رزومه فنی و تخصصی
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی(مرام)

توانمنـد و نـوآور
در ابعاد بین الملل

امام خمینی (ره):

مهم این است که انسان در آن وقتی
که وقت کار است تکلیفش را بداند.
شما می دانید که این مملکت احتیاج
به کار دارد ،احتیاج به بازسازی دارد.

معرفی گروه مرام
برخی از مدیران ارشد و متخصصین کلیدی پروژه های عظیم کشور ایران ،پس از ارائه خدمات ارزنده در رشد،
شکوفایی ،عمران و آبادانی ایران اسالمی ،تالش نموده اند تا با تجمیع تجارب گوناگون خویش در کالبد شرکت
مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی(مـرام) ،پیشرو بکارگیری روش های نوین و کارآمد در عرصه های مدیریت و
اجرای پروژه های بزرگ ملی و بین المللی باشند.
وجود توانایی هایی برتر در زمینه های مدیریت انجام کلیه خدمات مهندسی ،تهیه ،تولید و اجرای پروژه های
بزرگ از یک سو و همکاری با شرکت های معتبر تأمین کننده منابع مالی از سویی دیگر ،پشتوانه شرکت مرام در
انجام پروژه های بزرگ طرح و اجرا و  EPCFمی باشد.
شرکت مرام ضمن بهره مندی از امکانات ،توانایی ها ،تجارب و تجهیزات شرکت های گروه مرام در قالب
کنسرسیوم مرام ،مسئولیت مدیریت ،هدایت و نظارت بر فعالیتهای اعضای کنسرسیوم را نیز به عهده دارد.
مدیریت استراتژیک و هماهنگی اعضای کنسرسیوم در خالل اجرای پروژه ها ،نظارت بر برنامه زمانبندی و
تدوین برنامه زمانبندی کلی پروژه ،تصمیم گیری های مالی جهت تأمین هزینه ها ،طراحی پروژه های EPCو عقد
قرارداد با شرکتهای مرتبط خارجی و داخلی ،تخمین نیازهای قرارداد در همه مراحل ،جمع آوری و ترکیب صورت
وضعیتها و بازیابی و تهیه اسناد مناقصات ،از جمله وظایف شرکت مرام می باشد.
4

پیام مدیرعامل

5

دغدغه توسعه متوازن و پایدار سرزمینمان همواره از جمله مسائلی بوده است که ذهن هر ایرانی را به خود مشغول می
سازد ،می توان نشست و به تاریکی لعنت فرستاد اما گاهی می توان برخواست و در حدِّ خود شمعی افروخـت ،چـرا کـه
تکلیف انسان به اندازه وسع او تعریف شده است .دیر زمانی این مسئله به مفهومی جمعی مبدّل شده بود که جهت کمک
به توسعه کشور حتما می بایست در دستگاه های دولتی حضور داشت چنین تصوری در میان مدیران کنونی گـروه مـرام
که در دهه  ، 70در جایگاه های مدیریتی وزارت خانه های راه ،نیرو و ...خدمت می کردند نیز وجود داشت اما در اواسـط
دهه  80و با تغییر نگاه ها به مقوله توسعه ،تصمیم این جمع مدیران بر آن شد که با تاسیس شرکت های عمرانی فعـال
در حوزه های گوناگون از جمله تحت لوای «گروه مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی» با کاهش بروکراسی هـا و پیچیـدگی
های مضر ،نسبت به جامه عمل پوشاندن به آرمان ها و اهدافشان اقدام نمایند .از آن زمان تا کنون هرکجا که احساس و
یقین حاصل شده است که نیاز به حضور گروه مرام بوده است این گروه با یک نگاه ملی وارد عرصه عمل شده است چه
آن زمان که نیاز به بومی سازی تکنولوژی های ساخت و مدیریت پروژه کامال ملموس بود و چه اکنون کـه نیـاز بـه ورود
سرمایه و انباشت آن در کشور احساس می شود گروه مرام سعی نموده است که اهتمام خویش را معطوف بـه اقتـدار و
عزت سرزمینمان کند .معتقدیم نباید بپرسیم که دیگران چه کردند باید بپرسیم ما چه کردیم و این توصیف به زیبایی در
این شعر از حضرت موالنا اشاره گردیده است که:
تو یکی نهای هزاری تو چراغ خود برافروز
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
که به است یک قد خوش ز هزار قامت کوز
که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر
سعید دادگسترنیا
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مرام

