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 ایده پردازان امید فردا   : نام شرکت  ▪
 سهامی خاص  نوع شرکت: ▪
 1390بهمن   17 : تاریخ تاسیس  ▪
 66951372-021 :تماس   تلفن  ▪
 66951372-021 فکس: ▪
 www.company.com  :سایت وب  ▪
  info@company.com: ایمیل   آدرس  ▪
 : های اجتماعی شبکه  ▪

▪ https://www.linkedin.com/company/company-name 
▪ https://www.instagram.com/ company-name 

 
 ، طبقه اول 30پالک   مان،یفر ابانیخ ،یطالقان  ابانیخ ن،یفلسط  دانی تهران، م  :آدرس  ▪

 

 
 

 اطالعات شرکت 
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مثل  یخدمات یو اگر شرکت میکجا هست م،یکنیما چه م نکهی. اکندیسازمان صحبت م کی  یدر مورد فلسفه وجود
 افتیرا در  یدر قبال خدمات و محصوالتمان چه ارزش  لیهمانند ساخت اتومب  یدیتول  یشرکت  اینظافت ساختمان و  

هستند، کارکنان  یچه کسان انشیاست، مشتر یکه سازمان در چه صنعت دیگو یم تیمامور هیانیب. کرد میخواه 
 دهدیرا مورد توجه قرار م انیو سهامداران و مشتر

 
 

 

 

 :اشاره نمود لیبه موارد ذ توانیشده است که از آن جمله م انیچشم انداز ب یبرا یمختلف فیتعار

 .سازمان یقابل تحقق و جذاب برا انه،یواقع گرا ندهیآ .1
 .آن حرکت کند یبه سو دیکه سازمان با یسرنوشت حیصر انیب .2
 .ها یدنیناد دنیهنر د .3

 ندهیارشد سازمان آرزو دارند که سازمان در آ رانی. در واقع مدکندیم حیسازمان را تشر ندهیآ تیانداز، وضع چشم
است که ما  یتیشده است؛ چشم انداز وضع ریهم تعب یگریداشته باشد. چشم انداز، به نحوه د یتیوضع نیچن

 .از سازمان ما در ذهن خود داشته باشند ینگرش و برداشت نیو ...( چن )مردم، کارکنان نفعانیذ میدوست دار

 

 

 

 

 

 

کسب  یشتریب یتا دستاوردها میرا توانمندتر ساز یخاک یکره نیا یرو یهر فرد و سازمان میخواهیما م
 .کنند

کروسافت ی ما   ت یمأمور  

به حداقل   یابیبا دست  ،یبرق از منظر بازده اقتصاد  دیدر صنعت تول  یگذارهیسرما  ی شرکت ها  نیاز برتر  یکی
  ندهیسال آ 5 یط دیمگاوات تول 5000 تیظرف

 چشم انداز یک شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی 

 بیانیه ماموریت 
 

 ها چشم انداز و ارزش 
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 رشد و توسعه تاریخچه،  

 پیدایش 
با  یمتن ساختگ  پسومیلورم ا

نامفهوم از صنعت  یسادگ دی تول
 است.  کی چاپ گراف

 تغییر راهبرد 
و متون بلکه روزنامه و  چاپگرها

مجله در ستون و سطرآنچنان که 
 .  تالزم اس

 

 ثبت به عنوان دانش بنیان 
در شصصصصصصصصصصصت و سصصصصصه   یادیز یکتابها

 نصصدهیدرصصصصصصصصصصد گصصذشصصصصصصصتصصه، حصصال و آ
 .طلبد یشناخت جامعه را م

 فروردین
1390 

 خرداد
1392 

 بهمن
1396 

 مهر
1398 

 کارخانه جدید تاسیس  
و متون بلکه روزنامه و  چاپگرها

مجله در ستون و سطرآنچنان که 
 الزم است 
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مثال: لورم  دیآ یم نجایمحصول در ا حاتیتوض
نامفهوم از  یسادگ دیبا تول یساختگ متن پسومیا

