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  معرفی شرکت دژپاد صنعت سازه 1
تاسیس گردیده است و زمینه فعالیت آن در رشته هاي مکانیک و سیاالت ،      1374این شرکت در سال   

سکلت فلزي در محدوده طراحی ،     ساختمانی و ا سیون ،  صب و راه    برق و ابزار دقیق و اتوما ساخت ، ن
شد، همچنین    سته در  به طور  بیش از یک ربع قرناندازي ، تعمیر و نگهداري و بهره برداري می با پیو

صنعت فوالد کشور از جمله فوالد مبارکه اصفهان ، ذوب آهن اصفهان،فوالدسازي و  ریخته گري مداوم  
صنعت فوالد اهواز   ،سبا   سیرجان   گروه ملی  شگاه نفت بندرعباس و جهان فوالد  ه فعالیت نمودو پاالی

   .باشد ینفر م 1000از  شیب تیریمد تجربه يبوده و دارا روینفر ن 600 يدر حال حاضر دارااست . 

ــامل واگن برگردان ،       ــنعت فوالد ش ــده در این مدت  در کلیه واحدهاي ص حجم فعالیت هاي انجام ش
مستقیم ، فوالدسازي و ریخته گري ، نورد گرم و نورد سرد  در    احیاء،گندله سازي ،  انباشت و برداشت  

  پروژه می باشد . 100قالب  بیش از 

  CNCجهیزات الزم از قبیل جرثقیل سقفی ، دستگاههاي تراش ، فرز ، برش   کارگاه ساخت شرکت با ت  
سالن سرپوشیده در شهرك صنعتی مبارکه       و و هواگاز ، جوش ، پرس ، خم و رول ورق ساختمان اداري  

  واقع گردیده است.

و مفهومی ، شبیه سازي شبکه ،سازمان طراحی تفصیلی ،      واحد مهندسی شامل سازمان طراحی پایه    
ستاندارد هاي         ساز  سیستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري منطبق بر ا مان نقشه کشی مجهز بر پایه  

  مهندسی شامل:

NFPA - DIN - BS - ASTM - ASME - GSY – GSU-IEC-IEEE-IPS-IGS-IPI-ISA-
EN-BSI-NFPA 

  و داراي مجموعه کاملی از نرم افزارهاي تخصصی محاسباتی و تحلیل فرآیندي مانند :

ANSYS - PDMS - CATIA - SOLIDWORKS – MECHANICAL DESCTOP - 
TEKLA – SAP 

ROBOT STRUCTURAL - E PLAN – E TAP –PLC S7-WINCC-DIGSI-PRO 
ENGINEERING , … 
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سیویل و         سیاالت ،  سیون ، مکانیک و  شد که در زمینه تهیه طرحهاي برق ، ابزار دقیق ، اتوما می با
  تی فعالیت می نمایند .اسکلت فلزي پروژه هاي صنع

فزار                                 نرم ا یل  قب فزاري از  نرم ا نات  کا ندي اجرا از ام ب مان  کنترل ز پروژه و  یت  مدیر هت  ج
PRIMAVERA   وMSPROJECT   . و نیز  انواع بانک هاي اطالعاتی استفاده می گردد 

سیون        ستم هاي برق و ابزار دقیق و اتوما سی شرکت طراحی  سی  و اطفاء ، غبارگیر ، اعالم  واحد مهند
  حریق ، تهویه ، پمپ خانه و آبرسانی را تجربه نموده است .

صادي منابع تامین      واحد مهندسی خرید که در زمینه ارائه مشاوره خرید تجهیزات و ارزیابی فنی و اقت
  تجهیزات و نظارت بر تحویل کاال اقدام می نماید .

ستورالعمل ها و دفترچه هاي کنترل ک     QCواحد  ساس د ساخت و کنترل   شرکت بر ا یفی ، نظارت بر 
ساخت با طراحی و همچنین تدوین   ستورالعمل هاي مورد نیاز دارد .    PQRو  WPSمغایرت  سایر د و 

 این شرکت درزمینه انواع تست هاي جوش با شرکت هاي داراي صالحیت همکاري دائم دارد .

ـویت در پارك علم و فناوري شیخ بهایی به عنوان    ـرکت داراي عض شرکت دانش بنیان و داراي  این ش
  ثبت اختراع بین المللی از سازمان ثبت اختراعات می باشد .
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  موضوع اساسنامه: 
، بهره برداري و نگهداري تعمیرات در زمینه  ، اجرا ، ساخت بازرگانی ، ، طراحی انجام کلیه فعالیت هاي مشاوره

،  ، راه آهن ، راه سازي ، معماري داخلی صنعتی ، تجاري و ، اداري ، ساختمان هاي مسکونی هاي شهرسازي
،  رو، تولید نی رودخانه ، حفاظت و مهندسی ، تاسیسات آب و فاضالب ترافیک و شبکه هاي آبیاري و زه کشی

 انیزاسیون، مک ، بهینه سازي انرژي ، انرژي تجدید پذیر ، دیسپاچینگ و مخابرات نیرو ، توزیع نیرو انتقال نیرو
یتا و ، د ، فکس تلفن( سوئیچینگ مخابرات  ، ، ارتباطات و فناوري اطالعات شبکه هاي پستیامور پستی و 

کلیه  انجام(  واحد هاي پاالیشگاه نفت و گاز {، کابل و دیتا و  ، فیبر نوري ماهواره ، انتقال ماکروویو ) ، موبایل
 ل مربوط ونظارت بر کلیه عملیاتها، کلیه کارهاي سیوی کارهاي تاسیسات جانبی و سازه صنعتی پاالیشگاه