معرفی گروه مرام

شرکت های زیر مجموعه گروه مرام

مرام

پیاب سازه گستر

پایدار گستر بین الملل مرام
6

تُرا

سد تونل پارس

دانش فن زمین

جهاد نصر همدان

مهسار ابنیه

سازه گستر مرام

گواهینامه های مجموعه مرام در نظام فنی و اجرایی کشور
•
•
•
•
•
•
•

پایه یک رشته آب
پایه یک رشته ساختمان و ابنیه
پایه یک رشته راه و ترابری
پایه یک رشته تاسیسات و تجهیزات
پایه چهار رشته کشاورزی
پایه پنج رشته نفت و گاز
پایه پنج رشته صنعت و معدن

7

افتخارات مجموعه شرکت های مرام

8

افتخارات مجموعه شرکت های مرام

9

افتخارات مجموعه شرکت های مرام

10

افتخارات مجموعه شرکت های مرام

11

عضویت در مجامع و انجمن های مهندسی و حرفه ای کشور
گروه شرکت های مرام و اعضاء هیأت مدیره و مدیران آن با حضور فعال در سازمان ها ،انجمن ها و جوامع مهندسی ،در مجموعه های
ذیل عضو بوده و مشغول فعالیت هستند.

12

عضویت در مجامع و انجمن های مهندسی و حرفه ای کشور

13

عضویت در مجامع و انجمن های مهندسی و حرفه ای کشور

14

عضویت در مجامع و انجمن های مهندسی و حرفه ای کشور

15

آشنایی با اعضای هیئت مدیره

ردیف

پروژه  /سازمان

 1طرح سد مخزنی و نیروگاه کرخه

سعید دادگسترنیا
سمت  :مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
سوابق تحصیلی :کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه امیرکبیر

کارشناس سیستم انحراف ،بتن ،پی دیوار آب بند ،بدنه و سرریز

(سال)

1372-1376

 2طرح سد مخزنی و نیروگاه کرخه

مدیر امور مهندسی ساختمان و جانشین مجری طرح

1376-1380

 3طرح سد مخزنی و نیروگاه گتوند علیا

جانشین مجری طرح

1380-1381

 4شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشاور مدیر عامل

1381-1382

 5طرح سد مخزنی و نیروگاه کارون 4

مجری طرح

1382-1384

6
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سمت

سابقه کار

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی ( مرام ) مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره

تاکنون1384-

آشنایی با اعضای هیئت مدیره
ردیف

پروژه  /سازمان

 1پروژه سیلوی اکبرآباد شیراز
2

شرکت سازه پردازی ایران
-

خدمات طراحی ،مشاوره و نظارت سیلوهای گنبد و همدان

سمت

سابقه کار (سال)

دفتر طرح سیلوها-دستگاه
نظارت

1365-1366

مدیر شعبه شیراز

1366-1370

شرکت مهندسین مشاور ساختمان و صنعت ایران

احمد حبیب آگهی
سمت  :عضو هیئت مدیره
سوابق تحصیلی :کارشناسی راه و ساختمان
دانشگاه شیراز

3

-

خدمات طراحی ،مشاوره و نظارت سیلوهای اهواز ،کرمانشاه ،زاهدان ،تهران

-

خدمات طراحی ،مشاوره و نظارت کشتارگاه های صنعتی شهرکرد ،بجنورد ،اقلید ،گرمسار ،بهبهان

-

خدمات دفتر فنی سد کرخه (سپاسد) -نیروگاه های برق آبی استان کهکیلویه و بویر احمد

-

خدمات دفتر فنی تکمیل اتاق شیرها و نیروگاه سد مارون بهبهان

-

طرح واجرای سیلوهای  PTA1پروژه شهید تندگویان (بندر امام)

4

-

پروژه های احداث کارخانجات سیمان المرد و توسعه رامهرمز

5

شرکت پارس آسیا (امارات متحده عربی)

