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معرفی
بهتاژ نوید یعنی نوید بهترین کلبه آرامش  .این رشکت رد سال  1380تأسیس رگدید و رد بدو تأسیس با استعانت از علم و تجرهب و بهرهمندی از ارفاد مجرب رد
راه آبادانی گام اهی مورثی را رد حوزه عمران ربداشته و ات کنون صداه رپوژه ی کوچک و زبرگ را با موفقیت هب انجام رسانیده است.

خط مشــی
اصول دمرییت رپوژه و عملیات ارجایی رپوژه رشکت رب این اساس است:
 .1تهیه جدول زمانی و دمرییت منابع ربای رسیدن هب اهداف رپوژه کاررفما ،رگدآوری اطالعات و انجام مطالعات اپهي
 .2ربرسی و شناسایی اهی کلی کالبدی و ضوابط و مقررات

تج
سیس
ل
 .3ربرسی و مطالعه رد مورد مصا ح ساختمانی و روشهای ساخت ،ربرسی تم اتسیساتی و هيزات مورد نیاز
تن
پ
پیش
 .4ربانهم رزيی کالبدی ،یگيری ميزان رفت رپوژه و ظیم دقیق انحراافت رپوژه

تکمی
مستق
 .5ارجا و ل رپوژه رد زمان مقرر شده ،نظارت یم و الهي ای رب روی کیفیت کاراهی انجام شده
 .6اراهئ ضمانت انهم ساخت هب دمت  20سال ربارب رشایط و ضوابط ردج شده رد رقارداد فیمابین

نخ علم
ن
ارموزه ما با تجرهب و دانش خود و بهره مندی از اساتید ربجسته دا ش گاه و ب گان ی و استعانت از علم و تجرهب آانن با افتخاار اعاالم مای دارمام رد حاوزه عماران

بهترین اه بوده و با اراده مصمم آماده ربداشتن گام اهی بلند و مورث رد رپوژه اهی ملی و بین المللی می باشی

م.
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چشم انداز
ما رد تمام امور ساختمان ،مشاوره ،رطاحی و ارجای بلندرمتبه رتین ربجها ،دمرن رتیان والاالاه ،سااختما ها و رماز ردماانی  ،مادماتی  ،راف ای و راه باا بهارهگياری از داناش روز و تجارهب

ل
ع
نسی
دریوز رد نظر دارمم با مطالعه دقیق ملکرد و شناخت از پتا ل جواانن شایسته کشاورمان ربای اپذااشاتن رد ب باینا مللای و

ادادام رد دنیاای سااخت و سااز باا امیاد هب

مداودد زبرگ بتوانیم گام مورثی ربای اعتالی انم اریان زعزيمان ربدارمم.

ماموریت
م طم
یا
ب
ماموریت ما دستیابی هب رپوژه اهی عمرانی با الک قیمت راقبتی ،ایجاد الک فضای هم کاری ئن و اق ل اطمینان و انجام رپوژهاه رد الک بازه زمانی معقول و تحو ل ربارب

بخ
کیف
ب
نظر کاررفما با یتی رضایت ش و اق ل قبول است.

اطالعات شرکت
نام شرکت :بهتاژنوید
شماره ثبت شرکت184571 :
تاریخ تاسیس شرکت1380/12/8 :
آدرس دفتر مرکزی:

تهران خیابان شریعتی ،چهاراه قصر ،خیابان شهید قدوسی ،خیابان شهید برادران گوهری ،کوچه شهید نورانی ،پالک 21

تلفن تماس021 - 88444477 :

نمابر 021 - 88438353 :

آدرس ایمیلinfo@behtajnavid.com :
وبسایتwww.behtajnavid.ir - www.behtajnavid.com :
موضوع فعالیت :اجرا ،طراحی و مشاوره کلیه پروژههای عمرانی
مجوز فعالیت  :دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور
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خدمات شرکت

بهسازی لرزه ای
 ارائه امور مشاوره بهسازی لرزه ای



اجرای طرح بهسازی سازه

مدیر فنی و نظارت بر اجرا
 ارائه خدمات مهندسی و مدیریت فنی
 نظارت بر پروژه های عمرانی

EPC
 خدمات مهندسی
 خدمات تدارک ملزومات و تجهیز پروژه
 خدمات اجرایی پروژه

Invest
 سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ عمرانی
 مشارکت در امور ساخت و ساز
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کارفرمایان
کارفرما  /حوزه فعالیت ( تعدادی از قراردادها برای آشنایی ارائه میشود )

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران
ساخت مجتمع فرهنگی و ورزشی میالد شامل زمینهای ورزشی و سالنهای تخصصی به مساحت  25هزار
مترمربع
ساخت اماکن رفاهی و هتلینگ ،آشپزخانه صنعتی ،تعمیرگاه ،ساخت دبیرستان عترت ،مجموعه
فروشگاهی ،امور حفاظت فیزیکی کل مجموعه های ستاد ،ساخت درمانگاه تخصصی ،نانوایی ،غذاخوری،
آسایشگاه ،مجموعههای ورزشی و ده ها پروژه کوچک و بزرگ دیگر بالغ بر مجموع  60هزار مترمربع

ارتش جمهوری اسالمی ایران
طراحی و احداث ساختمان و حفاظت فیزیکی برای پادگان ،طراحی و احداث مهمانسرا ،ساخت منازل
سازمانی در منطقه لویزان ،طراحی و اجرای پروژه تشریفاتی در محدوده خیابان پاسداران و سایر پروژهها
مجموعاً  10هزار مترمربع

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ساخت چند باب سوله ،بازسازی ساختمان 4طبقه  ،محوطه سازی چند مجموعه پادگانی و سایر

قراردادهای بازسازی و تعمیرات ساختمان های اداری بیش از  30هزار مترمربع

دانشگاه تهران ،آزاد و فارابی
بازسازی ساختمانهای آموزشی دانشگاه ،ساخت ساختمان دانشکده در دانشگاه آزاد کرج ،بازسازی
کالسها ،بازسازی سوله ورزشی ،تعمیر و بازسازی ساختمانهای اداری و پشتیبانی دانشگاه فارابی در
مساحت  7هزار مترمربع

بانک قوامین
بازسازی و بهینه سازی برج قوامین و ساخت  10شعبه بانک و ساخت ساختمان جنبی برج بیش از 12
هزار مترمربع

شرکت صنایع هواپیماسازی ایران
ساخت هتل و بازسازی و زیباسازی ساختمان های زیرمجموعه
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شرکت دخانیات
بازسازی و تغییر کاربری سه سالن تولید و ساختمان مدیریت  2هزار مترمربع
سایر اشخاص صدها پروژه ساخت و بازسازی در سازمانهای دولتی و موسسات خصوصی مانند آموزش و پرورش ،وزارت
نیرو ،بانکهای مختلف ،وزارت بهداشت و درمان ،حج و اوقاف ،کمیته امداد امام (ره)  ،سازمان ملی جوانان و
حقوقی
...
اشخاص

ساخت و بازسازی مجتمع و منازل مسکونی بالغ بر  50هزار مترمربع

حقیقی

سرمایهگذاری تهیه و ساخت بیش از  12هزار مترمربع مجتمع مسکونی و ویال در تهران و شمال کشور
داخلی شرکت
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ساختار سازمانی
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