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 اين .است نموده کار به شروع و تاسيس 1393 سال در مشاوره و نمهندسي خدمات ارائه زمينه در ماندگار طرح آرينمهندسين مشاور 

ر سطح وش هاي مهندسي ده کار در باالترين سطح کيفي مطابق با آخرين رارائ ،تجربه با و متخصص انساني نيروي از گيري بهره با شرکت

تعهد ، هي پروژمان بندبه برنامه ز يبنديپا .است داده قرار خود اهداف سرلوحه را جهاني و دستيابي به رضايت مشتريان و کارفرمايان

در  خود يها ييتوانا يردر به روز نگهدا يو همواره سع داند يه خود ميرا از اصول اول آن در طول زمان پروژه و بعد از ييو پاسخ گو

 .ا و استاندارد ها دارديدن يعلم کنولوژين تياستفاده از آخر

 

ان رشته هاي به عنو و معماريسازه  ،سيويلدر زمينه مهندسي  مهندسي خدمات ارائه مادگيآ ماندگار طرح آرين مهندسين مشاور

 راروژه ها مع در پارائه خدمات مهندسي در ساير شاخه هاي مهندسي براي ارائه خدمات جا تخصصي کار شرکت و در صورت نياز و اصلي

 .دارد
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 خدمات را دارد: ارائهذيل آمادگي  مهندسين مشاور آرين طرح ماندگار در بخش هاي تخصصي

 

 سازهبخش  (1

 

 از جمله:ران يقابليت طراحي سازه ها و فونداسيون ها با آخرين استاندارد هاي روز دنيا و ا
کارگاه ي برق، از قبيل ساختمان هاي کنترل، ساختمان ها صنعتي هاي ساختمانبراي  و فونداسيون سازه محاسبات و طراحي -

 ها و ... ها و انبار

 طراحي و محاسبات ساختمان هاي مقاوم در برابر بارهاي انفجار -

ا توربين ها سورهکمپرشامل انواع  ديناميکي بارهاي با دوار آالت ماشين فونداسيونآناليز ديناميکي و  محاسبات و طراحي -

 موتور ها و پمپ ها الکترو

 ها برج ،تمسفريکا و فشار تحت مخازن انواع براي فونداسيون طراحي شامل ثابتطراحي و محاسبات فونداسيون براي تجهيزات  -

 ...و راکتورها و 

 خنک کننده يبرج ها يبتن يهاو محاسبات سازه  يطراح -

 و ... يره بتنيخمخازن ذ مه مدفون شامل سامپ ها،يمدفون و ن يبتن ياع سازه هاانو يطراح -

 ... ، پل وپريها و خطوط لوله شامل کالورت، اسل ر راهيمس يو محاسبات سازه ها يطراح -

 تجهيزات نگهدارنده بلند هاي سازه و رک پايپ هاي سازه انواع محاسبه و طراحي -

 (038ه ينشرران )يو ا ين الملليب يسک وقوع زلزله بر اساس استاندارد هاير يابيو ارز يزيه گزارشات لرزه خيته -

 مرتبط موارد براي (MTO) خريد ليست و ( MR) خريد درخواست تهيه -

  سازه ساخت براي(SHOP DRAWING)  کارگاهي هاي نقشه تهيه -

 اداري و تجاري ،مسکوني يها از جمله ساختمانطراحي انواع سازه هاي بلند  -

 زلزله يموجود باالخص برا يها ساختمان يمقاوم ساز يطراح -
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 :سيويلبخش  (2

 

 شناسي زمين و خاک مطالعات و برداري نقشه خدمات شرح تهيه -

دي بررسي اقتصا مهندسي و بروز افزارهاي نرم از استفاده تهيه نقشه هاي تسطيح مقدماتي و آماده سازي زمين باطراحي و  -

ي نتخاب کدهاي در ايندآگيري مسائل فني و فربراي تراز ارتفاعي زمين و درنظراي مختلف آلترنايوه به عمليات خاکي با توجه

 ارتفاعي مناسب در طراحي سطوح در مجموعه هاي صنعتي 

 ن ساختيموقت ح يجاده هاتهيه نقشه هاي جاده هاي دسترسي به سايت ها و و طراحي  -

 ها ت يدر داخل سا يدسترس يها ابانيخ يه نقشه هايو ته يطراح -

  ها محوطه ارتفاعي و هندسي طراحي -

 ها راه روسازي طراحي -

  حائل ديوارهاي طراحي و ها شيب سازي پايدار طراحي و مطالعه -

  يالبس کنترل هاي سيستم طراحي و ميداني و آماري تااطالع آوري جمع شامل کليماتولوژي و هيدرولوژي مطالعات -

