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 .1معرفی اجمالی شرکت

شرکت لیان صنعت پویا با همکاری متخصصین با تجربه به منظور استفاده از توان علمی و تجربه فنی و مدیریتی
موجود در سال  84تاسیس گردیده است ،و از آن زمان تا کنون پروژه صنعتی بسیاری در زمینه های گوناگون را با
موفقیت و رضایت مندی کارفرمایان به راه اندازی رسانده است همچنین این شرکت به منظور انجام پروژه های
مختلف اقدام به تاسیس شرکت های بازرگانی و مهندسی در خارج از کشور ( Balsinکشور مالزی) نموده است.

 1.1مشخصات عمومی شرکت
نام تجاری  :شرکت لیان صنعت پویا
نام اختصاری LSP :
سال تاسیس 1384 :
نوع شرکت  :خصوصی (مسولیت محدود)
شماره ثبت 249971 :
تعداد پرسنل کلیدی شرکت  20 :نفر
آدرس دفتر مرکزی :تهران -سعادت آباد – خیابان عالمه طباطبائی شمالی – پالک  87واحد 30
آدرس سایت اینترنتی www.lyanco.com :
آدرس پست الکترونیکی lsp@lyanco.com :
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 1.2موضوع فعالیت شرکت
•

طراحی ،خرید ،نصب و راه اندازی )(EPC

•

خدمات مهندسی اعم از طراحی  ،نظارت  ،تدوین دانش فنی و انتقال تکنولوژی

•

مدیریت و اجرای پروژه های برق ،کنترل ،اتوماسیون صنعتی

•

برنامه نویسی خطوط تولید واحدهای صنعتی

•

مدیریت پیمان() MC

•

کلید در دست )(Turn Key

•

طراحی و اجرا )(EPC

•

طراحی  ،ساخت  ،نصب  ،بهره برداری  ،مشاوره  ،تعمیر و نگهداری  ،نظارت و آموزش

•

عضو پیمانکاران مجاز صنعت فوالد با کد  15010323در ذوب آهن اصفهان

•

عضو انجمن اتوماسیون صنعتی ایران
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.2ساختار سازمانی

ساختار اجرایی شرکت بصورت ترکیبی از هسته مرکزی ثابت و ساختار پروژه ای است.

بدین معنی که سیستم های اداری و مدیریتی و دانش و تجربه شرکت در هسته مرکزی باقیمانده ولی پروژه های
مختلفی که بصورت مستقل توسط تیم پروژه اجرا می شوند دارای استقالل کافی به لحاظ مدیریتی ،مالی و اجرایی
هستند.
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مزایای این روش عبارت است از :
•

حفظ سوابق و تجربیات کسب شده درون شرکت

•

امکان استفاده از تجربیات و نتایج پروژه های قبلی در پروژه های آتی

•

کاهش هزینه های باال سری شرکت و پروژه ها بدلیل استفاده از نقاط مشترک سـایر پروژه ها و شرکت

•

کاهش قیمت تمام شده پروژه ها بدلیل استفاده از نقاط مشترک سایر پروژه ها و شرکت

•

امکان برنامه ریزی استراتژیک بدلیل وجود هسته مرکزی و رسیدن به اهداف دراز مدت

•

حفظ نیروهای کلیدی در قالب هسته مرکزی

•

استقالل مالی و مدیریتی پروژه ها جهت ایجاد بهره وری باالتر

•

انعطاف پذیری اجرایی در قالب پروژه ها

•

اجرای فعالیتهای تخصصی در قالب پروژه ها

مهمترین مسئولیتهای هر بخش عبارتند از:
•

مدیر عامل :
– مسئولیت مدیریت عمومی شرکت
– تعریف و تغییر خط مشی کیفیت
– تعریف مسئولیتها و اختیارات
– بازنگری سیستم مدیریت کیفیت

•

معاون اجرایی
– برنامه ریزی و اجرای پروژه ها
–

تامین ،بازرسی و انتقال کاالها و مواد مرتبط با پروژه ها

– مدیریت و بازنگری قراردادهای پروژه ها
– مدیریت فرایندهای مهندسی مربوط به پروژه های ساخت ،نصب ،راه اندازی و نظارت های
کارگاهی به کمک معاون فنی و مهندسی
•

معاون امور کیفیت :
–

مدیریت ،اجرا و بررسی کلیه کارهایی که روی کیفیت تاثیر گذار هستند.
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– تهیه و به روز سازی رویه های کنترل کیفیت
–

