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  خالصه اطالعات شركت
   :آموزش،توانمندسازي و فرهنگ سازي محيط زيست 

 جهت گروهها و سنين مختلف علمي ، عملي و كاربرديمحيط زيستي  ارائه آموزشهاي  
 توانمند سازي و فرهنگ سازي محيط زيستي 

  مناسبتي محيط زيستي محتواي آموزشي ،برنامه هاي فرهنگي و تهيه  
    : بهينه سازي مصرف انرژي شامل 

 تلفات  و هدر رفت انرژي در ساختمانها و ارائه راهكارهاي  مميزي عبوري انرژي ، عارضه يابي و شناسايي
 بهينه سازي مصرف 

  پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي با اولويت كاهش تلفات و هدر در سيستمهاي حرارتي و سياالتي و انجام
 استقرار سيستمهاي هوشمند

   انجام پروژه هاي مرتبط با مديريت سبز ، طراحي و استقرار سيستم هاي  مديريت سبز 

 ، راه اندازي و ارائه خدمات نگهداري جهت  آبگرمكن هاي خورشيدي  تعمير ،عيب يا بي ، سرويس 

 
  : ارائه خدمات مشاوره فني و مهندسي ، شامل 

  ارائه خدمات مشاوره در استقرار سيستمهاي مديريت يكپارچهIMS ، HSE ،5S ،ISO  

 نجام پروژه هاي مرتبط با ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه هاا)EIA(  

  پروژه هاي مرتبط با طراحي و تعيين الگو و برنامه مديريت محيط زيست انجام)EMP(   

 ردي ، مالي و كنترلي از روند اجرايي پروژه ها از تهيه تهيه گزارشات مختلف اجرايي ، عملكWBS   و برنامه 

  زمانبندي اوليه  تا تهيه اليحه تاخيرات پروژه ها و محاسبه انواع تعديل ها در پروژه 
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  شركتجدول اطالعات ثبتي و قراردادي 
  : شركتنام 

  بهينه انديشان زيست سازگار
  تاريخ ثبت :

29/11/1381  
  شماره ثبت :

537898  
  شماره شناسه ملي:

14005063448  
  نام مدير عامل:

  آقاي رحيم سوزني
  : شركتنوع 

  مسئوليت محدود
  بر اساس اساسنامه: موضوع انجمن 

 زيست محيطي اثرات ارزيابي زمينه در ها پروژه و طرحها انجام قبيل از محيطي زيست فعاليتهاي كليه ارائه"

 محيطي هاي زيست پايش ، رزمينس توان ارزيابي ، يابي مكان ، سرزمين آمايش ، مربوطه گزارشات تهيه و

 محيطي زيست ، استانداردهاي محيطي زيست مديريت سيستمهاي ، محيطي زيست فاكتورهاي گيري اندازه ،

 طراحي ، سبز فضاي طراحي ، ، اكوتوريسم خاك و صدا ، هوا آلودگي كنترل و پيشگيري ، فاضالب تصفيه ،

 آموزشهاي ارائه دور، راه از سنجش و عات جغرافيايياطال هاي سامانه طرحهاي انجام ، بيوگاز سيستمهاي

 ، امكانات و تجهيزات مميزي و بازرسي قبيل از امور انرژي كليه انجام زيست، محيط با ارتباط در مختلف
 انجام ، انرژي مديريت هاي پروژه اجراي و انرژي تدارك اقالم و نگهداري ، تامين ، تهيه ، انرژي مميزي

 ، توليدي خطوط طراحي با ارتباط در مهندسي و فني انجام خدمات ، محيطي زيست تلفمخ فني هاي پروژه
   " بهداشت و ايمني ، كيفيت يكپارچه استقرار سيستمهاي در مشاوره و اوت لي انواع تهيه

  :  اعضاء هيئت مديره 
    آزيتا بهبهاني نياخانم  – 3،  خانم مهين رضوي خسروشاهي – ٢   رحيم سوزنيآقاي  – 1

  : بازرس اصلي
  علي گودرزيآقاي 

  سرمايه :
50،000،000  

  سال مالي
  اسفند ماه 29

خيابان كريمخان زند ، خيابان استاد نجات الهي ، روبروي دانشگاه پيام نور ،  تهران : آدرس شركت
     1، واحد  28واحد تهران جنوب ، كوچه نويد ، شماره 

  1598984111 ي:كد پست  88912707 فاكس :  88891431 تلفن :
  Email : info@behineandishan.ir:    www.behineandishan.ir: پست الكترونيك
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  :تاسيس تاريخچه  **
 صر نوين عصنعت سيستم در قالب شركت مهندسي  شركت بهينه انديشان زيست سازگار سابقه فعاليت 

مشاور فني و پشتياني در ارتباط با  بر مي گردد كه با همين نام مشغول ارائه خدمات  1381به سال 
سيستمهاي مديريت محيط زيست و همچنين   ،و بهره وري  مديريت كيفيت  تهيه و تدوين سيستمهاي 

انجام امور برنامه ريزي و كنترل پروژه و مستند سازي و تهيه گزارشات  مختلف از وضعيت پروژه ها 
م تغييرات جديد مديريتي با توجه به انجامي رسد .  )EIA  محيط زيستي ( و انجام پروژه هاي ارزيابي

مرتبط با آموزش ، توانمند سازي و فرهنگ سازي  اليتهاي عو سياست شركت جهت انجام ف در شركت 
محيط زيستي ، انرژيهاي نو ، ارائه خدمات مهندسي بهينه سازي مصرف انرژي ، مديريت سبز ، انجام 

با ادغام شركت صنعت ارزيابي هاي محيط زيستي و تهيه و تدوين برنامه مديريت محيط زيست ، 
ان هينه انديششركت ب، سازمان مردم نهاد آبادگران زيست پايدار عصر انديشه سيستم عصر نوين و 

و كليه  در اداره ثبت شركتهاي تهران تاسيس گرديد  29/11/1397زيست سازگار رسما در تاريخ 
تجربيات و پيشينه شركت مهندسي صنعت سيستم عصر نوين و سازمان مردم نهاد آبادگران زيست 

قرار گرفت  لپايدار عصر انديشه به شركت منتقل گرديد و شركت صنعت سيستم و انجمن در برنامه منح
  .   ندو پس از انجام اقدامات قانوني منحل گرديد

مدارك از مديران و كارشناسان متخصص و زبده كه هر يك داراي  شركت با توجه به برخورداري 
ركت ششرح فعاليتها و گستره خدمات  گواهينامه هاي تخصصي و علمي مي باشند و هي اعالي دانشگ

ن شركت اجراي پروژه هاي محيط به صورت كارگروه تعريف و تقسيم بندي گرديد . سياست مديرا
زيستي به منظور رفع معضالت زيست محيطي سازمانها و ارگانها و از آن مهمتر ارائه خدمات علمي و 

  آموزشي و فرهنگ سازي جهت اصالح الگوي مصرف و سالمت و بهداشت جامعه مي باشد . 
اي جوزهمام گواهينامه ها و سياست و راهبرد شركت بر اين اساس استوار است تا اقدام به دريافت تم

از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و ساير ارگانهاي اعطاء كننده  الزم 
و با كيفيت مطلوب و برخورداري از تيمي متخصص ، با تجربه گواهينامه انجام كار مثل شهرداري بنمايد 

مل آگهي تاسيس ، شناسه ملي ، اساسنامه كه ليست مدارك شركت شاو فني  مشغول انجام وظيفه گردد .
و شركت نامه در انتهاي بروشور پيوست مي باشد  و در حال اخذ ساير گواهي هاي صالحيت و رتبه 

