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ادژو صنعتی سازآشنائی مختصر با شرکت ساختمانی 

اری و این شرکت با سالها تجربه و با ارائه خدمات تخصصی و مدیریت در طراحی و اجرا و همک

MCو EPC-Fو EPCعضووویت در کنسرسوويوم بووا شوورکت هووای مطوور  اروپووایی در   الوو  

ق موی  توانمندی خود را محق(مدیریت پيمان،سرمایه گذاری به همراه طراحی و اجرا و پيمانکاری)

فت سازد و تاکنون در امر سازندگی و اجرای طرحهای عمرانی و غير عمرانی خصوصاً در زمينه ن

سوتان  ، انبووه سوازی مسوکن، بيمار   (برج سوازی )و گاز و فوالد و احداث ساختمانهای بلند مرتبه 

ای سازی، پارکينگ های طبقاتی،  مجموعه های فرهنگی و تفریحی، اداری و تجواری و سوازه هو   

و مجموعه (به روشهای  ال  لغزنده و تونلی)اسکلت فلزی پيش ساخته و سازه های بتنی خاص 

ت بوا تووان   های صنعتی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان و ابنيه های سنگين توانسته اسو 

بوا  باال و کيفيت مطلوب، رضایت خاطر کارفرمایان محترم را فوراه  سوازد و هو  اکنوون    اجرایی

ر و بوا  ارتقاء کيفی نيروهای مدیریتی و متخصص و کادر فنی کار آمد و بوا نگورد دانوش محوو    

وجوه بوه   ماشين آالت پيشرفته در امر طراحی و اجرا و توليد به فعاليت خود ادامه می دهد و بوا ت 

موام  سوابق کاری و امکانات بالقوه فنی و مالی این توان را دارد که پروژه هوای مختلور را در ت  

.به انجام رساند...( و PMBOK)سطو  با استاندارد های روز دنيا 



دستگاههایبافلزیهایسازهایکارخانهامکاناتدارایشرکتحاضرحالدرضمناً

وپيچوجوشیفلزیهایسازهانواعتن30/000توليدتوانساالنهکهپيشرفتهواتوماتيک

.باشدمیایمهره

تمشارکبامنطقهوکشورکنونینيازبهتوجهباهاسازهسازیمقاومزمينهدرهمچنين

جداگرهایننویتکنولوژیانتقالبهنسبتاروپاییشرکتليسانستحتوگستردسازمان

اناستدر(مبناایلرزهجداگرهای)شرکتنامتحتجداگرهاتوليدکارخانهاحداثوایلرزه

.نمایدمیگيریپیگيالن



گروه سازادژ
(کارخانه-طراحی-مشاوره-پیمانکاری)

کنسرسيوم  
(, WWTS,…Danieli)

ساخت)شرکت جداگر لرزه ای مبنا 
و اجرای جداگر های لرزه ای 

Base Isolator)
اری  پيمانک)شرکت ساختمانی سازادژ 

(EPCمشاوره و انبوه سازی و 



سازادژحوزه فعاليت شرکت 

:نوینپيمانکاری و اجرا با سيست  های •
تشکيل تي  های مدیریتی و اجرائی متخصص و مجرب در رابطه با نوع پروژه•
و راه اندازیکارهای  رارداد اصلی در  ال   راردادهای فرعی تامين، نص زیع تو •
دفترمرکزیهای مناس  و مداوم جهت باال بردن و تامين کيفيت مناس  با نظارت کنترل •
هماهنگی بين عناصر فنی و اجرائی ازطریق برنامه ریزی و اعمال کنترل مناس  با ماهيت                                               •

پروژه 
:تاسيساتسازه و –معماری طراحی •

ایجاد تي  های طراحی مناس  با توجه به نوع و موضوع پروژه•
همکاری با شرکت های اروپایی•
طر   مطالعات پایه انجام •
مکانيکیفاز یک و هماهنگی با تي  طراحی سازه و طراحان تاسيسات بر ی و طراحی •
معماری و سازه و تاسيسات2هماهنگی نهایی فاز •
سازی   هينهبدفترچه برآورد هزینه پروژه و تهيه و تکميل اسناد فنی مناس  برای منا صات با هدف تهيه •

