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 شرکت مهندسی پادوسپان صنعت

 معرفی و سوابق اجرایی



 

 

 معرفی •

 ما و آرمان پادوسپان صنعت ✓

 چشم انداز ما ✓

 مأموریت ما  ✓

 ارزش های ما ✓

 موضوع فعالیت شرکت ✓

 مدیران  ✓

 همکاران و کارشناسان  ✓

 مجوز ها و عضویت ها ✓

 خدمات شرکت  •

 گذاریمشاوره سرمایه  ✓

 تکنولوژی طراحی / مهندسی و تأمین   ✓

 مدیریت و نظارت بر پروژه  ✓

 توسعه راه حل های اختصاصی   ✓

 تقدیرنامه ها  •

 ارتباط با ما •

 سوابق ما در یک نگاه •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب            



 

 
 ما و آرمان پادوسپان صنعت 

سال   توانمند  1۳۸0در  باور  ن  یبا  ا  یدر بخش خصوص  ازیو  در  هدف کمک  با  بهبود    جادیو  و  توسعه  و 

  یبانیارزشمند و به مدد پشت  یبه مرور و با ورود شرکاء و همکاران  م،یکرد  جادیرا ا  یشرکت   یصنعت  یواحدها

در    میتا بتوان  میا  دهرا کسب نمو  یتجربه و دانش  یمتماد  ی در طول سالها  میکه داشت  یگرانقدر  انیمشتر

حوزه بوده و با کمک به   ن یا گرانیو باز ران یگذاران و مد ه یو بهبود کسب و کار همراه سرماو توسعه  جادیا

 .میبردار زمانیعز هنیم ییرشد و شکوفا یبرا یثروت و ارزش افزوده گام جادیا

و توسعه    جادیا  یکه طرح ها و راه حل ها  میباور نیمشاوران بر ا  گاهیو با ارتقاء جا  مانیها  تیتوسعه فعال  در

دارند.    ازیرا در کنارهم ن  یو افتصاد  یت یریو مد  یمهندس  ی ها  تیاز دانش و فعال  ییکسب و کار،مجموعه ا

 .میا دهیمان کوش یتیریمد و یکار میتفکر همواره در توسعه و ارتقاء دانش همکاران و ت نیبا ا

  ی در جهت آبادان  زیمتما  یکرد تا با ارائه خدمات  میسالها در پادوسپان صنعت تالش کرده و خواه  نیا  یط  در

 .میکن یپاسبان یرانیو ا رانیا یو معنو ی ماد یها هی. و از سرمامیبکوش زمان یکشور عز
 

 
 چشم انداز ما 

به عنوان مشاور در تمام حوزه  انیانتخاب مشتر  نیاول

که   یان یمشتر یو توسعه کسب و کار برا جادیا یها

 .بار از خدمات ما استفاده کرده اند کیفقط 

و کسب و کار با    یگذار  هیدر حوزه سرما یواقع مشاوره

  هیسرما  وروی اردیلیم  کیاز حدافل  یبانیهدف پشت

 محقق در سال. یگذار
 

 
 ما  مأموریت

ارائه   یبرا نانیچابک و مورد اطم  یسازمان  جادیا

 خدمات به گروه هدف

خدمات متنوع به گروه هدف در قالب راه حل   ارائه

 و توسعه کسب و کار  جادیا یها

 نیتر یدیبه عنوان کل تیو خالق تیفیبه ک توجه

  جادیا یبرا انیبا مشتر  یدر همراه تی عامل موفق

 و توسعه کسب و کار 

شفاف و پاسخ گو در ارتباط با جامعه   ساختار

 هدف

 مقدمه، چشم انداز، مأموریت  – معرفی شرکت           



 