  مديران شركت داراي مجوزها و گواهينامه هاي زير مي باشند .از ارگانهاي مربوطه بوده و 
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از شركت  ) ISO 9001يت و بهره وري (اهينامه هاي بين المللي دوره مميزي و سرمميزي كيفوگ -
EAQA  انگلستان  

از  )  HSEاهينامه هاي بين المللي دوره مميزي و سرمميزي ايمني ، بهداشت و محيط زيست  (وگ -
   OHSAS 18000بر اساس استاندارد   AFNORشركت 

  از سازمان نظام مهندسي ساختمانمدرك رتبه يك عمران  -
  تابلوهاي برق مدرك دوره تخصصي حفاظت در -
  مدرك كارت پيمانكاري تابلو سازي و اجرا و نصب تابلو و تجهيزات روشنايي -
  از سازمان مديريت پروژه واقع در شهر باكو كشور آذربايجان ) PMP(مدرك مديريت پروژه  -
  
  

  شركتو مديران هيئت مديره  رزومه اعضاء ليست و  -1-4
  تاريخ تولد  سابقه كار  سمت  آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي  رديف

رئيس هيئت مديره دكتري مديريت محيط زيست  رحيم سوزني  1
  و مدير عامل

  1350  سال 23

مهين رضوي   2
  خسروشاهي

نائب رئيس هيئت   فوق ليسانس مديريت اجرايي
  مديره

  1339  سال 29

عضو  هيئت   محيط زيستعلوم دكتري   آزيتا بهبهاني نيا  3
  مديره

  1346  سال 22

  تكنولوژيدكتري   صابري صحنهمژده   4
  محيط زيست 

و  مدير آموزش
  توانمند سازي

  1350  سال 28

جاللي بهرام   5
  يسروستان

گروه مدير   ت پروژهليسانس مديريفوق 
  ساختمان و ابنيه

  1346  سال 27

  "يح اينكه رزومه اعضاء هيئت مديره در انتهاي بروشور پيوست مي باشد . توض"  
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  ساختار و چارت سازماني شركت -1-5
شركت و به منظور استقالل مديران واحدها و پروژه ها در انجام امور پروژه با توجه به پروژه محور بودن 

است كه اين امر به مديران واحدها كمك مينمايد  ها ، ساختار شركت از ساختاري ماتريسي تشكيل گرديده
تا عالوه بر استقالل در انجام پروژه ، از واحدهاي فني و پشتيباني شركت و از جمله واحد برنامه ريزي و 

  كنترل پروژه در انجام امور محوله استفاده نمايند چارت سازماني شركت بر اساس چارت زير ميباشد .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

شرکا   و اعضائ هيات 
 مديره

کيفيت و بهره واحد 
 وری

واحد آموزش محيط 
 زيست و توسعه

واحد انرژی و 
 کيفيت توان

واحد قراردادها و 
  مستند سازی

 مدير عامل

 پروژه ها

 بخش کنترل پروژه

 پروژه ها پروژه ها
بخش کيفيت و بهره 

 وری

 HSEبخش 
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  زمينه هاي فعاليت 
  زمينه هاي فعاليت شركت شامل موارد زير مي باشد:

  توانمند سازي و فرهنگ سازي محيط زيستانجام پروژه هاي  مرتبط با آموزش ،  

برخورداري از تيمي علمي ، فني و با تجربه در امر آموزش محيط زيست و انجام پروژه هاي مرتبط با اين شركت با 
، آمادگي برگزاري كالسهاي آموزشي مرتبط با موارد زيست محيطي را دارد .اين رفع معضالت زيست محيطي 

  ي زير برگزار مي گردد .ودر قالبهاكالسها بر اساس نيازهاي كارفرمايان طراحي و اجرا مي گردد .
 برنامه هاي آموزشي و طرحهاي توانمند سازي و فرهنگ سازي محيط زيستياجراي  -

 كالسهاي مختلف آموزشي جهت آموزش و افزايش تواناييهاي علمي جهت سنين و گروههاي مختلفبرگزاري  -

 محتواهاي آموزشي و برنامه هاي فرهنگيتهيه  -

  در برگزاري همايش،نمايشگاه و مناسبتهاي محيط زيستيمشاركت  -
   : مميزي عبوري انرژي ، عارضه يابي و شناسايي تلفات و هدر بهينه سازي مصرف انرژي شامل

 انرژيرفت انرژي در ساختمانها و ارائه راهكارهاي بهينه سازي مصرف 

ي بر هيچكس پوشيده نيست. امروزه تالش براي افزايش بهره وري و كاهش مصرف فزايش روزافزون اهميت انرژا
ساختمانها انرژي الكتريكي صرف  %40انرژي بيشتر از آنكه يك انتخاب باشد، يك ضرورت است. در كشور ما حدود 

ه ها هزين روشنايي مي شود و اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي مي تواند صرفه جويي بسيار زيادي درو 
به دنبال داشته باشد. ما معتقديم كه مي توانيم بهترين گزينه ها را براي كاهش مصرف انرژي براي شما فراهم كنيم 

بهينه سازي مصرف انرژي ، تلفات و هدر رفت انرژي و راهكارهاي بهينه سازي با سالها تجربه در زمينه   :چرا كه
نايي و روشياري از موارد تنها با صرف هزينه اندك و تعويض المپ،را به خوبي مي شناسيم. در بس مصرف انرژي 

درصد از مصرف  33دهد شواهد و آمارها نشان مي .مي توان به صرفه جويي هاي قابل توجهي دست يافت نقطه اي 
ي درصدي داشته است. رشد باالبرق كشور مصرف خانگي است. مصرف برق كشور رشد ساالنه بين پنج تا هفت

خصوص در ساعات اوج مصرف در تابستان، عواقب ناخوشايندي براي اقتصاد برق باالخص در شرايط همصرف ب
سال آينده است؛ اين  10تحريمي فعلي دارد. با اين رشد فعلي، كشور نيازمند دو برابر كردن تجهيزات توليد برق در 

ر و پذيري اين كانداز روشني از امكاناگذاري هنگفت چندده ميلياردي در صنعت برق است. چشمبه معناي سرمايه
حتي مطلوبيت آن وجود ندارد، بنابراين مديريت مصرف راهبرد گريزناپذير در مصرف برق كشور است. درست است 
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توانند نقش مهمي در پيشبرد اين اهداف داشته باشند، اما علوم اجتماعي در هاي قيمتي و اقتصادي ميكه سياست
ت. توجهي در زمينه مديريت مصرف دست يافته اسكننده به نتايج قابل بررسي رفتار مصرفهاي گذشته از مسير دهه

رق ها به صنعت باي و ساير صورتهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، مطالعات رسانهتواند در چارچوباين نتايج مي
تعيين كرد. اما در يك  توان يك معيار براي آنتعريف خاصي ندارد و نمي		بهينه سازي مصرف انرژي .كمك كند

اي خواهيم تر باشد مصرف انرژي بهينهمفهوم كلي هر چقدر طريقه استفاده ما از انرژي و منابع انرژي درست
به اين معنا نيست كه از انرژي استفاده نكنيم و يا كمتر استفاده كنيم. بلكه به اين 		بهينه سازي مصرف انرژي .داشت

 .كنيم و از هدر رفتن آن به هر نحوي جلوگيري كنيم معناست كه كافي و صحيح استفاده

  انجام پروژه هاي مرتبط با مديريت سبز ، طراحي و استقرار سيستم هاي  طراحي و مديريت سبز

