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 )  shop drawingتهیه نقشه هاي کارگاه (  .1

در بدو امر نقشه هاي طرح به دقت بررسی و با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارهاي موجود نقشه ها را تهیه و مصوبات کارفرما را 
اخذ می کنند و همزمان با این اقدام برنامه زمانبندي طرح تدوین ، احجام و اوزان مواد مورد نیاز از هر قسم و قبیل برآورد و 

  د.هاي اجرایی تدوین و دستورات الزم جهت تامین اقالم مورد نیاز نیز وفق برنامه زمانبندي صادر می شواستانداردها و روش 

  ایران پیام مدیریت گروه فنی و مهندسی تکال سازه

ایران تکال سازه فنی و مهندسی گروهمعرفی   

تولیدات
تجاري - مسکونی هاي برج

و سوله  صنعتی هاي سازه
يفلز هاي پل



 
 )  Cutting( برشکاري. 2

هر یک از اجزاء تشکیل دهنده یک قطعه پس از شناسایی به لحاظ ابعاد ، ضخامت و ویژگی هاي آن توسط ابزارهاي متعدد و 
کوچکتري تبدیل و در بخش جنبی این واحد لبه هاي هر یک از این اجزاء مطابق جزئیات و نقشه ها متناسب بریده و به قطعات 

  جهت اتصال به یکدیگر آماده می شوند.

 )  Assembly(  . مونتاژ3
قطعات بریده شده در واحدي دیگر بر اساس جزئیات مشخص شده در نقشه هاي کارگاهی به وسیله ادوات و ابزارهاي ویژه نسبت 

به یکدیگر متصل می شوندکه در پایان این مرحله شکل ظاهري   )خال جوش(  به یکدیگر تثبیت شده و توسط جوش هاي بخیه
 قطعه تکمیل شده است.

 )  welding( کاري. جوش4
قطعات ترخیص شده از واحد مونتاژ به واحدهاي جوشکاري منتقل شده و به روال مشخص شده در اسناد فنی منضم به 

 یکدیگر جوش می شوند. به  Welding Procedure Systemپیمان

 )  cleaning( کاري. تمییز5
در این مرحله قطعات به واحدهاي متمم تولید منتقل شده و توسط کارکنان آموزش دیده و مجرب عملیات تکمیلی شامل اصالح 

تمام قطعات انجام می شود به طوریکه  بر روي ) cleaning ) ، تمیزکاري ( grinding(  ) ، سنگ زنی welding tackجوش ( 
) ، شراره هاي پراکنده جوش  slag قطعات ارسالی به ایستگاه رنگ آمیزي می بایست عاري از هرگونه زغال و سرباره جوش (

)spatter  ) قوس هاي ناقص و پراکنده ، ( Arc estrick  ( تغییرشکل هاي تحت تاثیر تنش هاي حرارتی باشد.  

 )  Coloringآمیزي (. رنگ 6
قطعه تمیز شده می بایست در اسرع وقت به کارگاه نقاشی منتقل شده و رنگ هاي مختلف به لحاظ بنیان شیمیایی و یا فام و 

 . برحسب ضخامت هاي تعریف شده براي فیلم خشک آن و در محیطی عاري از هرگونه گرد و غبار بر روي قطعه پاشیده شود

 ) Packing, transportation(  حمل و بارگیري ، بندي بسته. 7
با اطمینان از خشک شدن رنگ ها ، قطعات ساخته شده توسط کارگران ماهر و متخصص ضمن رعایت ضوابط فنی و استانداردهاي 

  الزامی براي حمل بسته بندي شده و برحسب اولویت هاي تعیین شده و پیشرفت امور نصب به کارگاه نصب ارسال می شود.

 ) Installation. نصب ( 8
قطعات واصله به کارگاه نصب بر اساس معیار هاي فنی و مطابق نقشه هاي نصب یکی پس از دیگري در موقعیت هاي خود نصب 

  شده و اتصاالت به روشهاي مختلف محکم و کنترل می شود.