 
 ما  ارزش های

 امانت داری صداقت و صراحت 

خدمات   نیمتعهد به ارائه بهتر  یفکر  ی ما به عنوان مشاور و بازو

منافع کارفرما و در چارچوب قرارداد و    یو راه حل ها در راستا

پروژه، صداقت    ی. در هر مرحله از اجرامیمنعقده هست  یتوافق ها

. و میکن یم تیرعا یاصل مهم اخالق ک یو صراحت را به عنوان 

ا حرفه  شأن  به  اخالق   یکی  راخود    یاحترام  مهم  اصول    ی از 

 .میدانیپادوسپان صنعت م 

اساس باور به   ن یاست، بر ا  یمسائل هر پروژه اسرار مشتر

پس از اتمام قرارداد در   یحت  یداراسرار و امانت   یمحرمانگ

 مجموعه پادوسپان صنعت وجود دارد 

 تعهد 

صنعت    یبندیپا پادوسپان  در  تعهدات  مهم   کیبه  اصل 

به   دنیو رس  یاست و انجام کار درست و حرفه ا  یاخالق

 از کسب درآمد مهمتر است. جینتا

 همیشه و همه جا  بهبود مستمر 

حرفه ما    ریناپذ  ییبخش جدا  نهیبه  یندهایدانش روزآمد و فرآ

حوزه ها    ن یدر ا  یاست. سازمان ما به صورت مستمر از بروز رسان

در  دینما  یم  یبان یپشت نظر  افتیو  و  و    انیمشتر  اتیانتقادات 

 راه است.  نیچراغ ا نیمخاطب 

خارج از برنامه  یبه خدمات ما حت یمشتر ازیصورت ندر 

که بزرگ تر از   یکمک به اهداف یتوافق شده، و برا  یکار

کرد مشروط   مینخواه یما است کوتاه یکار ی توافق ها

 .نشود یاصل ی به آنکه مخل برنامه ها

مشتر  ما قراردادها  ان یبه  منظر  از  تنها   یجار  ی خود 

ماست.   تیاولو  یبلندمدت با مشتر. بلکه روابط  مینگرینم

پا  نیبنابرا از   ی هر قرارداد روابط خود را با مشتر  انیبعد 

. و میکنیخود را دنبال م   یهامشاوره  جی. نتامیکنیحفظ م 

 شهیهم  یکسب و کار مشتر  ریدر طول مس  میکنیم   یسع

 . میدر کنار او باش 

 اهداف ملی 

و توسعه کسب و کارها   یو واقع لیاص یگذار هیسرما“
 ”کشور است یتوسعه اقتصاد یاصل دیکل

  یها  تی مسئول  ،یبه منافع مل  تیباور به موضوع فوق و اهم  با

از حرفه خود    ریناپذ  ییمرتبط  را به عنوان بخش جدا  یاجتماع

 .میا رفتهیپذ
 

 

 

 

 

 

ارزش ها – معرفی شرکت             



 

 
 فعالیت موضوع 

. هدف از تاسیس این شرکت ارائه   تاسیس گردید 17617۸به شماره ثبت  1۳۸0شرکت مهندسی پادوسپان صنعت در سال 

های ایجاد و بهبود واحدهای صنعتی و خدماتی، و مشاوره در زمینه سرمایه  ای و فنی و مهندسی در زمینهخدمات مشاوره

 گذاری و نظارت بر اجرای طرح ها بوده است.

 اهم موضوعات شرکت براساس ثبت قانونی

 خدمات فنی و مهندسی بهبود فرآیند و خطوط تولیدی 
های اطالعاتی و  سازی سیستمطراحی و توسعه و بهینه

 مدیریتی 

خدمات فنی و مهندسی، طراحی و مطالعاتی و تحقیقاتی در 

 زمینه پشتیبانی صنایع 

بهینه  های ایجاد یا طراحی و نظارت بر اجرای پروژه 

 سازی واحدهای صنعتی 

 امور بازرگانی و تجاری مربوط به موضوعات فوق 
های صنعتی و کلیه امور طراحی و نظارت بر اجرای پروژه 

 عمرانی 

آالت و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی و  تأمین ماشین

 خدماتی 

افزاری تولیدی و  افزاری و سخت های نرمطراحی سیستم

 خدماتی 

 های خودکار تولیدیهای تولیدی و کمکی تولید و سیستمآالت در زمینهساخت تجهیزات، لوازم و ماشینطراحی و 

 

 
 مدیران 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 فرهاد تعمیری   مهدی داوری فر   سعید داوری فر 

 عضو هیئت مديره   مدير عامل و عضو هیئت مديره   رئیس هیئت مديره 
manage@padoospan.ir   mdavarifar@padoospan.ir  tamiri@padoospan.ir 

