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 ما درباره
روشنگر مسیر ، پر از شتاب تکنولوژی شرکت اطلس افروز شرق به افروختن چراغ های ماندگاری می اندیشد تا در اطلس

ورود به بزرگراه سراسر سرعت  راهبانانی شایسته برای، ما محکم و موثر. رسیدن به اراده ای باشد که به آن اندیشیده ایم

 صنعت و ارتباطات خواهیم بود.، علم

 1382در سال  "همراه با شما از امروز تا هر روز"شرکت اطلس افروز شرق در راستای آبادانی کشور عزیزمان با شعار 

های کوچک طی نخستین گام ها با اجرای پروژه . شمسی با برنامه توسعه شبکه های برق و مخابرات تأسیس گردید

رفته رفته گام های بلندتری در عرصه های متفاوتی همانند مخابرات و ساختمان برداشته تا همراه با جلب ، شبکه برق

و دیگر ذینفعان و با تالش و همت مضاعف پرسنل شرکت موجبات پیشرفت دو چندان را  رضایت کارفرمایان محترم

 . فراهم نماید

فشار متوسط به خطوط فوق توزیع برق  یفعالیت های شرکت از شبکه ها، و نشیب با گذشت زمان و طی مسیری پر فراز

کیلوولت  132گسترش یافته و در نهایت اطلس افروز شرق افتخار آن را دارد که یکی از اولین شرکت ها در اجرای خطوط 

به گونه ، به روش نوین باشددر سطح خراسان  1200 کابل مقطع باکیلو ولت  132چهار مداره دو باندل، و در کابل کشی 

گشته و برگی زرین در پرونده . ... ای که این شرکت شایسته دریافت لوح های تقدیر از شرکت برق منطقه ای خراسان و

 کاری خود درج نموده است. 

نفر به  جاهپن زمینه افزایش تعداد پرسنل از سه نفر به، ساله از شروع به فعالیت خود 14 شرکت اطلس افروز شرق در بازه 

صورت کارمند ثابت و در اختیار داشتن تیم های فنی آماده به کار فراهم آورده و با اطالع از تکنولوژی روز دنیا و فکر 

قادر به طراحی و ساخت دستگاه های مورد نیاز در جهت کاهش زمان و هزینه انجام  تخالق و آینده نگری مدیران شرک

بین حدوداً سیصد شرکت مشغول به کار در سطح استان خراسان جزء ده شرکت برتر  دراین راستا در. پروژه ها شده است

 نکیو ا میبه انجام برسان کشور از را در خارج ییفراتر گذاشته و پروژه ها را از مرزهای کشور قرارگرفته و توانسته ایم گام

بر  مانیدر جهت تحقق اهداف و آرمانها یگامهای موثرتر کینزد یا ندهیدر آ میدار دیام یتعال یبا توکل به ذات بار

 .بود نخواهیمدر توسعه فعالیت های شرکت فرو گذار  تالشی چیماندن از ه یو با شعار ساختن برا میدار
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 خط مشی بیانیه

 ISOمدیریت شرکت اطلس افروز شرق با هدف جلب رضایت ذینفعان بر اساس الگوی استاندارد 

یل را جهت تحقق این هدف تعیین نموده و خود را متعهد به اجرای آن محورهای اصلی ذ 9001:9008

 میداند:

مشتریان به عنوان اولین ذینفعان شرکت باید از نحوه عملکرد ما راضی باشند. در این راستا شرکت تصمیم  ✓

 دارد همیشه مطابق با انتظارات مشتری عمل نماید.

دها و تمرکز بر نتایج عملکردی علل ثبات در موفقیت توسعه سیستم های مدیریتی، بهبود مستمر در فرآین ✓

 شرکت است.

ایجاد زمینه های مناسب برای بروز خالقیت های فردی و گروهی کارکنان به وسیله انگیزه مند نمودن و  ✓

 ارائه آموزش های مورد نیاز به آنها.

 کاری مناسب.توسعه متوازن، مدیریت هماهنگ و مشاورکت کارکنان، تامین رفاه و ایجاد محیط  ✓

 و اجتماعی یتوسعه و اجرای فعالیت های فرهنگ ✓

و در نهایت انتظار میرود همکاران گرامی ضمن درک صحیح خط مشی و اهداف شرکت با اعتماد، همکاری و 

 همدلی صمیمانه در راستای نیل به اهداف فوق گام بردارند.

