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فھرست

درخت سبز
سنگرد
سبزوار
خلیج فارس
بوستانو
مدوالر شهید رجایی
هشتبندي
گازي سجاد
سجاد، طالقانی
فیبر نوري رضایی، قطار شهري
شهرك صنعتی بیرجند

معرفی نامه شرکت
امور پست
امور خطوط
امور ساختمان
امور بازرگانی
امور مالی و اداري
واحد کنترل پروژه
پروژه ها
کشتی سازي
شیرین دره
ذوب خاتون آباد
آبرسانی خاتون آباد

٣



معرفی شرکت

تحویلكلیداجرايدرپیمانكارشركتیكطوسآفرینھمھندسيخدماتشركت(EPC)پروژه
بیناستانداردھايآخرینمبنايبرراخودھايپروژهطوسآفرینھشركت.باشدميبرقھاي

ISOاستانداردھايھايدستورالعملمطابقوالمللي HSEو9001 ميانجامبھ2008
.استنمودهاخذذیصالحمراجعازرابرقيھايپروژهاجرايصالحیتورساند

ازعبارتندطوسآفرینھشركتفعالیتاصليھايزمینھ:
،ولتكیلو۴٠٠تا۶٣(قويفشارپستھايكاملاجرايوتجھیزاتتامینطراحي(
،ولتكیلو۴٠٠تا۶٣(قويفشارخطوطكاملاجرايوتجھیزاتتامینطراحي(
پروژهمراحلتمامياجرايبرنظارتوطراحيپروژه،مدیریتشاملطرحمدیریتخدمات
آنھاازتركیبيیاوفوقگانھسھمواردازیكھرازبخشچندیایكانجام
پشتوانھباشندميبرداريبھرهحالدركھایرانمختلفنقاطدرپروژهدھھاموفقاجراي

.باشدميطوسآفرینھشركتبھكارارجاعبرایمناسبي

۴



پست امور 

توانمندنیروھایازگیریبھرهبا
ازبرخورداریوتجربھباو

دربعضـًا(افزارینرمامکانات
گردیدهتھیھطوسآفرینھشرکـت

تنھانھافزاری،سختو)است
شرکتھایپروژهنیازھایكلیـھ

)EPC(تحویلکلیـدصورتبھرا
دربلکـھنمایـدمیتامیـن

خارجبھراخودخدماتمـواردی
.نمایدمیارائـھنیزشرکتاز

دھھابربالغکنونتاامـوراین
راولتکیلو٢٣٠تا٦٣پست
یاواستنمـودهبرقدارواجرا

موردکھدارداجـرادردسـت
نیزمحتـرمتقدیـرکارفرمایان

.استقرارگرفتھ

۵



خطوطامور 

باوتجربھبانیروھایازگیریبھرهبا
نـرموافـزاریسختازامکاناتاستفاده
وتجھیـزاتتامینطراحي،درافزاري
وھواییخطوطھایپروژه)EPC(اجـرای

)...وکیلوولت١٣٢و٦٣(قویفشـارکابلی
ھایشرکتمعـدودازشرکتاین.داردفعالیت
کھباشـدمیخراسـاناستاندرمستقـر

پــروژهاجرایبرایرامناسبــیبستـرسازی
کاملطوربھقـویفشـارکابلـیخطــوطھای

تشکـروتقدیـرمــوردواســتدادهانجـام
.استگرفتھقرارمحترمکارفرمایان

۶



امورساختمان

ازگیریبھرهباشرکتساختمـانیامور
زمینھدرتخصصیافزارھاینرمجدیدترین

طراحینیازھایکلیھفنی،محاسباتانجام
مرتفعرا...وفونداسیونسازه،بخشدرشرکت

ومجربکادریبااموراینھمچنین.نمایدمی
مدیریتیواجراییھایفعالیتتماممتخصص

میانجامبھراھاپروژهساختمانیکارگاھھای
سایربرایتاکنونساختمانگروهخدمات.رساند

واستگردیدهارائھنیزھمکارشرکتھای
مھندسی،بامرتبطامورکلیھدرتاداردآمادگی

سایرباساختمانیھایفعالیتمدیریتواجرا
.نمایدھمکاریھاشرکت
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امور بازرگانی

بانکداشتنبابازرگانیامور
وازتولیدکنندگانوسیعیاطالعاتی

وداخلـیتجھیـزاتکنندگانتامین
ھایشرکتوخـودنیازھایخارجـی
جملھاز(ھازمینھتمامدرراھمکار
تجھیزاتوحفاظتیھایرلھتامین
مرتفعبرقصنعتدر)تابلوییدرون

برقراریبااموراین.سازدمی
کنندگانتولیدباایویژهارتباطات
ھمچنینوGISتجھیزات

آمادگیقدرت،ھایترانسفورماتور
کشورھایپروژهتمامدردارد

ارائھرقابتیمالیوفنیپیشنھادات
.نماید

٨



امور اداری و مالی

امور اداري ومالـی به سبب کنتـرل و نظارت •
دقیق ومستمـر برکلیـه امور اداري و مالـی،  

