
  
 ساختمانیعمرانی و شرکت 

 فرداایران

یفن تیریمدی، نوسازی، بازساز  
 های عمرانی و ساختمانیطراحی و توسعه پروژه

 دارای آخرین استانداردهای اجرایی
 252505شماره ثبت: 
 15542112102شماره ملی: 



 

  

ی فن ت یر یمدی،  نوسازی،  بازساز   
 های عمرانی و ساختمانی طراحی و توسعه پروژه

 اجرایی دارای آخرین استانداردهای 

 : افتخارات ما
و  ا چاپگر ه است.  کی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گراف ی سادگ دیبا تول یمتن ساختگ پسومیلورم ا 

  یو کاربردها  ازیمورد ن  یتکنولوژ یفعل  طی شرا  یکه الزم است و برا  نسطر آنچنامتون بلکه روزنامه و مجله در ستون و  
شناخت    ندهیحال و آ   در شصت و سه درصد گذشته، یادیز  ی ابهاباشد. کت  یم  یکاربرد  یمتنوع با هدف بهبود ابزارها 

 . طلبد یفراوان جامعه و متخصصان را م

 است.  کی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گراف یسادگ دیبا تول یمتن ساختگ پسومیلورم ا 
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 درباره

 فرداایران

 فردا رانینام آوران انام شرکت:  

 سهامی خاص شرکت:   نوع

 1395:  سیتاس سال

 021-56452252تماس:  تلفن

 www.ResumeFarsi.ir:  تیسا وب

 ir.ResumeFarsinfo@I: لیمیا آدرس
 

لووووورم ایپسوووووم مووووتن سوووواختگی بووووا تولیوووود سووووادگی نووووامفهوم از صوووونعت چوووواپ، و بووووا اسووووتفاده از طراحووووان 

روزناموووه و مجلوووه در سوووتون و سوووطرآنچنان کوووه الزم اسوووت، و بووورای گرافیوووک اسوووت، چاپگرهوووا و متوووون بلکوووه 

شووورایط فعلوووی تکنولووووژی موووورد نیووواز، و کاربردهوووای متنووووع بوووا هووودف بهبوووود ابزارهوووای کووواربردی موووی باشووود، 

کتابهوووای زیوووادی در شصوووت و سوووه درصووود گذشوووته حوووال و آینوووده، شوووناخت فوووراوان جامعوووه و متخصصوووان را 

 .می طلبد
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 های اصلی همکاری با ایران فرداویژگی 

 نامفهوم از صنعت چاپ  دیبا تول ی متن ساختگ پسومیلورم ا .1

 از صنعت چاپ  یسادگ  دیبا تول ی متن ساختگ پسومیلورم ا .2

 نامفهوم از صنعت چاپ   یسادگ  دیبا تول ی متن ساختگ پسومیلورم ا .3

 نامفهوم از صنعت چاپ  دیبا تول ی متن ساختگ پسومیلورم ا .4

 نامفهوم از صنعت چاپ  یسادگ د یبا تول  یلورم متن ساختگ .5

 نامفهوم از چاپ   یسادگ  دیبا تول ی متن ساختگ پسومیلورم ا .6

 نامفهوم از صنعت چاپ   یسادگ  دیبا تول ی متن ساختگ پسومیلورم ا .7

 ایران  نامفهوم از صنعت چاپ  یسادگ  دیبا تول ی متن ساختگ پسومیلورم ا .8

 نامفهوم از صنعت چاپ   یسادگ  دیبا تول  یساختگ  پسومیلورم ا .9

 نامفهوم از صنعت چاپ  یسادگ د یبا تول  یلورم متن ساختگ .10

 نامفهوم از صنعت چاپ   یسادگ  دیبا تول ی متن ساختگ پسومیلورم ا .11

 نامفهوم از صنعت   یسادگ  دیبا تول ی متن ساختگ پسومیلورم ا .12

 

 تخصص در ارائه امکانات ویژه

 نامفهوم از صنعت چاپ  دیبا تول ی متن ساختگ پسومیلورم ا .13

 از صنعت چاپ  یسادگ  دیبا تول ی متن ساختگ پسومیلورم ا .14

 پ نامفهوم از صنعت چا  یسادگ  دیبا تول ی متن ساختگ پسومیلورم ا .15



 

  

 محمدرضا امینی نام و نام خانوادگی:  ( تهراندانشگاه ) حسابداری   ارشد کارشناسی  تحصیالت: 

 ها:گواهینامه 
 ساختمانی  و  عمرانی های گذراندن دوره آموزشی مدیران فنی شرکت  •
 استانداردهای ساختمان گذراندن دوره آموزشی  •
 های دولتی مدیریت راهبردی در سازمان گذراندن دوره آموزشی  •

 سوابق اجرایی:
 در حوزه ساخت و ساز   عمرانی و ساختمانی  سال مدیریت شرکت 15

 احمد حیدری نام و نام خانوادگی:  مدیریت   کارشناسی ارشد تحصیالت: 

 یی اجرا مدیر داخلی و  ِسمت: 
 

 پور اکبر رمضان  نام و نام خانوادگی:  کارشناسی حسابداری  تحصیالت: 

 مدیر فنی و زیرساخت ِسمت: 
 

 مهدی نجفی فرد نام و نام خانوادگی:  کارشناسی فناوری اطالعات  تحصیالت: 

 مسئول امور انفورماتیک  ِسمت: 

 مدیر عامل 

 کلیدی شرکتاعضای 



 

