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توانمنــدی هــا و برتــری هــا ، ایــن کلمــات و اصطالحــات ســاده امــا پرقــدرت ، اســاس و 
فلســفه گــروه ســامان گســتر را تشــکیل مــی دهــد.

در مجموعــه ســامان گســتر ، کیفیــت تولیــد ، تکنیــک هــای برتــر و جلــب رضایــت مشــتری 
بــه ماننــد آجرهایــی اســت کــه پایــه هــای آن را تشــکیل میدهنــد.

از ویژگــی هــا و محاســن ســامان گســتر ایــن اســت کــه تمــام تــالش و کوشــش اعضــا و 
افــرادی کــه در آن کار میکننــد ، صــرف باالبــردن نــام ســامان گســتر و در نهایــت جلــب 

رضایــت کامــل مشــتریان  مــی شــود.
تمــام ایــن اهــداف باعــث شــده انــد کــه در زمــان کوتــاه ، ایــن تشــکیالت جایــگاه ویــژه 
ــت  ــا جدی ــان ب ــام کارکن ــد و تم ــب نمای ــاختمان کس ــوالد و س ــت ف ــان صنع ای را در می

کامــل در نگهــداری ایــن اســم و شــهرت کوشــا هســتند.
ــا مــا همــکاری بازرگانــی و  در ایــن راســتا مــا بــه تمــام مشــتریان و کســانیکه مایلنــد ب

ــا خــوش آمــد مــی گوییــم. ــا احساســی پرقــدرت و توان تجــاری داشــته باشــند ب

پیام مدیریت
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های  نقشه  اساس  بر  شده  تهیه  های  لیستوفر  مطابق 
کارگاهی، مواد و مصالح مصرفی با کیفیت مطلوب تهیه 

و به واحد تولید تحویل می گردد.
آهن آالت    : ورق و مقاطع فوالدی مورد مصرف از مجتمع 
های بزرگ فوالد کشور مانند ذوب آهن اصفهان    ، فوالد 
مقاطع  از  برخی  و  می شود  تامین  کاویان  فوالد  مبارکه    ، 
نورد گرم که در ایران تولید نمی شود از منابع معتبر و    پس 
و  خریداری  کارفرما  و صالح  از صرفه  اطمینان  از حصول 

مستندات کیفی آن نیز در اختیار ایشان قرار می گیرد.
طبق  نیاز  مورد  رنگ  و  مهره  پیچ،  رنگ    :  و  مهره  پیچ    ، 
قرارداد  به  ضمیمه  اسناد  در  شده  مشخص  ویژگی های 
از منابع معتبر داخلی و با رعایت صرفه و صالح کارفرما 

خریداری می شود.
کیفی  کنترل  واحد  نظارت  تحت  همواره  فعالیت ها  این 
در  برداری  بهره  نیز جهت  آن  و مستندات  بوده  کارخانه 

اختیار کارفرما قرار می گیرد.

مراحل تولید

واحد مدیریت و مشاوران

واحد فنی و مهندسی

واحد تولید

واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

واحد کنترل و تضمین کیفیت

واحد آموزش ، تحقیق و توسعه

تهیه نقشه های کارگاهی واحد بازرگانی ،اداری و مالی

تأمین مصالح و مواد اولیه

به  با  سازه  نقشه های  اساس  بر  کارگاهی  نقشه های 
کـارگیـری نیـروهـای متخصص و به کمک به روزتریـن 

و  تهیه   ، ترسیم  ، مدل سازی،  بعدی  افزارهای سه  نرم 
و مهندسی  و مدیر فنی  کارفرما  تایید  و  بررسی  از  پس 

شرکت جهت ساخت به واحد تولید ارسال می گردد.

ساختار سازمانی و واحدهای مختلف شرکت
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    برشکاری 
ابتدایی ترین بخش خط تولید میباشد که در آن قطعات فوالدی 
براساس نقشه های Single part برش داده می شود که شامل 
گرم)دستگاههای  بخش  و  گیوتین(  سرد)دستگاه  برش  بخش 
برش برقی و برش CNC( می باشد.در این قسمت انواع برشها 
شامل برش انواع پروفیل ورقهای سبک و سنگین ،اتصاالت و... 

انجام میگیرد.
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    سوراخکاری

 در این بخش قطعات برش خورده در صورت لزوم شابلون گذاری 
شده و توسط دستگاههای دریل رادیال ، مگنت ،  CNCو ...  

سوراخکاری می گردد.
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    مونتاژ 
های  نقشه  براساس  شده  سوراخ  و  خورده  برش  قطعات 
Assembly بر روی شاسی های مونتاژ قرار گرفته و شکل 

المان های سازه ای به خود می گیرند.
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    جوشکاری 
و  نقشه ها  براساس  شده  مونتاژ  قطعات  کلیه  مرحله  در این 
جوشکاری  ماشین آالت  مجهزترین  توسط  شده  تعریف   WPS
شامل دستگاههای جوش زیرپودری )SAW(، جوش با الکترود 
روکش دار)SMAW(، الکترواسلگ)Electroslag( وجوش تحت 

حفاظت گاز)GMAW( جوشکاری می گردند.
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    تمیزکاری
در این مرحله توسط پرسنل آمـوزش دیـده و مجـرب ، عملیات 

روی  بر   ، تمیزکاری  و  تکمیلی شامل اصالح جوش ، سنگ زنی 
تمام قطعات انجام می شود.به طوری که قطعات ارسالی به واحد 
پاشش   ، جوش  سرباره  هرگونه  از  عاری  میبایست  رنگ آمیزی 
تحت تأثیر  اعوجاج های  و  پراکنده  و  ناقص  های  قوس   ، جوش 

تنشهای حرارتی باشد.

