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اجــرای طــرح و پروژه هــای بــزرگ و کوچــک صنعتــی و معدنــی یکــی از مهم تریــن عوامــل ایجــاد زیــر 
ــن  ــی ای ــت و اصول ــرای درس ــًا اج ــد. یقین ــران می باش ــور ای ــدار در کش ــعه پای ــتغال و توس ــاخت ها، اش س

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــود ب ــا خ ــی ب ــادی و اجتماع ــای اقتص ــی را در عرصه ه ــرات مطلوب ــم، تأثی مه

شـرکت مهندسـی ایسـاتیس براسـاس مأموریت خود ضمن رعایت اصول و اسـتانداردهای علمی امکان 
ارائـه و انجـام هـر گونـه خدمـات در حوزه هـای مهندسـی، مدیریـت و اجـرا در طـرح و پروژه های مهم کشـور 

را دارا می باشـد. 

این شرکت در انجام همه وظایف اش بر مسئولیت اجتماعی خود نیز تأکید دارد.

سخـن مدیرعامل
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ایـران کشـوری بـا  ذخائـر عظیم و پروژه های متنوع اسـت. طرح هـا و پروژه های عمرانی و بزرگی همچون نفت، گاز، پترو شـیمی، 
نیروگاهـی و صنعـت و معـدن در آن اجـرا می شـود. بـا ایـن وجـود سـازمان ها و شـرکت های خصوصـی کـه معمـواًل مجریـان ایـن 
طرح هـا و پروژه هـا می باشـند، نسـبت بـه اسـتفاده از متدولـوژی علمـی انجـام طرح ها و پروژه ها آشـنایی یـا توجه کافـی ندارد. 

شـرکت مهندسـی ایسـاتیس از زمره شـرکت های جوان و با اندیشـه متفاوت با ارائه خدمات سفارشـی و مشاوره تخصصی در 
حوزه های مهندسـی، مدیریت و اجرا با حمایت و همکاری شـرکت های »توسـعه تجارت فراگیر فوالد خوزسـتان«، »سـنگ آهن 
مرکـزی ایـران« و »فـوالد خوزسـتان« بـا پشـتوانه اجرای طرح ها و پروژه های بزرگ صنعتی و معدنی تأسـیس شـده اسـت. این 

شـرکت قصـد دارد با اسـتفاده از این پتانسـیل رویکـرد جدیدی در مدیریـت و اجرای پروژه های مختلف کشـور ارائه دهد.    

چشـم انداز
شرکت مهندسی ایساتیس در تالش است تا در برنامه پنج ساله خود با برخورداری از سازمانی منسجم، منعطف و با استفاده از 
توان متخصصین خود، ضمن پایبندی به اصول اخالق حرفه ای و ایجاد ارزش برای مشتریان خود جهت ارائه خدمات با کیفیت و با 
رقابت در حوزه های مهندسی، مدیریت و اجرای پروژه های صنعتی و معدنی جایگاه خود را در مقیاس شرکت های داخلی ارتقاء بخشد.

ارائه خدمات زمین شناسی و اکتشاف  
+   تهیه نقشه زمین شناسی و معدنی

+   مطالعات ژئوفیزیک و ژئو شیمی طرح ها و پروژه ها
+   طراحی، نظارت و انجام عملیات حفاری اکتشافی طرح ها 

     و پروژه ها 

مهندسـی 

بـا توجـه بـه ذخایـر عظیـم معادن در سـرزمین ایران و لزوم اکتشـاف و بهره بـرداری از آنهـا و راه اندازی صنایع متنـوع و متعدد 
وابسـته بـه آن و همچنیـن نیـاز روز افـزون داخلـی بـه منابع موجـود، ارائه خدمات مهندسـی برای احداث، نوسـازی و بهسـازی 
فعالیت های فوق ضروری می باشـد. در همین راسـتا شـرکت مهندسـی ایسـاتیس به منظور مشـارکت دادن هرچه بیشتر توان 
مهندسـان ایرانـی در پاسـخ بـه نیازهـای روزافـزون ایـن صنایـع مصمم اسـت که ظرفیـت الزم بـرای مدیریت و انجـام خدمات 

مهندسـی مربـوط بـه پروژه هـای فـوق را فراهم سـاخته و در مـوارد زیر بـه ارائه خدمات بپـردازد:

ارائه خدمات طراحی و نظارت 
+   مدل سازی و تخمین ذخیره توده معدنی              

+   انجام خدمات طراحی و مهندسی و برنامه ریزی تولید   
+   طراحی معدن، محاسبه ماشین آالت و هزینه های تولید                                            

+   مطالعات پایداری شیب دیواره های معدن
+   فرآوری مواد معدنی  و طراحی فرآیندهای آن

دربـاره ایساتیس 

مأمـوریت 
ارائـه خدمـات مهندسـی، مدیریـت و اجـرا در کلیـه پروژه هـا 
و واحدهـای صنعتـی و معدنـی مهم تریـن مأموریـت شـرکت 
مهندسـی ایسـاتیس اسـت تـا مناسـب ترین خدمـات را در 
حـوزه فعالیت خود شـامل مشـاوره، طراحی مهندسـی، نظارت 
بـر اجـرا، مدیریـت پروژه هـا و طرح هـا بـه کارفرمایـان خـود 

ارائـه نماید. 

