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 مشاور در امور

 انرژی و نیروگاهی
 

 1398 آبان
 

 

 معرفی شرکت
 

 توسعه انرژی متین

 

 



 

 

 

 65 از    1صفحه 
 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                عنوان                             رديف

 2                                                                                              مشخصات شرکت                         الف

 4                         اسناد ثبتی شرکته های احداث و  پروان و مجوزها، گواهینامه هاو  رتبه بندی  ب

 35                                                                                                   پروژه های شرکت                 ج

 36       و صنعتی ها و طرحهای نیروگاهیپروژه (MCشرکت در زمینه مديريت طرح ) در دست اجرای هایپروژه 1 -ج

 37و صنعتی              ها و طرحهای نیروگاهیپروژه (MCشرکت در زمینه مديريت طرح ) خاتمه يافته هایپروژه 2 -ج

 38                                شرکت در زمینه مشاوره، خدمات مهندسی و نظارت کارگاهیدر دست اجرای های پروژه 3 –ج 

 39                                      شرکت در زمینه مشاوره، خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی خاتمه يافته هایپروژه 4 –ج 

 41           و صنعتی             ها و طرحهای نیروگاهیپروژهخدمات مشاوره و مطالعاتی های شرکت در زمینه پروژه 5 -ج 

 43                                                                                معرفی پرسنل شرکت                              د

 44                                                                                                           هیئت مديره رئیس سوابق مدير عامل و 1 -د 

 45                                                                                        مديران بخشهای تخصصی و کارکنان کلیدی سوابق 2 -د 

 54                                                                                                    سامانه ها و نرم افزارها         ه

 55       شرکت توسعه انرژی متین                                                                                امكـانات ســخت افزاری 1 - ه

 56     نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت توسعه انرژی متین                                                                            2 - ه

 EPM                                                                                               57سامانه يكپارچه مديريت پروژه سازمانی  3 -ه

 60                                                                 چارت سازمانی شرکت توسعه انرژی متین              و

 62                                                                       نام و آدرس کارفرمايان و مشتريان شرکت        ز



 

 

 

 65 از    2صفحه 
 

  

 بخش

 الف
 

 مشخصات شرکت

 توسعه انرژی متین

 



 

 

 

 65 از    3صفحه 
 

 

 

    (تام)شرکت توسعه انرژی متین                      شرکت : نام

 سهامی خاص

 19917-16765کد پستی  -پالك   -کوچه سلمان -بهايی شمالی خیابان شیخ -خیابان مالصدرا  نشانی :

 88211485فاکس :       88211483-4تلفن : 

 ed.com-www.matin  -  www.matinco.netنشانی الكترونیكی :  

 10103303952شناسه ملی:  293423 : شماره ثبت 20/01/86 : تاريخ ثبت مشخصات ثبتی

 سرمايه شرکت
 : سرمايه ثبت شده

 ريال 100،000،000،000

 : مبلغ پرداخت شده

 الير 100،000،000،000

 رئیس هیئت مديره

 : نام و نام خانوادگی

 علی اکبر زحمتكش
 کارشناس : پايه تحصیالت

 : سابقه کار در اين سمت

 سال 11

 : سال اخذ مدرك رشته تحصیالت و

 1366 - مكانیککارشناس مهندسی 

 مدير عامل

 نام و نام خانوادگی:

 حسین محمودزاده
 کارشناسی ارشد : پايه تحصیالت

 : ين سمتا رد رسابقه کا

 سال 11

 : سال اخذ مدرك رشته تحصیالت و

 1369 -قدرت(   -کارشناسی ارشد )برق

 1362 - قدرت(  -کارشناسی )برق

 حوزه فعالیت شرکت :

 ارائه خدمات مهندسی -1

 براي پروژه هاي عمرانی زيربنايی صنعتی، نيروگاهی، نفت و گاز Business plan تهيه مطالعات توجيهی و -2

 ( پروژه هاي نيروگاهی و صنعتیMCخدمات مديريت طرح ) -3

 جذب سرمايه و مديريت سرمايه گذاري در اجراي پروژه ها -4

 ها نظارت بر بهره برداري و تعميرات و فروش برق نيروگاه -5

 ی، طراحی و مشاوره نيروگاههاي تجديد پذيرامکان سنج -6

 :کشور برنامه و بودجهصالحیت اخذ شده از سازمان 
 

   (2)رتبه    تولید نیرو   تخصص :                                       انرژی گروه :          

 (3)رتبه  انتقال نیرو                                           



 

 

 

 65 از    4صفحه 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

 بخش

 ب
 

رتبه بندی و گواهینامه 

ها، مجوزها و پروانه 

های احداث و اسناد ثبتی 

 شرکت

 

 



 

 

 

 65 از    5صفحه 
 

 برنامه و بودجهاز سازمان   31/02/1398الحیت خدمات مشاوره مورخ گواهینامه ص -1-ب

 انتقال نیرو(  3تخصص تولید نیرو و  2)پايه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 65 از    6صفحه 
 

 از سازمان مديريت و برنامه ريزی  02/10/1386گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره مورخ  -2-ب

 تخصص تولید، توزيع و انتقال نیرو

 



 

 

 

 65 از    7صفحه 
 

 تخصص تولید نیرو -از استانداری تهران   14/08/1390  مورخ گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره -3-ب



 

 

 

 65 از    8صفحه 
 

 تخصص تولید نیرو  -از استانداری تهران  10/08/1393  مورخ صالحیت خدمات مشاورهگواهینامه  -4-ب 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 65 از    9صفحه 
 

 از سازمان برنامه و بودجه 18/09/1396مورخ  گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره -5-ب

 تخصص تولید نیرو 

 

 

 



 

 

 

 65 از    10صفحه 
 

از سازمان برنامه و بودجه 02/80/7139مورخ  گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره -6-ب  

انرژی تجديدپذير  3 تولید نیرو و 2 مربوط به رتبه

 
  



 

 

 

 65 از    11صفحه 
 

 

 
 



 

 

 

 65 از    12صفحه 
 

 گواهینامه عضويت جامعه مهندسان مشاور ايران -7-ب

 
  



 

 

 

 65 از    13صفحه 
 

 از سازمان سرمايه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران اتخدمات پیش مهندسی و تهیه گزارش Bرتبه  -8-ب

 



 

 

 

 65 از    14صفحه 
 

 خدمات بررسی و ارزشیابی گزارشات توجیهی طرح های بانک صادرات Bرتبه  -9-ب

 
 



 

 

 

 65 از    15صفحه 
 

 کانون مشاوران اعتباری و سرمايه گذاری بانكیبرای انجام خدمات ( 1-ب) رتبه -10-ب 

 ها و مصرف منابع اجرای طرح بر امكان سنجی و نظارت رسته مطالعات

  



 

 

 

 65 از    16صفحه 
 

 نیروگاههای سیكل ترکیبیصالحیت در مشاوره و نظارت بر تعمیرات اساسی  -11-ب

 
 



 

 

 

 65 از    17صفحه 
 

 پروانه صالحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه -12-ب

 
 

  



 

 

 

 65 از    18صفحه 
 

 پروانه احداث نیروگاه تجديد پذير - 13 -ب

 

 
  



 

 

 

 65 از    19صفحه 
 

 پروانه احداث نیروگاه تجديد پذير -14-ب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 65 از    20صفحه 
 

  2022با تاريخ اعتبار فوريه    IMSهگواهینام -15-ب

 



 

 

 

 65 از    21صفحه 
 

 2022با تاريخ اعتبار فوريه  ISO 9001:2015گواهینامه  -16-ب

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 65 از    22صفحه 
 

 2022با تاريخ اعتبار فوريه ISO 14001 : 2015  گواهینامه -17-ب

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 65 از    23صفحه 
 

 2022با تاريخ اعتبار فوريه  : ISO 45001 2018 گواهینامه  -18-ب

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 65 از    24صفحه 
 

 2022با تاريخ اعتبار فوريه  QHSE-MS گواهینامه -19-ب

 

  



 

 

 

 65 از    25صفحه 
 

 عضويت در انجمن مديريت پروژه ايران -20-ب

 

 
 



 

 

 

 65 از    26صفحه 
 

 موافقتنامه احداث نیروگاه سیكل ترکیبی جنوب فارس - 21 -ب

  



 

 

 

