
 

 1 صفحه هلدینگ بهامین

 یکتابه نام آفریدگار

 شرکت مهندسین مشاور ساتگین ایستا*

 شرکت مهندسی تهران سازه کوشا*

 شرکت بهامین سازان ایرانیان*
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 فهرست مطالب:

 مجموعه هلدینگ بهامین معرفی 

 ساتگین ایستا شرکت مهندسین مشاور چشم انداز 

 ساتگین ایستا شرکت مهندسین مشاور چارت سازمانی 

 ساتگین ایستا شرکت مهندسین مشاور کلیدی مشخصات افراد 

 ساتگین ایستا شرکت مهندسین مشاور ها تیفعال زمینه 

  ساتگین ایستا شرکت مهندسین مشاوربرخی از پروژه های 

 ساتگین ایستا شرکت مهندسین مشاور تصاویر 

 تاریخچه و معرفی شرکت تهران سازه کوشا 

 مسئولیت اجتماعی شرکت تهران سازه کوشا 

  و افتخارات شرکت تهران سازه کوشاجوایز 

 استاندارد ها،مجوز ها و گواهینامه های شرکت تهران سازه کوشا 

 پروژه های شرکت تهران سازه کوشا 

 ساختار سازمانی 

 تصاویر برخی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت تهران سازه کوشا 
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 :معرفی

شرکت  مهندسین  سهست که متشکل از ا عمرانی امورهلدینگ بهامین یکی از مجرب ترین هلدینگ ها در زمینه 

که دارای کادری   میباشد بهامین سازان ایرانیان شرکت مهندسی تهران سازه کوشا و ساتگین ایستا،شرکتمشاور 

 ,آزمایشگاهی  فعالیت هایو کارآزموده است. فعالیت های این هلدینگ بسیار گسترده بوده و شامل  باسابقه

 نظارت و اجرا می باشد که در ذیل به معرفی و شرح فعالیت ها و برخی سوابق آن می پردازیم. ,طراحی

 :شرکت مهندسین مشاور ساتگین ایستا

 

 ساتگین ایستامهندسین مشاور  نام شرکت

 رضا بهامین مهندس جناب آقای مدیرعامل

 483088 شماره ثبت

 آدرس

خیابان ستارخان،خیابان پاتریس  شعبه اصلی:

 ،ساختمان پاتریس،طبقه همکف3لومومبا،پالک

شعبه دوم:پیروزی،بین خیابان دوم و سوم نیروی 

 طبقه همکف – 169پالک -هوایی

 02174859 تلفن

 02174859 فکس
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ارائه خدمات به منظور انجام کلیه خدمات مرتبط با مهندسی عمران و  ساتگین ایستاشرکت مهندسین مشاور 

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

این شرکت خدمات اولیه خود را در زمینه حفاری و انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات آزمایشگاهی آغاز نموده و 

انجام داده و تجهیزات حفاری خود را منطبق بر فناوری تاکنـون بیش از سی هزار متر حفاری در خاک و سنگ 

روزاصالح و تکمیل کرده است. با توجه به سوابق مهندسی و مدیریتی فعاالن شرکت، توانایی انجام کلیه امور حفاری 

های سطحی و عمیق در زمان کوتاهی محقق  ، اکتشافات ژئوتکنیک و خدمات مشاوره ژئوتکنیک مانند طراحی پی

این شرکت هم اکنون مدعی دارا بودن بهترین تیم فنی و تجهیزات برای انجام کلیه خدمات ژئوتکنیکی با  گردید و

همچنین دارای و  باشد. این شرکت دارای پروانه خدمات فنی آزمایشگاهی ها می و در انواع زمین کیفیت بسیار باال

وزارت راه و شهرسازی از   ه یک جوشو پای بتن ارشدپایه  و پایه یک ژئوتکنیک به کار پروانه اشتغال

 .باشد می

 ملیاز سازمان استاندارد  17025و  17020ایزو  مفتخر به اخذ گواهینامه استانداردالزم به ذکر است این شرکت 

 شده است.نیز  ایران

 

 مشخصات افراد کلیدی:

 )سال(سابقه مدرک سمت نام نام خانوادگی
 26 لیسانس عمران مدیر عامل رضا بهامین

 10 لیسانس عمرانفوق  مدیر فنی بادیاعبدالمجید خان

 9 لیسانس عمران کیفی مدیر سعید وهابیسید 

 13 لیسانس حسابداری مالی مدیر ام لیال مایانباری

 9 لیسانس صنایع کارشناس فنی حسین محمدپور

 7 لیسانس مکانیک کارشناس فنی غالمرضا مهری نیلو

 5 کامپیوترلیسانس  I.Tکارشناس  پیام محمدی
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 فعالیت: اهی زمینه