تامین نیروي انسانـی و تدوین و اجراي 
ضوابـط مربـوط به کارکنان، تامیـن 

ملزومـات و تجهیـزات مورد نیـاز بـراي  
فعالیت ها، از اهمیـت ویژه اي برخـوردار 

این امـور در جهت نظم بخشیـدن به . است
مسایل اداري و مالی با تکیه بر قوانین و 
آیین نامه ها تالش نموده است تا در راه 

پیشبرد و پیشرفت اهداف شرکـت تالش  
لذا ایجـاد فضاي مناسـب و امکانات . نماید

رفاهـی براي کارکنان با هدف افزایش 
روحیه کاري ازجمله فعالیت هاي این امور 

.می باشد

٩



واحد کنترل پروژه

پروژهاستانداردهایبکارازافزودهارزشخلقمنظور بهپروژهکنترلواحد•
(PMBOK)منابعوزمانمحدوده،حوزهسهدر.

MSافزاری نرمهایازاستفادهباواحد• PROJECTجامعافزارنرمو
PRIMAVERA ENTERPRISEهایپروژهجملهاز(اقدامدستدرهایپروژه

کنترلوبرنامهموردخبرهکارشناسانتوسطرا)انتقالخطوطوپستهاتوسعهاحداث،
.دهدقراروموثر

:نموداشارهمواردبهتوانپروژهکنترلواحدهایاز•
ارائهوکسبوپروژهومختلفهایبخشباارتباط•

هاپروژهشدهروزبهاطالعات
بندیزمانجداولبامطابقکنترلوپروژهروندبرنامه•
ٓانهارفعجهتدربندیزمانوپروژهوموانع•
.پروژهنفعانذیجهتمدونگزارشاتارائه•

١٠



انواع پروژه

 ۶۳، ۱۳۲، ۲۳۰، ۴۰۰پروژه های احداث و توسعه پست های
 پروژه های پست هایGIS
پروژه های پست های مدوالر
پروژه های خطوط انتقال






 پروژه های قطار شهری

١١



کشتی سازي و خط ارتباطیkv63/20احداث پست:نام کامل پروژه
شرکت کشتی سازي عظیم گسترش هرمز: نام کارفرما

شرکت مشاور اوج پژوهش صنعت:نام مشاور
2: تعداد بی خط

2: تعداد بی ترانس
14: کیلو ولت20تعداد بی خروجی

H:طرح باسبار

MVA30*2:ظرفیت ترانس
ln door:مشخصه خاص پروژه

89/2400/2158شماره قرار داد 

شناسنامه فنی پروژه
١٢



kv63/20تامین تحهیزات و عملیات اجرایی پست:نام کامل پروژه
ارتباطیkv132شیرین دره و خط

شرکت آب منطقه اي خراسان شمالی: نام کارفرما
شرکت منیران:نام مشاور

2: تعداد بی خط
2: تعداد بی ترانس
6: کیلو ولت20تعداد بی خروجی

H:طرح باسبار

MVA15*2:ظرفیت ترانس
:مشخصه خاص پروژه

315/5571/80شماره قرار داد 

شناسنامه فنی پروژه
١٣



ذوب مس خاتون آبادkv132/20توسعه پست:نام کامل پروژه
10: کیلو ولت20تعداد بی خروجیشرکت آب ملی صنایع مس ایران        : نام کارفرما

MVA80*2:ظرفیت ترانسشرکت موننکو ایران:نام مشاور
توسعه پست موجود: مشخصه خاص پروژه1: تعداد بی خط

2: تعداد بی ترانس
H:طرح باسبار

4553: شماره قرار داد 

شناسنامه فنی پروژه
١۴



آبرسانی خاتون آبادkv132/6توسعه پست:نام کامل پروژه
شرکت آب ملی صنایع مس ایران        : نام کارفرما

شرکت موننکو ایران:نام مشاور
2: تعداد بی خط

دوبل: طرح باسبار
MVA30*2:ظرفیت ترانس

توسعه پست موجود: مشخصه خاص پروژه
4517: شماره قرار داد 

شناسنامه فنی پروژه
١۵



)3پیامبر اعظم (شمال درخت سبزkv63/20احداث پست:نام کامل پروژه

شرکت برق منطقه اي هرمزگان: نام کارفرما
مهندسی مشاور قدس نیرو:نام مشاور

2: تعداد بی خط
2: تعداد بی ترانس
18: کیلو ولت20تعداد بی خروجی

H:طرح باسبار

MVA50*2:ظرفیت ترانس
داخل سولهln door:مشخصه خاص پروژه

92/174:شماره قرار داد 

شناسنامه فنی پروژه
١۶



سنگردkv132/20احداث پست:نام کامل پروژه
برق منطقه اي خراسان  : نام کارفرما

مهندسی مشاور توس:نام مشاور
2: تعداد بی خط

2: تعداد بی ترانس
8: کیلو ولت20تعداد بی خروجی

u:طرح باسبار

MVA15*2:ظرفیت ترانس
86/330/ك/401:شماره قرار داد 

شناسنامه فنی پروژه
١٧



2سبزوارkv132/20احداث پست:نام کامل پروژه
برق منطقه اي خراسان: نام کارفرما
مهندسین مشاور منیران:نام مشاور

