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معرفی شرکت :

شرکت مهندسی ناظران سازه دایان
عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
دارای پروانه اشتغال بکار آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازی

عضو حقوقی انجمن بتن ایران
عضو حقوقی انجمن صنفی شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب
عضو حقوقی انجمن صنفی شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی
عضو حقوقی انجمن جوشکاری و آزمایشات غیر مخرب
دارای گواهینامه های بازرسی پرسنل ازASNT
نمایندگی بنیاد علوم کاربردی رازی
)آزمایشگاه مواد و فوالد و پلیمر و)..
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اهداف شرکت :
این شرکت در سال  1389با شماره  385637در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری تهران
با موضوع خدمات فنی وآزمایشگاهی در امور ساخت وساز به ثبت رسیده است.
مهندسی دایان اولین شرکتی است که موفق به دریافت پروانه اشتغال بکارحقوقی پایه  2حقوقی از وزارت راه و شهرسازی
با توجه به تغییر دستورالعمل خدمات فنی و آزمایشگاهی مورخ  1391/9/11شده است .
( الزم به ذکر است مجوز کسب شده معادل با پایه یک قبل از تغییر بخشنامه است )
هدف اصلی ما کسب درآمد با تکیه بر (توان علمی  ،تحقیق  ،بررسی و سابقه اجرائی ) اعضا وپرسنل میباشد .
اعضا هیئت مدیره شرکت متشکل از مهندسین متخصص وبا سابقه در زمینه عمران ،آزمایشگاهی و مهندسی مواد هستند.
توانائی شرکتهای فنی و مهندسی و آزمایشگاهی وابسته به استفاده وجمع آوری اطالعات و تجارب پرسنل آن و بررسی
وتحقیقات علمی و تجهیزات فنی بروز میباشد که خوشبختانه این شرکت دارای کلیه شرایط موجود میباشد .
لذا از این که میتوانیم با توکل به خدای منان و بهره گیری از این شرایط بهترین خدمات را به همکاران و کارفرمایان
محترم ارائه نمائیم خوشحالیم و بر خود میبالیم.
امیدواریم بتوانیم رضایت طرفین قرارداد را در هر مبادالتی بدست آوریم .
با تشکر
هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره :
( رئیس هیئت مدیره )
 – 1مهندس مهران رحیم پور خردمند
 – 2مهندس مهیار رحیم پور خردمند ( نایب رئیس هیئت مدیره )
 – 3مهندس جواد یغمایی بنیس ( عضو هیئت مدیره و مدیر عامل )
( عضو هیئت مدیره )
 – 4مهندس مهدی نخجوان پور طالبی
( عضو هیئت مدیره )
 – 5مهندس منصور کریمی

3

دپارتمان آزمایشگاه ژئوتکنیک :

 -1مهندس مهران رحیم پور خردمند (رئیس هیئت مدیره)
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد نوشهر و کاردانی عمران دانشگاه آزاد کاشان
دارای مدرک بازرسی جوش سازه های فلزی و تاسیساتی LEVEL 2 NDT
سابقه کاری 15سال عضو حقیقی انجمن بتن ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
8سال تجربه در زمینه اجرا و نظارت بر ساختمان های مسکونی و اداری و 7سال تجربه در زمینه آزمایشات خاک ،بتن ،جوش

 – 2مهندس جواد یغمایی بنیس ( عضو هیئت مدیره و مدیر عامل )
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران – عمران از دانشگاه تهران جنوب
 16سال سابقه کاری در زمینه ساخت و نظارت بر سازه های فوالدی و بتنی
عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

-3مهندس احسان دهقان بنادکی (عضو هیئت مدیره )
فارغ التحصیل رشته کاردانی عمران دانشگاه آزاد یزد و رشته مهندسی عمران دانشگاه نوشهر،عضو حقیقی انجمن بتن ایران
دارای مدارک بازرسی بتن و دوره های طرح اختالط و بررسی دانه بندی مصالح وآزمایشات غیر مخرب بتن
7سال تجربه در زمینه اجرای ساختمان های مسکونی و اداری و2سال تجربه در زمینه آزمایشات مخرب و غیر مخرب بتن ومصالح ساختمان
عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 – 4مهندس محسن نوبهاری

فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران-عمران از دانشگاه آزاد کاشان
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران –سازه
سابقه کاری  25سال در زمینه نظارت و اجرای ساختمانهای صنعتی  ،اداری ،مسکونی ،تجاری ..
عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 -5دکتر سخاوتیان

دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیک
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران – ژئوتکنیک دانشگاه رامسر
سابقه کاری =  10سال تجربه در زمینه بررسی مظالعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی ( طراحی و محاسبه سختمانهای فوالدی و بتنی )

 -6مهندس علی اکبر دهقان (عضو هیئت مدیره)
فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری دانشگاه علم وصنعت تهران
30سال تجربه در زمینه اجرا و نظارت بر ساختمان های اداری و مسکونی و تجاری و بررسی و باز سازی ابنیه تاریخی
تجربه در زمینه نظارت و مرمت ابنیه باستانی
عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 – 7مهندس امینی

فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران – عمران تهران 15 --سال سابقه کاری
فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک

 – 8مهندس اکبرزاده

فارغ التحصیل رشته زمین شناسی دانشگاه تهران
دارای مدارک و گواهینامه های دوره های مکانیک خاک و غیره
سابقه کاری  7سال در زمینه انجام آزمایشات ژئوتکنیکی و بررسی مکانیک خاک
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دپارتمان آزمایشگاه بتن :

-1مهندس شاداب بحرینی (عضو هیئت مدیره )
فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد شهرسازی و کارشناسی معماری
5سال تجربه در زمینه اجرای ساختمان های مسکونی و اداری و2سال تجربه در زمینه آزمایشات مخرب و غیر مخرب بتن

 – 2مهندس فرزاد مال قاسم شمیرانی

فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران-عمران از دانشگاه اورمیه دانشکده خواجه نصیر الدین طوسی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران –سازه های هیدرولیکی

 -3مهندس سید رضا رأفتی
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران  -عمران
سابقه کاری =9سال تجربه در زمینه اجرا و نظارت بر ساختمان های مسکونی و اداری

 – 4مهندس محمد رضا محمد زاده

فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران – عمران آب از دانشگاه تهران جنوب

 16سال سابقه کاری در زمینه ساخت و نظارت سازه های فوالدی و بتنی
 – 5مهندس محمد معماریان

فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران – عمران  86تهران 6 --سال سابقه کاری
دارای مدرک گواهینامه تکنسین پایه یک از انجمن بتن آمریکا
دارای مدرک گواهینامه مهندسی بازرسی بتن از انجمن بتن آمریکا
دارای مدرک گواهینامه کنترل پروژه های بتنی از موسسه مقاوم سازی ملی ایران
دارای مدرک گواهینامه بهسازی لرزه ای از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
عضو انجمن بتن ایران وعضو کمیته فن آوری های نوین دانشگاه تهران

