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معرفی شرکت – مقدمه ،چشم انداز ،مأموریت

ما و آرمان پادوسپان صنعت
در سال  1۳۸0با باور توانمندی و نیاز در بخش خصوصی و با هدف کمک در ایجاد و توسعه و بهبود
واحدهای صنعتی شرکتی را ایجاد کردیم ،به مرور و با ورود شرکاء و همکارانی ارزشمند و به مدد پشتیبانی
مشتریان گرانقدری که داشتیم در طول سالهای متمادی تجربه و دانشی را کسب نموده ایم تا بتوانیم در
ایجاد و توسعه و بهبود کسب و کار همراه سرمایه گذاران و مدیران و بازیگران این حوزه بوده و با کمک به
ایجاد ثروت و ارزش افزوده گامی برای رشد و شکوفایی میهن عزیزمان برداریم.
در توسعه فعالیت هایمان و با ارتقاء جایگاه مشاوران بر این باوریم که طرح ها و راه حل های ایجاد و توسعه
کسب و کار،مجموعه ایی از دانش و فعالیت های مهندسی و مدیریتی و افتصادی را در کنارهم نیاز دارند.
با این تفکر همواره در توسعه و ارتقاء دانش همکاران و تیم کاری و مدیریتی مان کوشیده ایم.
در طی این سالها در پادوسپان صنعت تالش کرده و خواهیم کرد تا با ارائه خدماتی متمایز در جهت آبادانی
کشور عزیزمان بکوشیم .و از سرمایه های مادی و معنوی ایران و ایرانی پاسبانی کنیم.

چشم انداز ما
اولین انتخاب مشتریان به عنوان مشاور در تمام حوزه مشاوره واقعی در حوزه سرمایه گذاری و کسب و کار با
های ایجاد و توسعه کسب و کار برای مشتریانی که

هدف پشتیبانی از حدافل یک میلیارد یورو سرمایه

فقط یک بار از خدمات ما استفاده کرده اند.

گذاری محقق در سال.

مأموریت ما
ایجاد سازمانی چابک و مورد اطمینان برای ارائه

ارائه خدمات متنوع به گروه هدف در قالب راه حل

خدمات به گروه هدف

های ایجاد و توسعه کسب و کار

توجه به کیفیت و خالقیت به عنوان کلیدی ترین
عامل موفقیت در همراهی با مشتریان برای ایجاد
و توسعه کسب و کار

ساختار شفاف و پاسخ گو در ارتباط با جامعه
هدف

معرفی شرکت – ارزش ها

ارزش های ما
صداقت و صراحت

امانت داری

مسائل هر پروژه اسرار مشتری است ،بر این اساس باور به
ما به عنوان مشاور و بازوی فکری متعهد به ارائه بهترین خدمات
محرمانگی اسرار و امانتداری حتی پس از اتمام قرارداد در
و راه حل ها در راستای منافع کارفرما و در چارچوب قرارداد و
مجموعه پادوسپان صنعت وجود دارد
توافق های منعقده هستیم .در هر مرحله از اجرای پروژه ،صداقت
تعهد
و صراحت را به عنوان یک اصل مهم اخالقی رعایت می کنیم .و
احترام به شأن حرفه ای خود را یکی از اصول مهم اخالقی پایبندی به تعهدات در پادوسپان صنعت یک اصل مهم
اخالقی است و انجام کار درست و حرفه ای و رسیدن به
پادوسپان صنعت میدانیم.
نتایج از کسب درآمد مهمتر است.
بهبود مستمر
دانش روزآمد و فرآیندهای بهینه بخش جدایی ناپذیر حرفه ما
است .سازمان ما به صورت مستمر از بروز رسانی در این حوزه ها
پشتیبانی می نماید و دریافت انتقادات و نظریات مشتریان و
مخاطبین چراغ این راه است.
اهداف ملی

“سرمایه گذاری اصیل و واقعی و توسعه کسب و کارها
کلید اصلی توسعه اقتصادی کشور است”
با باور به موضوع فوق و اهمیت به منافع ملی ،مسئولیت های
اجتماعی مرتبط را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از حرفه خود
پذیرفته ایم.