توزیع و ایستگاه هاي کاهش فشار  و حفاظت کاتدیک، شبکه هاي } ) اجرایی، نصب و آزمایش و راه اندازي
یع ، صنا غیرفلزي ، صنایع کانی هاي و ماشین سازي ) نورد، ذوب و ریخته گري( گاز، صنایع فلزات اساسی 

 آماده ، دن به جز استخراج و اکتشاف نفت وگاز و صنایع باال دستی، پی جویی و اکتشاف معا برق و الکترونیک
، مدیریت بازاریابی غیرهرمی و  ، مدیریت عمومی ، کانه آرایی و فراوري مواد سازي و بهره برداري معادن

، خدمات برنامه ریزي  ، خدمات برنامه ریزي و اقتصاد ، مدیریت تولید انسانی ، مدیریت منابع غیرشبکه اي
، نقشه  ست، محیط زی ، ژئوفیزیک ، ژئوتکنیک مکانیک ، تاسیسات برق و ، سازه وزشی و توسعه منابع انسانیآم

  ، هیدروگرافی و میکروژئودزي برداري زمینی و فتوگرامتري
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  استانداردها و گواهینامه هاي تخصصی: 
  جمهوري:داراي رتبه بندي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست -1

  ابنیه 5رشته تاسیسات و تجهیزات    ،     پایه  3صنعت و معدن  ،    پایه  4پایه           

  14001و ایزو  9001گواهینامه ایزو -2

  18001گواهینامه اوهساس-3

  عضویت انجمن شرکتهاي ساختمانی تاسیساتی-4

  عضویت انجمن خدمات مهندسی -5

  مجوز تاسیس واحد فنی مهندسی-6

  گواهی ثبت اختراع ماشین روغنکاري-7

  عضو شهرك علمی تحقیقاتی-8

  عضویت اتاق بازرگانی-9

  مجوز اداره کار(صالحیت پیمانکاري)-10

  عضویت در شرکت هاي دانش بنیان -11

  1396انتخاب به عنوان شرکت نمونه فنی مهندسی استان اصفهان در سال  -12

  سوابق اجرائی شرکت 
  قرارداد به شرح زیر اجرا نموده است: 100تاسیس و بیش از  1374این شرکت در سال 

  .PCیا  EPCنصب و راه اندازي به صورت  ،ساخت  طراحی ، اجراي پروژه هاي -الف 

  در صنعت فوالد و ساخت پلنت ریخته گري . ساخت ماشین آالت و تجهیزات کارخانه اي -ب 
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  تعمیر و نگهداري و بهره برداري. -ج 

  بازرسی فنی و تست و راه اندازي.فعالیت هاي  -د 

  . بومی سازي و مهندسی معکوس تجهیزات فرآیندي -ه

  آدرس و مشخصات دفاتر : 
  2، واحد 1ساختمان نگار  ،یانیم دیتوح ابانیخ -: اصفهانيدفتر مرکز -1
  مبارکه یسه راه ی: واقع در شهرك صنعت1کارگاه ساخت  -2
  مبارکه یسه راه ی: واقع در شهرك صنعت2کارگاه ساخت  -3
   : مستقر در مجتمع فوالد مبارکه يکارگاهها -4

    یکیقوس الکتر يکارگاه کوره ها - 
    يحمل و شارژ مواد به واحد فوالد ساز گاهکار - 
  مداوم  يگر ختهیکارگاه واحد ر - 
   يکارگاه واحد گندله ساز - 
  فوالد مبارکه و سبا  دیخطوط تول ي هیاورهال کل راتیکارگاه تعم - 
    یدکیکارگاه ساخت قطعات  - 
  فوالد مبارکه   دیآالت خطوط تول نیکارگاه ساخت ماش - 
 یاصــفهان ، شــهرك علم ی، فلکه دانشــگاه صــنعت ییبها خیشــهرك شــ، شــرکت  توســعهو  قیدفتر تحق -5

  14اصفهان ، خ  یقاتیتحق
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  تفاهم نامه هاي همکاري  
داراي تفاهم نامه همکاري در زمینه هاي صنعت و بازرگانی  با چندین شرکت بین المللی به شرکت دژپاد صنعت سازه 

  شرح زیر می باشد:

  (سازنده ذوب آهن اصفهان) روسیه URAL MACHINEشرکت  -1
  آلمان (سازنده اکسیژن پلنت)  LINDEشرکت  -2
  (مهندسی مشاور) ENGINEERING BARSOOت شرک -3
  ی شوگانگ چین)(نمایندگ ZOUSHشرکت  -4
  (نمایندگی انحصاري تجهیزات اعالم و اطفا حریق نوتیفایر) شرکت روژا آگرین -5
  (طراح و سازنده غبارگیرهاي خشک و مرطوب) ترکیه EKIPشرکت  -6
  ( در زمینه تامین تجهیزات اطفاء حریق ) SABOشرکت اسپانیایی  -7
  آلمان SCHADEشرکت  -8
    SEFCOشرکت  -9

  THYSSENKRUPPشرکت  -10
  TENOVAشرکت  -11
  PRIMETALSشرکت  -12

  ارائه شده است. 1مدارك تفاهم نامه هاي فوق در پیوست 
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  خدمات طراحی و مهندسی  
سه بر پایه           -1 ستم مونیتورینگ پرو سی صنعتی و  سیون  ستم اتوما سی جهت  PLC-MSطراحی و اجراي 

 واحد انباشت و برداشت . 10و تاور  5غبارگیرهاي تاور 

صفیه           -2 شنی ت شستشوي معکوس فیلترهاي  سیون صنعتی پروژه  طراحی و برنامه نویسی و اجراي اتوما

 خانه گالوانیزه .

