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مقدمه

ــا گــرد هــم آمــدن گروهــي از  ــن مجموعــه ب ــد ای ــد واالد  در ســال 1381 تأســیس گردی شــرکت مهندســی بلن
مدیــران و متخصصــان بــا تجربــه در صنعــت ســاختمان و راه ســازي شــروع بــه فعالیــت نمــود وطــي دوران فعالیــت ،
پروژه هــاي تحــت پیمــان خــود را در ســطح ملــي در رشــته هــای ابنیــه، تأسیســات مکانیکــی و برقــی و مدیریتــی 

بــه انجــام رســانیده اســت.
شرکت مهندسی بلند واالد با انجام حدود 600,000  متر مربع از پروژه های مختلف ساختمانی و با دارا بودن درجه یک ابنیه، 
از شـرکت هایي اسـت کـه فعالیت هـاي خـود را بـر مبناي سـاختار پروژه هـا تنظیم و هدایـت مي کنـد و در این روش 
بـا اسـتفاده از نقطـه نظـرات کارشناسـان مربوطـه به فعالیت پرداخته اسـت  و براي آنکه توانسـته باشـد بـه نیازهاي 
کارفرمایان خویش پاسخ مناسب دهد و خدماتي با باالترین کیفیت ارائه نماید، محیطي پرانگیزه و پویا براي کارکنان 
خویش فراهم نموده و اقدام به تشـکیل تیم هاي تخصصي در رشـته هاي مختلف کاري از جمله: ابنیه، معماري، سـازه، 
بـرق و مکانیـک نموده اسـت و آمادگـي الزم جهت ارائه خدمات فني و مهندسـي در بخش هاي ذیل را دارا مي باشـد.

•  طراحي، محاسبه، مشاوره، نظارت و مدیریت پیمان طرح هاي مختلف عمراني
•  مدیریت و اجراي کلیه عملیات ساختماني و تأسیسات مکانیکي و برقي

شــرکت بلنــد واالد بــه تنهایــي یــا بــا مشــارکت شــرکت هاي دیگــر، گروه هــاي همــکاري تشــکیل داده و توانایــي 
اجــراي قراردادهایــی بــه شــرح ذیــل را دارد.

1-  قراردادهاي قیمت مقطوع                                     
2-  قراردادهاي پرداخت هزینه                                             

3-  قراردادهاي ارزش واحد کار      
4-  قراردادهاي  مدیریت پیمان

5-  قراردادهاي مدیریت طرح        

مشخصات شرکت مهندسی بلند واالد

نوع شرکت : سهامي خاص

نوع مالكيت : خصوصي

تاريخ ثبت :  

تلفن  :3 -  22680051

نشــاني : تهــران، خيابــان فرمانيه،بلــوار اندرزگــو، بن بســت ســاالری،

 پالک16 ، طبقه اول، واحد 101 و 102

سامانه پيامكی روابط عمومی:   22680051

نام شرکت: بلند واالد

محل ثبت  :   تهران

شماره ثبت   :    193190

مدير عامل : داريوش رشيدی

خالصــه موضــوع فعاليت   :   طراحــي و اجراي پروژه هاي ســاختماني ،
راه ، پــل، متــرو، فــرودگاه ، شهرســازي و آپارتمــان ســازي و احــداث 
ــاوره و ... ــور مش ــازي و ام ــاختمان س ــت س ــات الزم جه کارخانج

     info@valad.ir :ايميل     www.valad.ir :سايت

1381/07/18
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خط مشـی ايمنی شـرکت بلند واالد

  در اولویت قرار دادن موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
  رعایت اصول و الزامات مرتبط با نظام یکپارچۀ سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

  ایجاد نگرش جدید در مقوله ایمنی و بهداشت محیط کار و فضای ارتباطی باز و سازنده بین 
مدیران، کارکنان 

  تخصیص منابع مالی، انسانی و سازمانی مورد نیاز
  رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی

  استفادۀ بهینه از انرژی و منابع
     ارزیابی عملکرد فرآیندها و برنامه ها به منظور بهبود مستمر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست     

  ارائۀ آموزشهای الزم و فن آوریهای جدید به صورت مستمر 
  شناسائی، ارزیابی، حذف و یا کنترل مؤثر مخاطرات در شرایط معمول، تغییر و بحران

