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 :معرفی
تهران مهندسی  که متشکل از دو شرکت  عمرانیست امورهلدینگ بهامین یکی از مجرب ترین هلدینگ ها در زمینه 

ساتگین ایستا که دارای کادری مجرب و کارآزموده است می باشد . فعالیت های این مهندسین مشاور  و  کوشا سازه

 و شرح نظارت و اجرا می باشد که در ذیل به معرفی ,طراحی ,آزمایشگاهی  امورهلدینگ بسیار گسترده بوده و شامل 

 می پردازیم. هاآن از برخی یفعالیت ها 

 

 رشکت مهندسی تهران سازه کوشا
 مهندسی تهران سازه کوشا شرکت نام شرکت

 جناب آقای بهامین مدیر عامل

  شماره ثبت

 آدرس
خیابان بخت آزاد   –خیابان دماوند  –تهران 

 2واحد -67پالک 

 12066288077 تلفن
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به منظور ارائه کلیه امور فنی و مهندسی از قبیل طراحی نظارت و اجرا با کادری  شرکت مهندسی تهران سازه کوشا

یتی و اجرایی مهندسین شرکت با توجه به سوابق و فعالیت های مدیر می باشد و 5دارای گرید مجرب تاسیس گردیده و

 توانایی انجام این امور را به بهترین صورت ممکن دارا می باشد.  

 و سوابق این شرکت به شرح ذیل می باشد: برخی از فعالیت ها

  : 

 اردوگاه تفریحی شهید ضیاآباد 

 مدرسه چهار کالسه 

  چهارمدرسه -دارس بویین زهرا سازی ممقاوم 

 امنیتی(سازمان صنایع دفاع(

  صدا و سیماسازمان

 برون مرزی 

 ترابری 

 رستوران شبنم 

 شبکه الکوثر 

  دانشگاه صدا و سیما 

 ساختمان اداری و محوطه سازی ماهواره 

 شبکه دو 

  ساختمان وزارت عمومی 

 ساختمان گلدسته 

  اختمان شیشه ایمقاوم سازی و باز سازی س

  ساختمان شهدای رادیواحداث رمپ و باالبر

 مقاوم سازی ساختمان شهدای رادیو

 خاش-نقشه برداری به روش پیمایش محور زاهدان

  افغانستان-شعبه کابلساخت و تجهیز ساختمان شرکت

  عسلویه-در پروژهای پارس جنوبیکره همکاری با شرکت
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 ساتگین ایستا نام شرکت

 جناب آقای رضا بهامین مدیرعامل

 840344 شماره ثبت

 آدرس
اول و دوم  ابانیخ نیب یروزیپ ابانخی  –تهران 

 982پالک  یروزیجنب تاالر قصر پ ییروهواین

 39848452 تلفن

 48452 فکس

 

به منظور انجام کلیه خدمات مرتبط با مهندسی عمران و ارائه خدمات فنی و  ساتگین ایستاشرکت مهندسین مشاور 

مهندسی و آزمایشگاهی توسط جمعی از مهندسین با تجربه در امور ژئوتکنیک و سازه تاسیس گردیده است. این شرکت 

مطالعات ژئوتکنیک و خدمات آزمایشگاهی آغاز نموده و تاکنـون بیش از سی خدمات اولیه خود را در زمینه حفاری و انجام 

هزار متر حفاری در خاک و سنگ انجام داده و تجهیزات حفاری خود را منطبق بر فناوری روزاصالح و تکمیل کرده است. با 

فات ژئوتکنیک و خدمات مشاوره توجه به سوابق مهندسی و مدیریتی فعاالن شرکت، توانایی انجام کلیه امور حفاری ، اکتشا

و این شرکت هم اکنون مدعی دارا بودن  ههای سطحی و عمیق در زمان کوتاهی محقق گردید ژئوتکنیک مانند طراحی پی

باشد. این شرکت  ها می و در انواع زمین بهترین تیم فنی و تجهیزات برای انجام کلیه خدمات ژئوتکنیکی با کیفیت بسیار باال

از    جوشو  بتن زمینه  درهمچنین دارای پروانه اشتغال  وپایه یک ژئوتکنیک   خدمات فنی آزمایشگاهی دارای پروانه

