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معرفی شرکت مبین 
 ساخت ایده اندیش



 

 ساخت ایده اندیش معرفی شرکت مبین  

 

 

قطعات و ماشین آالت صنعتی خاص در استان   ساخت  هخانکار  یک  عنوان  به  1397شرکت مبین ساخت ایده اندیش در سال  
اجرایی آموزش دیده، پروژه  این مجموعه با استفاده توامان از علم و تجربه و همینطور به کارگیري پرسنل   .کرمان پایه ریزي شد 

 .و اجرا می نماید  هاي خود را مطابق با استانداردهاي روز طراحی

از اهم فعالیت هاي انجام شده توسط این شرکت می توان به: طراحی، تامین و نصب تمامی پروژه هاي صنعتی از جمله : سازه  
تنلس استیل، آندهاي سربی، باس بارهاي مسی، لبه  هاي خاص و ماشین آالت و قطعات صنعتی از جمله، کاتد بالنک هاي اس 

هاي شرکت مبین ساخت   تواناییدر ذیل به اهم  .جرثقیل هاي سقفی و صنعتی و مواردي از این دست اشاره نمودهاي کناري، 
 ایده اندیش اشاره خواهد شد : 

 نیکل ، روي مس، لیچینگ و پاالیشگاه، هاي پروژه جهت  استیل استنلس کاتد  انواع ساخت  و طراحی •
 کل یمس، روي ، ن نگیچیو ل شگاهیپاال جهت پروژه هاي  یو ساخت انواع آند سرب یطراح •
 و باس بار  یساخت و برشکاري انواع قطعات مس •
 ساخت انواع اسکلت و استراکچر فلزي •
 ک یهاي انتقال پنومات ستم یو ساخت انواع س  یطراح •
 لیو کربن است لیو ساخت انواع مخازن استنلس است یطراح •
 فلزي  ریو ساخت انواع قالب هاي فلزي و غ یطراح •
 لوله ها و اتصاالت نگ،یپیپا زاتیو ساخت انواع تجه یطراح •
 شوت نوار نقاله   و کیرول هیو پا کی نوار نقاله، رول ی و ساخت انواع سازه نوار نقاله، پول یطراح •
 لترپرس یو ف لتریو ساخت انواع سرند، ف یطراح •
 ی و دست یفهاي سق لیو ساخت انواع جرثق یطراح •
 و متعلقات مربوطه  کنریو ساخت انواع ت یطراح •
 زاتیبه تجه ی هاي دسترس  ریسازي مس منیو اجراي ا یطراح •
 ونیهاي فلوتاس  ستم یو ساخت انواع س  یطراح •
 لر یمربوط به بو زاتیو ساخت تجه یطراح •
 ک یدرولیه ستمی س  تیونیو ساخت پاور یطراح •
 ی ک یدرولیپمپ هاي ه ریتعم و یکیو پنومات ی کیلدرویه لندرهايیو ساخت انواع س  یطراح •
 فوالدسازي زاتیو تجه ی ساخت تانک هاي آب گرد فوالدي و مس •
 نازل  میو ن یی صفحه کشو ،ینییو پا ییو ساخت انواع نازل باال یطراح •
 ی هاي صنعت نگ یو ساخت انواع فلنچ ها و ر یطراح •
 یو صاف نریاز جمله انواع استر ی و ساخت انواع قطعات صنعت یطراح •

 



 

•   

 

تعدادي از پروژه هاي 
اصلی شرکت مبین 
 ساخت ایده اندیش



 

 ساخت ایده اندیش شرکت مبین   تعدادي از پروژه هاي اصلی  

 

 

