ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب در ﺳــﺎل  ۱۳۶۶ﺗﺄﺳــﯿﺲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز

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

ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑ رﮔ ﺮ ﻦ ﺷـﺮﮐ ﻬﺎی ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر
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 رارﻗــــﻢزده اﺳـــــﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ(:
ﻃﺮاﺣﯽ  ،ﺗﺪارﻛﺎت،اﺟﺮاء وراه اﻧﺪا ی  ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎ ﯽ ،ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﯽ در اﻳﺠﺎد ﻧﻴ وﮔﺎه ﻫﺎ،ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز،ﭘﺘ وﺷﻴﻤﯽ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ وﻣﻌﺪﻧﯽ وﺻﻨﺎﻳ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﻮع ﺷﺮﻛﺖ  :ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص

ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ  :ﺧﺼﻮﺻﯽ  ۱۰۰درﺻﺪ

ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی۴۱۱۱-۳۷۳۸-۳۸۱۵ :

ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ :ﺗﻬﺮان

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳ :

آدرس دﻓﺘﺮﻣﺮﻛ ی :ﺗﻬﺮان -ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ – وﺑ وي ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان – ﻛﻮﭼﻪ ﮐﺎﻣﮑﺎرﻫﺎ – ﭘﻼك ۴۴

وب ﺳﺎﯾﺖwww.tanavob.com :

ﭘﺴﺖ اﻟﮑ وﻧﯿﮑﯽinfo@tanavob.com :

ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴ ﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ از:

 – ۱ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ی ﻛﺸﻮر

وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐ ی ﺷﺮﮐﺖ :اﺳﺘﯿﺠﺎ ی

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ۶۶۸۷۲ :

ﺗﺎر ﺦ ﺛﺒﺖ۶۶/۰۵/۲۷ :

ﻣﻠﮑﯽ

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ۲۶۲۱۶۶۰۰ :

ﺷﻤﺎره ﻧﻤﺎﺑﺮ۲۶۲۱۶۴۰۵ :

ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦtanavob.co :

 - ۲وزارت ﺗﻌﺎون ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ز ﺮ ﻨﺎی دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐ ی ۳۰۴۳ :ﻣﺘﺮ ﻣﺮ ﻊ  ۷۶۰ +ﻣﺘﺮ ﻣﺮ ﻊ

– ۳ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻓﻨﯽ  /ﺣﺮﻓﻪ ای

 –۴دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﻛ ی

ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ۵۵۱۹۳ :ﻣﺘﺮ ﻣﺮ ﻊ

اﯾﻮب ﺣﺎﺟﯽ وﻟﯽ زاده ﺷﺒﺴﺘ ی

۱۶/۶

ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺒﺼ ی

۱۶/۶

ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﻣﻬ ی اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻧﮋاد

۱۶/۶

ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﻓﺮﺷﺘﻪ زﻧﻮ ی

۱۶/۶

ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ وﻟﯽ زاده ﺷﺒﺴﺘ ی

۱۶/۶

ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﺒﺼ ی

۱۶/۶

ﺣﻘﯿﻘﯽ

اﯾﻮب ﺣﺎﺟﯽ وﻟﯽ زاده ﺷﺒﺴﺘ ی

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑ ق

ر ﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺒﺼ ی

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑ ق

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ وﻟﯽ زاده ﺷﺒﺴﺘ ی

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﺒﺼ ی

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

)
ﻧﯿ و )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿ و(

ﯾﮏ

ﮐﺸﻮ ی

ﯾﮏ

۴

۳/۷۵۶/۷۵۳

ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن

ﯾﮏ

ﮐﺸﻮ ی

ﯾﮏ

۴

۳/۷۵۶/۷۵۳

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺑﻨﯿﻪ

ﯾﮏ

ﮐﺸﻮ ی

ﯾﮏ

۴

۲/۵۰۴/۵۰۲

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﯾﮏ

ﮐﺸﻮ ی

ﯾﮏ

۴

۱/۷۵۳/۱۵۱

ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

ﯾﮏ

ﮐﺸﻮ ی

ﯾﮏ

۴

۳/۷۵۶/۷۵۳

آب

ﭘﻨﺞ

ﮐﺸﻮ ی

ﯾﮏ

۳

۳/۷۵۶/۷۵۳

:

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی ر ﺲ ﺟﻤﻬﻮر

(

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺒﺼ ی
ر ﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

اﯾﻮب ﺣﺎﺟﯽ وﻟﯽ زاده

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﺎﯾﺐ ر ﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﯽ وﻟﯽ زاده

ﻣﻬﺪی ﻣﺒﺼ ی

اﯾﻮب ﺣﺎﺟﯽ وﻟﯽ زاده

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﯽ وﻟﯽ زاده

ﻣﻬﺪی ﻣﺒﺼ ی

ﻣﻌﺎون ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻣﻌﺎون ﭘ وژه ﻫﺎ

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺦ ﺳﻔﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎ

اﯾﻤﺎن ﺣﺠﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

ﻣﺪﯾﺮ واﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻧﻮﯾﺪ ﻫﻨﺮﻓﺮ

اﺷﮑﺎن ﻫﻤﺎوﻧﺪی

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻨﺘ ل ﮐﯿﻔﯿﺖ

اﺣﺴﺎن اﻧﺪ را

ﻓ زاﻧﻪ زﻧﻮ ی

ﻣﺪﯾﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ی
و ﮐﻨﺘ ل ﭘ وژه

ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﯿﻔﯽ

ﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ر ﺎﺿﯽ

ﯾﺎﺳﺮ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻨﺎﺋﻢ

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺮاردادﻫﺎ

ﻣﺪﯾﺮ ادا ی و ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ واﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﭘ وژه

ﮐﺴ ی اﻗﺒﺎل
ﺳﺮ ﺮﺳﺖ Branding

ﺷﻬﺮ ﺎر ﻧﯿﮑﺎن
ﻋﻠﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺎ
ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ داﺧﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ICT

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

ﻋﻠﯽ ﺣﺒﯿﺐ زاده
ﻣﺪﯾﺮ HSSE

ﺳﻌﯿﺪ اﻧﺼﺎ ی
ﺳﺮ ﺮﺳﺖ ICT

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮان
ﺳﺮ ﺮﺳﺘﺎن

۱۳۵۶

۱۳۵۷

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺒﺼ ی

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺗﺎر ﺦ اﺧﺬ ﻣﺪرک

داﻧﺸﮕﺎه

ﮐﺸﻮر

۱۳۵۷

۱۳۶۲

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮس و
ﻧﻮﺳﺎ ی ﺻﻨﺎﯾ اﯾﺮان )ﻣﺎﻧﺎ(