غبارگیرهاي خشک و مرطوب فوالدسازي و آهک سازي فوالدسازي        PLCو  MCCطراحی پانل هاي -3

 سبا .

 فوالد مبارکه . KV 400تم هاي اعالم و اطفاء حریق پست طراحی سیس-4

 فوالد مبارکه . KV 400طراحی پمپاژخانه آتش نشانی مخازن گازوییل و ترانسفورماتورهاي -5

 فوالد مبارکه . KV 63طراحی و اصالح سیستم اینترالکینگ اطفاء حریق ترانسفورماتورهاي -6

 ناحیه انباشت و برداشت  10تاور  و 5گیرهاي تاور غبار PLCو  MCCطراحی و ساخت پانل هاي -7

 . MISطراحی و اجراي سیستم توزین تاندیش هاي ریخته گري و اتصال به شبکه -8

 عدد اسکرو کانوایر انتقال مواد ناحیه انباشت و برداشت . 8طراحی و ساخت -9

 . 10و تاور  5طراحی و ساخت باکت الواتورهاي انتقال غبار تاور  -10

جهت فوالد  h3220000 m/و  h361000 m/و  h338000 m/طراحی و سـاخت فن با ظرفیت هاي  -11

 مبارکه .

و سیستم تخلیه مواد با تنظیم ریت خروجی مربوط به    m 325طراحی و ساخت سیلوهاي با ظرفیت   -12

 . 04یه حنا

جهت  PLC-MSطراحی و اجراي سیستم اتوماسیون صنعتی و سیستم مانیتورینگ پروسه بر پایه          -13

 غبارگیر واحد کاردامپر .
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شارقوي فوالد             -14 سفورماتورهاي ف شان جهت تران سپرینکلر فوم و نازل هاي آبف ستم هاي ا سی طراحی 

 مبارکه .

در پروژه هاي مختلف  SAPطراحی اسکلت فلزي و محاسبات فونداسیون مربوطه بر مبناي نرم افزار  -15

 فوالد مبارکه .

 . 10و تاور  5یلترهاي غبارگیر تاور طراحی و ساخت بگ ف -16

 طراحی و ساخت بگ فیلترهاي غبارگیر واحد کاردامپر . -17

 . 34طراحی اسکرابر ونچوري غبارگیر مرطوب دایورتر -18

 طراحی و ساخت سیلوي دولومیت فوالدسازي سبا .-19

 طراحی و اجراي مدار پنوماتیک و هیدروسیلندرهاي فوالدسازي سبا .-20

 ی و ساخت اسالیدگیت سیلوهاي مخازن غبار واحد انباشت و برداشت .طراح-21

 طراحی و ساخت روتاري فیدر انتقال مواد در غبارگیرهاي مختلف .-22

 طراحی و ساخت فیدر ارتعاشی ناحیه احیاء مستقیم .-23

 طراحی و بازسازي ماشین حمل پاتیل با همکاري شرکت کانادایی پالدینگ .-24

 ت آچاربادي واحد خنک کننده شمش .طراحی و ساخ-25

 طراحی و ساخت کابل جمع کن جرثقیل هاي سقفی واحد نورد سرد .-26

 طراحی و ساخت مخزن آکوموالتور و اجراي مدار پنوماتیک واحد احیاء مستقیم .-27

 طراحی و تعویض راك لدر ناحیه احیاء مستقیم .-28

 کانوایرهاي واحد ریمیت .طراحی سیستم مه پاش ( فاگ ) بر روي -29

 . 04طراحی و تهیه درایوهاي الکتروفن هاي غبارگیر هاي ناحیه -30

 ناحیه احیاء مستقیم . Fمدول  CV-MF29طراحی و نصب سیستم توزین روي نوار -31
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 . 10و  5و تاورهاي  34طراحی و ساخت داکتینگ غبارگیرهاي کاردامپر و دایورتر -32

 . 06و  04باالنس داکت هاي غبارگیرهاي نواحی طراحی و محاسبات -33

 و کاردامپر . 10و تاور  5طراحی و محاسبه اجراي سیستم ارتینگ غبارگیرهاي تاور -34

سیون مربوط به غبارگیرهاي کاردامپر ،    -35 سبات تامین و اجراي کلیه عملیات برق و اتوما طراحی و محا

 . 10و تاور  5، تاور  34دایورتر 

 . 34اجراي مدار الجیک و گرافیک پانل غبارگیر دایورتر طراحی و -36

ــاخت پانل هاي  -37 ــه هاي سـ در پروژه هاي مختلف فوالد   PLCو  MCC  ،PCطراحی و اجراي نقشـ

 مبارکه .