به کار گماشتن سرپرست تضمین کیفیت برای هر پروژه

– پیگیری اقدامات اصالحی
–
•

کنترل مدارک استاندارد شرکت

معاون فنی و مهندسی
– ایجاد و به روز سازی آرشیو فنی
–

طراحی ،مهندسی و تهیه اطالعات فنی مورد نیاز پروژه ها

– ایجاد گروه های تخصصی و فنی برای پروژه های مختلف
•

مدیر بازرگانی و روابط عمومی و آموزش
– تحقیق بازار  ،آنالیز فرصت ها و تهدیدها
– تعیین نیاز مشتریان و ارائه پیشنهادات

•

–

ارزیابی نظرات مشتریان و پیگیری خدمات پس از فروش و گارانتی

–

آموزش پرسنل و برنامه ریزی برای ارتقاء و سطح کیفی کارکنان

مدیر اداری مالی
– حسابداری و امور مالی
– امور اداری و منابع انسانی
– تدارکات شرکت و پروژه ها
– امور قراردادها

•

مدیر پروژه
– مدیریت کلی اجرای پروژه
– برقراری ارتباط بین منابع پروژه و شرکت
– تهیه و اجرای برنامه پروژه
– کنترل هزینه ،برنامه و کیفیت پروژه

–

گزارش منظم پیشرفت پروژه
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 .3توان فنی و مهندسی

این شرکت با بهره مندی از ترکیب مهندسی مناسب و با توجه به سوابق ذکر شده ،آمادگی خدمت رسانی به
شرکتهای مشاوره و طراحی و اجرا را دارا است.
–

مشاوره درراستای انتخاب تجهیزات برق و کنترل ازلحاظ آخرین تکنولوژی روز

– مشاوره در طراحی نقشه های برق و کنترل
–

تهیه تجهیزات  ،اجرا شبکه اتوماسیون صنعتی کارخانجات

– برنامه نویسی و راه اندازی اطاق کنترل
–

نصب نظارت و کنترلهای اولیه ،حین ساخت و در مراحل پایانی کار

– و راه اندازی سیستمهای برق و کنترل
–

تبدیل داده ها به مشخصات و ویژگیهای فنی

–

ارائه مستندات راهبری ،بهره برداری ،تعمیر و نگهداری

– تحویل دائم و پشتیبانی
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لیست نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده3.1
* ABB SOFTWARE
* PCS7
* STEP7
*TIA PORTAL
* S5
* WINCC
*WINCC FlEXIBEL
* AUTOCAD
* SOLID WORK
* ACCESS
* ORACEL
* SQL SERVER
* VISUAL C
* VB.NET
* MICROSOFT OFFICE SERIES

لیست استانداردهای مورد استفاده3.2
NEC

National Electrical Code

API

American Petroleum Institute

ASME

American Society of Mechanical Engineers

DIN

Deutsche Nor men

ISO

International Standard Institute

IEC

International Electromechanical Standard

ISA

Instrument Society of America

NEMA

National Electrical Manufacturers Association

IEEE

Institute of Electrical and Electronic, Engineering
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 .4توان ساخت  ،نصب و مونتاژ

پس از ارائه مستندات ،تکنولوژی ساخت و مونتاژپروژه ها ،توسط بخش فنی و مهندسی طراحی و طی مراحل
کنترل و تائید نهایی کار برنامه ریزی اجرا توسط مدیریت پروژه انجام می گیرد و بر اساس برنامه ) (CPMتهیه
شده ،عملیات اجرایی با فلوچارت کلی زیر آغاز می گردد:
-

کنترل و جمع بندی لیست قطعات و مواد و درخواست خرید
– تامین مواد و قطعات و ورود به انبار پروژه
– کنترل و بازرسی
– آماده سازی مواد اولیه تائید شده
– جوشکاری و مونتاژ
– عملیات تکمیلی
– مونتاژهای نهایی
– نصب تجهیزات اصلی
– تکمیل ارتباطات بین قطعات
– نظارت و کنترل نهایی
– تستهای عملیاتی سرد و گرم
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•

با توجه به انجام پروژه های متنوع در سطوح مختلف از نظر فرآیندهای ساخت و تولید و مدیریت با
شرکتهای مطرح در صنعت ،آشنایی و تجربه مناسب در خصوص محدودیتهای ساخت داخل و انواع
روشهای ساخت و تولیدات استانداردها و سخت افزارهای موجود حاصل شده است.