موضوع فعالیت، مدیران – معرفی شرکت             

mailto:manage@padoospan.ir


 

 
 ترکیب نیروی انسانی 

متخصصین و   تخصصي و کارشناسيشرکت مهندسي پادوسپان صنعت، بمنظور ارائه خدمات با کیفیت برتر از فعالیت  
 گیردای( بهره مي کارشناسان مجرب بصورت تمام وقت و پاره وقت )موضوعي و پروژه 

 مدیران پروژه شرکت

 آقای عباس نجفی  خانم فریبا حافظی  آقای ناصر طاهری  آقای امیررضا نخعی 

 لیسانس مهندسی مکانیک  لیسانس مهندسی صنایع 
فوق لیسانس مدیریت  

 فناوری اطالعات 

لیسانس مهندسی  

 مکانیک

 آقای طه سعیدی 
آقای عبدالوحید  

 جهانشاهی
 فرد خانم فریده عطایی فراکبر داوریآقای علی

فوق لیسانس مکانیک و  
MBA 

فوق لیسانس مهندسی 

 فرآیند
 لیسانس امور مالی  فوق لیسانس عمران 

 آقای محمد سعید ابراهیمی  آقای داوود بایرامی    فرآقای مهدی داوری

لیسانس مهندسی مواد و فوق لیسانس  

 مدیریت مالی 

دکترای مدیریت و  

 استراتژی بازار 

لیسانس مهندسی صنایع و فوق  

 لیسانس مدیریت فناوری

 تعداد کل نیروی انسانی

 تمام وقت پاره وقت 
11 20 

 ترکیب تخصصی

کارشناسی مهندسی  

 صنایع

کارشناسی فنی و  

 مهندسی
 سایر مدیریت، مالی و اقتصاد

7 8 15 1 

 میزان تحصیالت 

 دیپلم و فوق دیپلم  فوق لیسانس لیسانس  درجه تحصیلی دکترا 

2 14 9 6 

ترکیب نیروی انسانی – معرفی شرکت              



 

 
 مجوز ها و عضویت ها 

 اخذ شده است. یاز مراجع رسم یمختلف یشرکت مجوزها یها تی ها و قابل یتوانمند یبه منظور صحه گذار

 نظارت و سنجیامکان هایدر رسته  2-گذاری بانکی با درجه الفعضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه 

 ( شورایعالی عضو  و مؤسس عضو)

 

 

مجوزها و عضویت ها – معرفی شرکت             



 

 هاگذاری و نظارت بر طرح مشاوران سرمایه عضو انجمن 

 )عضو مؤسس و عضو هیئت مدیره(
 عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

  

های چاپ، مواد و  مشاور منتخب بانک صنعت و معدن در رشته

آالت و تجهیزات به  محصوالت شیمیایی، حمل و نقل، ماشین 

 مطالعات امکانسنجی و نظارت منظور 

های صنعتی و تحقیقاتی در برداری مرکز پژوهشدارای پروانه بهره

د  مهندسی صنایع و با زمینه فعالیت ایجاد و بهبود خطوط تولی رشته

 از وزارت صنایع و معادن.

 

 

مجوزها و عضویت ها – معرفی شرکت             



 

 عضو اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران عضو انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

  

ریزی کشور در تدوین تائید صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه 

 های تولیدگیری وبهبود سیستمهای پشتیبانی تصمیمسیستم

ریزی در رشته مدیریت  دارای  رتبه از سازمان مدیریت و برنامه 

 عمومی و خدمات اقتصادی 

 

 

مجوزها و عضویت ها – معرفی شرکت             



کسب و    کي   یراه انداز  يي ابتدا  یشما را از گام ها  از یاز خدمات متنوع مورد ن  ی تا بسته ا  م یما در پادوسپان صنعت برآن

  یاز تولد تا بلوغ کسب وکار، همچون مشاور ر،یمس ني. و در طول ا م یو رشد و توسعه آن آماده کن  يبالندگ  یکار تا سالها

 .م يریجشن بگ  يدر پ يشما را پ یها تیو با هم موفق  م یباش تاننگر و دلسوز در کنار نده يمتخصص، آ  ن،یام