همیشه و همه جا
در صورت نیاز مشتری به خدمات ما حتی خارج از برنامه
کاری توافق شده ،و برای کمک به اهدافی که بزرگ تر از
توافق های کاری ما است کوتاهی نخواهیم کرد مشروط
به آنکه مخل برنامه های اصلی نشود.
ما به مشتریان خود تنها از منظر قراردادهای جاری
نمینگریم .بلکه روابط بلندمدت با مشتری اولویت ماست.
بنابراین بعد از پایان هر قرارداد روابط خود را با مشتری
حفظ میکنیم .نتایج مشاورههای خود را دنبال میکنیم .و
سعی میکنیم در طول مسیر کسب و کار مشتری همیشه
در کنار او باشیم.

معرفی شرکت – موضوع فعالیت ،مدیران

موضوع فعالیت
شرکت مهندسی پادوسپان صنعت در سال  1۳۸0به شماره ثبت  17617۸تاسیس گردید  .هدف از تاسیس این شرکت ارائه
خدمات مشاورهای و فنی و مهندسی در زمینه های ایجاد و بهبود واحدهای صنعتی و خدماتی ،و مشاوره در زمینه سرمایه
گذاری و نظارت بر اجرای طرح ها بوده است.

اهم موضوعات شرکت براساس ثبت قانونی
خدمات فنی و مهندسی بهبود فرآیند و خطوط تولیدی

طراحی و توسعه و بهینهسازی سیستمهای اطالعاتی و
مدیریتی

خدمات فنی و مهندسی ،طراحی و مطالعاتی و تحقیقاتی در
زمینه پشتیبانی صنایع

طراحی و نظارت بر اجرای پروژههای ایجاد یا بهینه
سازی واحدهای صنعتی

امور بازرگانی و تجاری مربوط به موضوعات فوق

کلیه امور طراحی و نظارت بر اجرای پروژههای صنعتی و
عمرانی

تأمین ماشینآالت و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی و
خدماتی

طراحی سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری تولیدی و
خدماتی

طراحی و ساخت تجهیزات ،لوازم و ماشینآالت در زمینههای تولیدی و کمکی تولید و سیستمهای خودکار تولیدی

مدیران

سعید داوری فر
رئیس هیئت مديره

مهدی داوری فر
مدير عامل و عضو هیئت مديره

فرهاد تعمیری
عضو هیئت مديره

manage@padoospan.ir

mdavarifar@padoospan.ir

tamiri@padoospan.ir

معرفی شرکت – ترکیب نیروی انسانی

ترکیب نیروی انسانی
شرکت مهندسي پادوسپان صنعت ،بمنظور ارائه خدمات با کیفیت برتر از فعالیت تخصصي و کارشناسي متخصصین و
کارشناسان مجرب بصورت تمام وقت و پاره وقت (موضوعي و پروژهای) بهره ميگیرد

مدیران پروژه شرکت
آقای امیررضا نخعی

آقای ناصر طاهری

لیسانس مهندسی صنایع

لیسانس مهندسی مکانیک
آقای عبدالوحید

آقای طه سعیدی

جهانشاهی
فوق لیسانس مهندسی

فوق لیسانس مکانیک و
MBA

فرآیند

خانم فریبا حافظی

آقای عباس نجفی

فوق لیسانس مدیریت

لیسانس مهندسی

فناوری اطالعات

مکانیک

آقای علیاکبر داوریفر

خانم فریده عطاییفرد

فوق لیسانس عمران

لیسانس امور مالی

آقای مهدی داوریفر

آقای داوود بایرامی

آقای محمد سعید ابراهیمی

لیسانس مهندسی مواد و فوق لیسانس

دکترای مدیریت و

لیسانس مهندسی صنایع و فوق

مدیریت مالی

استراتژی بازار

لیسانس مدیریت فناوری

تعداد کل نیروی انسانی
پاره وقت

تمام وقت

11

20

ترکیب تخصصی
کارشناسی مهندسی

کارشناسی فنی و

صنایع

مهندسی

7

8

مدیریت ،مالی و اقتصاد

سایر

15

1

میزان تحصیالت
درجه تحصیلی دکترا

لیسانس

فوق لیسانس

دیپلم و فوق دیپلم

2

14

9

6

معرفی شرکت – مجوزها و عضویت ها

مجوز ها و عضویت ها
به منظور صحه گذاری توانمندی ها و قابلیت های شرکت مجوزهای مختلفی از مراجع رسمی اخذ شده است.
عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی با درجه الف 2-در رستههای امکانسنجی و نظارت
(عضو مؤسس و عضو شورایعالی)

معرفی شرکت – مجوزها و عضویت ها

عضو انجمن مشاوران سرمایهگذاری و نظارت بر طرحها
(عضو مؤسس و عضو هیئت مدیره)

عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

مشاور منتخب بانک صنعت و معدن در رشتههای چاپ ،مواد و

دارای پروانه بهرهبرداری مرکز پژوهشهای صنعتی و تحقیقاتی در

محصوالت شیمیایی ،حمل و نقل ،ماشینآالت و تجهیزات به

رشته مهندسی صنایع و با زمینه فعالیت ایجاد و بهبود خطوط تولید

منظور مطالعات امکانسنجی و نظارت

از وزارت صنایع و معادن.

