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تتكون شركة تخصيص بارس للهندسة و اإلدارة من فريق من الخبراء الحاذقين المجربين ،و هي تمارس خدماتها االستشاريه منذ امد طويل في شتي المجاالتکالهندسه المعماريه و
ّ
بناء المدن ،هندسه المياه و الصرف الصحي و بناء المصانع (کمصانع االسمنت و صوامع التخزين) .و تشمل اعمال هذه الشرکه االستشاريه مجاال واسعا من الخدمات مثل ( اداره
المشاريع و مراقبتها و التصاميم االساسيه و التفصيليه و الخدمات التعاقديه و اداره تمويل المشاريع في التعامل مع الموسسات المحليه و الدوليه و االشراف علي تنفيذ المشاريع) .ان
هذه الشرکه تفتخر بانها تمکنت من قبول و رضي جميع المتعاملين معها في شتي القطاعات الحكومية و الخاصة بمالها من التخصص و العلم التقني و التجارب المفيدة لمدراء ها و
خبراءها في المشاريع التي نفذتها ،و هي ترفع شعارها االساسي و هو ( التخصيص االمثل للمنابع) کشعارها لها في اداره المشاريع و التصمیم الهندسي ،و االشراف و رصد التنفيذ،
للوصول للهدف االسمي التي تتلخص بخفض التکاليف ،والوقت و المواد المستهلکه و رفع جوده العمل.
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التقديم

القابلیات و الخدمات :الخدمات االستشاریه التقنیه و الهندسیه
•بما في ذلك الدراسات،و التصميم األولي و التفصيلي ،و التحكم في التصميم ،و اإلشراف رفيع المستوى و المقيم

خدمات إدارة الخطة
•خدمات إدارة المشروع و الخدمات االستشارية اإلدارية ألرباب العمل فی مجاالت مثل تخطیط المشاریع ،إحالة العمل و اإلدارة إلى المستشارين و المقاولين في مراحل
التصميم و المشتريات و البناء و الترکیب
•مراقبة المشروع و إدارة الوقت و إدارة التكاليف و تمويل المشاريع و إدارة العقود و االهتمام بالمعاهدات و إدارة وثائق المشروع و فی نهایة المطاف إدارة تسليم و
تشغيل المشاريع .

خدمات التمويل:
بما في ذلك خدمات دراسات الجدوى الفني و المالي و االقتصادي من أجل تقديمها إلى البنوك الدولية(بنك التنمية اإلسالمية و بنك ایكو للتجارة و التنمية)

خدمات التصميم و البناء:
•االستعداد لتنفيذ الخدمات الهندسية في مشاريع التصميم و البناء بالتعاون مع المجموعات المقاولة في شكل مساهمات EPC
الكفاءة في الخدمات االستشارية:
•تخصص المباني السكنية و التجارية و اإلدارية و الصناعية و العسكرية
•تخصص المباني التعليمية و الرياضية و الصحية
•تخصص محطات المیاه و الصرف الصحي
•الخبرة فی شبكات الري و الصرف
•التخصص الهيكلي
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فرع الهندةس المعمارةي و المدنية

المصلی الکبیر لالمام الخمینی فی طهران
•عنوان المشروع :الخدمات االستشارية الهندسية لمصلى اإلمام الخميني الكبير في طهران
•صاحب العمل :منظمة منفذ األبنية و المرافق الحكومية والعامة لوزارة الطرق و التنمية العمرانية
•الموقع :مدینه طهران ،محافظه طهران
•بداية المشروع :کانون االول /ديسامبر 2008
•إنهاء المشروع  :قید التنفیذ

شرح الخدمات المنفذة لحد اآلن:
•التحکم فی التصميمات في منطقة الدراسة من  210هكتار و المساحة اإلجمالية للبنايات التحيتية المصممة حوالي  594ألف متر
• ِإلشراف رفيع المستوى و المقيم المقاولون للتصميم و البناء
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فرع الهندةس المعمارةي و المدنية