 مدیر عامل

 کاظم حاجی پور
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 تیم اطلس
ترین و با سابقه ترین ها در حوزه های مختلف میباشند. خانواده بزرگ  افروز متشکل از کارآمد تیم مدیران شرکت اطلس

ساله خود را هرچند با سختی، اما با انسجام، پشتکار و  14اطلس افروز در سایه هدایت با ترجبه ها توانسته است مسیر 

 رفرمایان خود دست یابد.صعب العبور موفقیت و رضایت مندی کاهمبستگی پیموده و به قله های 

   

   

   

    

  

 
 احمد رضا صفار طبسی

 مؤسس و سهامدار

 
 کاظم حاجی پور

 مدیرعامل

 
 سعید خوش آهنگ

 قایم مقام مدیر عامل

 
 امیر مرصعی
 رئیس هیئت مدیره

 
 وعیمژگان ن

 نایب رئیس هیئت مدیره

 
 علی ابریشمی
 عضو هیئت مدیره

 
 علی اصغر شجاعی

 عضو هیئت مدیره

 
 علیرضا عبیری

 مدیر پروژه

 
 احسان جواهری

 مدیر پروژه

 
 احمد رحیقی

 مدیر پروژه

 
 هادی علی نیا

 مدیر پروژه های معدن



 

  اطلس افروز  سازمانیچارت 

هیئت مدیره

مدیر عامل

معاونت مالی

حسابداری

انبار

حسابداری 
پروژه

معاونت اداری و 
بازرگانی

مدیر شعب مدیر حقوقی

کارشناسان 
حقوقی

مسئول اداری و 
منابع انسانی

خدمات

کارشناسان 
اداری

مسئول 
بازرگانی

کارشناسان 
بازرگانی

امور قراردادها 
و مناقصات

مسئول 
تدارکات

کارپردازی

حمل و نقل

معاونت فنی و 
اجرایی

دپارتمان برق و
انرژی

و دپارتمان نفت
گاز

ICTدپارتمان  
ت دپارتمان صنع

و معدن

دپارتمان 
خدمات

دپارتمان راه و 
ساختمان

معاونت 
مهندسی

واحد طراحی

واحد کنترل 
کیفیت

واحد کنترل 
پروژه

HSEواحد 

واحد آموزش و 
R&D

قائم مقام مشاوران
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 شرکت  یها فعالیتاهم 
، در قالب دپارتمان های ذیل ییو اجرا فنیکلیه فعالیت های پیمانکاری شرکت اطلس افروز زیر نظر مستقیم معاونت 

 اهم ساخته است.فرصورت میگیرد. تخصص گرایی دپارتمان ها شرایط مطلوبی را برای ارائه خدمات بهینه به کارفرمایان 

 صنعت و معدن  نفت و گاز  برق

 

 

 

 

 

انتقال  ،عیتوز ، فوقعیتوز یها شبکه یاجرا ▪
 ؛نیرو

فشار قوی، فشار متوسط  یخطوط کابل یاجرا ▪
 ؛و فشار ضعیف

 یها یانرژ نهی، مشاوره و اجرا در زمیطراح ▪
 ر؛یپذ دیتجد و یدیخورش

 یی؛روشنا یشبکه ها یاجرا ▪

 ؛کیو حفاظت کاتد نگیارت ستمیس یاجرا ▪

 

 تعمیر و نگهداری پاالیشگاه؛ ▪ 

 انجام خدمات اورهال؛ ▪

 تامین قطعات و ابزار دقیق؛ ▪

 ؛یمعدن یها دهیمشاوره جهت شرکت در مزا ▪ 
و  دیخرامور حقوقی معادن و مشاوره در  ▪

 ؛یمعدن یفروش محدوده ها
 نیو مطالعه زم ینقشه بردار ،ییجو یپ ▪

 ؛گوناگون یها اسیدر مق یشناخت
  یو اقتصاد یفن یها یو بررس رهیذخ یابیارز ▪

 ؛یمعدن یمحدوده ها
 یو فرآور ظیمربوط به تغل اتیعمل هیانجام کل ▪

 مهیو ن یشگاهیآزما اسیدر مق یمواد معدن
 ؛یصنعت

 خدمات  راه و ساختمان  فناوری اطالعات و ارتباطات

 

