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معرفی شرکت

تاریخچه
فعالیات خاود را باه عناوان     از بادو تاسای ،   وگردیاد  تاسای   94در ساا   ایمن دیاار  توسعه فناوری و ارتباطاات  شرکت 

لاف در  کسا  تجاارم مخت  . آغاز نموددر بخش های مختلف تامین تجهیزات و اجراسیستم های اعالم و اطفاء حریق پیمانکار

یکای از  ، این شرکت رابه عنوانغذاییو صنایع صنایع نیروگاهی، خودرو سازیدر حوزه های های بزرگ صنعتی اجرای پروژه 

امین طراحی و تمطرح نموده است که توانایی اجرای پروژه های بزرگ از مرحله و معتبر در سطح ملی فعا شرکتهای پیمانکار

.را داردتحویل به کارفرماو ارائه خدمات پ  از فروش وتا مرحله راه اندازی

موفقیت این بهره گیری از دانش متخصصان کارآزموده و جوان و اصرار بر رعایت اصل تعهد و مسئولیت پذیری ضامن پویایی و

زماان  ر جل  رضاایت ایشاان د  بر همین اساس همکاری موثر با کارفرمایان و. شرکت در اجرای پروژه های صنعتی بوده است

ف که همراهی مشتریان و کارفرمایاان در مراحال مختلا   گردیده از نقاط قوت این شرکت محسوم و پ  ازآنپروژه هااجرای

.اجرای پروژه ها تا تحقق کامل تمامی اهداف پیش بینی شده در آنها را به دنبا  داشته است

فرمایان خاود  ارائه خدمات با کیفیت مطلوم را وظیفه خود می داند و تالش دارد بر اساس نیازمندیهای کارایمن دیار شرکت 

. ساندبا تکیه بر کنتر  کیفیت، رعایت اصو  ایمنی و برنامه زمانبندی، پروژه های محوله را در زمان مقرر به پایان ر،

الم و نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری سیستم های اع طراحی و تامین ،در زمینه هایایمن دیار شرکت 

الت اطفاء حری   ا ا س سیس تم ه ای اع الم حری    تع  رر و  یررب   نیر   م عن گا  نماین دو    رو    ص گ

و گم ، سیستم ه ای اطف اء حری   و ازی و هم ن یی ت ا یی   ا گ  ، سیستم های اطفاء حری  یبINIMارکت 

  م عن گا  نماین دو    رو    ص گالت ا رکت ایم ی   نعت رر سراس ر ای را  CAFSکننده ه ای  یر ر تم 

. فعالیت دارد



معرفی شرکت

اهداف

اطفاءواعالمهایسیستمبرترمجریپیمانکاردهازیکیبهشدنتبدیلسمتبهاستوارهاییگامبادیارایمنشرکت
.میکندحرکت1405افقدربناییزیرواستراتژیکعظیم،هایپروژهانجامجهتکشورسطحدرحریق

ماموریت
برایراحریقازحفاظتاستراتژیکوکالنهایپروژهاجرایبرایالزمپتانسیلکهدانشبرمبتنیمنسجمتشکیالتایجاد
.گذارباشدتاثیرکشورملیثروتازبرحفاطتبتواندوداشتهکشورصنایع

هاارزش
هماهنگیویکپارچگی
گرایینتیجه
سازمانیتعهد
پذیرشقابلیتواعتبار
پذیریمسئولیت
نوآوری

استراتژی
بازارنیازهایبینیپیشوشناخت
جوارهمکشورهایبهایرانازفعالیتحوزهبسط
بهبودهایپروژهاجرایومدیریتطریقازبهترعملکردبرایتالش
یادنسراسرازحریقبرابردرحفاظتنوینهایسیستممعتبربرندهاینمایندگیاخذجدیدبابازارهایبهورود
تکنولوژیانتقا باوتوسعهوتحقیقهایروشبانوینهایتکنولوژیکارگیریبه
دانشبرمبتنیکاربهدادنالویتونخبهومتعهدمتخصص،هاینیروجذم