 6شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی
17

مدیر عامل و رئیس هیئت
مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره
مدیر عامل
مدیر هماهنگی پروژه های
ریحانه و مدیر طراحی
مهندسی

1370-1383

1383-1387
1387-1389
تاکنون1389-

آشنایی با اعضای هیئت مدیره

ردیف

سید مجتبی کابلی
سمت  :عضو هیئت مدیره و مدیر امور اداری -پشتیبانی
سوابق تحصیلی :کارشناسی مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسالمی

1

2

پروژه  /سازمان
جهاد توسعه منابع آب
 -دفتر مرکزی

امور تدارکات و پشتیبانی

1365-1384

 -دفتر مرکزی و سد کارون

مسئول پشتیبانی

1384-1387

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی
 -دفتر مرکزی – پاره وقت

مسئول پشتیبانی

1386-1387

 دفتر مرکزی18

سمت

سابقه کار (سال)

مدیر امور اداری  -پشتیبانی

تاکنون1387-

آشنایی با مشاوران

ردیف

پروژه  /سازمان

 1پروژه های عمرانی استانی

حبیب اهلل بیطرف
سمت  :مشاور مدیر عامل
سوابق تحصیلی :کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان
دانشگاه تهران

19

سمت
استاندار یزد

سابقه کار
(سال)

1365-1368

 2احداث مراکز آموزش علمی  -کاربردی

معاون سازندگی و آموزش وزارت نیرو 1369-1373

 3طرح ملی سد نیروگاه آبی کارون  3و 4

مجری طرح

1374-1384

 4پروژه های سدسازی و آبرسانی

وزیر نیرو

1376-1384

 5شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی ( مرام )

عضو هئیت مدیره

1384-1396

آشنایی با مشاوران
ردیف

پروژه  /سازمان

 1وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت نیرو
2
 شرکت توسعه منابع و آب نیروی ایران 3وزارت راه و شهرسازی
 4وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

حسن بیادی
سمت  :مشاور مدیرعامل
سوابق تحصیلی :کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانشگاه علوم و فنون مازندران
کارشناسی مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسالمی

سمت
-

مدیر کل خدمات و پشتیبانی
مدیر برنامه ریزی سد کرخه
مدیر خدمات و پشتیابی شرکت
مدیر کل هواشناسی استان خراسان
معاون نیروی انسانی و اداری دانشگاه صنعتی
مالک اشتر
عضو و نایب رئیس شورای اسالمی در دوره
های دوم و سوم
عضو کمیسیون برنامه ریزی ،بودجه و
اقتصادی و رئیس کمیته برنامه ریزی
کمیسیون برنامه ریزی بودجه و اقتصادی
رئیس و نماینده شورا در کمیسیون انضباطی
تاکسیرانی شهر تهران
رئیس و نماینده شورا در کمیسیون ماده 38
شهرداری تهران
نماینده شورا در کمیته حل اختالف شهرداری
تهران

-

مشاور مدیر عامل

-

-

-

وزارت کشور
5
 -شورای اسالمی شهر تهران

-

-

20

6

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی ( مرام )

سابقه کار (سال)

1356-1372

1372-1376
1376-1379
1379-1382

1382-1392

-1392تاکنون

آشنایی با مشاوران
ردیف

1

محمدکاظم جعفری
سمت  :مشاور مدیرعامل
سوابق تحصیلی:
دکتری مهندسی عمران  -ژئو تکنیک
دانشگاه مرکزی لیون فرانسه
کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک
دانشگاه  -ENTPEلیون فرانسه
کارشناسی ارشد مهندسی ژئومکانیک
دانشگاه  -U.S.M.Gگرونوبل فرانسه
کارشناسی مهندسی سازه
شریف
دانشگاه صنعتی
21

پروژه  /سازمان
شرکت مهاب قدس
پروژه های مختلف سد های خاکی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 مطالعات برآورد خطر زمینلرزه و ژئوتکنیک لرزه ای نیروگاههای حرارتی متنظر القائم و... نظارت بر اجرای مطالعات تکمیلی ارزیابی پارامترهای اساسی طراحی سایت نیروگاه اتمی بوشهر مطالعات شناسایی قنوات محدوده سایت فرودگاه امام خمینی (ره) تدوین ضوابط و مقررات شهر سازی به منظور ارتقاء ایمنی در برابر زلزله در تهران -پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای شهر تهران،استان لرستان،منطقه عسلویه سایت  3پارس جنوبی و...