•

همچنین تعداد قابل توجهی ازپیمانکاران فرعی درسطوح مختلف دراین رابطه شناسایی،طبقه بندی و
ارزیابی شده اند که میتوان در پروژه های مختلف با استفاده از توان تخصصی آنها کار را به بهترین شکل
اجرا کرد.

•

زمینه های فوق  ،عالوه بر دانش و تجربه استفاده از روشهای جدید مدیریت ،ساخت ،بکارگیری سخت
افزارهای مناسب ،نیروی انسانی متبح ر ،در مجموع قابلیتهای مناسب را برای مدیریت پروژه های مختلف
در این شرکت بوجود آورده است.

•

کلیه فرایند های ساخت ،تولید و اجرا بر اساس دستورالعملهای تنظیم شده و رعایت استانداردهای
تعیین شده در حین طراحی انجام می گیرند.
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 .5کنترل و مدیریت پروژه

با توجه به ضرورت پیاده سازی سیستمهای مهندسی صنایع بصورت محوری در تمامی شرکتها  ،فعالیت کنترل و
مدیریت پروژه یکی از ارکان اصلی شرکت لیان صنعت پویا است  .که در این راستا کلیه مدیران با این مفاهیم و
نحوه استفاده از این نوع ابزارهای مدیریتی آشنایی کامل دارند و عالوه بر جذب نیروهای متخصص  ،از نرم
افزارهای تخصصی مربوطه مانند  Expedition ، Primavera ، MS Project ، TimeLineدر تمامی پروژه ها
استفادهمیگردد.
فرایند کلی اجرایی سیستم اطالعاتی مدیریت پروژه ) (PMISبه شکل زیر انجام می شود:
– بررسی الزامات قراردادی و تدوین فعالیتها و برنامه ریزی پروژه
–

پردازش فعالیتها با نرم افزار و تعیین سطوح فعالیتها و استخراج مسیر بحرانی )(CPM

–

استخراج برنامه های هفتگی و ماهانه گروهها و منابع مختلف پروژه

–

تهیه گزارشات دوره ای از پیشرفت فیزیکی ،مالی و زمانی و استخراج مغایرت با برنامه و ارائه
راهکار جبران

–

برگزاری جلسات دوره ای کنترل پروژه و بررسی مغایرتها و مشکالت و تصویب راهکارهای
اتخاذ شده

– پیگیری مصوبات جلسات کنترل پروژه
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سیستم گردش اطالعات مدیریت پروژه در سه حوزه انجام می پذیرد که هر یک وظایفی را بر
عهده دارند :
 – 1حوزه برنامه ریزی
 ) 1-1استخراج اطالعات قرارداد
 ) 2-1تهیه لیست فعالیتها
 ) 3-1تعیین و تخصیص بودجه و بودجه بندی طرح
 ) 4-1برآورد نیروهای انسانی مورد نیاز و تهیه برنامه نیروی انسانی
 ) 5-1برآورد ماشین آالت مورد نیاز و تهیه برنامه نیروی انسانی
 ) 6-1تعریف ساختار شکست و کدینگ فعالیتها )(WBS
 ) 7-1تهیه طرح اولیه ) (Master Planو تهیه برنامه تا سطوح پائین
 ) 8-1تعیین ضرایب ارزش وزنی ) (W.Fفعالیتها
 – 2حوزه کنترل
 ) 1-2آمار نیروی انسانی
 ) 2-2آمار ماشین آالت
 ) 3-2آمار احجام اجرایی
 ) 4-2صورت پرداختهای مالی
 – 3حوزه گزارشات
 ) 1-3گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه
 ) 2-3گزارش پیشرفت مالی پروژه
 ) 3-3فعالیتهای بحرانی پروژه
 ) 4-3گزارش برنامه های اجرایی دوره ای
 ) 5-3گزارش برنامه زمانبندی به هنگام شده
 ) 6-3گزارش مقایسه ای ماشین آالت
 ) 7-3گزارش مقایسه ای نیروی انسانی
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 .6خالصه ای از تجربیات و سوابق مدیران اصلی شرکت



