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به  خدمات  ارائه  و  فعالیت  از  دهه  سه  از  بیش  گذشت  با 
کارفرمایان در صنعت احداث ، سهامداران و مدیران مجموعه 
عمران آذرستان به منظور سازماندهی، ایجاد تمرکز مدیریتی 
سازمان،  استراتژیک  اهداف  راستای  در  توسعه  امکان  و 
آذرستان  کار  و  کسب  توسعه  گروه  تأسیس  به  تصمیم 
به صورت سهامی  گروه  این  . مجموعه شرکت های  گرفتند 
خاص بوده و دفتر مرکزی آن در تهران واقع است. این گروه 
شامل پنج شرکت زیر مجموعه به نام های عمران آذرستــان،                                  عمران آذرستــان،                                  
سازور سازه آذرستــان ، بسپـار پــی ایرانیـان ، روجــا تــجارت سازور سازه آذرستــان ، بسپـار پــی ایرانیـان ، روجــا تــجارت 

آذرستــان و عمارت پیشگام آذرسـتـانآذرستــان و عمارت پیشگام آذرسـتـان می باشد.
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و در زمینی به شــرکت ســازور ســازه آذرســتان در ســال 1389
مســاحت چهــل و دو هــزار مترمربــع و بــا دارا بــودن پســت
مستقل برق 2 مگاواتی درشهرک شمس آباد احداث گردید و
در مــدت زمــان انــدک بــا همــت مدیــران و کارکنــان خــود و
اخــذ بــه  دنیــا موفــق  روز  بهتریــن تجهیــزات  آوردن  فراهــم 
پروانه بهره برداری با ظرفیت تولید اسمی 40،000 تن در سال

از وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید.
در حــال حاضــر، بــه همــت پرســنل توانمنــد و مدیریــت کارآمد،
42،000 ســازور ســازه آذرســتان بــه رکــورد تولیــد بیشــتر از

تن انواع سازه های فلزی در سال دست یافته است.
امیدواریــم بتوانیــم بــا تــالش بی وقفــه و بــا همــکاری همــه
ــی را در ایــن صنعــت پرســنل متعهــد شــرکت، قدم هــای مثبت
برداشته و افتخار ارائه خدمات با کیفیت باالتر را داشته باشیم.
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ــی و ارزشــمند  ــه تجــارب طوالن ــکا ب ــا ات    شــرکت عمــران آذرســتان در ســال 1367 ب
بــا هــدف فعالیــت در صنعــت ســاختمان و احــداث پروژه هــای  مؤسســین خــود و 
ــا گذشــت بیــش از ســه دهــه از شــروع  ــون ب ــه کار نمــود . اکن ــی آغــاز ب ــزرگ عمران ب
فعالیــت خــود توانســته بــا بهــره منــدی از تــوان نیــروی انســانی کارآزمــوده و اســتفاده 
از بروزتریــن تجهیــزات و ماشــین آالت، بــه تعهــد خــود در قبــال کارفرمایــان متعهــد و 
یکــی از قابــل اعتمــاد تریــن و خوشــنام تریــن شــرکت هــای حــوزه فعالیــت پیــش گفتــه 

بــه شــمار آیــد .

   شــرکت ســازور ســازه آذرســتان در ســال 1389 بــا هــدف تولیــد مکانیــزه ســازه هــای 
فــوالدی )صنعتــی و ســاختمانی ( بــا پیــاده ســازی بروزتریــن تجهیــزات و ابــزارآالت روز 
دنیــا در زمینــی بــه مســاحت  42،000  مترمربــع تاســیس گردیــد . اکنــون بــا گذشــت 
ــن  ــد ســاالنه 40،000 ت ــا تولی ــت خــود ، توانســته ب ــش از ده ســال از شــروع فعالی بی
انــواع ســازه هــای فــوالدی و دارا بــودن 22،000 متــر مربــع ســوله مســقف و شــش خــط 

تولیــد کامــا مکانیــزه ، جــزو معتبرتریــن تولیدکننــدگان ایــن صنعــت بــه شــمار آیــد .  

   شــرکت بســپارپی ايرانيــان در ســال 1386 بــا درک لــزوم شــکل گيــری مجموعــه ای 
ــگان  ــکار تخصصــی بهســازی خــاک ، توســط جمعــی از دانــش آموخت ــوان پيمان ــه عن ب
دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران شــکل گرفــت. ايــن مجموعــه بــا در اختيــار گرفتــن 
دانــش فنــی روز دنيــا و تکيــه بــر فنــاوری هــای نويــن مهندســی در زمينــه طراحــی، 
تاميــن مصالــح، مديريــت و اجــرای پــروژه هــای مهندســی ژئوتکنيــک فعاليــت می نمايــد. 
بــا مشــارکت ایــن شــرکت در ســال 1400 بــا گــروه توســعه کســب و کار آذرســتان ، گام 

جدیــدی در هــم افزایــی توانمندیهــا و تجــارب مهندســی برداشــته شــد .

   شرکت روجا تجارت آذرستان در سال 1389 با هــدف بازرگانی و واردات بروزترین    
ــو و شــیرآالت  ــرندهای بیــن المللــی در حــوزه کاشــی ، ســرامیک ، روشــنایی دکوراتی بـ
ــا گذشــت بیــش از ده ســال از شــروع فعالیــت  ــون ب ــد . اکن بهداشــتی تاســیس گردی
خــود توانســته بــا  گردهــم آوردن معتبرتریــن برنــد        هــا در حــوزه اشــاره شــده و ایجــاد 
شــبکه گســترده ای از معمــاران ، طراحــان داخلــی و پیمانــکاران حرفــه ای و انجــام 
بیــش از 100 پــروژه موفــق در کارنامــه ی خــود جــزو پیشــگامان ایــن حــوزه بــه شــمار آیــد .

   شــرکت عمــارت پیشــگام آذرســتان در ســال 1398 بــا هــدف حضــور در بــازار احــداث 
ســاختمان های لوکــس و بــا تکیــه بــر بیــش از 30 ســال تجربــه موفــق مؤسســین خــود 
تاســیس گردیــد. اکنــون بــا احــداث نخســتین ســاختمان خــود در منطقــه زعفرانیــه تهران 

بــا برنــد عمــارت، حضــور خــود را در ایــن عرصــه اعــام نمــوده اســت.



رئیس هیئت مدیره گروه توسعه کسب وکار آذرستان 
توحید زورچنگ

پیام بنیانگذار

باعث افتخار است که گروه توسعه کسب و کار آذرستان با فعالیت در بیش از سیصد 
پروژه طی سه دهه گذشته ، در آبادانی میهن عزیزمان ایران ، سهیم بوده است. ما 
معتقدیم که صداقت در کار و ایجاد تعامل مناسب با کارفرمایان، ضامن پایداری و 
پیشرفت یک شرکت خواهد بود. بنابراین، تاش ما بر این است که نیاز های کارفرمایان 
خود را کاما شناخته و آن ها را در دستیابی به اهداف و موفقیت در کارهایشان یاری 
دهیم. ما همچنین به هدف ایجاد ارزشی فراتر از انتظارات کارفرمایان ، از طریق تاش 

کردن مضاعف و داشتن رویکردی صادقانه، منطبق با باورهایمان، پایبندیم.
در بیش تر این پروژه ها نقش پیمانکار را داشته ایم و از نظر من کسی که برای انجام 
کاری پیمان می بندد، مهم ترین جنبه ای که باید به آن توجه کند، صداقت و تعهد در 
انجام کار است. پیمان با صداقت و تعهد ، پایدار می ماند و تجربه کاری ما نشان می 

دهد که با برگرفتن از این تعهد ، در سخت ترین روزها هم پیش رفتیم.
شعار ما همواره این بوده است:

» یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت«» یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت«
اصل دیگری که در سازمان خود باور کرده ایم، انجام تعهد اجتماعی است. تعهد اجتماعی 
به توسعه و پیشرفت جامعه از نگاه ما پرورش نسل آینده است. کودکانی که فردا 
بالیدن نداشته باشند،  چرخ های جامعه را خواهند گرداند، اگر امروز فرصت رشد و 
به  نیاز  آینده ای  چنین  ساختن  برای  پنداشت.  جامعه  برای  روشن  آینده ای  نمی توان 
مشارکت همگان است. هرکسی به سهم خود. زیرا باور داریم، افروختن یک شمع، 

کاراتر است از نفرین به تاریکی!
در همین راستا افزون بر مشارکت در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ، به طور مشخص 
از دو نهاد »بنیاد کودک« و »موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان« برای توسعه و 

رشد آموزشی و فرهنگی کودکان  پشتیبانی می کنیم.
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 نـایـــب رئـــیـــس هــیـــئــــت مـــدیـــره گـــــــروهمدیر عامل گروه توسعه کسب و کار آذرستان
  تــوســـعــــه کــــســـب و کـــــار آذرســـــتــــــان



پروژه سنگ بست مشهد

پروژه ترمینال ترانزیتی توانا قشم

ساختمان کنترل شرکت پتروشیمی رازی

مجتمع تجاری اداری مترو امام خمینیساختمان اداری شرکت خدمات انفورماتیک

تاسیس شرکت عمران آذرستان
1367

1381

1382

1386

1390

1382-1381 کک سازی زرند کرمان بخش غیر صنعتی
نیروگاه ذغالسوز طبس 1386-1382 کک ســازی زرند کرمان بخش صنعتی

)اولین نیروگاه ذغالسوز در ایران(1386-1385کک ســازی، طرح توازن ذوب آهن اصفهان
ورود به ساخت پروژه های نیروگاهیورود به ســاخــت پـــروژه های صــــنــعــتــــی