  در ساختمانهاي عمومي و بزرگ

 همديريت سبز بكارگيري موثر و كارامد تمامي منابع مادي و انساني براي هدايت و كنترل سازمان جهت نيل ب
اهداف زيست محيطي با سازماندهي و برنامه ريزي مي باشد. همانگونه كه ارسطو بدان اشاره مي كند مدير بايد 
در تمام زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي و نظاير آن حضور داشته باشد و سازمانها با بهره مندي از مفاهيم 

از مصاديق آن مصرف بهينه انرژي مي باشد اهتمام  و شاخص هاي مديريت سبز جهت نيل به وضعيت سبز كه يكي
آيد. در همين راستا كارهاي پژوهشي و علمي زيادي براي تبيين شمار ميديريت سبز يك مفهوم آكادميك به .نمايند

هايي براي عملياتي شدن اين نوع مديريت وجود دارد، اين مفهوم تازه مديريتي انجام گرفته است. اگرچه هنوز ترس
مديريت 		بايد توجه داشت كه اين مديريت يك سبك تازه در .دستاوردهاي خوبي هم داشته استاما 

يگر، كار است. به سخن دوتر يك فرآيند ساختاري كسبر يا به عبارت دقيقنيست بلكه يك ساختا كاروكسب
 .كندمي توليد	هاي ايجاد سود و منفعت رامديريت سبز روش

ريف كرد: ساختمان سبز، انرژي سبز و پسماند سبز. درواقع مديريت سبز توان در سه بخش تعمديريت سبز را مي
 .زيست استهاي گوناگون با احترام به محيطنوعي بازنگري فكري در كار نهادها و سازمان

 تشكلي است از مسئول و اعضاء كار گروه تخصصي مديريت سبز كه در دستگاه هاي اجرائي، : گروه سبز
محيطي و با هدف نظارت  زيست پايه اصول به آگاه افراد از …سازمان هاي دولتي و  ادارات، شركت هاي دولتي،

 .بر صرفه جويي، بهينه سازي وكاهش مصارف روزمره زير نظر باالترين مقام اجرائي سازمان تعيين مي شوند

 الهاي كا مركز سبز در هر شهر يا استان توسط مسئولين ذيربط شهرداري ايجاد مي گردد تا كليه: مركز سبز
 .تفكيك شده از مبداء از طريق اطاق هاي سبز به اين مراكز جهت بازيافت و استفاده مجدد منتقل گردد
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 قفسه اي است با فضا هاي بسته و مشخص جهت نگهداري مواد تفكيك شده توسط كاركنان، : ايستگاه سبز
جاد اي” گروه سبز“شده تحت نظارت  كه در مسيرهاي پر تردد ساختمانهاي اداري و مطابق دستورالعملهاي ارائه

مي گردد. مواد و كاالهاي تفكيك شده از اين ايستگاهها توسط نظافتچي يا مسئول آبدارخانه سازمانها و مراكز 
  .منتقل خواهد شد” اطاق سبز ” مورد نظر به 

 مي گردد. درون  يك فضاي سبز در داخل محوطه وزارتخانه ها يا سازمانها و مراكز مورد نظر ايجاد: اتاق سبز
ين اطاقها كانتينرهايي مشخص وجود دارد كه كليه مواد وكاالهاي تفكيك شده از زيستگاه هاي سبز به اين ا

كانتينرها منتقل شده و سپس از اين اطاقها به مراكز سبز در هر شهر ( و يا مسئولين ذيربط شهرداري تحويل مي 
 .گردد

ي هشت بندي است كه موضوع هاي صرفه جويي در مصرف آب، نظام مديريت سبز داراي دستور عمل اجراي
حمل و نقل و سفرهاي كاري، مديريت مواد زائد جامد، انواع انرژي، ساماندهي مصرف كاغذ و بازيافت آن، صرفه 
جويي در هزينه هاي مخابراتي، مديريت تغذيه و پذيرايي در سازمان ها و تغييرات ضروري تاسيسات ساختماني 

  .ي كندرا دنبال م
 :اهداف مديريت سبز

 حفاظت از منابع پايه و محيط زيست 

  اصالح	مصرف ساختار اصالح مانند( زيست محيط حاظت براي ها ساختار و ها فرايند بهبود و ) 

  استقرار نظام مديريت و بهره وري سبز 

 صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي و سرمايه اي سازمان 

 تمان با نظارت صحيح بر طراحي، ساخت و مهندسي ساختماناصالح الگوي مصرف انرژي در ساخ 

 اصالح الگوي فرهنگ سازي پايدار و اشاعه فرهنگ بهينه مصرف 

  رعايت الگوي مصرف و بهينه سازي مصرف سوخت، آب،برق، انرژي، كاغذ، مواد اوليه و تجهيزات 

 ارتقاء بهره وري و استفاده بهتر از امكانات موجود 

  ان و استفاده بهينه ازآنتوجه به مديريت زم 

  اجراي سيستم ها و ابزار هاي مديريت نوين و محيط زيست( سيستم مديريت كيفيت،سيستم مديريت
زيست محيطي، سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي، سيستم مديريت انرژي، مديريت 

 .... بهره وري، استاندارد ملي و
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ص و با تجربه پروژه هايي را در زمينه مديريت سبز انجام داده و اين شركت با بهره گيري از كادري فني و متخص
  به نتايج خوبي رسيده است كه ليست پروژه هاي انجام شده در ادامه آمده است 

  
 -   عيب يابي ، سرويس ،  تعمير ، تامين قطعات ، در مدار قراردادن و ارائه خدمات نگهداري

 :جهت  آبگرمكن هاي خورشيدي 

 يشرفت علم و گسترش انرژي هاي جديد، نگراني انسان در نگه داري از طبيعت پيرامون خود دوچندان امروزه با پ
شده. استفاده از منابع تجديد ناپذير و سوخت هاي آلود كننده محيط زيست از مشكالت جدي بشر امروز است. براي 

تفاده از انرژي ارزان و در دسترس خورشيد حل مشكل بايد به دنبال انرژي هاي جديد و جايگزين باشيم، از آن جمله اس
است. انرژي خورشيد به راحتي قابل ذخيره است. انرژي خورشيدي عظيم ترين منبع انرژي در جهان مي باشد. اين 

 .انرژي پاك، ارزان و بي پايان بوده و در تمام مناطق كشورمان و جهان قابل مصرف مي باشد

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



   ١٨    

  ١٨
خيابان استاد نجات الهي ، روبروي دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوب ، كوچه نويد  ، خيابان كريمخان زند،  تهران آدرس 

 www.behineandishan.zs.ir                    88912707تلفاكس :     88891431تلفن :، 1واحد 28پالك

 ب اند. همچنين ظرفيت نصهاي بادي در دنيا مورد توجه قرار گرفته هاي خورشيدي تقريباً به اندازة نيروگاه آبگرمكن
  برابر ظرفيت تمام سلول 5/2ها (بر حسب گيگاوات حرارتي) بيش از شدة اين آبگرمكن 

 هاي  بگرمكنهاي خورشيدي جهان (بر حسب گيگاوات الكتريكي) است. روند رو به رشد ظرفيت نصب شدة آ
 نيز گوياي اين است كه فناوري مذكور توانسته جاي خود را در ميان سيستم 2خورشيدي در سطح دنيا در شكل 

 .هاي گرمايشي به خوبي باز كند
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  خورشيديآبگرمكن (Solar water heating) جهت گرم  دستگاهي است كه با استفاده از نور خورشيد انرژي الزم
كردن آب خانگي را فراهم مي كند. در آبگرمكن هاي خورشيدي دو نوع سيستم گرمايشي بر اساس نوع سيال يا هوا 
وجود دارد. انرژي گرمايشي در كلكتورهاي سيستم ذخيره مي شود.(كلكتور وسيله اي است كه سيال درون آن توسط 