پروژه پتروشیمی ماهشهر شرکت شبکه پارس سرپرست برق و ابزار دقیق



پاالیشگاه ساخت بنزین ترکمنستان مسئول شاپ کالیبراسیون شرکت میسان



پروژه ترزیق گاز فراشمند شرکت طرح وبازرسی پیمانکار برق



پروژه ترزیق گاز آغاجاری امیدیه اهواز شرکت نیک نصب نیرو سرپرست اجرا



پروژه نم زدائی گاز ترکمنستان مسئول شاپ کالیبراسیون شرکت میسان



پروژه پاالیشگاه بندر عباس سرپرست اجرا یی برق



پروژه پاالیشگاه اهواز شرکت کاندوئیت پیمانکار برق



پتروشیمی تبریز شرکت جهان پارس



پروژه پاالیشگاه هشتم بندر عباس تکنسین ابزاردقیق



پتروشیمی تبریز تصفیه فاضالب شرکت تکنیکال



پروژه شرکت نفت اراک شرکت رادمان توان پیمانکار نصب تجهیزات



پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رشت تکنسین برق



پروژه نیروگاه حرارتی اراک مسئول شاپ کالیبراسیون شرکت توسعه نیرو



پروژه نیرو گاه طوس شرکت آتانور نصب و تست وراه اندازی



پروژه نیروگاه شیشه قزوین شرکت آتانور مدیر اجرایی برق
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پروژه نیروگاه سد کرخه شرکت ایران پادنگ سرپرست اجرا برق



پروژه پست  KV 132ایزه اهواز



پروژه شرکت ویالرد  -جزیره خارک پستهای برق



پروژه شرکت تکنیکال در کارگاه قند مغان پستهای برق و استاکر و ریکالیمر



پروژه شرکت تکنیکال در کارگاه ایران خودرو سالن رنگ وشاسی



پروژه شرکت تکنیکال در کارگاه کارخانه آهک ایران شهرپستهای اصلی



پروژه ایران آتانور نیروگاه شهید منتظری اصفهان پست KV33



پروژه ایران آتانور در نیروگاه درچه پست KV230



پروژه ایران آتانور در مجتمع فوالد مبارکه توربینهای بادی



پروژه مجتمع فوالد مبارکه پاالیشگاه اراک خط تولید



نیروگاه سیکل ترکیبی قزوین پست اصلی KV230



انتقال آب دریاچه به پاالیشگاه بندر عباس شرکت I.G.C



پروژه نصب کوره بلند امیر کبیرشرکت طراحی صنعتی ایران



پروژه نصب کوره بلند عیبل اهوازشرکت طراحی صنعتی ایران



پروژه تخلیه سنگ بندر امام شرکت طراحی صنعتی ایران



پروژه تسهیالت گازی آغاروداالن شیراز تکنسین ابزاردقیق



پروژه شرکت ملی سرب و روی زنجا ن تکنسین برق و ابزار دقیق



پستهای اصلی الستیک بارز



پروژه اجرا برق سالن رنگ ایران خودرو



پروژه بخشی از خط تولید شرکت O1



پروژه برق کنترل پلی اکریل یزدشرکت I.B.C



تخلیه سنگ آهن بندر امام خمینی ماهشهر سرپرست کارگاه برق و ابزار دقیق



طرح توسعه D.M.Tاصفها ن سرپرست کارگاه برق و ابزار دقیق
14



پروژه آلومینیم اراک شرکت آتانور پست KV230



پروژه فوالد مبارکه شرکت آتانور تست و راه اندازی نیروگاه



پروژه اسکله فوالد هرمز گان شرکت تکنیکان پیمانکار نصب برق



پروژه آلو مینیم جاجرم خراسان شرکت گلسافر پیمانکار برق



مهندس برق ذوب آهن اصفهان



مدیر آموزش فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد ساری



مجتمع صنعتی الستیک آرتاویل تایر



شرکت مهندسی قائم سپاهان – ذوب آهن



طراح بردهای نساجی ماشین آالت بافندگی



کارشناس فنی – طراحی بردهای الکترونیکی و برنامه نویسی



ساخت تابلو PLC ,و راه ا اندازی انتقال مواد خام سیمان کرمان



ساخت تابلوهای و راه اندازی بارگیرخانه سیمان کردستان



نصب و راه اندازی طرح توسعه نساجی یزد بافت



نصب و راه اندازی طرح توسعه نساجی بابکان



نصب و راه اندازی کارخانه یزد پلی استر



پیمانکار برق شرکت پارس ارسا



پیمانکار نصب و راه اندازی شرکت سیمان فراز فیروزکوه



پروژه شرکت تکنیکال در کارگاه سیمان لوشان پستهای اصلی و فرعی



سیمان خاش پست اصلی



نصب وراه اندازی سیمان بندر خمیر



نظارت بر نصب و راه اندازی شرکت سیمان مازندران کارخانه ساریت



پیمانکارنصب و راه اندازی سیمان کویر کاشان
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 .7پروژه های شرکت

