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 (Engineering)فاز مهندسی. 1



مکان یابی محل اجرای پروژه-۱مراحـل فـــاز مهنـــدسی

وخاکوآبآنالیزتهیه-۲
هوایوآبواقلیمبررسی
منطقه

مهندسیوفنیهاینقشهتهیه-۳
،ملزوماتلیستفنی،دفترچهتهیه-۴

ازنیموردتجهیزاتمصالح،اولیه،مواد
گلخانهزنجیرهدیگراقالمو

یسنجامکانمطالعاتتهیه-5
(FS)مالیوفنیبازار،

اخذ جواز تاسیس از شرکت -۶
شهرک های کشاورزی استان

هبرنامتهیهوزمانبرآورد-۷
رمنبامهندسیفاززمانبندی

MSPافزار

بودجه بندی پروژه–۸ ی تغییرات احتمالمدیریت -9
در نقشه ها



در فاز مهندسیعملکرد راهبر پیشگامان آموت



۱۳9۷الی ۱۳۸۶توانمندی  شرکت طی سال های 

پروژه۷۱۲اجرایمحلیابیمکان
پروژه۲۴برایمنطقههوایوآبواقلیمبررسیوخاکوآبآنالیزتهیه
پروژه۳۰۲احتمالیتغییراتمدیریتومهندسیوفنیهاینقشهتهیه
پروژه۴۴مهندسیفنیدفترچهتهیه
پروژه۱۲۸تاسیسجوازاخذ

موضوعباپروژه۱۱۱۲(بانکیغیروبانکی)مالیوفنیبازار،سنجیامکانمطالعاتتدوین
95،۷۴درطرح9۴،۴۳سالدرطرح۳9انجام)مرتبطغیرومرتبطصنایعسایروگلخانه

(گلخانهاحداثزمینهدر9۷درطرح9۲و9۶درطرح

1
2
3
4
5
6



MSPافزار نرم با بــرآورد زمـان و تهـیه برنـامه زمانبـندی فـاز مهـندسی پروژه های اجــرایی 
پروژه5۰۱برای 

پروژه۸۳۱: بودجه بندی
پروژه۱۷: صادراتیبازارهای مطالعات 

پروژه۱۲: میدانیمطالعات بازار با بررسی های 
پروژه ۱۷: یکبه زبان فارسی و انگلیسی و دفاع از هر  BPطرح های کسب و کار 

7

8
9
10
11

۱۳9۷الی ۱۳۸۶توانمندی  شرکت طی سال های 



نقشه های شیب بندی سایتتهیه نقشه مهندسی

(متریال مختلف سازه)اجرایی نقشه دیتیل 

نقشه های فوندانسیون

نقشه های توپوگرافینقشه های ستون گذاری

بر اساس ضوابط و استانداردهای مورد نیاز( لکه گذاری)جانمایی نقشه های 

شرقی و غربیشمالی، نقشه های نمای جنوبی، 

(سیستم گرمایش، سرمایش و تهویه)مکانیکال نقشه های تاسیسات و 

آمـاده سـازی نقـشه مهنــدسـی

و حدنگاریUTMنقشه های 



97 96 95

مجـموع طـرح های انـجام شــده
انه مطالعات امکان سنجی بازار، فنی و مالی در بخش احداث گلخ۲۴۸تدوین 

۱۳9۷طرح در سال ۱۳9۶9۲طرح در سال ۱۳95۷۴طرح در سال ۱۳9۴۴۳طرح در سال ۳9
94

۱۳9۷ ۱۳9۶ ۱۳95 ۱۳9۴



مشاوراننکانوازنفتوصنعتیمصنوعات،صنعت،تبدیلیصنایعوکشاورزیتخصصیهایگرایشدر۳برتبهگواهینامه

بانکیگذاریسرمایهواعتباری

۳۱۰9۲۰۰۶۸شمارهباالبرزاستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازماندرعضویتگواهینامه

سویاز۳پایه۱رتبهدرطیورودامتخصصیرشتهدرحقوقیمشاورمهندسینبندیرتبهوصالحیتتشخیصگواهینامه

البرزاستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان

قارچپرورشواحدهایوگلخانهتخصصیرشتهدرحقوقیمشاورمهندسینبندیرتبهوصالحیتتشخیصگواهینامه

البرزاستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانسویاز۳پایه۱رتبهدرخوراکی

از۳پایه۱هرتبدرکشاورزیصنایعتخصصیرشتهدرحقوقیمشاورمهندسینبندیرتبهوصالحیتتشخیصگواهینامه

البرزاستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانسوی

لیست گــواهـینامـه ها



البرزاستانتجارتومعدنصنعت،سازمانازمهندسیفنیواحدسیساتجواز

(۱۳95سالبرترکارگزار)ایرانصادراتضمانتصندوقکارگزاریپروانه

هاطرحبرنظارتوسرمایه گذاریمشاورهایشرکتانجمندرعضویتگواهینامه

ایرانمدیریتانجمندرعضویتگواهینامه

ایرانمدیریتمشاورانانجمندرعضویتگواهینامه

بیوتکنولوژیانجمندرعضویتگواهینامه

معادنوصنایعتوسعهوتحقیقمراکزانجمندرعضویتگواهینامه

ایرانصنایعمهندسیانجمندرعضویتگواهینامه

لیست گــواهـینامـه ها



مـنابع انـسانی–امـکانات 
لیست نیروی انسانی

نفر۲مدیریت کسب و کار نفر۱۱بخش کشاورزی  نفر 9اقتصاد  نفر۸مهندسی صنایع 

نفر ۷صنایع غذایی  نفر5مهندسی معماری و عمران 
ه سه مـدیر مجـرب با سابق

سال فعالیت در ۲۰بیش از 
EPCشرکت های مختلف 

صنایع 

مهندس نقشه کش و 
نفر9نقشه بردار 



نفر نیروی انسانی پاره وقت۳5 نفر نیروی انسانی تمام وقت۱9



 (procurement)فاز تدارکات. 2



برآورد زمان و تهیه 
برنامه زمانبندی فاز 
تدارکات با نرم افزار 

MSP
تشکیل تیم اجرایی تعیین شرح وظایف 

تیم اجرایی
شناسایی شرکت های 

تامین کننده
استعالم 3دریافت 

قیمت از شرکت های 
تامین کننده

برگزاری کمیسیون 
تخصیص خرید 

ت انتخاب یکی از شرک
های تامین کننده 

جهت خرید 
دریافت فاکتور از 
شرکت تامین کننده

ه واریز پیش پرداخت ب
شرکت تامین کننده

تحویل مصالح، 
تجهیزات مورد نیاز و 
اقالم دیگر زنجیره 

گلخانه

تسویه حساب با 
شرکت تامین کننده

و تامین مواد اولیه 
به انبارداری تحویل 

هجهت استفاده در پروژ

تامین زیرساخت های الزمه 
شامل بسته های نرم افزاری، 

سخت افزاری و دیگر ملزومات 
مورد نیاز اجرا

تهیه گزارش عملکرد 
مالی خرید و هزینه 

های پروژه

مراحـل فـاز تــدارکات



عملکرد راهبر پیشگامان آموت در فاز تدارکات 

توانمندی شرکت

مصالح،اولیه،موادتامین
سازهدیگراقالموتجهیزات

پروژه۷گلخانه

بهگلخانهاجرایدرمشاوره،سابقه
پیشگامانشرکتدرEPCصورت

کرمانشاهکوثرکشاورزی



نفر از تامین کنندگان تجهیزات و مواد اولیه و ارتباط با آنها۱۰5۴داشتن فایل 

شخص حقیقی و حقوقی۱۰برای تامین تجهیزات، ملزومات، مصالح و مواد اولیه گلخانه با  MOUعقد توافق نامه 

