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شرکت ارکان ارزش به منظور مشارکت در عمران و آبادانی کشور و با هدف 
خدمـت به اهداف سازندگی و توسعه ایران و همچنین صدور خدمـــات 
مهندسی به خارج از کشور و تبادل دانش و تکنولوژی، همچنین تامین 
نیازهای تخصصی در سال ۱۳۸۲ با حضور برخی از مهندسین و مدیران که 
تا قبل از آن تجارب گسترده و متنوعی را در پروژه  های عمرانی گوناگون 

اندوخته داشتند تأسیس گردید.

ماموریت

شرکت ارکان ارزش، کسب و کار خود را بر ترکیب سوابق  و تجارب پیشین 
با علم و فناوري پیشرفته و روز بنا نموده تا با شناخت کامل از نیازهاي بازار 
و مشتریان، خدمات خود را با گرد آوردن مدیران و پرسنل متخصص، همراه 
با دانش ترکیبي و ایجاد همسویی در راستای رسالت سازمانی و دستیابی 
به باالترین کیفیت و اجراي صحیح وسریع همراه با یك قیمت رقابتي به 

مشتریان خود ارائه دهد. 

شرکت ارکان ارزش به افزایش آگاهي و پي گیري مستمر فعالیت ها و آموزش 
مهارت هاي چندگانه و توسعه و تشویق به مسئولیت پذیري و کنترل فعالیت ها 

و پاسخ گویي، براي دستیابي مؤثر به رسالت خود متعهد است.

شماره ثبت: 211608
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خدمات و فعالیت های شرکت
ابنیه و تأسیسات مکانیك و برق و ابزار دقیق ساختمانهای اداری، تـجاری، خدماتی، رفاهی، مسکونی، ورزشی و بلند مرتبه �
ابنیه و تأسیسات مکانیك و برق و ابزار دقیق ساختمانهای بیمارستانی و درمانی �
ابنیه و تأسیسات مکانیك و برق و ابزار دقیق ساختمانهای مختلف آموزشی، فرهنگی، سینمایی و تفریحی �
ابنیه و تأسیسات و تجهیزات مکانیك و برق و ابزار دقیق صنایع نفتی و پتروشیمی و صنعتی وداروئی �
ابنیه و تأسیسات و تجهیزات زیربنایی شهری �
باز سازی و بهینه سازی / تغییر کاربری ابنیه و تاسیسات انواع ساختمان ها هم زمان با بهره برداری �
سیستم های انتقال آب و گاز �

ساختار سازمانی
شرکت ارکان ارزش با هدف ایجاد شایستگی ها و توانمندی های درونی متناسب و اثربخش جهت مدیریت بهره ور و 

موفق عملیات اجرایی خود، ساختار سازمانی خود را متشکل از بخش های زیر طراحی و پیاده سازی نموده است:

مدیریت عامل �
مدیریت فنی و مهندسی �
مدیریت سرمایه گذاری و توسعه ی تجاری �
مدیریت تأمین �
مدیریت عملیات �
� )PMO(  مدیریت پروژه
مدیریت طرح و برنامه �
مدیریت توسعه سرمایه ی انسانی �
مدیریت کیفیت �
مدیریت مالی و اداری �

بیانیه ی ارزش
شرکت ارکان  ارزش با اندیشه ای مبتنی بر دستیابی به سازمانی پیشرو و تاثیر گذار در حوزه فعالیت های تخصصی خود،  

به ارزش هاي زیر عمیقا متعهد است: 

ارزش آفریني براي ذي نفعان �
تعهد به کیفیت و تعالی و اخالق حرفه ای  �
سیستم  محوري �
نوآوری در خدمات �

چشم انداز
شرکت ارکان ارزش با ایجاد یك سازمان چابك و پرورش نیروي انساني دارای مهارت و خالق و با تضمین کارگروهي و اخالق 
حرفه اي به عنوان یك برند برتر و به نام صنعت پیمانکاری کشور با هدف ارزش آفرینی و جلب رضایت مشتریان شناخته   مي شود. 
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شرکت ارکان ارزش واجد شرایط 
صالحیت  تشخیص  نامه  آیین 
زیر  های   رشته  در  پیمانکاران 
از معاونت برنامه ریزی و نظارت 
جمهوری  ریاست  راهبردی 

می باشد:

پایه 1
تأسیسات و تجهیزات

پایه 4
ساختمان و ابنیه

پایه 5

آب

پایه 5
صنعت و معدن 
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کادر فنی و متخصصین شرکت