 محل پروژه کارفرما  شرح پروژه  ردیف
زمان اتمام 

 پروژه

 1398 – – تن   300طراحی و ساخت دستگاه پرس   1

 شرکت کارآوران ساخت فن هاي صنعتی طراحی و  2
استان کرمان،  

 زرند
1398 

3 
سقفی   طراحی، ساخت و نصب جرثقیل

 1398 – – تن  5سوله 

 شرکت بابک مس ایرانیان ساخت بسکت هاي کویل گیر مس  4
استان کرمان،  

 شهربابک 
1399 

 شرکت ملی صنایع مس ایران طراحی و ساخت سازه آسانسور  5
مجتمع مس 

 سرچشمه 
1399 

6 
طراحی، ساخت و نصب جرثقیل سقفی 

 1399 – – تن  5سوله 

 1399 – – تن   300طراحی و ساخت دستگاه پرس   7

 شرکت ملی صنایع مس ایران 1طراحی و ساخت خط فیدر و نوار نقاله 8
معدن چهل  

 کوره
1399 

 کانی مس ساخت سازه کولینگ تاور خاتون آباد  9
مجتمع مس 

 خاتون آباد 
1399 

 1399 -  ساخت فن هاي ژنراتور معدن جالل آباد  10

11 
جابجایی فیلتر پرس دوم واحد  

 شمه پاالیشگاه سرچ
 رانیمس ا عیصنا یشرکت مل

 شگاهیپاال
 سرچشمه 

1399 

 شرکت ملی صنایع مس ایران 2طراحی و ساخت خط فیدر و نوار نقاله 12
معدن چهل  

 کوره
در دست  

 اجرا 



 

 مجتمع فوالد زرند مجتمع فوالد زرندساخت منوریل  13
استان ، زرند 

 کرمان 
در دست  

 اجرا 

 معدن دره زار  یع مس ایرانشرکت ملی صنا دره زار  يساخت شوت ها 14
در دست  

 اجرا 

 شرکت ملی صنایع مس ایران سرچشمه   سیلیس  يساخت شوت ها 15
 شگاهیپاال

 سرچشمه 
در دست  

 اجرا 

 

 دیگر در زمینه تامین و اجرا بوده که شرح آن در این مقال نمی گنجد.این لیست شامل تعدادي پروژه 

پروژه هاي مربوط به محصوالت   ادامه به شرح  اندیش شامل  در  ایده  تولیدي اصلی شرکت مبین ساخت 
کاتدبالنک هاي استنلس استیل ، آندهاي سربی، باس بارهاي مسی، لبه هاي کناري، نشیمنگاه هاي آند و 

 ش هاي مرتبط با این محصوالت خواهیم پرداخت. کاتد و سایر بخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

الت و تولیدات محصو
اصلی شرکت مبین 
  ساخت ایده اندیش



 

 محصوالت و تولیدات اصلی شرکت مبین ساخت 

 

باالي مدیران خود هاي ساخت و تولید قطعات صنعتی، شرکت مبین ساخت ایده اندیش با بهره گیري از تجربه    ر پروژهعالوه ب
اقدام به ساخت و    1397در صنعت مس و آشنایی کامل با روش هاي استحصال مس و قطعات و تجهیزات مصرفی آن، از سال  

محصوالت شامل موارد ذیل خواهند شد که در ادامه به شرح و  تاسیس واحد هاي ساخت و تولید محصوالت خود نمود. این  
 واهیم پرداخت مزایاي ان ها نسبت به سایر رقبا خ

 Stainless Steel Cathode Blankکاتد بالنک هاي استنلس استیل  •
 Alloy Lead Anodeآندهاي سربی آلیاژي  •
 Edge Stripلبه هاي کناري کاتد بالنک  •
 Copper Bus Barباس بارهاي مسی  •

 در ادامه به شرح هریک از موارد فوق خواهیم پرداخت. 

 

 

 

 

 



 

اندیش شرکت    يد یکاتد تول  يدسته ها ایده  از تکنولوژ  مبین ساخت  انفجار  يبا استفاده  و روکش   یهسته مس   نیب  يجوش 
 :باشد یم ریز يا یمزا ياراکار د نیا شود یساخته م لیاست نلسیاست

  جهیو در نت  ل یاست  نلسیدر کل فاصله تماس مس با است  یکیالکتر  نییبا مقاومت پا  یاتصال دائم  کی  جادیموجب ا •
 .شودیم  لیاست لسنبرق به کل صفحه است انیجر کنواختیانتقال 

 .کند یم يری جلوگ کیگالوان ی خط جوش از خوردگ جادیعدم ا لیبه دل •
 عمر دسته ها قابل مالحظه شیفزاا •

 برخی تصاویر از کاتد هاي تولیدي این شرکت جلب میکنیم. در زیر توجه شما را به  

 

 

 

 

 

 

 



 

داراي مزایاي زیر  طراحی و ساخته شده توسط این شرکت عالوه بر طراحی دقیق و به صرفه مطابق با نیاز کارفرما    آندهاي سربی 
 میباشد: 

به همراه مس با خلوص باال در    ، کلسیمقلع،    تموان،یسرب، آن  رینظ  ياژیمواد آل  نیاستفاده از بهتر(  هیمواد اول  نیترهب •
 ) یسرب يو ساخت آندها د یتول

باال رفتن    جهیو در نت  یو بدنه سرب  ی/ سرب  یمس  يدسته ها  نیو در حد صفر ماب  زیناچ  اریافت ولتاژ بس(نییافت ولتاژ پا •
 ) در پروسه  د یراندمان تول

