
:درباره ما

با اطمینان از کیفیت ، زمان و سرمایه را حفظ کنید

سن   صننتیی، و  این شرکت با هدف ارائه خدمات مشاوره فنی مهندسی در پروژه های عمرانی و طرح های 
اور دارای این مشن . ، واسیس گردیدکارشناسان میخصص و مجرب رشیه های مهندسی و مدیریتگروهی از 

ننین در  همچ. وخصص های فنی و مهندسی می باشدگ اهینامه صالحیت از سازمان برنامه و ب دجه کش ر در 
انکی بن اعیبناری و سنرمایه گنیاری    زمینه امکان سنجی پروژه ها و وهیه طرح های و جیهی از کان ن مشاوران 

.کش ر م فق به اخی صالحیت مشاور شده است

:تماس با ما

چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، تقاطع بلوار فارابی و خیابان مولوی:آدرس

8815883848:    کـد پـستیابتدای خیـابان خلیــف آبـاد    

33347641038: فـاکس33347452038: تلفن

www.taadoleng.ir: وبسایت20653800913: همراه
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:خدمات مشاوره در حوزه عمرانی
فاضالبآب و تاسیسات پروژه های طراحی و نظارت ◄

پروژه های راهسازیطراحی و نظارت ◄

و نظارت معماری، سازه، تاسیسات در فازهای صفر، اول و دومطراحی ◄

نقشه برداریکالیبراسیون تجهیزات ،نقشه برداری◄

ریزی و کنترل پروژه  برنامه مدیریت، مشاوره در ◄

انجام متره و برآورد با نرم افزار تدکار◄

تهیه طرح های مقاوم سازی◄

مهندسین مشاور

متعادل طرح رسا



:خدمات مشاوره صنعتی
، ثبت سامانه بهین یابجواز تاسیسبرای توجیهیطرحتهیه وامکان سنجی◄

کامفارنرم افزاربه کمک تحلیل  اقتصادیوتسهیالت بانکی اخذ برای توجیهی رح  ـطتهیه ◄

(و ارگونومی، حرکت سنجی، زمان سنجی، کارسنجینکنترل چیدما)مشاوره بهره وری ◄

مشاوره برای اخذ استانداردهاکاری،ایستگاهکیفیت با تعریف سیستم مشاوره در ◄

پروژهمصرف منابع و زمان تخصیص داده شده به یک نحوه مشاوره مدیریت در ◄

کدینگ تجهیزات و تهیه دیتابیس الزم برای برنامه های نگهداری و تعمیرات  ◄

مشاوره و نظارت عالیه در نصب، راه اندازی خطوط تولید و تثبیت تولید ◄

عارضه، تعریف و اجرای پروژه های بهبود و نیازهای فناورانهتشخیص ◄

پیاده سازی مدیریت دانش و مستند سازی صحیح  در مشاوره ◄

، بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژیممیزیدر مشاوره◄

معکوسمهندسی مشاوره در ◄
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