مواصفات المشروع:
•أحد أكبر المساجد في العالم
•أکبر قبة كونكريتية بين مساجد العالم والتي يبلغ قطرها  54مترا و ارتفاعها  63مترا
•أکبر شرفة في العالم يبلغ امتدادها  110مترا و ارتفاعها  75مترا
•ثانی أعلی منارة في العالم يبلغ ارتفاعها  135مترا
المنطقة المركزية قيد اإلنشاء لهذه األراضي بمساحة  63هكتار من أصل  210هكتار تشمل ما يلي الرواق
الغربي ( 34ألف متر مربع)  ،الرواق الشرقي( 55ألف متر مربع) ،بیت الرواق الغربی ( 19ألف متر مربع)،
صالة القراءة( 2/5ألف متر مربع) ،بیت القبة( 45ألف متر مربع) ،الفناء المركزي( 52ألف متر مربع) ،الشرفة
المركزية (16ألف متر مربع)

تخصیص بارس 6

فرع الهندةس المعمارةي و المدنية
مشروع سبند
عنوان المشروع :تنفيذ الخدمات االستشارية لمشروع سبند ذو  21طابقا إداري  -تجاري
صاحب العمل :منظمة جمال بلدية طهران ،بلدية طهران
الموقع :مدینه طهران ،محافظه طهران
بداية المشروع :شباط /فبراير 2010
إنهاء المشروع :حزیران /يونيو 2012

شرح الخدمات:

تنفيذ خدمات التصميم و التحسين للزالزل

مواصفات المشروع:
هذا المشروع يحتوي على بنية تحتية بمساحة حوالي  52ألف متر مربع في  21طابقا
تم تصميم  6طوابق لمرآب السيارات و  4طوابق للفضاء التجاري و  11طابقا للفضاء اإلداري .

مبنی منشات الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولیة
•عنوان المشروع :تحسين موقع مبنی منشات الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولیة في ايران
•صاحب العمل :مدينة طهران ،محافظه طهران
الموقع :مدینه طهران ،محافظه طهران
•بداية المشروع :أيلول /سبتمبر 2010
•إنهاء المشروع :أيلول /سبمبر 2011

شرح الخدمات:
•دراسات و عمليات تحسين موقع مبنی المنشات
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فرع الهندةس المعمارةي و المدنية

قاعة متعددة األغراض وقاعة رفع االثقال في ايران شركة الحفر الوطنية
• عنوان المشروع :خدمات الدراسة واإلشراف المتفوق و المقيم القاعة المتعددة األغراض و قاعة لرفع األثقال
• صاحب العمل :الشركة الوطنية للحفر في إيران
•الموقع :مدینه اهواز ،محافظه خوزستان
•بداية المشروع :تموز /یولیو 2009
•إنهاء المشروع :آب /اغسطس 2012

شرح الخدمات:
تصميم المرحلتین  1و  2للقاعة متعددة الغرض
تصميم المرحلتین  1و  2لقاعة رفع األثقال
اإلشراف العالي و المقيم على القاعة متعددة األغراض

مواصفات المشروع:
• البنية التحتية للمشروع حوالي  6500متر مربع
• موقع المشروع في موقع مجمع الرعاية التابع لشركة الحفر الوطنية اإليرانية في أهواز
إن هناك صالونين فاخرين ومستقلين (كل منهما بسعة  500شخص) ،جنبا إلى جنب مع جميع
سائرالخدمات ،بما في ذلك المساحات اإلدارية ،الخدمية ،االستقبالية ،وجميع المعدات السمعية والبصرية
المطلوبة
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فرع الهندةس المعمارةي و المدنية

المجمع اإلداري -الورشي للشركة الوطنية اإليرانية للحفر (كيش ،إيران)
• عنوانالمشروع :دراسات المرحلتين األولى والثانية من مجمع كيش اإلداري-الورشيمن  5هكتار
•صاحب العمل :الشركة الوطنية للحفر في إيران
•الموقع :کیش ،ایران
•بداية المشروع :تشرين األول /أكتوبر 1387
•إنهاء المشروع :قيد التنفيذ

شرح الخدمات المنفذة لحد اآلن:
•دراسات المرحلتين األولى والثانية ،مراقبة المقيمين

مواصفات المشروع:
•مساحة ورشية وصناعية مفتوحة ومغطاة بمساحة  4000متر مربع.
• ورشة عمل ومساحة صناعية ومستودع مسقف تقارب مساحة البنية التحتية 15000متر مربع.
• المبنى اإلداري والخدمي بمساحة تقارب  2000متر مربع.
بناء األفنية تشمل األرصفة المناظر الطبيعية ومسارات االتصال الداخلية ،وبناء الجدران للمنطقة المحيطة،
والمساحة الخضراء ،ومساحة منشأة المطلوبة (محطات توليد الكهرباء ،المصفاة ،خزانات المياه) ،وتنفيذ
مرآب السيارات ،فضال عن تنفيذ البنية التحتية مع البنية التحتية التی تبلغ  29ألف متر مربع.
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فرع الهندةس المعمارةي و المدنية