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮس

و ﻧﻮﺳﺎ ی ﺻﻨﺎﯾ اﯾﺮان )ﻣﺎﻧﺎ(

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑ ق

ﻋﻀﻮﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه،

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑ ق

۱۳۶۲

۱۳۶۶

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾ اﯾﺮان

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻋﻀﻮﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه،
ﺳﻬﺎﻣﺪار

۱۳۵۶

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮ ﻒ

اﯾﺮان

۱۳۶۶

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﻬﺎﻣﺪار و رﺋﯿﺲ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

۱۳۵۵

۱۳۵۷

ﺷﺮﮐﺖ اﻟﮑ و ﺳﯿ ن

ﺑ ق و اﻟﮑ وﻧﯿﮏ

۱۳۵۷

۱۳۵۸

ﺷﺮﮐﺖ اﮐ وﮔﻼس

ﺑ ق و اﻟﮑ وﻧﯿﮏ

اﯾﻮب ﺣﺎﺟﯽ وﻟﯽ زاده

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺗﺎر ﺦ اﺧﺬ ﻣﺪرک

داﻧﺸﮕﺎه

ﮐﺸﻮر

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑ ق

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه،
ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ

۱۳۵۸

۱۳۵۹

ﻫﯿﺄت ﻋﻤﺮان اﻣﺎم در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم

ﻋﻤﺮاﻧﯽ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

۱۳۵۹

۱۳۶۰

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾ و ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

ﻋﻤﺮاﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺻﻨﺎﯾ و ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑ ق

۱۳۶۰

۱۳۶۲

ﻃﺮح ﻣﻘﺮه ﺳﺎ ی اﯾﺮان

ﺑ ق

۱۳۶۲/۱/۱

۱۳۶۷/۱۲/۲۴

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾ آذرآب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

۱۳۶۷

۱۳۷۴

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه

۱۳۷۴

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺎﯾﺐ ر ﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه

۱۳۵۸

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮ ﻒ

اﯾﺮان

ﻣﺠ ی  ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺠ ی  ،ﻧﺎﯾﺐ ر ﺲ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﺒﺼ ی

۱۳۸۶

۱۳۸۸

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﮐﺎرآﻣﻮز

۱۳۸۸

۱۳۹۰

اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮ ﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻬﺮان

ﻋﻠﻤﯽ  -آﻣﻮزﺷﯽ

دﺑ ﺮ ﮐﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
۱۳۸۹
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

Executive MBA

۱۳۹۰

آﯾﺴﮏ ) AIESECاﯾﺮان(  -داﻧﺸﮑﺪه
ﮐﺎرآﻓﺮ ﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

داﻧﺸﺠﻮﯾ  -ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑ

اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮ ی ﺑ ﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮ آﯾﺴﮏ ) (AIESECﺗﻬﺮان

ﻣﺪﯾﺮ دوره ۲۰۱۲ - ۲۰۱۱

ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎن  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

ﺗﺎر ﺦ اﺧﺬ ﻣﺪرک

داﻧﺸﮕﺎه

در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ

۱۳۹۰

۱۳۹۲

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﺎزﻣﺎن

۱۳۹۲

۱۳۹۶

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﺎزﻣﺎن

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ،
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی

ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و

ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

Hult University
۱۳۹۶

ﮐﺸﻮر

ﻣﺪﯾﺮ ﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ،

آﻣﺮ ﮑﺎ

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

راﻫﺒ ی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺴﺎﻧﯽ،
 ،HSSE ،ICTواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ و ارﺗﻘﺎء ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ وﻟﯽ زاده

۱۳۸۶

۱۳۸۷

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس واﺣﺪ ﻓﻨﯽ

۱۳۸۷

۱۳۸۸

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس واﺣﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺗﺎر ﺦ اﺧﺬ ﻣﺪرک

داﻧﺸﮕﺎه

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۱۳۸۸

ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺪارک اﻗﻼم ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﭘ وژه ﻫﺎ

)ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر(

ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺪارک اﻗﻼم ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﭘ وژه ﻫﺎ

)ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر(

ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﻣﺎﻟﯽ

۱۳۹۵

۱۳۹۰

۱۳۹۴

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺪارک اﻗﻼم ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﭘ وژه ﻫﺎ

ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
۱۳۹۴

ﮐﺸﻮر

۱۳۹۰

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ واﺣﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﭘ وژه اﯾ وﺳﯿﺎﻧﺎت ﮐﺎ ون

اﯾﺮان

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻌﺎون ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺪارک اﻗﻼم ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﭘ وژه ﻫﺎ

ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﯾﮑﻬﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﺎل

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﺎل

ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﺎل

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺦ ﺳﻔﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮاﻧﺒﺎر

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

۱۳۸۵

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﺮان از داﻧﺸﮕﺎه آزاد دﻣﺎوﻧﺪ

۱۳۹۰

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻤﺮان  -ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﺳﺎﺧﺖ از داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻮاﻧﮑﯽ

۱۳۹۲

۱۳۸۰

۱۳۸۴

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰدک

اﻧﺒﺎر

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ اﻧﺒﺎر

۱۳۸۴

۱۳۹۰

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎم راه

اﻧﺒﺎر

ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺒﺎر

۱۳۹۰

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺒﺎر

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم و ﻣﺤﺼﻮﻻت 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  ۱۷و  - ۱۸ﻓﺎز ۱۴
ﺗﺒﺮ ﺰ  -اراک  -ﻻوان

اﺷﮑﺎن ﻫﻤﺎوﻧﺪی

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺎﻣﺪات از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮ ﻒ

۱۳۷۶

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎر ﺮدی از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

۱۳۷۸

۱۳۷۷

۱۳۸۹

ﺻﻨﺎﯾ ﻓﯿﺾ ﻏﺪﯾﺮ

ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮد و

ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

۱۳۸۹

۱۳۹۵

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

۱۳۹۵

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت

ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﻮاع اﻟﮑ و ﻓﻦ ﺧﻮد و

ﭘ وژه ﻓﺎز  ۲ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﭘ وژه ﻓﺎز  ۱۸-۱۷ﭘﺎرس 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 ﻻوان

ﭘ وژه ﻓﺎز  ۱۴ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ

ﭘ وژه ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ ﭼﺎه ﻓﯿ وزه

اﺣﺴﺎن اﻧﺪ را

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﺮان از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﻫﻮاز

ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ

۱۳۸۵

۱۳۸۸

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ

ﭘ وژه ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎ ون -ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ

۱۳۸۸

۱۳۹۲

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ

ﭘ وژه ﻓﺎز ٢ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ

۱۳۹۲

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ

ﭘ وژه ﻓﺎز ١٤ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ

ﭘ وژه ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ ﭼﺎه ﻓﯿ وزه

۱۳۸۵

ﺳﻌﯿﺪ اﻧﺼﺎ ی

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙ ﻮﺗﺮ  -ﻧﺮم اﻓﺰار از داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﭘ ﺸﻮا