  مشارکت دادن همۀ ذینفعان اعم از کارکنان، پیمانکاران و غیره در جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت
بهداشت، ایمنی و محیط زیست

  توجـه بـه رعایـت آخریـن تغییـرات اسـتانداردهای مربـوط بـه ایمنی و بهداشـت محیـط کار که 
توسـط سـازمانهای ذیصـاح تدویـن مـی گردد.
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تخصص ها

ما با تشکیل گروه هاي همکاري داخلي و خارجي ، سعي در ارائه بهترین تجارب و خدمات طراحي، نظارت، 
اجرا و مدیریت را داریم و در این راه از بهترین الگوها بهره  مي گیریم. با توجه به پراکندگي و گستردگي 
پروژه هاي در دست اجراء ، چارت سازماني این شرکت به دو بخش مدیریت ستادي و اجرایي تقسیم می گردد.
الف( بخش ستادي به صورت مستقر در دفتر مرکزي و بخش هاي اجرایي در پروژه هاي مختلف مستقر مي باشد.
ب( حوزه هـاي فنـي، HSE، فـن آوری اطاعـات، تضمین کیفیـت، مالي، اداري، بازرگانـي و تدارکات 

از جملـه زیـر مجموعه هاي سـتادي مي  باشـند .
در حال حاضر همکاران ثابت این شرکت در دو بخش مذکور بشرح ذیل مشغول به فعالیت مي باشند:

1- دکترای معماری                                                                  1  نفر 

2- کارشناس ارشد معماری                                                                          4  نفر

3- کارشناس ارشد مهندسی IT                                                                           1  نفر

4- کارشناس ارشد مدیریت MBA                                                                        2  نفر

5- کارشناس ارشد حسابداری                                                                            1  نفر

6- مهندس عمران                                                                                         32  نفر

7- مهندس صنایع                                                                         7  نفر

8- کارشناس ایمنی صنعتی                                                                               8  نفر

9- مهندس مکانیک                                                                         3  نفر

10- مهندس برق                                                                                    3  نفر        

11- مهندس معمار                                                                         3  نفر

12- مهندس IT                                                                                    1  نفر

13- کارشناس حسابداری                                                                         9 نفر

14- تکنسین فنی عمران                                                                                  5  نفر

15- تکنسین تاسیسات                                                                            7  نفر

16- نیروهاي بخش اداري و مالی                                                                        12 نفر
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نام و نام خانوادگي      رشته تحصیلي           درجه      سابقه کار           سمت ردیف 

   1  داریوش رشیدی             عمران               لیسانس     15سال         مدیر عامل

فوق لیسانس   17سال     2      فربد نظري        برنامه ریزي شهري 

   3      احمد آرین              عمران              لیسانس     14 سال  عضو هیئت مدیره

سپیده اسکندری      MBA           فوق لیسانس    8 سال   4   

   5        علی تفرشی                  MBA                   فوق لیسانس  15 سال    

   6       علیرضا روزبهانی           حسابداری        فوق لیسانس   22 سال   مدیر مالی و اداری

مدیر کنترل کیفیت فوق لیسانس   25 سال     7     محمد رضا درخشان زاده           معماری 

   8   محسن وکیلی              عمران              لیسانس      15سال      مدیر دفتر فني

حسابداری    لیسانس      15سال  امیر احمری حصار   9   

  10       نیما دینی                صنایع              لیسانس      16سال 

IT فوق لیسانس   11سال           مدیر   11     حامد معزی             کامپیوتر 

HSE 12     پیمان عراقی           ایمنی صنعتی         لیسانس     10سال          مدیر  

مديـران

نایب رئیـس 
هیئت مدیره

معاونت مالي و اداري

بازاریابی استراتژیک

مدیر تامین و برون سپاری

مدیر برنامه ریزی
و کنتــرل پــروژه
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رزومه فعالیت مدیران   شرکت بلند واالد
عـاوه بـر عملکرد مهندسـین این شـرکت در پروژه هاي خود ، ایشـان داراي سـوابق مفیـد و موثري 

نیـز مي باشـند کـه برخي از این سـوابق بشـرح ذیل اعـام مي گردد : 