مي كنند يك سيال ضد يخ درون كلكتورها جريان دارد و در خورشيد گرم مي شود). در سيستم هايي كه با سيال كار 
 .دهند مي انتقال را گرما و شده گرم 	سيستم هاي هوايي، هوا درون كلكتورها

 هر دو نوع سيستم حرارت و اشعه نور خورشيد را جذب مي كنند سپس آن را به منبع ذخيره داخلي		هندد مي انتقال  .
 يديخورش آبگرمكن. نمايد مي تامين را الزم گرماي كمكي بخش يك كند، راهمف را الزم حرارت نتواند سيستم اگر

 سوخت مصرف كه آنجايي از. كند مي استفاده خورشيدي رايگان انرژي از چون دهد مي كاهش را انرژي هاي هزينه
ن محيطي ا در داشتمستقيم در كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي، به م تأثير دليل به دهد، مي كاهش را فسيلي هاي

ها تقريبا در اكثر منازل استفاده مي پاك كمك مي كند. در برخي كشورهاي جهان مانند تركيه و چين از اين آبگرمكن
هاي خورشيدي در مناطقي كه فاقد لوله كشي گاز هستند به طور مستقل و در مناطقي توان از آبگرمكنشود. در ايران مي

نوان پيش گرمكن آب مصرفي استفاده كرد. منظور از پيش گرمكن آن است كه آب شهر كه داراي گاز كشي هستند به ع
تواند ابتدا توسط آبگرمكن خورشيدي گرم شود. در صورتي كه ميزان گرمايش ناكافي بود، سيستم يا آب ورودي مي

ژي اين ترتيب در مصرف انر تواند دماي آن را تا ميزان دلخواه افزايش دهد. بهحرارتي مرسوم مانند پكيج يا شوفاژ مي
 .شوداي صرفه جويي ميبه ميزان قابل مالحظه
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 -  : ارائه خدمات مشاوره فني و مهندسي ، شامل 

مديريت يكپارچه ، سيستمهاي  ) BPRبهبود سازماني (استقرار سيستمهاي  ارائه خدمات مشاوره در    -     
)IMS (  و(HSE) )5S ) (ISO (  

 بهره گيري از كادري علمي ، فني و متخصص و با تجربه انجام پروژه هاي مختلف مرتبط با اين شركت با 
) و 9000استقرار سيستمهاي كيفيت و بهره وري (استانداردهاي سري  ايزو بازمهندسي فرآيندهاي كسب و كار 

ه گزارشات زيست همچنين انجام مميزي هاي مراقبتي نوع دوم و سوم جهت شركتها و سازمانهاي مختلف ، تهي
جهت پروژه ها و طرحهاي سازمانهاي  HSE PLANمحيطي جهت پروژه ها و طرحهاي عمراني و همچنين تهيه 

  آمادگي ارائه خدمات مشاوره بر اساس آيتمهاي زير را دارد . 
  :BPR يا  (Business Process Reengineering) کاربازمهندسي فرآيندهاي كسب و 

**BPR وري اتالق دهي مجدد فرآيندهاي سازمان با هدف بهبود عملكرد و بهرهزمانبه بازطراحي و سا
ها رفتاين قبيل پيش.گرددشود كه در نهايت منجر به افزايش توان رقابتي سازمان در محيط كسب و كار ميمي

 ها يا افزايشهاي ناكارآمد از فرآيند، بازبيني كلي فرآيندها، حذف گامكاريها و دوبارهاز طريق كاهش هزينه
 .آيددست ميسرعت جريان اطالعات به

 BPR ژهمتدولوژي برنايش در اجراي پرو** 
و تركيب اين رويكرد در متدولوژي برنايش، مشتريان ما از  شش سيگما DMAIC از رويکردگيري با بهره

د شد. روش مورد مند خواهنوري، بهرهتحليل جامع وضعيت موجود خود و پيشنهاداتي در راستاي بهبود بهره
مدت و هم در بلندمدت بهبود بخشند. سازد تا فرآيندهاي خود را هم در كوتاهاستفاده ما مشتريانمان را قادر مي

چنين در اين روش خدمات آموزش و پشتيباني الزم براي ايجاد تغيير دايمي در سازمان مشتري در نظر گرفته هم
 شده است

  :باشدب و كار برنايش شامل مراحل زير ميمتدولوژي بازمهندسي فرآيندهاي كس

 تعريف اهداف و چارچوب پروژه ٫ ١
عنوان در سازمان را شناسايي نموده و اين اهداف را به BPR بايست اهداف اصلي از اجراي پروژهدر ابتدا، مي

شود يص منتايج مورد انتظار پروژه تعريف نماييم. سپس، فرآيندهاي اصلي مرتبط با اهداف تعيين شده مشخ
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گردد. در پايان اين مرحله، مرزهاي پروژه مشخص شده و طرح نهايي صورت شفاف مستند ميونيازهاي مشتريان به
 .گرددپروژه تهيه مي

 (As-Is) شناسايي و تحليل وضعيت موجود 2٫
روع ما قطه شگردد. وضعيت فعلي فرآيند ندر اين مرحله، فرآيندها و زيرفرآيندهاي اصلي كسب و كار شناسايي مي

ها و اطالعات مورد نياز و مرتبط با آوري دادهبراي طراحي فرآيند جديد است. در اين مرحله، طرحي براي جمع
اي سنجش ميزان كارايي فرآيند و تعيين داليل اصلي بروز ها برشود. ما از اين دادهفرآيندهاي مورد مطالعه تهيه مي

مشكالت و نواقص در فرآيند استفاده خواهيم كرد. شناسايي وضعيت فعلي فرآيندهاي سازمان بسيار حياتي بوده و 
هاي هاي مختلفي همانند كارگاهشود، از همين رو، ما از روشعنوان عامل اصلي در موفقيت پروژه محسوب ميبه

. نماييممي استفاده مرحله اين در …اي، جلسات آزمايشي ارتقاي عملكرد و ن، تجزيه و تحليل عوامل ريشهكايز
  .بود خواهد سازمان فرآيندي نقشه مرحله، اين خروجي تريناصلي

 (To-Be) ترسيم وضعيت مطلوب 3٫
 و As-Is مقايسه فرآيندهايبايست براي هريك از فرآيندهاي اصلي سازمان، فرآيند مطلوب تعيين شده و با مي

To-Be ،توان شكاف بين وضعيت فعلي و وضعيت مطلوب را شناسايي نموده و نقاط قابل بهبود در فرآيند مي
 .را تعيين نمود

 ريزي اجراي اقدامات اصالحيبرنامه 4٫
ين شده ه اهداف تعيهاي بهبود باتوجه بپس از مطالعه فرآيندهاي كاري سازمان، و تعيين تغييرات مورد نياز، فرصت

 .گرددبندي ميدر مرحله اول اولويت
ها و هاي بهبود تبديل به يك فرآيند بازطراحي اختصاصي شده، و نقشبايست هريك از فرصتدر اين مرحله، مي

تعريف گردد. انواع فرآيندهاي بازطراحي  BPR سازيوظابف هريك از كاركنان سازمان مشتري در پروژه پياده
هاي اصلي توليدكننده همان اطالعات، برقراري هاي پردازش اطالعات در فعاليتند از: ادغام فعاليتممكن عبارت

اد گيري به محل اجراي فعاليت، ايجارتباط بين دو يا چند فعاليت موازي موجود در جريان كاري، انتقال نقطه تصميم
 و همكاري با ها¬لكرد. اغلب اين فعاليتهاي كليدي عمهاي كنترلي در داخل فرآيند، و تعريف شاخصمكانيزم