 – 6مهندس علیرضا حبیبی

فارغ التحصیل رشته کاردانی عمران – فوق دیپلم کارهای عمومی ساختمان
دارای مدرک گواهینامه تکنسین بازرسی بتن از انجمن بتن ایران
دارای مدرک گواهینامه تکنسین آزمایشات مخرب و غیر مخرب بتن  4 -سال سابقه کاری
 – 7مهندس امیر علی صفاری
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران – عمران
عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 – 8مهندس جعفر قنبری
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران – عمران
عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 – 9مهندس رضا گلزار
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران – عمران
عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
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دپارتمان نظارت جوش :
 -1مهندس مهیار رحیم پور خردمند (نایب رئیس هیئت مدیره ،رئیس دپارتمان نظارت جوش )
فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد -متالورژی صنعتی دانشگاه آزاد ساوه
فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد شناسائی وانتخاب مواد مهندسی
دارای مدرک بازرسی جوش سازه های فلزی و تاسیساتی (VT.PT.UT) LEVEL 2 NDT
سابقه کاری =  7سال تجربه در زمینه مهندسی مواد و آزمایشات مربوطه عضو انجمن بازرسی فنی و انجمن وشکاری وآزمایشات غیر مخرب
- 2مهندس جواد یداللهی
فارغ التحصیل رشته مهندسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
دارای گواهینامه های بازرسی جوش ( ) CWI,UT,PT,VT,MT
 10سال سابقه کاری در زمینه بازرسی جوش سازه های فلزی و مخازن
 -3مهندس مهدی نخجوان پور طالبی (عضو هیئت مدیره)
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران-شهر سازی
سابقه کاری 30سال تجربه در زمینه نظارت و محاسبات ساختمان های مسکونی و اداری
 -4مهندس علی مجدی
فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد -متالورژی صنعتی دانشگاه آزاد ساوه
فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد شناسائی وانتخاب مواد مهندسی
سابقه کاری =  7سال تجربه در زمینه مهندسی مواد و آزمایشات مربوطه
 -5مهندس منصور کریمی
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران – نقشه برداری دانشگاه آزاد تهران جنوب
سابقه کاری = 7سال تجربه در زمینه مهندسی جوش و آزمایشات مربوطه
 -6مهندس امیر شمس
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران – عمران تهران
سابقه کاری = 7سال تجربه در زمینه مهندسی جوش و آزمایشات مربوطه
 -7مهندس مازیار سلیمان زاده گرگانی
فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد -متالورژی صنعتی دانشگاه آزاد ساوه
فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد شناسائی وانتخاب مواد مهندسی
سابقه کاری =  7سال تجربه در زمینه مهندسی مواد و آزمایشات مربوطه
 – 8مهندس داود جوادیان
فارغ التحصیل رشته مهندسی جوش دانشگاه علمی کاریردی
 3سال سابقه کاری در زمینه بازرسی جوش سازه های فلزی
– 9خانم مهندس فاطمه نوری
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران
سابقه کاری =  3سال سابقه کاری در زمینه تنظیم گزارشات و تحلیل نقشه های شاپ و غیره
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آزمایشگاه خاک ،بتن و مصالح ساختمان :
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 -کنترل کیفیت مصالح تشککیل دهنکده :
شامل سیمان ،سنگدانه،آب



 -ارائه طرح اختالط بتن



 -تعیین مقاومت فشاری بتن



 -تعیین اسالمپ بتن



 -نمونه برداری از بتن تازه در محل



 -مغزه گیری از بتن سخت شده (کر گیری )



 انجکککام آزمایشکککات غیکککر مخکککرب بکککه روشکککهای آلتراسکککونیک و حکککدود مقاومکککت بکککتنبا استفاده از چکش اشمیت



 -بررسی و ارزیابی سازه بتنی



 -انجام آزمایشات تخصصی خاک و تعیین پارامترهای مورد نیاز باربری و محاسبات سازه ای و...

 -انجام آزمایشات مربوطکه از قبیکل دانکه
بندی ،تعیین وزن مخصکو و مقاومکت در
برابر سایش ،تعیین رطوبت و غیره....

 – 1دستگاه برش مستقیم 10*10و 30*30
 – 2مزورها با درجه بندی استاندارد
 – 3آون ( کوره )  50و  110لیتر ی
 – 4ترازو با دقتهای  1و  0.1و  0.01گرم
 – 5قالبهای مکعبی و استوانه ای استاندارد
 – 6لوازم نمونه گیری و اسالمپ ( روانی ) بتن
 – 7جک بتن شکن  200تن
 – 8حوضچه های نگهداری نمونه های بتنی
 – 9دستگاه چکش اشمیت
 – 10دستگاه مغزه گیری از بتن سخت شده
 – 11دستگاه برش سرو ته بتن
 – 12لوازم کامپکشن خاک و تراکم
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 – 13دستگاه کاساگرانده و لوازم حد خمیری خاک
 – 14ظروف تعیین درصد رطوبت
 – 15دستگاه ارشمیدس  ،شیکر الک و تراکم
 – 16دستگاه بلین سیمان
 – 17لوازم ارزش ماسه ای و هیدرومتری غیره
 – 18ترمومتر های بتن و مصالح و آب
 – 19بارگذاری صفحه و دستگاه تحکیم و سه محوری
 – 20دستگاه تحکیم
 – 21قالب و لوازم کپینگ مغزه های بتنی
 – 22لوازم SPT
 – 23و دیگر لوازم مورد نیاز آزمایشگاه خاک و بتن ....