 نورد سرد . ECLطراحی و ساخت غلتک و مکانیزم هدایت ورق در واحد  -38

 طراحی و ساخت نوار نقاله فوالدسازي سبا . -39

 احی و ساخت ماشین روغن گیر فوالدسازي سبا .طر-40

 و کاردامپر . 10و  5طراحی و اجراي سیستم هواي فشرده غبارگیرهاي تاور -41

پالس جت غبارگیرهاي  طراحی و تامین و اجراي سیستم درایر و مخازن هواي فشرده مربوط به سیتم -42

  . 04خشک واحد 
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  ي ساخت ماشین آالت و تجهیزات کارخانه ا 
  واحد احیا مستقیم. 34تهیه و ساخت و نصب ماشین غبارگیر دایورتور-1

  بازسازي و تعمیرات اساسی ماشین حمل پاتیل با همکاري شرکت کانادایی پالدینگ. -2

ماشین روغنکاري الکترواستاتیک نورد سرد همراه با سیستم انتقال نیروي مربوطه شامل چرخ،ریل -3
  زنجیر و پاورتراك انتقال برق و هیدرولیک.، موتورگیربکس وچرخدنده 

  ماشین روغن گیر سبا. -4

  ساخت سیلوي دولومیت و اجراي مدار پنوماتیک و هیدرو سیلندرهاي مربوطه فوالد واحد سبا.-5

  .جرثقیل جیب کرین سبا.-6

  گریتینگ فیدر ارتعاشی ناحیه احیاء مستقیم. -7

  شاهین جرثقیل ناحیه فوالدسازي-8

  دي واحد خنک کننده شمش.آچار با -9

 ECLساخت غلتک و مکانیزم هدایت ورق در مدار هیدرولیک و سیلندرهاي مربوطه در واحد -10
  نورد سرد.

  ر واحد احیاء مستقیم.رطوبت گی-11

  کابل جمع کن جرثقیل هاي سقفی واحد نورد سرد. -12

  وینچ کوره واحد احیاء مستقیم. -13

  رد.فن قیچی پاندول واحد نورد س -14

  شاتر دتکتور قلع اندود -15

  واحد احیاء مستقیم. مش کشوئی -16

  نازل قلع اندود واحد نورد سرد.-17
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  ساخت مخزن آکوموالتور و اجراي مدار پنوماتیک و هیدروسیلندرهاي مربوطه  واحد احیا مستقیم-18

  ساخت نوار نقاله فوالد واحد سبا.-19

  .سبا DRIاجراي جرثقیل باالبر در واحد -20

  ساخت سیستم انتقال نیروي کوره سیم پیچی تعمیرگاه مرکزي.-21

  بازسازي نوار نقاله اصلی انتقال مواد اولیه به واحد فوالد سازي سبا.-22

  جابجایی هواساز در ناحیه نورد گرم.-23

  تعویض رولیک هاي میزهاي غلتکی در نورد گرم.-24

  تعویض راك لدر در واحد احیاء مستقیم.-25

موتورخانه و سیستم سرمایش و گرمایش در ساختمان اداري و رستوران واحد انباشت و نصب -26
  برداشت و تعمیرگاه کارگاه ترانسفورمرها.

  ) کلیه نواحی فوالد مبارکه.Locker Roomنصب پمپ خانه کلیه ساختمان هاي رختکن (-27

  . 04ساخت و نصب اسکرو کانوایرهاي واحد  -28

  . 10و تاور  5واتورهاي غبارگیرهاي تاور ساخت و نصب باکت ال -29

  ساخت و نصب روتاري فیدرهاي انتقال مواد غبارگیرهاي واحد انباشت و برداشت . -30

  و کاردامپر . 10و تاور  5ساخت و نصب بگ فیلترهاي غبارگیرهاي تاور  -31

  ساخت و نصب سیلوهاي ذخیره غبار فوالد مبارکه . -32

  . 04هواي فشرده غبارگیرهاي واحد ساخت و نصب مخازن  -33

فوالد   h3220000 m/و  h361000 m/و  h338000 m/ساخت و نصب فن هاي با ظرفیت  -34
  مبارکه .
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   اندازي اجراي پروژه هاي ساخت ، نصب و راه 
  تهیه و تامین و تست و راه اندازي روشنایی اتوبان ورودي مجتمع فوالد مبارکه.-1

  اندازي و تست تجهیزات مخابراتی مجتمع فوالد مبارکه.نصب و راه -تهیه و-2

  احیا مستقیم Fمدول  CV-MF29تهیه و نصب سیستم توزین روي نوار -3

  تهیه و نصب سیستم آنتی کلوژن بر روي جرثقیل هاي سقفی.-4

و کنترل در تصفیه   MCCنصب و برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی و ساخت و نصب پانل هاي         -5
  گالوانیزه نورد سرد فوالد مبارکه .خانه واحد 

صب پانل     -6 ساخت و ن ستم            MCCتهیه ، سی سیون و ابزار دقیق و گرافیک پانل  ستم اتوما سی و 
  غبارگیر واحد احیاء مستقیم فوالد مبارکه.

و توزیع و روشنایی و برق رسانی به ساختمان  MCCتهیه ، ساخت ، نصب و راه اندازي تابلوهاي  -7
  ي واحد انباشت و برداشت فوالد مبارکه.رستوران و ادار

تهیه ،اجرا،نصــب و راه اندازي کلیه ســیســتم هاي اعالم و اطفاء حریق و همچنین ســیســتم هاي  -8
  اینترالکینگ ترانسفورماتورهاي فشار قوي کلیه نواحی فوالد مبارکه .

سانی و کنترل کلیه تجهیزات ابزار دقیق و تجهیزات     -9 ستم برق ر سی   IPBو  RTU تهیه و اجراي 
  پروژه سیال رسانی به شهید خرازي.