الخدمات االستشاریه لمسجد شیان
•عنوان المشروع :إجراء الخدمات االستشارية للمرحلة األولى والثانية من مسجد شيان
•صاحب العمل :منظمة رعاية جمهورية إيران اإلسالمية
•الموقع :مدینه طهران ،محافظه طهران
•بداية المشروع :نيسان /أبريل2013
•إنهاء المشروع :تشرين الثاني /نوفمبر 2015

وصف الخدمات:
•تنفيذ خدمات االستشارة للمرحلة األولى و الثانية و اإلشراف العالي و الورشي في الفروع المعمارية و
اإلنشائية و المرافق الميكانيكية و الكهربائية و مساحة المبنى الرئيسي للمسجد حوالي  1400متر
مربع.
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فرع الهندةس المعمارةي و المدنية
سائر المشاريع
•تصميم قاعة الرياضة في شركة طهران للنفط ،مدینة ري ،آذار /مارتش 2004
• تنفيذ خدمات إدارة المشاريع لمبنى شركة دعم البناء و توريد منتجات النفط في طهران ،وزارة النفط في
طهران ،نيسان /أبريل 2005
•تنفيذ خدمات استشارية لتصميم وتوريد وتركيب معدات المدرج في نادي 1شركة طهران لإلنتاج والتوريد
النفطية ،طهران أويل مينيستري ،آذار /مارتش 2005
•إشراف و تخطيط ومراقبة المشروع ،حيث أن العديد من مواقع التعبئة التابعة بمقر خاتم األنبياء (ص)
مقرقرب باسيج بطهران في كانون األول /ديسامبر 2007
•خدمات استشارية لمركز الدراسات والتخطيط لبلدية طهران ،مركز للدراسة والتخطيط ،طهران ،آذار/
مارتش2007
• مقارنة شاملة للخطط الشاملة والتفصيلية لبلدية المنطقة الحادية والعشرين في طهران -تشرين الثاني/
نوفمبر 2008
• خدمات العقود والتحقيق ،مراقبة المشاريع ،دراسات اللحاالت الهندسية لمشاريع المديرية العامة للبناء
والتشييد الجمهورية اإلسالمية خطوط السكك الحديدية إيران إدارة السكك الحديدية والمباني طهران إيران

آذار /مارتش 2008
• البحوث والخدمات الهندسية االستشارية للمرحلة األولى لمجمع شباط /فبراير  2013تبريز اإلداري و
الترفيهي تبريز شركة محراب عمران للبناء آذار /مارتش 2010
•الدراسات( مرحلة صفر) لتغيير المستخدم (شهيد الحغاني مشاريع المكاتب السكنية ،شهيد خودامي و
شركة عطية بازار للمقاوالت في طهران ،تشرين األول /اکتوبر 2011
تحسين موقع البناء لمنشآت شركة توزيع المنتجات البترولية الوطنية اإليرانية طهران ،طهران ،أيلول /سبتمبر 1392
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مجموةع هندةس المياة و الصرف الصحی
مستشار إدارة المشروع (( )PMUجزء من مشروع الصرف الصحي همدان)
عنوان المشروع :استشاري إدارة المشروع (( )PMUجزء من مشروع الصرف الصحي همدان)
صاحب العمل :شركة همدان للمياه والصرف الصحي بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية
الموقع:مدینه طهران ،محافظه طهران
بداية المشروع :آذار /مارتش 2003
إنهاء المشروع :كانون الثانی /ینایر 2010

وصف الخدمات:
 إدارة تصميم وبناء و شراء وتركيب واختبار وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ويشمل تصميم
وتنفيذ أعمال البناء ذات الصلة ومباني المشاريع وكذلك خطوط نقل الرئيسي للمجاري بواسطة األنابيب
طريقةالرافعات