وژهنفر پرسنل، در بخش تحلیل پر۸داشتن 

صنایع EPCمختلف شرکتهای سال فعالیت در ۲۰سه مدیر مجرب با سابقه بیش از 

ساله مدیر عامل شرکت۱5سابقه 

امکان تهیه و تامین تجهیزات با مناسبترین قیمت

سال پرسنل شرکت۷سابقه باالی 

پرسنل5۴تیم اجرایی متخصص با 

امکانات شرکت



(Construction)فاز ساخت و ساز . 3



برآورد زمان و تهیه 
از برنامه زمانبندی ف

با نرم   ( اجرا)ساخت
MSPافزار 

مشخص نمودن 
پیمانکار ساخت 

سازه گلخانه
شروع عملیات سازه

گلخانه 
نظارت بر تیم 

پیمانکاری

دریافت گزارش 
پیشرفت پروژه  در 
فواصل زمانی معین

پیمانکار

نصب و راه اندازی 
تجهیزات 

وژه تهیه گزارش پیشرفت پر
و مقایسه عملیات انجام 

شده با برنامه  زمانی

تحلیل علل انحراف از 
برنامه زمانی و ارائه راه حل
برای جبران آن و انعکاس
هدر برنامه تجدید نظر شد

کسب اطمینان از 
روند صحیح اجرای 

پروژه در مراحل 
اجرایی 

مدیریت زمان، هزینه و 
ریسک پروژه  به منظور 

دستیابی به نتایج 
موفقیت آمیز

دریافت گزارش مدیر اجرایی 
ه، پروژه  به صورت هفتگی، ماهان

آنفصلی و ساالنه و جمع بندی

اتمام ساخت سازه و نصب کامل
تجهیزات سازه گلخانه ای و 

تجهیزات دیگر مورد نیاز

برآورد زمان و تهیه 
از برنامه زمانبندی ف

کشت با نرم   افزار
MSP

تهیه و راه اندازی تجهیزات
و ملزومات جهت کاشت، 

داشت و برداشت 
محصوالت

شروع عملیات 
کاشت، داشت و 
برداشت محصول

ر مدیریت و نظارت ب
کاشت، داشت و 

برداشت 

تهیه گزارش پیشرفت عملیات
کاشت، داشت و برداشت و 
مقایسه عملیات انجام شده با

برنامه  زمانی
اخذ پروانه بهره بهره برداری از پروژه

برداری

(اجرا ) مراحـل فـاز ساخت 



(  اجرا)عملکرد راهبر پیشگامان آموت در فاز ساخت 

پروانه بهره برداری۳5اخذ 

پروژه عملیاتی از ۳۰نظارت بر اجرای 
طرف بانک و اشخاص حقیقی و 
حقوقی 

اجرای پروژه تولید نهاده های 
برای  EPCSکشاورزی بصورت 

زشرکت راهبر زیست فناور البر

سابقه مشاوره اجرای پروژه گلخانه
ن برای شرکت پیشگاماEPCبصورت 

کشاورزی کوثر کرمانشاه



صنایع EPCمختلف شرکتهای سال فعالیت در ۲۰سه مدیر مجرب با سابقه بیش از 

،کاشتمدیریتومشاورهجهتمجموعه۳باMOUبصورتنامهتفاهمبستن
مهندسینظامازسازمانمشاورهمجوزدارای)فرنگیتوتبرداشتوداشت

(طبیعیمنابعوکشاورزی

مجموعــه جهــت مشــاوره و مــدیریت ۳بــا MOUبســتن تفــاهم نامــه بصــورت 
ام دارای مجوز مشاوره از سازمان نظ)کاشت،داشت و برداشت صیفی و سبزیجات 

( مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دارایکهپیمانکاریامورانجامجهتشرکت5باMOUبصورتنامهتفاهمبستن
وکشاورزیمهندسینظامسازمانوریزیبرنامهومدیریتسازمانازمجوز
طبیعیمنابع