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

زیر بنا
)مترمربع(

---

---

---

---

---

---

---

16,000

1,880

55,600

30,000

3,600

3,900

7,800

3,440

کارفرما

شرکت متروتهران وحومه

OIEC شرکت

شرکت نفت 

وزارت راه و ترابری 

وزارت صنعت ، معدن ، تجارت

شرکت متروی تهران و حومه

شرکت ایران خودرو سازه

سازمان حمل و نقل

شرکت آینده ساز اندیش

خدمات مهندسی شهر تهران

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

وزارت مسکن وشهرسازی

شهرداري منطقه 14

شهرداري منطقه 14

شرکت آب و فاضاب 

خصوصي

خصوصي

مکان اجراي پروژه

تهران 

عسلویه

بندر عباس

جیرفت

تربت جام

تهران

کیلومتر 14 اتوبان کرج

تهران-میدان انقاب

تهران- دیباجي جنوبي

تهران-کوی فراز - سعادت آباد

تهران- پونک

شهرجدید هشتگرد فاز 3

تهران- میدان شهدا

تهران- بلوار نبرد

تهران

تهران-محمودیه

تهران- میدان سنایي

مشخصات پروژه

ایستگاه R2-مترو میرداماد-کهریزک-تهرانپارس

عملیات سیویل فاز 9 و 10 پارس جنوبی

طرح توسعه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

احداث قطعه 2 راه جیرفت به بندر عباس

عملیات ساخت کارخانه سیمان 5000 تنی 

 ایستگاه مترو S2 تهران چهار راه سبان

 احداث فونداسیون هاي G3وG4 سالن پرس شاسي کارخانه ایران خودرو

پارکینگ طبقاتی کاوه

مجتمع مسکوني 17 واحدي

تکمیل 1800 واحدی بلوکهای بوعلی فاز 3

احداث هتل دانشگاه

سه بلوک مسکوني 36 واحد

مجموعه فرهنگي ورزشي شکوفه

فاز 1 ساختمان اداري شهرداري منطقه 14

احداث ساختمان اداري

مجتمع تجاري- مسکوني )9 طبقه(

مجتمع اداري- تجاري )8 طبقه(

رزومه فعاليت مديران شرکت

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

5,400

---

1,400

700

560

4,380

2,500

1,968

1,700

1,560

2,112

1,400

1,400

2,200

15,000

10,360

270,000

110,000

2,200

2,310

1,750

خصوصي

صنایع فلزي ایران

شهرداري تهران

شهرداري تهران

خصوصی

خصوصي

خصوصي

خصوصي

خصوصي

خصوصي

خصوصي

خصوصي

خصوصي

خصوصي

خصوصي

خصوصي

خصوصي

خصوصي

آتي ساز

پتروشیمي جم

آتي ساز

آتي ساز

آتي ساز
خصوصي

خصوصي

خصوصي

تهران- خیابان فرشته

تهران- بزرگراه نواب

تهران- میدان حسن آباد

تهران- خ دماوند

تهران- بلوار فردوس

تهران- هفت تیر

فردیس کرج

شهرستان نور

تهران - اوین

تهران – تقاطع ولیعصر- ظفر

تهران - میدان نور

تهران - مطهري

سیدخندان- عطار

تهران - سعادت آباد

فشم

فشم

جاده خاوران- جمال آباد

ورامین

عسلویه

منطقه پارس جنوبي

فار 3 عسلویه 

فاز 2 عسلویه

فاز 2 عسلویه

جاده خاوران- جمال آباد

زعفرانیه - کوچه سنگر

صادقیه - خ پیامبر

مجتمع مسکوني )7 طبقه(

مونتاژ اسکلت فلزي بلوک هاي 11،10 و 14 طبقه

زیرگذر حسن آباد

ترمینال اتوبوسراني غرب

مجتمع مسکونی 5 طبقه

سه بلوک مسکوني 10 واحدي 

ساخت 5 واحد ویایي همراه با محوطه سازي

ساخت ویاي مسکوني همراه با امکانات رفاهي

ساختمان مسکوني 5 طبقه

ساختمان مسکوني 4 طبقه

مجتمع  مسکوني 12 واحدي

مجتمع مسکوني 6 طبقه

ساختمان اداري 5 طبقه

ساختمان مسکوني 5 طبقه

ساخت ویایي هاي مسکوني 

ساخت ویایي هاي مسکوني 

ساختمان هاي اداري کارخانه صنعتي مطلق

ساخت گلخانه شیشه اي همراه با ساختمان اداري 

ساخت7 بلوک مسکوني 12 واحدي 

اجراي عملیات خاکي 

عملیات خاکي مجموعه مسکوني 1000 واحدي

مجموعه مسکوني 1000 واحدي 

محوطه سازي مجتمع مسکوني 1000 واحدي

ساختمان هاي اداري کارخانه صنعتي مطلق

برج مسکوني سنگر

ساختمان 7 طبقه مسکوني
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ليست ماشين آالت و تجهيزات