تحصیالت و نام و نام خانوادگیردیف
نوع فعالیت

سابقه 
کار

۳5 سالفوق لیسانس مهندسی برقسید محمدرضا حسینی ۱

۳۱ ساللیسانس مهندسی مکانیكسید عسگری هاشمی۲

۲۸ سالفوق لیسانس مهندسی مکانیكرضا جفرودی۳

۲۸ ساللیسانس مهندسی مکانیكحسین کریمی 4

۲5 ساللیسانس مهندسی مکانیكعلیرضا کونجانی5

۲۳ سالفوق لیسانس مهندسی مکانیكحمید رستگاری6

۱۸ سالفوق لیسانس مهندسی برقعلی صادقی نژاد 7

۱5 ساللیسانس مهندسی مکانیكمحمد معصومی۸

۱4 ساللیسانس مهندسی عمرانسعید طباطبایی9

۱۳ ساللیسانس مهندسی برقسید جعفر حسینی۱0

۱۲ ساللیسانس مهندسی مکانیكمحمد جعفر الوار زندی۱۱

۱۲ ساللیسانس مهندسی برقپرویز فروغی۱۲

۱۱ ساللیسانس مهندسی مکانیكمقداد بازاری۱۳

۱0 ساللیسانس مهندسی مکانیكرضوان صلصالی۱4

9 سالفوق لیسانس مدیریت MBAعلی نعمتی شهاب۱5

۸ سالفوق لیسانس مدیریت MBAسید میالد موسوی۱6

۸ ساللیسانس مهندسی عمرانآرش امینی۱7

7 سالفوق لیسانس مهندسی مکانیكسهراب مرادیان۱۸

7 ساللیسانس مهندسی برقاحسان ناگهی۱9

6 ساللیسانس مهندسی مکانیكفربد خلیلی۲0

6 ساللیسانس مهندسی برقتهمورث سلگی۲۱

تحصیالت و نام و نام خانوادگیردیف
نوع فعالیت

سابقه 
کار

6 سالدکتری مهندسی برقمهدی رجب زاده۲۲

6 ساللیسانس مهندسی برقفرناز خاکزاد۲۳

6 ساللیسانس مهندسی برقهانیه سید طاهری۲4

6 ساللیسانس مهندسی مکانیكسید امیر کاشانیان۲5

6 سالفوق لیسانس مهندسی مکانیكپوریا همت۲6

5 ساللیسانس مهندسی مکانیكایمان والئی۲7

5 ساللیسانس مهندسی برقروح اهلل باباخواه۲۸

4 ساللیسانس مهندسی برقمحمد امین ابراهیمی۲9

4 ساللیسانس مهندسی مکانیكرامین صادقی۳0

۳ ساللیسانس مهندسی مکانیكعلیرضا سنجری۳۱

۳۱ سالتکنسین کنترل پروژهقربان امینی۳۲

۲۱ سالتکنسین اجرائیحسن عیسی آبادی۳۳

۱9 سالتکنسین اجرائیمحسن پورافشار۳4

۱۳ سالتکنسین اجرائیتوحید حسن زاده۳5

7 سالتکنسین اجرائیسعید حسن زاده۳6

7 سالمدیر واحد مالی و پرسنلیشهروز مرادی۳7

5 ساللیسانس حسابداریرضا روحگری۳۸

5 ساللیسانس حسابداریزیبا ذاکری۳9

۱۳ سالسرپرست دفتر مدیریتزهرا رفیعی پور40

6 سالتدارکاترامین مسلم زاده4۱

۳ سالتدارکاتامیر اسعدی4۲
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مرکز رادیو و تلویزیون در شهرهای شیراز، شهرکرد، زنجان و چابهار. �
شهرک نیروی دریایی در تهران )کوهك(. �
آپاتمانهای مسکونی سازمان مسکن در ستارخان تهران )۳ برج مسکونی(. �
شهرک کارمندی و کارگری در جزیره سیری. �
شهرک مسکونی باطری سازی نیرو در شهریار تهران �
شهرک مسکونی شرکت گاز در سرخس �
هتل باطریسازی نیرو و هتل هواپیمایی کشوری در مشهد �
طرح توسعه حرم امام رضا)ع( �
کیترینگ و مجموعه پشتیبانی هواپیمایی هما در مشهد �
کارخانجات کنسانتره مرکبات در جیرفت و تنکابن �
کارخانه فوالد کاویان اهواز �
مراکز تجاری – اداری در فاز 4 شهرک قدس تهران �
مراکز تجاری – اداری در فاز 7 شهرک قدس تهران �
سه مرکز بزرگ تجاری در خیابان خاوران �
کارخانه سرم سازی شیراز – هپاسکو �
کارخانه حسگر سازان �
ترمینال بین المللی فرودگاه مشهد، خوی، یاسوج، بیرجند و ایرانشهر �
خانه سازی ایران طراحی چندین بیمارستان از ۱00 تا 400 تخت برای سازمان تامین اجتماعی در زمان حضور در شرکت �
طراحی چندین درمانگاه در شهرهای مختلف ایران �

محمدرضا قدوسی زاده
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز مدرک تحصیلی: 

42 سال مدت سابقه کار: 

سوابق عمده کاری از سال 1352 در زمینه طراحی یا نظارت و مدیریت اجرایی:

سوابق کاری مدیران شرکت
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طرح جامع بیمارستان دکتر چمران �
طراحی ساختمانهای اداری، پشتیبانی، مخابرات و پارکینگ طبقاتی �
هواپیمایی هما در فرودگاه امام خمینی )ره( �
اردوگاه دانش آموزی در ایالم �
ساختمان اداری و کارگاه خدمات چاههای الوان و خارک �
طراحی بیمارستان ۲00 تختخوابی امید �
طراحی بیمارستان ۱00 تختخوابی بافت �
طراحی بیمارستان ۲00 تختخوابی عرفان �
طراحی بیمارستان ۱00 تختخوابی قزوین �
طراحی بیمارستان ۱60 تختخوابی هشتگرد �
طراحی بیمارستان ۲۲0 تختخوابی سمنان �
طراحی بیمارستان ۱60 تختخوابی خوی �
طراحی بیمارستان چشم پزشکی نگاه �
مدیریت اجرایی کارگاه بازسازی تاسیسات مهدیه غرب تهران - امام حسن مجتبی )ع( �
مدیریت اجرایی کارگاه تاسیسات مجتمع رفاهی بانك صادرات �
مدیریت اجرایی کارگاه تاسیسات سینما آزادی تهران �
مدیریت پروژه کارگاه تاسیسات بیمارستان انصاری �
مدیریت پروژه تاسیسات سایت لجستیك پتروشیمی آریا ساسول �
مدیریت پروژه کارگاه تاسیسات بوستان مادر �
مدیر طراحی تاسیسات پروژه ایران مال - شرکت توسعه ساختمانی البرز تات �
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بهزاد نقی زاده
Doctor of Business Administration, DBA مدرک تحصیلی: 

لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(    
24 سال مدت سابقه کار: 

سوابق عمده کاری از سال 1370 در زمینه طراحی یا اجرا و مدیریت:

بیمارستان آموزشی ۲50 تختخوابی قزوین �
بیمارستان ۲00 تختخوابی فسا �
بیمارستان 64 تختخوابی بیجار �
بیمارستان اعمال جراحی شهرداری تهران �
پلی کلینیك تخصصی نور-سعادت آباد تهران �
پلی کلینیك تخصصی شهرداری تهران -منطقه 5-فلکه دوم صادقیه �
بیمارستان تیپ ۲۲4 تختخوابی ورامین، ارومیه، زنجان - شرکت خانه سازی ایران �
بیمارستان تیپ ۳۲ تختخوابی سقز، میاندوآب، اسالم آباد، سمیرم، خمین - شرکت خانه سازی ایران �
مجتمع مسکونی 400 واحدی گردوی اراک-شرکت ایرالکو �
بیمارستان ۲56 تختخوابی اهواز-شرکت خانه سازی ایران �
بیمارستان سرپایی حاجی آباد قائن - اداره سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شرکت خانه سازی آریا �
مراکز معاینه فنی خودرو - شهرداری تهران - مرکز کنترل ترافیك �
توسعه بیمارستان فیاض بخش - اداره سرمایه گذاری تامین اجتماعی-شرکت ایران سازه �
پایانه مرزی مسافری و تجاری ایران و آذربایجان- جلفا و ایران و ارمنستان - نوردوز �
بیمارستان ۱00 تختخوابی مرند - مهندسان مشاور رازیگران �
مجموعه سرویس های بهداشتی طرح توسعه حرم امام رضا )ع( - شرکت خانه سازی ایران �
بیمارستان ۱00 تختخوابی بافت - مهندسان مشاوررازیگران �
بیمارستان ۸5 تختخوابی نوشهر - مهندسان مشاوررازیگران �

سوابق کاری مدیران شرکت
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بیمارستان 64 تختخوابی خواف - مهندسان مشاوربهسازی و گسترش �
بیمارستان 50 تختخوابی درگز- مهندسان مشاورنوی �
مجتمع فرهنگی صنایع شیر- جفرود - مهندسان مشاوربنا شهر �
بازسازی و نوسازی بیمارستان هاشمی نژاد - مهندسان مشاور رازیگران �
بیمارستان 50 تختخوابی سرپل ذهاب - مهندسان مشاوررازیگران �
مجتمع منازل سازمانی ۱۲۸ واحدی پاالیشگاه گاز ایالم – مهندسان مشاور بنا شهر �
مدیریت اجرایی کارگاه تاسیساتی مجتمع تفریحی جفرود �
مدیریت پروژه کارگاه تاسیساتی پردیس سینمایی تماشا - منطقه ۱۸ شهرداری تهران �
مدیریت پروژه کارگاه تاسیساتی بیمارستان تخصصی چشم پزشکی نگاه �
مدیریت پروژه کارگاه تاسیساتی مجتمع علمی و فرهنگی پارک ملت تهران �
طراحی و مدیریت پروژه تاسیساتی بیمارستان محب تهران �
مدیریت پروژه کارگاه تاسیساتی سینما آزادی تهران �
مدیریت پروژه کارگاه تاسیسات بانوی آفتاب �
مدیریت پروژه و مجری تاسیسات پروژه باغ موزه دفاع مقدس �
مدیریت کمیته تخصصی و راهبردی تاسیسات پروژه ایران مال - شرکت توسعه ساختمانی البرز تات �
مشاور فنی و اجرایی تاسیسات پروژه ایران مال - شرکت توسعه ساختمانی البرز تات �
مدیریت عامل شرکت ارکان ارزش از سال ۸۲ تا کنون �
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یعقوب آصفی
مدرک تحصیلی:           فوق لیسانس مهندسی برق )رشته قدرت( از دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( 

مدت سابقه کار:           28 سال

سوابق عمده کاری از سال 1366 در زمینه طراحی یا نظارت:

پایگاه انتقال خون �
بیمارستان ۳۲ تختخوابی تیپ �
بیمارستان 50 تختخوابی تیپ �
بیمارستان 64 تختخوابی تیپ �
بیمارستان ۱00 تختخوابی تیپ �
بیمارستان ۱60 تختخوابی تیپ �
بیمارستان 50 تختخوابی خواف و سرپل ذهاب �
بیمارستان ۱000 تختخوابی تهران �
بیمارستان ۳00 تختخوابی بندرعباس �
تیپ های مختلف ساختمان های مسکونی �
تیپ های مختلف ساختمان های اداری �
دانشگاه امام جعفر صادق)ع( واحد خواهران �
موسسه درمانی و بیمارستانی محب �

ساختمان مرکزی اتوبانك بانك ملت �
پایانه های مرزی جلفا و نوردوز �
توسعه ترمینال فرودگاه مشهد �
مجتمع فرهنگی صنایع شیر جفرود �
بازسازی بیمارستان هاشمی نژاد و بیمارستان دی �
طرح جامع بیمارستان دکتر چمران �
سالن اجالس سران جدید و بهینه سازی �
آزمایشگاه دانش �
بازار مبل شماره یك تهران   �
بازار موبایل تهران �
طرح توسعه حرم حضرت معصومه �
شعب بانك تات �
کارشناس ارشد کمیته تخصصی و راهبردی تاسیسات  �

پروژه ایران مال

یعقوب تقی زاده
فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(  مدرک تحصیلی:  

34 سال مدت سابقه کار:  

سوابق عمده کاری از سال 1361 در زمینه مدیریت اجرایی:

طراحی و برنامه ریزی ماشین آالت کارخانه ماشین سازی تبریز �
سرپرست دفتر فنی کارخانه سیمان صوفیان �
مدیر پروژه طرح صنایع سرامیك آذربایجان �
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره صنایع شیشه آذر �
عضو هیئت مدیره شرکت موتوژن �
معاون آموزش و تحقیقات کارخانه ماشین سازی تبریز �
رییس هیئت مدیره شرکت خانه سازی امید �
مدیر عامل شرکت خانه سازی ایرداک �
استاد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه تبریز �
مشاور عالی استراتژیك شرکت ارکان ارزش �
مشاور آموزش و کیفیت شرکت ارکان ارزش  �
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ساناز قدوسی زاده
فوق لیسانس MBA از دانشگاه Cal – Luthran – آمریکا مدرک تحصیلی: 

لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف     
14 سال مدت سابقه کار: 

سوابق عمده کاری از سال 1380 در زمینه طراحی و مدیریت اجرایی:

کارشناس دفتر فنی و متره برآورد و مناقصات شرکت ارکان ارزش �
مشاور ایمنی HSE و کنترل کیفیت مدیریت شرکت ارکان ارزش �
طراحی تاسیسات مکانیك شامل گرمایش، تهویه مطبوع، تعویض هوا و تاسیسات بهداشتی �
طراحی و استقرار تجهیزات پزشکی مکانیکی در فضاهای بیمارستانی نظیر مرکز استریل، آزمایشگاه،  �

رختشویخانه، آشپزخانه، سیستم های گازهای طبی در بیمارستان های مختلف
طراحی سیستم های اطفا حریق و گازرسانی �
آشنایی کامل با نرم افزارهای مختلف �
� HSE آشنایی کامل با سیستم های ایمنی
� ISO آشنایی کامل با استاندارد
مدیریت طرح و برنامه شرکت ارکان ارزش �

فرناز نقی زاده
UTM دکتری  مهندسی پزشکی  - بیو مواد از دانشگاه تکنولوژی مالزی مدرک تحصیلی:  

لیسانس مهندسی مواد - سرامیک از دانشگاه تبریز       
11 سال مدت سابقه کار:  

سوابق عمده کاری از سال 1383 در زمینه مدیریت اجرایی:

و  � مواد  تکنولوژی،  نا نو  ی  زمینه  در  تجاری  توسعه  مدیر 
تجهیزات پزشکی  

مدیریت آموزش و کیفیت شرکت ارکان ارزش �
سرپرست و کارشناس دفتر فنی و برآورد مناقصات شرکت  �

ارکان ارزش 
تولید شیشه سرامیك  زیست فعال از پوسته برنج وداربست  �

کامپوزیت پلی مری آن برای بازسازی استخوان
تحقیق بر روی میکروسکوپ های الکترونی روبشی SEM و  �

آنالیز شیمیایی در میکروسکوپ های الکترونی

�   TiN نانوپودر  روی  بر  ایجینگ  اثرات  روی  بر  تحقیق 
سنتز شده به روش گاز- جامد

�  In با روشهای کشت سلولی و تست های  آشنایی کامل 
  vitro

آشنایی کامل  با روشهای سنتز نانو پودرها و روش های  �
داربست سازی برای استخوان

آشنایی کامل با روشهای شناسایی و آنالیز مواد �
آشنایی کامل با ترجمه متون تخصصی مواد و بیو مواد �
آشنایی با استاندارد های ISO و  استاندارد های تست های  �

بیومواد



ابراهیم اسد نژاد
Master of Business Administration, MBA           :مدرک تحصیلی

            لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه تهران
مدت سابقه کار:           25 سال

سوابق عمده کاری از سال 1369 در زمینه مدیریت اجرایی:

رضا جفرودی
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران  مدرک تحصیلی:  

28 سال مدت سابقه کار:  

سوابق عمده کاری از سال 1366 در زمینه طراحی یا نظارت:

سوابق کاری:
مکانیك  � تاسیسات  واحد  ارشد  کارشناس  و  طراح 

شرکت خانه سازی ایران
مشاور فنی شرکت پایست �
مکانیك  � تاسیسات  واحد  طراح  و  ارشد  کارشناس 

شرکت Ishii Engineering Cypress, CA  آمریکا
مکانیك  � تاسیسات  واحد  ارشد  طراح  و  کارشناس 

شرکت Harly Ellis Devereaux Los Angeles, CA آمریکا
مکانیك  � تاسیسات  واحد  طراح  و  ارشد  کارشناس 

شرکت Jacobs Engineering آمریکا
طراحی سیستم های اطفا حریق و گاز رسانی  �

پتروشیمی  � مسکونی  واحد   ۲۱۸ احداث  کارگاه  اجرایی  مهندس 
ماهشهر

سرپرست کارگاه مجتمع مسکونی فرشته تهران، احداث بیمارستان  �
96 تختخوابی سوسنگرد، احداث مجتمع فرهنگی ورزشی چادرملو

سرپرست نظارت احداث دانشگاه هنر کرج �
مدیر پروژه احداث ۲۸۸ واحد مسکونی صفائیه یزد، احداث مرکز  �

تلفن ۲0000 شماره ای رودکی ارومیه، احداث مرکز تلفن 60000 
شماره ای قائم مهرشهر کرج

� OIEC مدیر نظارت فاز 9 و ۱0 و مجتمع اقامتی
معاونت فنی و مهندسی اجرای دیوار آببند و شمع درجا �

معاون فنی احداث کارخانه تصفیه شکر - اسکله 60 هزار تنی �
مدیر پروژه احداث ساختمان اداری و جنبی سایت کاسپین در  �

بندر امام
مدیر پروژه و سرپرست کارگاه آماده سازی و خیابان کشی ۳00  �

هکتار مسکن مهر شهریار
از سال ۱۳9۱ مشاور طرح و برنامه  مدیریت شرکت ارکان ارزش �
مدیر پروژه مجتمع تجاری، تفریحی و ورزشی آجودانیه �
مدیر پروژه ساختمان مرکزی بیمه پارسیان �
مدیریت اجرایی شرکت ارکان ارزش �

شرح کارهای انجام شده:
و  � هوا  تعویض  و  مطبوع  تهویه  گرمایش،  شامل  مکانیك  تاسیسات  طراحی 

تاسیسات بهداشتی 
طراحی و استقرار تجهیزات پزشکی مکانیکی در فضاهای بیمارستانی نظیر مرکز  �

در  گازهای طبی  های  آشپزخانه، سیستم  رختشویخانه،  آزمایشگاه،  استریل، 
بیمارستان های مختلف از 96 تا ۱000 تختخوابی و فضاهای درمانی