 

 

 

 

 ی؛نور بریف، یمخابرات یپروژه ها یاجرا ▪

سازمانی مبتنی بر فناوری ارائه راهکارهای  ▪
 اطالعات و تجارت الکترونیک؛

 برنامه نویسی مبتنی بر رایانه، موبایل و وب؛ ▪

 اجرای شبکه های کامپیوتری و ارتباطی؛ ▪

 تامین، نصب و نگهداری تجهیزات مخابراتی؛ ▪

 تامین، نصب و نگهداری تجهیزات دیجیتال؛ ▪

 ؛تاسیساتو  یساختمان یپروژه ها یاجرا ▪ 

 های راه سازی؛اجرای پروژه  ▪

مدیریت پیمان پروژه های بازسازی و مرمت  ▪
 آثار باستانی؛

 طراحی و اجرای فضاهای شهری؛ ▪

 

سازمانهای  مدیریت سلف سرویس و آشپزخانه ▪ 
 ؛و خصوصی دولتی

 ؛و خصوصی نگهبانی ارگانهای دولتی مدیریت ▪

 مدیریت جمع آوری پسماندهای شهری؛ ▪

 تامین و مدیریت نیروی انسانی؛ ▪

 و خدمات فضای سبز؛نگهداری  ▪

 امور تاسیسات و خدمات عمومی؛ ▪
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 پروژه ها
 ه های این شرکت عبارتند از:پروژبزرگترین شماری از انجام داده است،  1382ژه های شرکت اطلس افروز از سال پرو

   

   

   

شرکت اطلس افروز افتخار دارد که در طول سالها، دقت در طراحی، سرعت در عملیات اجرا، و در نهایت اصرار بر جلب 

پروژه در حوزه  200رضایت کارفرمایان را سرلوحه فعالیت و اعتبار خود قرار داده است که نهایتا منجر به انجام بیش از 

، روشنایی، مخابرات و غیره شده است که مشروح پروژه ها در این د پذیرتجدیهای توزیع، انتقال، ساختمان، انرژی های 

 رزومه تقدیم گردیده است.

  

 قلعه نو افغانستان لوولتیک 110و خط انتقال  عیشبکه توز یاجرا
 یکش میو س یبرج بند ییاجرا اتیآالت و عمل راقیبرج و  دیخر

 نیمحمدآباد کور -زاهدان  تکیلو ول 63خط 

 

خط  ییاجرا اتیو انجام کامل عمل نیزم ستمیاستاب و س نیتام

400KV    تربت جام )قطعه دوم( -شادمهر 

ولت  لویک 132خط  یمفصل بند و ی، سر کابل بند یکابل کش

 بوعلی –سپاد  یپست ها یارتباط

 

 230 یکابلکش اتینگهدارنده کابل و عمل زاتیتجه نصب

 قورخانه -آزادگان  ولتولیک

 

 یدیخورش روگاهین لوواتیک 240 لیو تحو نیتام

 مترمربع شهر گلبهار 500 پیت ژهیو کینیاحداث کل
راهبری تاسیسات برق، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و راهبری 

 نفت و گاز غرب تیم های تعمیر اظطراری

تعمیر و نگهداری شبکه های آب و فاضالب و تاسیسات 

 ساختمان های اداری پاالیشگاه سرخس
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 (عیانتقال )فوق توز

 قلعه نو افغانستان ؛ لوولتیک 110و خط انتقال  عیشبکه توز یاجرا 

 400خط  ییاجرا اتیو انجام کامل عمل نیزم ستمیاستاب و س نیتامKV  ؛تربت جام )قطعه دوم( -شادمهر 

 ؛نیمحمدآباد کور -زاهدان  لوولتیک 63خط  یکش میو س یبرج بند ییاجرا اتیآالت و عمل راقیبرج و  دیخر 