 – 1دستگاه برش مستقیم 10*10و 30*30
 – 2مزورها با درجه بندی استاندارد
 – 3آون ( کوره )  50و  110لیتر ی
 – 4ترازو با دقتهای  1و  0.1و  0.01گرم
 – 5قالبهای مکعبی و استوانه ای استاندارد
 – 6لوازم نمونه گیری و اسالمپ ( روانی ) بتن
 – 7جک بتن شکن  200تن
 – 8حوضچه های نگهداری نمونه های بتنی
 – 9دستگاه چکش اشمیت
 – 10دستگاه مغزه گیری از بتن سخت شده
 – 11دستگاه برش سرو ته بتن
 – 12لوازم کامپکشن خاک و تراکم
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 – 13دستگاه کاساگرانده و لوازم حد خمیری خاک
 – 14ظروف تعیین درصد رطوبت
 – 15دستگاه ارشمیدس  ،شیکر الک و تراکم
 – 16دستگاه بلین سیمان
 – 17لوازم ارزش ماسه ای و هیدرومتری غیره
 – 18ترمومتر های بتن و مصالح و آب
 – 19بارگذاری صفحه و دستگاه تحکیم و سه محوری
 – 20دستگاه تحکیم
 – 21قالب و لوازم کپینگ مغزه های بتنی
 – 22لوازم SPT
 – 23و دیگر لوازم مورد نیاز آزمایشگاه خاک و بتن ....

شرح خدمات مکانیک خاک و عملیات ژئو تکنیکی:
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مراحل ارائه خدمات در قرار دادهای مکانیک خاک و بررسی مطالعات ژئوتکنیکی میباشد:



بازرسی و ارزیابی پروژه



ارزیابی دسترسی ها و محدودیت های موجود جهت اسقرار حفار



استقرار دستگاه حفاری در صورت حفاری ماشینی و یا استقرار نفرات در صورت گمانه دستی



انجام عملیات فیلم برداری و عکس در حین عملیات حفاری



آزمونهای صحرایی مورد نیاز ( نفوذ استاندارد  ،دانسیته  ،برش برجا ،بارگذاری و.....



تهیه ازبیلت محل گمانه ها



انجام آزمون جهت شناسایی و طبقه بندی خاک



نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه



انجام آزمایشات الزم جهت تعیین ظرفیت باربری و تنش و .......



تنظیم دفترچه مکانیک خاک به صورت انگلیسی و فارسی مکتوب و مجلد به همراه CD



در صورت نیاز دریافت تاییده از سازمانهای ذیربط



شایان ذکر است در صورت درخواست و تمایل کارفرما امکان افزایش یا کسر موارد بیشتری به این شرح خدمات خواهد
بود .

شرح خدمات آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمان :


مراحل ارائه خدمات در پروژه با حضور کارشناس به صورت تمام وقت و موردی در کارگاه به شرح ذیل
میباشد:



بازرسی و ارزیابی مصالح در کارگاه



ارزیابی طراحی نقشه های کارگاهی سازه



تهیه دستور العمل بتن ریزی بر طبق استاندارد



تایید دستور العمل های اجرایی



آزمونهای مکانیکی شیمیایی مصاح ( سنگدانه و سیمان )



آزمون  UTآلتراسونیک جهت شناسایی حدود مقاومت بتن



انجام آزمون جهت شناسایی و طبقه بندی کارگران و پرسنل دارای صالحیت



مغزه گیری از بتن سخت شده و تعیین حدود مقاومت بتن با استفاده از چکش اشمیت



بازرسی و ارزیابی قبل از بتن ریزی شامل تجهیزات و مصالح



بازرسی و ارزیابی حین بتن ریزی



بازرسی و ارزیابی و انجام تستهای مربوطه از بتن سخت شده



تهیه گزارش کارگاهی روزانه و ماهانه از روند تولید و مراحل بازرسی و ارزیابی به صورت مکتوب



تهیه گزارش از انجام آزمایشات غیر مخرب ومخرب به صورت مکتوب و مجلد به همراه CD
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شایان ذکر است در صورت درخواست و تمایل کارفرما امکان افزایش یا کسر موارد بیشتری به این شرح خدمات خواهد
بود .