 65 از    27صفحه 
 

 از شرکت توانیر 12/9/90مورخ  مولد مقیاس کوچکمگاوات  25موافقتنامه احداث  -22-ب

  



 

 

 

 65 از    28صفحه 
 

  22/12/95مگاوات مولد مقیاس کوچک مورخ  100موافقتنامه احداث  -23-ب

 منطقه ای تهراناز شرکت برق 

 

 



 

 

 

 65 از    29صفحه 
 

 از وزارت نیرو مگاواتی منجیل 100پروانه احداث نیروگاه بادی  -24-ب

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 65 از    30صفحه 
 

 2موافقتنامه احداث نیروگاه سیكل ترکیبی تهران  -25-ب

 
  



 

 

 

 65 از    31صفحه 
 

 مگاواتی خورشیدی دامغان 10پروانه احداث نیروگاه  -26-ب

 
  



 

 

 

 65 از    32صفحه 
 

 ايرانگواهینامه عضويت در انجمن انرژی های تجديدپذير  -27-ب

 

  



 

 

 

 65 از    33صفحه 
 

 اهداف صنعت برق کشور و راه اندازی نیروگاه سیكل ترکیبی گهران-تقدير نامه وزارت نیرو -28-ب

 



 

 

 

 65 از    34صفحه 
 

 گواهینامه خدمات مشاوره در زمینه بهینه سازی انرژی از شهرداری تهران -29-ب

 



 

 

 

 65 از    35صفحه 
 

 

  
 بخش

 ج
 

 پروژه های شرکت

 



 

 

 

 65 از    36صفحه 
 

 ها و طرحهای نیروگاهی و صنعتی( پروژهMCهای در دست اجرای شرکت در زمینه مديريت طرح )پروژه -1-ج

 كارفرما مشخصات پروژه نام پروژه رديف
قرارداد  مدت

 )ماه(
سال 
 شروع

 توضیحات

 مگاواتی چابهار در استان سیستان و بلوچستان 500مديريت طرح، نیروگاه سیکل تركیبی  نیروگاه چابهار 1
بنیاد )شركت تولید نیروی جنوب شرق صبا 

 مستضعفان(
 معرفی پروژه 97 20

 خدمات جلب مشاركت 2
خدمات مديريت طرح جلب مشاركت بخش خصوصی برای سرمايه گذاری مشترک در 

 احداث نیروگاه های حرارتی
مادر تخصصی تولید نیروی برق  شركت

 (TPPHحرارتی )
 معرفی پروژه 97 18

 معرفی پروژه 97 27 شركت تولید انرژی فانوس آپادانا  مگاواتی فتوولتائیک در استان قزوين 10مديريت طرح، مشاوره و خدمات مهندسی نیروگاه  نیروگاه خورشیدی بوئین زهرا 3

 مگاواتی فتوولتائیک در منطقه خنج استان فارس 10مدير طرح  خنجنیروگاه خورشیدی  4
 شركت انرژی تابان پويا 

 )سرمايه گذاری غدير(
 معرفی پروژه 97 24

 در استان فارس BOOمگاواتی  1000مديريت طرح احداث نیروگاه سیکل تركیبی  نیروگاه جنوب فارس 5
 شركت انرژی تابان پويا

 )سرمايه گذاری غدير(
 معرفی پروژه 95 50

 BOOمگاواتی  235مديريت طرح احداث نیروگاه سیکل تركیبی  نیروگاه هرمز 6
 شركت توسعه برق غدير اوكسین

 )سرمايه گذاری غدير(
 معرفی پروژه 92 69

 BOOمگاواتی  968مديريت طرح احداث نیروگاه سیکل تركیبی  نیروگاه خرم آباد 7
 شركت مولد نیروی خرم آباد

 شركت سنا( -)بنیاد مستضعفان
 معرفی پروژه 90 96

 معرفی پروژه 96 27 شركت مولد نیروی نسیم سینا مگاواتی فتوولتائیک در استان سمنان 10مديريت طرح، مشاوره و خدمات مهندسی نیروگاه  نیروگاه خورشیدی شاهرود 8

 BOOمگاواتی  500مديريت طرح احداث نیروگاه سیکل تركیبی  2نیروگاه تهران  9
 پوياشركت انرژی تابان 

 )سرمايه گذاری غدير(
 معرفی پروژه 88 96

http://matinco.net/projects/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-چابهار/
http://matinco.net/projects/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-3/
http://matinco.net/projects/%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2/
http://matinco.net/projects/%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-2/?preview=true


 

 

 

 65 از    37صفحه 
 

 ها و طرحهای نیروگاهی و صنعتی( پروژهMCخاتمه يافته شرکت در زمینه مديريت طرح )های پروژه -2-ج

 توضیحات سال خاتمه كارفرما مشخصات پروژه نام پروژه رديف

 مگاواتی1444مديريت طرح احداث بخش بخار نیروگاه سیکل تركیبی  نیروگاه جهرم 1
 شركت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

 سپه،تجارت و ملت(های وابسته به بانک)
 معرفی پروژه 97

 معرفی پروژه 90 پوياانرژی تابان  شركت BOOمگاواتی  1000و مقدماتی نیروگاه سیکل تركیبی  مديريت طرح دوره پیشبرد جنوب فارس نیروگاه 2

 رفی پروژهمع 88 گروه صنعتی صفا BOOمگاواتی  500مديريت طرح دوره پیشبرد نیروگاه سیکل تركیبی  نیروگاه ساوه 3

 معرفی پروژه 88 شركت آب و فاضالب هرمزگان BOTهزار متر مکعب در روز  100مديريت طرح دوره پیشبرد و مقدماتی آب شیرين كن  آب شیرين كن بندرعباس 4

 معرفی پروژه 88 شركت سرمايه گذاری ايران BOOمگاواتی  500مديريت طرح نیروگاه سیکل تركیبی  نیروگاه يزد 5

http://matinco.net/projects/%d8%ac%d9%87%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-4/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87-2/
http://matinco.net/projects/%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3/
http://matinco.net/projects/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-2/


 

 

 

 65 از    38صفحه 
 

ها و طرحهای نیروگاهی و صنعتیهای در دست اجرای شرکت در زمینه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژهپروژه -3-ج  

 كارفرما مشخصات پروژه نام پروژه رديف
مدت قرارداد 

 )ماه(

سال 
 شروع

 توضیحات

 نظارت بر بهره برداریخدمات  3الحاقیه شماره  نیروگاه سیکل تركیبی هرمز 1
 شركت توسعه برق غدير اوكسین

 ()وابسته به شركت سرمايه گذاری غدير
 معرفی پروژه 98 6

 نیروگاه گهران سیرجان 2
 ECAخدمات مهندسی نظارت عالیه، نظارت كارگاهی، بازار برق و 

 مگاواتی 500نیروگاه سیکل تركیبی 

مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی  شركت
(TPPH) 

 معرفی پروژه 96 30

3 
 كاسپین نیروگاه

 )غرب مازندران(
 ECAخدمات مهندسی نظارت عالیه، نظارت كارگاهی، بازار برق و 

 مگاواتی 500نیروگاه سیکل تركیبی 

مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی  شركت
(TPPH) 

 پروژهمعرفی  96 36

 نیروگاه ماكو 4
 ECAخدمات مهندسی نظارت عالیه، نظارت كارگاهی، بازار برق و 

 مگاواتی 285نیروگاه سیکل تركیبی 

مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی  شركت
(TPPH) 

 معرفی پروژه 96 31

 معرفی پروژه 93 57 شركت سرمايه گذاری برق و انرژی غدير مگاواتی 500خدمات مهندسی نیروگاه  نیروگاه هرمزان 5

 معرفی پروژه 93 53 شركت تولید انرژی گستر قشم مگاواتی 500خدمات مهندسی نیروگاه  قشم نیروگاه 6

 ارسفنیروگاه سیکل تركیبی  7
نظارت بر بهره برداری و تعمیرات و عملیات فروش برق و بررسی 

 مگاواتی 1035صورتحسابهای بازار برق نیروگاه سیکل تركیبی 
 معرفی پروژه 91 74 فارس شركت مولد نیروگاهی تجارت

 2نیروگاه تهران  8
 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی نیروگاه