دستیابی به پایه یک رشته تاسیسات و تجهیزاتدستیابی به رتبه هشت ابنیه

دستیـابی به پایه یک رشته ساختمان
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پروژه تحکیم بستر بوشهر

1395

139613981400

1399

برج های اداری سامان فراز

ورود به ســاخـت پـــروژه های بلنـــد مرتـــبه

دریافــت نــشــان تــعــالـی HSE افزایش سرمایه به بیش از 500 میلیارد ریال

شــروع پروژه های تحکیم بـــستـــر            واردات ماشین آالت تحکیم بـــستـــر
تعداد پرســنل 2400 نفر

نیروگاه ذغالسوز طبس
)اولین نیروگاه ذغالسوز در ایران(
ورود به ساخت پروژه های نیروگاهی

ورود به پروژه های معدن
معدن ذغال سنگ مزینوی طبس



1367، باهدف مشــارکت در  شــرکت عمران آذرســتان در ســال
توســعه کشــورعزیزمان تاســیس شــد . مــا مصمــم هســتیم کــه 
ــح و ماشــین آالت  ــروی انســانی، مصال ــه نی ــری بهین ــا بکارگی ب
ــروژه هــای پیچیــده و شــاخص بیشــتری را در زمــان  ــم پ بتوانی
معیــن، بــا باالتریــن کیفیــت و مناســب تریــن هزینــه بــه انجــام 
رســانیم. تــالش مــا بــرای ارتقــاء دانــش و ســطح خدماتمــان،  
جهــت تبدیــل شــدن بــه شــرکتی کــه بــرای هــر مرحلــه از چرخــه 

ساخت وساز راه حــلی دارد ، پــایــان نمی یابد.

طــــی ایــن ســـال هــا ، شــــرکت عــمـــــران آذرســــتان مــوفـــق بــه
کـسـب رتـبه های زیر شـده است:

8 شرکت بزرگ ایران در سال مالی1398 0از بین 500 9کسب رتبه 159

انجمن صنفی انبوه سازان مسکن

مـرکـز مـلی رتبه بندی اتاق ایران

9001:2015
Certificate No.

IR81897A

14001:2015
Certificate No.

IR81897B

18001:2007
Certificate No.

IR81897C

سازمان برنامه و بودجه
رتبــه1 -  مـــدیـــریــــــت انــــبــــــوه ســـــــازی
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ساختمان مرکزی گروه توسعه کسب و کار آذرستان



یا راهییا راهی
خواهیمخواهیم
ــت ــتیـــافـــ یـــافـــ
یا راهییا راهی
خواهیمخواهیم
خت ختســا ســا

مـدیر عامــل

پراکندگی پروژه هاپراکندگی پروژه هاچارت ســازمانـــیچارت ســازمانـــی

به روایــــت ارقـــامبه روایــــت ارقـــام

توسعه بازار

مشاوران حقوقی

معاونت مالی و توسعه سازمان

مــالـــی 

حسابداری مدیریت 

منابع انسانی و اداری 

معاونت پــشتیــبانیمعاونت فنی و اجرایی

دفاتر خارج از کشور

برنامه ریزی و
سیــستــــم ها

بــرنامــه ریـــزی و
کـــنتــــــرل پروژه

فـنــی و پیمان

بهداشت،ایمنی
محیــط زیست

پــــــروژه هـــا

مدیر پروژه و ...

بـــــازرگانـــــی

کـنتـرل موجودی

امــور قـراردادها

امالک و مستغالت

ماشین آالت
و تجــهــیــزات

فناوری اطالعات
و ارتـــــبــــاطــــــات

٢ پروژه
خراسان رضوی

٢ پروژه
مازندران

١ پروژه
سمنان

٢١ پروژه
تهران

٢ پروژه
البرز

١ پروژه
قزوین

١ پروژه
قم

١ پروژه
گیالن

٣ پروژه
کرمانشاه
٢ پروژه
لرستان
١ پروژه
ایالم
١ پروژه
چهارمحال و بختیاری

١٣ پروژه
خوزستان

٣ پروژه
فارس

١٠ پروژه
بوشهر

٢ پروژه
اصفهان

٣ پروژه
خراسان جنوبی

٣ پروژه
کرمان

٢ پروژه
سیستان و
بلوچستان 

١٤ پروژه
هرمزگان

تعداد پرســنل
٢٤٠٠نفر

متــراژ پــروژه هــای در حال انجام
٤٠٠,٠٠٠ متــر مربع

متــراژ پــروژه های انجام شــده
١,٥٠٠,٠٠٠ متــر مربع

عـــمـــران آذرســـتان در یـــک نــــگاهعـــمـــران آذرســـتان در یـــک نــــگاه
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32 ســال ســابقه  شــرکت عمــران آذرســتان بــا بیــش از 
عمرانــی،  هــای  پــروژه  مدیریــت  و  اجــرا  در  درخشــان 
صنعتــی و زیــر ســاختی، بــا برخــورداری از نیــروی انســانی 
متخصــص و اســتفاده از دانــش روز دنیــا، ضمــن  رعایــت 
ــط زیســت  ــی، بهداشــتی و محی ــی، کیفــی، ایمن اصــول فن
مطابــق بــا اســتانداردهای :                                                                                       
ISO 9001:2015 , ISO/TS 29001:2010, ISO45001:2018, ISO14001:2015

براســاس  پــروژه  مدیریــت  دانــش  از  گیــری  بهــره  بــا  و 
بــه عنــوان الگــوی نظــام   ISO:21500:2012 اســتاندارد
ریــزی،  طــرح  بــه  اقــدام  خــود،  یکپارچــه  مدیریتــی 
هــا  ایــن سیســتم  مســتمر  بهبــود  و  نگهــداری  اســتقرار، 
ــی و اعتــالی میهــن عزیزمــان  ــا در راســتای آبادان نمــوده ت
ایــران، حضــوری گســترده و اثــر بخــش داشــته باشــد. در 
ایــن راســتا (رئــوس خــط مشــی) خــود بــه شــرح ذیــل را 

اعــالم میدارد :

16



جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی کارفرمایان و ذینفعان 
در اجرای پروژه ها.

ارتقا سازمان به یک پیمانکار عمومی )GC( معتبر در عرصه 
طریق  از  بازار  بیشتر  سهم  کسب  و  المللی  بین  و  ملی 
ارتباطات  توسعه  دنیا،  روز  دانش  و  آوریها  فن  بکارگیری 
و زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و تاش در 

جهت برآورده کردن الزامات استانداردهای بین المللی.

اصلی  عنوان  به  انسانی  منابع  توانمندی  ارتقاء  و  توسعه 
و  توسعه  آموزش،  طریق  از  سازمان  های  سرمایه  ترین 
ارتقاء فرهنگ کار گروهی و افزایش مشارکت کارکنان در 
ایمنی،  محیطی،  زیست  اصول  رعایت  ها،  گیری  تصمیم 
بهداشتی و مشارکت در پیشگیری از حوادث و اثرات سوء 

زیست محیطی.

سیستم  بخشی  اثر  و  فرآیندها  عملکرد  مستمر  بهبود 
کنترل  و  اجرا  ریزی،  طرح  طریق  از  یکپارچه  مدیریت 
مستمر  ارزیابی  ها،  برنامه  و  اهداف  تعیین  فرآیندها، 
طرح  و  مدیریت  بازنگری  فرآیند  منظم  اجرای  اثربخشی، 
ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه در پروژه های 

جدید. 

رعایت قوانین، مقررات و الزامات مرتبط با کیفیت، ایمنی، 
بهداشت شغلی و محیط زیست از طریق شناسایی قوانین 

و مقررات و پاسخگویی صحیح در مقابل آنها.

آلودگی  بهداشتی،  ایمنی،  مخاطرات  کاهش  یا  و  حذف 
از  ناایمن  رفتارهای  و  ها  فعالیت  محیطی،  زیست  های 
ارزیابی و کنترل ریسک های شناسایی  طریق شناسایی، 

شده به منظور پیشگیری از حوادث.

قبال  در  کارکنان  و  سازمان  اجتماعی  مسئولیت  به  توجه 
جامعه و محدوده فعالیت و محل اجرای پروژه های شرکت.

این خط مشی بیانگر تعهد مدیریت شرکت به اجرای 
سیستم های مدیریت کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی 
، بهداشت شغلی و مدیریت پروژه بوده و از تمامی 
همکاران و تصمیم گیران در شرکت عمران آذرستان 
درک  را  مشی  خط  این  مفاد  کلیه  که  میرود  انتظار 
نموده و آن را سر لوحه فعالیت های خود قرار دهند 

و درجهت رسیدن به اهداف آن مشارکت نمایند .
رعایت و اجرای این خط مشی توسط نماینده مدیریت 
مورد پایش قرار خواهد گرفت و نتایج آن جهت اتخاذ 
تصمیمات به مدیریت گزارش میگردد . این خط مشی 
به صورت ساالنه در جلسات بازنگری مدیریت مورد 
بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگری خواهد شد.



HSEHSE
HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENTHEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENT

بهداشت ، ایـمنی و محیط زیستبهداشت ، ایـمنی و محیط زیست

ما باور داریم که انسان سالم عامل توسعه ی پایدار است و با اعتقاد و ایمان به بیانیه اجاس زمین، 
به کارکنان و خانواده آنها و به جامعه اطمینان می دهیم که شرکت عمران آذرستان از طریق اقدامات 
خود تاش دارد تا محیط کاری فارغ از ریسک حاصل از کار ناایمن، تخریب محیط زیست و الگوهای 

توسعه ناپایدار را برای آنان و آیندگان تامین نماید.
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در تمام فعالیت ها و پروژه های شرکت عمران آذرستان ، ما مسئول بهداشت ، ایمنی و محیط زیست 
هستیم . بسیار افتخار می کنیم که فرهنگ بهداشت،ایمنی و محیط زیست در شرکت عمران آذرستان 
در بین تمامی همکاران فراگیر شده است و امروزه در کلیه پروژه های عمرانی و صنعتی شرکت به 

خوبی رعایت گردیده و به دقت روند بهبود مستمر آن رصد می شود.