  .MISساخت و نصب سیستم توزین تاندیش هاي ریخته گري و اتصال به شبکه  -10

  اجراي عملیات برقی و روشنایی مربوط به ساختمان اداري و برج هاي روشنایی فوالد مبارکه.-11

  تک در واحد نورد گرم. نصب و راه اندازي دوربین هاي بازرسی ورق ساخت شرکت پارسی -12

شات دانهاي          -13 سیاالت مجتمع فوالد مبارکه در اجراي  صی ناحیه انرژي و  صا مجري قرارداد اخت
به مدت ده   MISسالیانه و شش ماهانه پستهاي فشار قوي کلیه نواحی و همچنین توزیع برق واحد     

  سال.
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ــبا  -14 ــازي سـ ــب و راه اندازي اجراي کلیه عملیات برق و ابزار دقیق واحد بریکت سـ ــامل نصـ شـ
سنتر ،   سفورماتور ، پاور  سیستم پیجینگ و اعالم و اطفاء    PLCو MCCتران ، تجهیزات ابزار دقیق ، 

  حریق تابلوهاي توزیع و روشنایی و شبکه ارت و برق گیر .

ــاخت و اجراي پانل هاي  -15 ــت و  10و  5غبارگیرهاي تاور  MCCو  PLCتهیه ، سـ واحد انباشـ
  برداشت .

  غبارگیر واحد کاردامپر . MCCو  PLCتهیه ، ساخت و اجراي پانل هاي  -16

و  5تا غبارگیرهاي تاور  04اجراي کاندوییت منهول و کاندوییت بانک مســـیر برج کنترل واحد  -17
10 .  

  اجراي سیتم ارتینگ اولیه و ثانویه غبارگیرهاي ناحیه انباشت و برداشت . -18

 04تست و راه اندازي تجهیزات برق و ابزاردقیق غبارگیرهاي ناحیه  اجراي کلیه عملیات نصب ،   -19
شامل نصب و راه اندازي پانل هاي برق و کنترل ، سیستم مونیتورینگ و نصب تجهیزات برق و ابزار       

  دقیق .

  

  

  

  

  

  



 

    

16 

 

  ساختار سازمانی شرکت 2
  نمودار سازمانی سرپرستان شرکت دژپاد به شرح زیر می باشد:

  

  وديمحمد دا    مدیر عامل

  یدانشگاه صنعت برقکارشناس  مهندس غالمرضا فروغی    مدیر پروژه

  دفتر فنی

، ابــزار دقــیــق و  بــرق
  اتوماسیون صنعتی

  پلی تکنیکدانشگاه  برقکارشناس ارشد  مهندس جعفریان

  یدانشگاه صنعت برقکارشناس ارشد  واحدي پورمهندس 

  مهندس حسن پور

  ساختمانی
  شهرکرددانشگاه  عمرانکارشناس ارشد  مهدي شهبازمهندس 

  مهدي کریم زاده

  مکانیک

  یدانشگاه صنعت کیکارشناس ارشد مکان مهندس امید اسالمیان

گالســکو دانشــگاه  مکاترونیککارشــناس ارشــد  مهندس داود داودي
  اسکاتلند

  شریفدانشگاه  کیکارشناس ارشد مکان مهندس مهدي کیانی

  یدانشگاه صنعت کیکارشناس ارشد مکان مهندس نساج پور

  نجف آباددانشگاه  کیکارشناس مکان مهندس سیچانی

  یدانشگاه صنعت کیکارشناس ارشد مکان مهندس رستمی

  کپلی تکنیکارشناس ارشد مکانیک دانشگاه  مهندس میالد حسین پور

  کنترل پروژه
  

  مهندس مهدي نظري

  مهندس وحید کریمی

  مهندس رحمانی  و کنترل کیفیبازرسی 

  مهندس طاهریان  واحد متالوژي و مواد

  دفتر طراحی 
  مهندس امید اسالمیان

  مهندس امید داودیان
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  کارگاه ساخت و

  ماشین سازي 

  مهندس آقاعلی

  سیروس رضایی

  محمود جعفري

  مهندس احمدي

  داود صفري

  رمضان رفیعی
  

  ایمنی فنی

  محمد شیخیمهندس 

  مهدي نظريمهندس 

  مهندس ایرج علیان

  مهندس کردي

  مهندس نوذري

  محمدرضا لهراسبیمهندس 

  انبار و سفارشات
  مهدي فتحی  سفارشات

  مجید صادقی  انبار

  امور مالی و حسابداري
  فرزاد فیضی

  مهندس کریم ریاضتی

  تدارکات و پشتیبانی

  امیرحسین طالبی  مدیر 

  خودرو

  وانت پیکان

  وانت مزدا

  سواري پراید

  سواري سمند

  امور اداري
  مصطفی حیدري زاده(کارشناس روابط عمومی)

  مهدي فرهمند

  مدیران کارگاهی
  مهندس جواد بستان
  مهندس جواد بهرامی
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  مهندس پیمان بهرامی

  مهندس مهرعلیان

  مهندس معافی
  قاسم راکی

  محسن رفیعی
  شفیعی

  داربست
  محمديمحمد 

  مجید غفاري

شد دپارتمان      سالمیان که به ترتیب مدیران ار شرکت  سوابق مهندس فروغی و مهندس ا هاي برق و مکانیک 
  آورده شده است. 2می باشند در پیوست 
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  سوابق شرکت در ساخت قطعات  3
  تاریخ پایان  تاریخ ابالغ  شرح کاال  تعداد سفارش شماره