 .گرددمي اجرا و تعيين مشتري سازمان فكريهم
 هاي بازطراحياجراي پروژه 5٫

هاي بازطراحي با هدف بهبود هاي انجام شده، برنامهريزياكنون زمان اجرا است. در اين مرحله، باتوجه به برنامه
 .گرددفرآيندهاي موضوع پروژه اجرا مي

باشد، لذا نتيجه دلخواه تنها با همكاري مديران هاي در ارتباط با يكديگر مياي از فعاليتمجموعه BPR كه از آنجا
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 .يابي خواهد بودقابل دست BPR ارشد، كاركنان واحدهاي مختلف سازمان مشتري و اعضاي تيم
لي ازمهندسي دو عامل اصتوجه به اين نكته ضروري است كه حمايت مديران ارشد سازمان مشتري و تركيب تيم ب

 .خواهد بود BPR موفقيت در پروژه
 كنترل اقدامات صورت پذيرفته 6٫

منظور حفظ فرآيند در مسير جديد خود كنترل نماييم. در اين بايست بهبودهاي اعمال شده را بهدر نهايت، مي
ارتي يق تدوين برنامه نظها از طربسيار حياتي است. پيشرفت” فرآيند قديمي“مرحله جلوگيري از بازگشت به 

هاي كنترلي و ساختار سازماني هاي اجرايي جديد، و تغيير در سيستمها و رويهمستمر، مستند نمودن سياست
 .شودهاي استخدام و آموزش پرسنل)، نهادينه مي(رويه

  
  HSE)() و  IMSارائه خدمات مشاوره در استقرار سيستمهاي مديريت يكپارچه (

ار راين شركت با بهره گيري از كادري علمي ، فني و متخصص و با تجربه انجام پروژه هاي مختلف مرتبط با استق
) و همچنين انجام مميزي هاي مراقبتي نوع دوم و 9000سيستمهاي كيفيت و بهره وري (استانداردهاي سري  ايزو 

سوم جهت شركتها و سازمانهاي مختلف ، تهيه گزارشات زيست محيطي جهت پروژه ها و طرحهاي عمراني و 
ئه خدمات مشاوره بر اساس آيتمهاي جهت پروژه ها و طرحهاي سازمانهاي آمادگي ارا HSE PLANهمچنين تهيه 
  زير را دارد . 

تهيه  فرمها ي عملياتي و اجرايي ، دستورالعملعا و روشهاي اجرايي كيفيت ، جهت سازمانها و ارگانها مرتبط  –الف 
  با ساختار و شرح وظايف آنها

  تهيه نظامنامه كيفيت جهت سازمانها و ارگانها مرتبط با سياستها و خط مشي آنها –ب 
  جهت  پروژه ها و طرحهاي سازمانها HSE PLANتهيه  _ج 
  تهيه گزارشات زيست محيطي جهت سازمانها و ارگانها    –د 
  انجام پروژه هاي مرتبط با ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه ها -2-2-7
  ارائه خدمات فني و مهندسي در انجام پروژه هاي  آموزش محيط زيست -2-2-8
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  )EIA(هاي مرتبط با ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه ها انجام پروژه  -     

بيني اثرات ناشي از فعاليتهاي يك پروژه بر فاكتورهاي زيست محيطي فرايند پيش EIA ارزيابي اثرات زيست محيطي
ري امشتمل بر محيطهاي فيزيكي و شيميايي، بيولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طي فازهاي ساختماني و بهره برد

هاي زماني بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت و همچنين باشد كه پيامدهاي مثبت يا منفي ناشي از آن بر اساس دورهمي
 .گيردنحوه اثر گذاري بصورت مستقيم و غيرمستقيم مورد بررسي قرار مي

حيح يك پروژه است كه ابزاري براي اطمينان يافتن از اجراي مناسب و صدر حقيقت ارزيابي اثرات زيست محيطي، 
توان آنرا روشي جهت تعيين، پيش بيني و تفسير اثرات زيست محيطي يك پروژه پيشنهادي بر كل مجموعة محيط مي

 .هايي دانست كه حيات و تداوم زيست انسانها به آنها وابسته استزيست، بهداشت عمومي و سالمت اكوسيستم
ابع در سراسر جهان از اهميت بااليي برخوردار است. اين مساله در به طور كلي حفاظت از محيط زيست و مديريت من

سال هاي اخير اهميت بيشتري پيدا كرده است. شيوه هاي سنتي مردم در گذشته منجر به را در هماهنگي كامل زندگي 
ر ايجاد ت دزندگي در طول سال ها به شد سبك تغيير و شهرنشيني شدن، صنعتي حال، اين با. بود شده طبيعت با 	مردم

 �آلودگي محيط زيستي تاثيرگذار بوده است

آلودگي هوا، آب و خاك منجر به عدم تعادل محيطي و ايجاد خطرات بالقوه براي سالمتي انسان ها و ساير موجودات زنده 
ي ارزياب��شده است. در نتيجه، مقرراتي در قالب قوانين و سياست هاي مربوط به حفاظت از محيط زيست معرفي شدند

 �يكي از اين تالشهاست��EIA��اثرات زيست محيطي

فرايند ارزيابي رسمي براي شناسايي، پيش بيني، ��EIA��ارزيابي اثرات زيست محيطي�همانطور كه بيان شد
ارزيابي و توجيه اثرات بيوفيزيكي محيطي، اجتماعي و مرتبط با يك سياست، برنامه يا پروژه پيشنهادي در محيط زيست 

طالعات به افراد كمك مي كند تا قبل از اينكه تصميمي بگيرند يا تعهدي ايجاد كنند، در مورد آن تصميم ديد است. اين ا
مي تواند در تصميم گيريهاي كالن تاثير زيادي ��EIA)�ارزيابي اثرات زيست محيطي�جامع داشته باشند. بنابراين

ي طرح ها با در نظر گرفتن ديدگاه زيست محيطي  طراحي پروژه ها و فعاليت هاي توسعه�EIA�داشته باشد.هدف كلي
 �است

ارزيابي پيامدهاي محيطي (مثبت و منفي) يك طرح، سياست، برنامه يا پروژه واقعي قبل از �(EA)�ارزيابي محيطي
ارزيابي اثرات زيست  �تصميم براي حركت به جلو با اقدام پيشنهادي است. در اين زمينه، اصطالح

در هنگام استفاده از پروژه هاي واقعي توسط افراد يا شركت ها استفاده مي شود و معموال ��EIA���محيطي
به سياست ها و برنامه هايي كه اغلب توسط ارگان هاي دولتي مربوطند �(SEA) ارزيابي استراتژيك محيطي“�اصطالح

 �اطالق مي گردد
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اطمينان از رعايت سياست هاي تعيين شده در برنامه ها �EIA�محيطي زيست اثرات ارزيابي	هدف اصلي انجام مطالعات
و فعاليت هاي يك پروژه در راستاي ضوابط، معيارها، قوانين و مقررات زيست محيطي مي باشد. از اين رو گزارش 

سته پروژه پيشنهادي بوده و با ارائه راهكارهاي مديريتي ارزيابي بايد شامل كليه مباحث مربوط به اثرات مهم و برج
اثرات سوء را به حداقل رسانده و در برگيرنده شرايط ارتقاي كيفيت محيط زيست و همچنين حداكثر اعتماد و اطمينان در 

 ��سطوح تصميم گيرندگان و مردم باشد

  ) به صورت سفارشيEMPمديريت محيط زيست (انجام پروژه هاي مرتبط با طراحي و تعيين الگو و برنامه  -     