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ IT

۱۳۹۰

۱۳۹۵

ﺳﻤﺎﭘﺮداز

ﻓﻨﺎو ی اﻃﻼﻋﺎت

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﺎو ی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

۱۳۹۵

۱۳۹۸

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﺎو ی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

۱۳۹۹

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ ﻓﻨﺎو ی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﭘ وژه ﻓﺎز ٢ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﭘ وژه ﻟﻮﻟﻪ وﮐﺎ ﺪ ﺷﻬﺮ ﺎﺑﮏ

ﭘ وژه ﻓﺎز ١٤ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ

ﭘ وژه ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ ﭼﺎه ﻓﯿ وزه

۱۳۹۰

ﺷﻬﺮ ﺎر ﻣﻌﺮف ﻧﯿﮑﺎن

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ر ﺎﺿﯽ ﮐﺎر ﺮدی از داﻧﺸﮕﺎه ﭘ ﺎم ﻧﻮر

۱۳۹۱

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﺎزﻣﺎن )(OIM

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ر ﺎﺿﯽ ﮐﺎر ﺮدی ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت از داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن

۱۳۹۴

۱۳۹۶

۱۳۹۷

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﻨﺘ ل ﭘ وژه

۱۳۹۷

۱۳۹۹

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺗﻘﺎء ﺳﺎزﻣﺎن

۱۳۹۹

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﺎزﻣﺎن

ﭘ وژه ﻟﻮﻟﻪ و ﮐﺎ ﺪ ﺷﻬﺮ ﺎﺑﮏ

ﭘ وژه ﻟﻮﻟﻪ و ﮐﺎ ﺪ ﺷﻬﺮ ﺎﺑﮏ
ﭘ وژه ﻓﺎز  ۱۴ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ

ﭘ وژه ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ ﭼﺎه ﻓﯿ وزه

ﭘ وژه ﻓﺎز  ۱۴ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ

ﭘ وژه ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ ﭼﺎه ﻓﯿ وزه

ﻋﻠﯽ ﺣﺒﯿﺐ زاده
ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ز ﺴﺖ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾ  -اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺤﯿﻂ ز ﺴﺖ  -ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﻣﺤﯿﻂ ز ﺴﺖ

۱۳۸۶
داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ رﺷﺎدت

۱۳۸۸

۱۳۹۱

ﻓﻦ آو ی آﺑﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ

۱۳۹۱

۱۳۹۶

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت

)ز ﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﺪرا(

ﺳﺎﺧﺖ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ

ﺳﺎزه ﻫﺎی در ﺎﯾ )ﺟﮑﺖ ،ﺳﮑﻮ(

ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ،ﺣﻤﻞ،

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ  HSEﭘ وژه ﻫﺎ

ﺳﮑﻮی ﺣﻔﺎ ی اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،در ﺎی ﺧ ر

ﻓﺎز ١٥و ١٦ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ /ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﻓ وزان

ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪا ی ﺳﺎزه ﻫﺎی

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ  HSEﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ

۱۳۹۶

۱۳۹۹

ﭘ ﺸﮕﺎﻣﺎن ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﻣﺒﯿﻦ

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺸﺎور HSSE

۱۳۹۶

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ HSE

در ﺎﯾ اﯾﺮان

در ﺎﯾ

ﻓﺎز  ١٢ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ

ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﺳﻠﻤﺎن

ﻓﺎز  ١٢ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﻓﺎز١٧و ١٨ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ
ﻓﺎز  ١٩ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ

ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﯾﺮان-ﻋﻤﺎن

ﻓﺎز  ١٤ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ /آب ﺷﯿﺮ ﻦ ﮐﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﻟﻮﻟﻪ و ﮐﺎ ﺪ ﻣﺴﯽ ﺷﻬﺮ ﺎﺑﮏ/ﻣﺨﺎ ن ذﺧﯿﺮه آﻣﻮﻧﯿﺎک
ﻓﺎز  ١٤ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ

ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ ﭼﺎه ﻓﯿ وزه

ﻋﻠﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺎ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪا ی از داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑ وﺟﺮد

ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺮ ﺪ داﺧﻠﯽ

۱۳۷۶

ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪا ی

ﺧﺪﻣﺎت در ﺎﯾ – ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ  -ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﭘ وژه راه واﺑﻨﯿﻪ -ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر وﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن

۱۳۷۶

۱۳۷۷

ﺳﺘﺎره ﺑﻨﺪر ﺳﻔﯿﺪ

ﻣﺎﻟﯽ

۱۳۷۷

۱۳۸۱

ﺟﻬﺎد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻦ اﻧﺪﯾﺶ

ﻣﺎﻟﯽ  -ادا ی

۱۳۸۱

۱۳۸۲

ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺎراﻧﺪاز

ﻣﺎﻟﯽ  -ادا ی

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ  -ادا ی

۱۳۸۲

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺮ ﺪ داﺧﻠﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ -در ﺎﯾ

ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ -اﯾ وﺳﯿﺎﻧﺎت ﮐﺎ ون

ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ -ﭘ وژه ﮐﺎ ﺪ وﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﺑﮏ ﻣﺲ
ﻓﺎز١٧و ١٨ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ  -ﺑﻨﺰ ﻦ ﺳﺎ ی اراک

ﺑﻨﺰ ﻦ ﺳﺎ ی ﺗﺒﺮ ﺰ -ﻓﺎز ١٤ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ  -ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ
ﮔﻮﻫﺮﻣﺲ  -دﻓﺘﺮﻣﺮﮐ ی

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﯿﺰ ﮏ ﮐﺎر ﺮدی از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

۱۳۷۲

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻨﺘ ل ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﯿﺰ ﮏ ﮐﺎر ﺮدی از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن

۱۳۷۸

۱۳۸۵

۱۳۹۰

ﻓﻼت ﭘﺎرس

ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ

ﺳﯿ ی ،ﻻوان ،ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ

۱۳۹۰

۱۳۹۵

ﭘﺘ وﭘﺎرس

ﮐﻨﺘ ل ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻓﺎز ۱۹- ۱۲ - ۸ - ۷ - ۶ - ۱

۱۳۹۵

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻨﺘ ل ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻓﺎز  ، ۱۴ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ ﭼﺎه ﻓﯿ وزه،
ﮐﺎ ﺪ ﻣﺲ ﺑﺎﺑﮏ  ،ﻣﺨﺎ ن ﻻوان

ﻧﻮﯾﺪ ﻫﻨﺮﻓﺮ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪا ی از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ

۱۳۷۰

۱۳۷۵

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ

۱۳۷۵

۱۳۸۱

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾ ﺟﺎﻧﺒﯽ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺑﺎ رس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل

اﺣﺪاث  ۸واﺣﺪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن

۱۳۸۱

۱۳۸۷

ﺷﺮﮐﺖ ﭘ ﺪﮐﻮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺪ و

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎ ی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﯽ ادا ی

ﻓﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎرس ﭼﻨﻮﺑ

۱۳۸۷

۱۳۸۹

ﺷﺮﮐﺖ OIEC

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎ ی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﭘ وژه

ﻓﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎرس ﭼﻨﻮﺑ

۱۳۸۹

۱۳۹۲

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎ ی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﯽ و ادا ی

ﻓﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎرس ﭼﻨﻮﺑ

۱۳۹۲

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ

ﻓﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎرس ﭼﻨﻮﺑ

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺮ ﺎرس واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﮔ وه ﻣﭙﻨﺎ

ﺗﻨﺎوب

۱۳۶۷

اﺣﻤﺪ اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ ﻧﯿﺎ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﺮان از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﺷﯿﺮاز

ﻣﺪﯾﺮ ﭘ وژه

۱۳۷۵

۱۳۷۶

۱۳۷۶

۱۳۷۸

۱۳۷۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۹۱

۱۳۹۱

ﺗﺎﮐﻨﻮن

اداره راه و ﺗﺮاﺑ ی

ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدا ی

ﺗﻬﺮان )ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ(

ﮐﺎﻫﻨﺮ ﺎ

اﻟﻤﺎس ﮐﺎران ﻃﻮس
ﺷﻬﺮدا ی ﺗﻬﺮان

ﺗﻨﺎوب

۱۳۷۴

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ

ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ دراﺗﻮﺑﺎن ﮐﺮج  -ﻗ وﯾﻦ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ

ﭘﻞ ﭘﺎرک وی ،ﭘﻞ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﻤﺮان

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺎه

ﮔﺮاﻧﻮل ﺳﺎ ی ﮔﻮﮔﺮد اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺎرک
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻃﻼی آق دره )ﺗﮑﺎب(
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮ ﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﺳﺮﺧﻪ ﺳﻤﻨﺎن
ﭘﻠﻨﺖ  DMDﺳﻠﻔﻮ زداﯾ ﮔﺴﻮﻟﯿﻦﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ ﺧﺎرک

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر

ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ

ﺑﺮج دوﻗﻠﻮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺒﻼن ﺗﻬﺮان ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮج
دوﻗﻠﻮ ﺧﻠﯿﻔﻪ دوﺑ

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﭘ وژه

ﺗﻐﻠﯿﻆ ﭼﺎه ﻓﯿ وزه – ﮐﺎ ﺪو ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﯽ
 -ﻓﺎز  ۳ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ

اﺻﻐﺮ ﻧﻮ و ی

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ

ﻣﺪﯾﺮ ﭘ وژه

۱۳۷۱

۱۳۷۱

۱۳۷۲

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﻦ

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ

ﻧﯿ وﮔﺎه ﺣﺮارﺗﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﻫﻤﺪان

۱۳۷۲

۱۳۷۴

ﺷﺮﮐﺖ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ اﺟﺮا

ﭘ وژه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز،
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾ ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد

۱۳۷۴

۱۳۷۷

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﮏ ﭘ ﺑﺪﯾ

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺎه

اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

۱۳۷۷

۱۳۸۰

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺼﺐ آذرآب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻌﺎون ﮐﺎرﮔﺎه

اﺣﺪاث ﻧﯿ وﮔﺎه ﺳﺪ ﮐﺮﺧﻪ،
ﮐﺎ ون ، ۲ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر

۱۳۸۰

۱۳۸۲

ﺷﺮﮐﺖ Ave

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺎه  -ﻣﺪﯾﺮ ﭘ وژه

ﻃﺮاﺣﯽ،ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ واﺣﺪ آب DIM
ﻧﯿ وﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﺎرس ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺷﺮ ﻌﺘﯽ و ﺧﻮی
ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺧﺮ ﺪ و اﺟﺮا اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺧﯿﺮآﺑﺎد اﯾﻼم

۱۳۸۲

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﭘ وژه

اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن،
اﺣﺪاث واﺣﺪ اﯾ وﺳﯿﺎﻧﺎت
ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎ ون ،اﺣﺪاث واﺣﺪ  RFCCﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اراک

اﯾﻤﺎن ﺣﺠﺖ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

۱۳۸۲

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات

 MBAاز داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

۱۳۸۴

دﮐ ی ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮ ی

۱۳۹۸

۱۳۸۴

۱۳۸۵

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﻟﯿﺖ

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

۱۳۸۵

۱۳۸۹

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﻟﯿﺖ

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

۱۳۸۹

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و

ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت

ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و

ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت

ﭘ وژه ﺗﻮﻧﻞ رﺳﺎﻟﺖ

ﭘ وژه ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﭘ وژه ﻓﺎز  ۱۴ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ

ﭘ وژه ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ ﭼﺎه ﻓﯿ وزه

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات

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  ۱۷و  ۱۸ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ

ﭘ وژه ﺗﻐﻠﯿﻆ  ۲ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ

۱۳۶۰

۱۳۶۴

۱۳۷۰

۱۳۷۳

۱۳۷۳

۱۳۷۹

۱۳۷۹

۱۳۹۳

۱۳۹۳

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﯿﻔﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ز ﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﭘ ﺎم ﻧﻮر

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ واﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑ ﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ

وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ رﮔﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺳﺘﺎن

ﺷﺮﮐﺖ واردات و ﺻﺎدرات
اﺳﺘﻮان ﻣﺎﺷﯿﻦ

وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﻨﺎوب

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﭼﺎپ ،ﺑﺮﮔﺰا ی

ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺻﺎدرات ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﻫﺎی

ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮ ی

واردات ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﯿ ر

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﭼﺎپ ،ﺑﺮﮔﺰا ی

ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ رﮔﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ رﮔﺎﻧﯽ

ﻧﺎﺷﺮ و وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻣﺠﻠﻪ ارﻏﻨﻮن،

ﻣﺸﺎور اداره ﮐﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ و واﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

۱۳۸۷

ﺷﻬﺮام ژ ﺎﻧﻔﺮ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر

ﻣﺪﯾﺮ ﭘ وژه  -ﺑﺨﺶ اﺟﺮا

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮز

ﺑ ق

ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ

ﻧﯿ وﮔﺎه ﮔﺎ ی ﻧﮑﺎء
ﻧﯿ وﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﯿﻼن

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﻧﯿ وﮔﺎه ﮔﺎ ی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ

اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻗﻄﺮان اﺻﻔﻬﺎن

۱۳۶۷

۱۳۷۱

ﺗﻮاﻧﯿﺮ

۱۳۷۱

۱۳۷۳

ﻧﺼﺐ ﻧﯿ و

اﺟﺮای ﭘ وژه ﻫﺎی ﻧﯿ وﮔﺎﻫﯽ

۱۳۷۳

۱۳۷۶

ﯾﮑﺎن ﻓﻮﻻد

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﭘ وژه

۱۳۷۶

۱۳۷۶

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘ و

اﺟﺮای ﺧﻄﻮط ﻗﻄﺎر ﺷﻬ ی

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاورس ﺑﺘﻮﻧﯽ ﭘ ﺶ ﺗﻨﯿﺪه

۱۳۷۷

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﭘ وژه

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

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  -اﺟﺮا

۱۳۶۷

ﻓ زاﻧﻪ زﻧﻮ ی

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮ ﻒ

۱۳۶۴

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ی و ﮐﻨﺘ ل ﭘ وژه

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ  -اﻧ ی از داﻧﺸﮕﺎه وﻟﺰ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

۱۳۷۳

۱۳۶۶

۱۳۶۸

ﭘ وﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮاﯾﻨﺪ

۱۳۷۵

۱۳۷۷

ﺻﻨﺎﯾ دﻓﺎع

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘ وژه

۱۳۷۷

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ی و ﮐﻨﺘ ل ﭘ وژه

ﭘ
ﭘ
ﭘ
ﭘ
ﭘ
ﭘ
ﭘ
ﭘ
ﭘ
ﭘ
ﭘ
ﭘ
ﭘ
ﭘ
ﭘ

وژه واﺣﺪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﯿﻦ ﺧﻄﯽ ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
وژه واﺣﺪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﯿﻦ ﺧﻄﯽ ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ
وژه واﺣﺪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﯿﻦ ﺧﻄﯽ ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎ ون
وژه ﻧﯿ وﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻓﺎرس
وژه ﻧﯿ وﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﺮ ﻌﺘﯽ
وژه ﻧﯿ وﮔﺎه ﮔﺎ ی ﺟﻬﺮم
وژه واﺣﺪ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن
وژه واﺣﺪ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
وژه واﺣﺪ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
وژه واﺣﺪ ﺑﻨﺰ ﻦ ﺳﺎ ی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اراک
وژه واﺣﺪ ﺑﻨﺰ ﻦ ﺳﺎ ی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮ ﺰ
وژه ﻓﺎز  ۱۷و  ۱۸ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ
وژه ﻓﺎز  ۱۴ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ
وژه ﮐﺎ ﺪ و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﯽ ﺑﺎﺑﮏ ﻣﺲ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
وژه ﭼﺎه ﻓﯿ وزه

ﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ر ﺎﺿﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮ ﻒ

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺮاردادﻫﺎ

۱۳۶۲

۱۳۵۹

۱۳۶۱

ﺷﺮﮐﺖ آﮐﺎم ﺑﺘﻦ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﭘ ﺶ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﺘﻮﻧﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻌﻤﯿﺮات

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

۱۳۶۱

۱۳۶۳

ﺻﻨﺎﯾ ﻓﻠ ی اﯾﺮان

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻧﮑﺲ و ﭘﻠﺖ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس واﺣﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت

۱۳۶۳

۱۳۶۶

ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺎرس

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﻗﺎﻟﺒﺴﺎ ی

ﭘ وژه ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮ ر

۱۳۶۶

۱۳۶۹

ﺷﻌﻠﻪ آﻓﺮ ﻦ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻗﺎﻟﺒﺴﺎ ی

ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع اﺟﺎق ﮔﺎز

۱۳۶۹

۱۳۷۲

ﺣﺒﺎب ﺳﺎز

ﭘ وژه اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﻋﻀﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ

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

۱۳۷۲

۱۳۷۴

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ

۱۳۷۴

۱۳۹۳

ﺻﺪر ﺻﺎﻧﻊ

۱۳۹۳

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺗﻨﺎوب

ﻃﺮاﺣﯽ  ،ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘ وژه
ﻣﺪﯾﺮ ﭘ وژه
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺑﺎ رﮔﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺮاردادﻫﺎ

ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ

اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﯿﻮﯾﻞ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت  EPCﻣﺮ 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  ۱۴ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ و
ﭘ وژه ﻻوان ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ

ﮐﺴ ی اﻗﺒﺎل

ﮐﺎرداﻧﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎ ی

ﺳﺮ ﺮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

۱۳۸۱

۱۳۹۸

ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﺴﺘﺎﮔﺴﺘﺮ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ

۱۳۹۷

۱۳۹۸

اﻟﮏ دوﻟﮏ

Board Game

ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار

۱۳۹۹

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺗﻨﺎوب

ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺮ ﺮﺳﺖﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ

ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾ

۱۳۹۵
داﻧﺸﺠﻮ

ﯾﺎﺳﺮ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻨﺎﺋﻢ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ دوﻟﺘﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ

۱۳۹۳

۱۳۹۵

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﺑﺮدی

داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺪرس

۱۳۹۰

۱۳۹۵

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮ ﺰ

داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺪرس

۱۳۹۳

۱۳۹۳

ﻣﺸﺎور ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ی

ﺻﻨﺎﯾ ﻏﺬاﯾ ﺳﻨﺒﻞ

ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﭘ وﻫﺸﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﯽ
ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺎﯾ ﯾﺰد

۱۳۹۳

ﺷﯿﺮ ﻦ ﻋﺴﻞ

ﻣﺸﺎور ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻧﻔﺖ ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺴﺎﻧﯽ

راه اﻧﺪا ی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا ی
ﺻﻨﺎﯾ ﻧﻔﺖ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ی و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿ و

راه اﻧﺪا ی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا ی

ر ﺲ اداره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ی و

۱۳۹۴

۱۳۹۹

۱۳۹۹

۱۳۹۹

ﺳﻮﭘﺮ ﺎﯾﭗ

۱۳۹۹

۱۴۰۰

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻮﻫﺮان اﻣﯿﺪ

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺗﻨﺎوب

۱۴۰۰/۰۵/۲۳

ﺻﻨﺎﯾ ﻧﻔﺖ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿ و

ر ﺲ اداره ﺟﺬب و
ﮐﺎرﮔﺰ ﻨﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﭘ ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺴﺎﻧﯽ

۳

آﻣﺮ ﮑﻦ ۹۳۱۰

 ۲۲۵ﺗﻦ

۲

ﮔ و

 ۸۰ﺗﻦ

۳

ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

۶

ﮐﺎ ﻮ و ﺗﺎداﻧﻮ

 ۴۰-۵۰ﺗﻦ

۴

ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

۷

ﮐﺎ ﻮ و ﮔ و

 ۲۵-۴۰ﺗﻦ

۵

ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

۲

ﮐﺎ ﻮ

 ۱۰ﺗﻦ

۶

ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﮐﻔﯽ

۶

STS

 ۱۰ﺗﻦ

۷

ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﮐﻔﯽ

۲

STS

 ۳-۵ﺗﻦ

۸

ﺗﺎور ﮐﺮ ﻦ

۲

ﻟﯿﺒﻬﺮ

 ۱۲ﺗﻦ

۹

دﯾ ل ژﻧﺮاﺗﻮر

۱۷

وﻟﻮو و ﮐﺎ ﺮ ﻼر

۴۰۰-۵۰۰KVA

۱۰

دﯾ ل ژﻧﺮاﺗﻮر

۱۶

ﮐﻤﻨﺰ

۲۵۰-۳۵۰KVA

۱۱

دﯾ ل ژﻧﺮاﺗﻮر

۱۵

ﭘﺮﮐﯿﻨﺰ

۱۰۰-۲۰۰KVA

۱۲

دﯾ ل ژﻧﺮاﺗﻮر

۱۰

ﭘﺮﮐﯿﻨﺰ

ز ﺮ KVA ۱۰۰

۱۳

ﻟﯿﻔﺘﺮاك

۱۱

ﮐﺎ ﺮ ﻼر و ﻣﯿﺘﺴﻮﺑ ﺸﯽ

۵،۳و  ۸ﺗﻦ

۱۴

ﭘﻤﭗ ﺑﺘﻦ دﮐﻞ دار

۳

ﺷﻮﺋﯿﻨﮓ

 ۲۸ﺗﺎ  ۳۲ﻣﺘ ي

۱۵

ﺑﭽﯿﻨﮓ ﭘﻼﻧﺖ

۳

ﻟﯿﺒﻬﺮ

۴۰ m۳/h

۱
۲

ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﭼﺮخ زﻧﺠﯿﺮی
ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘ

۱۶

ﺑﭽﯿﻨﮓ ﭘﻼﻧﺖ

۳

راه ﻣﺎﺷﯿﻦ

۷۰ m۳/h

۱۷

ﺗﺮاك ﻣﯿﮑﺴﺮ

۱۰

ﺑﻨﺰ و آﻣﯿﮑﻮ

۶٬۵ m۳

۱۸

ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر

۱۴

اﻃﻠﺲ ﮐﭙﮑﻮ

۲۷۰-۹۵۰ CFM

۱۹

ﻏﻠﻄﮏ

۷

ﻫﭙﮑﻮ

 ۱۰ﺗﻦ

۲۰

ﻟﻮدر

۶

وﻟﻮو  -ال ﺟﯽ

۲۱

ﺑﻠﺪو ر

۱

ﮐﺎ ﺮ ﻼر

D8R

۲۲

ﺑ ﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۵

ﻫﯿﺘﺎﭼﯽ و ﮐﻮﻣﺎ ﺴﻮ

 ۲۴ﺗﻦ

۲۳

ﺑ ﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۱

ﻫﯿﻮﻧﺪاﯾ

۲۴

ﺑ ﻞ ﺑﮑﻬﻮ

۲

ﺗﺒﺮ ﺰ

۲۵

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ

۱۰

ﺑﻨﺰ

 ۱۰ﺗﻦ

۲۶

ﮐﺸﻨﺪه

۴

وﻟﻮو و اﯾﻮﯾﮑﻮ

 ۱۰۰ﺗﻦ

۲۷

ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺳﻘﻔﯽ

۳

دﻣﺎگ

 ۵-۵۰ﺗﻦ

۲۸

ﺗﺮاﮐ ﻮر

۶

ﺗﺒﺮ ﺰ

۲۹

آ ﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

۳

۳۰

آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ

۳

ﻣﺰدا

۳۱

آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ

۲

ﻫﺎﯾﺲ

۳۲

واﻧﺖ

LOT

ﻧﯿﺴﺎن  ،ﻣﺰدا و ر ﭻ

۳۳

ﺳﻮا ي

LOT

ﺳﻤﻨﺪ ،وﻧﯿﺰ  ،ﭘ و و داﺳﺘﺮ

۳۴

ﺗﺠﻬﯿﺰات

LOT

 ۳۲ﺗﻦ

رﮐ ﯿﻔﺎﯾﺮ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻢ و ﺑﺮش ،در ﻞ ﺳﺘﻮﻧﯽ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮاﺷﮑﺎ ي و...

۱

اﺟﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،ﺗﺪارﮐﺎت وﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد وﺗﺠﻬﯿﺰات داﺧﻠﯽ

وﺧﺎرﺟﯽ  ،ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻣﺤﻞ  ،ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﯿﻮﯾﻞ و
ﻧﺼﺐ  ،آزﻣﺎﯾﺶ  ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘ ﺶ راه اﻧﺪا ی  ،راه اﻧﺪا ی و ...ﺑﻪ ﺻﻮرت )(EPCF

۲

۳

ﻃﺮح اﺣﺪاث دو ﻋﺪد ﻣﺨ ن آﻣﻮﻧﯿﺎک ﻫﺮ ﮏ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۲۰۰۰۰ﺗﻦ

۵

۶

ﻓﺎز  ۱۴ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ

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

ﺗﻬﯿﻪ  ،ﺳﺎﺧﺖ  ،ﺣﻤﻞ  ،ﻧﺼﺐ و ﺗﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮ ﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ  Bاز
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل ،ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ،ﺑ ق واﺑﺰاردﻗﯿﻖ و اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠ ی
 RFCCواﺣﺪ ۱۵

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

۷

ﻣﺲ ﭼﺎه ﻓﯿ وزه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،ﺗﺪارﮐﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ

) (EPCﻫﻤﺮاه 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

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت

آﻣﻮﻧﯿﺎک ﻻوان

و ﮐﺎ ﺪ ﻣﺲ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻧﺼﺐ ﻧﺎﺣﯿﻪ

 Bﻓﺎز  ۱۸-۱۷ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﻃﺮح
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه

ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ

OIEC

۱۳۸۹/۰۱/۱۷

۱۳۹۲/۰۹/۱۹

اﺟﺮا

۱۰۰٪

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻔﺖ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

۱۳۸۸/۰۷/۱۲

۱۳۹۱/۰۸/۲۵

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﻻوان

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ

اراک

ﭘ وژه ﺑﺎزﺳﺎ ی و ﻧﻮﺳﺎ ی
ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ

 ۱/۰۵۳/۷۴۶/۹۷۴/۷۹۸ر ﺎل

ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﮏ

ﺑﺎﺑﮏ ﻣﺲ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

۱۳۹۱/۰۵/۰۱

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اﺟﺮا

۱۰۰٪

ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ

اراک  -واﺣﺪ ۱۵

ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن

 ۲/۸۵۶/۰۱۲/۰۰۶/۰۳۱ر ﺎل

۱۳۹۴/۰۵/۱۰

۱۴۰۰/۰۷/۰۸

اﺟﺮا

ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ

اﺣﺪاث و راه اﻧﺪا ی

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﯽ

۸۹/۸۰٪

 ۷/۳۰۰/۰۰۰ﯾﻮ و

ﻃﺮح ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اﯾﺮان IPMI

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﻣﺨﺎ ن

اﺟﺮا

۷۷٪

 ۵/۳۷۱/۵۶۶/۰۸۰/۷۷۹ر ﺎل

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮ ﻣﺲ

۱۳۹۸/۰۱/۰۵

۱۴۰۲/۰۱/۰۵

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﯿﻮﯾﻞ  ،ﺳﺎزه  ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل و ﭘﺎﯾ ﻨﮓ در ﻧﻮاﺣﯽ  OSBLو  A12و A10D
) (FLARو ﺳﯿﻮﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑ ق ،اﺑﺰار دﻗﯿﻖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه

۴

اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ

ﺷﻬﺮ ﺎﺑﮏ

EPCF

۲۱٪

 ۵/۶۵۴/۳۲۰/۲۱۲/۲۰۳ر ﺎل

ﮐﺮﻣﺎن

ﺳﺎزه و ﺳﯿﻨﻮﭘﮏ ﭼﯿﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾ
ﻣﺲ

۱۳۸۸/۱۲/۰۱

 ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺧﺮ ﺪ و اﺟﺮا

) ۲۹/۵۰٪ﺑﻨﺎ ﺑﺮ

ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘ وژه
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ(

 ۳۹۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل
ﺑﻌﻼوه  ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ﯾﻮ و

 ۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل
 ۱۰/۷۰۷/۰۰۰ﯾﻮ و

۸

اﺟﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،ﺗﺪارﮐﺎت وﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد وﺗﺠﻬﯿﺰات داﺧﻠﯽ

وﺧﺎرﺟﯽ  ،ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻣﺤﻞ  ،ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﯿﻮﯾﻞ و
ﻧﺼﺐ  ،آزﻣﺎﯾﺶ  ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘ ﺶ راه اﻧﺪا ی  ،راه اﻧﺪا ی و ...ﺑﻪ ﺻﻮرت )(EPC

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

۹

۱۰

ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ ،ﭘ ﺶ راه اﻧﺪا ی و راه اﻧﺪا ی
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﻨﺰ ﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺮ ﺰ

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

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و

ﻧﺼﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺳﻨﮓ

ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻓﺎز۲-

اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻨﺰ ﻦ
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮ ﺰ

ﻃﺮح اﯾ وﺳﯿﺎﻧﺎت ﮐﺎ ون
ﻓﺎز  ۲ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ

ﮐﺮﻣﺎن

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾ ﻣﺲ

۱۳۸۸/۰۲/۰۱

۱۳۹۳/۰۸/۱۶

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۸۸۴/۸۸۷/۰۳۶/۰۹۸ر ﺎل

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ و

ﺗﺒﺮ ﺰ

ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی

ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ

ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎ ون

ﻧﻔﺘﯽ  -ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮ ﺰ

۱۳۸۶/۰۲/۰۵

۱۳۸۵/۰۷/۲۳

۱۳۹۲/۱۱/۳۰

اﺟﺮا

 ۱۳۸۷/۰۵/۲۳ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺧﺮ ﺪو اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ﯾﻮ و

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۴۴/۹۲۷/۰۴۰ﯾﻮ و

ﮐﺎ ون

ﭘ وژه ﻧﻴ وﮔﺎه ﮔﺎ ي ﺟﻬﺮم ﺑﺼﻮرت  EPCﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﺗﻮر ﻴﻦ ﮔﺎ ي
ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ  MV ۱۵۹ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده و ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی

۱۱

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

ﻧﯿ وﮔﺎه ﮔﺎ ی ﺟﻬﺮم
ﺑﻪ ﺻﻮرت EPC

ﺟﻬﺮم

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑ ق

۱۳۸۳/۱۱/۰۱

۱۳۸۷/۱۱/۰۱

ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺧﺮ ﺪو اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۱۲۳/۶۵۸/۹۰۲/۰۰۰ر ﺎل

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

۱۲

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

واﺣﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺨﺎر ، HVAC،ﮔﺎز ،ﻫﻮای ﻓﺸﺮده  ،ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ،
اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺣﺮ ﻖ ،وﺷﻨﺎﯾ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﺼﺐ واﺣﺪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ
ﺳﺒﮏ ﺧﻄﯽ )- (LDPE
ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ

ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾ
ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ

۱۳۸۲/۱۰/۱۳

۱۳۸۵/۰۳/۳۱

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۱۶۰/۶۵۰/۲۲۰/۰۰۰ر ﺎل

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

۱۳

واﺣﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺨﺎر ، HVAC،ﮔﺎز ،ﻫﻮای ﻓﺸﺮده  ،ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ،
اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺣﺮ ﻖ ،وﺷﻨﺎﯾ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﺼﺐ واﺣﺪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

ﺳﺒﮏ ﺧﻄﯽ )-(LLDPE
ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾ
ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ

۱۳۸۱/۱۲/۱۵

۱۳۸۳/۰۳/۱۵

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۸۷/۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

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

۱۴

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

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و

ﻧﺼﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺳﻨﮓ
ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن

ﺳﻮﻧﮕﻮن

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾ
ﻣﺲ اﯾﺮان

۱۳۸۱/۰۷/۰۷

۱۳۸۵/۰۳/۳۱

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

ﺑﻮده اﺳﺖ.

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

۱۵

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

ﻧﺼﺐ ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی ﺳﯿﮑﻞ

ژﻧﺮاﺗﻮر و ﻧﯿﺰ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی  ،HVACﺗ ر ﻖ اﮐﺴﯿ ن  ،ﺗﻠﻔﻦ ،ﻓﺮاﺧﻮان،

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻴ وﮔﺎه

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

ﺳﺎﻋﺖ،ارت ،ﺻﺎﻋﻘﻪ ﮔﯿﺮ ،ﻫﻮای ﻓﺸﺮده ،واﺣﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب  ،آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻬﻤﺮاه ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺴﺘﻬﺎی ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻮر ﻴﻦ و ژﻧﺮاﺗﻮر و

ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﭙﻨﺎ

۱۳۸۰/۱۲/۱۹

۱۳۸۱/۱۲/۱۹

ﺧﺮ ﺪ و اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۱۹۰/۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

ﺷﺮ ﻌﺘﯽ

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎ ﯽ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ،اﺣﺪاث

۱۶

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 ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه

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

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ

ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ

۱۷

ﺑﺮﻗﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﺮ ﻮط ﺑﻪ 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 ﻻزم ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﻧﺼﺐ ﺗﻮر ﯿﻦ و

ژﻧﺮاﺗﻮر و ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿ وﮔﺎه ﻓﺎرس

ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
در ﺎﯾ اﯾﺮان

ﻣﺮ ﻮﻃﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

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

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و

ﺷﯿﺮاز

ﻣﭙﻨﺎ

۱۳۷۹/۰۹/۲۷

۱۳۷۹/۰۸/۲۳

۱۳۸۰/۰۴/۲۷

۱۳۸۱/۰۸/۲۳

اﺟﺮا

ﺧﺮ ﺪ و اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۲۰۴/۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