 ي مس رو  کنواختیو بالطبع نشستن    یدسته آند سرب  يبرق بر رو   انیجر  کنواختی  عیتوز(  انیجر  کنواختی  عیتوز •
 ) لیاستنلس است يسطح کاتد بالنک ها

 جلب میکنیم. هاي تولیدي این شرکت  آند در زیر توجه شما را به برخی تصاویر از 



 

 داراي مزایاي زیر میباشد:طراحی و ساخته شده توسط این شرکت  ه هی کناريبل

 edge strip  يکنار  يدر دو طرف لبه ها  اریش   يو کرو  يعمود   يدهنه و راستا  عمق، (  کنواختیدست و    ک ی  اریش  •
 ) آن نفوذ نخواهد کرد.  ریبه ز يپس از بسته شدن، ماده ا جهیاست. در نت کنواختیدست و  کیکامال 

سفت    يبه حد   پیاج استر  ا ی  يها و ابعاد آن ها، پس از اتصال، لبه کنار  اریش   یکنواختیبه علت  (  %100شدن    ممحک •
 ) .ردیگ  یانجام م یشود که جدا ساختن آن با دست به سخت یم

استفاده شده در   کیدرجه  الیساخت و متر تیفیها، ک پی بودن اج استر یمصرف عالرغم( ساخت و طول عمر تیفیک •
 ) کند  یبرابر م  نیرقبا، چند  ریسا  يد یبا محصول تول  سهیآن ها را در مقا آن، عمر

  معقول و مناسب متیق •

 در زیر توجه شما را به برخی تصاویر از آند هاي تولیدي این شرکت جلب میکنیم. 



 

داراي مزایاي  و به صرفه مطابق با نیاز کارفرما  قیقی دعالوه بر طراح  ساخته شده توسط این شرکتطراحی و  باسبارهاي مسی 
 زیر میباشد: 

 .هدایت جریان الکتریکی به خوبی صورت میگیرد •
(کامال پیش ساخته و بدون نیاز به سوراخکاري مجدد در زمان میتوانیم انشعابات باسبار مسی را با سوراخکاري مناسب   •

 .ام دهیمو پیچ و مهره به راحتی انجمونتاژ در سایت پروژه) 
 استحکام باال •
 نصب سریع و آسان •

 . م یکنیشرکت جلب م نیا يد یتول ياز کاتد ها ریتصاو یتوجه شما را به برخ  ریدر ز

 

 

 

 

 

 



 

، آندهاي سربی، باس بارها، لبه هاي کناري، نشیمنگاه هاي  تولید کاتدهاي استنلس استیللیست جزئیات پروژه هاي ساخت و  
 ه با این قطعات، به قرار زیر می باشند : کاتد و آند و سایر موارد مشاب 

 

ف
ردی

 

 محل پروژه کارفرما  شرح پروژه 
زمان 
اتمام 
 پروژه

1 
 طراحی، تامین، نصب و مونتاژ باس بارهاي

  از کیلو آمپر 40جریان مسی براي عبور 
 رکتیفایر به سلول ها 

  کارخانه مس طارم
  10،000لیچینگ (

 تنی) 
 1395 طارم، استان زنجان

 1397 جیرفت، استان کرمان  کارخانه مس جیرفت کیلوآمپر  20اس بارهاي ساخت ب طراحی و 2

 کیلوآمپر  20طراحی و ساخت باس بارهاي  3
صنعت    کارخانه کانسار

 کرمان پاقلعه 
 1397 استان کرمان ، شهربابک

4 
(به   زاگرس مسبالنک عدد کاتد  70ساخت 

 ) Edge stripهمراه لبه هاي کناري 
شرکت زاگرس مس 

 انساز
 1398 ساوه، استان مرکزي 

5 
بالنک استنلس استیل    عدد کاتد  120ساخت 

Stainless Steel  به   میدوكلیچینگ)
 ) Edge stripهمراه لبه هاي کناري 

صنایع   شرکت ملی
 مس ایران 

 1399 مجتمع مس میدوك

6 
بالنک استنلس استیل   عدد کاتد  57ساخت 

Stainless Steel  به  پاالیشگاه خاتون آباد)
 ) Edge stripلبه هاي کناري مراه ه

صنایع   شرکت ملی
 مس ایران 

 1399 خاتون آباد 

 سرچشمه پاالیشگاه عدد آند   200ساخت  7
صنایع   شرکت ملی

 مس ایران 
 1399 پاالیشگاه سرچشمه 

8 
  اصالح و تعمیر کاتد بالنک هاي استنلس

(تعویض دسته،    Stainless Steel استیل
 تعویض شیت، تابگیري و ... ) 