 هاي سطحي  طراحي و تهيه نقشه هاي جمع آوري آب -

اي آلوده ه شامل شبکه هاي فاضالب و شبکه هاي جمع آوري آب يرساختيز تاسيسات و زيرزمينيکشي زه هاي شبکه طراحي -

  .يايي و يا روغنيبه مواد شيم

به ا و مديريت و هماهنگي با ساير بخش هاي مهندسي جهت رفع برخورده  underground compositeتهيه نقشه هاي -

 PDMSار در نرم افز يبه همراه مدل سازها و ترنچ هاي برق و لوله  کانالبراي ميني زطراحي مسير هاي زيرهمراه 
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 :معماريبخش  _3

 

ختمان کنترل و ساهاي  نصنعتي و نيمه صنعتي از قبيل ساختما يها ساختمان براي فيزيکي برنامه ارائه و کارفرما نيازهاي مطالعات -

 ينان آتش نشاساختم و يداخل مراکز صنعت يادار يل ساختمان هاياز قب يمه صنعتين يها ها و ساختمانهاي برق کارگاه ها و انبار

 نگهباني و... ،ريکلينيک، ترابو 

 .ير صنعتيو غ يمه صنعتيو ن يصنعت يها ساختمان يه برايارائه طراح پا -

و  يمهندس ياه ر بخشيسا با يبه همراه هماهنگ ير صنعتيو غ يمه صنعتيو ن يصنعت يها ساختمان يبرامعماري  اتييجز يطراح -

 .تهيه نقشه هاي اجرايي

  .تخصصي هايافزاربا نرم  يه طرح ها به صورت سه بعدئلت ارايقابل -

 .ه بعديسهاي مهندسي در يک فضاي  طراحي ساختمان جهت مديريت هماهنگي بين بخش در  BIM ستم يس ياده سازيت پيقابل -

 .نعتيهاي ص محوطه يهاکارفرما و استاندارد يازهاين يريگنظردر با يتمه صنعيو ن يادار يفضاها يبرا يمحوطه ساز يطراح -
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 قراردادها امور و وردبرآ و مترهبخش _4

 

 .يصنعت هاي ساختمان براي مصالح انواع و فلزي اسکلت مهار، ميل قبيل از ساختماني اقالم خريد سفارشات تهيه -

 .نهاآ فني يارزياب و انسازندگ و کنندگان توليد مدارک و نقشه بررسي -

 .سازي محوطه و سيويل و ساختماني کارهاي مقادير ليست تهيه -

 .ها ساختمان مکانيکي و برقي تاسيسات و سازه و زميني زير تاسيسات و سيويل مناقصات اسناد تهيه و -
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 :ا در حال انجاميو  شده انجام  يپروژه ها از اي خالصه
 

  فرزانگان  يشگاه گازيپروژه پاال يمعمارل و سازه و يويس يطراح .1
 

 پارس يانرژ فرزانگان: شرکت  ياصل ي، کارفرماشرکت ناموران پژوهش و توسعه کارفرما :

 

 EPC به صورت ابتدا . پروژه درباشد يه ميدر مساحت حدود چهل هکتار در منطقه عسلو يعانات گازيشگاه ميک مجموعه پاالين پروژه يا

در بخش  اندگارمن طرح يها شرکت آرشنهادات و برآورديه پئه مراحل ارايف شد که در کليسون تعريکن پژوهش و با مشارکت نامورا 

واگذار  اموران پژوهشبه شرکت ن ير نظر کارفرما پروژه به صورت مهندسيي. با تغنمود يرا همراه  EPCمشارکت يل و سازه و معماريويس

 د،يرخ يبسته ها هيکل هي. تهن طرح ماندگار واگذار شديکماکان به عهده شرکت آر يو معمار ل و سازهيويس يهاه کاريکل يد و طراحيگرد

 12طول  وله بهخط ل ي. طراحن شرکت بوده استيها بر عهده ا ل و سازه و ساختمانيويها در بخش سمناقصات و شرح کار ياسناد فن

 ين تانک هاويونداسو ف ير اتوبان اصليکالورت ز پ رک ها،يپا يحطرا ،يمه صنعتيو ن ير صنعتيغ يها ه ساختمانيکلمتر، طراحي لويک