ناظر و طراح نقشه های تاسیسات مکانیك پروژه های کشور آمریکا شامل: مراکز  �
کلینیکی و جراحی، رستوران، کافی شاپ، مراکز دانشگاهی، مراکز تجاری و 
اداری و  فروشگاهی، مدارس، پاالیشگاه، کارگاه های صنعتی، ساختمان های 

بانك و ....
مشاور فنی و مهندسی مدیریت شرکت ارکان ارزش �
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رضا جمشیدی
مدرک تحصیلی:            لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه اراک

مدت سابقه کار:           15 سال

سوابق عمده کاری از سال 1379 در زمینه مدیریت اجرایی:

مرتضی بکی حسکوئی
فوق دکتری مدلسازی CGE منطقه ای، دانشگاه پچ، مجارستان  مدرک تحصیلی:  

13 سال مدت سابقه کار:  

سوابق عمده کاری از سال 1381 در زمینه مدیریتی:

سوابق کاری:
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده  �

اقتصاد، گروه اقتصاد انرژی 
عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی  �

دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی مالی
عضو هیئت علمی دانشگاه رجاء �
عضو هیئت علمی موسسه عالی بانکداری �
مشاور رئیس کل بانك مرکزی �
مدیر  مشاوره و تامین منابع مالی، بانك کارآفرین �
مشاور مدیر عامل بانك توسعه صادرات �
الملل،  � بین  گذاری  سرمایه  و  بانکداری  کمیته  عضو 

بانك توسعه صادرات

در  � ایران  مس  ملی  شرکت    )PMO(پروژه مدیریت  دفتر  عضو   
تامین  بخش  در  مدیرپروژه  جانشین  هیدرومتالورژی-  های  پروژه 

 )Procurment(
   جانشین مدیر پروژه در ساخت سکوهای فاز ۲0 و ۲۱ پارس جنوبی �
مدیر پروژه احداث کارخانه تولید اکسیژن مجتمع مس سرچشمه �
کارشناس مکانیك و جوش ساخت مخازن کروی و ذخیره پروژه های  �

واحد نصب و راه اندازی ماشین سازی اراک

مدیر اجرایی ساخت و نصب مخازن ذخیره طرح توسعه پاالیشگاه  �
اصفهان

� U&Oطرح مکانیك(  بخش   ( کارگاهی  مهندسی  واحد  مدیر 
پاالیشگاه اصفهان- گروه مپنا

سازی  � بنزین  مجتمع  احداث  طرح  مکانیك  ارشد  کارشناس 
پاالیشگاه اصفهان

مدیر دفتر فنی و کنترل کیفی احداث خطوط لوله کشی و ساخت  �
مخازن نفت خام پاالیشگاه اصفهان

 مدیریت پروژه ها )PMO( در شرکت ارکان ارزش �

مدیر پروژه تاسیس شعبه مستقل در کشور الجزایر، بانك توسعه صادرات �
مدیر آموزش، شرکت پارسیان مدیریت پویانگر �
مشاور بانك مهر اقتصاد �
شورای  �  ، بانکی  نظام  ساختاری  تحول  کارگروه  راهبری  شورای  عضو  و  دبیر 

هماهنگی بانکها
مشاور مرکز مطالعات استراتژیك سایپا �
کارشناس، معاونت انرژی، وزارت نیرو �
عضو کمیته علمي و داور مقاالت  اولین کنفرانس ملي نفت ، گاز و انرژي در  �

افق ۱404
عضو شوراي سیاست گذاري و دبیر سرویس نفت ماهنامه تخصصي جهان انرژي �
عضو کمیته علمی اولین کنفرانس نفت، گاز و انرژی در افق ۱404 �
مدیریت سرمایه گذاری و توسعه تجاری شرکت ارکان ارزش �

13www.arkanarzesh.com
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باغ موزه دفاع مقدس

1389
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شهرداری تهران کارفرما
مهندسان مشاور برسیان مهندس مشاور
شرکت راه سازه شهریاد دستگاه نظارت

شرکت توفال سقف پیمانکار مادر
۲6 ماه مدت اجرا

تهران -  اتوبان حقانی محل اجرا
شامل ساختمان باغ موزه دفاع مقدس در متراژ حدود 40000 

متر مربع، دریاچه و باغ در محوطه ای به مساحت ۲5 هکتار
مشخصات کار

تحویل کارفرما شده است. وضعیت فعلی پروژه
  مبلغ صورت وضعیت تصویب شده ۳00/000/000/000 ریال
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پردیس سینمایی پارک ملت تهران

1387

شرکت توسعه فضاهای فرهنگی کارفرما

مهندسان مشاور حرکت سیال دستگاه نظارت

شرکت ارکان ارزش پیمانکار

۲4 ماه مدت اجرا

تهران - اتوبان نیایش محل اجرا

اجرای عملیات تأسیسات مکانیکی و برقی مجموعه 
علمی و فرهنگی، شامل 4 سالن سینما، کتابخانه و 