معرفی شرکت

  تامین تجهیزات
ارزیابی تامین کنندگان

اخذ نمایندگی انحصاری ازمعتبرترین برند ها
گشایش اعتبارات اسنادی

حمل و ترخیص

 نصب و راه اندازی
نص  تجهیزات اعالم و اطفاء حریق مطابق با 

دفتر جه محاسبات طراحی 
لوله کشی نص  تجهیزات برقی و اعالم و اطفاء)

......(حریق ،رنگ آمیزی، عایق کاری و 
پیش راه اندازی

راه اندازی
آموزش کاربری
بهره برداری

ارائه خدمات

 مشاوره و طراحی

مطالعه اولیه
طراحی مقدماتی

تطبیق با الزامات و استانداردها 
طراحی تفصیلی
نظارت کارگاهی

اخذ تاییدیه های مراجع ذیصالح در صورت در خواست کار فرما

تعمیرات و نگهداری و خدمات پس از فروش

تدوین پالن وبرنامه بازدید های دوره ای منطبق با الزامات

اخذ تاییدیه کارفرما برای پالن بازدید دوره ای 

اجرای برنامه بازدید دوره ای طبق برنامه و چک لیست ها

ابالغ ایرادات کشف شده به کارفرما 

رفع ایرادات پس از تامین لوازم توسط کارفرما 

فرما تنظیم صورتجلسات بازدید دوره ای و اخذ تایدییه کار



معرفی شرکت

زمینه فعالیت

نفت وگاز

پتروشیمی

یپایانه نفت

صنعت ساختمان

صنایع

نیروگاه

زمینه های فعالیت

نفت، گاز و پتروشیمی
پاالیشگاه های نفت و گاز

مخازن ذخیره سوخت
ایستگاههای تقویت وتقلیل فشار گاز

سکوهای نفتی
مجتمع های پتروشیمی

نیروگاه
نیروگاه سیکل ترکیبی،گازی وحرارتی

پست های فشار قوی و متوسط
شبکه توزیع و انتقا 

 صنایع تولیدی
کارخانجات سیمان
کارخانجات فوالد

صنایع غذایی
صنایع خودرو سازی

و دیگر صنایع

صنعت ساختمان
انبوه سازان مسکن در سطح کشور 
ابنیه و ساختمان های اداری و دولتی

هتل ها 
بیمارستان ها

داتشگاهها و کلیه مراکز آموزشی 
ابنیه ورزشی و کلیه ورزشگاهها 

..........و



 توسعه ارتباطات و فن آوری ایمن دیار : نام شرکت

 با مسئولیت محدود: نوع شرکت

واعالمتجهیزاتزمینهدرمهندسیخدماتارائهوتامینطراحیمشاوره:شرکتموضوع
امنیتیوحفاظتیهایسیستموحریقاطفاء

 1394:   تاریخ تاسی

 ۴۷۵۶۶۲:  شماره ثبت

۱۴۰۰۵۰۸۷۰۸۰:شناسه ملی

۴۱۱۴۸۸9۷۸3۷۵: کد اقتصادی معرفی شرکت

مشخصات ثبتی شرکت 



گواهینامه ها و تاییدیه ها

تاییدیه صالحیت پیمانکاری از وزارت کار و رفاه اجتماعی

پروانه صالحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی 

ISQ از موسسه ISO 9001-2015گواهینامه

معرفی شرکت



لیست پروژه ها

تاریخ کارفرماموضوع قرارداد
پیشرفتقرارداد

تمان طراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم اعالم حریق مربوط به انبارهای مرکزیی و سزا   
(  متر مربع2000زیر بنای بالغ بر .) های اداری