کانیک خاک  :  ژئو تکنیک و م

 انجام حفاری های ژئوتکنیکی و نمونه برداری از اعماق مختلف زمین .1

به منظور شناخت دقیق تر الیه های زیرسطحی و همچنین دستیابی به پارامترهای نشست  .2

باربری و طراحی پایدارسازی گود پذیری الیه های خاک، جهت استفاده در محاسبات ظرفیت 

نیاز به انجام آزمایش 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 

 نفوذپذیری لوفران و لوژان 

 مستقیم درجا برش 

 پرسیومتری 

 ای لرزه نگاری درون گمانه 

 مقاومت الکتریکی 

انجام کلیه آزمایشهای آزمایشگاهی خاک و سنگ منطبق بر استانداردهای شناخته شده در  .3

باشد.خدمات  این مهندسین مشاور با کیفیت و دقت بسیار باال درحال انجام می آزمایشگاه 

 :گردد وه های زیر ارائه میآزمایشگاهی در این شرکت در قالب گر

 های آزمایشگاهی خاک همانند آزمایشهای شناسایی فیزیکی، مقاومتی و شیمی آزمایش 
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 های آزمایشگاهی سنگ آزمایش 

 آزمایشهای مرتبط با تعیین خصوصیات فیزیکی و مقاومتی بتن 

 آزمایشهای مقاومت مصالح از قبیل تعیین مقاومت کششی میلگرد و ورقهای فوالدی 

آزمایشگاهی ارائه گزارشهای زمین شناسی ومهندسی  ل نتایج آزمایشات صحرایی وتحلی .4

 ژئوتکنیک و مهندسی پی به منظور طراحی پی و سازه های ژئوتکنیکی

 ؛ای شامل ژئوتکنیک لرزه انجام آزمایشات ژئوفیزیک و .5

 ژئوالکتریک 

 ( لرزه نگاری سرعت امواج پرشیvs) 

 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: 

 آزمایش نمونه گیری از بتن تازه 

 بتن آزمایش اسالمپ 

 آزمایش عمل آوری بتن 

 آزمایش تعیین اندازه بتن تازه به روش وی بی 

 آزمایش آب انداختن بتن 

http://www.fabirco.com/maghaleh/concrete-laboratory.aspx
http://www.fabirco.com/maghaleh/concrete-laboratory.aspx
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 آزمایش تعیین هوای موجود در بتن 

 خت شده )کور گیر(س نمونه گیری از بتن و آزمایشات بتن 

  مقاومت فشاری بتنآزمایش 

 آزمایشات بتنی یافتن ویژگی های بتن ساخته شده 

 آزمایش بتن سفت شده 

  کف سازی آزمایش عملکرد 

 آزمایش مواد محافظ کیورینگ بتن 

  مقاومت فشاری بتنآزمایش 

 آزمایش مقاومت کششی بتن 

 زدگی آزمایش بتن در برابر یخ 

 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 

 

 : لرزه ایخدمات جنبی رد طرح اهی بهسازی 

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

سازی از قبیل سونداژ،آشکارسازی ،آزمایش و نمونه برداری از بتن،میلگرد،پلیت 

وآجر ،پیکربندی وتعیین ابعاد فونداسیون ونحوه اتصال آن به ستون،تعیین اتصال 

http://www.fabirco.com/maghaleh/feshari.html
http://www.fabirco.com/tabid/98/Default.aspx
http://www.fabirco.com/maghaleh/feshari.html
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نقاط سونداژ شده توسط مصالح مورد تایید  درپایان ترمیم تیر و ستون و.... و

 کارفرما

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

مطالعات، طراحی، نظارت و اجرای سازه های نگهبان اعم از  -های صنعتی و ... 

یم بستر مطالعات طراحی و اجرای تحک -نیلینگ، انکر، دیواره های حائل و .. 