رستوران با متراژ حدود ۱5000 متر مربع زیر بنا

مشخصات کار

تحویل کارفرما شده است. وضعیت فعلی پروژه

  مبلغ صورت وضعیت تصویب شده  65/000/000/000 ریال
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سینما آزادی تهران

1386
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شرکت توسعه فضاهای فرهنگی کارفرما

دستگاه نظارت شرکت مهندسی پی سان کوه 

شرکت ارکان ارزش پیمانکار

۳06 روز مدت اجرا

تهران – تقاطع وزراء و عباس آباد  محل اجرا

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مجموعه 
تجاری و فرهنگی، شامل 5 سالن سینما، تجاری و 
رستوران با متراژ حدود ۱۲000 متر مربع زیر بنا 

مشخصات کار

تحویل کارفرما شده است. وضعیت فعلی پروژه

  مبلغ صورت وضعیت تصویب شده  55/000/000/000 ریال
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بیمارستان محب

1388
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موسسه درمانی محب کارفرما

دفتر فنی بیمارستان هاشمی نژاد دستگاه نظارت

شرکت ارکان ارزش پیمانکار

۱0 ماه مدت اجرا

تهران - باالتر از میدان ونك محل اجرا

اجرای عملیات تاسیساتی بیمارستان ۱00 تختخوابی 
در ۱0 طبقه با متراژ ۱4000 متر مربع زیربنا

مشخصات کار

تحویل کارفرما شده است. وضعیت فعلی پروژه

  مبلغ صورت وضعیت تصویب شده  ۱6/500/000/000 ریال
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پردیس سینمایی تماشا

1385
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کارفرما شهرداری منطقه ۱۸ تهران

مهندسین مشاور توان  دستگاه نظارت

شرکت ارکان ارزش پیمانکار

۲0 ماه مدت اجرا

تهران – یافت آباد  محل اجرا

تأسیسات برقی و مکانیکی مجتمع تجاری و سینمایی 
تماشا شامل ۸0 واحد تجاری، ۳ سالن سینما و 

رستوران با متراژ حدود 7500 مترمربع 

مشخصات کار

تحویل کارفرما شده است. وضعیت فعلی پروژه

  مبلغ صورت وضعیت تصویب شده  ۱6/۳00/000/000 ریال
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بیمارستان هاشمی نژاد تهران

1384
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بیمارستان هاشمی نژاد کارفرما

دانشگاه علوم پزشکی ایران دستگاه نظارت

شرکت ارکان ارزش پیمانکار

۱۸ ماه مدت اجرا

تهران - باالتر از میدان ونك محل اجرا

بازسازی و بهینه سازی سیستم های تأسیساتی برقی 
و مکانیکی بخش های بستری زنان و کودکان و مردان 
 ICU و ICUو اداری و اندولوژی ، پیوند ، اورژانس و

قلب و دیالیز و مدیریت اداری بیمارستان با متراژ 
حدود 7500 متر مربع 

مشخصات کار

تحویل کارفرما شده است. وضعیت فعلی پروژه

  مبلغ صورت وضعیت تصویب شده  ۱0/000/000/000 ریال
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مجتمع تفریحی جفرود

1383
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صنایع شیر ایران کارفرما

مهندسان مشاور بنا شهر دستگاه نظارت

شرکت آرمه نو پیمانکار

۲4 ماه مدت اجرا

جفرود - انزلی محل اجرا

الحاقی فاز اول پروژه در دو بال شرقی و غربی و 
حداکثر چهار طبقه با متراژ حدود ۸000 متر مربع 

شامل ۲0 واحد آپارتمان و ۳۲ واحد سوئیت و سالن 
اجتماعات و استخر و فضای ورزشی و محوطه سازی

مشخصات کار

تحویل کارفرما شده است. وضعیت فعلی پروژه

  مبلغ صورت وضعیت تصویب شده  ۱۸/000/000/000 ریال
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اجرای بازسازی ساختمان مرکزی بیمه پارسیان

1393

بیمه پارسیان کارفرما
مهندسین مشاور پادیاب تصویر طرح مهندس مشاور

شرکت ارکان ارزش پیمانکار
۱۲ ماه مدت اجرا
تهران محل اجرا

بازسازی و بهینه سازی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 
ساختمان مرکزی بیمه پارسیان در ۱۱ طبقه به متراژ حدود 

۱5000 متر مربع با کاربری اداری و تجاری

مشخصات کار

تحویل کارفرما شده است. وضعیت فعلی پروژه
مبلغ صورت وضعیت تصویب شده  ۱4/500/000/000 ریال
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برج آجودانیه تهران