 7.1پروژه های انجام شده
 راه اندازی سیمان کویر کاشان
 راه اندازی آسیاهای مواد و سیمان ،طرح جایگزینی سیمان تهران (اولین راه انداز آسیای های
سیمان غلطکی فایفر در ایران)
 راه اندازی خط تولید سیمان شهرکرد
 برنامه نویسی  ،راه اندازی استاکر و رکالیمر سیمان الر سبزوار
 طراحی سیستم کنترل و برنامه کل خط تولید سیمان الر سبزوار
 مدیریت پیمان درنصب و راه اندازی برق و کنترل سیمان الر سبزوار
 نصب تجهیزات پست  132به  6.3کیلو ولت سیمان الر سبزوار
 نصب و راه اندازی برق و کنترل سیمان تولیدی فیروزکوه با گروه همکارCES
 بهره برداری  ،نگهداری و تعمیرات برق و کنترل سیمان تولیدی فیروزکوه
 طراحی برق و کنترل و مشاوره طرح افزایش ظرفیت سیمان خاش  ،با گروه همکار شرکت احداث
پایه
 برنامه نویسی  ،راه اندازی استاکر و رکالیمر سیمان اردستان
 نصب و راه اندازی برق و کنترل سیمان اردستان
 نصب تجهیزات پست  63به  6.3کیلو ولت سیمان اردستان
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 بهره برداری  ،نگهداری و تعمیرات برق و کنترل سیمان بوهروک یزد
 مشاوره سیستم کنترل سیمان نائین
 نصب و راه اندازی برق و کنترل سیمان شاهرود
 نصب تجهیزات پست  63به  6.3کیلو ولت سیمان شاهرود
 نصب و راه اندازی برق و کنترل فاز یک سیمان سردار
 طراحی و برنامه نویسی تابلوهای کنترل سنگ شکن سیمان خوزستان
 نصب و راه اندازی برق و کنترل سنگ شکن سیمان المرد
 برنامه نویسی و راه اندازی سالن خاک سیمان ساروج بوشهر
 نصب برق و کنترل سیمان آذرآبادگان خوی
 طراح و مشاور برق وکنترل سیمان جوین
 نصب و راه اندازی برق و کنترل سیمان جوین
 نصب تجهیزات پست  132به  6.3کیلو ولت سیمان جوین
 راه اندازی و بهره برداری برق و کنترل سیمان جوین
 نصب و راه اندازی تجهیزات برق و کنترل سیمان ارومیه
 نصب تجهیزات پست  63به  6.3کیلو ولت سیمان ارومیه
 نصب و راه اندازی تجهیزات برق و کنترل و ابزار دقیق سیمان سامان غرب
 نصب تجهیزات پست  63به  6.3کیلو ولت سیمان سامان غرب
 نصب و راه اندازی برق ،کنترل ،ابزار دقیق و نیز راه اندازی کل خط تولید طرح توسعه سیمان ایالم
(الکتریکال ،مکانیکال و پروسس)
 بهره برداری طرح توسعه سیمان ایالم
 طراحی ،تامین و برنامه نویسی سیستم کنترل سنگ شکن سیمان نیزار قم
 طراحی ،تامین و برنامه نویسی سیستم کنترل تخلیه سیلوهای سیمان نیزارقم
 طراحی ،تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات برق ،کنترل و ابزار دقیق سیمان مجد خواف )(EPC
 طراحی و برنامه نویسی سیستم کنترل آسیاب ،سیلوهای سیمان و بارگیرخانه سیمان مجد خواف
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 مشاوربرق وکنترل سیمان ونزوئال
 طراحی و برنامه نویسی سنگ شکن سیمان ونزوئال
 طراحی ،مشاوره ،تامین و ساخت تابلوهای کنترل کل خط تولید کربن بلک صنعتی صدف (دزفول)
 برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل کل خط تولید کربن بلک صنعتی صدف (دزفول)
 طراحی ،راه اندازی سیستم ساختمان برج فرمانیه BMS
 طراحی ،تامین و برنامه نویسی کشتی مسافربری رانیا در بندر خرمشهر
 برنامه نویسی و راه اندازی سولفور جامد پاالیشگاه تهران
 طراحی ،تامین و برنامه نویسی شرکت ظفران (طرح توسعه گوگرد سازی پاالیشگاه تهران)
 نصب و راه اندازی برق و سیستم کنترل مرکزی سیمان گیالن سبز
 طراحی ،مشاوره ،تامین و سیستم کنترل مازوت و سوخت رسانی سیمان گیالن سبز
 راه اندازی ،به ظرفیت رساندن وبهره برداری خط سیمان گیالن سبز با کنسرسیوم
 نصب و راه اندازی تجهیزات برق  ،کنترل و ابزار دقیق فازاول سیمان مندشتی
 طراحی ،تامین و راه اندازی سیستم کنترل و برنامه نویسی کل خط تولید سیمان کیاسر
 تامین ،طراحی ،مکانیکال و تاسیسات مجتمع گلخانهای نازدانه گل و گیاه
 تامین ،طراحی ،ساخت تابلوهای کنترل ،برنامه نویسی مجتمع گلخانهای نازدانه گل و گیاه
 طراحی و برنامه نویسی سیستم کنترل کل خط پروژه استحصال معدن طالی زرشوران
 راه اندازی سیستم کنترل کل خط پروژه استحصال معدن طالی زرشوران
 نصب و راه اندازی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق پروژه کک سازی فوالد زرند ایرانیان
 راه اندازی مکانیکال  ،برق وکنترل ،پروسس خط تولید پروژه کک سازی فوالد زرند ایرانیان
 تامین و نصب برجهای نور پروژه فوالد زرند ایرانیان
 نصب برق و ابزار دقیق پمپ خانه فوالد بوتیای ایرانیان
 راه اندازی مکانیکال،برق و ابزار دقیق و پمپ خانه فوالد بوتیای ایرانیان
 نصب برق و ابزار دقیق خط تولید گندله سازی فوالد زرند ایرانیان (جالل آباد)
 نصب تجهیزات برق و کنترل و ابزار دقیق پروژه دراگون (اشتهارد).
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 نصب و راه اندازی تجهیزات پست برق  230کیلو ولت فوالد بوتیای ایرانیان
 طراحی و برنامه نویسی تابلو های کنترل قطار شهری مشهد خط 2
 طراحی ،برق و سیستم کنترل و دستگاه آبیاری گلخانه مدرن آقای رنجبر
 نصب و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق پروژه گندله سازی فوالد بوتیای ایرانیان
 راه اندازی بصورت کامل گندله سازی فوالد بوتیای ایرانیان
 نصب و اجرای الکتریکال و مکانیک غیر زیارتی پروژه صحن حضرت فاطمه زهرا (س)
 اجرای خط انتقال هوایی  MVفوالد سنگان
 نصب و راه اندازی تجهیزات پست برق  230کیلو ولت فوالد زرند
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 7.2پروژه های در دست اجرا