صنایع   شرکت ملی
 مس ایران 

 1399 استان کرمان 

9 
  استنلسکاتد بالنک هاي عدد  350ساخت 

 فالت بابک  Stainless Steel استیل
 1399 استان کرمان ، شهربابک فالت بابک شرکت 

 ساخت باسبارهاي مسی لیچینگ گودکلواري 10
مجموعه خصوصی  

 آقاي شادمان 
 1399 استان کرمان 

11 
بی لیچینگ  عدد آند سر 22ساخت 

 ي گودکلوار
مجموعه خصوصی  

 آقاي شادمان 
 1399 استان کرمان 

12 
  کاتد بالنک هاي استنلس عدد  22ساخت 

لیچینگ   Stainless Steel استیل
 گودکلواري 

مجموعه خصوصی  
 آقاي شادمان 

 1399 استان کرمان 



 

 سربی لیچینگ  آندهاي عدد  200ساخت  13
صنایع   شرکت ملی

 مس ایران 
 مجتمع مس سرچشمه 

در دست  
 اجرا 

14 
  کاتد بالنک هاي استنلسعدد  591ساخت 
 میدوك  لیچینگ Stainless Steel استیل

صنایع   شرکت ملی
 مس ایران 

 مجتمع مس میدوك
در دست  

 اجرا 

 لیچینگ سونگون کانی مسشرکت  عدد آند سربی  412ساخت  15
در دست  

 اجرا 

16 
  کاتد بالنک هاي استنلسعدد  702ساخت 

 Stainless Steel استیل
 لیچینگ سونگون شرکت کانی مس

در دست  
 اجرا 

17 
  pp) از جنس edge stripهاي کناري (لبه 

 عدد  2000 – براي کاتدهاي استنلس استیل
صنایع   شرکت ملی

 مس ایران 
 مجتمع مس سرچشمه 

در دست  
 اجرا 

18 
نشیمنگاه آند و کاتد هاي پاالیشگاه  

 (Capping Board)سرچشمه
صنایع   شرکت ملی
 یران مس ا

 مجتمع مس سرچشمه 
در دست  

 اجرا 

19 
استنلس استیل  عدد کاتد  57ساخت 

Stainless Steel  به  پاالیشگاه خاتون آباد)
 ) Edge stripهمراه لبه هاي کناري 

صنایع   شرکت ملی
 مس ایران 

 خاتون آباد 
در دست  

 اجرا 

 عدد آند سربی  1000ساخت  20
صنایع   شرکت ملی

 مس ایران 
 لیچینگ میدوك

ت  در دس 
ا اجر  

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 مدیرانتجربیات 

 شرکت مبین ساخت 



 

   ساخت ایده اندیشتجربیات مدیران شرکت مبین  

 

 

با بهره  تیمی از متخصصان صنعت مس کشور شکل گرفت و در حال حاضر  با بهره گیري از    ساخت ایده اندیششرکت مبین  
در کلیه  و تولید    ختسافعالیت در حوزه هاي طراحی، تامین و    مشغول  مجرب و متخصص،    عتگران  گیري از کارشناسان و صن

 در ذیل افراد به افراد کلیدي شرکت مبین ساخت ایده اندیش اشاره خواهد شد. . ي صنعتی و عمرانی کشوري می باشد پروژه ها

 

 سعید ملکی :    مدیرعامل

 مکانیک  مدرك تحصیلی : مهندسی

 : سوابق اجرایی

 ایران)  یع مس(صنا سرچشمهمجتمع مس مجري پروژه بازسازي و نوسازي معدن و فرآوري  •
 )رانیمس ا عی(صنا غلیظ سرچشمه تمیرات امور عمعاونت ت •
 ) رانیمس ا عی(صنا ریاست تعمیرات مرکزي امور مهندسی سرچشمه •
 ) رانیمس ا عی(صنا سرپرست تعمیرات جامدات امور مهندسی سرچشمه •
 ) رانیمس ا عی (صنا  تعمیرات هیدرولیک تعمیرگاه ویژه سرچشمهمسئول  •
 براي اولین بار در ایران Pipe Conveyorار نقاله لوله اي احی، ساخت و نصب نوفعالیت در زمینه طر •
 مدیر تعمیرات سالیانه کارخانه (اورهال)  •
 سرپرست تیم شش سیگما در تعمیرات مرکزي امور مهندسی •
 و تعمیرات) در تعمیرات مرکزي امور مهندسیسرپرست تیم نت (نگهداري  •
 ی نوار نقاله هاي مجتمع مس سرچشمه یستم هاي محافظ پارگطراحی، ساخت و نصب س فعال در زمینه  •
 فعال در زمینه بازسازي و تعمیر اساسی جرثقیل صد تن امور ذوب سرچشمه  •

