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-سـازهبهبود تولید هدف  رهاب سازان پارس دژ  باساختمانی شرکت 

سـتم یکپارچـه طراحـی، سـاخت، نصـب و و ایجاد سی های فوالدی

-سازه نسبت به راه اندازی کارخانه ساختها کنترل کیفیت این سازه

بـا از میـان برداشـتن اقـدام نمـود تـا  ۱۳۸۰در سـال های فـوالدی 

خطاهای ناشی از عدم ارتباط موثر بین گروهای طراحی و سـاخت و 

  .هدنصب، کیفیت و سرعت ارایه خدمات را افزایش د

برتر ، استفاده از گروهای متعهد و مجرب، کیفیت دانش فنی رتکیه ب

ــدات و ــه تعه ــدی ب ــی پایبن ــط مش ــروه  خ ــنعتی گ ــص   ارس دژپ

  باشد.می

 ۲۰،۰۰۰در زمینی به مسـاحت  ارس دژپهای فلزی سازهکارخانه تولید 

مترمربع توان تولیـد سـاالنه  ۱،۵۰۰ به مساحت هاییسالنو مترمربع 

فـاز  هـایسالن کلت فلزی صنعتی و ساختمانی را دارد.تن اس ۴،۰۰۰

د نباشدر حال احداث می مترمربع ۳،۰۰۰مساحت به دوم کارخانه نیز 

  .افزایش خواهد داددر سال تن  ۱۲،۰۰۰را تا  ساالنهظرفیت تولید که 

  

  : رس دژاپصنعتی حوزه فعالیت گروه 

 ایمهره چ ویهای فلزی جوشی و پطراحی و ساخت سازه 

 های صنعتیطراحی و ساخت سوله و سازه 

 های عرشه فوالدیطراحی، تامین مصالح و اجرای سقف 

  های بتنیسقف و فونداسیون، دیواراجرای  
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  افراد کلیدی:

 ارسالن خدایاری 

 مالک خدایاری 

 حسن ایزدپناه 

 شروین شهبازی 

 یوسف نجفی 

 صادق بهبودیان  
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هـای سـازه، تهیـه پیش از ساخت شامل طراحی، تهیه نقشـهمراحل 

هـای سـاخت و چک لیستتنظیم لیست متریال ، کارگاهی هاینقشه

 انجـام با بهره گیری از مهندسین مجرب و توانـا ارس دژپدفتر فنی در 

 نظـر در بـا زیـن را هـاسازه نصب و ساخت مراحل دفتر این گیرد.می

از پـیش تهیـه شـده  یهاستیل چک و وزر به یاستانداردها گرفتن

  .دینمایم اصالح لزوم صورت در و کنترل

ــای  ــرم افزاره ــی از ن ــل طراح و در  SAFEو  SAP ،ETABSدر مراح

 Tekla Structuresهـای کارگـاهی از نـرم افـزار مرحله تهیـه نقشـه

هـا نیـز بـا پـروژه کنتـرلبرنامه ریـزی و گردد. همچنین استفاده می

  پذیرد.در دفترفنی شرکت انجام می MS Projectافزار استفاده از نرم
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-آخرین دستورالعمل گرفتن نظر در با ارس دژپ HSE واحد

عوامـل  هیـکلشـغلی  سـالمت و یمنـیا ،استانداردهاها و 

طرات اخـمسـازد و ریسـک ها را برقرار میکارخانه و پروژه

ــاند ــداقل رس ــه ح ــار را ب ــیط ک ــی از مح ــوادث اناش ــگیریه و از ح ــالی پیش  حتم

نماید. این واحد در تمامی مراحل کار مالحظات زیست محیطی را در نظر گرفتـه و می

کـار در  هایدهد. همچنین دستور العملها قرار میهای اجرابی پروژهدر اولویت برنامه

(بنا به درخواست کارفرما) توسط این واحد تدوین و نظارت کامل بـر های ویژه محیط

 گیرد.ر طول پروژه صورت مید اجرای آن

(سیسـتم مـدیریت محـیط زیسـت) و  ISO14001هـای با اخـذ گواهینامـه دژارس پ

OHSAS18001 5نظـام آراسـتگی  ،ای)(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهS  را

 .نمایدها عملیاتی میدر اجرای پروژه ،بمنظور دستیابی به محیط کاری مطلوب

  باشد:شامل موارد ذیل می 5Sنظام خالصه مراحل اجرایی 

ها و مبـارزه ها و حذف عوامل غیر ضروری پروژهتع�ن اولویتساماندهی محیط:  .1

 هابا عوامل آلودگی و تعمیر خرابی

 استقرار منظم ماشین آالت و اشیاء بطوری کـه شـی مـورد نیـاز درنظم و ترتیب:  .2

 .دردسترس باشد یاززمان مورد نظر و بمقدار مورد ن

سازی: پاکسازی محـیط بصـورت کامـل و بـازبینی و رفـع اشـکالت جزئـی پاکیزه .3

 .احتمالی بصورت مداوم

های ها و تهیه بروشورها و دفترچهاستاندارد سازی: تدوین و نوشتاری کردن روش .4

 راهنما

معمـول و سازمان یافتگی و انضباط کاری: آراستگی و انجام صحیح کـار بـه طـور  .5

 ث احتمالیمکرر و آمادگی با حواد
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 یدیـولت یهـاسازه تیفیک یارتقا بمنظور ارس دژپ شرکت