 -انجام آزمایشات مخرب و غیر مخرب جوش  ،پیچ و مهره و ضخامت رنگ



 -بازرسی مرحله ای



 استقرار ناظر مقیم در محل پروژه
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بازرسی به روشهای :
 -بازرسی چشمی VT



 -مایعات نافذ

PT



 -التراسونیک

UT



 -ذرات مغناطیسی MT



 -پرتو نگاری RT



 -بررسی صالحیت جوشکاران WPQ

 -1دستگاه امواج مافوق صوت (آلتراسونیک ) UT
 – 2دستگاه ذرات مغناطیسی  ( MTیوک مغناطیسی)
 – 3تجهیزات بازرسی چشمی VT
 -4تجهیزات بازرسی به روش PT
 – 5گیجهای اندازه گیری ابعاد جوش cambridge, hilo,.........
 – 6تست بلوکهای استاندارد ut , pt
 – 7دستگاه  UVو uvlightmetr
 – 8ضخامت سنج رنگ
 – 9دستگاه ترکمتر
 -10دوربین پرتو نگاری RT
 -11فیلم های رادیو گرافی
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شرح خدمات بازرسی جوش :


مراحل ارائه خدمات در پروژه با حضور کارشناس به صورت تمام وقت و مرحله ای
در کارگاه به شرح ذیل میباشد:



بازرسی و ارزیابی مواد و ورقهای مصرفی و الکترود در کارگاه



ارزیابی طراحی نقشه های کارگاهی سازه



تهیه و تایید دستور العمل جوشکاری بر طبق استاندارد



آزمونهای فیزیکی و مکانیکی ورق



آزمون  UTبرای ورق جهت شناسایی عیوب تورق



انجام آزمون جهت شناسایی و طبقه بندی جوشکاران دارای صالحیت



صدور کارت و تاییدیه برای جوشکاران دارای صالحیت



بازرسی و ارزیابی قبل از جوشکاری شامل مونتاژ صحیح قطعات و اتصاالت و مواد مصرفی



بازرسی و ارزیابی حین جوشکاری



بازرسی و ارزیابی و انجام تستهای مربوطه  VT,PT,MT,UTپس از اتمام جوشکاری



تهیه گزارش کارگاهی روزانه و ماهانه از روند تولید و مراحل بازرسی و ارزیابی به صورت مکتوب



تهیه گزارش از انجام آزمایشات غیر مخرب به صورت مکتوب و مجلد به همراه CD
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شایان ذکر است در صورت درخواست و تمایل کارفرما امکان افزایش موارد دیگری نیز به این شرح خدمات خواهد بود .

 منطقه ویژه اقتصادی ( عسلویه )
 آزمایشگاه مستقر در سایت پتروشیمی بوشهر


کارفرما  :پتروشیمی بوشهر



پیمانکار  :شرکت آسفالت طوس



دستگاه نظارت  :شرکت خبرگان اندیش آفاق



شرح خدمات :



آزمایشگاه خاک و بتن مستقر در سایت



آزمایش ارزش ماسه ای مصالح بتن



آزمایش دانه بندی مصالح بتن و خاک



آزمایش دانسیته و تراکم خاک محوطه سایت



آزمایش بتن درجا و مقاومت فشاری بتن



آزمایش دما و حد روانی بتن (اسالمپ )



آزمایش  PIخاک
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کارفرما :

اداره مهندسی بانک انصار



پیمانکار :

شرکت سازه بنیان انصار



پروژه :



شرح خدمات :