مطالعات،  ... خاکهای مسئله دار، در پروژه های اجرایی اعم از شمع، میکروپایل و

طراحی و نظارت بر پروژه های ساختمانی و سازه های آبی مطالعات، طراحی و 

نظارت بر پروژه های ساختمان اعم از آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، 

طالعات، طراحی و نظارت بر پروژه م -مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و نظامی 

 های راه سازی

 

 قیر و آسفالت:

ارزیابی و انجام آزمایشات تعیین مشخصات قیر و نیز انجام آزمایش های مختلف طرح 

 . باشد می آزمایشگاه این مهم فعالیتهای از آسفالتی  مخلوط

 ارائه مشاوره در مراحل مختلف پروژه های راهسازی: 

 راه طراحی سازه روسازی 

 طراحی مخلوط آسفالتی 

 .کنترل کیفیت در اجرای روسازی راه و کارخانه آسفالت 

 .امور مشاوره در زمینه بهسازی و ترمیم راه ها 

 :های آسفالتی  آزمایش مخلوط 

  آزمایش طرح مخلوط آسفالتی به روش مارشال 

 آزمایش خستگی به روش کشش غیرمستقیم (IDT) و آزمایش خزش 

  آزمایش تعیین درصد قیر یا  Extraction 

 :آزمایش مشخصات سطحی روهي آسفالتی  

  آزمایش ارزش صیقلی سنگدانه ها(PSV )-  دستگاهAPM 

  آزمایش مقاومت در برابر لغزندگی( British Pendulum)  

http://soroosh.kntu.ac.ir/Default.aspx?tabid=2296
http://soroosh.kntu.ac.ir/Default.aspx?tabid=2297
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 آزمایش سایش لس آنجلس 

 ( دستگاه سبک تعیین توان باربری روسازی راهLWD) 

 : آزمایش 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 ) 

 

 ربخی از رپوژه اهی شرکت:

  مورد مطالعات ژئوتکنیک پروانه های ساختمانی در تمام نقاط شهر  700انجام بیش از

 تهران زیر نظر شهرداری و نظام مهندسی استان تهران 

 کنترل کیفیت زیرسازی و روسازی دهیاری های تهران 

 کنترل کیفیت سازه های فلزی مترو تهران 

  پروژه مسکونی و تجاری شهر تهران 1000کنترل کیفیت بتن های بیش از 

  سازمان  پروژه مسکونی و تجاری شهر تهران زیر نظر 1000کنترل کیفیت جوش بیش از

 و شهرداری تهراننظام مهندسی ساختمان 

 ین مشاور ساتگین ایستانام شرکت: شرکت مهندس 

  :483088شماره ثبت:                                                                   با مسئولیت محدودنوع شرکت 

  :آزمایشگاه مقاومت مصالحزمینه فعالیت 

 :021-74859تلفن تماس 

  :021-74859فکس 

 :وبسایتhttps://www.satginista.com/  

 :آدرس ایمیلsatginista @gmail.com   

 :ساختمان پاتریس،طبقه همکف3خیابان ستارخان،خیابان پاتریس لومومبا،پالک آدرس، 

 

http://soroosh.kntu.ac.ir/Default.aspx?tabid=2298
https://www.satginista.com/
mailto:tehransazehkoosha@gmail.com
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 ت و آزمااگشیهاتصاوری تجهیز : 
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 تاریخچه و معرفی شرکت

 

دهه فعالیت مستمر  دوگردیده ، با بیش از   بصورت سهامی خاص تاسیس 1381که در سال   "تهران سازه کوشا "شرکت 

و پویا ،هم اکنون در زمره شرکتهای برتر صنعت ساختمان کشور شناخته می شود ، ساختار مدیریتی این مجموعه همواره 

در تالش بوده است که بصورت پویا و نظامند ، در توسعه و تعالی زیرساختها عمرانی کشور ایفای نقش نماید و با اتکا به 

نی خود در راستای تحقق اهدافی چون توسعه صنعتی سازی و فناوری های نوین ساختمانی گام دانش و تجربه نیروی انسا

 .بردارد

نیز در طی سالیان متمادی ، همواره به نحوی بوده که این مجموعه  عامل شرکتعزم و اراده هیئت مدیره و مدیریت 

خصوصی را در جهت توسعه و تعالی رهنمون سازد و بیش از پیش ، بخشی از دغدغه های کار و اشتغال جوانان این مرزو 

سیاری همراه بوم را مرتفع نماید. بدیهی است تالش و سرمایه گذاری در این عرصه گسترده با مشکالت و چالش های ب

بوده که فراتر از انگیزه های اقتصادی مدنظر  بوده است اما هدف کارآفرینی بطور مستقیم و غیر مستقیم مهمترین عاملی 

 . قرار گرفته است
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 16 صفحه هلدینگ بهامین
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 طراحی،نظارت،اجرا،محاسبات