به منظور بهبود و پیشرفت اهداف HSE، با استفاده از سیستم مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE – MS) و سیستم مدیریت 
یکپارچــه  (IMS) بــه طــور مــداوم فعالیــت هــای HSE  ممیــزی شــده تــا بتــوان بــرای پیشــگیری از ضــرر و زیــان وارده بــه افــراد ، محیــط زیســت و 
امــوال حمایــت پایــداری انجــام پذیــرد ، لــذا مــا بــه عنــوان یکــی از شــرکت هــای پیــــمانکاری در صنــعـــت ســـاخت و ســـاز مــی کوشــیم تــا در راه 

صیانت از منابع معنوی و مادی کشور عزیزمان ایران و در راه محافظت از" منافع ملی" سهمی اندک داشته باشیم .



شــرکت عمــران آذرســــتان بــا اســتقرار اســتاندارد هــای زیــر در کلیــــه ســطوح ســازمان  
خــود را نســبت بــه بهبــود مســتمر و اثــر بخشــی ایــن سیســتم هــا متعهــد مــی دانـــد.

ISO سیســتم مدیریــت کیفیــت منطبــق بــر اســتاندارد 2015 : 9001 
ISO 14001 : 2015 سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی منطبــق بــر

ISO 45001 : 2018 سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت مبتنــی بــر اســتاندارد
ISO سیســتم مدیریــت کیفیــت در صنایــع و نفــت و گاز 2010 : 29001 

ISO 10004 : 2018 سیســتم مدیریــت ســنجش رضایــت مشــتریان
ISO 21500 : 2012 سیســتم مدیریــت پــروژه مبتنــی بــر اســتاندارد

HSE-MS سیســتم مدیریــت HSE مبتنــی بــر اســتاندارد
IMS سیســتم مدیریــت یکپارچــه مبتنــی بــر اســتاندارد

                  گواهینامه  مرکز رتبه بندی ایران
گواهینامه انبوه سازی از طرف انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن

گواهینامه  صالحیت پیمانکاری از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور
گواهینامه رتبه بندی فعاالن اقتصادی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران       

انجمن شرکت های ساختمانی ایران

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

انجمن صنفی انبوه سازان مسکن

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

انجمن مهندسی سازه ایران

انجمن بتن ایران

مرکز کارآفرینان توسعه گرا

انجمن شرکت های مهندسی و
پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی 

انجمن صنفی مدیران و مراکز دانش بنیان
 

تقدیرنامه پروژه برج تجاری - اداری غدیر بانک صادرات تـقـدیــرنـامه پروژه های طرح کک سازی و ساختمان کنترل 
کوره  بلند  شماره  (3) طرح  توازن ذوب  آهن  اصفهان

 تقدیرنامــه پــروژه مجتمــع مســکونی 160 واحــدی خلیــج
فارس - جزیره سیری

برای مشاهده تقدیـرنــامه هر پروژه به صفحه پروژه مورد نظر مراجعه گردد.

شــرکت عمــران آذرســــتان بــا اســتقرار اســتاندارد هــای زیــر در کلیــــه ســطوح ســازمان  
خــود را نســبت بــه بهبــود مســتمر و اثــر بخشــی ایــن سیســتم هــا متعهــد مــی دانـــد.

ISO سیســتم مدیریــت کیفیــت منطبــق بــر اســتاندارد 2015 : 9001 
ISO 14001 : 2015 سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی منطبــق بــر

ISO 45001 : 2018 سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت مبتنــی بــر اســتاندارد
ISO سیســتم مدیریــت کیفیــت در صنایــع و نفــت و گاز 2010 : 29001 

ISO 10004 : 2018 سیســتم مدیریــت ســنجش رضایــت مشــتریان
ISO 21500 : 2012 سیســتم مدیریــت پــروژه مبتنــی بــر اســتاندارد

HSE-MS سیســتم مدیریــت HSE مبتنــی بــر اســتاندارد
IMS سیســتم مدیریــت یکپارچــه مبتنــی بــر اســتاندارد

                  گواهینامه  مرکز رتبه بندی ایران
گواهینامه انبوه سازی از طرف انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن

گواهینامه  صالحیت پیمانکاری از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور
گواهینامه رتبه بندی فعاالن اقتصادی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران       

انجمن شرکت های ساختمانی ایران

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

انجمن صنفی انبوه سازان مسکن

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

انجمن مهندسی سازه ایران

انجمن بتن ایران

مرکز کارآفرینان توسعه گرا

انجمن شرکت های مهندسی و
پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی 

انجمن صنفی مدیران و مراکز دانش بنیان
 

تقدیرنامه پروژه برج تجاری - اداری غدیر بانک صادرات تـقـدیــرنـامه پروژه های طرح کک سازی و ساختمان کنترل 
کوره  بلند  شماره  (3) طرح  توازن ذوب  آهن  اصفهان

 تقدیرنامــه پــروژه مجتمــع مســکونی 160 واحــدی خلیــج
فارس - جزیره سیری

برای مشاهده تقدیـرنــامه هر پروژه به صفحه پروژه مورد نظر مراجعه گردد.

ISO 2015 : 9001 ISO 2015 : 9001 

گواهینامه ها ، عضویت ها و تقدیرنامه هاگواهینامه ها ، عضویت ها و تقدیرنامه ها
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شــرکت عمــران آذرســــتان بــا اســتقرار اســتاندارد هــای زیــر در کلیــــه ســطوح ســازمان  
خــود را نســبت بــه بهبــود مســتمر و اثــر بخشــی ایــن سیســتم هــا متعهــد مــی دانـــد.

ISO سیســتم مدیریــت کیفیــت منطبــق بــر اســتاندارد 2015 : 9001 
ISO 14001 : 2015 سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی منطبــق بــر

ISO 45001 : 2018 سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت مبتنــی بــر اســتاندارد
ISO سیســتم مدیریــت کیفیــت در صنایــع و نفــت و گاز 2010 : 29001 

ISO 10004 : 2018 سیســتم مدیریــت ســنجش رضایــت مشــتریان
ISO 21500 : 2012 سیســتم مدیریــت پــروژه مبتنــی بــر اســتاندارد

HSE-MS سیســتم مدیریــت HSE مبتنــی بــر اســتاندارد
IMS سیســتم مدیریــت یکپارچــه مبتنــی بــر اســتاندارد

                  گواهینامه  مرکز رتبه بندی ایران
گواهینامه انبوه سازی از طرف انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن

گواهینامه  صالحیت پیمانکاری از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور
گواهینامه رتبه بندی فعاالن اقتصادی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران       

انجمن شرکت های ساختمانی ایران

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

انجمن صنفی انبوه سازان مسکن

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

انجمن مهندسی سازه ایران

انجمن بتن ایران

مرکز کارآفرینان توسعه گرا

انجمن شرکت های مهندسی و
پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی 

انجمن صنفی مدیران و مراکز دانش بنیان
 

تقدیرنامه پروژه برج تجاری - اداری غدیر بانک صادرات تـقـدیــرنـامه پروژه های طرح کک سازی و ساختمان کنترل 
کوره  بلند  شماره  (3) طرح  توازن ذوب  آهن  اصفهان

 تقدیرنامــه پــروژه مجتمــع مســکونی 160 واحــدی خلیــج
فارس - جزیره سیری

برای مشاهده تقدیـرنــامه هر پروژه به صفحه پروژه مورد نظر مراجعه گردد.

شــرکت عمــران آذرســــتان بــا اســتقرار اســتاندارد هــای زیــر در کلیــــه ســطوح ســازمان  
خــود را نســبت بــه بهبــود مســتمر و اثــر بخشــی ایــن سیســتم هــا متعهــد مــی دانـــد.

ISO سیســتم مدیریــت کیفیــت منطبــق بــر اســتاندارد 2015 : 9001 
ISO 14001 : 2015 سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی منطبــق بــر

ISO 45001 : 2018 سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت مبتنــی بــر اســتاندارد
ISO سیســتم مدیریــت کیفیــت در صنایــع و نفــت و گاز 2010 : 29001 

ISO 10004 : 2018 سیســتم مدیریــت ســنجش رضایــت مشــتریان
ISO 21500 : 2012 سیســتم مدیریــت پــروژه مبتنــی بــر اســتاندارد

HSE-MS سیســتم مدیریــت HSE مبتنــی بــر اســتاندارد
IMS سیســتم مدیریــت یکپارچــه مبتنــی بــر اســتاندارد

                  گواهینامه  مرکز رتبه بندی ایران
گواهینامه انبوه سازی از طرف انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن

گواهینامه  صالحیت پیمانکاری از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور
گواهینامه رتبه بندی فعاالن اقتصادی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران       

انجمن شرکت های ساختمانی ایران

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

انجمن صنفی انبوه سازان مسکن

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

انجمن مهندسی سازه ایران

انجمن بتن ایران

مرکز کارآفرینان توسعه گرا

انجمن شرکت های مهندسی و
پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی 

انجمن صنفی مدیران و مراکز دانش بنیان
 

تقدیرنامه پروژه برج تجاری - اداری غدیر بانک صادرات تـقـدیــرنـامه پروژه های طرح کک سازی و ساختمان کنترل 
کوره  بلند  شماره  (3) طرح  توازن ذوب  آهن  اصفهان

 تقدیرنامــه پــروژه مجتمــع مســکونی 160 واحــدی خلیــج
فارس - جزیره سیری

برای مشاهده تقدیـرنــامه هر پروژه به صفحه پروژه مورد نظر مراجعه گردد.