از سازمان  84395و  84393ایزو  گواهینامه .الزم به ذکر است این شرکت در حال دریافتباشد میوزارت راه و شهرسازی 

میباشد. ایران استاندارد و قرار گرفتن در لیست آزمایشگاه های همکار سازمان استاندارد ملی
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  مشخصات ارفاد کلیدی:

 سابقه مدرک سمت نام نام خانوادگی
 98 راه و ساختمان مهندسی مدیر عامل رضا بهامین

 84 عمران ژئوتکنیک ایدکتر مسئول فنی محسن کارگر

 4 عمران مهندسی  مسئول فنیجانشین  بادیاعبدالمجید خان

 6 عمران مهندسی مسئول کیفی سعید وهابیسید 

 85 لیسانس حسابداری مسئول مالی ام لیال مایانباری

 4 صنایع مهندسی کارشناس فنی پورحسین محمد

 5 مکانیک مهندسی حفاری کارشناس فنی رضا مهری نیلوغالم

 

 :بخش تحقیق و توسعه

 .یعنی خالقیت در پیاده سازی ایده و خالقیت بزرگترین توانایی انسان است تحقیق و توسعه ز نظر ماا

های  بر این اساس، در دستور کار قرار گرفت تا کسبِ توانمندیواحد تحقیق و توسعه شرکت ساتگین ایستا 

.اتِ فعلی تحقق یابدخدمو بهبود  نوین مهندسی خدماتآورانه برای توسعۀ  علمی و فن  

و در نهایت شکل گیری آزمایشهای نوین ز اینرو سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه سبب شکل گیری ا

 .کسب و کارهای جدید میشود

 :بخش منابع و نیروی انسانی
انگیزش و توسعه، ارزیابی عملکرد،  جذب ، ، براساس زیر فرآیندهای هلدینگ بهامینفرآیند منابع انسانی 

.نگهداشت پرسنل فعالیت می نماید  
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اموری همچون تجزیه و تحلیل مشاغل ، طراحی شغل ، برنامه ریزی نیروی انسانی و انجام امور گزینش ) 

انتخاب و انتصاب( ، ارزیابی عملکرد ، بهداشت و ایمنی ، پرداختن به مسائل انگیزشی و امور  شامل کارمند یابی،

ستمزد و پاداشها ، امور بیمه و بازنشستگی، تصمیم گیری در مورد جابجایی و ارتقای محاسبه حقوق د رفاهی ،

.افراد و ایجاد نظم در سازمان در این فرایند تحت کنترل می باشد . 

به برتری سازمان ، توجه به مشتری،  شرکتدر فرآیند مدیریت منابع انسانی برآنیم تا با درک اهمیت منابع 

کیفیت و نظایر آن شکل و معنا بخشیده شود و با سازماندهی نیروی انسانی به اهداف سازمانی و  کارآفرینی ،

.توسعه آن برسیم  

 :بخش تولید و صاردات

به  تیبا توجه به رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری در مورد حمایت از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاوم

وارداتی و همچنین استفاده از  آزمایشگاهیهای داخلی به تجهیزات  منظور کاهش وابستگی آزمایشگاه

در زمینه ساخت تجهیزات و تولید  ، این شرکتبنیان های دانش های داخلی و حمایت از فعالیت توانمندی

مین بازار داخلی و خارجی پای در عرصه تولید و صادرات تجهیزات آزمایشگاهی جهت  تا مواد آزمایشگاهی

 نهاده است.

 :بخش مشاوره و تولید محتوا
با توجه به ظهور متریال جدید جهت ساخت انواع ابنیه و لزوم شناخت رفتار این مواد نو ظهـور در سـازه هـا و    

متخصصین شرکت ساتگین ایستا را بر آن داشته تـا بـا مطالعـه دقیـق و     ،شناخت رفتار فیزیکی و شیمیایی آنها

مشـاوره و   شناخت رفتار این مواد سعی در استفاده بهینه از آنها را بـرای مصـرف کننـدگان فـراهم آورد.ضـمنا     

را  اصالح استانداردهای موجود سازمان ملـی اسـتاندارد   وتدوین استانداردهای جدید در این زمینه  همکاری در

 در دستور کار خود قرار داده است.
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 بخش فناوری اطالعات
، به ارائه خدمات تائید نمونه، آزمون و پایش شرکتهای  آزمایشگاه در ذیل فعالیت فناوری اطالعاتبخش  