48462725 4 
کننده واحد احیا هاي خنکساخت تیوب

 مستقیم
97-03-08  97-12-25 

 25-12-97  08-03-97 سازيساخت اسکرو کانوایر واحد گندله 1 48462725

48462725 20 
ساخت قطعات یدکی لوکوموتیو واحد 

 لوکوموتیورانی
97-03-08  97-12-25 

 30-05-97  08-03-97 ي زنجیري فوالد سباساخت نوار نقاله 1 48462726

 18-12-97  19-06-97 گريساخت سپرهاي حرارتی واحد ریخته 20 48465449

 18-12-97  19-06-97 سازيهاي فن واحد گندلهساخت داکت 1 48465449

 26-01-98  25-07-97 سازيساخت دمپر واحد گندله 1 48474019

 15-03-98  03-09-97 سازيساخت کوئنچرهاي واحد گندله 2 48477202

 13-06-98  17-10-97 ساخت رولر چیس 50 48708966

 10-06-98  14-12-97 ساخت هود محافظ 15 48709640

 21-07-98  27-01-98 میکسر 2 48709867

 30-07-98  07-02-98 کانیستر جهت تیوب ریفورمر 500 48485958

48487870 2 
CHUTE(BETWEAN HEAD & 

QUENCHER) 98-02-25 98-07-30 

48489349 1 APRON 98-03-01 98-08-27 

48489644 1 INLET DAMPER ASSEMBLY 
DWG.18SB2062) 98-04-19 98-10-23 
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  تاریخ پایان  تاریخ ابالغ  شرح کاال  تعداد سفارش شماره

48491826 2 
DAMPER ( WET SCRUBBER 

XHB3-200 98-04-18 98-10-15 

48491826 2 UPPER CHANNEL ( WET 
SCRUBBER XHB3-200 

98-04-18 98-10-15 

48710840 5 APPRON 98-04-23 98-10-20 

948329 2 
EAF with EBT Flap for closing EBT 

BRAMD TENOVA 
98-05-27 98-07-1 

48491196 2 

 PANEL SUPPORTرینگ مرکزي سقف (

FRAME INNER RING WITH 
CONNECTION PIPES WITHOUT 

OUTER RING(  

98-04-07 98-06-15 

48485958 1 Top CANISTER FOR REFORMER 
TUBE 98-02-07 98-07-30 

48492255 1 LADEL GATE 98-07-01 99-02-01 
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  توان تجهیزاتی شرکت 4
  این شرکت کلیه ابزارآالت مورد نیاز جهت پروژه ها را به شرح زیر دارا می باشد:

  تجهیزات و ابزارآالت خاص  -
  ماشین آالت و تجهیزات  کارگاه ساخت -
 تجهیزات و ابزار آالت اندازه گیري -
  ابزار آالت نصب ،تست ، راه اندازي ، تعمیر ، نگهداري و بهره برداري. -
  ماشین آالت  -

  

  

  

  

   ماشین آالت و ابزارآالت کارگاه ساختانواع   
  

 ردیف آالت خدماتینام تجهیز / ماشین  مشخصات فنی به اختصار
FP4MK  ماشین فرزNC 1  یونیور سال 
TN50BR 2 ماشین تراش 

 3 تن 5جرثقیل  تنی با نمایشگر وزن 5تلفر
HCP 150   4 پرس دروازه اي کیلویی 150فشار پرس 

BS42 5 دریل ستونی میلیمتر 40ظرفیت تا 
CP2 

  300-6ورق تا ضخامت 
 6  دستگاه برش اتوماتیک

AIR  100PLASM 7 دستگاه برش پالسما 
MAXI  MIG 500 / 600A  

 ایران ترانس
 2CO 8دستگاه جوش 

KL300-  
 165*300ظرفیت برش 

 9 دستگاه اره لنگ

IDK3.5- KW 2.210 دستگاه اره گرد بر قدرت  
 11 تجهیزات سند بالست --
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AIRMEC 12 کمپرسور هوا 
 13 کارگاه رنگ  

Z3050 LB/1  
 میلی متر 50حداکثر قطر سوراخکاري 

 14 دستگاه دریل رادیال

SHARK330MI  1,8 کیلو وات  
 0,9*27*3320ابعاد تیغه 

 15 دستگاه اره نواري

AEG 16 دریل مگنت 
 17 لیفتراك تن 2

MILLER   5-WD 18 دستگاه دیزل جوش 
  19  کمپ و کانکس 
  20  کانتینر 
  21  داربست (لوله،تخته،بست) 
 4و تابلو برق با دیزل ژنراتور مجهز به تریلر  

  خروجی رکتیفایر
22  

  23  دستگاه خم و برش میلگرد 
  

  ابزارآالت اندازه گیري و کالیبراسیون انواع 
  

 ردیف نام تجهیز / ماشین آالت خدماتی مشخصات فنی به اختصار

 1 اسیلوسکوپ مگا هرتزي 30

EASY VIBER  
  سوئدي

 2 دستگاه اندازه گیري ارتعاشات

  بیشترین رنج

 میلیمتر 600-700

 3 انواع میکرو.متر

 4 انواع کولیس  دیجیتالی
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 ردیف نام تجهیز / ماشین آالت خدماتی مشخصات فنی به اختصار