 مگاواتی 500سیکل تركیبی 
 معرفی پروژه 88 120 شركت انرژی تابان پويا

 مگاواتی 648نظارت كارگاهی نیروگاه گازی  نیروگاه ماهشهر 9
 سازمان توسعه برق ايران

 )شركت مادر تخصصی تولید برق حرارتی(
 معرفی پروژه 88 120

 

  

http://matinco.net/projects/%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2-3/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%da%af%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://matinco.net/projects/%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86/
http://matinco.net/projects/%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%a7%da%a9%d9%88/
http://matinco.net/projects/%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d9%86-2/
http://matinco.net/projects/%d9%82%d8%b4%d9%85/
http://matinco.net/projects/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-2-2/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%b1/


 

 

 

 65 از    39صفحه 
 

 ها و طرحهای نیروگاهی و صنعتیيافته شرکت در زمینه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژههای خاتمه پروژه -4-ج

 كارفرما مشخصات پروژه نام پروژه رديف
سال 
 خاتمه

 توضیحات

  جهرمشركت توسعه مولد نیروگاهی  مگاواتی1434نظارت بر بهره برداری و تعمیرات و بازار برق نیروگاه سیکل تركیبی نیروگاه جهرم 1
 های سپه،تجارت، ملت و پست بانک()وابسته به بانک

 معرفی پروژه 96

 هرمز نیروگاه 2
 235خدمات مهندسی طراحی، نظارت عالیه و نظارت كارگاهی نیروگاه سیکل تركیبی 

 BOOمگاواتی 

 GIC -غدير اينترنشنال  شركت

 غدير( )وابسته به شركت سرمايه گذاری
 معرفی پروژه 96

 معرفی پروژه 95 شركت انرژی تابان پويا (2)فاز BOOمگاواتی  1000سیکل تركیبی  خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی نیروگاه نیروگاه جنوب فارس 3

 معرفی پروژه 94 شركت آلومینیوم المهدی كاهش توان رآكتیو و اصالح كیفیت برق مصرفی كارخانهمطالعه وطراحی  كارخانه آلومینیوم المهدی 4

 دوره پیشبرد بخش بخار نیروگاه سیکل تركیبی علی آبادخدمات مهندسی  نیروگاه علی آباد 5
 شركت تولید برق آذرخش 

 )وابسته به بنیاد مستضعفان و شركت مپنا(
 معرفی پروژه 94

 معرفی پروژه 93 شركت مولد نیروی خرم آباد ر نیروگاه سیکل تركیبی خرم آبادخدمات مهندسی دوره پیشبرد بخش بخا نیروگاه خرم آباد 6

 دامغاننیروگاه بادی  7
 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی نیروگاه

 مگاواتی 100بادی 
 معرفی پروژه 93 شركت مولد نیروی نسیم سینا

 نیروگاه بهبهان 8
مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خريد تضمینی برق نیروگاه سیکل 

 BOOمگاواتی  500تركیبی 

 سازمان توسعه برق ايران

 (مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی )شركت
 معرفی پروژه 92

 نیروگاه هريس 9
مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خريد تضمینی برق نیروگاه سیکل 

 BOOمگاواتی  500تركیبی 

 سازمان توسعه برق ايران

 (مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی )شركت
 معرفی پروژه 92

 نیروگاه سبزوار 10
مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خريد تضمینی برق نیروگاه سیکل 

 BOOمگاواتی  500تركیبی 

 سازمان توسعه برق ايران

 (مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی )شركت
 معرفی پروژه 92

 نیروگاه رفسنجان 11
مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خريد تضمینی برق نیروگاه سیکل 

 BOOمگاواتی  500تركیبی 

 سازمان توسعه برق ايران

 (مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی )شركت
 معرفی پروژه 92

 )اشراق( 4نیروگاه زنجان  12
مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خريد تضمینی برق نیروگاه سیکل 

 BOOمگاواتی  500تركیبی 

 سازمان توسعه برق ايران

 (مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی )شركت
 همعرفی پروژ 92

http://matinco.net/projects/%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%b1%d9%85/
http://matinco.net/projects/%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2-2/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-4/
http://matinco.net/projects/%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af/
http://matinco.net/projects/%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-2/?preview=true
http://matinco.net/projects/%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%ba%d8%a7%d9%86-2/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b3/
http://matinco.net/projects/%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1/?preview=true
http://matinco.net/projects/%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86/
http://matinco.net/projects/%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%82/


 

 

 

 65 از    40صفحه 
 

 كارفرما مشخصات پروژه نام پروژه رديف
سال 
 خاتمه

 توضیحات

 نیروگاه زاهدان 13
مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خريد تضمینی برق نیروگاه سیکل 

 BOOمگاواتی  500تركیبی 

 سازمان توسعه برق ايران

 (مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی )شركت
 معرفی پروژه 92

 نیروگاه خمین 14
مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خريد تضمینی برق نیروگاه سیکل 

 BOOمگاواتی  500تركیبی 

 سازمان توسعه برق ايران

 (مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی )شركت
 معرفی پروژه 92

 معرفی پروژه 91 وری انرژی ايران )سابا(سازمان بهره  طراحی و اجرای سیستم پايش سوخت و اندازه گیری آنالين راندمان واحدهای نیروگاه نیروگاه رامین 15

 معرفی پروژه 90 شركت انرژی تابان پويا BOOمگاواتی  1000مقدماتی نیروگاه سیکل تركیبی  خدمات مهندسی دوره نیروگاه جنوب فارس 16

 ( برق و آبCo-Generationهمزمان )طراحی پايه نیروگاه تولید  نیروگاه كیش 17
 شركت سرمايه گذاری

 صنعت نفت
 معرفی پروژه 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%86/
http://matinco.net/projects/%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86/
http://matinco.net/projects/%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-4/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%db%8c%d8%b4/


 

 

 

 65 از    41صفحه 
 

 ها و طرحهای نیروگاهی و صنعتیمطالعاتی پروژههای خاتمه يافته شرکت در زمینه خدمات مشاوره و پروژه -5-ج

 توضیحات سال خاتمه كارفرما مشخصات پروژه نام پروژه رديف

 خدمات مشاوره قراردادی  1
قراردادهای بهره برداری نیروگاههای زرگان، خرمشهر، چابهار و  تنظیمخدمات مشاوره 

 قم
 معرفی پروژه 96 شركت بهره برداری و تعمیرات نیروگاههای صبا

 معرفی پروژه 91 شركت مولد نیروی خرم آباد فنی و حقوقیارائه خدمات مشاوره  نیروگاه خرم آباد 2

 معرفی پروژه 91 شركت سرمايه گذاری نیروگاهی ايران )سنا( خدمات مشاوره برای انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد بهره برداری و تعمیرات علی آباد نیروگاه 3

4 
 تبديل نیروگاههای گازی به

 سیکل تركیبی
 حی تبديل نیروگاههای موجود گازی به سیکل تركیبیمطالعه و طرا

 سازمان توسعه برق ايران

 (مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی )شركت
 معرفی پروژه 90

 طراحی نیروگاههای سیکل تركیبی كوچک نیروگاه سیکل تركیبی 30 5
 سازمان توسعه برق ايران

 (مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی )شركت
 معرفی پروژه 90

 معرفی پروژه 89 شركت مپنا مطالعات امکان سنجی احداث كارخانه كارخانه لکوموتیو و واگن مترو 6

 نیروگاه سیمان تهران 7
 حرارت سیمان بصورت بازيافت   مطالعه و طراحی احداث نیروگاه اختصاصی مجتمع 

(WHRSG) 
 معرفی پروژه 89 شركت سیمان تهران

 سرمايه گذاریخدمات مشاوره  8
 Business plan خدمات مشاوره و تهیه 

 سرمايه گذاری در صنعت تولید برق و انواع نیروگاه ها
 معرفی پروژه 89 شركت سرمايه گذاری امید

 معرفی پروژه 88 شركت فراب مگاواتی 200امکان سنجی احداث نیروگاه بادی مطالعات  نیروگاه بادی حداده سمنان 9

 فرودگاه بین المللی امام خمینی 10
خدمات مهندسی و مشاوره سرمايه گذاری در پايانه دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی 

 BOTبه روش 
 معرفی پروژه 88 شركت سرمايه گذاری مهرگان

http://matinco.net/projects/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-m-o-%d8%b5%d8%a8%d8%a7/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af/
http://matinco.net/projects/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c/
http://matinco.net/projects/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-30-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9/
http://matinco.net/projects/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%84%d9%88%da%a9%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88-%d9%88-%d9%88/
http://matinco.net/projects/%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://matinco.net/projects/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af/
http://matinco.net/projects/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86/
http://matinco.net/projects/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae/