ای در رابطه با آزمون و ارزیابی خدمات  خدمات و محصوالت فناوری اطالعات و نیز ارائه خدمات فنی و مشاوره

منبع آزاد و استانداردهای  سازی داده، کاربردهای های ذخیره و محصوالت فناوری اطالعات شامل سامانه

 .پردازد اینترنت اشیاء می

 :اهی  فعالیت زمینه

کانیک خاک  :  ژئو تکنیک و م

 انجام حفاری های ژئوتکنیکی و نمونه برداری از اعماق مختلف زمین .8

به منظور شناخت دقیق تر الیه های زیرسطحی و همچنین دستیابی به پارامترهای نشست پذیری الیه  .9

استفاده در محاسبات ظرفیت باربری و طراحی پایدارسازی گود نیاز به انجام آزمایش  های خاک، جهت

های صحرایی است. در این راستا این مهندسین مشاور تجربه و امکانات کامل در زمینه آزمایشات 

  :صحرایی زیر را دارا می باشد

 ضربه و نفوذ استاندارد 

 دانسیته صحرایی 

 CBR صحرایی 

 بارگذاری صفحه 

 وذپذیری لوفران و لوژاننف 

  رجادبرش مستقیم 
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 پرسیومتری 

 ای لرزه نگاری درون گمانه 

 مقاومت الکتریکی 

این  انجام کلیه آزمایشهای آزمایشگاهی خاک و سنگ منطبق بر استانداردهای شناخته شده در آزمایشگاه  .0

اهی در این شرکت در باشد.خدمات آزمایشگ مهندسین مشاور با کیفیت و دقت بسیار باال درحال انجام می

 :گردد قالب گروه های زیر ارائه می

 ییایهای آزمایشگاهی خاک همانند آزمایشهای شناسایی فیزیکی، مقاومتی و شیم آزمایش 

 های آزمایشگاهی سنگ آزمایش 

 آزمایشهای مرتبط با تعیین خصوصیات فیزیکی و مقاومتی بتن 

 ی میلگرد و ورقهای فوالدیآزمایشهای مقاومت مصالح از قبیل تعیین مقاومت کشش 

  تستPULL OUT 

ارائه گزارشهای زمین شناسی ومهندسی ژئوتکنیک و  ،آزمایشگاهی تحلیل نتایج آزمایشات صحرایی و .8

 مهندسی پی به منظور طراحی پی و سازه های ژئوتکنیکی

 ای شامل ، ژئوتکنیک لرزه انجام آزمایشات ژئوفیزیک و .5

 ژئوالکتریک 

  بلرزه نگاری سرعت امواج( رشیvs) 

 دانهول 

 :مقاومت مصالح وکنترل کیفیت  
 : صفحات فوالدی، پیچ و میلگرد  وبرشی انجام آزمایشهای کششی فوالد 

 : تعیین شبکه بندی آرماتور ، اندازه گیری قطر آرماتور و پوشش بتن اسکن آرماتور 

 : انجام خدمات مهندسی بتن شامل  بتن: 
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  گیری از بتن تازهآزمایش نمونه 

 بتن آزمایش اسالمپ 

 آزمایش عمل آوری بتن 

 آزمایش تعیین اندازه بتن تازه به روش وی بی 

 آزمایش آب انداختن بتن 

 آزمایش تعیین هوای موجود در بتن 

  سخت شده )کر گیر( بتن و آزمایشات بتننمونه گیری از 

  مقاومت فشاری بتنآزمایش 

 آزمایشات بتنی یافتن ویژگی های بتن ساخته شده 

 آزمایش بتن سفت شده 

  کف سازی آزمایش عملکرد 

 آزمایش مواد محافظ کیورینگ بتن 

 آزمایش مقاومت کششی بتن 

 آزمایش بتن در برابر یخ زدگی 

 بهسازی زمین:
  نیلینگ ،مهار  شامل : ، دجرای پروژه های پایدار سازی گوواطراحی

 (nailing,anchorو....)....