شرکت تـوسعه ساختمان پارسیانشـرکـت آب کـیــش

شرکت مادر تخصصی
نیروی برق حرارتی تولید

شرکـت  سرمایه گذاری
مــــســکن پــــردیـــــس

کارفرمایان

سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت توسعه صنعت و معدن مفیدشرکت نسیم سامت خاتمپاالیشگاه ستاره سبز سیراف

شرکت خدمات
نــفورماتیـــک  ا
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مهندسین مــشاور ایـران آرک

مشاوران

مهندسین مشاور فوالد تکنیکمـهنـدسیـن  مــشـاور  آتـکمهندسین مشاور تهران محاسب

مهندسین مشاور صنعتی ایرانمهندسین مشاور صدر صنعتمهندسین مشاور پارسیـکان ایرانمهندسین مــشاور هرم پی

مهندسین مـشـاور فـراطرح

مهندسین مشاور ایماء زمینه و متنمـــهـــندسیـــــن آبـــفـــنمــهــندســـیــن مــشــاور ری آب

مهندسین مشاور ناجی سازان امینمهندسین مشاور طرح صنعتمــهـندسین مشاور پیوند بافتمهندسین مشاور ایستا گویا

مهندسین مشاورفرداد طرح پارسمهندسین مشاور ایتسن

مـــــهنـدســین  مـــشـــاور  وزنــــا

مهندسین مشاور صحن بوستان

مــهــنــدســیــن مــشـــاور
تــدبــیـــر ســاحـــل پــارس 





کارخانجات کک سازی و پاالیش قطران زرند ( بخش صنعتی )کارخانجات کک سازی و پاالیش قطران زرند ( بخش صنعتی )
کارخانجات کک سازی و پاالیش قطران زرند ( بخش غیر صنعتی )کارخانجات کک سازی و پاالیش قطران زرند ( بخش غیر صنعتی )

پروژه تحکیم بستر بوشهرپروژه تحکیم بستر بوشهر
پایانه قطارهای شهری الله تبریزپایانه قطارهای شهری الله تبریز

نیروگاه ذغالسوز طبس ( اولین نیروگاه ذغالسوز در ایران )نیروگاه ذغالسوز طبس ( اولین نیروگاه ذغالسوز در ایران )
شبکه جمع آوری فاضالب کیششبکه جمع آوری فاضالب کیش

تکمیل باند دوم محور الر بندرعباستکمیل باند دوم محور الر بندرعباس
ساختمان کک سازی ( شرکت ذوب آهن اصفهان )ساختمان کک سازی ( شرکت ذوب آهن اصفهان )

برج های اداری سامان فرازبرج های اداری سامان فراز
مجتمع تجاری تیراژه مجتمع تجاری تیراژه 22

ساختمان اداری شرکت خدمات انفورماتیکساختمان اداری شرکت خدمات انفورماتیک
مجتمع تجاری اداری غدیرمجتمع تجاری اداری غدیر

مجتمع مسکونی تجاری کوهکمجتمع مسکونی تجاری کوهک
مجتمع فرهنگی،ورزشی و  توانبخشی  بقیه هللامجتمع فرهنگی،ورزشی و  توانبخشی  بقیه هللا

مجتمع تجاری اداری مترو امام خمینیمجتمع تجاری اداری مترو امام خمینی
مرکز همایش های بین المللی کیشمرکز همایش های بین المللی کیش

ساختمان های مسکونی کوی نصرساختمان های مسکونی کوی نصر
فروشگاه زنجیره ای نجم (خیابان فدائیان اسالم )فروشگاه زنجیره ای نجم (خیابان فدائیان اسالم )

مجتمع مسکونی جم (مجتمع مسکونی جم (156156 واحدی) واحدی)
بیمارستان بیمارستان   10001000 تختخوابی  قم تختخوابی  قم

ساختمان اداری تجاری ستاره سروساختمان اداری تجاری ستاره سرو
برج اداری تجاری حکم آبادبرج اداری تجاری حکم آباد

سردرب غربی بندر شهید رجاییسردرب غربی بندر شهید رجایی
لیست کامل پروژه های عمران آذرستانلیست کامل پروژه های عمران آذرستان

یا راهییا راهی
خواهیمخواهیم
ــت ــتیـــافـــ یـــافـــ
یا راهییا راهی
خواهیمخواهیم
خت ختســا ســا

مـدیر عامــل

پراکندگی پروژه هاپراکندگی پروژه هاچارت ســازمانـــیچارت ســازمانـــی

به روایــــت ارقـــامبه روایــــت ارقـــام

توسعه بازار

مشاوران حقوقی

معاونت مالی و توسعه سازمان

مــالـــی 

حسابداری مدیریت 

منابع انسانی و اداری 

معاونت پــشتیــبانیمعاونت فنی و اجرایی

دفاتر خارج از کشور

برنامه ریزی و
سیــستــــم ها

بــرنامــه ریـــزی و
کـــنتــــــرل پروژه

فـنــی و پیمان

بهداشت،ایمنی
محیــط زیست

پــــــروژه هـــا

مدیر پروژه و ...

بـــــازرگانـــــی

کـنتـرل موجودی

امــور قـراردادها

امالک و مستغالت

ماشین آالت
و تجــهــیــزات

فناوری اطالعات
و ارتـــــبــــاطــــــات

٢ پروژه
خراسان رضوی

٢ پروژه
مازندران

١ پروژه
سمنان

٢١ پروژه
تهران

٢ پروژه
البرز

١ پروژه
قزوین

١ پروژه
قم

١ پروژه
گیالن

٣ پروژه
کرمانشاه
٢ پروژه
لرستان
١ پروژه
ایالم
١ پروژه
چهارمحال و بختیاری

١٣ پروژه
خوزستان

٣ پروژه
فارس

١٠ پروژه
بوشهر

٢ پروژه
اصفهان

٣ پروژه
خراسان جنوبی

٣ پروژه
کرمان

٢ پروژه
سیستان و
بلوچستان 

١٤ پروژه
هرمزگان

تعداد پرســنل
٢٤٠٠نفر

متــراژ پــروژه هــای در حال انجام
٤٠٠,٠٠٠ متــر مربع

متــراژ پــروژه های انجام شــده
١,٥٠٠,٠٠٠ متــر مربع

عـــمـــران آذرســـتان در یـــک نــــگاهعـــمـــران آذرســـتان در یـــک نــــگاه
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) ) بخش صنعتیبخش صنعتی ( (کارخانجات کک سازی و پاالیش قطران زرندکارخانجات کک سازی و پاالیش قطران زرند   26





کارخانجات کک سازی و پاالیش قطران زرندکارخانجات کک سازی و پاالیش قطران زرند
بخش صنعتیبخش صنعتی

 کارفــرما : شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
مـــشاور : مهندسین مشاور پارسیکان ایران

 شهر : زرند

تاریخ پایان : 1386
نـــوع پـــیـــمان : تــهیه و سـاخت
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زیر بنا : 130,000 متر مربع
 مقدار بتن :64,000 مترمکعب

مـــحوطـــه ســازی : 560,000 متر مربع



کارخانجات کک سازی و پاالیش قطران زرند
بخش غیر صنعتی

 کارفــرما : شــرکــت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
مـــشاور : مهندسین مشاور پارسیکان ایران

 شهر : زرند
تاریخ پایان : 1382

نوع پیمان : تــهیه و سـاخت
 

30



 زیر بنا : 40,000 متر مربع
 محوطه سازی : 350,000 مترمربع



بــوشــهـر32 بـســـتــر  تــــحـکـــیــم  پـروژه 





بــوشــــهــر بـــــســـتــــر  تــــحـــکـــیـــــم  پـروژه 

 کارفرما : شرکت اتم استروی اکسپورت
  شهر : بوشهر
تاریخ : 1395

 نوع پیمان : تهیه و ساخت

34



شركت عمران آذرستان با تكيه بر دانش فني و استفاده از ماشين آالت منحصر بفرد و به روز و پيشرفته   
توانايی انجام عمليات تحكيم بستر گسترده به روش اختاط عميق )Deep Soil Mixing( را دارا می باشد .

حجم تحکیم بستر : 1،253،000 متر مکعب



پایانه قــطارهــای شـهــری الله تـبـریـــزپایانه قــطارهــای شـهــری الله تـبـریـــز 36





پـــایانه قطارهای شــهـری الله تــبریــز

 کارفــرما : سازمان قطار شهری تبریز
مـــشاور : مهندسین مشاور ایتسن

 شهر : تبریز
تاریخ پایان : 1394

نوع پیمان : تــهیه و سـاخت

38



زیربنا :  30,000 متر مربع
 محوطه سازی :  13 هکتار



نــیــروگاه ذغـــالسوز طبس ) اولین نیروگاه ذغالسوز در ایران (

کارفرما : شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شهر : طبس 

تاریخ شروع : 1390
نــوع پیــمان : طراحی ، تهیه و ساخت

 دستگاه نظارت و عالیه پروژه : شرکت مهندسی قدس نیرو

40



زیربنا : 60,000 متر مربع
 جاده سازی : 15کیلومتر

مقدار بتن : 57,000 متر مکعب
اسکلت فلزی : 9,000 تن

میلگرد :15,000 تن



شبـــکه جــمــع آوری فــاضـاب کــیــش

 کارفــرما : شرکت آب کیش
مـــشاور : مهندسین مشاور ری آب

 شهر : کیش
تاریخ پایان : 1386

نوع پیمان : تــهیه و سـاخت

42



مسیر لوله گذاری: 42 کیلومــتــر



تـکمیـل باند دوم محور الر بندرعـباستـکمیـل باند دوم محور الر بندرعـباس 44



کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی الرستان
مــشاور : مــهــندسین مــشاور فــراشار آســیا