با توجه به گستردگي صنايع و آسيب هاي حاصل از اقدامات انساني وارده بر محيط زيست، ارائه راهكار جهت كاهش 
 اثرات سوء و منفي وارده به محيط زيست و مديريت مسائل محيطي زيست از اهميت بااليي برخوردار است

راهكارهاي اصالحي، سازمان تشكيالتي و زمان بندي را در يك طرح تعيين مي كند.  محيطي،برنامه مديريت زيست 
 همچنين اين برنامه، عمليات پايش، نظارت و گزارش گيري هاي مورد نياز را مشخص مي نمايد

براي تشكيل، اجرا و نظارت بر اقدامات حفاظت از محيط زيست در  EMPآماده سازي برنامه مديريت زيست محيطي
بايد جزئيات چگونگي   EMPن احداث پروژه و پس از راه اندازي آن ضروري است. برنامه مديريت زيست محيطيزما

 �اقدامات و اندازه گيري هاي مورد نياز انجام شده يا پيش بيني شده را تشريح نمايد

زينه پروژه محسوب شود و هزينه اقدامات مورد نياز براي حفاظت از محيط زيست بايد به عنوان جزء جدايي ناپذير از ه
 در مراحل مختلف پروژه در نظر گرفته شود

 درك مطلب: ارزيابي زيست محيطي اوليه    

 برنامه ريزي: مطالعات دقيق از اثرات زيست محيطي و طراحي حفاظتي    

 اعدام: اجراي اقدامات ايمني زيست محيطي    

 عمليات: نظارت بر اثربخشي پادمان ساخته شده    

بايد با در نظر گرفتن مالحظات حفاظت از منابع و كاهش آلودگي همراه باشد، كه   EMPامه مديريت زيست محيطيبرن
  برخي از آنها عبارتند از

 آلودگي صوتي             پسماند جامد             آلودگي هوا                           توليد فاضالب

 پيشگيري، نگهداري و بهره برداري از سيستم هاي كنترل محيط                           ايمني و بهداشت شغلي

 سيستم هاي حمل و نقل               نيمراكز انسا

 زائد مواد از مجدد استفاده –بازيافت 

 پوشش گياهي
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 شرايط بحراني

  

  ) RFP,RFQبرگزاري مناقصات مختلف و تهيه اسناد ارزيابي كيفي و فني (      

كادري فني علمي و مجرب، آمادگي خود را جهت ارائه خدمات مشاوره به منظور رفع نيازمنديها اين شركت با بهره گيري از 
و درخواستهاي كارفرمايان در ارتباط با ارائه خدمات مهندسي و اجرايي (انجام پروژه) و يا درخواست تامين و تدارك كاال 

مناقصه به صورت عمومي و يا مناقصه محدود مي تواند  با بهترين كيفيت و كمترين هزينه اعالم مي نمايد. مسلماً برگزاري
 به كارفرما يا هر سازمان در انتخاب گزينه هاي مختلف جهت انجام خدمات كمك نمايد

  :.به طور خالصه  خدمات مورد نياز جهت انجام و برگزاري مناقصات  شامل موارد زير مي باشد
  زمانهاها و ساشناسايي و مدون نمودن نيازمندي هاي شركت   .1
  تقسيم بندي نيازها بر اساس نوع خدمات ( خريد يا خدمات مهندسي و اجرايي )  .2
 هماهنگي جهت  تهيه اسناد ارزيابي كيفي و فني و تهيه پيش نويس اسناد مناقصه .3

  نهايي نمودن اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه با اعمال نظرات اصالحي كارفرما .4
عوتنامه جهت برگزاري مناقصات محدود و درج آگهي در روزنامه به تهيه ليست بلند پيمانكاران و ارسال د .5

  منظور فراخوان عمومي و دريافت اسناد ارزيابي كيفي در مناقصات عمومي 
  انجام تشريفات برگزاري مناقصه شامل ارسال و دريافت فرمهاي ارزيابي .6
  ران و مشاوران بررسي فرمهاي ارزيابي دريافتي و امتياز دهي و تهيه ليست كوتاه پيمانكا .7
 ارسال فرمهاي ارزيابي فني جهت پيمانكاران ليست كوتاه  .8

 ارزيابي اسناد منافصه و امتيازدهي به شركت كنندگان در مناقصه .9

  برگزاري كميسيون مناقصه  و تعيين برنده مناقصه .10
 عقد قرارداد با برنده مناقصه .11

  و برنامه   WBSز روند اجرايي پروژه ها از تهيه تهيه گزارشات مختلف اجرايي ، عملكردي ، مالي و كنترلي ا -  

  زمانبندي اوليه  تا تهيه اليحه تاخيرات پروژه ها و محاسبه انواع تعديل ها در پروژه 

عصر امروز ، عصر اطالعات و برنامه ريزي مي باشد. بدون داشتن اطالعات مفيد ، جامع و كامل در ارتباط با هر 
جهت انجام كار بي اثر و بي نتيجه خواهد بود. مسلماً پايه و اساس انجام هر كاري  موضوعي ، هرگونه برنامه ريزي
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داشتن اطالعات و آمار مي باشد. با برخورداري مناسب از اطالعات و مستندات به صورت مكانيزه و به روز در 
از قبل تعيين شده در  هر كار و موضوعي مي توان برنامه ريزي مناسب مربوط به آن كار را انجام داد و به اهداف

  ارتباط با آن كار دست پيدا نمود
مستندسازي و داشتن دفترچه مشخصات عمومي و فني كه اصطالحاً  شناسنامه ناميده مي شود جهت هر پروژه ، 
ماشين آالت ،  تجهيزات و ..بسيار ضروري و حياتي ميباشد كه متأسفانه تاكنون به اين مهم در كشور توجه نشده 

تن شناسنامه و دفترچه اطالعات عمومي و فني جهت هر بنا، تجهيزات و ماشين آالت ، نشان دهنده داشاست .
هويت و نام و نشان آن مي باشد. با دارا بودن شناسنامه جهت هر چيزي ، اصالت و هويت آن شكل مي گيرد و 

ا مي گردد. مسلماً در اين رابطه تنهامكان برنامه ريزي به منظور بهره برداري و استفاده درست و مناسب ازآن فراهم 
عاملي كه با آن مي توان بهترين برنامه ريزي ممكن را براي استفاده بهينه و همچنين كاهش هزينه هاي استهالك و 
خرابي به عمل آورد ، برخورداري از اطالعات جامع و كامل در ارتباط با آن موضوع مي باشد.اين شركت پروژه 

در دو بخش مستند سازي و جمع آوري اطالعات و تهيه بانك مكانيزه اطالعاتي اطالعات  هاي مستند سازي خود را
  با بهره گيري از آخرين نرم افزار هاي برنامه نويسي و بانك اطالعاتي انجام مي نمايد .

  عمده كارهايي را كه ميتوان جهت اين بخش انجام داد شامل موارد زير ميباشد :  
ستگاهها د ابنيه و ساختمانها، بط با تهيه دفترچه مشخصات عمومي و فني ( شناسنامه ) ازانجام پروژه هاي مرت - 

و تجهيزات موجود در سازمانها و شركتها به تفكيك كارگاهها و آزمايشگاهها و ...با امكان محاسبه قيمت تمام شده 
هيه و تجهيزات و امكانات موجود تو استهالك نفر ماشين  ،, عمر مفيد و عمر باقيمانده و هزينه هاي نفر ساعت 

 كارفرمايان.با توجه به موارد درخواستي نرم افزار مربوطه 

رنامه ب  برنامه ريزي جهت تعمير و نگهداري دستگاهها و تجهيزات مخصوصاً تعيينانجام پروژه هاي مرتبط با  -
ات برنامه ريزي و زمانبندي انجام تعميرهاي مختلف پيشگيرانه دوره اي و اور هال با استفاده از نرم افزارهاي مرتبط 

  طراحي و استقرار سيستمهاي  مكانيزه  مديريت پروژه  - .
 