 طراحی ،تامین و راه اندازی سیستم کنترل و برنامه نویسی کل خط تولید پروژه سیمان عمران آریا

 طراحی ،ساخت ونصب گلخانه مدرن تحقیقاتی دانشگاه تهران
 نصب برق  ،کنترل و ابزاردقیق پروژه آهک فوالد بوتیای کرمان
 راه اندازی پروژه آهک فوالد بوتیای کرمان
 نصب برق  ،کنترل و ابزاردقیق واحد گندله سازی فوالد پاسارگاد
 طراحی ،تامین سیستم کنترل و برنامه نویسی آسیای سیمان بصره
 نصب تجهیزات برق پروژه فوالد بوتیای کرمان
 نصب برق  ،مکانیک ،پایپینگ ،سازه های فلزی و رنگ آمیزی در نواحی  BFو  OPپروژه فوالد
زرند
 راه اندازی نواحی  BFو  OPپروژه فوالد زرند
 پروژه تهیه ،اجرا ،نصب و راه اندازی شبکه جمع آوری ،خط انتقال و تصفیه خانه فاضالب
شهرکرمان
 پروژه عملیات بتنی سازه های مخازن آب و ایستکاه پمپاژ تصفیه خانه شهر کرمان
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 7.3تجربیات شرکت در انجام پروژه های عمرانی
 پروژه صحن حضرت فاطمه الزهرا (س) در نجف اشرف
 پروژه ساخت دو دستگاه گلخانه مدرن دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 پروژه تهیه ،اجرا ،نصب و راه اندازی شبکه جمع آوری ،خط انتقال و تصفیه خانه فاضالب
شهرکرمان
 پروژه عملیات بتنی سازه های مخازن آب و ایستکاه پمپاژ تصفیه خانه شهر کرمان