مواصفات المشروع:
مساحة المبنى اإلداري 850متر مربع
الطابق األرضي ،مرحاض ،ورشة عمل والمرافق  4500متر مربع
بناء الوحدات رقم  1ورقم  2لمحطة همدان لمعالجة المياه العادمة باستخدام أدفانسد
وتغطي عمليات الترشيح األكثر نشاطا (الحمأة المنشطة) من خالل تغذية األعالف
ويعادل عدد السكان  500 000شخص وخطوط أنابيب خطوط الصرف الصحي الرئيسية التي
تبلغ مساحتها  8/9كم.
استخدام طريقة التنبيب الجديدة مع آالت الحفر للركب للمرة األولى فالبلد أقل حفرا ويقلل
من انقطاع االقتصاد الحضري
استخدام األنابيب الخرسانية البوليمرية ذات العمر اإلنتاجي أكثر من ثالثة أضعاف األنابيب
الخرسانية
استخدام القالب الزلق في بناء جزء من خطة المصفاة
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مجموةع هندةس المياة و الصرف الصحی
شبكة الري والصرف الصحي من سد أيدوغموش
•عنوان المشروع :مستشار إدارة المشروع (( )PMCشبكة الري والصرف في سد أيدوغموش)
•صاحب العمل :شركة شرق ازاربيجان للمياه اإلقليمية الممولة من قبل البنك اإلسالمي للتنمية
•الموقع :مدینة إیدوغموش -محافظة شرق أزاربيجان
•بداية المشروع :تشرین الثانی /نوفمبر 2005
•إنهاء المشروع :حزیران /يونيو 2009

وصف الخدمات:
أيدوغموش الري وإدارة الصرف خطة التشاور بهدف توفير المياه إلى التالل المدن الجنوبية والغربية الجنوبية في غرب مدينة ميانه بمساحة  15000هكتار

مواصفات المشروع:
•تنفيذ قناة نقل بطول  5/39كم و  3أنفاق بطول  2028م و  557م و  559م.
•تشغيل  12/2كم من خط أنابيب المياه من خالل أنابيب الصلب إلى  2000 ،2400و  1800مم بما في ذلك الصمامات ،والتجهيزات وخدمة الطريق
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مجموةع هندةس المياة و الصرف الصحی

الصرف الصحي والمصفاة لمدينة كاشان
•عنوان المشروع :استشاري إدارة المشروع جزء من مشروع الصرف الصحيكاشان (بك)
•صاحب العمل :شركة كاشان للمياه والصرف الصحي بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية
•الموقع :مدینةکاشان ،محافظة اصفهان
•بداية المشروع :تشرین االول /اکتوبر 2010
•إنهاء المشروع :قید التنفیذ

وصف الخدمات المنفذة لحد اآلن:
• تقديم خدمات االستشارة إلدارة الخطّة من خالل دعم الوحدة التنفيذية للمشروع ( )PIUشركة المياة و مجاري الصرف الصحي لكاشان
•إعداد و تحديث عام للخطط الفنـّيّة و التنفيذية و اإلعدادية ( )Procurementللمشروع من خالل التعاون مع صاحب العمل
الموحدة لتق ّدم المشروع من أجل تقديمها للمستفيدين للمشروع مثل :بنك إيكو -آبفا للبلد و شركة آبفا فيكاشان
•إعداد التقارير ّ
•التنسيق بين شركة المياة و الصرف الصحي في كاشان و بنك التنمية اإلسالمية
•خدمات التنسيق و التخطيط و التحکم فی المشروع.
•إدارة عمليات الرقابة الجودية و اإلدارية
•اإلدارة المالية للمشروع
•إدارة األنشطة لمستشاري المشروع
•إدارة األنشطة لمستشاري المشروع

مواصفات المشروع:
•تنفيذ إدارة المشاريع المالية خدمات التدقيق وإعداد التقارير
•إنشاء خطوط رئيسية وشبه رئيسية لشبكة جمع مياه الصرف الصحي لمسافة  330كم ،بما في ذلك تركيب االنقسامات
•تصميم وبناء وتشغيل محطة معالجة دبو بواسطة طريقة الحمأة النشطة ،مع خلط كامل إلى القدرات  100،000شخص
•أداء تحديد البنية التحتية الجغرافية األساسية (تحديد غير المدمرة)
•تنفيذ الخطة على أساس خطة جدولة مدتها سنتان في المناطق الحضرية (متوسط  8كيلومترات في الشهر)
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مجموةع هندةس المياة و الصرف الصحی