 و تأمین مالی گذاري مشاوره سرمايه ✓
 .  است  بعد 4از اولین گام در راه اندازی هر کسب و کار و یا اجرای هر پروژه ای، ارزیابی امکانپذیری اجرای آن  

  

 از سطوحی چه نیازمند پروژه این اجرای فنی بعد از

  نیروی فنی، دانش تجهیزات، و آالت ماشین تخصص،

است. . . .  و ها روش و ها سیستم انسانی،  

اقتصادی اندازه بازار هدف و میزان تقاضا، عرضه   بعد از

گان اصلی و میزان عرضه، قیمت محصوالت و خدمات  کننده

 چه به … برداری از طرح و طرح در بازار طی سالهای بهره 

.است میزان  

  

هایی کسب و کار را  از بعد شرایط کالن محیطی چه ریسک 

تهدید می کند و تغییر شرایط و مولفه های کالن محیط  

 کسب و کار چه تأثیری برا کسب و کار دارد. 

 و شده  تمام بهای  و نیاز مورد مالی منابع از بعد مالی میزان

 اقتصادی  های شاخص و طرح نقدی جریان فروش، قیمت

و . . . چقدر است.  آن  

سالها تجربه و با باالترین سطح تخصص در ایران به شما کمک می کنیم تا تصویر روشنی از نتایج ما در پادوسپان صنعت با  

 .سرمایه گذاری خود در آینده بیابید

بانکی در گرایش های  اعتباری و سرمایه گذاری  به عنوان مشاور  )الف(  رتبه اخذ شده در کشور  باالترین  دارای 

 :تخصصی

  

شهرسازی ساختمان، مسکن و   خدمات 

  

 صنعت؛ شاخه مصنوعات صنعتی صنعت؛ شاخه انرژی، نفت و گاز 

 

 

 

 

مشاوره سرمایه گذاری و تأمین مالی -خدمات شرکت              



های و کانال  برای راه اندازی یک کسب و کار و یا اجرای یک پروژه، تأمین منابع مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است. روش ها 

 .گوناگونی برای تأمین مالی وجود دارد 

 منابع بانک ها  از طریق بازار سرمایه  فاینانس و یوزانس 

های  از طریق شرکت 

گذاریسرمایه   

از طریق سرمایه گذاران بخش  

 خصوصی

های از طریق صندوق 

گذاری خطرپذیرسرمایه   

از طریق خطوط اعتباری و  

المللیهای بینوام  

خطوط اعتباری منابع اختصاصی و 

و طرح های ویژه اهدستگاه  

پیش فروش محصوالت یا  

 خدمات

 

انتخاب می شود. ما در پادوسپان صنعت با شناخت کامل از روش های کانال تأمین مالی متناسب با شرایط کارفرما و پروژه 

تامین مالی را به شما تان، بهترین روش  و با توجه به شرایط شما و پروژه  گوناگون تامین مالی و الزامات و مزیت های هر یک

ال انتخابی بهترین نتایج در های کانکنار شما هستیم تا براساس ویژگی  دهیم و در طول مسیر جذب منابع مالی درپیشنهاد می

 د.مینه اخذ شونزاین 

 

 طراحی، مهندسی و تأمین تکنولوژي ✓
امروز   دنیای  تجهیزات،  در  از ماشین آالت و  اعم  تامین فناوری مناسب  انتخاب و  است.  از کسب وکار  فناوری جزئی الینفک 

ها و روش ها و دانش فنی اهمیت بسزایی در موفقیت کسب و کار و یا پروژه دارد. پادوسپان صنعت به مدد تجربیات  سیستم

  خارج   و  داخل  در طوالنی خود در مشاوره برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و همچنین در همکاری شرکت های همکار خود  

، ارزیابی و انتخاب نهایی فناوری و تأمین کننده مناسب آن، انجام  جستجو از  اعم فناوری تامین  مسیر تمامی  در  را شما کشور، از

 .مذاکرات و تنظیم قرارداد مناسب، تا نظارت بر فرآیند انتقال فناوری یاری می رساند

انتقال کامل تواند از انتخاب یک ماشین یا تجهیز، تعیین سطوح اتوماسیون، انتخاب محصول و . . . تا انتخاب و  این خدمات می