معرفی شرکت – مجوزها و عضویت ها

عضو انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

عضو اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

تائید صالحیت از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در تدوین

دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامهریزی در رشته مدیریت

سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری وبهبود سیستمهای تولید

عمومی و خدمات اقتصادی

خدمات شرکت  -مشاوره سرمایه گذاری و تأمین مالی
ما در پادوسپان صنعت برآنیم تا بسته ای از خدمات متنوع مورد نیاز شما را از گام های ابتدايي راه اندازی يک کسب و
کار تا سالهای بالندگي و رشد و توسعه آن آماده کنیم .و در طول اين مسیر ،از تولد تا بلوغ کسب وکار ،همچون مشاوری
امین ،متخصص ،آينده نگر و دلسوز در کنارتان باشیم و با هم موفقیت های شما را پي در پي جشن بگیريم.
✓ مشاوره سرمايهگذاري و تأمین مالی
اولین گام در راه اندازی هر کسب و کار و یا اجرای هر پروژه ای ،ارزیابی امکانپذیری اجرای آن از  4بعد است.

از بعد فنی اجرای این پروژه نیازمند چه سطوحی از
تخصص ،ماشین آالت و تجهیزات ،دانش فنی ،نیروی
انسانی ،سیستم ها و روش ها و  . . .است.

از بعد اقتصادی اندازه بازار هدف و میزان تقاضا ،عرضه
کنندهگان اصلی و میزان عرضه ،قیمت محصوالت و خدمات
طرح در بازار طی سالهای بهرهبرداری از طرح و … به چه
میزان است.

از بعد شرایط کالن محیطی چه ریسک هایی کسب و کار را
تهدید می کند و تغییر شرایط و مولفه های کالن محیط
کسب و کار چه تأثیری برا کسب و کار دارد.

از بعد مالی میزان منابع مالی مورد نیاز و بهای تمام شده و
قیمت فروش ،جریان نقدی طرح و شاخص های اقتصادی
آن و  . . .چقدر است.

ما در پادوسپان صنعت با سالها تجربه و با باالترین سطح تخصص در ایران به شما کمک می کنیم تا تصویر روشنی از نتایج
سرمایه گذاری خود در آینده بیابید.
دارای باالترین رتبه اخذ شده در کشور (الف) به عنوان مشاور اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در گرایش های
تخصصی:

ساختمان ،مسکن و شهرسازی

خدمات

صنعت؛ شاخه انرژی ،نفت و گاز

صنعت؛ شاخه مصنوعات صنعتی

خدمات شرکت  -طراحی ،مهندسی و تأمین تکنولوژی
برای راه اندازی یک کسب و کار و یا اجرای یک پروژه ،تأمین منابع مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است .روش ها و کانالهای
گوناگونی برای تأمین مالی وجود دارد.

فاینانس و یوزانس

از طریق بازار سرمایه

منابع بانک ها

از طریق شرکتهای

از طریق سرمایه گذاران بخش

از طریق صندوقهای

سرمایهگذاری

خصوصی

سرمایهگذاری خطرپذیر

از طریق خطوط اعتباری و

منابع اختصاصی و خطوط اعتباری

پیش فروش محصوالت یا

وامهای بینالمللی

دستگاهها و طرح های ویژه

خدمات

کانال تأمین مالی متناسب با شرایط کارفرما و پروژه انتخاب می شود .ما در پادوسپان صنعت با شناخت کامل از روش های
گوناگون تامین مالی و الزامات و مزیت های هر یک و با توجه به شرایط شما و پروژهتان ،بهترین روش تامین مالی را به شما
پیشنهاد میدهیم و در طول مسیر جذب منابع مالی در کنار شما هستیم تا براساس ویژگیهای کانال انتخابی بهترین نتایج در
این زمینه اخذ شوند.