مصفاة و خط نقل مياه الصرف الصحي لمدينة بيرجاند

•عنوان المشروع :مستشار إداري (بك) جزء من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بيرجاند
•صاحب العمل:شركة المياه والصرف الصحي في مقاطعة خراسان الجنوبية التي يمولها بنك منظمة التعاون االقتصادي للتجارة والتنمية
•الموقع :مدینة بيرجاند ،محافظة جنوب خراسان
•بداية المشروع :كانون الثاني /يناير 2014
•إنهاء المشروع :قید التنفیذ

وصف الخدمات المنفذة لحد اآلن:
•تقديم الخدمات االستشارية إلدارة المشروع من خالل وحدة دعم تنفيذ المشروع (بيو) والصرف الصحي من جنوب خراسان (صاحب العمل).
•إعداد وتحديث البرامج الفنية والتنفيذية واللوجستية (المشتريات) تنسيق أرباب العمل.
•تقدیم تقاریر مرحلیة عن التقدم المحرز في المشروع ألصحاب المصلحة في المشروع مثل بنك إكو ،أب البلد وأبها شركة من مقاطعة خراسان الجنوبية
•السيطرة على المشروع من خالل توفير الرقابة الفنية إلدارة القضايا الفنية والتشغيلية للمشروع
•إدارة تمويل المشروع ومراجعة الحسابات وإعداد التقارير

مواصفات المشروع:
• بناء وحدة ثانية من محطة معالجة بسعة 140،000شخص باستخدام طريقة معالجة الحمأة نشط مع إزالة النيتروجين (مل) دون الترسيب األولي وحمأة الهضم منفصلة
• خط نقل مياه الصرف الصحي الخطية بطول 9/5كم باستخدام أنابيب البولي إيثيلين ذات الزجاج المزدوج  1000و  1200مم.
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مجموةع الطرق و النقل

الخدمات االستشارية للمديرية العامة لجمهورية إيران اإلسالمية للسكك الحديديةایران
•عنوان المشروع :استشاري في مجال بناء وتركيب المحطات في البلد
•صاحب العمل :المديرية العامة لسكك حديد جمهورية إيران اإلسالمية
•الموقع :محطة السکة الحدیدیة لجمیع البالد
•بداية المشروع :تموز /يوليو 2015
•إنهاء المشروع :قید التنفیذ

وصف الخدمات المنفذة لحد اآلن:
•خدمات جمع المعلومات عن حالة مشاريع المباني والمرافق القائمة
•خدمات التنسيق والتخطيط وإدارة المشاريع
•الخدمات المتعلقة بالهندسة والدراسات
•مجاالت الخدمة المتعلقة بورشة عمل واإلشراف الممتاز
•الخدمات القانونية والتعاقدية في وقت مطالبات المتعاقد وصاحب العمل
•مجاالت أخرى من الخدمات االستشارية

مواصفات المشروع:
تنفيذ الخدمات لجميع مشاريع اإلدارات المقاطعة بأكملها (بما في ذلك االستشارات والصيانة والصيانة) البناء
والتسهيالت من مكان االعتمادات للمشاريع اإلنمائية ورأس المال الحالي ،بما في ذلك المشاريع التالية:
•تطوير انشا المحطات
•تحسين المحطات
•بناء جدران المحطة
•المناظر الطبيعية والمساحات الخضراء
•الهيكل السفلي ،منصة وجسر للمشاة
•التركيبات الكهربائية
•المنشآت الميكانيكية
•التشاور ،الخطة الرئيسية ،التصميم التفصيلي وإدارة المشاريع
•صيانة المباني والمساحات الخضراء وشبكة الغاز
•عقود أخرى
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مجموةع الطرق و النقل

مشروع تحسين وتجهيز مستودع إصالح قاطرة أهواز
•عنوان المشروع :تحسين وتجهيز مستودع إصالح قاطرة األهواز
•صاحب العمل :المديرية العامة للسكك الحديدية في جمهورية إيران اإلسالمية
•الموقع :مدینه أهواز ،محافظة خوزستان
•بداية المشروع :تشرین الثانی /نوفمبر2014
•إنهاء المشروع :قید التنفیذ

وصف الخدمات:
•اإلشراف على ورش العمل

مواصفات المشروع:
•المبني اإلداري في طابقين بمساحة حوالي  850متر تحت البناء
•صومعة فك اإلصالحات المسطحة  1مع  6خطوط المدخل و  4منصات
•المرافق الصحية و منزع المالبس من حوالي  207متر مربع
•منشاة مع بنية تحتية تقرب من  285متر مربع
•مياه نالكو مع بنية تحتية تقرب من  107متر مربع
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مجموةع الطرق و النقل