راهبـرد اصلـی شـرکت کسـب سـهم مناسـبی از بازارهـای 
داخلـی در زمینه هـای مرتبط با فعالیت شـرکت و با بهره گیری 
از تکنولوژی های جدید می باشـد. شرکت ایساتیس در انجام 
همـه وظایـف بر مسـئولیت اجتماعی خـود تأکیـد دارد. اعضاء 
شـرکت بـر این باورند کـه پایبندی به اصول اخـالق حرفه ای، 
کیفیت فراگیر و توسعه یادگیری سازمانی و تجهیز به دانش 
و فـن آوری روز دنیـا موجبـات خوشـنامی و اعتبـار شـرکت را 
در پی خواهد داشـت. شـرکت مهندسـی ایسـاتیس اعتقاد 
راسـخ دارد بـه عنوان یک بنگاه اقتصادی کسـب رضایت ذی 

نفعـان مهم تریـن هـدف فعالیت هـای صورت گرفته اسـت.

اهداف 
و  طـرح  در  اجـرا  و  مدیریـت  مهندسـی،  خدمـات  ارائـه 
اجـرای  طراحـی،  شـامل:  معدنـی  و  صنعتـی  پروژه هـای 
عملیـات اسـتخراج از معـادن روبـاز و زیـر زمینـی، گـود 
بـرداری، حفـاری، انفجـار، بارگیـری و حمـل مـواد معدنـی 
اکتشـاف  عملیـات  انجـام  معـادن،  از  باطله بـرداری  و 
معـادن سـطحی و زیـر زمینـی، حفـاری اکتشـافی، نقشـه 
معدنـی  مـواد  انـواع  فـرآوری  و  احجـام  تعییـن  بـرداری، 

تمرکـز بـر ارائه خدمات مدیریت پیمـان )MC( در طرح ها 
و پروژه هـای معدنی و صنعتی 

اجرای طرح ها و پروژه های صنعتی و معدنی

تهیه و تولید موادمعدنی صنایع فوالد

بازاریابـی، خرید و فروش، صـادرات و واردات انواع مواد 
صنعتی و معدنی  

تأمین کلیه تجهیزات و ماشین آالت واحدهای تولیدی

+

+ 

+

+

+ 

+

سنگ آهن مرکزی ایرانتوسعه تجارت فراگیر فوالد خوزستان 
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از آنجـا کـه اغلـب مجریـان طرح هـا و پروژه هـای بـزرگ معدنـی و صنایـع معدنـی موفـق بـه تکمیـل و راه انـدازی طرح هـا و 
پروژه هـا مطابـق زمـان و هزینه هـای پیش بینـی شـده نمی گردنـد، بـا مشـکالت زیـادی مواجـه می شـوند. پیچیدگـی زیـاد، 
تنـوع تخصصـی مـورد نیـاز، حجـم فعالیت هـا و همچنین تعـداد زیاد سـازمان ها و افراد درگیر همگی از مسـائلی هسـتند که 

مدیـران طـرح و پروژه هـای معدنـی و صنعتـی را از رسـیدن بـه اهـداف خـود بـاز می دارنـد.

شرکت مهندسی ایساتیس با استفاده از استاندارد های بین المللی و  متدولوژی جامع پورتفولیو، به همه مراحل کار طرح و پروژه های 
معدنی و صنایع وابسته از زمان شکل گیری ایده تا احداث و بهره برداری توجه ویژه داشته و در موارد زیر به ارائه خدمات می پردازد:

ارائه خدمات مدیریت طرح در معادن و صنایع معدنی   
                                             )MC( مدیریت پروژه های اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن و صنایع معدنی به روش پیمانکاری مدیریت   +

+   خدمات تأمین و تدارک کاال، تجهیزات و مواد معدنی  
+   خدمات راه اندازی، بهره برداری و تحویل واحدهای صنعتی و معدنی 

+   آسیب شناسی نظام مدیریت طرح و پروژه و سازمان های معدنی و صنعتی

مدیر یت

ارائه خدمات بازاریابی، مطالعاتی و تحقیقاتی  

+   مطالعات استراتژیک اجرای طرح و پروژه ها
+   بازاریابی، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع مواد معدنی جهت مصارف صنایع داخلی و خارجی  