شرکت تعمیرات و 
توسعه بهره برداری

ریلی مپنا
1395100%

2500بزر زیر بنای بزالغ .) طراحی نصب راه اندازی سیستم اعالم حریق سا تمان ستاد مرکیی
(متر مربع 

شرکت  ودرو سازی  
بیرگترین  -زامیاد

 ودرو ساز تجاری  
کشور

1396100%

ارهزای  طراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم اعالم حریق مجموعه سزایتهای تولیزدی و انب  
(متر مربع 30000زیر بنای بالغ بر.) مرکیی و دمات پس از فروش

شرکت  ودرو سازی  
بیرگترین  -زامیاد

 ودرو ساز تجاری  
کشور

1397100%

الغ بزر  زیر بنزای بز  )طراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم اعالم حریق مربوط به انبارهای 
(متر مربع 1500

ت  شرکت کشت و صنع
-قالرچ مالرد
ننده  بیرگترین تولید ک

قارچ  اور میانه  

1397100%

زیر بنای بالغ ) pmrطراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم اعالم حریق ضد انفجار انبار تینر 
(  متر مربع 2500بر 

شرکت  ودرو سازی  
زامیاد بیرگترین  
 ودرو ساز تجاری  

.کشور

1398100%

10000غ بزر  زیر بنای بال. .) طراحی سیستم اعالم حریق انبار هاو سا تمان ستادی و آزمایشگاه
(متر مربع 

شرکت دارو سازی  
%1395100سوپا

پ بوسزتر پمز  ) طراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریزق سزالن رنزی نیسزان     
500GPM/  و دییل پمپ و پایپینی  )

%1397100شرکت زامیاد  
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لیست پروژه ها

تاریخ کارفرماموضوع قرارداد
قرارداد

تپیشرف

سایت ) سایت سرورFM200اعالم و اطفاء حریق طراحی نصب و راه اندازی سیستم
( راه آهن جمهوری اسالمی ایران

ه شرکت توسعه بهر
%1398100برداری ریلی مپنا 

سرویس نگهداری و تعمیرات کلیه سیستم های اعالم و اطفاء حریق 
شرکت  ودرو سازی(  سال گذشته5طی )

زامیاد

1396
-

1400
100%

زیر بنای بالغ بر ) طراحی نصب و راه اندازی سیستم اعالم حریق 
برج های نگین عدل(متر مربع 22000

%51398100منطقه 

سایت سرور  FM200طراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم اعالم و اطفاء حریق 
شرکت رادیاتور 

%139920ایران 

سزالن  طراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم اعالم حریق مربوط به آزمایشزگاه و 
(متر مربع 1000زیر بنای بالغ بر )های تولیدبذر 

عت شرکت کشت و صن
-قالرچ مالرد

بیرگترین تولید
کننده قارچ  اور 

میانه 

1399100%

دسزتگاه مزدل   8بزه تعزداد    CAFSطراحی و تامین سیستم اطفاء حریق پیشرفته 
tamtech و یک دستگاه مدلportable ودرویی وبژه انبار های روباز 

عت شرکت کشت و صن
-قالرچ مالرد

بیرگترین تولید
کننده قارچ  اور 

میانه 

1399100%

انبار مرکیی با زیر بنای بالغ برآب وفوماطفاء حریق طراحی نصب و راه اندازی سیستم
( سایت راه آهن جمهوری اسالمی ایران) مربع متر2500

ه شرکت توسعه بهر
%139910برداری ریلی مپنا 



شرح پروژه ها 

الم طراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم اعز :نام پروژه 
.حریق مربوط به انبارهای مرکیی و سا تمان های اداری

( متر مربع2000زیر بنای بالغ بر ) 

اندازیراهونصب رید،طراحی،:فرآیندشرح
کانونشنالحریقاعالمسیستم

:خالصه پروژه
–ان انبارهای مرکیی زامیاد شامل انبار قطعات نیسز 

اری و سا تمان اد–انبار قطعات برگشتی -ckdانبار 
اتاق و دفتر کزار در  100طیقه با بیش از 3زامیاد رد 