ليست ماشين آالت و تجهيزات شرکت بلند واالد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

16ton 12 وton تاور کرین
بیل مکانیکی

لودر
کامیون

بچینگ )بتن آماده یک مترمکعب(
جرثقیل پنج تن کفی دار

تراکتور بیل دار
پیکور

تراک میکسر
تانکر آبپاش

دامپر
قالب بتن
وانت بار

دیزل ژنراتور
دوربین نقشه برداری توتال

دوربین دیجیتال عکسبرداری
دوربین نقشه برداری نیوو

دوربین نقشه برداری تئودولیت
باالبر پرتابل

دستگاه رکتی فایر
دستگاه دینام جوشکاری

دستگاه ترانس جوشکاری
ویبراتور

دستگاه هوابرش
دریل دستی هیلتی

کمپکتور
700cc بتونیر

2500cc بتونیر
کانکس 6 و 12 متری

دستگاه شاتکریت
کمپرسور 950

2 دستگاه

1 دستگاه

2 دستگاه
1700 مترمربع

4 دستگاه
6 دستگاه
4 دستگاه
12 دستگاه
8 دستگاه
3 دستگاه
11 دستگاه
5 دستگاه
7 دستگاه
4 دستگاه
5 دستگاه
5 دستگاه
2 دستگاه
2 دستگاه
10 دستگاه
10 دستگاه
30 عدد

2 دستگاه

2 دستگاه
2 دستگاه
2 دستگاه
10 دستگاه
1 دستگاه
 3 دستگاه
2 دستگاه
2 دستگاه
5 دستگاه
3 دستگاه

1 دستگاه

  رديف                             ماشين آالت و تجهيزات                                          ملكی         استيجاری
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اجــرای ســاختمان ترمينــال بيــن المللی فرودگاه اســتان گلســتان

کارفـــــرما                      

مشـــــــاور                                    

مجــــــری  

کــاربـــری                 

متراژ پروژه )متر مربع(   

اسـتان گلسـتان - گـرگان - فـرودگاه گرگان

شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور

مهندسین مشاور ایمن راه

شرکت مهندسی بلند واالد

ترمینال پروازهای خارجی

10,500

1415

فــرودگاه گــرگان بــا قدمــت بیــش از 50 ســال در زمینــی بــه مســاحت 100 هکتــار و دوبانــد خاکــی 
چمنــی بــه شــکل متقاطــع و بــه طــول 1000 متــر احــداث گردیــده ، در ســال 1374 تامیــن اعتبــار 
ــد و  ــاز گردی ــر آغ ــه طــول 2300 مت ــد ب ــا ســاخت بان ــدا ب ــد گــرگان در ابت ــرودگاه جدی ســاخت ف
ــروژه  ــرودگاه ، در ســال 1393 شــرکت مهندســی بلنــد واالد پ ــن ف ــان و تکمیــل ای ــا گذشــت زم ب
تکمیــل ترمینــال هــای بیــن المللــی و حــج بــه مســاحت 9000 متــر مربــع را آغــاز نمــوده اســت.
ــی باشــد. ــرگان م ــی گ ــن الملل ــرودگاه بی ــال ف ــن ترمین ــل تری ــن و کام ــور بزرگتری ــال مذک ترمین
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تهـران - بزرگراه شـيخ فضل اهلل نـوری ،  متروی شـهرک آزمايش

ايســـتگاه متـــرو R6 شـــهرک آزمايـــش

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(

بانک شهر- شرکت سابیر بین الملل

شرکت مهندسین مشاور بهروی تهران

شرکت مهندسی بلند واالد

مهندسین مشاور عمران پژوهش راهوار

10,000

کارفرمای اصلی                      

کنسرسیوم                                    

مشاور کارفرما 

مجــــری                 

مشاور همکار پیمانکار

متراژ پروژه )متر مربع(   

ایستگاه R6 از خط 6 متروی تهران واقع در بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری ، پل شهرک آزمایش ،تنها ایستگاه 
از قطعه میانی خط 6 می باشـد که با روش N.A.T.M اجرا می گردد. طول این ایسـتگاه 140 متر که با دو 
دسترسی از سطح زمین و چهار ورودی به سکو احداث خواهد شد. به منظور احداث این ایستگاه ، رمپ و تونل 
دسترسی بطول 230 متر بهمراه سازه نگهبان اجرا گردیده است. )عمق ایستگاه 38 متر از سطح زمین می باشد(