 (طراحی و اجرای پروژه های تحکیم بستر میکروپایلmicro pile) 

 طراحی و اجرای انواع تزریق شامل تزریق تماسی ، تحکیمی وپرکننده 

 : خدمات جنبی رد رطح اهی بهسازی رلزه ای

  انجام کلیه خدمات ،آزمایشات وتستهای مصالح جهت استفاده در طرحهای مقاوم سازی از

ونداژ،آشکارسازی ،آزمایش و نمونه برداری از بتن،میلگرد،پلیت وآجر ،پیکربندی قبیل س

http://www.fabirco.com/maghaleh/concrete-laboratory.aspx
http://www.fabirco.com/maghaleh/concrete-laboratory.aspx
http://www.fabirco.com/maghaleh/feshari.html
http://www.fabirco.com/tabid/98/Default.aspx
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درپایان  وتعیین ابعاد فونداسیون ونحوه اتصال آن به ستون،تعیین اتصال تیر و ستون و.... و

 ترمیم نقاط سونداژ شده توسط مصالح مورد تایید کارفرما

 مسکونی، پل ها، راه ها، پروژه های  انجام مطالعات ژئوتکنیک، سد، نیروگاه، مجتمع های

 صنعتی و ... 

  مطالعات، طراحی، نظارت و اجرای سازه های نگهبان اعم از نیلینگ، انکر، دیواره های حائل

 و ..

    مطالعات طراحی و اجرای تحکیم بستر خاکهای مسئله دار، در پروژه های اجرایی اعم از

 ...شمع، میکروپایل و

    نظارت بر پروژه های ساختمانی و سازه های آبیمطالعات، طراحی و 

   ،مطالعات، طراحی و نظارت بر پروژه های ساختمان اعم از آموزشی، ورزشی، بهداشتی

 درمانی، مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و نظامی 

 مطالعات، طراحی و نظارت بر پروژه های راه سازی 

 

 قیر و آسفالت:
 از آسفالتی  مشخصات قیر و نیز انجام آزمایش های مختلف طرح مخلوطارزیابی و انجام آزمایشات تعیین 

 . باشد می آزمایشگاه این مهم فعالیتهای

 ارائه مشاوره در مراحل مختلف پروژه های راهسازی: 

 طراحی سازه روسازی راه 

 طراحی مخلوط آسفالتی 

 .کنترل کیفیت در اجرای روسازی راه و کارخانه آسفالت 

  زمینه بهسازی و ترمیم راه ها.امور مشاوره در 

 :اهی آسفالتی  آزمايش مخلوط 

  آزمایش طرح مخلوط آسفالتی به روش مارشال 

http://soroosh.kntu.ac.ir/Default.aspx?tabid=2296
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 آزمایش خستگی به روش کشش غیرمستقیم (IDT) و آزمایش خزش 

  آزمایش تعیین درصد قیر یا  Extraction 

 :آزمايش مشخصات سطحی روهي آسفالتی  

  آزمایش ارزش صیقلی سنگدانه ها(PSV )-  دستگاهAPM 

  آزمایش مقاومت در برابر لغزندگی( British Pendulum)  

 س آنجلسآزمایش سایش ل 

  دستگاه سبک تعیین توان باربری( روسازی راهLWD) 

 : آزمايش اهی قیر 

 ویسکوزیته قیر -آزمایش کند روانی(Viscosity) 

  آزمایش نقطه نرمی(Softening Point ) 

 آزمایش درجه نفوذ 

 آزمایش تعیین درجه اشتعال 

 آزمایش تعیین چگالی 

  آزمایش انگمی قیر(Ductility of Bitumen ) 

 رپوژه اهی رشکت:ربخی از 
  مورد مطالعات ژئوتکنیک پروانه های ساختمانی در تمام نقاط شهر تهران زیر  433انجام بیش از

 نظر شهرداری و نظام مهندسی استان تهران 

 کنترل کیفیت زیرسازی و روسازی دهیاری های تهران 

 فلزی مترو تهران کنترل کیفیت سازه های 

  پروژه مسکونی و تجاری شهر تهران 8333کنترل کیفیت بتن های بیش از 

  پروژه مسکونی و تجاری شهر تهران زیر نظر نظام مهندسی و  8333کنترل کیفیت جوش بیش از

 شهرداری تهران

http://soroosh.kntu.ac.ir/Default.aspx?tabid=2297
http://soroosh.kntu.ac.ir/Default.aspx?tabid=2298
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گاهاتجهیز تصاوری  :     ت و آزمايش
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