(  اجرا)امکانات راهبر پیشگامان آموت در فاز ساخت 



(Supplementary)فـاز تکــمیلی 



۷

۶

۲

۳

۸ ۱

5 ۴

تدوین و پیاده سازی ساختار سازمانی

استخدام و آموزش نیروی 
انسانی مورد نیاز

نصب و راه اندازی اتوماسیون
و نرم افزارهای مرتبط جهت 
مدیریت یکپارچه

داشت،کاشتبرمـدیریتونظـارت
تمدبهمحصوالتصحیحبرداشتو

یکسال

تحویل پروژه به کارفرما

سال۱فروش محصوالت به مدت 

برنامه ریزی جهت فروش

پیاده سازی صحیح برنامه های امور مالی

مراحل فاز تکمیلی



سال  ۳سابقه فروش در نهاده های کشاورزی در شرکت راهبر زیست فناور بیش از 

سال سابقه ۳کارگزار رسمی صندوق ضمانت صادرات ایران با بیش از 

پایین آوردن ریسک تجاری و سیاسی با استفاده از امکانات صندوق ضمانت صادرات ایران

شرکت مختلف۳سابقه فروش نهاده های کشاورزی در 

سابقه واردات نهاده های کشاورزی و فروش آنها به مدت یکسال

شرکت متخصص۲پیاده سازی ساختار سازمانی در 

میلی عملکرد و امکانات راهبر پیشگامان آموت در فاز تک



پتانسیل شرکت با توجه به موارد ذکر شده در این گزارش



درصد۱۰۰

فاز 
مهندسی

بازار صادراتی

مطالعات و شناسایی بازار فاز تدارکات (اجرا)فاز ساخت  فاز تکمیلی

درصد۱۰۰ درصد۱۰۰ درصد۱۰۰

5۰حداقلوسعتباگلخانه،ارزشزنجیرهپروژه۳اجرایپتانسیلشرکت:نتیجه
پروژه۲۰حـداقلانجامسنجیامکانمطالعاتبخشدرهمچنینوبنازیرهکتار

.داردراهمزمانصـورتبه



مزایای ایجاد گلخانه به صورت زنجیره ارزش یکپارچه



حذف دالل ها در نتیجه کاهش قیمت برای مصرف کننده
دلیل استفاده از مدیر کشت حرفه ایبه تولید های کاهش هزینه 

افزایش کیفیت محصوالت
ایجاد ارزش افزوده از کل زنجیرهو درامدزایی 

درآمدو افزایش بهره وری 
کاهش هزینه و افزایش سودآوری

متمرکز در طول سال و مدیریت بازارو و یکپارچه متمرکز فروش 
کاهش هزینه های انرژی در طرح یکپارچه

باال رفتن کیفیت محصوالت
افزایش قدرت خرید
صادرات و ارز آوری

مزایای ایجاد گلخانه به صورت زنجیره ارزش یکپارچه



در ایرانخارجی  EPCعلت شکست شرکت های 

ایراندرگذاریسرمایهضوابطازآنهاشناختعدم
.شدهتعیینقبلازموعدهایدرآنبهدسترسیونیازمورداعتبارتامینعدم
کشورقوانینبرکافیدیدعدم

کارفرمابرسنگینبسیارهایهزینه



توسط راهبر پیشگامان آموتEPCSمزایای انجام 

شناخت کامل بر ضوابط سرمایه گذاری کشور

داشتن امکانات انسانی و فنی الزم

لیدانستن راه های موجود برای تسریع در تامین ما

کاهش ریسک شروع سرمایه گذاری توسط کارفرما

آگاهی کامل از قوانین کشوری

هزینه قابل قبول برای کارفرما



www.raahbargroup.com
business website

+98 26 342202195
Contact us 

https://t.me/raahbarcompanyraahbarpishgamanamoot