 .تکنولوژی را شامل شود

 طراحي مفهومي، پايه و تفضیلي احداث واحدهای صنعتي و خدماتي  •

 ها. آالت و تجهیزات و تاسیسات پروژه محاسبات مهندسي و مشاوره در انتخاب و تامین ماشین •

 

 

 

 

 

طراحی، مهندسی و تأمین تکنولوژی -خدمات شرکت              



 مديريت و نظارت بر پروژه ✓
  یاجرا ی ها وهیدر خصوص ش  ی زیآن و برنامه ر یو فن یمال یها یازمندین نیکسب و کار، تام کی ی ها هیپا یزیپس از طرح ر

 .ابندی یم ییا ژهیو تیها و منابع اهم ندیفرآ تیریآن، مد

موضوع ارائه    نیدر ا   یو کنترل پروژه خدمات تخصص  تیریمدرن مد   یبر روش ها  هیپادوسپان صنعت با تک  یمهندس   شرکت

 . دینما یم

(، از منظر  ی)ناظر مال یپروژه از منظر مال ی اجرا ندیشما بر فرآ نیبه عنوان مشاور ام تواندیپادوسپان صنعت م ز یمرحله ن نیا در

کار    شرفتیشده از مراحل پ   یطرح کسب و کار نظارت نموده و گزارشات زمانبند  ی منظر محتوا( و از  یفناور  نی)ناظر تأم  یفن

  حیصح  ی ها  یر یگ  میو امکان تصم  دیپروژه خود داشته باش   ایکسب وکار    شرفتیپ   تیاز وضع  یروشن  ر یتا همواره تصو  دیارائه نما

 .فراهم شود

  ما است. اتیدر حوزه تخصص و تجرب زین ییشده به صورت اجرا نیتدو یتحقق برنامه ها ی پروژه برا تیریبر آن مد عالوه

 های صنعتي و عمراني منطبق بر اهداف.ريزی و تدوين برنامة اجرايي پروژه برنامه •

 های اجرايي، فني و مالي ها در بخشکنترل پروژه و ارائه خدمت مونیتورينگ پروژه  •

 ها.لي روند اجرای پروژه های نظارتي فیزيكي و ماگزارش  •
 ها به منظور مستند سازی و ايجاد ابزار نظارتي مديريتي.ايي و اختتامیه پروژه های افتتاحیه، دوره تدوين گزارش  •

 

 

 پروژه هاي سفارشی  ✓
مهندسی  دانش فنی و  امکانات شبکه ای شرکت  و ترکیب متخصصین، سوابق،    با توجه به ظرفیت های مدیریتی و کارشناسی

پادوسپان صنعت، و با توجه به نیاز کارفرمایان و به منظور ارائه بسته کاملی از خدمات مشاوره تخصصی به مشتریان، این شرکت  

راه حل های مناسب شرایط مسأله و مشتری   توسعه  اختصاصی و  انجام مطالعات  به  اقدام  برای مسأله های موردی مشخص 

 نماید. می

 

 

 

 

 

 

 

پروژه های سفارشی –مدیریت و نظارت بر پروژه  –خدمات شرکت              



 

 
 تقدیرنامه ها 

 یها و نهادهاها، مسئوالن، سازمانصنعتگران، تشکل  ،یشرکت از چشم جامعه دانشگاه نیکه سالها تالش ا میکنی افتخار م 

 ت. برخی از تقدیرنامه های شرکت در اینجا ارائه شده است.اسدور نبوده ربطیذ

 مدیرعامل اسبق بانک صنعت و معدن  وزیر اسبق صنایع و معادن

  

 ی کل امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ریمد
 یگذار ه یو سرما یکانون مشاوران اعتبار یعالیشورا سیرئ

 ی بانک

  

تقدیرنامه ها             
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Padoospan.ir 

 
Info@padoospan.ir 

 
linkedin.com/company/padoospan-sanat 

 

 جنوب به شمال بزرگراه کردستان باالتر از پارك مهتاب 

 قدس میرحیدري( شرقی )شهید 27و   25بین خیابان 

 طبقه دوم – 15جنب هتل استقبال پالك 

 14387-93111کد پستی: 

 
 

 

ارتباط با ما             



 ما  برخی از مشتريان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق ما در یک نگاه             