✓ طراحی ،مهندسی و تأمین تکنولوژي
در دنیای امروز فناوری جزئی الینفک از کسب وکار است .انتخاب و تامین فناوری مناسب اعم از ماشین آالت و تجهیزات،
سیستم ها و روش ها و دانش فنی اهمیت بسزایی در موفقیت کسب و کار و یا پروژه دارد .پادوسپان صنعت به مدد تجربیات
طوالنی خود در مشاوره برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و همچنین در همکاری شرکت های همکار خود در داخل و خارج
از کشور ،شما را در تمامی مسیر تامین فناوری اعم از جستجو ،ارزیابی و انتخاب نهایی فناوری و تأمین کننده مناسب آن ،انجام
مذاکرات و تنظیم قرارداد مناسب ،تا نظارت بر فرآیند انتقال فناوری یاری می رساند.
این خدمات می تواند از انتخاب یک ماشین یا تجهیز ،تعیین سطوح اتوماسیون ،انتخاب محصول و  . . .تا انتخاب و انتقال کامل
تکنولوژی را شامل شود.

• طراحي مفهومي ،پايه و تفضیلي احداث واحدهای صنعتي و خدماتي
• محاسبات مهندسي و مشاوره در انتخاب و تامین ماشینآالت و تجهیزات و تاسیسات پروژهها.

خدمات شرکت – مدیریت و نظارت بر پروژه – پروژه های سفارشی
✓ مديريت و نظارت بر پروژه
پس از طرح ریزی پایه های یک کسب و کار ،تامین نیازمندی های مالی و فنی آن و برنامه ریزی در خصوص شیوه های اجرای
آن ،مدیریت فرآیند ها و منابع اهمیت ویژه ایی می یابند.
شرکت مهندسی پادوسپان صنعت با تکیه بر روش های مدرن مدیریت و کنترل پروژه خدمات تخصصی در این موضوع ارائه
می نماید.
در این مرحله نیز پادوسپان صنعت میتواند به عنوان مشاور امین شما بر فرآیند اجرای پروژه از منظر مالی (ناظر مالی) ،از منظر
فنی (ناظر تأمین فناوری) و از منظر محتوای طرح کسب و کار نظارت نموده و گزارشات زمانبندی شده از مراحل پیشرفت کار
ارائه نماید تا همواره تصویر روشنی از وضعیت پیشرفت کسب وکار یا پروژه خود داشته باشید و امکان تصمیم گیری های صحیح
فراهم شود.
عالوه بر آن مدیریت پروژه برای تحقق برنامه های تدوین شده به صورت اجرایی نیز در حوزه تخصص و تجربیات ما است.

•
•
•
•

برنامهريزی و تدوين برنامة اجرايي پروژههای صنعتي و عمراني منطبق بر اهداف.
کنترل پروژه و ارائه خدمت مونیتورينگ پروژهها در بخشهای اجرايي ،فني و مالي
گزارشهای نظارتي فیزيكي و مالي روند اجرای پروژهها.
تدوين گزارشهای افتتاحیه ،دورهايي و اختتامیه پروژهها به منظور مستند سازی و ايجاد ابزار نظارتي مديريتي.

✓ پروژه هاي سفارشی
با توجه به ظرفیت های مدیریتی و کارشناسی و ترکیب متخصصین ،سوابق ،دانش فنی و امکانات شبکه ای شرکت مهندسی
پادوسپان صنعت ،و با توجه به نیاز کارفرمایان و به منظور ارائه بسته کاملی از خدمات مشاوره تخصصی به مشتریان ،این شرکت
برای مسأله های موردی مشخص اقدام به انجام مطالعات اختصاصی و توسعه راه حل های مناسب شرایط مسأله و مشتری
مینماید.

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه ها
افتخار میکنیم که سالها تالش این شرکت از چشم جامعه دانشگاهی ،صنعتگران ،تشکلها ،مسئوالن ،سازمانها و نهادهای
ذیربط دور نبودهاست .برخی از تقدیرنامه های شرکت در اینجا ارائه شده است.
وزیر اسبق صنایع و معادن

مدیر کل امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

مدیرعامل اسبق بانک صنعت و معدن

رئیس شورایعالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری
بانکی

ارتباط با ما

021-88006705 / 021-88007145

Padoospan.ir

Info@padoospan.ir

linkedin.com/company/padoospan-sanat

جنوب به شمال بزرگراه کردستان باالتر از پارك مهتاب
بین خیابان  25و ( 27شهید قدس میرحیدري) شرقی
جنب هتل استقبال پالك  – 15طبقه دوم
کد پستی14387-93111 :

سوابق ما در یک نگاه
برخی از مشتريان ما

