
 

  

 شرکت ساختمانی ایران سازه
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در طول این سال   فعالیت خود را آغاز کرده است.   1375شرکت عمرانی ایران سازه از سال 
ها پروژه های چالش برانگیر و تخصــصــی زیادی توســط تیم ما انهاا شــده اســت که مهارت و 
تهربــه مــا را در طرا ی و اجرا و مــدیریــت پروژه هــای عمرانی  و ارایــه راهفــارهــای فنی اف ایش 

 داده است.  

رانی کوچک و در  ال  اضــــــر شــــــرکت ایران ســــــازه به عنوان یفی از پیمانفاران پروژه های عم
متوســــط نهش مهمی را اییا می کند و در زمینه مدیریت پروژه های عمرانی خدمات گهــــترده 

 ای را ارایه می دهید.

 

 
 

 اصول مدیریت پروژه و عملیات اجرایی پروژه شرکت بر این اساس است:

 کارفرماتهیه جدول زمانی و مدیریت منابع برای رسیدن به اهداف پروژه  .1
 ارتباط روشن و شیاف با تمامی شرکای تهاری شرکت .2
 پیگیری می ان پیهرفت پروژه و تنظیم دقیق انحرافات پروژه .3
 نظارت مهتهیم بر روی کیییت کارهای انهاا شده .4
 اجرا و تفمیل پروژه در زمان مهرر شده .5

 
ه همفاری با یک ما به تمامی پروژه های خود افتخار می کنیم و این نتایج افتخار آمی  نتیه

 تیم از افراد باتهربه و متخصص است.

 

 یــمش خط 

 معرفی 
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همیشــه در جایگاه یک پیمانفار قابل ا تراا و مئمئن باشــیم و پروژه های خود را فراتر از  د 
 انتظار مشتریان انهاا دهیم.

 

 
 

رقابتی، ایهاد یک فضـــــای همفاری ماموریت ما دســـــتیابی به پروژه های عمرانی با یک قیمت 
با کیییتی  بازه زمانی معهول  و تحویل پروژه  مئمئن و قابل اطمینان و انهاا پروژه در یک 

 رضایت بخش و قابل قبول است.

 

 
 

 عمرانی ایران سازه: ناا شرکت 
 12345678 :شماره ثبت شرکت 
 8/1/1375 :تاریخ تاسیس شرکت 
  18خیابان ولیعصر، جنب زرتشت، شماره – تهران :مرک یآدرس دفتر 
 021-88525191 :تلین تماس 
 آدرس ایمیل: info@iransazeh.com 
 سایتوب: www.iransazeh.com  
 اجرا و مدیریت پروژه های عمرانی و ساختمانی : فعالیت موضوع 
 نیر 41: تعداد کارکنان شرکت 

 چشم انداز 

 ماموریت 

 اطالعات شرکت 
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 بههازی لرزه ای

  بههازی لرزه ایارائه امور مشاوره 

 اجرای طرح بههازی سازه 

 
EPC 

 خدمات مهندسی 
 خدمات تدارک مل ومات و تههی  پروژه 
 خدمات اجرایی پروژه 

 
 مدیر فنی و نظارت بر اجرا

 ارائه خدمات مهندسی و مدیریت فنی 
 نظارت بر پروژه های عمرانی 
 شهرک سازی 
 پروژه های نیتی 

 
 یا محصول( )عنوان خدمت

 )ج ییات خدمت/محصول( 
 )ج ییات خدمت/محصول( 
 )ج ییات خدمت/محصول( 

 شرکت خدمات 
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برج مهفونی مینیاتور یفی از مرتیع ترین برج های 

مشـــــهد در منئهه کم ترافیک با چشـــــم  مهـــــفونی
وا د مهـــفونی در  50انداز بی نظیر با تعداد  دود 

ابتدای بلوار الدن در  ال ســـــــاخت می باشـــــــد.برج 
مترمربع بــا  1100مینیــاتور در زمینی بــه مهــــــــا ــت 

 27مترمربع مشـــــــتمــل بر  15000زیربنــای بــال  بر 
طبهـــه بـــا امفـــانـــات رفـــاهی لوکس در نظر دارد تـــا 

 اه با آرامش را برای ساکنان مهیا نماید.فضایی همر 

پروژه طرا ی و اجرای انبار مرک ی• عنوان پروژه

شرکت خودروسازی کیش خودرو• کارفرما

1396مهر : شروع پروژه•
ماه 15: مدت پروژه•

تاریخ

 پروژه ها 
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شــــرح مختصــــری از پروژه، نحوه انهاا، مشــــفالت، 
ه ینه ها، نوآوری ها و .... را در اینها بنویهـــــــید. 
شــــرح مختصــــری از پروژه، نحوه انهاا، مشــــفالت، 
ه ینه ها، نوآوری ها و .... را در اینها بنویهـــــــید. 