  عقربه اي

 مکانیکی

 5 تراز صنعتی  مکانیکی

    ترازیاب لیزري  لیزري

گیره  –فیوز  –همراه با کابل رابط  –فلوك 
 سوسماري

 6 کالیبراتور

D05  
 3Tبا پروپ

 7 دستگاه سختی سنج

AFM 8 دستگاه فانکشن ژنراتور 

ViberA-9 ویبرومتر  لوترون 

  10 دوربین نقشه برداري تئودولیت-نیوو
 11 دستگاه اندازه گیري نور و صدا لوترون

 12 میگر کیوریتسو-هیوکی

 13  مترPH  لوترون

 14 مولتی متر کیوریتسو-هیوکی
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  ابزار آالت نصب ،تست ، راه اندازي، تعمیر و نگهداري و بهره برداري.انواع    

  

 ردیف نام تجهیز / ماشین آالت خدماتی اختصارمشخصات فنی به 

HPIIO  
101HLS  

102HLS;200HPS 

 1  جک هیدرولیکی

 2 دستگاه جوش 630Aایران ترانس

 3 استیلن -گاز  –انواع کپسول هوا  ---

 4 جرثقیل ده تنی زنجیري ویتال ده تن

 5 دستگاه جوش آرگون کارا

 6 پرس کابلشو 300-10

 7 برقیدستگاه حدیده  اینچ 4

 8 انواع آچارهاي ضربه اي 

  9  ترکمتر جنیوس

  10  انواع بکس بادي هاي فورس-شینانو ژاپن

  11  انواع دستگاه سنگ جت بوش

  12  انواع دستگاه مینی سنگ بوش

  13  انواع جیم پالك دستی ویتال

  14  انواع جیم پالك زنجیري ویتال
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 ردیف نام تجهیز / ماشین آالت خدماتی اختصارمشخصات فنی به 

ژنراتور همراه با ترانس هاي  تریلی دیزل ترانس جوش( ایران ترانس)-دیزل( میلر)
  جوش

15  

  16  انواع گریس پمپ پنوماتیک 

  17  انواع دریل 

  18  تجهیزات مربوط به کارهاي بتنی 

  19  تجهیزات مربوط به کارهاي قالب بندي 
 

  ماشین آالت  انواع 
 

 ردیف نام تجهیز / ماشین آالت خدماتی وضعیت

 1  تریلر  مالک

 2 تراکتور  مالک

 3 انواع خودرو هاي سبک  مالک

 4 دیزل ژنراتور  مالک

 5 بیل مکانیکی  استیجاري

 6 گریدر  استیجاري

 7 بولدوزر  استیجاري

  8 جرثقیل  استیجاري

  9  کامیون  استیجاري
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 ماشین آالت کارگاه ساخت :

 آدرس کارگاه

استفاده از تجهیزات 
و امکانات پیمانکار 

 فرعی
 ردیف شرح کار

 اصفهان ، شهرك
صنعتی مبارکه ، 

8، پالك  5خیابان   

 

 

 

کارهاي اسکلت فلزي از قبیل انواع 
 کارهاي جوشکاري

 خمکاري

 نورد

 برشکاري

1 

اصفهان ، شهرك 
صنعتی مبارکه ، 

8، پالك  5خیابان   

 2 مونتاژ و دمونتاژ 

اصفهان ، شهرك 
صنعتی مبارکه ، 

8، پالك  5خیابان   

 

 3 تراشکاري 

اصفهان ، شهرك 
مبارکه ، صنعتی 

8، پالك  5خیابان   

 4 فرزکاري 
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اصفهان ، شهرك 
صنعتی مبارکه ، 

8، پالك  5خیابان   

 5 باالنس 

ابتداي ورودي شهر 
 مبارکه

 کارگاه صنعتی کاویان

 کارهاي اسکلت فلزي

 خمکاري

 رول فورمر

 نورد

 رول باز کن

 برش و گیوتین

6 

اصفهان ، شهرك 
 صنعتی مبارکه

 سندبالست انصاري

 سندبالست خادم
 7 رنگ و سندبالست

اصفهان ، شهرك 
صنعتی مبارکه ، فاز 

10، خ  3  

 8 تامین رنگ رنگ تابان

اصفهان ، شهرك 
صنعتی مبارکه ، فاز 

8، پالك  7، خ  2  

 شرکت ایران ضربه

 بورینگ

متر و  14دستگاه تراش سنگین تا  -
 سبک

فرز سبک و سنگین دروازه اي -  

دنده تراش -  

9 
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، شهرك اصفهان 
 صنعتی مبارکه

 شرکت جهان کار

 دستگاه بورینگ

 تراش سبک و سنگین

 فرز سبک و سنگین

 گیوتین

 نورد

 انواع دستگاه برش و جوش

10 

روبروي شهرك 
صنعتی مبارکه ، 
 جنب لوله سپاهان

 ماشینکاري اصفهان

 (تراشکاري طالیی)

 7دستگاه کف ساب بزرگ دروازه اي  -
3,5متري عرض   

سنگین دستگاه تراش -  

 

11 

فلکه دانشگاه ، 
خیابان استقالل ، 
شهرك صنعتی 
 5امیر کبیر ، پالك 

 ، شماره

کارگاه صنعتی تواتر 
 باالنس

 12 باالنس

مبارکه ، خیابان 
فردوسی ، نبش 

کوچه بهمن 
 ایرانپور

شرکت فوالد پژوهان 
 سپاهان

 13 تست جوش غیر مخرب
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مبارکه ، خیابان 
شهداي ضیایی ، 