طر  هافنی مشخصات 

:EPCپروژه های •
بصورت ها پروژهساختمانی سازادژ با توجه به در اختيار داشتن تي  های متخصص طراحی و اجرا با توان انجام شرکت 

.ذکر نمودرامی توان موارد زیر EPCرا دارا ميباشد از جمله اهداف پروژه ها بصورت سی .پی.ایی
زمان  شروع اجراء پروژه های همزمان با کار طراحی و صرفه جویی در امکان •
صرفه جویی در هزینه های کارفرما•
اجراایجاد هماهنگی کامل بين طر  و امکان •
مهندسی ارزد•

:مقاوم سازی•
ی انجام امور با توجه به نياز کنونی به مقاوم سازی لرزه ای و تقویت سازه و ایمنی در برابر زلزله این شرکت توانای

:مذکور را با استفاده از سيستمهای نوین چون
Base Isolation, Damper, FRP,…

خارجی را دارا ميباشد و همچنين جهت باال بردن کيفيت پروژه ها و استفاده از دانش روز در این زمينه با شرکت های
.همکاری مينماید

با همکاری و حمایت سازمان  .اروپاییتحت ليسانس شرکتDamperو  Base Isolatorساخت    •
. گسترد و نوسازی در شهرک صنعتی سپيدرود رشت ا دامات اوليه بعمل آورده است

:  توليد  طعات فوالدی•
وليد  طعات تکارخانه جهت انجام پروژه ها با اسکلت فلزی پيش ساخته شرکت ساختمانی سازادژ با در اختيار داشتن 

.سریع اجرا مينمایدبصورت فوالدی پروژه های مذکور را با مشخصات فنی استاندارد 







روزنامه رسمی شرکت سازادژ



روزنامه رسمی شرکت سازادژ
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نام و نام ردیف 

خانوادگی

سال فارغ دانشگاه و اخذ مدرکمدرک تحصیلی

لیالتحصی

کارشناسی عمران •عباس عطاآفرین1

 MBAکارشناسی ارشد •

 DBAدکترای حرفه ای•

دانشگاه مشهد•

مدیریت صنعتی•

ایران

دانشگاه تهران•

65

89

94

ITکارشناسی •نبنفشه عطاآفری2

ITMکارشناسی ارشد •

دانشگاه بابل•

دانشگاه شهید •

بهشتی

90

93

87دانشگاه آزادکارشناسی عمرانامین اصالنی3

سهامداران و مدیران



سال فارغدانشگاه و اخذ مدرکمدرک تحصيلینام و نام خانوادگیردیر 
لیالتحصي

72دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد معماریمحمود نقی زاده1

کارشناسی عمران حسين صائبی2
68دانشگاه تهرانارشد ژئوتکنيککارشناسی 

71

3
کارشناسی عمران بابک زندی حقيقی

ارشد مهندسی زلزلهکارشناسی 
دانشگاه تهران 

صنعتی شریردانشگاه 
68
74

کارشناسی عمران هادی عظيمی4
ارشد ژئوتکنيککارشناسی 

68دانشگاه عل  و صنعت

92دانشگاه شهيد بهشتیکارشناسی ارشد مدیریت پروژهمحمدرضا البرزی5
76دانشگاه عل  و صنعتکارشناسی عمران آبفرزانه صائبی6
77دانشگاه صنعتی اصفهانکارشناسی عمرانمحمدرضا ایران نژاد7
82دانشگاه عل  و صنعتکارشناسی ارشد عمرانفرهاد کروبی8
64دانشگاه صنعتی تبریزکارشناسی مکانيک سياالتشهاب ناصری9

سينا عظيمی10
کارشناسی عمران

ومدیریت ارشد مهندسی کارشناسی 
وساخت

يردانشگاه صنعتی خواجه نص
يرصنعتی امير کبدانشگاه

90
92

11
مهران خواجه 
71دانشگاه آزاد تهران جنوبکارشناسی عمرانمسعودی

75دانشگاه عل  و صنعتکارشناسی ارشد صنایعداوود هشيار12
82دانشگاه آزاد تبریزکارشناسی ارشد معماریالناز شاهپوری13
87مجتمع فنی تهرانکارشناسی معماریشيما طالبی14