 WBSو ه ريزي و كنترل پروژه (تهيه تيپ گزارشات ) انجام امور برنام
 

امور برنامه ريزي و كنترل پروژه يكي از مهمترين بخشها و واحدهايي است كه از ابتدا تا انتهاي پروژه و در 
كنار مدير پروژه بعنوان بازوي اطالعاتي و فني مدير پروژه  فعاليت نموده و نقش اساسي در اجراي به موقع 

اسايي مشكالت و مسائل پروژه را دارد . كنترل پروژه يعني نظارت بر روند اجراي پروژه و پروژه و شن
  PLANبا برنامه زمانبندي اوليه پروژه ()  ACTUAL((ومقايسه وضعيت موجود و در دست اجراي پروژه 
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پروژه  امور كنترل) و شناسايي تاخيرات و ساير مسائل پروژه و ارائه گزارشات مختلف به مدير پروژه . انجام  
به صورت مكانيزه و در قالب نرم افزارهاي مرتبط با كنترل پروژه كمك بسيار زيادي به تهيه گزارشات مدون 

سيستم مجموعه اي است از و منظم پروژه مينمايد زيرا روند اجراي كار به صورت سيستمي انجام ميگردد و  
يگر اهداف سازمان را به انجام مي رسانند ، با طراحي اجزاء مختلف كه باهم در تعامل هستند و به كمك يكد

و استقرار سيستم كنترل پروژه ، امكان انجام پروژه ها در قالبهاي از پيش تعيين شده از مرحله  عقد قرارداد 
وشروع پروژه تا مرحله تحويل نهايي پروژه و بايگاني اسناد و مدارك مقدور وميسرمي باشد . سيستمها و 

تا در هر لحظه آخرين وضعيت اجرايي پروژه ها را مالحظه  عاتي پروژه ها به مديران كمك مي كنندبانكهاي اطال
) پروژه مقايسه نمايند وحتي Planآن را با برنامه  زمانبندي اوليه () پروژه Actualنموده و وضعيت موجود (

 روژه هاي مختلفي را در ارتباط با طراحي وتاخيرات و داليل تاخيرات را نيز شناسايي نمايند . . تا كنون اين شركت پ
ايجاد سيستمهاي مكانيزه برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت سازمانها و شركتهاي مختلف انجام داده است.خدمات قابل 

  ارائه در داخل امور برنامه ريزي و كنترل پروژه شامل موارد زير نيز ميباشد : 
  انجام يك پروژه  جهتر رفته و سرشكن نمودن فعاليتهاي به كا wbsتهيه 
مهمترين اصول و اقدام مورد نياز قبل از اجراي پروژه ، سرشكن نمودن پروژه به فعاليتها و مراحل مختلف از  اًمسلم

 مرحله آغاز وطرح اوليه تا تحويل نهايي پروژه مي باشد . 

خصص پروژه به منظور در ابتداي پروژه توسط تيم فني و مت WBS (Work Breakdown Structure)تهيه 
شناسائي و تعيين ريز فعاليتهاي پروژه ، مدت زمان انجام هر فعاليت،تقدم و تأخر فعاليتها از ابتداء تا انتهاي پروژه و 

از كل به جز طراحي وتقسيم مي  WBS.  تعيين پيشنياز و وابستگي هاي پروژه ،  برنامه ريزي و طراحي مي گردد
حتماً مي بايست توسط يك تيم فني و WBSبع از جزء به كل انجام مي گردد . گردد و بر عكس آن تخصيص منا

متخصص كه اشراف كامل به پروژه دارند انجام گردد و در آن تمامي فعاليتها ، نيازمنديها خدمات و اقدامات مورد 
  نياز جهت انجام پروژه مشخص گردد. 

   پروژه ها تهيه برنامه ها و گزارشات مختلف ازعملكرد اجرايي ومالي
با توجه به محدوديت زمان و بودجه در انجام پروژه ها  نياز به فرآيند برنامه ريزي و زمانبندي پروژه به منظور انجام 
فعاليت ها در زمان پيش بيني شده و با هزينه اي مشخص و همچنين كنترل پروژه در دوره هاي مختلف غير قابل 

ر گزارشات زير در جريان و روند انجام پروژه ها را با انواع نرم افزارهاي انكار مي باشد. به صورت كلي و فهرست وا
  كنترل پروژه مي توان تهيه نمود :

   ) بر اساس قرارداد  و شرح خدمات پروژه Planتهيه برنامه زمانبندي اوليه ( -  
  ن تاخيرات و ...تهيه گزارشات مختلف در ارتباط با روند انجام پروژه ،وضعيت مالي ،اجرايي ، تعيي -  
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  امكانات نرم افزاري و سخت افزاري
 اردبا توجه به ماهيت مهندس مشاور بودن شركت امكانات نرم افزاري و سخت افزاري شركت شامل مو

  زير ميباشد 
  تجهيزات مرتبط با مميزي انرژي شامل دستگاههاي لوكس متر ، حرارت سنج ، فشار سنج ، رطوبت انجام

  دستگاه 10                                                   سنج و گاز سنج در تعداد مختلف                
  دستگاه دوربين نقشه برداري)TOTAL STATION EX 50    (                  دستگاه ٢  

  دستگاهGPS   دستگاه 2                                                              340دو فركانسه  مدل  
       دستگاه 8                                              رايانه  و متعلقات آن با باالترين مشخصات فني  
          دستگاه 3                                                                       پرينتر ليزري سياه و سفيد  
                               دستگاه 2                                                          پرينتر رنگي ليزري  
  اسكنر رنگي تا اسكنA3                                                                               1 دستگاه  
  دستگاه فاكس پاناسونيكA4                                                                          2 دستگاه  

   شبكه ناول و انتي                                                               زيمركسرور و شبكه اينترانت  

 تحت شبكه                                                 نرم افزار مستند سازي با بانك اطالعاتي مربوطه  

 مجموعه نرم افزارهاي كنترل پروژه با تقويم شمسي                                  MSP , P6 , PM 

  مجموعه نرم افزارهاي نقشه كشي و مسير يابيROUTE MAP                                   

 مجموعه نرم افزار هاي تحليل سيستمها ، كنترل فرآيند و مهندسي ارزشVS .SIMAPRO     
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  ليست پروژه هاي انجام شده و در دست انجام شركت  –

  اي مهمي را انجام داده و يا دردست انجام دارد و مهمترين پروژه هاي انجام شده شركتتاكنون پروژه هاين شركت 
  شامل موارد زير مي باشد:

  ليست و مشخصات تعدادي از پروژه هاي انجام شده شركت 

  نام كارفرما  نام پروژه رديف
وضعيت 
  اجرايي

تاريخ 
  انجام

مبلغ 
  اد(ريال)قرارد

، توانمند سازي و فرهنگ سازي محيط زيستي درآموزش   1
  تهران  18شهرداري منطقه 

  1،000،000،000  1399  دست اجرار د  18منطقه هرداري ش

  700،000،000  1400  دست اجرار د  انرژي پارس  پياده سازي نظام آراستگي سازماني در پااليشگاه ششم عسلويه  2