 
 

 

 

 

 

 



 

 علی خالقیان رئیس هیئت مدیره :  

 مدرك تحصیلی : مهندسی برق

 : سوابق اجرایی

 مدیرعامل شرکت مبین صنعت راستین  •
ست واحد تعمیرات و نگهداري در امورهاي تغلیظ، احد هاي ابزاردقیق ، برق ، و ریاسال فعالیت در و 20تجربه بیش از   •

 مهندسی و پاالیشگاه و ریخته گري هاي سرچشمه 
 سال   5طرح به مدت مدیر مهندسی پروژه پاالیشگاه مس سونگون در تیم مشاور و مدیر  •
  1000یبر نوري ، هیت تریسینگ ، پروژه لیچینگ  پیمانکار نصب و راه اندازي کلیه تجهیزات الکتریکال و ابزاردقیق ، ف •

 انتنی شرکت زاگرس مس ساز
 مشاور و مدیر پروژه هاي کابل سازي در کشور افغانستان •
 گاه سرچشمه از سوي مشاور و مدیر طرح در پاالیش CSM مدیر پروژه اصالحات و نصب ماشین کاتد استریپر •
 میلی متري مس کارخانه افق البرز  8د مفتول مدیر پروژه نوسازي و افزایش ظرفیت کوره و خط نور •
 سال  5مشاور ارشد فنی شرکت افق البرز به مدت   •
 شرکت الکترومتال استرالیا  EMEW آشنایی با تکنولوژي •
برق و ابزاردقیق ، هیدرولیک ، پنوماتیک ، زبان انگلیسی ،   گذراندن دوره هاي آموزشی در خصوص سیستم تخصص •

 … ، مدیریت ، ایزو ،تضمین کیفیت و PLC انواع
بازدید از نمایشگاه هاي متعدد و کارخانه هاي سازنده ماشین آالت و تجهیزات در خصوص صنعت مس و فلزات و کابل  •

 سازي در کشور چین 
 شور چین جهت تامین سریع اقالم مورد نیاز ارتباط کاري نزدیک با سازندگان فوق در ک •

 

 ري حمید خانل عضو هیئت مدیره :  

 مدرك تحصیلی : مهندسی متالورژي

 : سوابق اجرایی

 رئیس هیئت مدیره شرکت مبین صنعت راستین •
 سال کار در صنعت مس   25تجربه بیش از   •
 سال  2سرپرست عملیات بویلر کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به مدت  •
 سال  2سرپرست شیفت کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به مدت  •
 سال   2اري کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به مدت سرپرست تعمیرات نسوز ک •
 سال  1کارشناس ارشد دفترفنی کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به مدت  •
 سال   2رئیس عملیات کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به مدت  •
 سال   2کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به مدت  رئیس نگهداري و تعمیرات •
 سال  3ه به مدت رئیس کارخانه اسید مجتمع مس سرچشم  •



 

 سال  5مدیر پروژه احداث پاالیشگاه سونگون ( شرکت ملی صنایع مس ایران ) به مدت  •
 سال  2  مدت به سونگون، مس مجتمع –مدیر هماهنگی پروژه هاي توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران  •
 سال   2مل شرکت زاگرس مس سازان (کارخانه لیچینگ تولید مس) به مدت مدیر عا •

 

 سعید خالقیان یره :  عضو هیئت مد

 مدرك تحصیلی : فوق لیسانس برق

 : سوابق اجرایی

 1393مدیر پروژه هاي شرکت مبین صنعت راستین از سال  •
 … طراح نقشه هاي برق، ابزاردقیق، هیت تریسینگ و •
 پروژه هاتهیه مدارك زمان بندي  •
 ستینمدیریت تامین و بازرگانی شرکت هاي مبین ساخت ایده اندیش و مبین صنعت را •
 طراح سایت و مدیریت تبلیغات شرکت هاي مبین ساخت ایده اندیش و مبین صنعت راستین •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 سرمایه انسانی

 شرکت مبین ساخت 



 

 ساخت ایده اندیشمبین   سرمایه انسانی شرکت

 

 

کارشناس و    ،  نفر نیرو متخصص و صاحب تجربه  30با بهره گیري بیش از    ساخت ایده اندیششرکت مبین  
پایپینگ و کامپیوتر  بسته به   ، مکانیکال  ، ابزاردقیق   ،  برق  ، سیویل و سازه ،  معماريسین در حوزه هاي تکن

ا  را براي شرکت در تمامی پروژه هاي  نوع پروژه به مقاصد و  ناِئل گردیده و آمادگی خود  هداف کیفی خود 
 صنعتی و عمرانی اعالم می دارد.