کادر فنی و مشاور



سال فارغ دانشگاه و اخذ مدرکمدرک تحصیلینام و نام خانوادگیردیف 

یالتحصیل

85الکسانترالنانتدکترای عمرانشریف پورمحمد1

53دانشگاه تهرانکارشناسی نقشه برداریمحمدرضا سالکی2

75آزاد تهران مرکزکارشناسی عمرانسیاوش وکیل زاده3

74دانشگاه مازندرانکارشناسی عمرانسید محمد شفیعی4

73یردانشگاه صنعتی امیرکبکارشناسی عمرانفرزاد خامه ای5

75دانشگاه علم و صنعتکارشناسی ارشد عمرانآرش رضایی6

76دانشگاه آزاد مرکزکارشناسی برقمهدی نوروزی7

78دانشگاه آزاد اراککارشناسی عمرانسعید بیگ محمدی8

81دانشگاه آزاد اراککارشناسی عمراناحمدرضا شاه نظری9

83دانشگاه آزاد الرستانکارشناسی عمرانسید محمد رسولی آهاری10

74دانشگاه آزاد قائمشهرکارشناسی عمرانبابک رضائیان11

78دانشگاه آزاد کرمانشاهکارشناسی عمرانمازیار رضایی12

87دانشگاه آزاد کرمانشاهکارشناسی معماریمحمدهادی رنجبر13

88دانشگاه آزاد اهوازکارشناسی عمرانمحمد مهدی عباسی14

90عالمه دهخدا فرزینکارشناسی معماریزینب کبیری15

87دانشکده فنی کرمانشاهکارشناس عمرانصادق سعیدی مقدم16

کادر اجرایی و کارگاهی



تجاری گلدان-طراحی پروژه مجتمع مسکونی 

(2آفرین )اداری خيابان گاندی –طراحی پروژه تجاری 

(شرکت آتی ساز: کارفرما)طراحی پارکينگ طبقاتی پرنيان 

(2شهرداری منطقه : کارفرما)ورزشی ستارخان  -طراحی مجتمع تجاری

(موسسه ميرداماد:کارفرما)طراحی مجتمع آموزشی ميردامادشهرری

(15شهرداری منطقه : کارفرما)طراحی مسجد سيد الشهدا ء 

(15شهرداری منطقه : کارفرما)طراحی مجتمع تجاری رضوان 

( مترو) شرکت راه آهن شهری تهران و حومه N2طراحی سازه ایستگاه   

(مترو ) طراحی سازه ایستگاههای بهشت زهرا و کهریزک تهران و حومه 

بنياد مسکن انقالب اسالمی–طبقه 19و 15شامل چهار برج 2طراحی سازه ساختمانهای ارتفاعی کاشانه 

مجتمع مس ميدوک کرمانبنياد مستضعفان و جانبازان2طبقه نصر 20طراحی سازه ساختمان ارتفاعی 

طراحی سازه ساختمانهای جنبی مجتمع خاتون آباد کرمان

طراحی سازه سایت اکسيژن مجتمع مس سرچشمه کرمان

طراحی سازه واحدهای عملياتی مجتمع پتروشيمی خوزستان 

طراحی سازه سکوی ساخت دکلهای پارس جنوبی بندر خرمشهر

طراحی سازه دیوار ساحلی بندر عسلویه 

طراحی سازه ساختمانهای اداری پتروشيمی بوعلی سينا ماهشهر

طراحی سازه گسترد بيمارستان پارس تهران

تختخوابی آموزشی اراک500طراحی سازه بيمارستان 

طراحی سازه ساختمان ارتفاعی استانداری گيالن

خيابان وليعصر تهران-طبقه آرمينا21طراحی سازه ساختمان ارتفاعی 

طبقه الوند با مشارکت شهرداری تهران20طراحی سازه مجتمع اداری تجاری 

(جنت آباد تهران)تختخوابی اميد 200طراحی سازه بيمارستان 

پروژه های طراحی شده توسط شرکت ساختمانی سازادژ



ه اسکلت فلزی ولنجکروژپ-8

سازادژو صنعتی شرکت ساختمانی شدهپروژه های اجرا

طراحی و ساخت مرکز پالسمای ایرانيانپروژه-9
پروژه زیرگذر و رستوران روباز برج ميالد-10