ت يولئسماندگار من طرح يکه شرکت آر است هبود ياز جمله موارد ...زات وينگهدارنده تجه يزات و سازه هايون تجهيفونداسره، يذخ

 ده است. يانا به انجام رسيآنها را بر عهده دارد و  يطراح

د يون ها گرديونداساز ف ياريبس يشمع برا ين سست پروژه که منجر به طراحيتوان از زم يل ميوينه سيمن پروژه در زيا ياز چالش ها

 .نام برد

 .ن پروژه در حال حاضر در حال انجام استيا

 

 

 

 پروژه يوتيليتي نيروگاه قشم  يل و سازه و معماريويس يطراح .2
 

 کت قشم مولد.: شر ياصل ي، کارفرماشرکت ناموران پژوهش و توسعه کارفرما:

 

ن ين مشاور آريس. شرکت مهندف شده استين تعريريک واحد آب شيو  HRSGلر ياحداث سه دستگاه بو يروگاه قشم براين پروژه در نيا

  .ر بوده استده دارا عه يل و سازه و معماريويه در فاز اجرا در بخش سيل و نظارت عاليتيک و ديسيب يت طراحيولئطرح ماندگار مس

و  ينآتش نشا و رستوران و ساختمان يکنترل و برق و ادار يها ساختمان يشامل طراح يها در بخش معمار ک ساختمانيسيب يطراح

 دوار زاتيجهت( و هالريون بويزات ثابت )شامل فونداسيون تجهيفونداس يطراح هاي مذکور، ساختمانل يتيد يکارگاه و سپس طراح

رک از  پيپا يو سازه ها يصنعت يفاضالب ها يمخازن نگهدار ي، طراحره آبيذخ يهاون تانکيطرح فونداس(، ها و پمپ ها)کمپرسور

ل  يويس يياجرا يت هايه بر فعالي. نظارت عالده استين پروژه به انجام رسيدر ا يسازه و معمار ل،يويبوده که در بخش س جمله مواردي

 ت.ن طرح ماندگار بوده اسين آرين پروژه به عهده شرکت مهندسيز در اين

 ون هاينداسحداث فوان و يزم يساز به يق براين سست پروژه و استفاده از روش اختالط عميت زميوضعمي توان  ن پروژهيا ياز چالش ها

 .نام برد را

 کند. يم يخود را ط يين پروژه در حال حاضر مراحل انتهايا
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 فريکون ويليپروژه احداث کارخانه س يسازه و معمارل، يويس يطراح .3
   

 پاک ي: شرکت مانا انرژ ياصل ي، کارفرماشرکت ناموران پژوهش و توسعه کارفرما :

 

 40000 ه مساحتک ساختمان بي يزات جانبيد و تجهيساختمان تول است. يکونيليس يهافريد ويک کارخانه خط تولي ين پروژه طراحيا

 ياحو طر ون هايفونداس يک سازه ها و طراحيسيب يو طراح يمعمار يت طراحيولئن طرح ماندگار مسيمربع است که شرکت آرمتر

ر يز يبيرکت ييسات جانمايه نقشه تاسيو ته يسطح يآبها يو جمع آور يح و محوطه سازيشامل طرح تسط يل محوطه ده هکتاريويس

  .را عهده دار بوده است PDMS يبه همراه مدل ساز ينيزم

ن يا يالش هاچران از ياو قابل دسترس در  يط زلزله مصالح مصرفيق شرايو تطب ران استيد از آلمان به ايک خط تولين پروژه انتقال يا

 پروژه بوده است.

 .کند يم يخود را ط يانين پروژه در شرکت در حال انجام است و مراحل پايا

 

 

 
 

د واح ينعتصريغ ير و خط لوله و ساختمان هايواحد آبگپروژه پتروشيمي مکران  کيسيب يل و سازه و معماريويس يطراح .4

  يتيليوتي
  

 رو(ي)آب ن مکران يمي: شرکت پتروش ياصل ي، کارفرماشرکت ناموران پژوهش و توسعه کارفرما :

 

انتقال آب از  يترلوميک 30خط لوله  يمکران و طراح يميپتروش يتيليوتيواحد  ير صنعتيغ يها ک ساختمانيسيب ين پروژه طراحيدر ا

ر ر بيت آبگيسا يينار بيسات زيو تاس يسطح يو آبها يح مقدماتيل شامل تسطيويس يا و طراحيکنار درر يآبگت يمکران به سا يميپتروش

 . ن طرح ماندگار بوده استيعهده شرکت آر

 

 

 
 

  يل و سازه و معماريوينا  بخش سيپروژه متانول س يت طرح برايريمد .5

 

 انيس يمي: شرکت پتروش ياصل ي، کارفرماش آفاق يشرکت خبرگان اند کارفرما :

ه شرکت ناموران ب  EPCن پروژه به صورتي. امکران واقع شده است يميت پتروشينا در سايس يمينا واقع در مجموعه پتروشيمتانول س

ت يريدوعه مرا در مجم يل و سازه و معماريويس يت طرح در بخش هايريت مديولئن طرح ماندگار مسيواگذار شده است و شرکت آر

 طرح عهده دار است.