 7.4تجربیات شرکت در انجام پروژه های سیستم کنترل
 طراحی  ،خرید و تامین سیستم کنترل و برنامه کل خط تولید سیمان الر سبزوار
 برنامه نویسی و راه اندازی کل خط سیمان الر سبزوار
 طراحی و برنامه نویسی تابلوهای کنترل سنگ شکن سیمان خوزستان
 برنامه نویسی و مانیتورینگ استاکر و ریکالیمر سیمان خوزستان در جهت تبدیل برنامه  S5به S7
شرکت زیمنس وWinCC Flexible
 همکاری در راه اندازی سیستم کنترل پروژه سیمان آذرآبادگان خوی به همراه تیم راه اندازی
شرکت  ABBسوئیس
 راه اندازی سیستم کنترل کل خط سیمان جوین با همکاری شرکت زیمنس آلمان
 راه اندازی کلیه  PLCهای محلی (تکنولوژی شرکت زیمنس آلمان) و همکاری در راه اندازی
سیستم کنترل پروژه طرح و توسعه سیمان ایالم (تکنولوژی شرکت  ABBسوئیس)
 طراحی  ،خرید و تامین قطعات تابلوهای دپارتمان های سنگ شکن و سیلوهای سیمان به همراه
برنامه نویسی نرم افزار و مانیتورینگ در پروژه سیمان نیزار قم
 طراحی ،تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات برق ،کنترل و ابزار دقیق سیمان مجد خواف )(EPC
 طراحی و برنامه نویسی سیستم های کنترل آسیاب سیمان و سیلوهای سیمان و بارگیرخانه
سیمان مجد خواف
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 طراحی و برنامه نویسی تابلوهای کنترل سنگ شکن سیمان ونزوئال
 طراحی ،مشاوره ،تامین و ساخت تابلوهای کنترل کل خط تولید کربن بلک صنعتی صدف (خط
 Hardو )Soft
 برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل کل خط تولید کربن بلک صنعتی صدف (خط  Hardو
)Soft
 راه اندازی و برنامه نویسی سنگ شکن و سالن خاک و تکمیل برنامه نویسی و راه اندازی سیستم
کنترل کل خط پروژه سیمان گیالن سبز
 طراحی ،مشاوره ،تامین و سیستم کنترل مازوت و سوخت رسانی سیمان گیالن سبز
 طراحی و تامین سیستم کنترل و برنامه نویسی کل خط تولید سیمان کیاسر
 تامین ،طراحی ،ساخت تابلوهای کنترل و برنامه نویسی مجتمع گلخانهای نازدانه گل و گیاه
 طراحی و برنامه نویسی سیستم کنترل ،کل خط پروژه زرشوران
 نصب و راه اندازی تجهیزات کنترل پروژه کک سازی فوالد زرند ایرانیان
 طراحی و برنامه نویسی تابلو های کنترل قطار شهری مشهد خط 2
 طراحی ،برق و سیستم کنترل و دستگاه آبیاری گلخانه مدرن آقای رنجبر
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 .8شرکتهای همکار

این شرکت عالوه بر استفاده از نیروهای متخصص و مجرب ،همواره در راستای گسترش مشارکتها با سازمانها
و شرکتهای دیگر به منظور کسب بازار و کاهش هزینه های تمام شده محصول فعالیت می نماید.بطوریکه هم
اکنون با برنامه ریزی اجرایی ،در پروژه های مختلف به صورت شرکت همکار ) (Joint Ventureو پیمانکار
دست دوم در حال انجام است .
با بکارگیری از این ساختار و با در نظر گرفتن حجم پروژه ها ،شرکت از انعطاف پذیری قابل توجهی در
بازاریابی و جذب پروژه ها و اجرا مناسب آنها برخوردار است.
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 .9گواهی نامه ها و تقدیر نامه های شرکت
Certificates:
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