  بخش هاي مدیریتی ساخت و تولیددر ح  ساخت ایده اندیشبین  در ذیل به برخی از افراد کلیدي شرکت م 
 اشاره خواهد شد : 

 

 کیامین مل

 تجربه همکاري با شرکت مبین ساخت ایده اندیش از ابتدا تا کنون  –صنایع شیمیایی   – دیپلم •

 سال فعالیت در صنایع فلزي    20تجربه  •

 مدیریت پشتیبانی شرکت مبین ساخت ایده اندیش •

 

 عبدهللا عبدلی 

 دانشگاه آزاد کرمان   –هندسی مکانیک سیاالت م •

 سال  5شرکت ملی صنایع مس ایران به مدت   لیچینگمسئول امور مکانیک واحد تعمیرات  •

شرکت ملی صنایع مس ایران به   مسئول واحد ارتعاشات و تست هاي غیر مخرب امور مهندسی •
 سال   10مدت 

 سال   8ت سرپرست تعمیرات جامدات شرکت ملی صنایع مس ایران به مد •

تعمیرات کمپرسورها و  آنالیز ارتعاشات و تست هاي غیر مخرب، گذرانده شده: دوره هاي تخصصی  •
 پمپ هاي صنعتی، تست هاي جوشکاري، روان کارها و ... 

 ه ساخت و تولید شرکت مبین ساخت ایده اندیشرخانمدیریت کا •

 



 

اشاره  طراحی و مهندسیدر حوزه هاي  اخت ایده اندیشسدر ذیل به برخی از افراد کلیدي شرکت مبین  
 خواهد شد : 

 محمد جواد صادقی 

 کارشناسی ارشد مکانیک گرایش ساخت و تولید  •

 ارشد : دانشگاه هاي تِک کرمان  –ه یزد  اکارشناسی : دانشگ •

 سال   3ت مدرس دانشگاه چمران کرمان ( رشته مکانیک ) به مد •

 سال  1انیک ) به مدت مدرس دانشگاه آزاد کرمان ( رشته مک •

 سال  5مدرس دانشگاه فنی و حرفه اي کرمان ( رشته مکانیک ) به مدت  •

 سال   1مدرس دانشگاه فنی و حرفه اي یزد ( رشته مکانیک ) به مدت  •

 سال   1دفتر فنی شرکت فکور صنعت (کرمان) به مدت  •

 1397تولید شرکت مبین ساخت ایده اندیش از سال دفتر فنی و طراح ساخت و  •

  – AUTOCAD – CATIA – Office – Powermill –  Keyshot– Mach3نایی با نرم افزارهاي : آش •

CATIA Composer – Weldspec – Cypcat – ProNest 

 خالقیان  سعید

مدیره شرکت هاي مبین صنعت راستین و مبین ساخت    عضو هیئت(کارشناسی ارشد برق قدرت •
 ایده اندیش)

 ارشد : دانشگاه شیراز  – تهران کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی  •

 مدیریت پروژه هاي شرکت مبین صنعت راستین  (دفتر مرکزي) •

 سال   2طراح بخش برق و ابزاردقیق شرکت آریا هنگارد به مدت  •

 (شرکت مبین صنعت راستین)  پروژه زاگرس مس سازانازبیلت نقشه هاي برق و ابزاردقیق  •

 (شرکت مبین صنعت راستین)  انه نیکل سرچشمهازبیلت نقشه هاي برق و ابزاردقیق پروژه کارخ  •

(شرکت مبین   کارخانه تغلیظ مس سرچشمه x-rayطراحی کلیه نقشه هاي برق و ابزاردقیق پروژه  •
 صنعت راستین) 

(شرکت مبین   ابزاردقیق پروژه هیت تریسینگ اسید سرچشمهطراحی کلیه نقشه هاي برق و  •
 صنعت راستین) 

(شرکت مبین   ردقیق پروژه هیت تریسینگ اسید خاتون آبادطراحی کلیه نقشه هاي برق و ابزا •
 صنعت راستین) 



 

(شرکت مبین   طراحی کلیه نقشه هاي برق و ابزاردقیق پروژه هیت تریسینگ ذوب خاتون آباد •
 صنعت راستین) 