3

شرکت سازه پردازی ایران

4

شرکت توسعه آب و منابع نیروی ایران

5

شرکت توسعه آب و منابع نیروی ایران
مؤسسه طرح ساحل ( قرارگاه قرب)
 -پروژه پل بندرعباس و قشم

7

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی ( مرام )

6

سمت
کارشناس ارشد
پروژه

مدیر پروژه

سابقه کار

(سال)

1366-1368

1370-1385

کارشناس ارشد
پروژه
کارشناس ارشد
پروژه

1372

معاون فنی

1373-1374

کارشناس ارشد
پروژه

1376-1377

قائم مقام مدیر
عامل

تاکنون1386-

1372

آشنایی با برخی مدیران ارشد
ردیف

1

پروژه  /سازمان

شرکت ساختمانی پایل کار
 -سد و نیروگاه جریانی گدارلندر

 2وزارت جهاد – اداره کل برق و انرژی
شرکت جهاد توسعه منابع آب

ابوالقاسم حسینخان
سمت  :مدیر فنی و اجرایی
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران -سازه
دانشگاه آزاد اسالمی
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران

3

شرکت پیاب سازه گستر
4

5
22

 احداث نیروگاه دوم سد شهید عباسپور احداث تونلهای آبرسان و کانال خروجی آب نیروگاه سدکرخه
 دفتر مرکزی احداث سد مخزنی شهر بیجار-گیالن طرح توسعه سیمان مشهد -خط ( 4خراسان رضوی) -احداث تصفیه خانه فاضالب کاشان-اصفهان

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی ( مرام )
 -احداث تونل ترافیکی توحید ( تهران )

 6شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی ( مرام )

سمت

سابقه کار (سال)

مسئول دفتر فنی کارگاه تونل اصلی دسترسی به مغار
نیروگاه

1372

مدیر پروژه و رئیس کارگاه

1373

مدیر پروژه پیمانکار

1374-1383

مدیر دفتر فنی مرکزی

1373-1383

مدیر پروژه پیمانکار

1383-1385

مدیر پروژه پیمانکار و معاون فنی شرکت

1385-1386

مدیر پروژه مدیریت طرح

1387-1390

مدیر فنی و اجرایی

تاکنون1390-

آشنایی با برخی مدیران ارشد

ردیف

پروژه  /سازمان
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

حامد دادگسترنیا
سمت :مدیریت امور قراردادها
سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی عمران
از دانشگاه آزاد اسالمی

23

1

-

دفتر مرکزی
دفتر مرکزی

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی (مرام)
2

سمت

سابقه کار (سال)

مسئول قراردادهای طرح سد کرخه

1382-1384

مدیر برنامه ریزی کنترل پروژه طرح سد کرخه

1384-1386

کارشناس فنی و امور قراردادها

1386-1388
1388-1389
1390-1391
تاکنون1391-

-

دفتر مرکزی
دفتر مرکزی

مدیر امور قراردادها

-

دفتر مرگزی

مدیر پروژه

-

دفتر مرکزی

مدیر امور قراردادها

-

آشنایی با برخی مدیران ارشد

ردیف

مرتضی نوروزپور
سمت  :مدیر دفتر توسعه  ،بازار و ارتباطات
سوابق تحصیلی :کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی
دانشگاه عالمه طباطبایی
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه شهید بهشتی

پروژه  /سازمان

 1شرکت آویسا طرح پویا
 2شرکت آبادپی پایدار
گروه بین المللی رهشهر
3
شرکت عمران آب رهشهر 4گروه بین المللی رهشهر

شهرداری تهران(پاره وقت)
 5شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی (مرام)

24

سمت

سابقه کار (سال)

مدیر اجرایی

1392-1393
-1394تاکنون

عضو هیئت مدیره

مدیر اجرایی تاسیسات زیر
بنایی

1394-1396

کارشناس مطالعات تاسیسات
زیر بنایی منطقه ویژه انرژی بر
پارسیان  ،منطقه آزاد ماکو ،
پتروشیمی پاسارگاد  ،زنجان