 ؛چابهار – نیمز لوولتیک 63خط  یمکشیدکل و س نصب 

 ی؛دشت آب 400پست  - ییرجا دیشه روگاهیدومداره ن لوولتیک 400خط  یمکشیس اتیو عمل زاتیتجه هیته 

 ؛سد الر - سیدو مداره پرد لوولتیک 63از خط  یبخش یساز نهیبه اتیعمل 

  132احداث خطKV 400به  نیارتباط خط قاKV ؛رجندیب 

 132خط  احداثKV ؛افزار نیماش یپست شهرک صنعت هیتغذ 

 132احداث خط  ییاجرا اتیعملKV 400 یارتباطKV  ؛لومتریک 10ابوطالب به طول 

 ؛ابوطالب 400 یارتباط 132 زاتیتجه نیو تام هیته 

 ؛پاژ به پست ابوطالب  عیخواجه رب-سیپرد یاحداث ارتباط خطوط پستها ییاجرا اتیعمل 

 ؛ارتباط خطوط پست ابوطالب به پست سپاد ییاجرا اتیملع 

 ؛نصب در پست رضوان اتیو عمل یدستگاه گنتر کی نیو تأم هیته 

 ؛مشهد روگاهین لوولتیک 20/132پست  نیاز داخل زم لوولتیک 63خط  یجمع آور اتیعمل 

 ؛مشهد روگاهین تکیلو ول 20/132پست  نیزم تکیلو ول 63خط  یجمع آور اتیعمل 

 ؛سلفچگان – 2ولت قم  لویک 63رفع معضالت خط  اتیعمل یاجرا 

 ؛آزادگان و سوله اسقاط پست 94و آهن آالت در انبار  ینبش یتن 800اهن آالت  ینمودن و دسته بند سورت 

 آباد؛ کمال – میولت منتظر قا لویک 230خط  بیاز معا یرفع بخش اتیعمل یاجرا 

 132محافظ گارد خط  میس اتیعمل یو اجرا زاتیتجه دیخرKV ؛اشکنان المرد 

 ؛رجندیب لوولتیک 400در پست  یاجرائ اتیعمل 

 ؛هیرضائپست  - یعتیشر روگاهین یارتباط لوولتیک 63خط  میرفع حر یاجرائ اتیعمل 

 ؛ولت ( لویک 63و  230)  یمنطقه نواح عیانتقال و فوق توز یخطوط هوائ یمقره ها یشستشو 

 ؛ عیانتقال و فوق توز ییخطوط هوا یمقره ها یشستشو 

 132خط  ریمس ینور بریف یکش میس اتیعملKV  400پستKV ؛باقران  -رجندیب 

 ؛سیدو مداره پرد لوولتیک 63از خط  یبخش یساز نهیبه اتیعمل 
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 ؛تهران بزرگ یرویامور انتقال ن عیخطوط انتقال و فوق توز یآلوده تاورها یمقره ها ریزنج شسشو 

 ی؛نیآو – یگاز یر لوولتیک 63خط  یاز برج ها یبخش یاستاب ها میترم 

  400عملیات اجرایی خطKV طوس به تربت جام؛ 
 

 ریدپذیتجد یها یانرژ

 ی؛دیخورش روگاهین لوواتیک 240 لیو تحو نیتام 

 ؛مشهد یدر پست قطارشهر یدینصب سلول خورش 

 نصب سلول خورشیدی در پست بوعلی مشهد؛ 
 

 یکابل کش

 بوعلی؛ –سپاد  یپست ها یولت ارتباط لویک 132خط  یمفصل بند و ی، سر کابل بندیکش کابل 

 ؛قورخانه –آزادگان  لولتیک 230 یکابلکش اتینگهدارنده کابل و عمل زاتیتجه نصب 

 پست طرق تا  لوولتیک 20 یکابلکشSWS  ؛مشهد یقطار شهر 1ادامه خط 

 20 یکابل کشKV ؛دو مداره پست ساغروان 

 

 توزیع

 ؛قلعه نو افغانستان  عیشبکه توز یاجرا 

 ؛شهر قلعه نو عیتوز ستمیس زاتیتجه دیخر 

 ی؛و سهرورد نایبرق مناطق س یو برقدار کردن شبکه ها یو نصب و راه و انداز یبرقرسان و روین انتقال 