 

 

 

 65 از    42صفحه 
 

 توضیحات سال خاتمه كارفرما مشخصات پروژه نام پروژه رديف

 مطالعات سرمايه گذاری 11
سرمايه گذاری در طرح های  Business Planتهیه گزارش مطالعاتی و تهیه 

 نیروگاهی
 معرفی پروژه 88 سرمايه گذاری بیمه ايران

 مطالعات سرمايه گذاری 12
 مشاوره و مطالعه سرمايه گذاریخدمات 

 در بازار انرژی ايران
 معرفی پروژه 88 شركت سرمايه گذاری مهرگان

 معرفی پروژه 88 سازمان توسعه برق ايران مگاواتی 954ارزيابی و فروش نیروگاه گازی مشاوره  نیروگاه جهرم 13

 معرفی پروژه 87 شركت انرژی تابان پويا مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی نیروگاه سیکل تركیبی جنوب فارس 14

 معرفی پروژه 87 شركت سرمايه گذاری ايران امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادیمطالعات  نیروگاه سیکل تركیبی يزد 15

 معرفی پروژه 87 گروه صنعتی صفا مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی نیروگاه سیکل تركیبی ساوه 16

 معرفی پروژه 87 شركت سرمايه گذاری متین نی و اقتصادیمطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه ف مگاواتی منجیل 100نیروگاه بادی  17

 ه نیروگاه های بادی در كشورمطالع 18
احداث  های نو وبکارگیری انرژی  Business Planمطالعات توجیهی و تهیه

 نیروگاه های بادی
 معرفی پروژه 86 گروه صنعتی سديد

http://matinco.net/projects/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://matinco.net/projects/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/
http://matinco.net/projects/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%b1%d9%85/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-2/
http://matinco.net/projects/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af/
http://matinco.net/projects/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87/
http://matinco.net/projects/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%84/
http://matinco.net/projects/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c/
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 سوابق مدير عامل

 کارشناسی ارشد مهندسی برق )قدرت( -: حسین محمودزاده  نام و نام خانوادگی

 نام موسسه رديف
محل 
 خدمت

 سمت
 تاريخ شروع و

 خاتمه

 تاكنون 1386 عضو هيئت مديره ومدير عامل  تهران شركت توسعه انرژي متين تام 1

 1397-1396 عضو هيات مديره تهران پتروشيمی دماوندشركت  2

3 
شركت مديريت پروژه هاي 

 نيروگاهی )مپنا(
 1385-1384 معاون مدير عامل تهران

4 
شركت مادر تخصصی برق ايران 

 )توانير(
 1384-1381 عضو هيئت مديره تهران

 1384-1378 مدير عامل و رئيس هيئت مديره تهران سازمان توسعه برق ايران 5

 تهران سازمان توسعه برق ايران 6
معاون مديرعامل و مجري طرح توسعه 

 پستهاي فشار قوي
1376-1378 

7 
شركت توسعه منابع آب و 

 نيروي ايران
 1376-1372 برنامه ريزي مدير عامل معاون تهران

 تهران صنايع دفاع 8
مديريت پروژه هاي فنی، مهندسی، صنعتی و 

 تحقيقاتی
1360-1371 

 1360-1358 مديريت پروژه هاي برق رسانی روستائی تهران مركز جهاد سازندگی 9

 هیئت مديره رئیسسوابق 

 کارشناس مهندسی مكانیک–علی اکبر زحمتكش  نام و نام خانوادگی :

 نام موسسه رديف
محل 
 خدمت

 سمت
 تاريخ شروع و

 خاتمه

 تاكنون 1386 هيئت مديرهرئيس عضو و  تهران شركت توسعه انرژي متين 1

 تاكنون 1385 عضو هيئت مديره تهران شركت شهران سازه 2

 1386-1384 نايب رئيس هيئت مديره تهران شركت نفت گستر قشم 3

 1384-1382 عضو هيئت مديره تهران شركت فراب 4

5 

شركت توسعه منابع آب و 

 نيروي ايران

 1384-1382 رئيس هيئت مديره و مدير عامل تهران

 1381-1376 مسجد سليمانسد و نيروگاه  مجري طرح تهران 6

 1376-1373 مگاواتی كرخه 4000نيروگاه  مدير تجهيزات تهران 7

 1371-1370 3مگاواتی كارون  2000نيروگاه  مجري طرح تهران 8

 1370 -1360 صنعتی و  مديريت پروژه هاي فنی، مهندسی تهران صنايع دفاع 9
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 ها و طرحهای نیروگاهی و يا عمرانی و صنعتی بزرگنام مديران بخشهای تخصصی و کارکنان کلیدی با سابقه کار در زمینه پروژه -2-د 

ف
دي

نام  نام و ر

 خانوادگی
 آخرين سمت

 تحصیالت
رشته  و پايه مدرك سابقه كار )سال(

 تحصیلی

سال و محل اخذ 

 مدرك

1 
حسين 

 محمودزاده
 سال 39 دانشگاه تهران -1369 برق -ارشد یكارشناس مدير عامل

 در صفحات قبل ذكر شده 

2 
علی اكبر 

 زحمتکش

رئيس هيئت 

 مديره
 مکانيک -كارشناسی

دانشگاه  -1366

 صنعتی شريف
 سال 38

3 
مصطفی 

 محمودزاده

نايب رئيس هيئت 

 مديره

كارشناسی مهندسی 

 عمران -عمران 
 سال 13 آزاد زنجان -1385

 كارشناس فنی معاونت مهندسی 

 نايب رئيس هيئت مديره 

4 
محمد علی 

 اكبري
 معاونت مهندسی

 -كارشناسی ارشد

 مکانيک

دانشگاه  -1364

 صنعتی شريف
 سال 38

 در شركت توانير كارشناس بهره برداري نيروگاه هاي بوشهر و بخاري بندرعباس 

 مدير تعميرات نيروگاه هاي گازي در شركت توانير 

 در شركت مپنا مدير دفتر فنی طرح نيروگاه سيکل تركيبی دماوند 

 مدير دفتر فنی نيروگاههاي خرم آباد و جهرم در شركت مپنا 

  متينتوسعه انرژي معاونت مهندسی در شركت 

5 
 فرهاد

 نصراهلل پور

معاونت برنامه 

 ريزي و توسعه
 MBAكارشناس ارشد 

 )گرايش مديريت پروژه(

موسسه  -1382

تحقيقات و آموزش 

 مديريت

 سال 22

 هاي نو ايران مدير كنترل پروژه سازمان انرژي 

 ها و پروژه هاي وزارت نيرو رئيس گروه نظارت بر طرح 

 مشاور برنامه ريزي سازمان انرژي اتمی ايران 

 ايران سازمان توسعه برق - ها مدير برنامه ريزي طرح 

 مدير عامل شركت مديريت پروژه هاي مپتا (MAPTA ) 

  پارس جنوبی در شركت  21-20مدير برنامه ريزي راه اندازي فازهايOIEC 

 انجمن مديريت پروژه ايران و دبير موسس 

  متينتوسعه انرژي معاون برنامه ريزي و توسعه شركت 

6 
محمد حسن 

 سامت

معاونت مالی و 

 پشتيبانی
 سال 28 دانشگاه تهران -1369 اقتصاد یكارشناس

 مدير مالی شركت شهران سازه 

  متين توسعه انرژي پشتيبانی شركتو معاون مالی 
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ف
دي