1393-1394

عضو کارگروه تدوین برنامه سوم
توسعه شهرداری تهران

-1396تاکنون

مدیر پروژه

-1396تاکنون

آشنایی با برخی مدیران ارشد
ردیف

پروژه  /سازمان

سمت

سابقه کار (سال)

شرکت ساختمانی زرین دست

 - 1قطعه چهارم راه محور اصفهان –شیراز و فرودگاه
آباده

شرکت توسعه احیا
 پروژه طرح توسعه سبا ذوب آهن - 2دفتر مرکزی

فراز اکبری
سمت:مدیر پروژه
سوابق تحصیلی :کارشناسی ارشد مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف

25

 -پروژه خط ورق رنگی مجتمع فوالد مبارکه

شرکت جهاد توسعه منابع آب
 -تونل انتقال آب چشمه لنگان

5

6

 -تونل انتقال آب چشمه لنگان

مسئول اجرایی

1376

مسئول دفتر فنی

1378-1379

مسئول دفتر فنی

1379-1380

رئیس کارگاه

1380-1381

مسئول دفتر فنی

1381-1383

رئیس کارگاه

1383-1384

 -تونل انتقال آب چشمه لنگان

مدیر پروژه

1384-1387

 -پروژه سد مخزنی غدیر

مدیر پروژه

1387-1389

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی ( مرام ) مدیر هماهنگی پروژه های اصفهان
 -شهر رویاها ( اصفهان )

مدیر پروژه

1389-1391
1389-1391

آشنایی با برخی مدیران ارشد
ردیف

حمید بهشتی
سمت :مدیر پروژه
سوابق تحصیلی:
کارشناسی برق قدرت
دانشگاه آزاد تهران جنوب
کارشناسی ارشد مدیریت سیستمهای اطالعاتی
دانشگاه تهران
دانشجوی مقطع  Phdمدیریت دولتی ،گرایش
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
دانشگاه تهران
26

سمت

پروژه  /سازمان

سابقه کار
(سال)
83-81

 1شرکت مهندسی رز سیستم

کارشناس فنی

 2شرکت تپاک (نمایندگی کونیکا  -مینولتا ژاپن)

کارشناس فنی سیستمهای رادیولوژی دیجیتال

87-83

 3شرکت مهندسی سپاسد

کارشناس واحد طراحی سیستمهای تامین توان
خط  7مترو تهران

88-87

 4شرکت بلند پایه

مسئول واحد تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه
احداث ایستگاه ( A4-2بیمه) خط  4مترو
تهران

90-88

•
•
•

 5شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی ( مرام )

•
•

سرپرست کارگاه بیمارستان الهادی
سرپرست کارگاه پروژه مسکونی برلیان
داراباد
مدیر پروژه تجهیز و احداث معدن مارنئولی
گرجستان و کارخانه آسفالت پونی جاال
جانشین مدیر پروژه تونل شاک پاک بابا
جانشین مدیر پروژه احداث هتل بهار
مشهد

1384-1396

آشنایی با برخی مدیران ارشد

ردیف

محمدعلی دادگسترنیا
سمت:مدیر پروژه
سوابق تحصیلی :کارشناسی ارشد مهندسی عمران -زلزله
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه شهید بهشتی

27

پروژه  /سازمان

سمت

سابقه کار (سال)

شرکت عمران فجر صادق
 - 1پروژه برج های مروارید غرب

مسئول دفتر فنی

1392-1393

 2شرکت ایستاتو ویژه داریان

عضو هیئت مدیره

تاکنون1395-

همکاری در تهیه گزارش و
ارزیابی سریع سازه ها پس از
زلزله کرمانشاه

1396

مدیر پروژه

تاکنون1395-

 3دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی (مرام)
4
 -احداث سازه های پیش ساخته

حوزه های کاری گروه مرام

سد

اسکله

راه

مترو

28تونل

نیروگاه

تاسیسات نفت و گاز

ساختمان

فرودگاه

شهرسازی

اهم پروژهای گروه مرام

تونل
29

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه تونل
زمینه فعالیت :
مدیریت طرح
مدت زمان پروژه :