 است.  کیصنعت چاپ و با استفاده از طراحان گراف
و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و  چاپگرها

 یفعل طیشرا یسطرآنچنان که الزم است و برا
متنوع با هدف بهبود   یو کاربردها  ازیمورد ن  یتکنولوژ
 باشد.  یم یکاربرد یابزارها
حال و  در شصت و سه درصد گذشته، یادیز یکتابها

 طلبد  یشناخت فراوان جامعه و متخصصان را م  ندهیآ
 

 
 

 

 

 

ویژگی 
شماره 

یک

ویژگی 
شماره دو

ویژگی 
دیگر

ویژگی 
خاص

گارانتی 
ده ساله

تصمین 
کیفیت

 محصوالت ما 
 

 آید عنوان محصول یا خدمت در اینجا می 
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 بهسازی لرزه ای

 ارائه امور مشاوره بهسازی لرزه ای ✓
 اجرای طرح بهسازی سازه ✓

 
EPC 

 خدمات مهندسی ✓
 خدمات تدارک ملزومات و تجهیز پروژه ✓
 خدمات اجرایی پروژه ✓

 
 مدیر فنی و نظارت بر اجرا

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

 
 )عنوان خدمت یا محصول(

 )جزییات خدمت/محصول( ✓
 )جزییات خدمت/محصول( ✓
 خدمت/محصول()جزییات  ✓

 خدمات ما 
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 فعالیت هنام شرکت / حوز  لوگو 

 

 شرکت تناوب 
 مدیریت پروژه های نفت و گاز

 

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

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 آموزش و درمان 

 

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

 

 شرکت تناوب 
 مدیریت پروژه های نفت و گاز

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 آموزش و درمان 

 

 

 

 مشتریان ما 
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برج مسصصصصصصکونی مینیاتور یکی از مرتفع ترین برج های 
مسصصکونی مشصصهد در منطقه کم ترافیک با چشصصم انداز 

واحد مسصصصکونی در ابتدای    50نظیر با تعداد حدود بی 
 بلوار الدن در حال ساخت می باشد.

مترمربع بصا    1100برج مینیصاتور در زمینی بصه مسصصصصصصصاحصت 
طبقه  27مترمربع مشصصصصصصتمل بر   15000 زیربنای بالغ بر  

با امکانات رفاهی لوکس در نظر دارد تا فضصصایی همراه 
 نماید.با آرامش را برای ساکنان مهیا 

 

پروژه طراحی و اجرای انبار •
مرکزی عنوان پروژه

شرکت خودروسازی کیش •
خودرو کارفرما

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

تاریخ پروژه

 ها پروژه 
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0

1

2

3

4

5

6

فروش مهر فروش آبان فروش آذر فروش دی 

نمودار فروش چهار ماه گذشته

محصول یک محصول دو محصول سه

 فروش و سهم بازار 

سهم بازار محصول یک

مهر آبان آذر دی

درآمد حاصل از فروش

محصول یک محصول دو محصول سه محصول چهار
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 ساختار سازمانی 

پژمان شایسته

رییس هیات مدیره

امین احمدی 
مدیر داخلی

امین احمدی 
مدیر داخلی

امین احمدی 
سرپرست خط

امین احمدی 
سرپرست خط

امین احمدی 
کارشناس

امین احمدی 
سرپرست خط

امین احمدی 
مدیر داخلی

امین احمدی 
مدیر داخلی

امین احمدی 
سرپرست خط

امین احمدی 
کارشناس

امین احمدی 
کارشناس

کامران خسروی

مدیر عامل
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 دکتر پژمان شایسته 
 رییس هیئت مدیره 