 ۳۴۱/۹۳۱/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

۱۸

ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪا ي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎ ي و اﻧﺪود ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﺎ رﺳﺎﻧﯽ
در ﺎﺋﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﺑﻮده اﺳﺖ

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

۱۹

ﺟﯿﻮه زداﺋﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ ،اﻟﮑ وﻟﯿﺰ ،ﻏﺒﺎرﮔﯿﺮ و ﺑﺎز ﺎﻓﺖ ﺣﺮارت ﺑﻬﻤﺮاه اﺟﺮای
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  ،ﺑﺮﻗﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪا ي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎ ي و اﻧﺪود ﺑﺘﻮﻧﻲ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ذوب وی
ﺑﺎﻓﻖ

ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

ﺑﺎﻓﻖ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
در ﺎﯾ اﯾﺮان

ﺷﺮﮐﺖ ذوب وی
ﺑﺎﻓﻖ

۱۳۷۸/۰۷/۱۲

۱۳۷۷/۰۸/۰۱

۱۳۷۸/۱۰/۱۲

۱۳۷۸/۱۱/۰۱

ﺧﺮ ﺪ و اﺟﺮا

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۹۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

 ۲۵۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

ﺑﻮده اﺳﺖ.

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

۲۰

ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﺖ ﺑ ق  ،ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺷﻨﺎﯾ و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯿﻬﺎی ﻣﺮ ﻮﻃﻪ و ﻧﺼﺐ
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ﺑﻮده

ﻣﺠﺘﻤﻊ ذوب وی ﻗﺸﻢ

ﻗﺸﻢ

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﭼﯿﻦ ﻗﺸﻢ

۱۳۷۸/۰۱/۰۱

۱۳۷۸/۰۵/۲۵

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۹۹/۰۶/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

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

۲۱

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آو ی آب ﺧﺎم از ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه و
اﺟﺮای ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ۸و۱۰و ۱۲اﯾﻨﭻ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ دوﻣﺨ ن واﻗﻊ در
ﻧﯿ وﮔﺎه ﺣﺮارﺗﯽ ﺷﺎزﻧﺪ اراک اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮح آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ

ﻧﯿ وﮔﺎه ﺷﺎزﻧﺪ اراک

اراک

ﻣﭙﻨﺎ

۱۳۷۷/۰۴/۱۸

۱۳۸۰/۰۵/۱۰

ﺧﺮ ﺪ و اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

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

۲۲

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

ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻓﺎ وج و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  ،ﺑﺮﻗﯽ و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ واﺣﺪ
اﺻﻠﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺸﺎر

ﺷﻤﺎره  ۴ﮔﺎز ﺳﺮﺧﺲ -ﻧﻜﺎ

ﻓﺎ وج

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز

۱۳۷۵/۰۳/۱۰

۱۳۷۷/۰۳/۱۰

ﺧﺮ ﺪ و اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۳۰۶/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

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

۲۳

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

ذوب وي اﻧﮕﻮران زﻧﺠﺎن

زﻧﺠﺎن

ﮐﺎﻟﺴﯿﻤﯿﻦ

۱۳۷۵/۰۲/۲۰

۱۳۷۵/۱۰/۲۵

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۲۹۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

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

۲۴

ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ  ،ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ  ،آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ  ،اﻃﻔﺎء ﺣﺮ ﻖ  ،ﮔﺎز ،ﻓﺎﺿﻼب ،ﻫﻮای ﻓﺸﺮده و
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻬﯿﻪ  ،ﻧﺼﺐ  ،و راه اﻧﺪا ی
ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﻮز

ﻓﺸﺎرﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ ،وﺷﻨﺎﯾ  ،ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،

داﻧﺸﮑﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و

ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎ ی اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

ﺗﻬﺮان

داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ

۱۳۷۴/۰۹/۳۰

۱۳۷۷/۰۵/۲۰

ﺧﺮ ﺪ و اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۱۴۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

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

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

۲۵

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﺧﺎزﻧﻬﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی وﺷﻨﺎﯾ  ،ﺗﻠﻔﻦ و ﭘ ﺠﯿﻨﮓ و اﻋﻼم ﺣﺮ ﻖ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮاﻧﭽﺎپ

ﺗﻬﺮان

وزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت

۱۳۷۳/۱۱/۰۶

۱۳۷۹/۱۲/۰۶

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۷۷/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

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

۲۶

۲۷

اﻧﺪا ی واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺼﺎﻻت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑ ﻦ واﺣﺪﻫﺎی
ﻓﺮآﯾﻨﺪی و ﺳ وﯾﺴﻬﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

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.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ ا وﻣﯿﻪ

ﺣﺮ ﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت

ا وﻣﯿﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺘ وﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان

۱۳۷۲/۱۰/۲۰

۱۳۷۴/۰۸/۱۲

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

اﻫﻮاز

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺮ ﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن

۱۳۷۲/۰۶/۲۷

۱۳۷۳/۰۳/۰۱

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

۲۸

۲۹

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

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎو ی

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

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

دوده ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎرس

ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑ ﺮ ﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

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

۳۰

ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺮج

وزارت ﮐﺸﺎو ی

۱۳۷۳/۱۰/۱۰

۱۳۷۵/۰۴/۱۰

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۸۷/۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﺻﻨﺎﯾ دﻓﺎع

۱۳۷۴/۰۹/۳۰

۱۳۷۹/۰۷/۰۶

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۸۹/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

۱۳۷۲/۰۵/۱۸

۱۳۷۳/۰۳/۱۱

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

ﺳﺎوه

ﺷﺮﮐﺖ دوده ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﭘﺎرس

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪا ی ﺳﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ )ﮐﻮره( و

۳۱

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  ۱۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘ ی ﺷ ق

ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻓ وﮐ وم و ﻣﻨﮕﻨﺰ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳۲

۳۳

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.

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.

ﻃﻼی ﻣﻮﺗﻪ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑ ق و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
ﻣﺲ ﺑﺎﻫﻨﺮ

ودان

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﻣﻮﺗﻪ

دﻟﯿﺠﺎن

ﮐﺮﻣﺎن

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﻓﺎر ﺎب

۱۳۷۲/۰۶/۱۰

۱۳۷۳/۰۸/۲۲

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

وزارت ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات

۱۳۷۰/۱۱/۱۰

۱۳۷۱/۰۵/۲۰

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾ ﻣﺲ ﺑﺎﻫﻨﺮ

۱۳۶۷/۰۹/۳۰

۱۳۶۸/۰۹/۲۰

اﺟﺮا

ﺧﺎ ﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ر ﺎل
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