انهاا، مشــــفالت، شــــرح مختصــــری از پروژه، نحوه 
ه ینه ها، نوآوری ها و .... را در اینها بنویهـــــــید. 
شــــرح مختصــــری از پروژه، نحوه انهاا، مشــــفالت، 

 ه ینه ها، نوآوری ها و .... را در اینها بنویهید.
 

 

 

عنوان پروژه در اینها• عنوان پروژه

ناا کامل کارفرما• کارفرما

سال/ماه: شروع پروژه•
مدت زمان انهاا: مدت پروژه•

تاریخ
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 9001گواهینامه استاندارد ای و 
ای و گواهینامه استاندارد 

14001 
 OHSASگواهینامه استاندارد 

18001:2007 

جای ه ملی بهره وری و تعالی 
1390سازمانی 

دومين كارگاه ملي و مهندسي 
ارزش در صنعت ساختمان جای ه ملی نوآوری و مدیریت

هاگواهینامه   

 افتخارات 
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 فعالیت ه وز  ناا شرکت / لوگو

 

 شرکت تناوب
 مدیریت پروژه های نیت و گاز

 

 شرکت مهیاس قائم
 شرکت بازرگانی و فعال در  وزه واردات و صادرات

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ شفی
 آموزش و درمان

 

 مهیاس قائم شرکت
 شرکت بازرگانی و فعال در  وزه واردات و صادرات

 

 شرکت تناوب
 مدیریت پروژه های نیت و گاز

 

 مشتریان 
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پژمان شایهته

رییس هییت مدیره

امین ا مدی 
مدیر داخلی

امین ا مدی 
مدیر داخلی

امین ا مدی 
سرپرست 

خط

امین ا مدی 
سرپرست 

خط

امین ا مدی 
کارشناس

امین ا مدی 
سرپرست 

خط

امین ا مدی 
مدیر داخلی

امین ا مدی 
مدیر داخلی

امین ا مدی 
سرپرست 

خط

امین ا مدی 
کارشناس

امین ا مدی 
کارشناس

کامران خهروی

مدیر عامل

 ساختار سازمانی  ساختار سازمانی 
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 دکتر پژمان شایهته
 رییس هیئت مدیره

 دکتری شهرسازی 

و اجرایی و متخصص در زمینه مهندسی شهرسازی و  سابهه مدیریتی 20از  مران با بیشدکترای ع
 مدرس دانشگاه شهید بهشتی

  p.shayesteh@gmail.com ایمیل:
 09121234567 :تماس تلین

 دریافت رزومه

  
 

 

 خهروی کامراندکتر 
 رییس هیئت مدیرهنایب 
  بازرگانیمدیریت دکتری 

 مذاکره و تهارت بین الملل و اجرایی و متخصص در  سابهه مدیریتی 20با بیش از  یبازرگاندکترای 

  k.khosravi@gmail.com ایمیل:
 09121234567 :تماس تلین

 دریافت رزومه

 

 

 هیئت مدیره 

https://cvbuilder.me/
https://cvbuilder.me/
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 شعبه سعادت آباد

 30پ -زرافشان خ -سعادت آباد-: تهرانآدرس شعبه
 021-66951789: تلین تماس شعبه
 4564778982:کدپهتی شعبه

 201:کد شعبه

 
 ونکشعبه 

 30پالک -خدامیخیابان  -ونک-: تهرانآدرس شعبه
 021-66951789: تلین تماس شعبه
 4564778982:کدپهتی شعبه

 221:کد شعبه

 
 الهیهشعبه 

 30پ -خیابان زرافشان -الهیه-: تهرانآدرس شعبه
 021-66951789: تلین تماس شعبه
 4564778982:کدپهتی شعبه

 301:کد شعبه

 
 ستارخانشعبه 

 خیابان زرافشان -ستارخان-: تهرانآدرس شعبه
 021-66951789: تلین تماس شعبه
 4564778982:کدپهتی شعبه

 501:کد شعبه
 

ها یندگینما   