مشروع المحطة الحدودية في لطف آباد
•عنوان المشروع :خدمات استشارية لتنسيق المناظر الطبيعية وتشييد البنية التحتية وتشييد المباني الجانبية لميناء
لطف آباد الحدودي واإلشراف على ورشة العمل
•صاحب العمل :منظمة النقل البري للبلد
•الموقع :مدینة لطف آباد  -محافظة خراسان رضوی
•بداية المشروع :آذار /مارتش 2015
•إنهاء المشروع :قید التنفیذ

مواصفات المشروع:
•تنسيق وتنسيق مشاريع البنية التحتية المخطط لها بمساحة تقارب 110،000متر مربع
•منطقة الجرف ،غرفة خلع المالبس ،ورشة عمل والبنية التحتية 4500 :متر مربع
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مجموةع الطرق و النقل
مشروع المحطة الحدودية في اينتشه برون و المباني الجانبية
•عنوان المشروع:الخدمات االستشارية للمراحل األولى والثانية والثالثة من إنش برون
•صاحب العمل :إدارة الطرق في البالد
•الموقع :مدینة إنش بورن -محافظة غولستان
•بداية المشروع :نیسان /أبريل 2015
•إنهاء المشروع :قید التنفیذ

مواصفات المشروع:
•المناظر الطبيعية وتنفيذ البنية التحتية المتوقعة مع مساحة حوالي  50،000متر مربع
•تشييد مبان رئيسية وثانوية بمساحة حوالي  5000متر مربع
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مجموةع الطرق و النقل

البري
مشروع الخدمات االستشارية الفنية لمنظمة الطريق و النقل ّ
البري للبلد
•عنوان المشروع :إجراء الخدمات االستشارية الفنية المرتبطة بمنظمة الطريق و النقل ّ
البري
•صاحب العمل :منظمة الطريق و النقل ّ
البري
•الموقع :مشاريع منظمة الطريق و النقل ّ
•بداية المشروع:کانون االول /دیسامبر 2016
•إنهاء المشروع :قيد التنفيذ

وصف الخدمات المنفذة لحد اآلن:
•الرقابة الهيكلية :المبنی الرئيسي للموقع
•الرقابة الهيكلية :مبنی المدخل الرئيسي للموقع
•الرقابة الهيكلية :مبنى قانون المرور
•الرقابة الهيكلية :صالة دوغارون للركاب
•الرقابة الهيكلية :نقاط التفتیش الجاهزة
•الرقابة الهيكلية :صیاغة اللوائح لجسور المشاة بين المدن
•الرقابة الهيكلية :جسور باشماق اإلضافية
•التصميم المعماري و توفير الوثائق لمناقصة لرفع المصاعد و إعادة النظر للخطة المعمارية لمبنىكالنتري
•رقابة البناء الفوقي و طريق الوقود لموقف برويزخان
•التصميم الهيكلي و تصميم الطابق اإلضافي للبناء المرقّم 3
• إعدادقوائمالمراجعةللسيطرةعلىجميعاألوراقالدراسيةللمرحلةاألولىوالثانيةللمستشارين ،قائمةالمراجعةللوائح 2800النسخةالمصححة4
•الرقابة الهيكلية للمجمع الخدمي الرفاهي لموقف مهران -تیب 1
•الرقابة الهيكلية :للمجمع الخدمی -الرفاهی لموقف مهران -تیب 2
•مراقبة الحالة لبناء الهيكل و حل المشاكل التنفيذية لتصميم الهيكل الحافظ للمصعد في مستوصف الشهيدكالنتري
•إعداد قائمة مراجعة تفصيلية من أجل اإلشراف على المباني المعدنية و الكونكريتية وفقا ألحدث خبرات المستشار إعداد شؤون العقد و االهتمام
بـبیان المقاولین للرقابة الفنية لجميع خرائط المرحلة الثانية لموقف رازي(السيطرة على الخرائط و الوثائق لتصميم الهيكل و الهندسة المعمارية و
الكهربائية و الميكانيكية للمباني و الباحة وكذلك إشبيلية موقع األطروحة)