شهر : الر
تاریخ شروع : 1398

طول مسیر : 19 کیلومتر
 نوع پیمان : تهیه و ساخت



ساختمان کک سازی )شرکت ذوب آهن اصفهانساختمان کک سازی )شرکت ذوب آهن اصفهان ( (

 کارفــرما : شرکت ذوب آهن اصفهان
مـــشاور : شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک

 شهر : اصفهان

تاریخ پایان : 1386
نـــوع پـــیـــمان : تــهیه و سـاخت

46



زیر بنا : 35,000 متر مربع
اسکلت فــلــزی :8,000 تن



 کارخانجات کک سازی و پاالیش قطران زرند
1383 





بــــرج هــای اداری ســـامــان فــــراز

کارفرما : شرکت توسعه و عمران بهنادبنا
 مشاور : مهندسین مشاور ایران آرک ، تدبیر ساحل پارس ، انرژی و گرانطین

 شهر : تهران
تاریخ شروع : 1396

نوع پیمان : تهیه و ساخت

50



زیر بنا : 167،000 متر مربع
تعداد طبقات : 49



52

بــــرج هــای اداری ســـامــان فــــراز

تولید بتن خود تراکم با عملکرد باال
) Self-Compact Concrete (



رده  بــا   (scc) متراکــم  خــود  بتــن  تولیــد 
مــقــاومــــتی c50 و در حــجــــم  130،000  
متــر مکعــب کــه تحــت اثــر وزن خــود در 
بــه  نیــاز  بــدون  و  شــده  جــاری  قالــب 
 ، خارجــی  و  داخلــی  لرزانــدن  هیچگونــه 
فاکتــور هــای ســازه ای و مقاومتــی مــورد 

نظر را تامین می نماید .

دســتگاه  نصــب  بــا  بــار  اولیــن  بــرای 
تولیــد بتــن ( بچینــگ پالنــت برجــی ) در 
داخل گود پروژه ( در عمق 30 متری سطح 
مخــازن  یافتــن  اختصــاص  و   ( زمیــن 
و  ســنگی  مصالــح  ذخیــره  عمــودی 
سیمان توان تولید 120 متر مکعب بتن 

فــوق را در یــک ســاعت دارا می باشــد.

بتــن تولیــد شــده ، بتــن خــود متراکــم بــا رده C50 بــوده کــه از کل 130 هــزار متــر 
مکعــب الزم بــرای اتمــام پــروژه تــا بــه امــروز 50 هــزار متــر مکعب تولید شــده اســت.



بزرگراه حکیمبزرگراه حکیم
برج های اداری سامان فرازبرج های اداری سامان فراز



بزرگراه حکیمبزرگراه حکیم
برج های اداری سامان فرازبرج های اداری سامان فراز



56  مجتمع تجاری تیراژه مجتمع تجاری تیراژه 22



 کارفرما : شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
مشاور : مهـندسین مشاور آمود

 شهر : تهران
تاریخ پایان : 1391

نوع پیمان : تهیه و ساخت
زیربنا : 52,000 متر مربع

 تعداد طبقات : 11
مقدار بتن : 30,000 متر مکعب

اسکلت فلزی : 2,350 تن



  مجتمع تجاری تیراژه مجتمع تجاری تیراژه 22

 کارفرما : شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
مشاور : مهـندسین مشاور آمود

 شهر : تهران
تاریخ پایان : 1391

نــوع پیــمان : تهیه و ساخت

58



زیربنا : 52,000 متر مربع
 تعداد طبقات : 11

مقدار بتن : 30,000 متر مکعب
اسکلت فلزی : 2,350 تن



  ســـاختمان اداری شرکت خدمات انـفورماتیـکســـاختمان اداری شرکت خدمات انـفورماتیـک

 کارفــرما : شــرکــت خدمــات انــفورماتــیــک
مـــشاور : مهندسین مشاور صنعتی ایران

 شهر : تهران
تاریخ پایان : 1397

نوع پیمان : تــهیه و سـاخت

60



زیر بنا : 20,000 متر مربع
تعداد طبقات : 15

مقدار بتن : 12,000 متر مربع
اسکلت فلزی : 3,500  تن



فضای داخلی ساختمان اداری
شـــرکت خدمات انفــورماتیـــک 62





مجتمع تجاری اداری غدیرمجتمع تجاری اداری غدیر

 کارفــرما : بانک صادرات ایران
مـــشاور : مهندسین مشاور وزنا

شهر : تهران

تاریخ پایان : 1396
نوع پیمان : تــهیه و سـاخت

64



زیر بنا : 26,000 متر مربع
 تعداد طبقات :20

اسکلت فلزی : 3,200 تن



مجتمع تجاری اداری غدیرمجتمع تجاری اداری غدیر 66





مجتمع مسکونی تجاری کوهکمجتمع مسکونی تجاری کوهک 68



کارفرما : موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
مشاور : مهندسین مشاور پل میر

 شهر : تهران
تاریخ پایان : 1397

نوع پیمان : تهیه و ساخت
زیربنا : 54,000 متر مربع

تعداد طبقات : 24



مجتمع مسکونی تجاری کوهک
13971397  70





مــجـتـمع فـرهنـگی ، ورزشـی و تـوانـبـخشــی بــقـیـه هللامــجـتـمع فـرهنـگی ، ورزشـی و تـوانـبـخشــی بــقـیـه هللا

  کارفــرما : بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ
مـــشاور : مهندسین مشاور نوی

 شهر : تهران
تاریخ پایان : 1397

نوع پیمان : تــهیه و سـاخت

72



زیر بنا : 28,800 متر مربع
محوطه سازی : 24,000 متر مربع



مــجـتـمع فـرهنـگی ، ورزشـی و تـوانـبـخشــی بــقـیـه هللامــجـتـمع فـرهنـگی ، ورزشـی و تـوانـبـخشــی بــقـیـه هللا

  کارفــرما : بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ
مـــشاور : مهندسین مشاور نوی

 شهر : تهران
تاریخ پایان : 1397

نوع پیمان : تــهیه و سـاخت

74



زیر بنا : 28,800 متر مربع
محوطه سازی : 24,000 متر مربع



مــجـتـمـع تـجـاری اداری مــتـرو امام خـمـیـنــیمــجـتـمـع تـجـاری اداری مــتـرو امام خـمـیـنــی

 کارفــرما : شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
مـــشاور : مهندسین مشاور آمود

 شهر : تهران
تاریخ پایان : 1391

نوع پیمان : تــهیه و سـاخت

76



زیر بنا : 17,000 متر مربع



مرکز همایش های بین المللی کیشمرکز همایش های بین المللی کیش78



کارفرما : سازمان منطقه آزاد کیش
مشاور : مهندسین مشاور فراطرح

 شهر : کیش
تاریخ پایان : 1386

نوع پیمان : تهیه و ساخت
زیربنا : 13,000 متر مربع



مرکز همایش های بین المللی کیشمرکز همایش های بین المللی کیش 80





مرکز همایش های بین المللی کیشمرکز همایش های بین المللی کیش 82





ساختمان های مسکونی کوی نصرساختمان های مسکونی کوی نصر 84



کارفرما : شرکت نفت فات قاره ایران
 شهر : جزیره سیری
 تاریخ پایان : 1395

نوع پیمان : طراحی ، تهیه و ساخت
زیربنا : 7,000 متر مربع

محوطه سازی : 22,000 متر مربع



فـروشـــگاه زنــجــیــره ای نــجــم ) خــیابان فدائیان اســامفـروشـــگاه زنــجــیــره ای نــجــم ) خــیابان فدائیان اســام ( (

 کارفــرما : شــرکــت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه
مـــشاور : مهندسین ناجی سازان امین

 شهر : تهران
تاریخ پایان : 1390

   نوع پیمان : تــهیه و سـاخت )عملیات اجرایی سازه و تأسیسات( 

86



زیر بنا : 36,000 متر مربع



  مـجتــمــع مــســکونــی جـــم ) مـجتــمــع مــســکونــی جـــم ) 156156 واحـدی واحـدی ( (

 کارفــرما : شــرکــت نفت و گاز پارس
مـــشاور : مهندسین مشاور آتک

 شهر : بوشهر
تاریخ پایان : 1390

نوع پیمان : تــهیه و سـاخت

88



زیر بنا : 26,000 متر مربع
محوطه سازی : 16,000 متر مربع



بــیــمارســتــان بــیــمارســتــان 10001000 تـــختـــخوابـی قـــم تـــختـــخوابـی قـــم

کارفــرما : شرکت نسیم سامت خاتم
  مشاور : مهندسین مشاور لیمان

 شهر : قم
تاریخ شروع : 1398

نوع پیمان : تــهیه و سـاخت

90



 اسکلت فلزی : 3500 تن
زیر بنا : 24000 متر مربع



    ســاخـتــمــان اداری تـــجاری ســـتاره ســــروســاخـتــمــان اداری تـــجاری ســـتاره ســــرو

 کارفــرما : شــرکــت ستاره عمران زمین
مـــشاور : شرکت مهندسین مشاور ایماء زمینه و متن

 شهر : تهران
تاریخ شروع : 1397

نوع پیمان : تــهیه و سـاخت

92



زیر بنا : 21,000 متر مربع



برج اداری - تجاری حکم آبادبرج اداری - تجاری حکم آباد 94



کارفرما : شهرداری قزوین
مشاور : مهندسین مشاور گروه ایجاد

 شهر : قزوین
تاریخ شروع : 1396

نوع پیمان : تهیه و ساخت
زیربنا : 42,000 متر مربع

تعداد طبقات : 19



    ســـردرب غـــربی بندر شـهــید رجــایـــیســـردرب غـــربی بندر شـهــید رجــایـــی

 کارفرما : سازمان بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان
شهر : بندرعباس