نام  نام و ر

 خانوادگی
 آخرين سمت

 تحصیالت
رشته  و پايه مدرك سابقه كار )سال(

 تحصیلی

سال و محل اخذ 

 مدرك

7 
سيد اسمعيل 

 احسانی
 مکانيک -كارشناسی مدير گروه مکانيک

دانشگاه علم و  -1351

 صنعت
 سال 45

 كارشناس مکانيک در سازمان انرژي اتمی 

  حرارتی شهيد رجائی در وزارت نيروهماهنگ كننده اجرايی نيروگاه 

  مدير مهندسی نيروگاه كرمان در شركت مپنا 

 مدير پروژه در شركت توسعه انرژي متين 

  متينتوسعه انرژي مدير گروه مکانيک در شركت 

 عمران كارشناسی مدير گروه سيويل علی اكبر دولتی 8
دانشگاه  – 1981

 ايلينويز آمريکا
 سال 34

 هاي نيروگاه شهيد مفتح، بيستون و شازند در شركت قدس نيرو كارشناس سيويل پروژه 

 سرپرست گروه ساختمان و امور قراردادها در شركت قدس نيرو 

 مدير پروژه نيروگاههاي خرم آباد و داالهو در شركت قدس نيرو 

  متينتوسعه انرژي مدير گروه سيويل در شركت 

 سال 45 دانشگاه تهران -1351 برق كارشناسی مدير پروژه سيدرضا رضوي 9

  در قدس نيرو نيروگاه سيکل تركيبی قمسرپرست كارگاه پروژه 

 سرپرست بخش ابزار دقيق شركت قدس نيرو 

 مدير پروژه نيروگاههاي كرمان، شيروان، جهرم، كرمانشاه و سيرجان در شركت قدس نيرو 

 مدير گروه ابزار دقيق در شركت توسعه انرژي متين 

 متين توسعه انرژي يکل تركيبی هرمز در شركتمدير پروژه نيروگاه س 

 قدرت -برق كارشناسی مدير پروژه جواد جمشيديان 10
دانشگاه  -1361

 فيليپين
 سال 36

 مهندس شيفت و تعميرات نيروگاه بخاري بندرعباس در شركت توانير 

 توانير شركت مدير ناحيه پستهاي انتقال جنوب شرق 

  بيستون در سازمان توسعه برق ايرانكارشناس فنی طرح نيروگاه بخاري 

 معاون طرح نيروگاههاي منتظرقائم، شهيد رجائی و فارس در سازمان توسعه برق ايران 

 سازمان توسعه برق ايران مدير طرح نيروگاههاي سيکل تركيبی كازرون و شيروان در 

 متين توسعه انرژي مدير پروژه نيروگاه سيکل تركيبی جهرم در شركت 
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ف
دي

نام  نام و ر

 خانوادگی
 آخرين سمت

 تحصیالت
رشته  و پايه مدرك سابقه كار )سال(

 تحصیلی

سال و محل اخذ 

 مدرك

11 
 محمدرضا 

 سبزيکار
 كارشناسی مکانيک مدير پروژه

دانشگاه علم و  -63

 صنعت
 سال 34

  ی در شركت توانير و سازمان توسعه برق ايرانرجائديشه روگاهينمدير فنی 

  گيالن و اروميه در سازمان توسعه برق ايران نکا یبيترك کليس روگاهينمدير طرح ، 

  مدير پروژهMC نيروگاه سيکل تركيبی خرم آباد در شركت توسعه انرژي متين 

 پروژه مدير حامد زنديه 12
 كارشناسی

 مهندسی صنايع
 سال 15 دانشگاه آزاد -1383

 كارشناس كنترل پروژه و برنامه ريزي سد و نيروگاه سيمره در شركت پاياب كوثر 

 كارشناس كنترل پروژه نيروگاههاي سازمان توسعه برق 

 كنترل پروژه نيروگاه الصدر عراق در شركت صانير كارشناس 

  توسعه انرژي متينكارشناس كنترل پروژه و برنامه ريزي در شركت 

  مدير پروژه جلب مشاركت بخض خصوصی در پروژه هاي مشاركتیPPP 

 مجيد روهينا 13
مدير بازرگانی و 

 قراردادها

 

 ومکانيک  كارشناسی

كارشناسی ارشد 

 مديريت اجرائی

 دانشگاه آزاد -1380

 پيام نور -1388
 سال 21

  مشاور نيرومهندسين كارشناس فنی پروژه در شركت 

  مشاور نيرومهندسين كنترل پروژه در شركت گروه مدير 

  مشاور نيرو مهندسين قراردادها در شركتگروه مدير 

  مشاور نيرومهندسين مدير پروژه در شركت 

 مدير پروژه در شركت توسعه انرژي متين 

 مدير بازرگانی و قراردادها در شركت توسعه انرژي متين 

 سال 15 دانشگاه پيام نور حسابداري -كارشناسی  مدير مالی شهال مطلبی 14

 حسابدار در شهرداري 

 كارشناس مالی در شركت توسعه انرژي متين 

 مدير مالی در شركت توسعه انرژي متين 

 فاطمه صادقی 15
رئيس بخش 

 حقوقی و مجامع
 سال 14 آزاد زنجان -1384 كارشناسی حقوق قضايی

 كارشناس حقوقی دفتر وكالت 

 كارشناس حقوقی در شركت توسعه انرژي متين 

 رئيس بخش حقوقی و مجامع در شركت توسعه انرژي متين 
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ف
دي

نام  نام و ر

 خانوادگی
 آخرين سمت

 تحصیالت
رشته  و پايه مدرك سابقه كار )سال(

 تحصیلی

سال و محل اخذ 

 مدرك

 دامون امام زاده 16

 PMOمدير 

)دفتر مديريت 

 پروژه(

 كارشناس ارشد

 مديريت اجرايی

سازمان  -1388

 صنعتیمديريت 
 سال 15

  پارس جنوبی در شركت اُيکو 21-20سرپرست برنامه ريزي راه اندازي فازهاي 

 مدير برنامه ريزي پتروشيمی الوان در شركت تهران جنوب 

 مدير برنامه ريزي پروژه نيروگاه سيکل تركيبی يزد در شركت پترو تک سان 

  مديرPMO در شركت توسعه انرژي متين 

17 
ابوالفضل نوده 

 فراهانی
 كارشناسی شيمی رئيس گروه شيمی

دانشگاه تربيت  -1356

 معلم اراک
 سال 34

  كارشناس آزمايشگاه -مديريت مهندسی توانير 

  كارشناس تصفيه آب -مديريت مهندسی توانير 

  كارشناس كنترل شيميايی سيکل آب و بخار -مديريت مهندسی توانير 

  كارشناس تصفيه آب –مديريت مهندسی توانير 

 رئيس گروه شيمی در شركت توسعه انرژي متين 

18 
محمد صفري 

 پور
 كارگاهسرپرست 

 كارشناسی

 كنترل -برق 

دانشگاه  -1365

 صنعتی اصفهان
 سال 29

  مشانيرناظر ابزار دقيق نيروگاه سيکل تركيبی يزد در شركت 

 نيروگاه سيکل تركيبی يزد در شركت مشاور نيرو ناظر ابزار دقيق 

  كارشناس برق و ابزار دقيق در شركت ذوب روي بافق 

 نيروگاه گهران سيرجان در شركت توسعه انرژي متين سرپرست كارگاه 

19 
علی اصغر 

 وجدي
 كارگاهسرپرست 

 كارشناسی

 كنترل-برق 

دانشگاه  -1365

 صنعتی اصفهان
 سال 32

 ت بهره برداري و تعميرات نيروگاه لوشان در شركت توانيرفمهندس شي 

 مسئول و راه اندازي نيروگاه سيکل تركيبی گيالن در شركت توانير 

  سازمان توسعه برق ايران -سرپرست كارگاه نيروگاه سيکل تركيبی خوي 

  سازمان توسعه برق ايران -سرپرست كارگاه نيروگاه بخاري سهند 

  سازمان توسعه برق ايران –سرپرست راه اندازي نيروگاه گازي اسالم آباد غرب 

 سازمان توسعه برق ايران -دفتر فنی طرح هاي نيروگاهی يک  مدير 

  شركت توسعه انرژي متين -سيکل تركيبی ماكو سرپرست كارگاه نيروگاه 
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ف
دي

