالی نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی

 مهندس غدیری  (    طبقه10) ایرانشهر  نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی

دکتر صدقی  (   طبقه6) سیمای ایران نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی

تجاری و اداری قصر رز  کرج  کارفرما آقای اوجای نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع

الزی نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع صنعتی در شهرک صنعتی شمس آباد مهندس لنگرودی کارفرما جناب لی

 متری مجتمع مسکونی مروارید  در سعادت آبادکارفرما جناب آقای ارباب ها  10000پروژه جوش و بتن  نظارت و بازرسی و

- تن  فقره خدمات تست بتن،مغزه گیری،اشمیت و تعیین مقاومت فشاری ب50000انجام بالغ بر

 و ارئه گزارشات علمی مربوطه به پیمانکاران و کافرمایان

- فقره تست جوش وپیچ و مهره و ضخامت رنگ و ارزیابی سازه های فلزی10000انجام بالغ بر

 گانه 22و ارائه گزارشات مربوطه به کار فرمایان جهت ارائه به شهرداری مناطق
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 یفقره کاشت آرماتور در پروژه های صنعتی ، تجاری و مسکون50000انجام بالغ بر

 استفاده از پرسنل فنی مجرب و تجهیزات و مواد مصرفی استاندارد

-یلگرداسکن تعداد میلگرد مصرفی و عمق میلگرد جهت بررسی و کاشت مجدد م

- کاشت آرماتور در مقاطع مختلف با مواد استاندارد

 آزمایشات بارگذاری و برش برجا
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- برآورد و تخمین آسیب پذیری سازه ها

- مقاوم سازی موضعی اجزای ساختمان به روش های ذیر

1- مقاوم سازی به روش ژاکت فلزی

2-  مقاوم سازی به روش ژاکت فوالدی

3- مقاوم سازی با کامپوزیت هایFRP

4- مقاوم سازی با مهار بند فوالدی

5- افزودن مالت ترمیمی بتن و رزین اپوکسی

25

همکاری با شرکت سازه کاران بامداد         

گرید مقاوم سازی از سازمان برنامه و بوجه کشور 



مدارک و گواهینامه های 

شرکت

26



این شرکت مفتخر است که با شرکت های ذیل در حال همکاری میباشد  که هر شرکت به نوبه 

.خود  دارای رزومه قوی میباشد  

(مدارک شرکت های همکار )
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دفتر غرب نمایندگی بنیاد علوم کاربردی رازی
واقع در شهر زیبا      مهندس نظری  

شرکت مهندسی ناطران سازه دایان         
نظام مهندسی تهران2آزمایشگاه خاک و بتن پایه 

شرکت مهندسی خاک و پی فیدار                
مهندس مشاور ژئوتکنیک از سازمان برنامه و بودجه  

شرکت مهندسی ارس سازه ژیک آزما              
آزمایشگاه جوش پایه یک از نظام مهندسی تهران  

سعادت آباد بلوار پاکنژاد شهرک مخابرات خیابان پیوند کوچه : آدرس 
22115297-22357065: زنگ همکف  تلفن 17ششم پالک 


