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شرکت ایمن بهداد صنعت 

 البرز

 رفه ای مستقر در شهرستان نظرآبادتنها شرکت ارائه دهنده خدمات تخصصی  ایمنی و بهداشت ح
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در طـول ایـن     فعالیت خود را آغاز کرده اسـت     0331از سال  مهندسی ایمن بهداد صنعت البرز شرکت 

رت و تجربه مـا را  سال ها پروژه های چالش برانگیر و تخصصی زیادی توسط تیم ما انجام شده است که مها

 و ارایه راهکارهای فنی افزایش داده است    HSEدر طراحی و مدیریت پروژه های 

نقش  HSEرانی به عنوان یکی از پیمانکاران پروژه های عم ایمن بهداد صنعت البرز در حال حاضر شرکت 

 خدمات گسترده ای را ارایه می دهید  HSEدر زمینه  پروژه های مهمی را ایفا می کند و 

 

 

 

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

 به اهداف پروژه کارفرما تهیه جدول زمانی و مدیریت منابع برای رسیدن  0

 ارتباط روشن و شفاف با تمامی شرکای تجاری شرکت  2

 پیگیری میزان پیسرفت پروژه و تنظیم دقیق انحرافات پروژه  3

 نظارت مستقیم بر روی کیفیت کارهای انجام شده  4

 اجرا و تکمیل پروژه در زمان مقرر شده  5

 

 افتخار آمیز نتیجه همکاری با یک تیم از افراد باتجربه و متخصص است ما به تمامی پروژه های خود افتخار می کنیم و این نتایج 

 

 

 

 یــمش خط 

 

 معرفی 



 
 

3 

 

 
،ساختمان 2رخیابان الغدیرجنوبی،غدینظرآباد،

 تجاری مهستان

 
30494354-529/54120902104  

 Telegram/whatsapp:54120902104 

  البرز صنعت بهدادایمن  

 وجدان یگانه محکمه ای است که نیاز به قاضی ندارد

 
  

 

همیشه در جایگاه یک پیمانکار قابل احترام و مطمئن باشیم و پروژه های خود را فراتر از حد انتظار مشتریان انجام 

 دهیم 

 

 

 

با یک قیمت رقابتی، ایجاد یک فضای همکاری مطمئن و قابل اطمینـان و   HSEت ما دستیابی به پروژه های ماموری

  انجام پروژه در یک بازه زمانی معقول  و تحویل پروژه با کیفیتی رضایت بخش و قابل قبول است

 

 

 

 ایمن بهداد صنعت البرز: نام شرکت 

 3113 :شماره ثبت شرکت 

 3/0/0331 :تاریخ تاسیس شرکت 

 05، واحد 4،شاختمان تجاری مهستان،طبقه 2ر الغدیر جنوبی،کوچه غدی خیابان–نظرآباد :آدرس دفتر مرکزی 

 129-45391411 :تلفن تماس 

 :11025952053 -11353199191 شبکه اجتماعی 

 آدرس ایمیل: behdad.hse@yahoo.com 

  120-31934123اینترنتی:فکس 

 ایمنی و بهداشت حرفه ایارائه دهنده خدمات تخصصی : فعالیت موضوع  

چشم  

 انداز

 ماموریت 

 اطالعات شرکت 
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 بهداشت حرفه ای

  سنجش عوامل فیزیکی وشیمیایی محیط

 کار

  طراحی و تست سیستم های تهویه موضعی 

 طراحی و تست سیستم های تهویه عمومی 

 معاینات دوره ای 

 فروش تجهیزات حفاظت فردی 

 
 )ارائه گواهینامه معتبر(تست و بازرسی فنی

 انواع جرثقیل 

  لیفتراک،آسانسور،باالبر و استاکرانواع 

  کمپرسورهای باد و ظروف تحت فشار 

 دیگ بخار و آب گرم 

 مقاومت چاه ارت 

  سیستم ارتینگ 

 تست هیدرو استاتیک انواع مخزن 

 

 اجرائیات

 احداث و اجرای انواع سیستم حفاظت زمین 

 احداث سیستم صاعقه گیر اکتیو و پسیو 

  حفاظتیمشاوره جهت بهبود شرایط سیستم 

 شارژ کپسول انواع خاموش کننده ها 

 
 ایمنی تخصصی برق 

 ایمنی جرثقیل و لیفتراک 

 ایمنی دیگ های بخار 

 
 شرکت خدمات
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 سیستم های اعالن و اطفاء حریق  ایمنی عمومی 