  کیلوولت نیرو رسانی به ایستگاه های پمپاژ ناحیه عمرانی دوم خدا آفرین؛ 20عملیات احداث خط 

 ی؛ساز نیماش یشهرک صنعت لوولتیک20شبکه  لیتکم 

 ؛معارض با توسعه معدن مجتمع مس شهر بابک لوولتیک 20 یدرهایف ییجا جابه 

 ؛سالم به پادگان مشهدتپه  لوولتیک 132شبکه فشار متوسط از پست  یاجرا 

 ؛، سرباز و چابهارکشهری، دلگان، نرانشهریا یفاقد برق شهرستانها یبه روستاها یبرقرسان اتیعمل 

 ؛و سوران بیجاوه، ختش، سراوان، س ریزاهدان، م یفاقد برق شهرستانها یبه روستاها یبرقرسان اتیعمل 

 ؛دلگان رانشهریا یفاقد برق شهرستانها یبه روستاها یپروژه برقرسان یاجرا یواگذار 

 ؛رجاوهیزاهدان خاش م یفاقد برق شهرستانها یبه روستاها یپروژه برقرسان یاجرا یواگذار 

 ؛نیدوم خدآفر یعمران هیپمپاژ ناح یها ستگاهیبه ا یرورسانین لوولتیک 20خط  احدث 

 ؛ هیجرقو یدیخورش روگاهین لوولتیک 20احداث کامل خط  ییاجرا اتیو عمل زاتیتجه نیتام 

 ؛زاهدان  یدیخورش روگاهین لوولتیک 20احداث کامل خط  ییاجرا اتیو عمل زاتیتجه نیتام 

 ؛زیمشهد، طرقبه و شاند ییروستا یشبکه ها یساز نهیو به اصالح 

  20شبکه احداثKV ؛دو مداره پست چاهک 
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  20شبکه احداثKV ؛طرق  - یدو مداره کمربند 

 ؛4فاقد برق سردشت دزفول فاز  یبه روستاها یبرق رسان 

 ؛3فاقد برق سردشت دزفول فاز  یبه روستاها یرسان برق 

 ؛کوه نمک ستگاهیا یشبکه برق رسان یاجرا 

 20 شبکهKV ؛خودرو تا کارخانه گچ ( رانی) ا نالودیدو مداره ب 

 20 شبکهKV ؛ کیبرق معادن گز نیتام 

 ؛شبکه برق فشار متوسط دشت خوشاب احداث 

 ؛سرباز یبه روستاها یبرقرسان 

 ؛رجندیتوابع ب یبه روستاها یرسان برق 

 ؛مورتان و پارود توابع سرباز یبه روستاها یرسان برق 

 ؛( یبرق چاه کشاورز نی) تام بیرجند و هفتاد رود انیشبکه مناطق درم احداث 

 ؛چناران یشهرک صنعت ییاجرا اتیعمل 

 ؛2به پست رضوان  یرسان برق 

 ؛به پست کالت یرسان برق 

 ؛شهیتوابع شهرستان سرب یبه روستاها یبرقرسان 

 ؛انبار نفت بیرجند چخانهیکامل سوئ زاتیشبکه فشار متوسط به همراه تجه یاجرا 

 ؛ناتیو قا انیشهرستان درم یبه روستاها یجهت برق رسان ازیمورد ن زاتیکاالها و لوازم و تجه نیو تام هیته 

 ؛گناباد یدرمان یو خدمات بهداشت یاه علوم پزشکدانشگ سیپرد یبرق ساختمان آموزش نیتام طرح 

 ؛1توس یشهرک صنعت یبرق فاز خدمات نیپروزه تام یاجرا 

 ؛افتیباز ستگاهیبرق ا نیتأم 

 ؛زشک طهیح یبه روستا یبرقرسان لیتکم 

 ؛بهشهر یشرکت صنعت یبرق فشار قو یپست ها تیظرف شیجهت افزا یو کابلکش ی، حفارزاتیتجه دیخر 