 مشاور : مهندسین مشاور فراطرح
تاریخ پایان : 1384

نــوع پیــمان :  تهیه و ساخت

96



 زیربنا : 5,000 متر مربع
محوطه سازی : 37,000 مترمربع

  



    توان تجهیزاتی و ماشین آالت شرکت عمران آذرستانتوان تجهیزاتی و ماشین آالت شرکت عمران آذرستان

98

19 دستگاه کمپرسی 10 چرخ
18 دستگاه انواع تاورکرین 6 تا 25 تن
12 دستگاه انواع جرثقیل 10 تا 50 تن

9 دستگاه تراک میکسر 8 و 9 مترمکعبی
8 دستگاه انواع بچینگ پانت 60 تا 120 مترمکعبی در ساعت

6 دستگاه انواع پمپ بتن زمینی
5 دستگاه پمپ بتن موبایل 26 متر تا 52 متری

6 دستگاه حفاری عمودی
6 دستگاه پمپ تزریق گروت فشار باال

6 دستگاه میکسر گروت
4 دستگاه غلتک

5 دستگاه انواع بیل مکانیکی
 4 دستگاه انواع لودر
3 دستگاه مینی لودر

2 دستگاه گریدر
5 دستگاه تراکتور

 

33 دستگاه انواع وانت بار
32 دستگاه ژنراتور

26 دستگاه موتورسیکلت
4 دستگاه خم و برش اتوماتیک میلگرد

4 دستگاه دامپر
3 دستگاه آمبوالنس

3 دستگاه باسکول جاده ای 100 تنی
3 دستگاه پلیسینگ بوم 36 متری

3 دستگاه تریلر کفی
  3 دستگاه چکش هیدرولیک
2 دستگاه حفاری جت گروت

2 دستگاه حفاری کرگیر
11 دستگاه انواع کمپرسور برقی و دیزلی

9 دستگاه انواع آسانسور کارگاهی 1.5 تا 2.5 تن
8 دستگاه انواع غلتک ویبره

5 دستگاه مینی بوس و اتوبوس
48 دستگاه انواع سواری

DSM Soilmec Sr95

Ca25

Kva 450   تا Kva100

HR

پروژه های در حال ساخت

پروژه های معدن

پروژه های نفت و گاز

ماشین آالت و تجهیزاتمنابع انسانی
عملیات تحکیم بستر

پروژه های نیروگاهی و صنعتیپروژه های تمام شده انبار مرکزی

عملیات تخریب

HSENEWSHR

پروژه های در حال ساخت

پروژه های معدن

پروژه های نفت و گاز

ماشین آالت و تجهیزاتمنابع انسانی
عملیات تحکیم بستر

پروژه های نیروگاهی و صنعتیپروژه های تمام شده انبار مرکزی

عملیات تخریب

HSENEWS

HR

پروژه های در حال ساخت

پروژه های معدن

پروژه های نفت و گاز

ماشین آالت و تجهیزاتمنابع انسانی
عملیات تحکیم بستر

پروژه های نیروگاهی و صنعتیپروژه های تمام شده انبار مرکزی

عملیات تخریب

HSENEWS



ردیف

مــجــمــــــوع

سهم ارزشسهم تعدادتعدادگروه ماشین آالت میانگین سطح سالمت

آسفالت و بتن

باربری و انتقال مواد

تجهیزات

حفاری و تزریق 

حمل و نقل

راه و ساختمان

سبک و پشتیبانی
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 ٢٢
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٧٪
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١١٪
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٥٪

٥١٪
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٥٪

٩٪
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    انبار مرکزی شرکت عمران آذرستانانبار مرکزی شرکت عمران آذرستان

شهر : تهران
مساحت کل زمین : 33850 مترمربع
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مساحت انبارهای مسقف : 13480 مترمربع



تهیه و اجرای فونداسیون و اسکلت
بتنی پروژه سامان فراز

مجتمع مسکونی آجودانیه

ساختمان اداری وزرا

انجام عملیات آماده سازی ، حفاری ، انفجار ، بارگیری 
، باطله برداری ، استخــراج ، جاده سـازی و گریدرزنی ، 
آبپاشــی و حـمــل باطــله و ماده مــعدنی به مـحــل های 

تعیین شده در معدن مزینوی نیروگاه طبس

احداث اسکلت فاز اول ساختمان پروژه مجتمع 
فرهنگی هنری سمنان

عملیات خاکی شامل : خاکبرداری و حمل خاک حاصل 
به مــحــل مناســـب ( به تشخیص کارفـرما برای اجـــــرای 
محوطه سازی - راه سازی ، محوطه کمپ و نیـــروگاه تا 

تراز پروژه در سایت نیروگاه حرارتی سیریک )

تکمیل و اجرای ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و 
محوطه سازی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی آدینه رشت

تهیه مصالح و اجرای کامل فونداسیون ساختمان جدید 
شرکت بورس کاالی ایران

هتل داریوش تخت جمشید شیراز

خرید مصالح و اجرای ساختمان های غیر صنعتی 
پروژه پاالیشگاه ستاره سبز سیراف 

تحکیم بستر و بهسازی خاک پروژه آب شیرین کن بندر عباس 

اجرای عملیات خاکی و احداث فونداسیون و اسکلت 
بتنی ساختمان بیمارستان ٣٥٠ تخت خوابی مهاباد

تحکیم باند دوم محور الر-بندرعباس

تجهیز کارگاه موقت سیریک

عملیات تکمیلی اجرای دیوارهای بتنی و سقف ها و اجرای 
پوشش ضد حریق اسکلت فلزی ساختمان اداری-تجاری سرو 

عملیات تکمیلی مجتمع اداری تجاری غدیر صادرات

احداث ساختمان دانشکده علوم انسانی ٣
و محوطه سازی مربوطه

احداث ساختمان اداری شرکت خدمات انفورماتیک

احداث مجتمع مسکونی تجاری کوهک

عملیات تکمیلی سد و ایستگاه های پمپاژ
و شبکه آبیاری خان آباد

طراحی ، تدارک و اجرای ساختمان های
مسکونی کوی نصر سیری ( ١٦٠ خوابه )

احداث مجتمع فرهنگی ورزشی و 
توانبخشی بقیه هللا تهران

اجرای اسکلت برج مسکونی تجاری و
پارکینگ پردیس المپبک

طراحی و ساخت بخش ساختمانی 
نیروگاه ذغالسوز طبس (٥٢٣*٢) مگاوات

عملــیــات اجرایی سازه و تاسیـسات 
هایپر مارکت خیابان فدائیان اسالم

محوطه سازی و احداث ساختمان های
پایانه الله تبریز-خط ١ مترو

احداث مجتمع تجاری-اداری مترو امام خمینی 

CNG-احداث ساختمان کارخانه سیلندر سایپا

احداث مجتمع تجاری-اداری نگین شرق (تیراژه ٢)

اجرای شبکه جمع آوری فاضالب شمال غرب کیش

انبار مواد شیمیایی توگا

احداث تعمیرگاه مرکزی خارک

اجرای عملیات ساختمان کک سازی ،
طرح توازن ذوب آهن اصفهان

احداث ١٥٦ واحد مسکونی جم-عسلویه

بیمارستان ١٠٠٠ تختخوابی قم

احداث ساختمان مرکزی بانک پارسیان-برج پارسیان

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

مدت قرارداد(ماه) مدت قرارداد(ماه)نوع پیماننــام پــــروژه نوع پیماننــام پــــروژه

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

٣١٢٤

٢٤
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٣٦
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١٨
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٢٤
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١٢
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٥

٢٤

٢٤

٩

١٢

٣

٢٤

١٨

١٢

١٨

١٨

٢

٩

٢٠

٤٢

٢٤

٢٤

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

طراحی، تامین کاال
 تجهیزات و ساخت

طراحی، تامین کاال
 تجهیزات و ساخت

طراحی، تامین کاال
 تجهیزات و ساخت

پروژه هاپروژه ها
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تهیه و اجرای فونداسیون و اسکلت
بتنی پروژه سامان فراز

مجتمع مسکونی آجودانیه

ساختمان اداری وزرا

انجام عملیات آماده سازی ، حفاری ، انفجار ، بارگیری 
، باطله برداری ، استخــراج ، جاده سـازی و گریدرزنی ، 
آبپاشــی و حـمــل باطــله و ماده مــعدنی به مـحــل های 

تعیین شده در معدن مزینوی نیروگاه طبس

احداث اسکلت فاز اول ساختمان پروژه مجتمع 
فرهنگی هنری سمنان

عملیات خاکی شامل : خاکبرداری و حمل خاک حاصل 
به مــحــل مناســـب ( به تشخیص کارفـرما برای اجـــــرای 
محوطه سازی - راه سازی ، محوطه کمپ و نیـــروگاه تا 

تراز پروژه در سایت نیروگاه حرارتی سیریک )

تکمیل و اجرای ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و 
محوطه سازی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی آدینه رشت

تهیه مصالح و اجرای کامل فونداسیون ساختمان جدید 
شرکت بورس کاالی ایران

هتل داریوش تخت جمشید شیراز

خرید مصالح و اجرای ساختمان های غیر صنعتی 
پروژه پاالیشگاه ستاره سبز سیراف 

تحکیم بستر و بهسازی خاک پروژه آب شیرین کن بندر عباس 

اجرای عملیات خاکی و احداث فونداسیون و اسکلت 
بتنی ساختمان بیمارستان ٣٥٠ تخت خوابی مهاباد