(شرکت   کارخانه تغلیظ مس سرچشمه x-ray کنترل پروژهنقشه ها، گزارش پیشرفت کار و  یطراح  •
 مبین صنعت راستین) 

(شرکت   هیت تریسینگ ذوب خاتون آبادطراحی نقشه ها، گزارش پیشرفت کار و کنترل پروژه  •
 مبین صنعت راستین) 

 AUTOCAD – NAVIS – Office – DIAlux –  MS Projectآشنایی با نرم افزارهاي :  •

 گلبرگ ملکی 

 1397از سال  تجربه همکاري با شرکت مبین صنعت راستین  - کارشناسی ارشد معماري  •

 ارشد : دانشگاه شهید رجایی تهران –رشناسی : دانشگاه شهید رجایی تهران کا •

 سال  2همکاري در طراحی معماري و معماري داخلی شرکت هاي گوناگون (پارت تایم)  به مدت  •

 سال  3هنرستان هاي معماري شهر تهران (قراداد رسمی) به مدت تدریس در  •

 خانه تغلیظ مس سرچشمهکار  x-rayطراحی کلیه نقشه هاي معماري پروژه  •

 طراحی و نظارت بر ساخت نماي داخلی دفتر مرکزي شرکت مبین صنعت راستین  •

 طراحی و نظارت بر ساخت کلیه کاتد ها و آندها  •

 اس بارها طراحی و نظارت بر ساخت کلیه ب •

 ه ساختخانبر ساخت کلیه سازهاي کار طراحی و نظارت  •

 AUTOCAD 2D/3D –Office – DIAlux – MS Project – Buildingآشنایی با نرم افزارهاي :  •

information modeling (BIM) – REVIT – RHINOCORSE –  Photoshop – COREL Drawing 

 

 حجت عبداهللا نژاد 

 تاسیسات حرارتی و برودتی (سیاالت) مهندس مکانیک رشته  •

به   رمان شرکت جهاد نصر ک ”56و   ”48کارشناس اجرایی و کیفی خط لوله سراسري انتقال گاز  •
 سال (استان هاي اهواز ، بوشهر و خراسان رضوي) 7مدت 

 سال  1کارشناس اجرایی و کیفی ساخت و تولید شرکت شکوفا صنعت پویا به مدت  •

 سال  31اخت و تولید شرکت سوله سازان حدید کاران به مدت کارشناس اجرایی و کیفی س •

 سال  1صنعت به مدت کارشناس اجرایی و کیفی ساخت و تولید شرکت مانا و معیار  •

 سال   4شرکت بازرسی فنی تکین کو به مدت  –ناظر شرکت پتروشیمی بوشهر   •

 سال  2شرکت مهندسی همسان ساخت به مدت  – ناظر شرکت سنگ آهن مرکزي گندله سازي  •



 

شرکت بازرسی فنی بین المللی آسکو به   –ناظر شرکت ملی صنایع مس ایران در سایت دره زار  •
 سال  2مدت 

 1399از سال  شرکت مبین ساخت ایده اندیش  QCر  مسئول امو •

(انواع جوشکاري و تست ها)، سندبالست و   شکاريجودوره هاي آموزشی گذرانده شده : بازرسی  •
رنگ آمیزي پروژه هاي صنعتی، کنترل و تضمین کیفیت و مستندات سازي و طراحی فاینال بوك،  

 دوره تخصصی ایمنی و بهداشت حرفه اي پروژه هاي صنعتی 

 

 زهره پور امینی 

 مهندسی صنایع گرایش تولیدات صنعتی •

 باهنر کرمان شهید  کارشناسی : دانشگاه  •

  کارشناس کنترل پروژه سایت شرکت نیپک (پروژه انبار کنستانتره مجتمع مس سرچشمه) به مدت •
 و نیم  سال 2

به سرپرست واحد کنترل پروژه شرکت پارسیان سازه (پروژه مخازن اسید مجتمع مس سرچشمه)  •
 سال  1مدت 

 م یسال و ن2ورزشگاه شهربابک) به مدت  کارشناس کنترل پروژه شرکت نیپک (پروژه •

 1399از سال  مسئول امور مهندسی و کنترل پروژه شرکت مبین ساخت ایده اندیش •
 Office – Primavera – MS Projectآشنایی با نرم افزارهاي :  •



 

  

 

گواهینامه هاي تایید 
صالحیت ایمنی شرکت 
 مبین ساخت ایده اندیش



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 



 

  

 

برنامه ریزي و کنترل 
پروژه شرکت مبین 
 ساخت ایده اندیش



 