1819
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R6 شـــهرک آزمايـــش ايســـتگاه متـــرو 
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کارفــــــرما                      

مدیـر طــرح

مشـــــــاور                                    

مجــــــری  

کــاربـــری                 

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

شرکت آرماتور پردیس

مهندسین مشاور سد تونل پارس

شرکت مهندسی بلند واالد

تفریحی - گردشگری

تهـــران - درياچـــه مصنوعـــی چيتگـــر

شـرکت مهندسی بلند واالد سهم بسـزایی در اجرای محوطه سازی پیرامون دریاچه مصنوعی شهدای 
خلیـج فـارس )چیتگـر( با اسـتفاده از سـنگ و اجـرای المان های معماری سـنگی به انضمـام تامین 

روشـنایی ایـن پـروژه داشـته و از پیمانکاران اصلی این بخش می باشـد.

فعالیت های زیر توسط شرکت  مهندسی واالد انجام پذیرفت :

   اجرای 40000 مترمربع سنگ فرش پیرامون دریاچه

   اجرای المان های معماری سنگی )55 عدد رواق(

   اجرای 3,200 متر طول هندریل پیرامون

   اجرای 2,200 متر طول زهکش

    اجرای 5,100 مترمربع پله های سنگی پیرامون دریاچه

   اجرای 38,000 مترمربع نورپردازی سطح محوطه ، پله ها و رواق ها

    اجرای 12,000 مترمکعب عملیات خاکی زیر سازی بستر

اجــرای محوطه ســازی پيرامــون درياچه مصنوعی شــهدای خليج فــارس ) چيتگر(

2425
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اجــرای محوطه ســازی پيرامــون درياچه مصنوعی شــهدای خليج فــارس ) چيتگر(
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فروشگاههای زنجیره ای نجم خاورمیانه

شرکت مهندسی بلند واالد

تجاری و اداری

3

4

88

14,000

19 فروشگاه مغازه و دو طبقه سالن فروش

کارفرما

EPC پیمانکار

کاربری

تعداد ساختمان

تعداد طبقات

تعداد پارکینگ

متراژ پروژه )متر مربع(   

تعداد واحدهای تجاری

فروشگاه نجم خاورمیانه )های سان رشت( با فضایی بالغ بر 14،000 مترمربع ، دومین شعبه فروشگاه 
ایران می باشد. این پروژه دارای ساختمان تجاری، ساختمان اداری و  زنجیره ای نجم خاورمیانه در 
و معماری  با جدیدترین متدهای مهندسی  رفاه حال شهروندان  باشد که جهت  انبار می  ساختمان 
در ساخت هایپر مارکت ها در دو فاز ، توسط شرکت مهندسی بلند واالد طراحی و اجرا شده است.

رشت - های سان 

پـروژه فروشـگاه زنجيـره ای نجم خاورميانه ) های سـان رشـت (

2829
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بــرج بــاغ مســکونی راد از لوکــس تریــن ســاختمان هــای شــمال تهــران مــی باشــد کــه درمنطقــه 
نیــاوران واقــع گردیــده اســت.  ایــن بــرج بــاغ از شــمال بــه رشــته کــوه هــای البــرز  و از جنــوب بــه 
شــهر تهــران چشــم انــداز دارد. معمــاری منحصــر بــه فــرد شــامل ارتفاعــات بلند البــی و ســقف ها ،

توجــه بــه اســتقال فضاهــا و اختــاف ســطح هــا و همچنیــن ورود نــور طبیعــی بــه واحــد هــا 
از ویژگــی هــای ایــن ســاختمان مــی باشــند ، از جملــه امکانــات رفاهــی بــرج مذکــور مــی تــوان بــه 

اســتخر ، ســونا ، جکــوزی ، ســالن ورزش و ســالن اجتماعــات اشــاره نمــود.