تحکیم باند دوم محور الر-بندرعباس

تجهیز کارگاه موقت سیریک

عملیات تکمیلی اجرای دیوارهای بتنی و سقف ها و اجرای 
پوشش ضد حریق اسکلت فلزی ساختمان اداری-تجاری سرو 

عملیات تکمیلی مجتمع اداری تجاری غدیر صادرات

احداث ساختمان دانشکده علوم انسانی ٣
و محوطه سازی مربوطه

احداث ساختمان اداری شرکت خدمات انفورماتیک

احداث مجتمع مسکونی تجاری کوهک

عملیات تکمیلی سد و ایستگاه های پمپاژ
و شبکه آبیاری خان آباد

طراحی ، تدارک و اجرای ساختمان های
مسکونی کوی نصر سیری ( ١٦٠ خوابه )

احداث مجتمع فرهنگی ورزشی و 
توانبخشی بقیه هللا تهران

اجرای اسکلت برج مسکونی تجاری و
پارکینگ پردیس المپبک

طراحی و ساخت بخش ساختمانی 
نیروگاه ذغالسوز طبس (٥٢٣*٢) مگاوات

عملــیــات اجرایی سازه و تاسیـسات 
هایپر مارکت خیابان فدائیان اسالم

محوطه سازی و احداث ساختمان های
پایانه الله تبریز-خط ١ مترو

احداث مجتمع تجاری-اداری مترو امام خمینی 

CNG-احداث ساختمان کارخانه سیلندر سایپا

احداث مجتمع تجاری-اداری نگین شرق (تیراژه ٢)

اجرای شبکه جمع آوری فاضالب شمال غرب کیش

انبار مواد شیمیایی توگا

احداث تعمیرگاه مرکزی خارک

اجرای عملیات ساختمان کک سازی ،
طرح توازن ذوب آهن اصفهان

احداث ١٥٦ واحد مسکونی جم-عسلویه

بیمارستان ١٠٠٠ تختخوابی قم

احداث ساختمان مرکزی بانک پارسیان-برج پارسیان

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

مدت قرارداد(ماه) مدت قرارداد(ماه)نوع پیماننــام پــــروژه نوع پیماننــام پــــروژه

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت
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تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

طراحی، تامین کاال
 تجهیزات و ساخت

طراحی، تامین کاال
 تجهیزات و ساخت

طراحی، تامین کاال
 تجهیزات و ساخت



پروژه تحکیم بستر بوشهر

عملیات فاز یک مجتمع تجاری هرمزگان-شیراز

عملیات اجرایی کف و دیوارهای جانبی 
ساختمان رستوران پتروشیمی رازی

احداث رستوران و آشپزخانه خارک

احداث پارکینگ طبقاتی مپنا

تکمیل ساختمان همایش بین المللی کیش

احداث سوله های چند منظوره

احداث ترمینال ترانزیتی توانا قشم

احداث مرکز تحقیقات خرما اهواز

احداث تاسیسات جانبی انبار گاز مایع سنگ بست 
مشهد

احداث ٣٠ واحد مسکونی مجتمع آموزشی کالرآباد

احداث ساختمان کنترل واحد های
اسیدسولفوریک پتروشیمی رازی

بازسازی انبارهای شهرک شهید
باهنر پتروشیمی بندر امام

عملیات ساختمانی و تاسیساتی پارک شهرک بعثت 
ماهشهر

احداث کانال های پیش ساخته پتروشیمی بندر امام

عملیات ساختمانی و تاسیسات پلی کلینیک 
شهرک بعثت ماهشهر

احداث پل چم دیوان ( محوردوره-ویسیان)

امکانات اداری و کارگاهی ایستگاه گازرسانی کیش 

اتمام بخش صنعتی کارخانجات
کک سازی و پاالیش قطران زرند

ساختمان اداری و رفاهی توربین بخار توگا

احداث سردرب غربی بندر شهید رجایی

احداث ساختمان مدیریتی VIP خارک

احداث تعمیرگاه مرکزی بهرگان

عملیات برون مرزی کارخانجات کک سازی و 
پاالیش قطران زرند ( غیر صنعتی)

احداث سیستم زهکشی و توسعه انبار نفت زابل 

احداث خط لوله از انبار نفت تا اسکله کیش

لوله کشی فرآورده از اسکله تا انبار نفت بوشهر

پایپ رک بین دو مجتمع پتروشیمی رازی و 
پتروشیمی بندر امام

ساختمان تعاونی مصرف شرکت نفت ساری

احداث ٢٤ واحد مسکونی ویالیی هویزه 
شهر جدید پوالدشهر

احداث ٣٢ واحد مسکونی کمپ توحید پتروشیمی 
بندر امام 

احداث ٧٥ واحد مسکونی کمپ خیام پتروشیمی
بندر امام

احداث ساختمان آزمایشگاه پتروشیمی رازی

احداث کانال ، جدول و خیابان محوطه انبار ماهشهر

احداث اسکلت فلزی برج تجاری ، اداری و مسکونی 
حکم آباد ( فاز یک )

احداث مراکز جامع سالمت نیکشهر ( قصرقند )
خاش(نوک آباد) ، کرمان (گلباف)فاریاب

جاسک(لیردف) ، میناب(توکهور)

اجرای اسکلت فلزی مجتمع اداری تجاری غدیر صادرات
 

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

مدت قرارداد(ماه) مدت قرارداد(ماه)نوع پیماننــام پــــروژه نوع پیماننــام پــــروژه

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت
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تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت
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تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت
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تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

تامین کاال ،
 تجهیزات و ساخت

طراحی، تامین کاال
 تجهیزات و ساخت

١٨ پروژه تحکیم بستر بوشهر

عملیات فاز یک مجتمع تجاری هرمزگان-شیراز

عملیات اجرایی کف و دیوارهای جانبی 
ساختمان رستوران پتروشیمی رازی

احداث رستوران و آشپزخانه خارک

احداث پارکینگ طبقاتی مپنا

تکمیل ساختمان همایش بین المللی کیش

احداث سوله های چند منظوره

احداث ترمینال ترانزیتی توانا قشم

احداث مرکز تحقیقات خرما اهواز

احداث تاسیسات جانبی انبار گاز مایع سنگ بست 
مشهد

احداث ٣٠ واحد مسکونی مجتمع آموزشی کالرآباد

احداث ساختمان کنترل واحد های
اسیدسولفوریک پتروشیمی رازی

بازسازی انبارهای شهرک شهید
باهنر پتروشیمی بندر امام

عملیات ساختمانی و تاسیساتی پارک شهرک بعثت 
ماهشهر

احداث کانال های پیش ساخته پتروشیمی بندر امام

عملیات ساختمانی و تاسیسات پلی کلینیک 
شهرک بعثت ماهشهر

احداث پل چم دیوان ( محوردوره-ویسیان)

امکانات اداری و کارگاهی ایستگاه گازرسانی کیش 

اتمام بخش صنعتی کارخانجات
کک سازی و پاالیش قطران زرند

ساختمان اداری و رفاهی توربین بخار توگا

احداث سردرب غربی بندر شهید رجایی

احداث ساختمان مدیریتی VIP خارک

احداث تعمیرگاه مرکزی بهرگان

عملیات برون مرزی کارخانجات کک سازی و 
پاالیش قطران زرند ( غیر صنعتی)

احداث سیستم زهکشی و توسعه انبار نفت زابل 

احداث خط لوله از انبار نفت تا اسکله کیش

لوله کشی فرآورده از اسکله تا انبار نفت بوشهر

پایپ رک بین دو مجتمع پتروشیمی رازی و 
پتروشیمی بندر امام

ساختمان تعاونی مصرف شرکت نفت ساری

احداث ٢٤ واحد مسکونی ویالیی هویزه 
شهر جدید پوالدشهر

احداث ٣٢ واحد مسکونی کمپ توحید پتروشیمی 
بندر امام 

احداث ٧٥ واحد مسکونی کمپ خیام پتروشیمی
بندر امام

احداث ساختمان آزمایشگاه پتروشیمی رازی

احداث کانال ، جدول و خیابان محوطه انبار ماهشهر

احداث اسکلت فلزی برج تجاری ، اداری و مسکونی 
حکم آباد ( فاز یک )

احداث مراکز جامع سالمت نیکشهر ( قصرقند )
خاش(نوک آباد) ، کرمان (گلباف)فاریاب

جاسک(لیردف) ، میناب(توکهور)

اجرای اسکلت فلزی مجتمع اداری تجاری غدیر صادرات
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طراحی، تامین کاال
 تجهیزات و ساخت
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پروژه تحکیم بستر بوشهر

عملیات فاز یک مجتمع تجاری هرمزگان-شیراز

عملیات اجرایی کف و دیوارهای جانبی 
ساختمان رستوران پتروشیمی رازی

احداث رستوران و آشپزخانه خارک

احداث پارکینگ طبقاتی مپنا

تکمیل ساختمان همایش بین المللی کیش

احداث سوله های چند منظوره

احداث ترمینال ترانزیتی توانا قشم

احداث مرکز تحقیقات خرما اهواز

احداث تاسیسات جانبی انبار گاز مایع سنگ بست 
مشهد

احداث ٣٠ واحد مسکونی مجتمع آموزشی کالرآباد

احداث ساختمان کنترل واحد های
اسیدسولفوریک پتروشیمی رازی

بازسازی انبارهای شهرک شهید
باهنر پتروشیمی بندر امام

عملیات ساختمانی و تاسیساتی پارک شهرک بعثت 
ماهشهر

احداث کانال های پیش ساخته پتروشیمی بندر امام

عملیات ساختمانی و تاسیسات پلی کلینیک 
شهرک بعثت ماهشهر

احداث پل چم دیوان ( محوردوره-ویسیان)