نام  نام و ر

 خانوادگی
 آخرين سمت

 تحصیالت
رشته  و پايه مدرك سابقه كار )سال(

 تحصیلی

سال و محل اخذ 

 مدرك

 سرپرست كارگاه اصغر سيدسيد 20
 كارشناسیفوق 

 MBAمديريت 

دانشگاه  -1395

 اصفهان
 سال 35

  ايرانمعاون طرح مخزن بتنی شهيد منتظري در سازمان توسعه برق 

 در سازمان توسعه برق پره سر و شيراز -كارشناس ارشد طرح نيروگاههاي جنوب اصفهان 

 در سازمان توسعه برق ايران كارشناس فنی نيروگاه بخار ايرانشهر 

 سرپرست كارگاه نيروگاه سيکل تركيبی كاسپين در شركت توسعه انرژي متين 

21 
سيد وحيد 

 ميرحبيبی
 ليسانس عمران سرپرست كارگاه

 -دانشگاه آزاد  -1384

 واحد كاشان
 سال 16

  شركت پايه چين اراک -مسئول دفتر فنی در نيروگاه گازي كاشان 

  پروژه هاي ساختمانی در شركت مشاور قدس نيروسرپرست اجراي 

 سرپرست دستگاه نظارت مقيم نيروگاه ماهشهر در شركت توسعه انرژي متين 

 فارس شركت توسعه انرژي متين سرپرست دستگاه نظارت پروژه نيروگاه جنوب 

 شركت توسعه انرژي متين 2سرپرست دستگاه نظارت مقيم پروژه نيروگاه تهران 

 عمرانرشناسی اك سرپرست كارگاه فرزاد افضلی 22
دانشگاه  – 1380

 اروميه
 سال 17

 معاون فنی اجرايی در احداث سرريز و بدنه سد شهيد رجايی 

 مهندس ناظر نيروگاه اروميه 

  سد انحرافی شاهيندژسرناظر 

 جانشين سرپرست كارگاه ميدان گاز پارس جنوبی كنگان 

  توسعه انرژي متينسرپرست كارگاه دستگاه نظارت نيروگاه ماهشهر در شركت 

23 
 محمد حسين

 حسن زادگان
 سال 32 دانشگاه شيراز -1364 برق رشناسیكا سرپرست كارگاه

  توليد نيروگاه سيکل تركيبی فارسمعاون فنی و عضو هيئت مديره شركت مديريت 

 مدير راه اندازي نيروگاه بخاري ايرانشهر 

 )مدير پروژه هاي تعميراتی نيروگاهها )بخش خصوصی 

 سرپرست دستگاه نظارت نيروگاه سيکل تركيبی فارس در شركت توسعه انرژي متين 

24 
سيد حسن 

 الهامی
 اقتصادرشناسی كا كارشانس مالی

دانشکده علوم 

 سياسی اقتصادي و
 سال 35

 مدير امور مالی و ذيحسابی سازمان توسعه برق ايران 

 رئيس حسابداري طرح هاي توليدي سازمان توسعه برق ايران 

 كارشناس قراردادهاي خارجی سازمان توسعه برق ايران 

 كارشناس امور بازرگانی و مناقصه در شركت توسعه انرژي متين 
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 مدرك

 مهدي ميرافشار 25

رئيس امور 

 بازرگانی و

 مناقصات

كارشناسی ارشد 

 مديريت شهري
 سال 12 دانشگاه تهران -1389

 كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه در شركت شهران سازه 

  توسعه انرژي متينكارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه در شركت 

 توسعه انرژي متيندر شركت  رئيس امور بازرگانی و مناقصات 

26 
ابواقاسم حاج 

 آقاسی
 33 معادل كارشناسی مديريت كارشناس پروژه

 كارشناس و مدير پروژه هاي تحقيقاتی و صنعتی -صنايع دفاع 

  توسعه انرژي متينكارشناس پروژه در شركت 

 سال 12 آزاد ساوه -1386 كارشناسی مهندسی برق كارشناس پروژه هادي زينل زاده 27
  روين ستمياحداث سكارشناس پروژه در شركت 

  توسعه انرژي متيندر شركت كارشناس پروژه 

 پرستو  مرادي 28

كارشناس برنامه 

ريزي و كنترل 

 پروژه

-كلرشناسی كامپيوتر 

 نرم افزار

دانشگاه  -1381

 اميركبير
 سال 17

  كارشناس كامپيوتر وIT در شركت متراب 

  كارشناس كامپيوتر وIT در شركت مشانير 

  در شركت مشانيركارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه 

  توسعه انرژي متينكارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه در شركت 

 ساناز يغمايی 29
رئيس دفتر مدير 

 عامل

كارشناسی مهندسی 

 شيمی

آزاد علوم  -1387

 تحقيقات
 سال 11

 مسئول دفتر در شركت آريا پترو گاز 

  توسعه انرژي متينرئيس دفتر مديرعامل در شركت 

  توسعه انرژي متيندر شركت  دفتر مهندسیكارشناس شيمی 

30 
محمد مهدي 

 غفوريان
 سال 25 دانشگاه تهران -1373 برق -كارشناسی بازار برقمدير 

  فشار قوي در شركت سرمايه گذاري ساتکابكارشناس فنی در پستهاي 

 سرپرست كارگاه و معاونت طرح نيروگاه سيکل تركيبی نکا در سازمان توسعه برق ايران 

  پروژه نيروگاه سيکل تركيبی فارس در شركت توسعه انرژي متينمدير 

 مدير بازار برق در شركت توسعه انرژي متين 

 زينب انصاري 31

كارشناس مطالعات 

و  مالی و اقتصادي

 بورس انرژي

 -كارشناسی صنايع

كارشناسی ارشد 

 مديريت مالی

دانشگاه علم   -1386

 و فرهنگ
 سال 12

  سنجی فنی و اقتصادي در شركت متينكارشناس مطالعات امکان 

  در شركت متين انرژيكارشناس ارشد فروش برق در بازار برق و بورس 
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 يوسف صافی 32
كارشناس بازار 

 برق

ق بر یمهندس یكارشناس

برق، انتقال  يتکنولوژ -

 عيو توز

 فوق ليسانس برق

 یدانشگاه علم -1390

 يكاربرد

 آزاد دانشگاه -1397 

 علوم تحقيقات تهران

 سال 14

 مسئول اتاق فرمان نيروگاه در صنايع نيشکر 

 كارشناس برق در شركت مترو 

  توسعه انرژي متينكارشناس بازار برق در شركت 

 راضيه شعله 33
 ارشد كارشناس

 بازار برق

كارشناسی ارشد 

- مهندسی صنايع

 دانشجوي دكتري

 سال 10 اميركبير -1388

 يساز ادهيكارشناس پ/  ستميس ليو تحل يزيكارشناس برنامه ر ERP  يحفاردر شركت 

 يدانا انرژ

  توسعه انرژي متينكارشناس ارشد بازار برق در شركت 

 بهنام رضائی 34
كارشناس بازار 

 برق

كارشناسی مهندسی برق 

كارشناسی ارشد -

مهندسی برق گرايش 

 تجديدساختار

شهيد  -1391

 عباسپور

 شهيد بهشتی -1293

 سال 6
 شركت نوين گستر هزاره پارسيان كارشناس بازار برق در 

  توسعه انرژي متينكارشناس بازار برق در شركت 

 آزاده اندرخور 35
كارشناس برنامه 

 ريزي
 كارشناس ارشد صنايع

دانشگاه  -1395

 گرمسار
 سال 3

  برنامه ريزي و توسعهكارشناس 

 كارشناس سيستمها و روشها 

36 
خزاد رمهدي ف

 رستمی
 مکانيک -كارشناسی كارشناس مکانيک

شهيد با هنر  -1372

 كرمان
 سال 25

 سرپرست كارگاه در شركت صنعتی لطيفی 

 مدير فنی شركت تاسيساتی بهشهر حرارت 

 بازرس فنی در شركت مهندسين مشاور بازرسی فنی ناظران 

 كارشناس پروژه ماهشهر در شركت توسعه انرژي متين 

 در شركت توسعه انرژي متين سرپرست كارگاه نيروگاه چابهار 

37 

محمد صادق 

حدادي سياه 

 بيدي

 كارشناس ايمنی
كارشناسی بهداشت 

 حرفه اي

علوم پزشکی  -1387

 اصفهان
 سال 11

  سرپرست واحدHSE  خاتم موسسه بعثت قرارگاهدر 

  سرپرست واحدHSE در شركت مپنا 

 كارشناس ايمنی نيروگاه ماهشهر در شركت توسعه انرژي متين 
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 فرزين كريم نژاد 38
ابزار كارشناس 