مجتمع مسکونی مهستان بندر انزلیپروژه-3
(سئول)پروژه مجتمع مسکونی شهدای سوم خرداد -4
راسی فرامرزیه2000پروژه گاوداری -5
راسی آتيه دوشای سلماس2000پروژه گاوداری -6
تفریحی و رفاهی شهر ری-پروژه مجتمع ورزشی-7

یک شرکت آتی سازو مجتمع تجاری پرنيانروژه پارکينگ طبقاتی پ-1
طراحی و اجرای پارکينگ طبقاتی شهيد کشوردوستپروژه-2

تجاری گلدان-ه مشارکتی مجتمع مسکونی پروژ-13

پروژه تاالر مرکزی شهر اراک-16

واحدی بندر انزلی2000مجتمع مسکونی پروژه-14

پروژه مقاوم سازی و انجام عمليات ابنيه برج ابریش -17

تجاری گاندی-ه مشارکتی مجتمع مسکونیروژپ-20

واحدی مهرکارگری کاوه84پروژه مجتمع مسکونی -18
واحدی بندرانزلی80پروژه مجتمع مسکونی -19

ساخت و نص  اسکلت فلزی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات-21

(Bبلوک )پروژه برج مسکونی تعاونی مسکن شرکت صنایع هواپيمایی ایران -15

اسکلت فلزی تاالر شهر کيش-11
اسکلت فلزی بانک ایران و اروپا شعبه کيش-12

واحدی مسکن مهر نفت اهواز1500ه روژپ-22
ه سوله های نگهداری غالت بندر امامروژپ-23
راسی1500دامداری کنگاور ه روژپ-24
(عميقشرکت فن آوری آبهای)ساخت و نص  اسکلت فلزی پاالیشگاه بندر عباس ه روژپ-25
شهرک غرب–اجرای برج مهستان به رود  ال  لغزنده -26
یکشور ليب–شعبه مرکزی بانک الجماهيری غریان -27



سازادژو صنعتی شرکت ساختمانی شدهپروژه های اجرا

پروژه ساختمان تجاری مسکونی سعادت آباد تهران-30
طبقه مسکونی تهران14پروژه ساختمان -31
طبقه آرميتا خيابان ولی عصر تهران21پروژه برج -32
طبقه تجاری اداری شهاب خيابان ولی عصر تهران17پروژه برج -33
پروژه ساختمان سازمان برنامه و بودجه تهران خيابان بهشتی-34