مواصفات المشروع:
البري تتولّى مسؤلية إنشاء المحطة و دوائر الطرق في أنحاء البلد لذا فإ ّن العقد يشتمل عليها كافة
•علما بأن منظمة الطريق و النقل ّ
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مجموةع الطرق و النقل

الدراسات الهندسية و تصميم الخطة الشاملة لمحطّة سرخس
•عنوان المشروع :محطة سرخس الحدودية
البري للبلد
النقل
•صاحب العمل :منظمة تنظيم الطريق و
ّ
•الموقع :مدينة سرخس ،خراسان رضوية
•بداية المشروع :آب /اغسطس 2017
•إنهاء المشروع :قيد التنفيذ

مواصفات المشروع:

•المساحة تحت التغطية  11هكتار
• الدراساتالهندسيةو تصميمالخطّةالشاملةلمحطةسرخسالحدودية
•دراسات المرحلة األولى و الثانية لجميع المحطّة و أراضیها

وصف الخدمات المنفذة لحد اآلن:
•إجراء دراسات المرحلة األولى
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الخدمات الهندسية و إدارة المشروع في السكك الحديدية للجمهورية اإلسالمية االيرانية
•عنوان المشروع :جميع المشاريع بعنوان الخدمات الهندسية و إدارة المشروع في السكك الحديدية للجمهورية اإلسالمية االيرانية
•صاحب العمل :منظمة السكك الحديدية للجمهورية اإلسالمية االيرانية
•الموقع :ايران
•بداية المشروع2015 :
•إنهاء المشروع :قيد التنفيذ

مواصفات المشروع:
•تصمیم المرحلتین األولي و الثانية تحسین و تجهیز ورشة التصليح للسكك الحديدية للجمهورية ا ٍإلسالمية االيرانية في مدينة درود
•تصمیم المرحلتین األولي و الثانية تحسین و تجهیز ورشة التصليح للسكك الحديدية للجمهورية ا ٍإلسالمية االيرانية في مدينة تربت حيدرية
•تصمیم المرحلتین األولي و الثانية تحسین و تجهیز ورشة التصليح للسكك الحديدية للجمهورية ا ٍإلسالمية االيرانية في مدينة اينشه بورون
•تصمیم المرحلتین األولي و الثانية للمبنى اإلداري لمحطة السكك الحديدية في شيراز
•تصمیم المرحلتین األولي و الثانية لفندق محطة السكك الحديدية في شيراز
•تصميم الباب لمحطة قطار تاباس
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المشارعي الدولية

مصنع اسمنت (فنزويال)
•عنوان المشروع :خدمات تخطيط ومراقبة المشروع وتكلفة إنشاء مصنع سيرفاسول لألسمنت
•صاحب العمل :شركة سراباسول لألسمنت  -شركة البناء
•الموقع :مدينة متروبوليتان ،فنزويال
•بداية المشروع :نيسان /أبريل 2006
•إنهاء المشروع :حزیران /يونيو 2012

وصف الخدمات:
•تخطيط المشروع ومراقبة الخدمات االستشارية والسيطرة على تكلفة بناء مصنع األسمنت

مواصفات المشروع:
 مصنع أسمنتكرواسول بطاقة أولية تبلغ 3300طن يوميا بما في ذلك التصميم الهيكلي والتنفيذ مصنع وكذلك شراء وتصنيع وتركيب معدات المصنعكله
العمليات المختلفة مع وحدات التخزين :تصميم ( 4آالف طن) ،بناء الهيكل األعظم المعدني ( 8آالف طن) ،البناء الميكانيكي ( 4ألف طن) ،الخرسانة
( 135ألف متر مكعب) ،التعزيز ( 9آالف طن) ،تركيب الهيكل العظمي المعدني ،الميكانيكية والكهربائية والعزل والمنشآت (ما مجموعه  25ألف طن).
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المشارعي الدولية
مصنع اسمنت حماة (سوريا)
•عنوان المشروع :خدمات التخطيط والمراقبة لبناء مصنع اسمنت حماة
•صاحب العمل :شراكة اسمنت حمة  -شركة صناعة البناء
•الموقع :مدينة حماة ،سوريا
•بداية المشروع :کانون االول /ديسامبر2003
•إنهاء المشروع :ایلول /سبتمبر 2007
•أداء الخدمة :الخدمات االستشارية لتخطيط المشاريع والسيطرة عليها ،ومراقبة تكلفة المشروع لبناء مصنع لألسمنت
مواصفات المشروع:
مصنع إسمنت بطاقة أولية تبلغ  3300طن يوميا
العمليات المختلفة ذات األحجام :تصميم ( 4آالف طن) ،إنشاء معدات ميكانيكية ( 4آالف طن) ،شراء ( 4آالف طن) ،تركيب
( 25ألف طن)
 بناء هيكل معدني ( 9آالف طن)
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المشارعي الدولية