 های خاص،بازرسی،باز سازی وتزئینات داخلی ساختمان پل سازی،راه سازی،سد سازی،نقشه برداری،بلند مرتبه سازی،سازه
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شرکت مهندسی تهران سازه کوشا به منظور ارائه کلیه امور فنی و مهندسی از قبیل طراحی نظارت و اجرا با کادری مجرب 

سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد و با توجه به سوابق و فعالیت های مدیریتی و  5تاسیس گردیده ودارای گرید 

 ا به بهترین صورت ممکن دارا می باشد.  اجرایی، مهندسین شرکت توانایی انجام این امور ر

 :برخی از فعالیت ها و سوابق این شرکت به شرح ذیل می باشد
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 :سازمان نوسازی مدارس کشور

 آبادءاردوگاه تفریحی شهید ضیا*احداث 

 رس چهار کالسهامداحداث مجموعه  *

 *مقاوم سازی مدارس بویین زهرا

 :سازمان صنایع دفاع

 پروژه ساختمانهای ادوات نظامی *

 :صدا و سیماسازمان 

 برون مرزی*اجرای ساختمان 

 ترابری*بازسازی ساختمان 

 رستوران شبنم*بازسازی 

 شبکه الکوثر*طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی 

 دانشگاه صدا و سیمانوسازی دانشکده ی هنر*

 *اجرای محوطه سازی و تعریض فنس مجموعه ماهواره

 بخش خبری ساختمان شیشه ای *بازسازی

 *مقاوم سازی آسانسورهای ساختمان شهدای رادیو

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:

 *اجرای ساختمان سازمان نظام مهندسی شهرستان پردیس

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

 مجتمع شهید خرازی نیروی زمینیساختمان المانهای بازرسی و تست *

 مجتمع شهید خرازیحضرت رسول ساختمان المانهای بازرسی و تست *

 سازمان بسیج مهندسین:

 *طراحی و اجرای دکوراسیون غرفه های نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 

 واحد مسکونی واقع در مناطق زلزله زده استانهای کرمانشاه  38*طراحی، مقاوم سازی و اجرای 

 



 

 20 صفحه هلدینگ بهامین

 

 

 ی تهران سازه کوشانام شرکت: شرکت مهندس

 186861شماره ثبت:                                                                   نوع شرکت: سهامی خاص

 نظارت اجرا-زمینه فعالیت: طراحی

 021-74859تلفن تماس:

 021-74859فکس: 

  /https://www.tehransazehkoosha.comوبسایت:

  tehransazehkoosha@gmail.comآدرس ایمیل:

 2واحد 74آدرس:خیابان تهران نو،خیابان مسعود بخت آزاد،پالک

 

https://www.tehransazehkoosha.com/
mailto:tehransazehkoosha@gmail.com


 

 21 صفحه هلدینگ بهامین

 تصویر برخی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت:

 

 



 

 22 صفحه هلدینگ بهامین

 

 

 



 

 23 صفحه هلدینگ بهامین

 شده توسط شرکت: انجام آزمایشاتتصویر برخی از 

 

 

 



 

 24 صفحه هلدینگ بهامین

  

 



 

 25 صفحه هلدینگ بهامین

 

 



 

 26 صفحه هلدینگ بهامین

 تاریخچه و معرفی شرکت

بصورت شرکت مجری ذیصالح به عنوان مجری حقوقی مسئولیت  1399 سال در که  "بهامین سازان ایرانیان "شرکت 

طبق قانون با هدف اجرای اصولی  1399از سال  .های عمرانی و ساختمانی را برعهده دارد  ساخت و ساز و اجرای پروژه

های ساختمانی برای ثبت پروژه در سامانه خدمات مهندسی نیاز به معرفی مجری ذیصالح حقوقی است. الزم به ذکر  پروژه

است شناخت کافی از شرکت مجری ذیصالح انتخابی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که چگونگی اجرای کار و ایمنی 

 .ن اجرا و نظارت دقیق به این شرکت بستگی دارددر حی

های عمرانی  شرکت به عنوان ارائه دهنده انواع خدمات ساختمانی دارای پروانه مجری حقوقی، مسئولیت اجرای پروژهاین 

 .نماید  گیرد و با اطمینان کیفیت کار خود را تضمین می  و ساختمانی شما را بر عهده می

 کیساخت ساختمان در حال حاضر  رایساختمان ساخته شود. ز صالحیذ یتوسط مجر دیبا یامروز یساختمان ها

 یاستان تهران قادر به انجام آن م یاز نظر سازمان نظام مهندس تیصالح یاست که فقط شخص دارا یحقوق تیمسئول

 باشد.

 