 ؛به مسکن مهر گلبهار یرسان برق 

 ی؛در مناطق برق فاراب یروشنائ یاز شبکه ها یو بهره بردار ینگهدار خدمات 

 ؛نایدر منطقه برق س ییروشنا یاز شبکه ها یو بهره بردار ینگهدار خدمات 

 ؛نایمعابر در منطقه برق س یساز نهیطرح به یاجرا 

 ؛تجرود بردسکن یشبکه فشار متوسط بند انحراف ییجابجا 

 ؛250 یعدد پست هوائ 2و نصب  یپروژه برقرسان یو اجرا زاتیتجه هیته 

 ؛انیدریح یبرق مجموعه ورزش یپست ها انشعابات 

 ؛1پروژه نوسازان  یو سالن ورزش 8و  7 یشبکه برق فشار متوسط جهت بلوکها یو اجرا هیته 

 ؛شبکه برق فشار متوسط پروژه نوسازان ) شهرزاد ( یو اجرا هیته 

 ؛) بهروز ( 10پروژه نوسازان  فیشبکه برق فشار ضع یو اجرا هیته 

 ؛پروژه نوسازان ) شهرزاد ( فیشبکه برق فشار ضع یو اجرا هیته 



10  

 

 ؛1پروژه نوسازان  یو سالن ورزش 8و  7 یجهت بلوکها فیشبکه برق فشار ضع یو اجرا هیته 

 ی؛تا استخر ماه طهیپروژه ح یاز انتها زیمعابر در شاند ییولت و نصب ترانس و روشنا لویک 20شبکه  احداث 

 ؛از پست سپاد یخروج ینیشبکه فشارمتوسط زم احداث 

 ؛مشهد یدر توسعه پارک کوهسنگ ینیبا زم ییشبکه هوا ضیشبکه و تعو اصالح 

 ؛( زی) بانوان شاند زیمسکن مهر طرقبه و شاند یساختها ریبرق ز نیتام 

 ؛آبقد یاروست یمخابرات تیبرق سا نیولت تام لویک 20شبکه  احداث 

 ؛آبقد یروستا یمخابرات تیبرق سا نیولت جهت تام لویک 50ولت و نصب ترانس  لویک 20شبکه  احداث 

 ؛ یبیبه کابل خودنگهدار ده غ یمیس فیشبکه فشار ضع لیتبد 

 ؛پرند دیبه چاه آب شرب مسکن مهر شهر جد یرسان برق 

 ؛به کابل خودنگهدار شهرک طرق یمیس فیشبکه فشار ضع لیتبد 

 ؛تپه سالم و بازه حوض یبه کابل خودنگهداردر روستاها یمیس فیشبکه فشار ضع لیتبد 

 ؛2به کابل خودنگهدار در محدوده برق  یمیس فیشبکه فشار ضع لیتبد 

 ؛به موزه بزرگ خراسان یبرقرسان 
 

 یو ساختمان هیابن

 ؛مترمربع شهر گلبهار 500 پیت ژهیو کینیکل احداث 

 ؛راه آهن نصرآباد ستگاهیو احداث نمازخانه ا سکو لیتطو 

 ؛لومتریک 7/5بطول  یقلعه مرغ -ولت آزادگان  لویک 63کانال کابل دومداره  احداث 

 ؛رجندیدانشگاه ب یابانهایو خ ییروشنا یساتیو تاس یساختمان اتیانجام عمل 

 ؛صالح آباد تربت جام ریمس ینور بریف یکانال ساز اتیعمل 

 ی؛واحد 80پروژه  یبرش واریسقف و د یاجرا ،یو نصب اسکلت فلز ساخت 

 ؛مدارس بدون استحکام یاستاندارد و مقاوم ساز ریمدارس غ یو بازساز بیتخر 

 ؛قم ستگاهیا یفن یساختمان ها راتیو تعم توسعه 
 

 یخدمات

 ؛رجندیدانشگاه ب یبانیو پشت یو انجام امور خدمات یتیریمد 

 ؛هرمزگان میس یب یو دپوها سپاچزیمراکز تلفن خانه و د یاپراتو 

 مراکز  زاتیتجه راتیتعم و ینگهدار خدماتIOC  وGSCیها ستگاهی، ا RTU ؛منطقه نگیچاسپیو د 