بازرسی جوش سازه فلزی در کارگاه ساخت در منطقه آدران



بازرسی کنترل ابعادی ساخت سازه در کارگاه ساخت



بازرسی مرحله ای از جوش سازه فلزی در محل نصب پروژه



بازرسی تمیز کاری و رنگ آمیزی سازه در حال ساخت



بازرسی از نصب سازه و پیچ و مهره های نصب شده



انجام آزمایشات بتن فنداسیون و سقف



انجام آزمایشات فیزیکی و مکانیکی پیچ و مهره

ساختمان درمانگاه و اداری شهرک بروجردی



کارفرما :

موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج



پروژه :

احداث ساختمان تجاری مسکونی ثامن



محل پروژه :

تهران خیابان شاهین
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شرح خدمات :



بازرسی جوش سازه فلزی در کارگاه ساخت در منطقه شهریار



بازرسی مرحله ای از جوش سازه فلزی در محل نصب پروژه



بازرسی تمیز کاری و رنگ آمیزی سازه در حال ساخت



بازرسی از نصب سازه و پیچ و مهره های نصب شده



انجام آزمایشات بتن فنداسیون و سقف



انجام آزمایشات فیزیکی و مکانیکی پیچ و مهره



کارفرما :

آقای مهندس محمدی و شرکاء

جوانشیر << احداث ساختمان  14طبقه مسکونی>> منطقه  1تهران ( لویزان )

پروژه :
شرح خدمات :


بازرسی جوش سازه فلزی در کارگاه ساخت در منطقه آدران



بازرسی مرحله ای از جوش سازه فلزی در محل نصب پروژه



بازرسی تمیز کاری و رنگ آمیزی سازه در حال ساخت



بازرسی از نصب سازه و پیچ و مهره های نصب شده



انجام آزمایشات بتن فنداسیون و سقف



انجام آزمایشات فیزیکی و مکانیکی پیچ و مهره





کارفرما :

آقای مهندس نور صالح و مهندس ساعدی پور

الدن << احداث ساختمان  9طبقه مسکونی>> منطقه  3تهران ( ونک )

پروژه :
شرح خدمات :
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بازرسی جوش سازه فلزی در کارگاه ساخت در منطقه خرم آباد



بازرسی مرحله ای از جوش سازه فلزی در محل نصب پروژه



بازرسی تمیز کاری و رنگ آمیزی سازه در حال ساخت



انجام آزمایشات بتن فنداسیون و سقف



برخی از کارفرمایان :



تعاونی مسکن اتوبوسرانی ،




شرکت خاک وپی سارنگ (مهندسین مشاور )



( مغزه گیری وبررسی بتن سازه های دانشگاه تهران جهت مقاوم سازی )



( مغزه گیری وبررسی بتن پل والیت جهت مقاوم سازی ) ..........



قرارگاه خاتم االنبیاء ( موسسه صدف )



( بررسی و آزمایشات بتن دریچه ها و جداول بتنی سنگین).........



( بررسی خاک محوطه و تعیین تراکم خاک سایت پروژه )
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(ساختمانهای 15و 11طبقه مسکونی با سازه بتنی)

موسسه مالی و اعتباری کوثر
( آزمایشات بتن فنداسیون وسقف و بازرسی جوش ساختمانهای شعب تهران )
اداره پشتیبانی ارتش جمهوری اسالمی ایران
( انجام دانه بندی مصالح زمین محوطه قرارگاه و سایت )



کارفرما :

آقای مهندس کاظم توابی و محمد والیتی



پروژه :

احداث ساختمان 20طبقه مسکونی یاسمن



محل پروژه :

تهران خیابان فرشته
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شرح خدمات :



بازرسی فنی و کنترل کیفی جوش



نظارت مقیم



تستهای غیر مخرب مربوط به جوش



تستهای غیر مخرب مربوط به عملیات مقاوم سازی سازه فلزی



کنترل کیفیت ) (QCجوش و اتصاالت فلزی



تهیه دستورالعمل فرایند جوشکاری ) (WPSو آزمونهای ارزیابی دستورالعمل جوشکاری )(PQR



کارفرما :

شرکت مهندسی نماد سازه جنوب



پروژه :