تونل توحید
ترافیکی  -شهری

 30ماه
کارفرما :

شهرداری تهران

30

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه تونل
زمینه فعالیت :
اجرا
مدت زمان پروژه :

تونل شاکپاک بابا
ترافیکی – جاده ای
(بین شهری)

31

 1سال
کارفرما :

دولت قزاقستان

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه تونل
زمینه فعالیت :
مطالعه و طراحی مرحله اول
محل اجرای پروژه :

راه و تونل چارمغزک

32

تاجیکستان  ،شهر دوشنبه
کارفرما :
وزارت نقلیات تاجیکستان
و
وزارت نیروی ایران

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه تونل
زمینه فعالیت :
مطالعات خدمات مهندسی
طراحی سیستم تهویه هوا

تونل استقالل

مدت زمان پروژه :

 1سال
کارفرما :

دولت تاجیکستان

33

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه تونل
زمینه فعالیت :

اجرا

شفت های خط  6مترو تهران

مت زمان پروژه :
 4ماه

کارفرما :
شرکت مترو تهران

34

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه تونل
زمینه فعالیت:
پیمانکار تجهیزات
محل اجرای پروژه :

تونل های سد کارون 3

خوزستان
کارفرما :

شرکت توسعه منابع آب و
نیروی ایران

35

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه تونل
زمینه فعالیت:
پیمانکار تجهیزات

تونل های دسترسی در سد
کارون 3

36

کارفرما:
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه تونل
زمینه فعالیت :
پیمانکار مدیریت ساخت
محل اجرای پروژه :

تونل انتقال آب چشمه
لنگان

اصفهان  ،فریدون شهر
کارفرما:

سازمان آب منطقه ای
اصفهان

37

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه تونل
زمینه فعالیت :
پیمانکار اصلی
محل اجرای پروژه :

احداث ایستگاه مترو
مطهری و تونل های
اطراف آن

38

شیراز
کارفرما:

سازمان قطار شهری شیراز

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه تونل
زمینه فعالیت:
مطالعات ،تامین و اجرا
پل شهید کشوری و خط  2مترو و تراموای اصفهان

محل اجرای پروژه :

اصفهان

کارفرما:

شهرداری اصفهان

39

اهم پروژهای گروه مرام

ساختمان

40

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه ساختمان
زمینه فعالیت:
طراحی ،ساخت و اجرا
مدت زمان پروژه :

برج دانشگاه مشهد

 50ماه
کارفرما:

بخش خصوصی

41

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه ساختمان
زمینه فعالیت:
طراحی  ،تامین و ساخت
مدت زمان پروژه :

پروژه مجتمع مسکونی
یاسین

 18ماه
کارفرما :

بخش خصوصی

42

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه ساختمان
زمینه فعالیت:
طراحی  ،تامین و ساخت
مدت زمان پروژه :

مجتمع مسکونی برلیان
داراباد

 20ماه
کارفرما :

بخش خصوصی

43

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه ساختمان
زمینه فعالیت:
طراحی ،ساخت و اجرا
مدت زمان پروژه :

مطالعات پروژه 286
واحدی مجتمع تجاری و
مسکونی قم

44

 25ماه
کارفرما :

بخش خصوصی

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه ساختمان
زمینه فعالیت :

طرح و اجرا
مجتمع تجاری ،اداری و هتل نگین اصفهان

مدت زمان پروژه:
 40ماه

کارفرما :
بنیاد تعاون ناجا

45

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه ساختمان
زمینه فعالیت:

طراحی ،ساخت و اجرا
هتل و مجتمع تجاری بهار مشهد

مدت زمان پروژه:
26ماه

کارفرما :
بخش خصوصی

46

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه ساختمان

زمینه فعالیت:
بیمارستان الهادی قم

طراحی و بهسازی

مدت زمان پروژه :
 20ماه

کارفرما:
بخش خصوصی

47

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه ساختمان
زمینه فعالیت:

طراحی فاز اول و برنامه ریزی فیزیکی
جمعیت هالل احمر ایرانیان در دبی

کارفرما:
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

48

اهم پروژهای گروه مرام

سد

49

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه سد
زمینه فعالیت:
تجهیزات الکتریکی و
هیدرومکانیکی
سد سیمره