 ؛شگاهیپاال یادار یآب برق گاز فاضالب و ساختمان ها یشبکه ها یو نگهدار ریتعم 

 ی؛کارگاه مرکز یمربوطه و راهبر یو کارها قیبرق و ابزار دق کیمکان راتیو تعم ینگهدار اتیعمل 

 ؛نفت کرمانشاه شیغذا در رستوران شرکت پاال عیطبخ و توز ه،یته 

 ؛آب واحد اتفاقات یپرسنل اداره بهره بردار ییذهاب و جابجا ابیا 
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 روشنایی

 تکمیل شبکه روشنایی پیرامونی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین؛ 

 ؛دیو بوستان مروار فی، شر31و پارک دانشجو  8 تیاستقالل و دانش، ترب دانیم ییروشنا 

 ؛رجندیدانشگاه ب یابانهایو خ ییروشنا یساتیو تاس یساختمان اتیعمل انجام 

 ؛و تربت جام نالودیب 2چرمشهر، فاز یصنعت یشهرکها ییروشنا لیپروژه تکم یاجرا 

 ؛نایدر منطقه برق س ییروشنا یاز شبکه ها یو بهره بردار ینگهدار خدمات 

 فارابی؛در منطقه برق  ییروشنا یاز شبکه ها یو بهره بردار ینگهدار خدمات 

 ؛نایمعابر در منطقه برق س یساز نهیطرح به یاجرا 

 ی؛معابر در منطقه برق فاراب ییروشنا یساز نهیبه طرح 

 ؛2 هیدریتربت ح یولت شهرک صنعت لویک 20پروژه شبکه  یاجرا 

 ی؛مطهر ستگاهیا تیسا ییروشنا یکش کابل 

 ؛دوغارون یمرز انهیو ساخت منهول در محوطه پا ی، غالف گذاریبا کابلکش ییدستگاه دکل روشنا 9و نصب  ساخت 

 ؛الف/2قائم شهر قطعه  - دیپروژه احداث باند دوم بزرگراه پل سف 4و  3و گذرگاه  3، 2، 1 یتونل ها ییروشنا یاجرا 

 طراحی و اجرای شبکه روشنایی گردنه نوزاج در بیرجند؛ 
 

 یمخابرات

 مشهد؛ کیمنطقه  یروین هیتغذ ینگهدار 

 مشهد ؛ منطقه دو ینور یو کافوها روین هیتغذ ینگهدار 

 مشهد ؛ منطقه سه ییشبکه کابل هوا ینگهدار 

 ء مشهد ؛ایرسالت، خاتم االنب ،یمراکز فرشچ ینگهدار 

 ؛سرخس عصریدر مرکز تلفن ول یکابلکش اتیعمل 

 ؛مرکز تلفن آزادگان مشهد  ینور بریف یو مفصل بند یکانال یخاک یکابلکش اتیعمل 

 ؛در مخابرات درگز ینور یکافو یصندوقها نصب 

 ؛صالح آباد تربت جام ریمس ینور بریف یکانال ساز اتیعمل 
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 آالت نیماش ستیل

 شرکتماشین آالت 

    

    

   

 یجاریآالت است نیماش

    

  

  

 نیسان جرثقیل دار ریدکل و چاله ت هیانواع پا ژهیو یدستگاه حفار تن 10دار  لیچرخ جرثق 10 یکف ونیکام تن 38چرخ  18تریلی 

 وانت کانیپ سانیوانت ن لیفرانسیتراکتور دو د سانین ونتیکام

 یسوار های خودرو توسن پیخودرو ج پاترول لیفرانسیخودرو دو د

 یریبلدوزر زنج یبار ونیکام تن 50 یعموم لیجرثق کسریم

 یکیلودر چرخ الست
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 عضویت ها
بهترین اطلس افروز معتقد است صنعت ایران و جهان نیاز به همکاری و همبستگی بین تمام رقبا و شرکاء دارد تا به 

در آسایش بیشتر در محیط زیست زیباتر و با سرعت بیشتر رشد کرده و به شکوفایی برسد تا نسل های آینده بتوانند  شکل

 و سالم تر زندگی نمایند.