پروژه ساختمان مسکونی مرزداران



محل پروژه :

تهران مرزداران
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شرح خدمات :



بازرسی فنی و کنترل کیفی جوش



نظارت مقیم



تستهای غیر مخرب مربوط به جوش



تستهای غیر مخرب مربوط به عملیات مقاوم سازی سازه فلزی



کنترل کیفیت ) (QCجوش و اتصاالت فلزی



تهیه دستورالعمل فرایند جوشکاری )(WPS



تهیه آزمونهای ارزیابی دستورالعمل جوشکاری )(PQR



کارفرما :



پروژه :



محل پروژه :

شرکت آتیه سپهر قرن ( آقای بهنام نوباوه وطن )
احداث ساختمان 10طبقه مسکونی وطن
تهران خیابان هالل احمر
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شرح خدمات :



بازرسی فنی و کنترل کیفی جوش



بازرسی جوش سازه فلزی در کارگاه ساخت در شهرک صنعتی وجین



بازرسی مرحله ای از جوش سازه فلزی در محل نصب پروژه



بازرسی تمیز کاری و رنگ آمیزی سازه در حال ساخت



انجام آزمایشات بتن فنداسیون و سقف



تستهای غیر مخرب مربوط به جوش



تستهای غیر مخرب مربوط به عملیات مقاوم سازی سازه فلزی



کنترل کیفیت ) (QCجوش و اتصاالت فلزی



تهیه دستورالعمل فرایند جوشکاری ) (WPSو آزمونهای ارزیابی دستورالعمل جوشکاری )(PQR

شرح برخی سوابق شرکت :
کارفرما :
شرکت مهندسی کارآب ایساتیس (مهندسین مشاور )
پروژه های:
 -1ساختمان  9طبقه مسکونی با سازه بتنی واقع در اختیاریه تهران
 -2ساختمان  5طبقه اداری با سازه فلزی واقع در منطقه نارمک تهران
 – 3بازرسی سازه پله فرار ساختمان بیمارستان آتیه تهران
و مشاور پروژه های دیگر این شرکت در زمینه های :
 انجام خدمات مشاوره جهت دانه بندی مصالح وطرح اختالط بتن انجام آزمایشات مربوط به مقاومت فشاری بتن درجا و مغزه گیری شده -ارائه خدمات بازرسی جوش و پیچ و مهره و ضخامت رنگ سازه های فلزی
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شرح برخی سوابق شرکت :


نظارت و کنترل کیفی بتن ساختمان  14طبقه مسکونی ارغوان پاسداران



نظارت و کنترل کیفی بتن ساختمان  10طبقه مسکونی تعاونی مسکن اتوبوسرانی در منطقه  20تهران

در منطقه  1تهران



نظارت و کنترل کیفی بتن ساختمان  10طبقه مسکونی ساختمان اختیاریه



نظارت و بازرسی جوش پروژه تهران ویال – واقع در سه راهی تهران ویال با تناژ تقریبی  1100تن



نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی ولنجک(  9طبقه)



نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی شهرزیبا (  7طبقه)



نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی جنت آباد(  6طبقه)



نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی سید خندان( 5طبقه)



و ........................................


در منطقه  3تهران

 انجام بالغ بر  2000فقره خدمات تست بتن،مغزه گیری،اشمیت و تعیین مقاومت فشاری بتن و ارئه گزارشات علمی مربوطه به پیمانکاران و کافرمایان
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 انجام بالغ بر  1000فقره تست جوش وپیچ و مهره و ضخامت رنگ و ارزیابی سازه های فلزیو ارائه گزارشات مربوطه به کار فرمایان جهت ارائه به شهرداری مناطق مورد نظر
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 -اسکن تعداد میلگرد مصرفی و عمق میلگرد جهت بررسی و کاشت مجدد میلگرد



 -کاشت آرماتور در مقاطع مختلف با مواد استاندارد



انجام بالغ بر  1000فقره کاشت آرماتور در پروژه های صنعتی  ،تجاری و مسکونی



استفاده از پرسنل فنی مجرب و تجهیزات و مواد مصرفی استاندارد