کوي جاده گاز ، 
 ناجی

 14 تست جوش غیر مخرب شرکت یکنام ریخته گر

اصفهان ، شهرك 
صنعتی مبارکه ، 

6، خ  3فاز   
 CNC 15برش  اکسان برش

اصفهان ، خیابان 
دکتر بهشتی ، 

 نبش خیابان لنبان

 شرکت گسترش صنعت

  SKFنمایندگی رسمی 
 16 تامین بلبرینگ و متعلقات

صفهان ، شهرك 
 صنعتی مبارکه

اسپادان بسپارشرکت   

 شرکت میرکو

 تجهیزات الستیکی غلطک

NBR  ,  RUBBER 
 

17 

اصفهان ، شهرك 
صنعتی مبارکه ، 

، خ 2فاز   
 18 عملیات حرارتی شرکت پارس زاگرس

شهرك صنعتی 
2نجف آباد   

 19 عملیات حرارتی شرکت نوین کاوه
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   تامین کنندهشرکت هاي  
 آالت بورینگ ، تراش و فرز )شرکت ایران ضربه  ( دارنده انواع ماشین  .1

 شرکت جهان کار (دارنده انواع ماشین آالت بورینگ ، تراش ،  فرز ، گیوتین ، برش ، جوش و نورد ) .2

 ماشینکاري اصفهان ( دارنده دستگاه کف ساب دروازه اي ، تراش سنگین و صفحه تراش ) .3

 ) CNCشرکت اکسان برش ( دارنده انواع دستگاه هاي برش  .4

 ی کاویان ( دارنده انواع دستگاههاي برشکاري ، خمکاري و رول )کارگاه صنعت .5

 کارگاه صنعتی تواتر باالنس (دارنده انواع دستگاههاي مخصوص باالنس قطعات دوار ) .6

 شرکت فوالد پژوهان سپاهان (دارنده انواع دستگاههاي تست هاي غیرمخرب )  .7

 تست هاي غیرمخرب )شرکت یکنام ریخته گر مبارکه  (دارنده انواع دستگاههاي  .8

 شرکت اسپادان بسپار ( تجهیزات الستیکی ) .9

 شرکت میرکو ( تجهیزات الستیکی ) .10

 شرکت پارس زاگرس ( عملیات حرارتی انواع قطعات فلزي ) .11

  شرکت نوین کاوه ( عملیات حرارتی انواع قطعات فلزي ) .12
 سندبالست انصاري ( کارگاه رنگ و سندبالست ) .13

 نگ و سندبالست )سندبالست خادم  ( کارگاه ر .14

جمع آوري، تصفیه آب و پسابهاي  يها ستمیو مشاوره س یطراح نهیشرکت آبراهه زالل ( در زم  .15
 صنعتی و بهداشتی

 شرکت شاخص کنترل ( در زمینه اتوماسیون صنعتی ) .16

 شرکت ساتها .17

 شرکت تکنیک کنترل .18

  شرکت شاران صنعت .19
  شرکت کاربرد کار .20
  شرکت آبانگان صنعت .21
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  اصفهان نیشرکت فوالدسازه نگ .22
  ژرف يشرکت ساختار انرژ .23
 مکرر یو مهندس یشرکت خدمات بازرگان .24

  )EPCشرکت معدنکاو (شرکت مهندسی و پروژه هاي  .25
  )EPCشرکت هفت الماس (شرکت سرمایه گذاري در  پروژه هاي  .26
 شرکت ساختار انرژي (طراح و تامین کننده تجهیزات پمپخانه و سیستم هاي آتش نشانی) .27
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  1پیوست  5

  تفاهم نامه ها
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  2پیوست  6

  افتخارات و گواهی نامه ها
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  فناوري ریاست جمهوريگواهی عضویت در شرکت هاي دانش بنیان نهاد علمی و 
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  دانش بنیان خالق و شرکت هاي  اخذ سه مدال در نمایشگاهگواهی 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

    

45 

 

انتخاب شرکت دژپاد صنعت سازه به عنوان شرکت فنی مهندسی نمونه استان اصفهان در گواهی 
  از سوي وزارت صنعت و معدن و تجارت 96سال 
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 زاتیو تجه یمعدن عیمعدن ، صنا یالملل نیب شگاهیدوره نما نیحضور شرکت دژپاد صنعت در هفتم
  1398 خرداد –وابسته کرمان 
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 يرگ ختهی، فوالد و ر يمتالوژ یالملل نیب شگاهیدوره نما نیازدهمیحضور شرکت دژپاد صنعت در 
  1398 ورشهری –اصفهان 
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  1398 ورشهری –اصفهان  دیرونق تول شگاهیحضور شرکت دژپاد صنعت در نما
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  98 مهر –وابسته مشهد  زاتیو تجه کیبرق و الکترون شگاهیحضور شرکت دژپاد صنعت در نما
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 ياهآپو استارت انیبندانش يها، شرکت عیفناورانه صنا ییحضور شرکت دژپاد صنعت در گردهما
  98 مهر ، تهران –صنعت فوالد 
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  98 مهر –صنعت تهران  یالملل نیب شگاهیحضور شرکت دژپاد صنعت در نما
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  1398 خرداد – هیاز کشور روس یابیو بازار يتجار دیشرکت دژپاد صنعت سازه در بازد ندهیحضور نما
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بهره  هنیاز شرکت ها و مراکز فعال در زم یتخصص یفن دیشرکت دژپاد صنعت سازه در بازد ندهیحضور نما
  و هلند و آلمان کیبلژ يمعادن کشورها یطیمح ستیز يو راهکار چالش ها يانرژ يور
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  گواهینامه تایید صالحیت اداره کار
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  گواهینامه تایید صالحیت ایمنی
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  3پیوست  7

  تجهیزاتمعرفی 

  

  

  

  

  
















































































