2: تعداد بی خط
2: تعداد بی ترانس
10: کیلو ولت20تعداد بی خروجی

H:طرح باسبار

MVA30*2:ظرفیت ترانس

شناسنامه فنی پروژه
١٨



خلیج فارسkv63/20احداث پست:نام کامل پروژه
برق منطقه اي هرمزگان       : نام کارفرما
مهندسی مشاور قدس نیرو:نام مشاور 

2: تعداد بی خط
2: تعداد بی ترانس
18: کیلو ولت20تعداد بی خروجی

H:طرح باسبار

MVA50*2:ظرفیت ترانس
داخل سولهln door:مشخصه خاص پروژه

87/287شماره قرار داد 

شناسنامه فنی پروژه
١٩



بوستانو kv230/63توسعه بی خط:نام کامل پروژه
برق منطقه اي هرمزگان  : نام کارفرما

مهندسی مشاور قدس نیرو:نام مشاور
توسعهkv63فیدر6: تعداد بی خط

توسعهkv63عدد فیدر6توسعه : مشخصه خاص پروژه

شناسنامه فنی پروژه
٢٠



مدوالرشهید رجاییkv132/20احداث پست:نام کامل پروژه
برق منطقه اي خراسان  : نام کارفرما
شرکت آریا نیروي جم:نام مشاور 

بی خط توسعه2+ بی خط2: تعداد بی خط
بی ترانس توسعه1: تعداد بی ترانس
)توسعه12(18: کیلو ولت20تعداد بی خروجی

H:طرح باسبار

MVA30*2:ظرفیت ترانس
مدوالر بودن پروژه: مشخصه خاص پروژه

93/140/گ: شماره قرار داد

شناسنامه فنی پروژه
٢١



هشتبنديkv63/20عملیات تکمیل پست:نام کامل پروژه
برق منطقه اي هرمزگان  : نام کارفرما

عملیات تکمیل پست شامل انتقال تجهیزات از پست به پست هشتبندي: مشخصه خاص پروژه

شناسنامه فنی پروژه
٢٢



گازي سجادkv132/20عملیات اجرایی احداث پستتامین تجهیزات:نام کامل پروژه
برق منطقه اي خراسان                    : نام کارفرما
مهندسی مشاور نیروي خراسان:نام مشاور 

2: تعداد بی خط
2: تعداد بی ترانس
12: کیلو ولت20تعداد بی خروجی

H:طرح باسبار

MVA30*2:ظرفیت ترانس
GIS:مشخصه خاص پروژه

89/016/گ/201: شماره قرار داد 
89/017/گ/201

شناسنامه فنی پروژه
٢٣



طالقانی- سجادkv132/20مدار کابلی 2احداث خط :نام کامل پروژه
برق منطقه اي خراسان  : نام کارفرما
شرکت مهندسی مشانیر:نام مشاور 

متر داخل تونل3000به متراژ kv132مدار خط 2: تعداد بی خط
مداره داخل تونل حد فاصل بین پست طالقانی و سجاد2خط : مشخصه خاص پروژه

93/21/ص: شماره قرار داد

فنی پروژهشناسنامه
٢۴



قطار شهري- فیبر نوري رضائیkv132کابل کشی:نام کامل پروژه
شرکت مهندسی مشاور منیران:نام مشاور برق منطقه اي خراسان                    : نام کارفرما

قطار شهري-کابل کشی در داخل تونل و دفنی حد فاصل پستهاي رضائی:مشخصه خاص پروژه

شناسنامه فنی پروژه
٢۵



شهرك صنعتی بیرجند kv132/20احداث پست:نام کامل پروژه
برق منطقه اي خراسان     : نام کارفرما
شرکت مهندسین مشانیر:نام مشاور

2: تعداد بی خط
1: تعداد بی ترانس
6: کیلو ولت20تعداد بی خروجی

H:طرح باسبار

MVA30*2:ظرفیت ترانس
ln door:مشخصه خاص پروژه

90/19/گ:شماره قرار داد 

شناسنامه فنی پروژه
٢۶



با حضور وزیر نیروشهرك صنعتی بیرجند kv132/20پستافتتاحیھ 

٢٧



٢٨



٢٩





٣١



٣٢