  

محمدرضا امینی
مدیر عامل

محمد امینی
ِسمت

محمد امینی
ِسمت

محمد امینی

ِسمت

محمد امینی

ِسمت

محمد امینی
ِسمت

محمد امینی
ِسمت

محمد امینی
ِسمت

محمد امینی
ِسمت

محمد امینی
ِسمت

محمد امینی
ِسمت

 چارت

 سازمانی
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 توسعه و پیشرفت

 احترام متقابل

 صداقت آموزش و کار علمی

 پذیریریسک

 کار تیمی

 های دیدگاه

 ایران فردا 
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 نامفهوم از صنعت چاپ  یسادگ دیبا تول یمتن ساختگ  پسومیلورم ا   

 از صنعت چاپ  دیبا تول یمتن ساختگ  پسومیلورم ا   

 نامفهوم از صنعت چاپ  یسادگ دیبا تول یلورم متن ساختگ  

 ایران  نامفهوم از صنعت چاپ  یسادگ دیبا تول یمتن ساختگ  پسومیلورم ا   

 متن تصادفی نامفهوم از صنعت چاپ  یسادگ دیبا تول یمتن ساختگ  پسومیلورم ا   

 از صنعت چاپ  یسادگ دیبا تول یمتن ساختگ  پسومیلورم ا   

 نامفهوم از چاپ  یسادگ دیبا تول یلورم متن ساختگ  

 از صنعت  یسادگ دیبا تول یمتن ساختگ  پسومیلورم ا   

 متن تصادفی  نامفهوم از صنعت چاپ یسادگ دیمتن با تول پسومیلورم ا   

 نامفهوم از صنعت چاپ  یسادگ دیبا تول یمتن ساختگ  پسومیلورم ا   

 نامفهوم از صنعت چاپ  دیبا تول یمتن ساختگ  پسومیلورم ا   

 نامفهوم از صنعت  یسادگ دیبا تول یمتن ساختگ  پسومیلورم ا   

 نامفهوم از صنعت چاپ  دیبا تول یمتن ساختگ لورم  

 نامفهوم از صنعت چاپ  یسادگ دیتول یمتن ساختگ  پسومیلورم ا   

 نامفهوم از صنعت چاپ  یسادگ دیبا تول یمتن ساختگ  پسومیلورم ا   

 چاپ  نامفهوم از  یسادگ دیبا تول یمتن ساختگ  پسومیلورم ا   

 

 لیست اهم

 خدمات ما 



 

  

 در اختیار  مالکیت تعداد شرح  ردیف 

  ✓ 4 وانت نيسان 1

  ✓ 4 یسوار یخودرو 2

  ✓ 2 سيکلت  موتور 3

  ✓ 2 چاين 4کرگير  4

  ✓ 2 یآرماتور بر برق  5

  ✓ 6 یدوربين نقشه بردار 6

  ✓ 2 موتور ژنراتور  7

  ✓ 2 کالف بازکن  8

  ✓ 1 دامپر 9

  ✓ 1 یاره آتش 10

  ✓ 6 باالبر 11

  ✓ 3 ويبراتور  12

 ✓ ✓ 2 يدکتراکتور با  13

  ✓ 3 کمپکتور 14

 ✓ ✓ 3 بتونير  15

  ✓ 6 مخزن سوخت و آب  16

  ✓ 3 دیزل ژنراتور  17

  ✓ 2 کانکس  18

 لیست اهم

 تجهیزات



 

  
 مبلغ پروژه  كارفرما  محل اجرا مشخصات پروژه 

پیشرفت  
 فیزیکی 

های  عملیات بهسازی ساختمان
ها و  شرکت فرودگاه تهران ها و ناوبری هواییفرودگاهاداری 

 ناوبری هوایی ایران
000/000/000/56 

 ریال
60% 

 های موفقبرخی پروژه
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 های تخصصی مختلف را داشته است. های مطرح در حوزه افتخار همکاری موفق با شرکت  ایران فردا شرکت  

 برخی از بهترین مشتریان ما لیست 

 لیست بهترین 

 مشتریان ما 



 

  

 هاگواهینامهلیست 



 

  



 

  

ISO45001 ISO14001 ISO9001 

ISO9001 ISO9001 



 

  

 دفتر تهران
 پاسداران

 تبریزدفتر 
 ولیعصر

 یزددفتر 
 رجایی

 شیرازدفتر 
 کریم خان

 دفتر اصلی و شعب 
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 17پالک   - کوچه سرو پنچم  -خیابان ارک   -پاسداران   :تهراندفتر 

 02125251122تلفن تماس: 

 info@ResumeFarsi.ir ایمیل: 

 17پالک   - کوچه رضویان اول   -محققی  : تبریز دفتر 

 www.ResumeFarsi.ir : وبسایت 

ت
شرک

ار 
شع

 
و م

مه 
زنا

 رو
که

 بل
ون

مت
 و 

ها
گر

چاپ
ت، 

اس
ک 

فی
گرا

ن 
حا

طرا
از 

ده 
تفا

اس
با 

 و 
پ،

چا
ت 

نع
 ص

 از
وم

فه
نام

ی 
دگ

سا
د 

ولی
ا ت

ی ب
تگ

اخ
 س

تن
م م

سو
ایپ

م 
لور

ن 
تو

 س
در

له 
ج

ت.
اس

م 
الز

که 
ن 

چنا
رآن

سط
و 

 

 شرکتلوگو 
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