1389

آقای دکتر قمری کارفرما

- دستگاه نظارت

شرکت ارکان ارزش پیمانکار

6 ماه مدت اجرا

تهران - آجودانیه محل اجرا

تاسیسات مرکزی برج مسکونی ۱5 طبقه مشخصات کار

تحویل کارفرما شده است. وضعیت فعلی پروژه

۸/400/000/000 ریال   مبلغ صورت وضعیت تصویب شده
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سایر پروژه ها

مشاور فنی و اجرایی تاسیسات پروژه ایران مال 
مشاور فنی و اجرایی تاسیسات مجموعه تجاری ایران مال در غرب تهران با متراژ حدود ۸00,000 مترمربع زیر بنای تجاری در 6 طبقه

مرکز تجاری آدینه چالوس 
اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی مرکز تجاری آدینه چالوس  در 6 طبقه به متراژ حدود 7000 متر مربع شامل ۲۳0 باب مغازه و 

رستوران و فست فود و فضای بازی

برج بین المللی پانوراما
اجرای عملیات تأسیسات مکانیکی و برقی مجموعه تجاری، رفاهی، سینما، هایپرمارکت و پارکینگ با متراژ حدود ۲0000 متر مربع زیر بنا

ساختمان تجاری و اداری گلستان
مجموعه در هشت طبقه شامل فروشگاه، پارکینگ و واحد های اداری

مجتمع رفاهی بانک صادرات
پذیرایی،  تاالر  رستوران،  مربع شامل  متر  متراژ حدود ۸000  به  در هشت طبقه  رفاهی  برقی مجتمع  و  مکانیکی  تأسیسات  عملیات  اجرای 

آمفی تئاتر، اداری و البی

بوستان مادر
مجموعه موتورخانه و تصفیه خانه استخر و سالن ورزش فوتسال بانوان و فضاهای وابسته

بیمارستان 100 تختخوابی دکتر انصاری
اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان در 9 طبقه حدود ۸000 متر مربع زیربنا

باشگاه پرستاران )بانوی آفتاب(
اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی شامل مجموعه های ورزشی، فرهنگی و رفاهی با متراژ ۱۸500 متر مربع زیربنا

بیمارستان تخصصی چشم پزشکی نگاه
اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان در 9 طبقه حدود ۸000 متر مربع زیربنا

ساختمان های لجستیک و انبار مواد شیمیایی پتروشیمی آریا ساسول
عملیات نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های غیر صنعتی انبار محصول و انبار مواد شیمیایی به مساحتی حدود ۲0000 

متر مربع

بازسازی تاسیسات مهدیه غرب تهران - امام حسن مجتبی )ع( 
بازسازی و بهینه سازی سیستم های تاسیساتی برقی و مکانیکی مهدیه امام حسن مجتبی )ع( و احداث موتورخانه مرکزی
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خودرو سواری: ۲ دستگاه / خودرو وانت پیکان: ۳ دستگاه
دیزل ژنراتور در ظرفیت های مختلف: ۳ دستگاه

کانتینر ۱۲ متری انبار: 4 دستگاه

کانکس کارگاهی: ۱0 دستگاه

موتور سیکلت: ۲ دستگاه

تیفور و جرثقیل تا ظرفیت 5 تن

موتور جوش دیزل: ۸ دستگاه

موتور جوش بنزینی: ۱ دستگاه

رکتی فایر و ترانس جوش برقی: ۲7 دستگاه

کمپرسور هوا: ۲ دستگاه

باالبر ریلی تکفاز و سه فاز به ظرفیت ۱ تن

مخازن آب و سوخت با ظرفیت های مختلف

حدیده برقی و لوله بر تا سایز 6 اینچ

دریل و فرز صنعتی

هوابرش: 5 دستگاه

لوله خم کن برای سایز های مختلف لوله ها

لوازم تست و اندازه گیری

کامپیوتر و لوازم متعلقه: 50 دستگاه

دوربین فیلم برداری: ۲ دستگاه  /  دوربین دیجیتال: 5 دستگاه

کانکس دوش و سرویس بهداشتی: 4 دستگاه

شرحردیف



تهران، خیابان شریعتی، باالتر از پل صدر، جنب مجموعه 
ورزشی چمران، کوچه اخوان، پالک ۱0، طبقه چهارم
تلفن: 4۸ - 46 4۸0 ۲۲۲        فکس: ۱۱ 45 ۲۱ ۲۲

کد پستی:   ۱9۳۱644475 

Address: 4th Floor, No 10, Akhavan St, Shariati St, 
Tehran, Iran       P.O. Box: 1931644475
Tel: (+98-21) 222 480 46 - 48
Fax: (+98-21) 22 21 45 11
www.arkanarzesh.cominfo@arkanarzesh.com