در این راستا ما اقدام به عضویت در کلیه سندیکاها، انجمن ها، نهادها و تشکلهای دولتی و غیر دولتی نمودیم تا با هم 

 االن صنعت و علم بتوانیم قدمهای مثبتی در مسیر تعالی برداریم.اندیشی بیشتر با فع

    

    

 

  

 
 

 سندیکای صنعت برق ایران

 19-110شماره عضویت 

 
 

 سازمان نظام مهندسی معدن ایران

 ش 090044شماره عضویت 

 
 

 انجمن مدیریت پروژه ایران
 

 
انجمن مهندسی برق و الکترونیک 

 ایران

 شماره عضویت 

 
 
 

 انجمن مهندسی ارزش ایران

 581290شماره عضویت 

 
 
 

 انجمن خدمات فنی مهندسی خراسان

 1177شماره عضویت 

 
 

انجمن صنفی شرکت های مشاور و 
 مجری تولید، توزیع و انتقال نیرو

 39/82شماره عضویت 

 
کانون انجمن های صنفی کارفرمایان 
شرکت های خدماتی و تامین نیروی 

 انسانی سراسر کشور

 696شماره عضویت 

 
انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و 

تاسیساتی و . شرکت های ساختمانی
 تجهیزاتی استان تهران

 900903225ن  شماره عضویت
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 گواهی نامه ها
 ISO2001:2008گواهینامه  ❖

 1389گواهی تعهد به تعالی )جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی( سال  ❖

 HSEگواهی سیستم مدیریت  ❖

 گواهی سیستم مدیریت کیفیت ❖

o  مدیریت کیفیتISO9001:08 

o  مدیریت محیط زیستISO 14001:04 

o  مدیریت امنیتOHSAS 18001:07 

 1393پروانه فنی مهندسی سال  ❖

 گواهینامه صالحیت پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ❖

 حقوقی سازمان نظام مهندسی معدنگواهی تایید صالحیت فنی و مالی اشخاص  ❖

 HSE-MSگواهی  ❖

 گواهی ثبت اختراع دستگاه کشش کابل، قرقره موتوردار ❖

 گواهی صالحیت انجام پروژه های انتقال نیرو از معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای خراسان ❖

 تقدیرنامه ها
 آزادگان؛ –تقدیرنامه مدیرعامل شرکت توانیر بابت پروژه کابلکشی قورخانه  ❖

 ت ابوطالب؛کیلوول 132بابت اجرای پروژه خراسان  برق منطقه ایمدیر عامل شرکت  توسطلوح تقدیر  ❖

-ت توسکیلوول 400ی جابجایی مدارات خط تقدیرنامه مدیر دفتر مهندسی طرحهای نیروگاه توس بابت اجرا ❖

 تربت جام؛

 ن؛تقدیرنامه سازمان نوسازی شهر تهرا ❖

 مونه فنی و مهندسی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی؛انتخاب به عنوان واحد ن ❖

 کیلووات نیروگاه خورشیدی؛ 240تقدیر و تشکر شرکت برق منطقه ای بابت تحویل  ❖

 تقدیر فرماندار طرقبه شاندیز بابت برقرسانی به حیطه زشک؛ ❖

 ابوطالب؛ مداره 4ت کیلوول 132بت احداث خطوط ارتباطی تقدیر برق منطقه ای با ❖

 لوح تقدیر از انجمن خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی؛ ❖

 تقدیر دانشگاه علوم پزشکی گناباد بابت برق رسانی به پردیس دانشگاه؛ ❖

 تقدیر نامه شرکت مخابرات استان خراسان رضوی بابت نگهداری تغذیه نیروی انسانی مراکز تلفن همراه؛ ❖

 ؛1394ی سال انتخاب به عنوان واحد نمونه فنی و مهندس ❖

 ؛1394لوح تقدیر از استاندار خراسان رضوی بابت انتخاب به عنوان صادر کننده شایسته تقدیر سال  ❖

 اعالم رضایت سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد بابت نصب پنلهای خورشیدی در پایانه؛ ❖

 ؛1394مهندسی سال تبریک بانک ملی به اطلس افروز بابت انتخاب به عنوان واحد نمونه فنی و  ❖

 به اطلس افروز توسط بانک توسعه تعاون؛لوح تقدیر  ❖
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