محل اجرای پروژه :
ایالم

کارفرما :
شرکت توسعه ی منابع آب و نیرو
ایران

50

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه سد
زمینه فعالیت:

سد گیالنغرب

تجهیزات الکتریکی و
هیدرومکانیکی

محل اجرای پروژه :
کرمانشاه

کارفرما:
شرکت توسعه ی منابع آب و نیرو
ایران

51

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه سد
زمینه فعالیت:

پیمانکار تجهیزات
سد و نیروگاه منج (پروژه سد کارون ) 4

مدت زمان پروژه :
 1سال

کارفرما :
شرکت توسعه ی منابع آب و نیرو
ایران

52

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه سد
زمینه فعالیت :
پیماکار مدیریت ساخت
سد بتنی رئیسعلی دلواری

محل اجرای پروژه :
بوشهر
کارفرما :

شرکت آب منطقه ای فارس ،
بوشهر  ،کهگیلویه و بویر
احمد

53

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه سد
زمینه فعالیت :

پیمانکار مدیریت ساخت
سد کارابورا

محل اجرا پروژه :
کشور قرقیزستان

کارفرما :
واحد منابع آب قرقیزستان

54

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه سد
زمینه فعالیت :

پیمانکار مدیریت ساخت
سد خاکی مخزنی سیازاخ

محل اجرای پروژه :
کردستان

کارفرما :
شرکت آب منطقه ای غرب
کشور

55

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه سد
زمینه فعالیت :

پیمانکار مدیریت ساخت
سد بیجار

محل اجرای پروژه :
گیالن  ،رشت

کارفرما :
شرکت آب منطقه ای گیالن

56

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه سد
زمینه فعالیت :

مطالعات مرحله اول و دوم
سد و نیروگاه گویژان

محل اجرای پروژه :
کردستان

کارفرما :
شرکت توسعه ی منابع آب و نیرو
ایران

57

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه سد
زمینه فعالیت :

مطالعات مرحله اول و دوم
سد و نیروگاه بختیاری

محل اجرای پروژه :
لرستان

کارفرما :
شرکت توسعه منابع آب و نیروی
ایران

58

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه سد
زمینه فعالیت :

مطالعات مرحله اول و دوم
سد و دریاچه مصنوعی چیتگر

مدت زمان پروژه:
 3سال

کارفرما :
شهرداری تهران
سازمان مهندسی و سازمان
مشاور

59

اهم پروژهای گروه مرام

راه

60

معرفی گروه مرام

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه راه
زمینه فعالیت :

آزادراه تهران شمال

امکان سنجی  ،مطالعات و
طراحی مرحله اول قطعه
سوم آزادراه تهران شمال

محل اجرای پروژه :
استان مازندران

کارفرما :
شرکت آزادراه تهران شمال

61

معرفی گروه مرام

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه راه
زمینه فعالیت :

دره فرحزاد

خدمات مهندسی مشاور
برای مطالعات پایدارسازی

محل اجرای پروژه :
استان تهران

کارفرما :
ستاد پیشگیری و مدیریت بحران
استان تهران

62

اهم پروژهای گروه مرام

تاسیسات نفت و گاز

63

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه نفت و گاز
زمینه فعالیت :

پیمانکار مدیریت ساخت
محل اجرای پروژه :
خط انتقال گاز  56اینچ پارس جنوبی

استان بوشهر ،بندر عسلویه
کارفرما :
شرکت نفت و گاز پارس

64

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه نفت و گاز
زمینه فعالیت :
پیمانکار مدیریت ساخت
محل اجرای پروژه :
خط انتقال گاز  16اینچ پارچین دماوند
(فاز  1و  2و ) 3

پارچین دماوند

کارفرما :
شرکت ملی گاز ایران

65

اهم پروژه های گروه مرام در حوزه نفت و گاز
زمینه فعالیت :

پیمانکار مدیریت ساخت
محل اجرای پروژه :
خط انتقال گازتربت حیدریه

استان خراسان  ،تربت
حیدریه

کارفرما :
شرکت ملی گاز ایران

66

با تشکر از توجه شما
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی(مرام)