اتوبان فزت   15سایت اصلی زامیاد واقع در کیلومتر 
عزدد  300کنتزرل پانزل و بزیش از    5بانصب تعداد 

تور دتکتور در انواع مدل های دودی حرارتی بیم دتک
متر کابل کشی3000 طی با بیش از 

زامیادسازی ودروشرکت:کارفرما
1395:پروژهشروع
%100:پیشرفتدرصد
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شرح پروژه ها 

م  طراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم اعال:نام پروژه 
حریق مربوط به انبارهای مرکیی و سا تمان های اداری

(  متر مربع2000زیر بنای بالغ بر ) 

الم طراحی،  رید، نصب و راه اندازی سیستم اع:شرح فرآیند
حریق کانونشنال

:پروژهخالصه
شرکت توسعه بهره برداری ریلی مپنا انبارهای مرکیی 

انبزار قطعزات   -ckdانبزار  –شامل انبار قطعات لوکوموتیزو 
متزر  2000طیقه با زیر بنای بالغ بزر  2در .....و –الکتریکال 
راه آهن جمهوری اسالمی ایزران دفتر کار در سایت4مربع و 

عدد دتکتور در انواع 120کنترل پانل و بیش از 2بانصب تعداد 
متر 3000مدل های دودی حرارتی بیم دتکتور  طی با بیش از 

کابل کشی
مپناریلیبرداریبهرهتوسعهشرکت:کارفرما

1395:پروژهشروع
%100:پیشرفتدرصد



شرح پروژه ها 

الم  طراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم اع:نام پروژه 
ات حریق مجموعه سایتهای تولیدی و انبارهای مرکیی و دم

(متر مربع 30000زیر بنای بالغ بر.) پس از فروش

کیی مجموعه سایتهای تولیدی و انبارهای مردر:پروژهخالصه 
زامیزاد در  2فروش زامیزادواقع در  سزایت   و دمات پس از 

کنترل پانل و بزیش از  3اتوبان فت  بانصب تعداد 17کیلومتر 
عدد دتکتور در انواع مدل هزای دودی حرارتزی بزیم    150

کشی طراحی تامین ومتر کابل 2000دتکتور  طی با بیش از 
.نصب و راه اندازی  سیستم اعالم حریق انجام گردید

زامیادسازی ودروشرکت:کارفرما

1392: شروع پروژه:کارفرما 
%      100: درصد پیشرفت



شرح پروژه ها 

م  طراحی تامین نصب و راه اندازی سیست:نام پروژه 
زیر بنای بالغ بر)اعالم حریق مربوط به انبارهای 

(متر مربع 1500

:پروژهخالصه
قابلجامداتواولیهموادحاویهایانبارمجموعهدر

سولهنوعازمربعمتر1500بربالغبنایزیربهاشتعال
قحریاعالمسیستماندازیراهونصبتامینطراحی

وست8تعدادبهخطیدتکتورهایباکانونشنال
اجراقاتمتعلدیگروهادیوایسوپانلکنترلدودستگاه

.گردید
گترینبیر-مالردقالرچصنعتوکشتشرکت:کارفرما
میانه اورقارچکنندهتولید

1397:پروژهشروع
%100:پیشرفتدرصد



شرح پروژه ها

اعالم  طراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم:نام پروژه 
2500زیر بنای بالغ بر ) pmrحریق ضد انفجار انبار تینر 