پروژه ساختمان مسکونی یوسفآباد تهران-28
پروژه ساختمان مسکونی سعادت آباد تهران-29

طراحی پروژه مجتمع تجاری و اداری و تفریحی طاق بستان کرمانشاه

(3آفرین)طراحی پروژه تجاری و اداری خيابان زاگرس ميدان آرژانتين 

(4آفرین)10طراحی پروژه تجاری اداری خيابان گاندی 

پروژه های در دست طراحی شرکت ساختمانی سازادژ

سازادژو صنعتیپروژه های در دست اجراء شرکت ساختمانی

اجرای پروژه مجتمع تجاری و اداری و تفریحی طاق بستان کرمانشاه

(3آفرین)اجرای پروژه تجاری و اداری خيابان زاگرس ميدان آرژانتين 

(4آفرین)10اجرای پروژه تجاری اداری خيابان گاندی 



تاور کرین پتن 
ليپرکرین تاور 

لغزندهست کامل  ال  
تنی20جرثقيل 
ليپربچينگ  

مينی بچينگ 
پمپ بتنی

تنی 2.5دامپر 
ليتری بر ی 750بتونير 
ليتری دیزلی 750بتونير 

بتونير مالت ساز بر ی 
وسيله نقليه کارگاه

تراکتور
دیزل ژنراتور

اتوميکسر
هيلتی
بر یميلگرد بر  يچی 

خ  کن ميلگرد بر ی 
باالبر

ویبراتور بنزینی و بر ی 
کامپکتور

بتن تخليه ت باگ
متحرک بزرگکاروان 

کانکس سرویس حمام
کانکس 

کانتينر انبار
تنی180سيلوی سيمان 
تنی 60سيلوی سيمان 
تنی 50سيلوی سيمان 

تنی 30سيمان سيلوی 
 ال  فلزی جور با ملحقات آن
جکهای فلزی و ساده و صليبی 

پایه های داربست چکشی 
داربست 

دوربين نقشه برداری نيو
دوربين نقشه برداری تئودوليت 

کامپيوتر کارگاه 

ليست ماشين آالت وابزار
دستگاه 
دستگاه
طولمتر 

دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه

متر مربع
عدد

متر مربع
متر مربع
دستگاه 
دستگاه
دستگاه

2
1
200
2
2
3
2
6
4
3
1
6
3
3
3
2
4
4
8
20
2
6
4
2
21
4
2
4
3
2
6300
3800
2000
2000
3
2
10

دستگاه جود دروازه ای تمام اتوماتيک
دستگاه برد راسته بر هفت فکه

ميلی متری25دستگاه گيوتين برد 
متر2به عرض 
پانچدستگاه 

دستگاه جود زیرپودری
فایررگتی 

co2دستگاه جود 

تنی10دستگاه جرثقيل دروازه ای 
تنی3دستگاه جرثقيل دروازه ای 

تنی5دستگاه جرثقيل سقفی 
تن7ليفتراک 

وانت
دستگاه کامپيوتر

دستگاه اره نواری اتوماتيک

دستگاه 
دستگاه
دستگاه

اهدستگ
دستگاه
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه

1
1
1

1
3

40
40
1
1
2
1
1
6
1



پروژه عسلویه

پروژه بندرعباس



اجرای برج مهستان به رود  ال  لغزنده

مهستانB3برج شرکت آپارتمان سازی مهستان: کارفرما 



اجرای برج مهستان به رود  ال  لغزنده

مهستانB3برج شرکت آپارتمان سازی مهستان: کارفرما 



ج 
 بر
ذر
رگ
زی

الد
مي

ميالد رستوران روباز برج 



(زاگرس)3اداری آفرین اجرای برج 



پروژه تجاری ،اداری و تفریحی طا بستان اجرای 
کرمانشاه



(گاندی)4برج اداری آفرین اجرای 



انزلیواحدی مجتمع مسکونی مهر بندر 2000پروژه 



ابنيهعمليات سازی و انجام مقاوم 

ابریشماداری –تجاری مجتمع 



غریان ليبیمرکزی بانک الجماهيری شعبه 

کشور ليبی:محل پروژه 
مربعمتر 8000:  پروژهمساحت زیر بنای 

M.J.Fشرکت             ليبی: کارفرما 



واحدی مسکن مهر نفت اهواز1500پروژه 



رنيانپپروژه پارکينگ طبقاتی و مجتمع تجاری 



ردوستکشوطبقاتی شهيد پارکينگ 



کنگاور   پروژه دامداری 
( رأسی3000)



پروژه سوم خرداد
(سئول )

شرکت عمران و توسعه شهرک  دس: کارفرما 

ولنجکمجتمع مسکونی پروژه 



پروژه تاالر مرکزی اراک



مسکونی گاندی–پروژه مجتمع تجاری 

رشرکت سرمایه گذاری تدبي: کارفرما 



انساختمان اداری مسکونی گلدپروژه 

کز 
مر
ژه 

رو
پ

ی 
هدا

ا
ون

ا خ
سم
پال



خیابان ولیعصر تهران
طبقه آرمیتا21پروژه برج 

خیابان بهشتی، تهران 
و بودجهبرنامه سازمانپروژه ساختمان 

یوسف  آباد تهران

پروژه ساختمان تجاری مسکونی

سعادت آباد تهران
پروژه ساختمان مسکونی

سعادت آباد تهران
طبقه مسکونی14پروژه ساختمان 

سعادت آباد تهران

طبقه تجاری اداری شهاب17پروژه برج 
انخیابان ولیعصر تهر



نمونه های پروژه های طراحی سازادژ





کارخانجات سازه های فوالدی سازادژ



نه 
خا
کار



انه
رخ
کا



اداسکلت فلزی دانشگاه آز

سوله های نگهداری غالت بندر امام



کارهای انجام شده کارخانجات شرکت سازادژ