امکانات اداری و کارگاهی ایستگاه گازرسانی کیش 

اتمام بخش صنعتی کارخانجات
کک سازی و پاالیش قطران زرند

ساختمان اداری و رفاهی توربین بخار توگا

احداث سردرب غربی بندر شهید رجایی

احداث ساختمان مدیریتی VIP خارک

احداث تعمیرگاه مرکزی بهرگان

عملیات برون مرزی کارخانجات کک سازی و 
پاالیش قطران زرند ( غیر صنعتی)

احداث سیستم زهکشی و توسعه انبار نفت زابل 

احداث خط لوله از انبار نفت تا اسکله کیش

لوله کشی فرآورده از اسکله تا انبار نفت بوشهر

پایپ رک بین دو مجتمع پتروشیمی رازی و 
پتروشیمی بندر امام

ساختمان تعاونی مصرف شرکت نفت ساری

احداث ٢٤ واحد مسکونی ویالیی هویزه 
شهر جدید پوالدشهر

احداث ٣٢ واحد مسکونی کمپ توحید پتروشیمی 
بندر امام 

احداث ٧٥ واحد مسکونی کمپ خیام پتروشیمی
بندر امام

احداث ساختمان آزمایشگاه پتروشیمی رازی

احداث کانال ، جدول و خیابان محوطه انبار ماهشهر

احداث اسکلت فلزی برج تجاری ، اداری و مسکونی 
حکم آباد ( فاز یک )

احداث مراکز جامع سالمت نیکشهر ( قصرقند )
خاش(نوک آباد) ، کرمان (گلباف)فاریاب

جاسک(لیردف) ، میناب(توکهور)

اجرای اسکلت فلزی مجتمع اداری تجاری غدیر صادرات
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حمایت از بنیاد کودک

حمایت از موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

راه اندازی موزه کودکی ایرانک

برگزاری دو دوره سمپوزیوم “با من بخوان” و اعطای 
جایزه جبار باغچه بان

تاسیس کتابخانه کودک و نوجوان صدر الواعظین

کانکس های اهدایی به آموزش و پرورش جیرفت 

احداث مدرسه خیریه در استان بوشهر 

زلزله زده  مناطق  به  نقدی  غیر  و  نقدی  های  کمک 
کرمانشاه ، آذربایجان شرقی و اردبیل

سطح  افزایش  و  کارآفرینی  و  اشتغال  از  حمایت 
علمی متخصصین جوان کشور

احداث ساختمان سی تی اسکن بیمارستان شهید 
ستاری قرچک

همراه  به  شهریار  استاد  بابای  حیدر  منظومه  نشر 
ترجمه فارسی سلیس در راستای اعتای فرهنگ و 

آشنایی بهتر فارسی زبانان با این منظومه زیبا.

ها  سازمان  که  است  تعهدی  اجتماعی  مسئولیت 
را  اقداماتی   ، خود  منافع  تامین  بر  عاوه  بایستی 

جهت بهبود رفاه جامعه به انجام برسانند . 
سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی و با اقداماتی 
از قبیل کمک به فرهنگ کشور و موسسات فرهنگی 
اساس  این  .بر  بکوشند  اجتماعی  رفاه  بهبود  در   ،
خود  تاسیس  ابتدای  از  آذرستان  عمران  شرکت 
تاکنون ، همواره کوشیده است تا از طریق حمایت از 
موسسات و بنیاد های فرهنگی و تاسیس کتابخانه 

و احداث مدرسه به ایفای تعهد خود عمل نماید .



راه اندازی موزه کودکی ایرانک

 گــروه توســعه کســب و کار آذرســتان بــا توجــه بــه
پــرورش راســتای  در  و  خــود  فرهنگــی   اهــداف 
 فرهنــگ کودکــی و زنــده نــگاه داشــتن تاریــخ و
تعاملــی ایجــاد  و  جامعــه  در  کــودکان   ادبیــات 
 ســازنده میــان کــودکان و بزرگســاالن ، اقــدام بــه
 حمایــت ازراه انــدازی مــوزه کودکــی ایرانــک کــرده

 است.
ــک ، نمایشــگاه - مــوزه ای در  مــوزه کودکــی ایران
 ســاختمان گنجینــه ســازمان اســناد و کتابخانــه
 ملــی ایــران اســت کــه بــرای آشــنایی دوســتداران
از  ،  فرهنــگ کودکــی و شــناخت نســل جدیــد 
پیشینه گذشتگان خود راه اندازی شده است.

  
 این موزه که با همت موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات
 کودکان و حمایت گروه توســعه کســب و کار آذرســتان
 راه انــدازی شــده اســت،به روایــت نقــش کــودک
 در شــاهنامه و مینیاتورهــای ســده ی میانــی ،
 معرفــی شــاعران و نویســندگان پیشــگام فرهنــگ
 کــودک ، وســایل کودکــی ماننــد ننوهــا و گهــواره ها

، بازی افزارهای کودکان می پردازد . i r a n a k . o r g
i r a n a k _ o r g



راه اندازی موزه کودکی ایرانک

 گــروه توســعه کســب و کار آذرســتان بــا توجــه بــه
پــرورش راســتای  در  و  خــود  فرهنگــی   اهــداف 
 فرهنــگ کودکــی و زنــده نــگاه داشــتن تاریــخ و
تعاملــی ایجــاد  و  جامعــه  در  کــودکان   ادبیــات 
 ســازنده میــان کــودکان و بزرگســاالن ، اقــدام بــه
 حمایــت ازراه انــدازی مــوزه کودکــی ایرانــک کــرده

 است.
ــک ، نمایشــگاه - مــوزه ای در  مــوزه کودکــی ایران
 ســاختمان گنجینــه ســازمان اســناد و کتابخانــه
 ملــی ایــران اســت کــه بــرای آشــنایی دوســتداران
از  ،  فرهنــگ کودکــی و شــناخت نســل جدیــد 
پیشینه گذشتگان خود راه اندازی شده است.

  
 این موزه که با همت موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات
 کودکان و حمایت گروه توســعه کســب و کار آذرســتان
 راه انــدازی شــده اســت،به روایــت نقــش کــودک
 در شــاهنامه و مینیاتورهــای ســده ی میانــی ،
 معرفــی شــاعران و نویســندگان پیشــگام فرهنــگ
 کــودک ، وســایل کودکــی ماننــد ننوهــا و گهــواره ها

، بازی افزارهای کودکان می پردازد . i r a n a k . o r g
i r a n a k _ o r g



احداث ساختمان سی تی اسکن بیمارستان شهید ستاری قرچکاحداث ساختمان سی تی اسکن بیمارستان شهید ستاری قرچک 112



 شرکت عمران آذرستان با احداث ساختمان سی تی اسکن بیمارستان
نقش ایفای  راستای  در  است  کوشیده  قرچک،  ستاری  شهید   برکت 

.اجتماعی خود، به این تعهد عمل نماید

احداث سـاختمـان ســـی تـــی اســـکـــن
بیمارسـتان شهیـــد ســـــتاری قــرچــــک 





از  کــه  ســیمرغ»  همــزاد  باغچه بــان،  «جبــار  جایــزه 
ســوی موسســه پژوهشــی تاریــخ ادبیــات کــودکان،  بــا 
پشــتیبانی مالــی و فرهنگــی گــروه توســعه کســب و کار 
ــک  آذرســتان پایه گــذاری شــده اســت، هــر دو ســال ی
بــار بــه ترویج گرانــی اهــدا می شــود کــه توانســته اند در 
ــج  ــا مــن بخــوان» نقــش بســزایی در تروی برنامــه ی «ب
راه  از  پایــه  ســواد  بنیان هــای  تقویــت  و  کتابخوانــی 

ادبیات در میان کودکان و نوجوانان داشته باشند.

ســومین دوره این جایزه در 14 آبان ماه 1399 برگزار 
و برگزیدگان این دوره معرفی شدند.

k e t a b a k . o r g

K h a n a k . o r g

i r a n a k . o r g
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راه اندازی موزه کودکی ایرانک

گــروه توســعه کســب و کار آذرســتان بــا توجــه بــه
پــرورش راســتای  در  و  خــود  فرهنگــی  اهــداف 
نــگاه داشــتن تاریــخ و فرهنــگ کودکــی و زنــده 
ادبیات کودکان در جامعه و ایجاد تعاملی ســازنده
میــان کــودکان و بزرگســاالن ، اقــدام بــه حمایــت

ازراه اندازی موزه کودکی ایرانک کرده است.

مــوزه کودکــی ایرانــک ، نمایشــگاه - مــوزه ای در
ســاختمان گنجینه ســازمان اســناد و کتابخانه ملی
ایــران اســت کــه بــرای آشــنایی دوســتداران فرهنــگ
پیشــینه از   ، جدیــد  نســل  شــناخت  و  کودکــی 

گذشتگان خود راه اندازی شده است .

پژوهشــی موسســه  همــت  بــا  کــه  مــوزه  ایــن 
تاریــخ ادبیــات کــودکان و حمایــت  گــروه عمــران
آذرســتان راه انــدازی شــده اســت ، بــه روایــت
نقــش کــودک در شــاهنامه و مینیاتورهــای ســده
نویســندگان و  شــاعران  معرفــی   ، میانــی  ی 
پیشــگام فرهنــگ کــودک ، وســایل کودکــی ماننــد
ننوهــا و گهــواره هــا ، بــازی افزارهــای کــودکان

می پردازد .



افق دید برج های اداری سامان فراز
1399





WWW.OMRAN.AZARESTAN.COMWWW.OMRAN.AZARESTAN.COM

WWW.AZARESTAN.COMWWW.AZARESTAN.COM

OMRAN.AZARESTANOMRAN.AZARESTAN

Omran azarestan Co.Omran azarestan Co.