 ارزیابی ریسک 
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شرکت ایمن بهداد صنعت البرز در عمر ده ساله خود در زمینه تست ایمنی تجهیزات و سنجش آالینده های 

افتخاری از جمله شرکت های نامبرده و بسیاری دیگر سعادت محیط کار با شرکت ها و مجموعه های پر 

 همکاری داشته است که تعدادی از آنها به شرح ذیل می باشد: 

 

 فعالیت هحوز نام شرکت / لوگو

 

 شرکت محور خودرو

 و ایمنیسنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی 

 

 مپنا بویلرشرکت 
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 شرکت سایپا یدک
 فنی و ایمنی سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی

 

 شرکت مالیبل سایپا
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 گروه بهمن موتور
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 مشتریان 
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 شرکت سیبا موتور
 بازرسی فنی و ایمنیسنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و 

 

 شرکت دارو سازی عبیدی
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 شرکت زرنام
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 مداوا داروشرکت 
 و بازرسی فنی و ایمنیسنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست 

 

 شرکت جمع ساز
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 شرکت مهگل
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 شرکت ساالر گستر
 بازرسی فنی و ایمنیسنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و 

 

 آسان پک قزوین شرکت 
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 شرکت اشتاد ایران
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی
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 شرکت سیمان بتلند
 محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنیسنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی 

 

 گروه صنعتی غرب استیل
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 شاسی سازی ایران
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 مانا ماکارونشرکت 
 شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و

 

 صنعت پالستیک بانی نو

 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 هوا سیستم ایران

 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 پادیسانشرکت 

 فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنیسنجش عوامل زیان آور 

 

 کابل تهران سیمین فر
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی
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 ایران اشبنت)تولید فوم پلی اورتان(
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 و معادن کوثرتوسعه صنایع 
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 داروسازی سها
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 درسا دارو
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 بهنودژنمرکز رشد 
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 چای احمد
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 پروزن
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 کیمیاران
 زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنیسنجش عوامل 
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 پارس النه
 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط/تست و بازرسی فنی و ایمنی

 

 شیمی رایکاآریا 

 یمنیا و یفن یبازرس و تست/طیمح ییایمیش و یکیزیف آور انیز عوامل سنجش

 

 پالست فن اوران آسیاآذین 

 یمنیا و یفن یبازرس و تست/طیمح ییایمیش و یکیزیف آور انیز عوامل سنجش

 

 جوشآلیاژ 

 یمنیا و یفن یبازرس و تست/طیمح ییایمیش و یکیزیف آور انیز عوامل سنجش

 

 درخشانزاگرس 

 یمنیا و یفن یبازرس و تست/طیمح ییایمیش و یکیزیف آور انیز عوامل سنجش

سپید پادرا صانع، کمپرسور  صنعت مختلف از جمله: معدن کندوان پارس، 311و بیش از 

ایثارگران،دامداری زرین هیو،نو آور ارتباط صنعت،وزین سازی ایرسا، ورکش راه الوند، 

پرشیا،آبمیوه مجتبی،دیبا پلیمر،درخشان تهران،سپهر بافت و سپهر چرم،رنگ 

     دامداری زرین هیو وگوهرفام،دامداری بستان و
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 مهندس مجید فتوت

 رییس هیئت مدیره

  مهندسی صنایع ، ایمنی صنعتکارشناسی بهداشت حرفه ای و کارشناسی ارشد 

سال سابقه کار در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای بصورت تخصصی کارشناس ارشد ایمنی خودرو  09بیش از 

 سازی سایپا

  majidfotovat.6049@yahoo.com ایمیل:

 46129992190 :تماس تلفن

 

  

 

 مهندس حسن محمد پور

 مسئول فنی بهداشت حرفه ای

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای

 سال سابقه بازرسی در معاونت بهداشتی استان قم 2بیش از 

 سال سابقه فعالیت در زمینه سیستم های تهویه و عوامل شیمیایی 3بیش از 

 طراح سیستم های روشنایی

 سال سابقه در زمینه ایمنی تخصصی احداث و اجرای سیستم های حفاظتی،مدرس مرکز تحقیقات و حفاظت فنی  5

 ساعت مهارت های تخصصی از مراکز معتبر 511شرکت در بیش از 

 46099260909 :تماس تلفن mohammadpour.hse@yahoo.com ایمیل:

 
 هیئت مدیره

 
 مسئولین فنی