 ) Inspection and monitoring(  نظارت و بازرسی. 9
قطعه را به دقت تحت نظارت داشته و با استفاده از ابزارهاي دقیق و پیشرفته شاخصه هاي واحد کنترل کیفی تمام مراحل تولید 

 د پذیرش را معین می کندفرآیند را سنجیده و با استانداردها و معیارهاي معتبر مقایسه و حدو

 

 

 



  

 

 

  

 اهدریک نگ ایرانتکال سازه  فنی و مهندسی پروژه هاي اجراء شده توسط پرسنل گروه لیست

  شرح پروژه کارفرما محل اجرا سال اجرا تناژ
 1 طبقه 6ساخت و نصب پروژه مسکونی  مهندس فردوسآقاي  قیطریه 1387 تن 300

 2 طبقه 6ساخت و نصب پروژه فلزي (  پیچ و مهره )  آراسته مهندس آقاي جردن 1387 تن 245

 3 ساخت و نصب پروژه فلزي ( جوشی ) کیش آقاي مهندس سیگارودي جردن 1387 تن 500

 4 پروژه سوله ( جوشی ) ساخت و نصب کارخانه صنعتی اورانوس زیبادشت 1387 تن 100

 5 نصب پروژه فلزي ( جوشی ) آقاي مهندس جوادي کرج 1387 تن 290

 6 ساخت و نصب پروژه سوله ( جوشی ) کارخانه پوالدگر ساوه 1388 تن 210

 7 ساخت و نصب پروژه فلزي ( جوشی ) خردمند آقاي  محمدرضا خردمند پاسداران 1388 تن 300

 8 طبقه 7مجتمع مسکونی (جوشی) ساخت و نصب پروژه  مهندس سیگاروديآقاي  دولت 1388 تن 240

 9 کرج مخصوص جاده - ( جوشی ) روز دارونصب پروژه  شرکت ارس پوالد کرج 1388 تن 670

 10  طبقه4 تجاري)  مهره و پیچ(  فلزي پروژه نصب  دل زنده آقاي  رشت - گیالن  1389  تن 150

 11 مخصوص جاده - نصب سوله شرکت مینو (جوشی) شرکت ارس پوالد کرج 1389 تن 260

 ها لیست دستگاه

 تعداد نام دستگاه تعداد نام دستگاه تعداد نام دستگاه

 3 برش برقی 20 کپسول هوا 17 رکتی فایر

 10 برش دستی 15 کپسول گاز CO2 5جوش 

 3 کمپرسور 10 سنگ فرز 3 زیر پودري

 2 کیلو نیوتن 2400ایمپکت  10 مینی سنگ فرز 2 کیلو وات 160موتور برق 

 مهندسی واحد پرسنل

 سمت تحصیلی مدرك پرسنل نام

 نصب ، ساخت ، پروژه مدیر  ، گروه مدیریت عمران ارشد کارشناس اقلیمی زعید آقاي

 پروژه کنترل و ریزي برنامه عمران ارشد کارشناس افشاري کیانوش آقاي

 فنی دفتر عمران ارشد کارشناس یزدانمهر سجاد آقاي

  سرپرست اجراء  تکنسین عمران محمد جوادي آقاي

 پرسنل واحد فنی

 نفر 40 تعداد پرسنل در زمینه ساخت اسکلت فلزي و سوله

 نفر 85 تعداد پرسنل در زمینه نصب اسکلت فلزي و سوله



 12 نصب پروژه فلزي دیپلمات کیش ( جوشی ) آقاي مهندس مرادي کیش 1389 تن 1750

 13 نصب  پروژه (پیچ و مهره) مجتمع تجاري اداري پیراسته آقاي حسن رفتاري فرمانیه 1389 تن 13000

 14 فلزي ( جوشی ) مسکونی فرمانیهنصب پروژه  آقاي مهندس جوادي فرمانیه 1389 تن 800

 15 طبقه ) 7نصب پروژه فلزي مسکن مهر قزوین (  مسکن مهر قزوین قزوین 1389 بلوك 16

 16 (پیچ و مهره) بیمارستان امام خمینی پروژه نصب شرکت ارس پوالد تهران 1390 تن 720

 17 و مهره ) رویال پاركساخت و نصب پروژه ( پیچ  آقاي مهندس سیگارودي نیاوران 1390 تن 180

 18  رشت رود سپید صنعتی شهرك در قوسی سولهنصب   گلبند آقاي  رشت - گیالن  1390  تن 200

 19 ساخت و نصب پروژه فلزي ( جوشی ) شادمان آقاي مهندس سیگارودي هفت تیر 1390 تن 200

 20 مهر مسکن طبقه 6 مسکونی)  مهره و پیچ(  فلزي پروژه نصب صلب گیل شرکت رشت - گیالن 1390 تن 160

 21 طبقه 4ساخت و نصب پروژه (جوشی) مجتمع مسکونی  آقاي مهندس سیگارودي انقالب 1390 تن 100

 22 طبقه 6 مسکونی تجاري)  مهره و پیچ(   پروژه نصب امید آقاي رشت - گیالن 1390 تن 160