مشروع نقل الطاقة والطاقة في أوغندا
•عنوان المشروع :تصميم وشراء وبناء خط نقل ومحطات فرعية تعمل بالطاقة 231كيلو فولت
•صاحب العمل :شركة نقل الطاقة أوغندا
•الموقع :أوغندا
•بداية المشروع:کانون الثانی /يناير 2015
•إنهاء المشروع :قید التنفیذ

وصف الخدمات المنفذة لحد اآلن:
•خدمات المشتريات والعطاءات

مواصفات المشروع:
تحديث إمدادات الطاقة  132/33كيلو فولت (متوفر)
تصميم وبناء  132/33كيلو فولت امدادات الطاقة (جديد)
بناء خط نقل بطول  160كيلومترا بين وظيفتين
 527كم شبكة التوزيع
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خدمات التمويل

المشاریع
عنوان المشروع صاحب العمل الموقع تاريخ االنتهاء
• تنفيذ خدمات إدارة المشاريع وتتبع المنشأة من البنك اإلسالمي للتنمية
تمويل جزء من مشروع شبكات الصرف الصحي في المياه والصرف
الصحي في المحافظة مقاطعات طهران ،مازندران ،قم،كاشان ،غولستان،
خراسان رضوي2008 ،
•تنفيذ خدمات إدارة المشاريع وتتبع المرافق من البنك اإلسالمي للتنمية
لتمويل شبكة الري لسد سباالن ،شركة أردبيل للمياه اإلقليمية في
أردبيل تموز /يوليو 2008
•خدمات إدارة الخطة وتوفير إطار عام لعقد موحد لتقديمه الجزء المالي
لمشروع مشهد للصرف الصحي باستخدام شركة االستثمار المحلي
المياه والصرف الصحي مشهد مشهد ایلول /سبتمبر 2009
•إجراء خدمات استشارية بشأن إعداد إطار عام لعقد إعادة التمويل
الموحد المياه والصرف الصحي باستخدام االستثمار المحلي في بوت
المياه المرافق نظام الصرف الصحي في إيران في آذار /مارتش 2009
•تقديم المشورة بشأن شراء نموذج مالي ووثائق المناقصة إنشاء جزء من
خطوط إمدادات المياه في مدينة مشهد باستخدام طريقة هجينة وتمول
شركة مشهد مشهد للمياه والصرف الصحي قید التنفیذ
•جدوى وترتيب أولويات الطرق المختلفة لتمويل المياه والصرف
الصحي شركات المياه والصرف الصحي اإلقليمية في محافظات
طهران وسيستان والبلوشستان قید التنفیذ
•تقديم خدمات استشارية لصياغة وتنفيذ عقد تنفيذي لمشروع الصرف
الصحي رفسنجان مع مقاول مختار من قبل بوت من شركة كرمان
للمياه والصرف الصحي رفسنجان قید التنفیذ
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شكر وتقدري

الشهادات
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المكتب المركزي
العنــوان :طهـران ،شــارع كريــم خــان زنــد ،شــارع خردمنــد شــمالي ،رقــم ،105الوخــدة  602کــد
الرمــز البریــدي1585973417 :
الهاتف -الفكس88300242-88834950-88309599:
مكتب المصلّى:
العنوان :طهران ،شارع الشهيد بهشتي ،مقابل شارع ميرعماد ،الباب الرئيسي للمصلّى ،شارع مشاورين
الرمز البريدي1531816914 :
الهاتف 88737577 :الفكس88531004:
مكتب السكك الحديدية:
العنــوان :طه ـران ،ميــدان آرجانتيــن ،بدايــة شــارع آفريقــا ،المنظمــة المركزيــة للســكك الحديديــة
العامــة للمنظمــات و المرافــق ،مكتــب
فــي الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة الطابــق ،14الدائــرة ّ
المستشــارين لشــركة تخصيــص بــارس
البريد اإللكترونيinfo@takhsispars.com :

الموقعwww.takhsispars.com :