 اسـتفاده با که بوده برخوردار یفیک کنترل جامع ستمیس از

 هـر اتمـام از پس د،یتول ضمن کنترل یهاالعمل دستور از

 مرحلـه بـه مجـوز صـدور با د�تا صورت در و شده یابیرد و یبازرس محصول مرحله،

 فیوظا از زین انبار به لیتحو از قبل هیاول مواد تیفیک بر نظارت. گرددیم منتقل یبعد

  .است بخش نیا مهم

  :باشدل موارد ذیل میشام هیاول مواد یبازرس

  )استاندارد مقاطع و ها ورق شامل(  هیاول مواد ییایمیش زیآنال یبررس .1

  (Visual Test)  یچشم یبازرس .2

  (Lamination check) تورق شیآزما .3

 و ...) پودر جوش، میس الکترود،( یجوشکار  یمصرف مواد یبازرس .4

 ISO9001:2008 یالمللـ نیب استاندارد اساس بر س دژارپدر  تیفیک تیر یمد ستمیس

 از اطمینان حصول یبرا تیفیک کنترل واحد درخواست به قطعاتدر حال اجرا بوده و 

 شـماره هینشـر ( انریـا یسـاختمان یجوشكار  نامه نیآئ الزامات مطابق جوش تیفیک

-یمـ قـرار یبازرس و كنترل تحت AWSو ) کشور  یز یر برنامه و تیر یمد سازمان ۲۲۸

  .رندیگ

د اسـتاندار و مربوطـه یهادستورالعمل مطابق قطعات یرو بر اجرا مورد یها شیآزما

AWS:  

  (VT) جوش یچشم یبازرس .1

  (PT) کننده نفوذ عاتیما لهیوس به یبازرس .2

  (MT) یسیناطمغ ذرات لهیوس به یبازرس .3

 (UT) یصوت یماورا امواج از استفاده به یبازرس .4

 گرما شیپ اتیعمل و فلز حرارت درجه كنترل .5
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قم،  - جاده تهران ۲۱ لومتریدر ک ارس دژپهای فلزی سازهکارخانه تولید 

واقـع گردیـده اسـت.  هیفشـافو یسـد خـاک یجاده وهن آباد، روبرو

بـه  هـاییسـالنو  مترمربـع ۲۰،۰۰۰به مساحت زمینی  ایرادکارخانه 

کلت فلـزی صـنعتی و تـن اسـ ۴،۰۰۰تـوان تولیـد سـاالنه باشـد و مـیمترمربـع  ۱،۵۰۰ مساحت

-در حال احداث مـی مترمربع ۳،۰۰۰مساحت به فاز دوم کارخانه نیز  هایسالن ساختمانی را دارد.

  .افزایش خواهد داددر سال تن  ۱۲،۰۰۰را تا  ساالنهظرفیت تولید د که نباش
  

  جهیزات کارخانه:ت

  مربعمتر ۲۰،۰۰۰محوطه کارخانه  

  مربعمتر ۱٬۵۰۰سوله جهت کار  

  مترمربع ۱٬۵۰۰دو دستگاه سوله در حال احداث هر کدام  

  آمپر ۴۰۰برق سه فاز  

 تن ۱۰ یسقف لیجرثق  

 دستگاه ۲ یپودر  ریجوش ز  دستگاه  

 دستگاه ۱شعله  ۷برش راسته بر  دستگاه  

 جوش دستگاه co2 ۶ دستگاه  

 دستگاه ۱۰  ریفا یرکت  

  دستگاه ۱   ۵۰تا مته  ۱۳۰بازو  الیراد لیدر  

  عدد ۱هر کدام   ۵۰و  ۳۲ یزهایسا وروبوریگردبر  لیدر  

 دستگاه ۱باد سه فاز  پمپ  

 دستگاه ۲باد تکفاز  پمپ  

 دستگاه ۲اتومات  مهین یبرق برش  

 عدد ۱تن  ۱۰ فوریت  

 عدد ۲تن  ۳ فیبول  

 عدد ۱ وتنین ۱۳۰۰ یباد بکس  

 عدد ۱۰فرز  سنگ  

 یکامل از ابزار آالت و لوازم ساخت و نصب اسکلت فلز  انبار  

 دستگاه ۶و اسکان  یادار  کانکس  

 دستگاه ۱ ازیتن در صورت ن ۱۰ یقرارداد لیموبا فتراکیل 
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