 23 معین ( جوشی )ساخت و نصب پروژه مترو استاد  شهرداري استاد معین 1390 تن 40

 24 رشت رود سپید صنعتی شهرك در قوسی سوله نصب راد آقاي رشت - گیالن 1390 تن 250

 25  طبقه 14 پزشکان ساختمان)  مهره و پیچ(  پروژه نصب  کهن آقاي  رشت 1390  تن 700

 26 طبقه 8ساخت و نصب پروژه (جوشی) مجتمع مسکونی  آقاي مهندس رمضانی سعادت آباد 1391 تن 400

 27 مهر مسکن طبقه 6 مسکونی)  مهره و پیچ(  پروژه نصب کوریچ شرکت رشت - گیالن 1391 تن 160

 28 نصب پروژه فلزي دانشکده نیروي انتظامی تهران  آقاي مهندس مقیمی اتوبان همت 1391 تن 700

  29 نشانی آتش پوشیده سر ورزشگاه)  مهره و پیچ(  پروژه نصب رشت داري شهر رشت - گیالن 1391 تن 300
  30 ایران در سلولزي مواد تولید کارخانه اولین نصب سلولز آرین شرکت کیاشهر-گیالن 1391 تن 2000
  31 نصب اسکلت فلزي (جوشی ) بیمارستان پاك شرکت ارس پوالد شهرك غرب 1391 تن 700

 32 آباد قمنصب پروژه سوله حسن  متکو پارس (آقاي پیري) حسن آباد  1391 تن 1000

 33 طبقه 10 مسکونی تجاري)  مهره و پیچ(   فلزي پروژه نصب فرد آقاي الهیجان 1392 تن 300

 34 نصب پروژه فلزي ( پیچ و مهره ) عمار شرکت سبالن سوله نیاوران 1392 تن 1600

 35 ساخت و نصب پروژه(جوشی)مجتمع مسکونی گل سنگ آقاي مهندس محرابی نیاوران 1392 تن 270

 36 طبقه 6نصب اسکلت فلزي پروژه ( جوشی ) بلوك  شرکت سبالن سوله هفت تیر 1392 تن 90

 37 طبقه 6نصب اسکلت فلزي پروژه ( جوشی ) بلوك  شرکت سبالن سوله تجریش 1392 تن 130

 38 ساخت و نصب (جوشی) مجتمع تجاري اداري الماس آقاي علی روحی کریمخان 1392 تن 1700

  اهدریک نگ ایرانتکال سازه  فنی و مهندسی اجراء توسط پرسنل گروهدر حال  پروژه هاي لیست

  شرح کار کارفرما محل اجرا سال اجرا تناژ

 1 نصب پروژه سوله ( کارخانه لوله و ماشین سازي ایران ) آهن و فوالد لوشانشرکت  شمس آباد 1393 تن 1440

 2 طبقه 7 مسکونی)  مهره و پیچ(   فلزي پروژه نصب مددي آقاي رشت - گیالن 1393 تن 150

  3  نصب پروژه ( پیچ و مهره ) سکوي پیست دوچرخه سواري  مجموعه میرزا کوچک  فلکده -گیالن  1393  تن 200
 4 ساخت و نصب پروژه ( جوشی ) مجتمع تجاري خدماتی آقاي مهندس جویا ساري 1393 تن 500

  5  نصب پروژه سوله بستنی میهن  ماموتشرکت   اسالمشهر  1393  تن 350



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 



  

 آقاي علی روحی -پروژه مجتمع تجاري اداري الماس  یبمحراآقاي مهندس  - طبقه 9 پروژه مسکونی گل سنگ

 سیگارودي آقاي مهندس پروژه فلزي کیش طبقه آقاي آراسته 6 فلزي پروژه

  

 پروژه سوله کارخانه پوالدگر پروژه سوله کارخانه صنعتی اورانوس

  

 طبقه آقاي مهندس رمضانی 8پروژه مجتمع مسکونی  آقاي مهندس فردوس طبقه 6پروژه مسکونی 

  



 سازه نگهبان و تیر ربزي -پروژه فلزي رویال پارك  سیگارودي آقاي مهندس پروژه مجتمع مسکونی

 آقاي مهندس شادمان پروژه فلزي پروژه فلزي آقاي خردمند

  

 شمال حفاريپروژه  رفتاري آقاي مهندس پروژه تجاري اداري پیراسته

  

 ایران در سلولزي مواد تولید کارخانه اولین پروژه کهن آقاي طبقه 14 پزشکان ساختمان پروژه

  

  

  

  

  

 

 

  



 ایران سازي ماشین و لوله سوله پروژه جویا مهندس آقاي ساري آباد فرح تجاري پروژه

   

    بستنی میهن کارخانه سوله پروژه
 

  

 

    