 رل پروژهبرنامه ریزي و کنت

 

با توجه به ساختار سازمانی و پایبندي زمانی به تعهدات خود در طول پروژه،    ساخت ایده اندیششرکت مبین  
 زمان راه اندازي و تحویل، به طور کامل برنامه ریزي می نماید.کلیه بخش هاي پروژه را از روز اول قرارداد تا 

ز هاي تعریف کسته و به وسیله پیش نیازها و پس نیاکلیه بخش هاي هر قرارداد به پایین ترین سطح خود ش
این کار عالوه بر دادن دید کلی   شده، زمان کلی پروژه به کوچکترین بخش هاي ممکن شکسته می شود. 

باعث پیش بینی سریع تر نسبت به موانع آینده پروژه و در نتیجه  موقعیت زمانی هر نقطه از پروژه،  نسبت به  
 وژه می گردد. مان واقعی به زمان برنامه ریزي در پرنزدیک شدن هرچه بیشتر ز 

آورده  مجموعه،  ر  براي یکی از پروژه هاي انجام گرفته شده ده  وژ در زیر بخشی از مدارك مربوط به کنترل پر
 شده است : 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  

 

ه ساخت ناخامکانات کار
تولید شرکت مبین و 

 ساخت ایده اندیش 



 

 ده اندیشایخالصه اي از تجهیزات و امکانات شرکت  مبین ساخت 

 

 :  این شرکت اشاره می گردد  ه ساخت و تولیدخانکار در ذیل به خالصه اي از امکانات و توانایی هاي

 متر 500نبی به متراژ امتر سوله سرپوشیده مجهز به جرثقیل سقفی و دو عدد سوله ج 20002000 -

 متر فضاي باز  4000 -

 متر فضاي اداري  200 -

 میلی متر )  15لیزر تا  ( قدرت برش تاو 1500دستگاه برش لیزر  -
 2CO  (MIG/TIG)عدد رکتی فایر جوش آرگون و  15تعداد   -

 دستگاه رول گیر، ورق صاف کن و گیوتین  -

 چهار محور  CNCدستگاه پرس برك  -

 متري 3دستگاه تراش  -

 160دریل رادیال  -

 دستگاه رنگ و سندبالست  -

 بار دیزلی (سیار)  16کمپرسور هواي  -

 تن   15دستگاه رول گیر  -

 دروازه اي و سقفی هاي جرثقیل  -

 جرثقیل دستی  -

 (تن هاي متفاوت) PRESSپِرِس  -

 سایر تجهیزات مورد نیاز در حوزه ساخت و نصب و -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

تجهیزات و ماشین آالت 
پیمانکاري شرکت مبین 

 ساخت ایده اندیش



 

 و ماشین آالت تجهیزات 

 

 

 ذکر آورده شده است؛ شایان  ساخت ایده اندیشدر زیر لیست برخی از تجهیزات اصلی کارگاهی و وسایل نقلیه  شرکت مبین 

 است، بسته به نیاز پروژه تعداد  تجهیزات ذکر شده قابل افزایش می باشد. 

 الف ) تجهیزات پیمانکاري 

 واحد  تعداد   برند تجهیزات کارگاهی شرکت   ردیف 

 عدد  5 گام ACدستگاه جوش   1

 عدد  8 گام CO2و   DCدستگاه جوش  2

 عدد  4 - دستگاه جوش پلی اتیلن  3

 عدد  FLUKE 1 ارت سنج  4

 عدد  FLUKE 1 مِگِر  5

 عدد  FLUKE 2 کالیبراتور  6

 عدد  FLUKE 6 مولتی متر 7

 عدد  7 - ستونی و رادیال  دِرِیل 8

 عدد  7 - سنگ فِرِز  9

 عدد  2 - جاروبرقی صنعتی  10

 عدد  4 ایتالیایی  تُرك متر  11

 عدد  2 - چاپگر لیبل و برچسب  12

 عدد  5 - تیفُر 13

 عدد  4 - اي مختلفلوله خم کن در سایزه 14

 عدد  5 - پیکور برقی  15

 عدد  3 - پیکور بادي 16

1  - تجهیزات سندبالست  17  ِست 

 عدد  5 - فوت   40فوت و  20کانتینر  18

 عدد  5 - به همراه کلیه تجهیزات اداري تینرکان 19

 

  تعداد   برند وسایل نقلیه شرکت   ردیف 
 عدد  2 مزدا  وانت  1

 عدد  2 سمند ، پژو خودرو سواري  2



 

  

 

 رضایت نامه ها 
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