گروه توسعه مهندسی بام

شرکت مهندسی بلند واالد

فرزاد دلیری

مسکونی

15

33

103

20,000

تهـــران - خيابـــان نيـــاوران - خيابـــان راد

بـــرج بـــاغ مســـكونی راد

کارفــــــرما                      

مجــــــری

طـــــــراح                                 

کــاربـــری                 

تعداد طبقات

تعداد واحدهای مسکونی

تعداد پارکینگ

زیر بنا  )متر مربع(
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بـــرج بـــاغ مســـكونی راد
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تهـران بـزرگ در سـالهای اخیـر قدمهـای خوبـی در حـوزه سـاخت واحدهـای سـاختمانی  لوکـس  
برداشـته اسـت ، بـا توجـه بـه این امر شـرکت مهندسـی بلند واالد دسـت به سـاخت یکی از شـاخص 
تریـن سـاختمانهای خـود در منطقـه شـمال تهـران زده اسـت . موقعیـت مناسـب ،دسترسـی هـای 
عالـی و همچنیـن رعایـت اصـول  معمـاری شـامل تفکیـک فضا هـا ،توجه بـه نورطبیعـی در طراحی ،
 ارتفـاع بلنـد سـقف هـا و توجـه ویـژه به مشـاعات در کنار سـاخت فضاهـای رفاهی )اسـتخر ، سـونا ، 
جکـوزی ، سـالن ورزش و سـالن اجتماعـات(  از ویژگـی هـای برجسـته ایـن پـروژه مـی باشـد .

گروه توسعه مهندسی بام

شرکت مهندسی بلند واالد

فرزاد دلیری

مسکونی

14

9

39

9,000

تهــران - خيابــان ديباجــی جنوبــی - خيابان نســرين 

ـــر ـــكونی نيلوف ـــرج مس ب

کارفــــــرما                      

مجــــــری

طـــــــراح                                 

کــاربـــری                 

تعداد طبقات

تعداد واحدهای مسکونی

تعداد پارکینگ

زیر بنا  )متر مربع(

3637
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پـــروژه مجتمـــع تجـــاری و پارکينـــگ طبقاتـــی

 امـير کــبير شــيراز

شـيراز - بلـوار اميرکبيـر - خيابـان توانيـر

شهرداری شیراز

مهندسن مشاور جهان نمای شهر راز

مهندسین مشاور پورآب فارس

شرکت مهندسی بلند واالد

تجاری رفاهی

20,000 

کارفرما                       

مشاور                         

ناظر

مجری         

کاربری

زیربنا )متر مربع(

4041

شـهر شـیراز پایتخت گذشـته ایران زمین، یکي از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای ایران می باشد
و ماننـد تمـام شـهرهای بـزرگ و پرجمعیـت در دنیـا نیازمنـد مراکـز تجـاری مـدرن مـی باشـد.
شـرکت بلنـد واالد در حـال سـاخت مجموعـه ای تجـاری و پارکینـگ طبقاتی در این شـهر می باشـد.
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با توجه به تبدیل شــدن فضای ســبز در کان شــهر تهران به یکی از واجبات شهرسازی ، بوستان 
والیــت در جنــوب غربــی شــهر تهــران در محل قبلــی فرودگاه قلعه مرغی ســاخته شــده اســت. 
ایــن بوســتان دارای 300 هکتــار وســعت و امکاناتــی از قبیــل شــهربازی ســقف دار و پیســت 
ــد  ــق گردی ــد واالد موف ــی بلن ــرکت مهندس ــد. ش ــواری می باش ــواری و موتورس ــه س دوچرخ
معمــاری منظــر ایــن پــروژه عظیــم شــامل:  محوطــه ســازی و فضــای ســبز پــروژه بوســتان 
والیــت بــه مســاحت 80،000 مترمربــع را در ظــرف مدت کمتر از ســه مــاه به اتمام برســاند.