+   مطالعات امکان سنجی و اقتصادی صنایع معدنی   

مهندسـی 
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1. اکتشاف بلوک شماره 3 پهنه آباده - جازموریان 
بلوک شماره 3 پهنه آباده جازموریان در مرز استان هرمزگان و جنوب کرمان در ناحیه اي به مساحت 144کیلومتر مربع قرار دارد. 
راهبـرد شـرکت مهندسـی ایسـاتیس  در قالب مدیریت طـرح )MC( در اجـرای این پروژه انجام مطالعات و اکتشـاف دقیق در 
کل بلـوک و شناسـایی کلیـه سـاختارها و عـوارض تأثیرگـذار در کانی زایـی فلـزی می باشـد. مهم تریـن فعالیت هـای برنامه ریزی 

شـده در این پروژه به شـرح زیر اسـت:

+   جمع آوری اطالعات از مراحل اکتشاف قبلی و بازبیني محدوده هاي امیدبخش
+   تهیه نقشه زمین شناسی و معدنی 1:5000

+   مطالعات ژئوشیمي رسوبات آبراهه ای و کاني سنگین درمقیاس 1:5/000
+   عملیات مغناطیس سنجی

+   تلفیق اطالعات 
+   گزارش تحلیلی نتایج بدست آمده

پروژه های در دست اجرا اجرای پروژه های معدنی و صنعتی

با توجه به نیاز روز افزون صنایـع کشور به مـواد معدنـی  و رو به اتمامبودن معادن سطحي، ضـرورت اکتشاف و اسـتخراج 
کانسارهاي نیمه عمیـق و عمیق احساس مي شود. حضـور در بـازار خدمـات پیمانکاری، طراحی و اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و 
معدنی جزو اولویت های شـرکت مهندسـی ایسـاتیس  بوده  و در این راسـتا به صورت مسـتقیم و یا از طریق اجرا و  مشـارکت 

در ایـن طـرح و پروژه هـا اقدامـات زیر صورت خواهـد پذیرفت:

EPCF و MC اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و معدنی در قالب قراردادهای مختلف   +
+   اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن داخل و خارج کشور

+   نصب، راه اندازی، تعمیر و بازرسی فنی ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز صنعتی و معدنی
+   اجرای پروژه های خردایش، دانه بندی و پر عیارسازی مواد معدنی
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2. پروژه خردایش، دانه بندی و پر عیارسازی سنگ آهن مرکزی 
فـرآوری سـنگ آهـن یکـی از مهم تریـن فرآیندهـای زنجیره تولید فـوالد اسـت. در فرآیند آهن سـازی به سـبب محدودیت  در 
خصـوص کیفیـت و میـزان دانه بنـدی خـوراک و تأثیـر پارامترهایـی اعـم از عیار سـنگ آهن و میـزان عناصر مضـر مانند گوگرد 
و فسـفر، می بایسـت بـه منظـور تغلیـظ )فرآوری(، مـوارد فوق اصالح گردد تا کنسـانتره به مشـخصات مورد نظر دسـت یابد. در 
شـرکت سـنگ آهـن مرکـزی ایـران نیـز، بـا توجـه به خصوصیات سـنگ آهـن اسـتخراجی، به منظـور خردایـش، دانه بنـدی و پر 
عیارسـازی بخشـی از تولیـدات ایـن شـرکت بـه میـزان 2 میلیـون تن این فرآیند به روش جدایش مغناطیسـی توسـط شـرکت 

مهندسـی ایسـاتیس در حال انجام اسـت.

پروژه های در دست اجرا

3. تأمین 500 هزار تن کلوخه سنگ آهن مگنتیتی برای 
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و خرید 150 هزار تن 

کنستانتره از شرکت سنگ آهن مرکزی ایران  
بـا توجـه بـه اسـتراتژی های تعیین شـده در شـرکت و به منظور 
شـرکت  معدنـی،  محصـوالت  و  مـواد  بـازار  در  فعـال  حضـور 
مهندسـی ایسـاتیس بـه منظـور تأمیـن سـنک آهـن مگنتیتـی 
به صـورت کلوخـه با ابعاد ماکزیمم 80 سـانتی متر و یا دانه بندی 
با سـایز 30-0 میلیمتر اقدام به انعقاد قرارداد تأمین موضوع 
فـوق بـا شـرکت سـنگ آهـن مرکـزی ایـران بـه مدت یک سـال 
نمـود. اجـرای ایـن مهـم تاکنون طبـق برنامـه زمانبنـدی صورت 

گرفته اسـت. 

قـراداد  در  ایسـاتیس  مهندسـی  شـرکت  راسـتا  همیـن  در 
جداگانـه ای نیـز بـا شـرکت سـنگ آهـن مرکـزی ایـران نسـبت 
بـه خریـد 150 هـزار تن کنسـتانتره جهـت ارائه به بـازار فوالد 

اقـدام نمـود.
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