 دکتری شهرسازی 

p.shayesteh@gmail.com  

و اجرایی و متخصص در زمینه مهندسی شهرسازی و مدرس  سابقه مدیریتی 20مران با بیش از دکترای ع
 دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 خسروی   کامران دکتر  
 رییس هیئت مدیره نایب  
  مدیریت بازرگانیدکتری 

k.khosravi@gmail.com 

 مذاکره و تجارت بین الملل و اجرایی و متخصص در  سابقه مدیریتی 20با بیش از  یبازرگاندکترای 

 

 

 دکتر پژمان شایسته 
 رییس هیئت مدیره 

 دکتری شهرسازی 

p.shayesteh@gmail.com  

و اجرایی و متخصص در زمینه مهندسی شهرسازی و مدرس  سابقه مدیریتی 20مران با بیش از دکترای ع
 دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

 

 اعضای هیئت مدیره 
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گواهینامه استاندارد ایزو 
9001 

گواهینامه استاندارد ایزو 
14001 

 OHSASگواهینامه استاندارد 
18001:2007 

 

 

 

جایزه ملی بهره وری و تعالی 
1390سازمانی 

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

 جوایز و افتخارات 

 ها   نامه ی استانداردها، مجوزها و گواه 
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 شعبه سعادت آباد 

 30پ -زرافشان خ -سعادت آباد-تهران: آدرس شعبه
 021-66951789: تلفن تماس شعبه

 4564778982:کدپستی شعبه
 201:کد شعبه

 

 ونک شعبه  

 30پالک -خدامیخیابان   -ونک-تهران: آدرس شعبه
 021-66951789: تلفن تماس شعبه

 4564778982:کدپستی شعبه
 221:شعبهکد  

 

 الهیه شعبه  

 30پ -خیابان زرافشان - الهیه-تهران: آدرس شعبه
 021-66951789: تلفن تماس شعبه

 4564778982:کدپستی شعبه
 301:کد شعبه

 

 ستارخان شعبه  

 خیابان زرافشان -ستارخان-تهران: آدرس شعبه
 021-66951789: تلفن تماس شعبه

 4564778982:کدپستی شعبه
 501:کد شعبه

 

 

 

 ها نمایندگی 
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 تیمسئول ایها شرکت یاجتماع تیمسئول ای (Corporate Social Responsibility) یشرکت یاجتماع تیمسئول
. پردازدی»اخالق کسب و کار« است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع م یها از جستارهاسازمان یاجتماع
در جهت حفظ، مراقبت و کمک به   یستیاست که شرکت با  یو تعهدات  فیمجموعه وظا  یشرکت یاجتماع  تیمسئول
 :شوند  یم  میبه سه دسته تقس (CSR) یشرکت  یاجتماع  تیانجام دهد. مسئول  کند،یم  تیکه در آن فعال  یاجامعه

از تمرکز خود   یشرکت بخش بزرگ  ،یاجتماع  یها  تینوع از مسئول  نی: در ا  یط ی مح   ی اجتماع   ی ها ت ی مسئول  .1
 .گذارد یم یعیو منابع طب ستیز طیحفظ مح یرا بر رو

خود را در نظر گرفتن خدمات  تیشرکت مسئول CSR نوع از نی: در ا رخواهانهی خ  ی اجتماع  ی ها ت ی مسئول  .2
تالش   یمختلف  یها  نیمعضالت تحت عنوان کمپ  نیرفع ا  یدانسته و برا  یو رفع معضالت اجتماع  یاجتماع

 .کند یم
 ی شتریب تیاز اهم یاجتماع تیمسئول یسطح، جنبه اخالق نی: در ا یاخالق  ی اجتماع  ی ها ت ی مسئول  .3

باالتر،  یپاداش ها قیبه کارمندان از طر شتریها شامل پرداخت درآمد ب تیمسئول نیبرخوردار است. ا
 یم  رهیغو    ینفسابقه و شهرت م یدارا  یاجتناب از کارکردن با شرکت ها  کاران،یب  یفراهم کردن فرصت برا

 .باشد

 
 

 

 

محیط زیست

اشتغال پایدار

حمایت از 
کودکان کار

 مسئولیت اجتماعی 