 .در حال حاضر در حال انجام است ن پروژهيا
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 يل و سازه و معماريويبخش سپروژه متانول سروش  يت طرح برايريمد .6

 

 پايدار ي: شرکت سروش انرژ ياصل ي، کارفرماش آفاقيشرکت خبرگان اند کارفرما :

ه شرکت ب  EPCرتروژه به صون پي. اواقع شده استه يان عسلويدر منطقه پارس يسروش انرژ يميمتانول سروش واقع در مجموعه پتروش

ت يريعه مدمجمو را در يسازه و معمار ل،يويس يت طرح در بخش هايريت مديولئن طرح ماندگار مسيسازه واگذار شده است و شرکت آر

 طرح عهده دار است.

 .ن پروژه در حال حاضر در حال انجام استيا

 

 

 

 دهلران يميپروژه پتروش يت طرح برايريمد .7

 

 دهلران  يمي: شرکت پتروش ياصل ي، کارفرمااموران پژوهششرکت ن کارفرما :

ماندگار  ن طرحين مشاور آري، شرکت مهندسواگذار شده است  OIECبه شرکت   EPCدهلران که ساخت آن  به صورت يميدر پتروش

 .ت طرح عهده دار استيريرا در مجموعه مد يسازه و معمار ل،يويس يت طرح در بخش هايريمد مسئوليت

 

 

 

 متان حصالاست و سازي شيرين و پايه واحدهاي تفضيلي طرحجهت کنترل مدارک مهندسي  بوشهر پتروشيمي طرح با اريهمک .8

 مديريت طرح( آفسايت ) و يوتيليتي و متانول و

 

 بوشهر يمي: شرکت پتروش ياصل ي، کارفرماش آفاقيشرکت خبرگان اند کارفرما :

 و يت فناز خدما يشود در مرحله طراح يد ميدر آن تول يميمحصوالت پتروش از يکه مجموعه متنوعبوشهر  يميمجموعه پتروش

 مود.نت طرح استفاده يريبه عنوان مشاور مد يول در مقاطعيسازه و س يحنه طراين طرح ماندگار در زميشرکت آر يتخصص

 

 

 

 ساخته واقع در آبادان شيپ يد شمع هايسالن کارگاه تول يحطرا .9

 

 عت ر صنيکارفرما : شرکت اکس

رح ون ها در شيفونداس وسازه  ين در آبادان بوده است و طراحيسنگ يثقال هابا جرا يبتنکارگاه  يک سوله با کاربري ين پروژه طراحيا

 ن طرح بوده است.يکار شرکت آر

ن به وله ساختمات سرکشن يشنهادات اياتخاذ شده و پ يمات فنيمت فوالد در شروع کار بود که با تصميش قين پروژه افزايا ياز چالش ها

 به بودجه پروژه نمود. يانيکمک شا يشد که در آن مقطع زمان يطراح يصورت بتن
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 عسلويه متمرکز مخازنپروژه  يسازه و معمار ل،يويس يطراح .10

 

 هيمخازن سبز عسلو يمي: شرکت پتروش ياصل ي، کارفرماش آفاقيشرکت خبرگان اند کارفرما :

در مراحل  يمعمار وسازه  ل،يويس يها يه طراحي. کله واقع شده استيعسلو 2کتار در منطقه فاز ه 40به مساحت  ينين پروژه در زميا

  .ده استين شرکت به انجام رسيل توسط ايتيک و ديسيب

 ود.ش ين پروژه محسوب ميز ايسرد از وجوه تما يشامل تانکهاره يذخ يون انواع تانکهايداسنفو يطراح 

ار بوده رح ماندگطن ين مشاور آريبر عهده شرکت مهندس ن پروژهيدر ا يسطح يآبها ليويس يطراحو  ه سازه ها، ساختمانهايکل يطراح