( متر مربع 

:پروژهخالصه
درقعوازامیادشرکتکامیونواتوبوستولیدسایتدر

آمیزیرنگویژهرنگدوسالنفتحاتوبان16کیلومتر
جهتکهاستبرداریبهرهحالدرسنگینمحصوالت

نامبهمحلیازپاششاتوماتیکشبکهدررنگتغذیه
PMRدروبرداریخودروبهرهرنگوتینرانبارعنوانبه

سالنهشبکبهشدهساختهترکیبمخصوصهایمیکسر
درhighriskفضایعنوانبه.گرددمیتغذیهرنگ

دضحریقاعالمسیستمازمذگورخودروسازیصنعت
آبحریقاطفاءسیستموFLAMEهایسنسورباانفجار

.گردیداستفادهدرفومو
رو شرکت  ودرو سازی زامیاد بیرگترین  ود:کارفرما

.ساز تجاری کشور

1398: شروع پروژه

% 100: درصد پیشرفت



شرح پروژه ها

م  طراحی تامین نصب و راه اندازی سیست:نام پروژه 
سایت سرور FM200اعالم و اطفاء حریق 

:پروژهخالصه
ستمسیازاستفادهبامذکورشرکتسروراتاقتجهیز
دوددهمکنسیستمازگیریبهرهومتعارفحریقاعالم

حریقاطفاءسیستمبهوطراحیاینقطههایدتکتورو
FM200استانداردمبانیطبقNFPAونصبتامینباو

وکراسپرینواطفاءشبکهومربوطهگازهایسیلندر
.شدخواهدانجاممتعلقاتدیگر

شرکت رادیاتور ایران :کارفرما 

1399: شروع پروژه

%20: درصد پیشرفت



نمودار سازمانی 

مدیر عامل

امور اجرایی  طراحی و مهندسی مالی  توسعه تجاریامور بازرگانیامور اداری امور

کنترل کیفیت

فرایند

مکانیک و
لوله کشی

برق

ابزار دقیق

ساختمان 

خرید داخلی

خرید خارجی

دبیرخانه

کنترل پروژهمنابع انسانی

HSE تدارکات

انبار

حسابداری

کنترل هزینه

امورحقوقی و 
راردادها ق



منابع انسانی 

تعداد گروه

5 اعضای هیئت مدیره

15 طراحی و مهندسی 

6 تامین تجهیزات

72 تیم اجرایی

4 توسعه تجاری

5 مالی و اداری

تعداد مدرک تحصیلی

1 دکتری

10 فوق لیسان 

55 لیسان 

31 فوق دیپلم

20 دیپلم

3%

8%

46%

26%

17%

س وح تحصی ی کارکنان

دکتری 

فوق لیسان   

لیسان   

فوق دیپلم 

دیپلم 



توسعه و تجارت

مهرآراد

فضا و امکانات اداری

متر مربع در قالا   500بمنظور فراهم سازی بستری مناس  جهت استقرار پرسنل متخصص شرکت ، فضایی بالغ بر  
زیر سااخت  بدیهی است بمنظور تسهیل در انجام امور مربوط به پروژه ها کلیه. یک ساختمان تدارک دیده شده است 

ی تخصصی های الزم اعم از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری نظیر سیستم های کامپیوتری پیشرفته و نرم افزارها
ا راه اندازی همچنین ب.و همچنین نرم افزارهای کنتر  پروژه جهت تهیه گزارشات دقیق دوره ای به کار گرفته شده اند 

تالش گردیده است تا به سامت حاذف کاغاذ از    SHARE POINTسیستم ایمیل داخلی و با بهره گیری از نرم افزار 
.چرخه اداری داخلی شرکت گام برداشته شود

زمانی خاود  این سازمان توانسته با استفاده از نرم افزارهای قدرتمند هماهنگی های مناسبی در خصوص فرآیندهای ساا 
.                               نماید بوجود آورده و ضمن ارتقاء بازدهی کارکنان، ارتباط دفتر مرکزی با سایت پروژه ها و کارفرمایان را تقویت
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11واحد -برج البرز–374پالک –کاشانی ... بلوارآیت ا-تهران: نشانی دفتر مرکیی
021-44075912:  تلفن

09364589747:واتساپ
www.imendiar.com: وبسایتinfo@imendiar.ir:ایمیل
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