 دقيق

 -كارشناسی الکترونيک

كارشناسی ارشد 

 الکترونيک

 آزاد تبريز -1383

علوم و  -1394

 تحقيقات تبريز

 سال 15

  در شركت سنا انديشه 3و 2كارشناس ابزار دقيق در پااليشگاه پارس جنوبی فاز 

  كارشناس ابزار دقيق نيروگاههاي اردبيل، زنجان، اردستان، شاهرود و سمنان در شركت

 مپنا

  توسعه انرژي متينكارشناس ابزار دقيق نيروگاه ماكو در شركت 

39 
محمد علی 

 تکميل
 كارشناس مکانيک

 كارشناسی

 مکانيک جامدات
 سال 27 دانشگاه شيراز -1371

  نيروگاههاي شيراز و سيکل تركيبی فارس در شركت قدس نيروسرپرست مکانيک در 

  تركيبی كازرون در شركت قدس نيرومهندس ناظر و سرپرست نظارت نيروگاه سيکل 

 مهندس ناظر شركت نيپک 

 توسعه انرژي متين كارشناس مکانيک نظارت نيروگاه سيکل تركيبی فارس در شركت 

40 
محمد حسين 

 محمودي
 كارشناس مکانيک

 كارشناسی

 مکانيک سياالت

دانشگاه  -1372

 خواجه نصيرالدين
 سال 26

  هاي كنگان، گازي شيراز، گازي كيش، فارس رئيس بخش نصب و تعمير تجهيزات نيروگاه

 در شركت تعميرات نيروي برق فارس

  عه انرژي توسكارشناس مکانيک دستگاه نظارت در نيروگاه سيکل تركيبی فارس در شركت

 متين

 سرپرست كارگاه داود محمودزاده 41
 كارشناسی

 عمران

دانشگاه آزاد  -1382

 واحد خوي
 سال 16

  نيروگاه هاي اروميه و خوي در شركت مهندسين مشاور نيروناظر دستگاه نظارت در 

  توسعه انرژي متينسرپرست كارگاه نيروگاه خرم آباد در شركت 

42 
شمس الدين 

 بختياري
 كارشناس فنی

 كارشناسی

 دولتی مديريت
 سال 36 مديريت دولتی لرستان

 معاون برنامه ريزي و امور عمرانی استانداري لرستان 

  توسعه انرژي متينكارشناس فنی نيروگاه خرم آباد در شركت 
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 كارشناس شيمی حسين خدادادي 43
 كارشناسی

 شيمی

دانشگاه آزاد  -1372

 واحد گچساران
 سال 26

 كارشناس شيمی نيروگاه اتمی بوشهر در شركت صنايع شيميايی بوشهر 

  مهندسی قدس نيروسرپرست راه اندازي شيمی نيروگاههاي فارس و كازرون در شركت 

 معاون كارگاه تعميرات و نگهداري عمليات غيرصنعتی گاز در شركت مهندسی فروغ 

  توسعه انرژي متينكارشناس شيمی نيروگاه سيکل تركيبی فارس در شركت 

 فرزاد كاوه 44
كارشناس ابزار 

 دقيق

كارشناسی ارشد برق و 

 قدرت

دانشگاه  -1388

 دزفول
 سال 14

  ابزار دقيق در شركت ازمکو مسکوكارشناس ناظر برق و 

 توسعه انرژي متيننيروگاه فارس در شركت  قيكارشناس ابزار دق 
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 شرکت توسعه انرژی متین امكـانات ســخت افزاری -1 -هـ 

 رديف عنوان تعداد

7 Main Server 1 

72 PC (Cori3-Cori5) 2 

20 Printer (A4) 3 

3 Printer (A3) 4 

13 Scanner 5 

15 Laptop 6 

1 Router 7 

4 Switch (management) 8 

 نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت توسعه انرژی متین -2 -هـ 

 

 توضیحات نرم افزار عنوان رديف

1 
Enterprise Project Management 

(EPM) 
 سامانه جامع برنامه ريزی و مديريت اطالعات پروژه های متین

2 SharePoint &  Office 2013  سامانه جامع مديريت مستندات و نرم افزارهای آفیس 

3 Primavera 6 / MSP 2013  کنترل پروژه 

4 Thermo Flow  سیكل نیروگاه های گازی و بخاریمحاسبات 

5 Parnian 2010 فارسی ساز تاريخ کنترل پروژه 

6 Auto Cad 2014 طراحی 

7 Fluent  تحلیل جريان سیاالت 

8 SAP 2000 Nonlinear نرم افزار تحلیل غیر خطی سازه ها 

9 ETABS 2000 تحلیل مبسوط و سه بعدی سیستم های سازه ای 

10 Stead Pro  تحلیل و طراحی سازه ها 

11 SAFE 2000 تحلیل دالها به روش اجزای محدود 

12 INTOOLS نرم افزار طراحی ابزار دقیق 

13 ETAP نرم افزار طراحی و شبیه سازی برق 

14 Solid Works نرم افزار طراحی صنعتی 

15 WASP & Wind Pro  محاسبات مربوط به انرژی باد 

16 Dig silent  محاسبات شبكه برقانجام 

17 Comfar III  پروژه هانرم افزار انجام مطالعات و بررسی اقتصادی 

18 PVsyst 
محاسبات انرژی نیروگاههای و  فنی نرم افزار انجام مطالعات

  خورشیدی
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 بهره مندی از سامانه يكپارچه مديريت پروژه سازمانی 3- هـ

(EPM) Enterprise Project Management 
 

 

ماكروسافت، مزاياي متعددي را براي مديريت  EPMشركت توسعه انرژي متين با استفاده از راهکار نرم افزاري 

اطالعات پروژه ها و پاسخگويی به نيازمندي هاي اطالعاتی و مديريتی پروژه ها به ارمغان آورده است. اين سامانه با 

 هدف توسعه توان برنامه ريزي و ارائه خدمات به دست اندركاران پروژه و كارفرمايان مستقر و توسعه داده شده است.

صري درباره راهکار مديريت پروژه سازمانی و مزاياي آن براي ذينفعان پروژه از جمله كارفرمايان توضيح داده مخت

 می شود.

 

 EPM راه کار جامع -1

گيري مديران به عنوان مهمترين و تأثيرگذارترين ابزار براي بهبود و ارتقاء عملکرد يک فرآيند تصميم ،بدون شک

توان بينی تغييرات محيط نمیامروزه ديگر توانايی مديران را با قدرت در پيش رح است.و پروژه هاي آن مط سازمان

ر د پروژههاي مختلف كاري كه بتواند اطالعات الزم و مناسب را از بخش به كمک راه ،سنجيد؛ بلکه اين قابليت

هاي ين حال تصميمات و سياستهاي مؤثر در دسترس افراد مناسب قرار داده و در عبه صورت قالب و كوتاهترين زمان

 ، سنجيده می شود.را به سرعت درسطوح عملياتی جاري نمايد پروژه هاي باالي سازماناتخاذ شده از سوي رده

 EPM سامانه نرم افزاری -2

شركت توسعه انرژي متين، شامل سيستم جامع برنامه ريزي و مديريت فعاليت هاي  EPMنرم افزارهاي مجموعه 

 Skype for Businessپروژه، سامانه مديريت جلسات، سايت اختصاصی پروژه و ارتباط آنالين از طريق نرم افزار 

 و ... می باشد.

 هاي مجموعهافزارنرمساير آن با  و يکپارچگی كامل EPMسامانه جامع مديريت پروژه پذيري بسيار باالي انعطاف

Microsoft Officeدر شركت توسعه انرژي متين شده و زمينه الزم براي  اطالعاتبخش  مديريت اثر ، باعث

گيري اثربخش و كنترل دقيق اندازه، يکپارچه سازي و هماهنگی در فضاهاي كاري، ها طرحمديريت كامل و صحيح 

 ا فراهم آورده است.ر ها، در تمام طول دوره اجراپروژه

پذيري است كه توسط شركت توسعه انرژي ، پلتفرم انعطاف(EPM)راهکار مديريت پروژه سازمانی مايکروسافت 

گيرد. مورد استفاده قرار می (PPM)متين براي اتوماتيک كردن فرآيندهاي مديريت پروژه و مديريت پورتفوليو 

عالوه بر مديريت پروژه، به شركت براي دستيابی  (EPM)روسافت سازي راهکار مديريت پروژه سازمانی مايکپياده

 .نمايدبه اهداف تعريف شده توسط كارفرما كمک شايانی می
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 مزايای راه کار مديريت پروژه سازمانی -3

 راه كار مديريت و پورتفوليو، مزايايی را در اين حوزه ها ايجاد می نمايد:

  كاربري ساده و بصري براي كارشناسان متين به عنوان مشاور كارفرما و نيز دسترسی ساده به كارفرما جهت

 بررسی وضعيت پروژه 

 تعامل و گزارش گيري بهبود يافته و ارائه نتايج آن براي كليه ذي نفعان 

 چابکی و كنترل مضاعف جريان اجراي پروژه جهت اطمينان از اجراي دقيق امور 

 وعه ابزارهای تشكیل دهنده سامانه مديريت پروژه ها:مجم -4

پروژه بوده و بستر الزم براي ورود اطالعات ساخت يافته  مديريت سامانهبخش اصلی  كهمايکروسافت پراجکت سرور: 

 پروژه را فراهم می نمايد. اعضاي تيم، ذي نفعان و تصميم گيران می توانند بسته به نقش خود در پروژه، با استفاده

 از ابزارهاي كاربردي قدرتمند، كنترل روند اجراي فعاليتها را رصد نمايند.