سازمان پارکها و فضاهای سبز شهر تهران

مهندسین مشاور آتک

شرکت مهندسی بلند واالد

تفریحی - گردشگری

80,000

تهران - اتوبان تندگويـان - پادگان قلعه مرغی

بوســـتان واليـــت

کارفــــــرما                      

مشـــــاور    

مجــــــری                   

کــاربـــری       

زیربنا   )متر مربع(

4243
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تهران -خيابان سـعادت آباد - کوی فراز - شـهرک بوعلی - فاز 5

خدمات مهندسی شهر تهران

مهندسین مشاور پرداراز

شرکت مهندسی بلند واالد

مسکونی

2

بلوک 1 »12 طبقه« بلوک 2 »10 طبقه«

12,325

کارفرما

مشاور

مجری

کاربری

تعداد برج

تعداد طبقات

زیربنا ) مترمربع (

پروژه شـــهرک بوعلی - فاز 5

در راســتای تکمیــل و بــاز ســازی بلوکهــای مســکونی فــاز 5 شــهرک بوعلی واقــع در منطقــه 2 تهران، 
شرکت مهندسی بلند واالد موفق شد در زمانبندی مقرر این پروژه را  تکمیل و به سازمان خدمات مهندسی 
شهر تهران تحویل نماید. شهرک بوعلی دسترسی مناسبی به اتوبان های یادگار امام )ره( و نیایش دارد.

4445
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CNG مهاباد - جايگاه سوخت

CNG ـــوخت ـــگاه س جاي

صنایع دفاع

شرکت مهندسی بلند واالد

شرکت مپصا

جایگاه CNG و پمپ بنزین

13,500

کارفرما

مجری

طراح

کاربری

زیر بنا  )متر مربع(

شــرکت مهندســی بلنــد  واالد بــا توجــه بــه اســتاندارد هــای روز دنیــا و مطالعــات فنی و مهندســی در 
زمینــه احــداث ایــن مرکــز پــروژه هــای جایــگاه ســوخت CNG در شــهرهای مهابــاد ، ارومیــه و خــوی 

را بــا موفقیــت بــه پایان رســانده اســت.

4647
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شرکت مهندسی بلند واالد

اداری

8

17,000

مجری

کاربری

تعداد طبقات

زیربنا ) مترمربع (

مجتمــع اداری مفتــح در محــدوده مفتــح در زمینــی بــه وســعت 3200 متر مربــع با زیربنــای 17000 
متــر مربــع در 8 طبقــه مشــتمل بــر 2 طبقه پارکینــگ و 6 طبقــه اداری می باشــد. ســازه این مجتمع، 
ــوالدی مــی باشــد. ــا طراحــی اتصــاالت فلنچــی و ســقف هــای عرشــه  ف ــزی ب ــوع اســکلت فل از ن
ــژه  ــه وی ــه هــای وزارت مســکن و شــهر ســازی  ب ــن نام ــر آئی ــق ب  طراحــی و اجــرای ســازه منطب

آئین نامه 2800 زلزله بوده که توسط شرکت مهندسی بلند واالد انجام گرفته است.

4849
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شرکت مهندسی بلند واالد

اداری

8

18,500

مجری

کاربری

تعداد طبقات

زیربنا ) مترمربع (

مجتمــع اداری ســیمون بلیــوار در محــدوده ســیمون بولیــوار در زمینــی به وســعت 3400 متــر مربع با 
زیربنــای 18500 متــر مربــع در 8 طبقــه مشــتمل بــر 1 طبقــه پارکینــگ و 7 طبقــه اداری می باشــد.
سازه این مجتمع، از نوع اسکلت فلزی با طراحی اتصاالت فلنچی و سقف های عرشه  فوالدی می باشد.
طراحــی و اجــرای ســازه منطبــق بــر آئیــن نامــه هــای وزارت مســکن و شــهر ســازی

به ویژه آئین نامه 2800 زلزله بوده که توسط شرکت مهندسی بلند واالد انجام گرفته است.
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پروژه ها

برخـي از فعالیت هـاي شـرکت بلنـد واالد  ) اجـرای کلیـه فعالیـت ها بهمـراه ابنیه-تاسیسـات برقی 
و مکانیکـی می باشـد.(

تامیـن مصالـح و ادوات و اجـرای کامـل رمـپ 
فرعی سـازه نگهبان، سازه اصلی ، نازک کاری ،
R6 ایسـتگاه  مکانیکـی  و  برقـی  تاسیسـات 