وسيستم مديريت يكپارچهاستقرارخدمات مشاوره جهت ارائه   3
   در شركت توسعه صنعت برق اخذ گواهينامه 

  850،000،000  1400  دست اجرار د  صنعت برقتوسعه 

شهرداري منطقهداري و ستادياانرژي در ساختمانهاي ميزيم  4
  تهران 18

  3،231،364،178  1399  دست اجرار د  18شهرداري منطقه 

بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانهاي معاونت خدمات  5
  19شهري و محيط زيست شهرداري منطقه 

  1،230،000،000  1398  خاتمه يافته  19شهرداري منطقه 

ت مشاوره و برگزاري كالسهاي آموزشي در ارتقايارائه خدما  6
  19سيستم مديريت زيست محيطي شهرداري منطقه 

  420،000،000  1398  خاتمه يافته  19شهرداري منطقه 

سرويس ، تعمير و راه اندازي آبگرمكن هاي  خورشيدي موجود  7
  در بوستان بزرگ واليت

  1،600،000،000  1397  خاتمه يافته  بوستان واليت

 ي منتخبابهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانه  8
  15شهرداري منطقه 

  985،000،000  1398  خاتمه يافته  15هرداري منطقه ش

برگزاري دوره هاي آموزش تعالي سازماني جهت مهندسين  9
  مشاور بوم پايش اصفهان

  295،000،000  1398  خاتمه يافته   بوم پايش اصفهان

و بهينه سازي سيستمهاي هوشمند و ساختمانهاي اسكاناصالح   10
  19گانه شهرداري منطقه  5كارگري نواحي 

  1،300،000،000  1398  خاتمه يافته  19شهرداري منطقه 

بانك اطالعاتي سيستم مديريت پروژه جهت پروژه هاي تهيه  11
  شركت تيران (موج نيرو)

شركت مهندسين مشاور 
  تيران

 خاتمه يافته
1395  500،000،000  

  150،000،000  1394 خاتمه يافته  شركت پويش دارو  جهت شركت دارويي و شيميايي پويش داروweb siteتهيه   12

13  
انبندي انجامتهيه برنامه ريزي تعميرات و نگهداري و زم

تعميرات پيشگيرانه دوره اي و اورهال جهت نيروگاه هاي 
  اطراف تهران(تحت پوشش شركت مهنيرو)

  شركت مهنيرو
 خاتمه يافته

1395  120،000،000  



   ٣٠    

  ٣٠
خيابان استاد نجات الهي ، روبروي دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوب ، كوچه نويد  ، خيابان كريمخان زند،  تهران آدرس 

 www.behineandishan.zs.ir                    88912707تلفاكس :     88891431تلفن :، 1واحد 28پالك

  نام كارفرما  نام پروژه رديف
وضعيت 
  اجرايي

تاريخ 
  انجام

بلغ م
  قرارداد(ريال)

جهت كاركنانICDLرئه و برگزاري دوره مهارتهاي رايانها  14
  وزارت صنايع و معادن و اداره كل صنايع استان تهران

اداره كل خدمات
  مهندسي وزارت صنايع

  55،000،000  1396  انجام شده

هيه نرم افزارمكانيزه بانك اطالعاتي امور مالي پااليشگاهت  15
  تهران و اتصال آن به سيستم جامع

شركت ملي پخش و 
  پااليش تهران

  280،000000  1387  انجام شده

ابل كشي ،نصب تجهيزات و سرورو ايجاد شبكه جهت مجتمعك  16
  ت دشت خرم درهكشت و صنع

بنياد مستضعفان و
  جانبازان

  120،000000  1385  انجام شده

ستقرار سيستم مكانيزه مديريت پروژه (كنترل پروژه) جهتا  17
  پروژه هاي شركت تسنا(توان سازان نيروي ايرانيان)

  100،000،000  1386  انجام شده  تسنا

كانيزه نمودن روند انجام امور شركت ايران ابزار در قالبم  18
  بانك جامع اطالعاتي

  ايرن ابزار
 انجام شده

1387  140،000،000  

  هيه وب سايت و بانك اطالعاتي جهت آژانس پستيت  19
آژانس پستي

  هنگام(ايمن پست)
 انجام شده

1388  20،000،000  

جهت انتخاب مشاور و پيمانكار جهت پروژه تهيه اسناد مناقصه  20
  هاي ترافيكي و نظارت بر عملكرد اجرايي مشاور و پيمانكار

  8شهرداري منطقه
 انجام شده

1388  65،000،000  

تهيه دفترچه مشخصات عمومي و فني ماشين االت و تجهيزات  21
  كارگاههاي دانشگاه شهيد رجايي 

  دانشگاه شهيد رجايي
 انجام شده

1387  120،000،000  

  آب و نيرو  نقشه برداري سد نيروگاه سياه بيشه و گتوند عليا  22
  انجام شده

1385  285،000،000  

و تهيه تيپ8تهيه كتابچه جامع اطالعاتي شهرداري منطقه  23
  گزارشات پيشرفت كار حوزه معاونت برنامه ريزي و هماهنگي

  8شهرداري منطقه
 انجام شده

1388  190،000،000  

24  
ند سازي و انجام خدمات مربوط به تهيه اسناد مناقصهمست

جهت انتخاب پيمانكاران پروژه هاي حوزه معاونت فني و 
  تهران 8عمراني شهرداري منطقه  

  8شهرداري منطقه 
 انجام شده

1389  120،000،000  

انجام امور كنترل پروژه و مستند سازي پروژه خدمات تعمير و  25
  باركه اصفهاننگهداري  نيروگاه فوالد م

  شركت معرف نيرو
 انجام شده

1389  80،000،000  

طراحي ، كابل كشي و نصب شبكه و سرور  و استقرار سيستم  26
  اينترانت مركزي

شركت توان سازان
  نيروي ايرانيان

 انجام شده
1389  65،000،000  

  تهيه پروفيل طولي و عرضي از مسير راههاي روستايي   27
ادارات راه استانهاي 

  وركش
  انجام شده

1382  150،000،000  

  750،000،000  1382  انجام شده  مركز تحقيقات نيرو  كيلو ولت پژوهشگاه نيرو 63نقشه برداري تغيير مسير خط   28

نقشه برداري و تهيه موقعيت مكاني محله هاي شهر محالت به  29
 منظور تغيير كاربري شهري

سازمان زمين شهري 
  محالت

  300،000،000  1390  انجام شده
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  ليست كاركنان كليدي شركت
  

  ليست اعضائ هيئت مديره و مديران شركت

 نام و نام خانوادگي مدرك رشته اداري و ستادي در شركت   سمت  كار  سابقه

 رحيم سوزني دكتري مديريت محيط زيست مدير عامل و رئيس هيئت مديره 23

 فوق ليسانس جراييمديريت ا نائب رئيس و مدير امور اداري و مالي  29
مهين رضوي 
 خسروشاهي

 آزيتا بهبهاني نيا دكتري محيط زيستعلوم  عضو هيئت مديره 22

تكنولوژي محيط زيست مشاور مدير عامل 30  مژده صابري صحنه دكتري

  سيد حسين كيا  فوق ليسانس  مهندسي صنايع HSEمدير واحد   15

  ي امامي مهد  فوق ليسانس  مهندسي صنايع  سر مميز و مدرس  14

  شقايق شافعيان  فوق ليسانس  مهندسي صنايع  تحليل سيستمها  28

  زينب موقر  فوق ليسانس  آموزش محيط زيست  انرژي  11

  ناصر برزني كاديجاني  ليسانس  برق  مدير فني برق  20

  امير الخي  ليسانس  كامپيوتر  كنترل پروژه  5

  