 وده است.بشرکت  نيپروژه بر عهده ا يه اجراينظارت عال يل وويات سيه اسناد مناقصه ساختمانها و عمليته مسئوليت است، همچنين

 

 

    يد محصوالت پزشکيسالن تول يساختمان برا يطراح .11

 

 هان طب  يمان کيرفرما : شرکت پکا

ون يسه و فونداساز ي. طراحمي باشد ،گردد يمستقر م يد لوازم پزشکيکه در آن خط تول يک ساختمان بتني يطراح شامل ن پروژهيا

 .ن طرح ماندگار بوده استين مشاور آريدر شرح کار شرکت مهندسو ديتيل  کيسيد در مراحل بين خط توليزات ايتجه

 

 

 

 در فاز بيسيک و ديتيل  3،2 فاز و 5،4 فاز -10،9 فاز ، گازي ميعانات از زدايي مرکاپتان پروژه  يل و سازه و معماريويس يطراح .12

  

 کارفرما : پژوهشگاه صنعت نفت

صنعت نفت واگذار  ا و پژوهشگاهيگاه خاتم االنبراربه مشارکت ق EPCف شد پروژه به صورت يتعر ين پروژه در سه فاز پارس جنوبيا

  .ديگرد

. است ژه ها بودهن پرويا يه ساختمانها و سازه هايکل يسازه و معمار ل،يويس ين طرح ماندگار عهده دار طراحين مشاور آريشرکت مهندس

 افت.ين شرکت انجام يز توسط ايد نيمناقصه و خر يه بسته هايه کليته

 

 

 

 زيتبر يميواقع در پتروش  APG GUM REMOVAL پروژه  يسازه ها يطراح .13

 

 ز يبرت يمي: شرکت پتروش ياصل يشرکت ناموران پژوهش و توسعه، کارفرما :کارفرما

 . ون پمپ ها بوده استيداسک برج و فونيون يفونداس يزات و طراحينگهدارنده تجه يسازه ها يطراح ن پروژهيا

 ن طرح ماندگار بوده است.يز با شرکت آرين ييمانکار اجرايه اسناد مناقصه پيته
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 بندر عباس   يتخت خواب 200مارستان يسازه ب يت طرح در طراحيرينسپت سازه و مدکا يطراح .14

 

 ش  ودرمان کور نيکشرکت  :کارفرما

 يازه از چالش هاسن يا يده معماريچي. طرح پع ده طبقه واقع در بندر عباس استمربمتر 36000مارستان به مساحت  يک بين پروژه يا

 ن ساختمانيارد عملک يبرا يسازه و طراح يستم خاص انتخاب شده برايشکل مدور سازه و س يرمت 7 ي. کنسول هان سازه بوده استيا

 ن ساختمان است.يا يمهم طراح ياز چالش ها

 ن پروژه در حال حاضر در حال انجام است. يا

 

 

 طراحي مجموعه هتل و هتل آپارتمان روتانا در اصفهان    .15

 

    WME CONSULTING ENGINEERکارفرما :

 اگذار شد.و WMEجي طبقه ارتفاع در اصفهان بود که طراحي آن به شرکت خارتا پانزده  هاي بتني پروژه مجموعه اي از ساختمان اين

 . اشتبر عهده د را طراحي سازه هاي ساختماني در فاز ديتيل مسئوليتو شرکت آرين طرح ماندگار 

 

 

    CREEK TOWERS طراحي  .16

 

    WME CONSULTING ENGINEERکارفرما :

قيم ا زير نظر مستطراحي کانسپت و ديتيل آنر مسئوليتطبقه در دبي بود که شرکت آرين طرح ماندگار  70اين پروژه طراحي يک برج 

  .کارفرما داشت

از  جيهندسين خارممل با براي اولين بار و تعا ار بلندسيستم خاص سازه اي و تجربه طراحي ساختمان بسي ج تونل باد،استفاده از نتاي 

 که با موفقيت به انجام رسيد. بود چالش هاي اين پروژه محسوب

 

 

 سازه و معماري  ،در بخش سيويل PDH /PP/UTILITY مديريت طرح براي پروژه  .17
 

 ، کارفرماي اصلي : شرکت پتروپااليش کنگانشرکت خبرگان انديش آفاق :کارفرما

 ست.اده دار مجموعه مديريت طرح عه سازه و معماري را در يويل،مسئوليت مديريت طرح در بخش هاي سشرکت آرين طرح ماندگار 

 .اين پروژه در حال حاضر در حال انجام است
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 چارت سازماني

 

 

 
 

 

 

 

 