می  پراجکت سرور، شركت متين را قادر كنارراهکاري آنالين و منعطف كه در : web appمايکروسافت پراجکت 

زيبا و كاربردي، در سازد تا به سرعت پروژه ها را برنامه ريزي نموده و گزارشهاي آنرا پياده و در قالب داشبوردهاي 

 اختيار عوامل پروژه از جمله كارفرمايان قرار دهد.

آن،  2013، ابزار شناخته شده براي برنامه ريزي هر پروژه می باشد كه در نسخه MSP مايكروسافت پراجكت:

راهم احتی فبرنامه ريزي دقيق و بسيار حرفه اي با قابليت امکان برقراري ارتباط با جداول اطالعاتی اكسل را به ر

 نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 65 از    58صفحه 
 

 نمونه داشبورد پروژه
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  امکان گزارش گيري برخط از زمانبندي و شناسنامه و شاخص هاي پروژه ها اعم ازSPI  وCPI 

 ،مستندات فنی و گزارشات پيمانکاران امکان مشاهده و دسترسی به مستندات پروژه اعم از صورت جلسات 

  امکان مشاهده و دسترسی به منابع پروژه ها بر اساس برنامه زمانبندي 

 :همچنين امکان دسترسی به بانک هاي اطالعاتی و گزارشات زير در پروژه ها ميسر می باشد 

 ات الزمو دريافت نظرات و نيازهاي ايشان در طول پروژه جهت ايجاد تغيير نفعان يذ يیشناسا -

 طالعات و اسناد پروژهمديريت ا -

 پروژهدقيق  يزمانبند -



 

 

 

 65 از    59صفحه 
 

 سايت اختصاصی پروژه كه شامل اطالعات و تصاوير پروژه مربوطه می باشد. -

 پروژه بصورت روزانه مشکالتشناسايی و مديريت  -

 مديريت جلسات -

 ی )در قالب نرم افزار اسکايپ(ميت يبحث و گفتگو -

ها،  لستونيما ل،ياقالم قابل تحو ،یشرفتيناسنامه پروژه، اطالعات پنگاه )شامل ش کيشبورد پروژه در اد -

 مشکالت و مخاطرات(

 وضعيت كارگاهگزارش  -

 كارگاه عيگزارش وقا -

 پروژه Sهاي مختلف نمودار -

 انمانکاريپ یابيگزارش ارز -

 ارائه گزارش هاي اختصاصی سازي شده براي هر يک از كارفرمايان -

  



 

 

 

 65 از    60صفحه 
 

 

 بخش

 و
 

 چارت سازمانی

 



 

 

 

 65 از    61صفحه 
 

 



 

 

 

 65 از    62صفحه 
 

  

 بخش

 ز
 

 نام و آدرس برخی از 

 کارفرمایان

 



 

 

 

 65 از    63صفحه 
 

 

 رديف نام شرکت تلفن آدرس و

 28كوچه شهيد شهامتی ، پالک تهران ، خيابان وليعصر، باالتر از ميدان وليعصر، 

 88902113تلفن: 

 رقب شرکت مادر تخصصی تولید نیروی

 حرارتی )سازمان توسعه برق ايران(
1 

 282تهران، خيابان مير داماد، پالک 

 81981360تلفن: 
 2 شرکت مپنا

 4تهران، خيابان وليعصر، باالتر از شهيد بهشتی، كوچه دل افروز، شماره

 8855704345 و 88556905 -7تلفن: 
 3 شرکت سرمايه گذاری ايران

 4 گروه صنعتی صفا ساختمان صفا 158، شماره  بلوار كشاورز تهران،

 بندر عباس، بلوار ناصر، جنب بيمارستان شريعتی،

 تلفن:
 5 شرکت آب و فاضالب هرمزگان

 208يم خان، خيابان ويالي شمالی، پالکرتهران ، خيابان ك

 88914446 -9تلفن:
 6 انرژی تابان پوياشرکت 

 9تهران ، خيابان شيخ بهايی شمالی ، كوچه سلمان پالک 

 88211483تلفن: 
 7 شرکت مولد نیروی نسیم سینا

 48تهران ،خيابان خرمشهر، خيابان شهيد عربعلی، خيابا ن ششم، پالک 

 88517106تلفن : 
 8 شرکت مولد نیروی خرم آباد

 كدپستی   14پالک -خيابان احتشام -خيابان گنجوي-خيابان توانير تهران 

 88191041تلفن : 

شرکت سرمايه گذاری برق و انرژی 

 غدير
9 

 83تهران، خيابان سپهبد قرنی ، باالتر از طالقانی،پالک

 88312093 -5تلفن : 
 10 شرکت سرمايه گذاری صنعت نفت

 48تهران ،خيابان خرمشهر، خيابان شهيد عربعلی، خيابا ن ششم، پالک 

 88515061و 88517106: تلفن 

شرکت سرمايه گذاری نیروگاهی ايران 

 )سنا(
11 

 پالک -ماكسيم فروشگاه جنب -الغدير مسجد روبروي -تهران، خيابان ميرداماد 

 88051788 -92تلفن:   1993663711، كد پستی  8 طبقه -152

شرکت سرمايه گذاری ساختمانی 

 تجارت
12 

 13 گروه صنعتی سديد 185شماره  -بلوار ميرداماد  -تهران 



 

 

 

 65 از    64صفحه 
 

 رديف نام شرکت تلفن آدرس و

 14 شرکت سرمايه گذاری مهرگان 1/1پالک،تهران، خيابان سپهبد قرنی، خيابان شهيد كالنتري، نبش ايرانشهر

 5تهران، خيابان فردوسی، خيابان شهيد تقوي، كوچه شهيد انوشيروانی، شماره 

 33421255تلفن : 
 15 شرکت سیمان تهران

 43خيابان پرديس، پالکتهران، خيابان مالصدرا، 

 88678963-5تلفن: 
 16 سرمايه گذاری بیمه ايران

 18تهران، خيابان گاندي ، كوچه ششم ، پالک

 88663201و  88663272  -4تلفن : 
 17 سرمايه گذاری امید شرکت

 ،   6 پالک -كوچه شهيد شهامتی -باالتر از ميدان وليعصر -خيابان وليعصر -تهران

 4-88900042و  9-88903117تلفن: 
 18 شرکت فرآب

 پژوهشگاه -امام يادگار جنب -دادمان شهيد بلوار انتهاي -6 فاز  -شهرک غرب

                                                          2ط – يساختمان معاونت امور انرژ - روني

 88084639 -88083918 تلفن :

 19 سازمان بهره وری انرژی ايران )سابا(

  3طبقه -12پالک  -خيابان بی بی شهر بانويی -خيابان صائب غربی

 88629568تلفن : 
 20  شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس

 14پالک  -خيابان احتشام -خيابان گنجوي -خيابان توانير -تهران

 88191041  تلفن

 شرکت تولید انرژی گستر قشم

 )وابسته به سرمايه گذاری غدير(
21 

      1طبقه  2نبش ايثار سوم پالک  -خيابان حميد طاهري -خيابان آفريقا -تهران

  22037131- 22تلفن

 مولد نیروی جهرمتوسعه شرکت 

)وابسته به بانكهای سپه، تجارت، ملت و پست 

 بانک(

22 

 23 تعمیرات صباشرکت بهره برداری و  طبقه اول -60پالک  -خ قباديان -باالتر از ميرداماد -تهران خيابان وليعصر

 24 برق و انرژی غدير اوکسینشرکت  14الک پ -خ احتشام -خ گنجوي -خ توانير

 