احداث و تکمیل ترمینال فرودگاه بین المللی گرگان

برج راد نیاوران

برج نیلوفر

احداث مجتمع های قضایی و دادسرای نواحی 5 و 6

احداث پارکینگ و مجتمع تجاری امیرکبیر

احداث فروشگاه زنجیره ای سبزه میدان رشت

اجـرای عملیـات محوطـه سـازی دریاچـه مصنوعی چیتگر

احداث بوستان والیت

اجراي ساخت دانشگاه  علوم و فنون دریایی خرمشهر

عملیات نازک کاري ، فاز 5 شهرک بوعلي

مدیریت طرح مجتمع ایستگاهي صادقیه

احداث سوله هاي ستاد بحران شهرداري تهران

CNG احداث جایگاه

احداث ساختمان راهنمایي و رانندگي منطقه 13

تهران

گرگان

تهران

تهران

تهران

شیراز

رشت

تهران

تهران

خرمشهر

تهران

تهران

تهـران

لرستان  و 
آذربایجان غربی

تهـران

شرکت راه اهن شهری 
تهران و حومه

شرکت فرودگاههای کشور

گروه فنی و مهندسی بام

گروه فنی و مهندسی بام

قوه قضاییه

شهرداری شیراز

شرکت نجم خاورمیانه

سازمان مهندسی و عمران 
شهر تهران

شرکت دی

شرکت آتي ساز

شرکت خدمات مهندسي 
شهر تهـران

بانک شهر

سازمان عمران و مهندسي 
شهر تهـران

صنایع دفاع

شهرداري منطقه 13

مهندسین مشاور بهرو تهران

مهندسی مشاور ایمن راه

فرزاد دلیری

فرزاد دلیری

مهندسین مشاور هیمن

شرکت پورآب فارس

شرکت بلند واالد

سد تونل پارس

مهندسین مشاور آتک

معاونت فني آتي ساز

مهندسین مشاور پرداراز

مهندسین مشاور آمود

مهندسین مشاور پیوند بافت

مپصا ، فجرتوسعه

معاونت فني و عمراني 
شهرداري منطقه 13

745/439/251/647

149,481,742,762

448،000،000،000

227،000،000،000

240/185/088/900

155/000/000/000

169,710,235,373

130,000,000,000

18,911,637,662

54,479,647,090

8,240,405,445

50,994,711,160

28,760,023,910

27,547,487,019

17,084,654,072

حدود
10,000 

10,500

20،000

9،000

37,900

20,000

16,000

40،000

80,000

54,400

12,325

230,000

6,000

13,500

5,000

         مشخصات پروژه            مکان پروژه          کارفرما                  مشاور            مبلغ قرار داد)ریال         زیربنا
)مترمربع(
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جناب آقای مهندس شادمان
مدیریت محترم شرکت مهندسی بلند واالد

www.valad.ir 6263



www.valad.ir 6465

ــت  ــت کيفيـ ــتم مديريـ ــزو 2008 : 9001 سيسـ ــی ايـ گواهـ



www.valad.ir 66

کســـب مـــدال طـــالی مســـابقات جهانـــی اختراعـــات 

ژنـــو  2015 ســـوئيس توســـط شـــرکت مهندســـی بلنـــد واالد
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مسابقات جهانی اختراعات ژنو سوئیس 2015 با حضور 39 کشور جهان از جمله ایران ، ایاالت متحده آمریکا ، انگلیس ، 
ژاپن ، آلمان ، اسپانیا ، فرانسه ، آرژانتین ، چین ، روسیه و ... برگزار گردید ، شرکت مهندسی بلند واالد با ارائه 2 اختراع با 
عناوین »ساخت بتونیر ویژه استاندارد در شرایط کارگاهی مختلف« و »طراحی و ساخت نانو بتن توانمند« ، با کسب مدال 
طا این دوره از مسابقات و اخذ جایزه علمی ویژه وزارت علوم کشور روسیه موفق به کسب رتبه اول کارگروه فنی مهندسی 
بین المللی اختراعات ژنو سوئیس در سال 2015 شد .طبق اعام نظر فدراسیون مخترعین جمهوری اسامی ایران 200 
اختراع در کشور برای حضور در مسابقات بین الملی ثبت نام کرده که تنها 15 اختراع برای مرحله نهایی پذیرفته شدند.
، )WIPO( سازمان مالکیتهای فکری سازمان ملل ،  )IFIA (برگزاری این مسابقات به عهده فدراسیون بین المللی مخترعین
دولـت فدرال سـوئیس، سـازمانهای علمی و تحقیقاتی و مراکز مرتبط با مخترعیـن و وزارتخانه های علـوم ، آموزش و 

تحقیقات سـی و نه کشـور جهان و انجمن مخترعین کشـور های مختلف بود.