     سندبالست یا شات بالست

قطعات تمیز شده به واحد sand blast یا shot blast منتقل 
شده و طبق مشخصات فنی پیوست به قرارداد با پاشیدن ماسه 
سیلیسی     یا ساچمه های آهنی  عاری از هرگونه آالیش چسبیده 

بر روی آهن می شود    . 
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    رنگ آمیزی
در   shot blast    و یا   sand blast واحد  در  شده  تمیز  قطعات 
اسرع وقت به واحد رنگ آمیزی منتقل شده و رنگ های مختلف بر 
اساس مشخصات فنی پیوست به قرارداد از نظر بنیان شیمیایی 
و  برحسب ضخامت های تعریف شده در محیطی عاری از هرگونه 

گرد و غبار بر روی قطعه پاشیده میشود.
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    بسته بندی و بارگیری 
توسط  نیاز،  مورد  های  اولویت  اساس  بر  قطعات  بخش  این  در 
پرسنل مجرب به گونه ای که آسیبی به رنگ وارد نشود، بسته 

بندی و بارگیری می گردد.
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    حمل و نصب
بر  سپس  و  گردیده  حمل  پروژه  محل  به  شده  بارگیری  قطعات 
تحت  و  نصب  مجرب  پرسنل  توسط  نصب  های  نقشه  اساس 

نظارت ناظرین این شرکت نصب می گردد.

)QC & QA( کنترل و تضمین کیفیت قطعات    
تحت  دقت  به  را  قطعات  تولید  مراحل  کلیه  کیفی  کنترل  واحد 
نظارت داشته و قطعات تولیدی بر اساس نقشه های کارگاهی و  
WPS ارائه شده  با به کارگیری آخرین تکنولوژی آزمایشگاهی 
کنترل ، تایید و برای هر قطعه استاندارد مربوطه تهیه می گردد. 

    برنامه ریزی و کنترل پروژه 
واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه خدمات زیر را ارائه می نماید: 

• تجزیه و تحلیل بهره وری و تدوین استراتژی بهره وری ، 
کارسنجی و زمان سنجی جهت افزایش راندمان تولید

• تهیه پالن زمانبندی مربوط به پروژه های مختلف با استفاده از 
نرم افزار و تخصیص منابع به فعالیتهای مختلف آن .

• تهیه دورنما ، پالن مالی، گزارش روزانه و هفتگی براساس 
پالن زمانبندی.

• تشخیص مسیر بحرانی پروژه های مختلف و ارائه راهکار جهت 
عبوراز گلوگاه های پروژه جهت اتمام به موقع کار.
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چرخه اجرای طرحنمودار سازمانی شرکت
هیأت مدیره

مدیرعامل

مدیرکارخانه

مدیرتولید

سرپرست تولید

پرسنل تولید

ناظرین ساخت
سرپرست واحد برشکاری

سرپرست واحد سوراخکاری
سرپرست واحد مونتاژ
سرپرست واحد جوشکاری

سرپرست واحد رنگ و سند بالست

سرپرست برق ، ترابری ، ماشین آالت

پرسنل ماشین آالت

سرپرست انبار

پرسنل انبار

تدارکات
نگهبان و سرایداری
خدمات

مدیراجرایی

مدیر فنی مهندسی

سرپرست دفتر فنی
گروه طراحی سازه و مدل سازی

گروه متره و برآورد

کارشناس امور مناقصات

shop drawing گروه تهیه نقشه

مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه

پرسنل برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدیرمالی و اداری

مدیرحسابداری

حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدار دریافت و پرداخت

حسابدار صنعتی

مدیر اداری

مدیرپروژه

سرپرست نصب
پرسنل نصب
پیمانکاران نصب

کارشناس کنترل پروژه

بازرسی مصالح

NDT بازرسی جوش

D.C بازرسی ابعادی

بازرسی رنگ و سند بالست

تشخیص صالحیت جوشکار

Qa & Qc مدیر کنترل و تضمین کیفیت

واحد بازاریابی

امور قراردادها

روابط عمومی و تبلیغات

مدیربازرگانی

رئیس دفتر مدیرعامل مشاوران
مسئول ایمنی ، بهداشت و 

HSE محیط زیست

ابالغ نقشه های اجرایی

ارائه بسته پیشنهادی برای پیمانکار

تأمین مواد و مصالح

بسته بندی ، بارگیری و حمل

وجود نواقصنصب

وجود نواقص

بله

بله

رفع نقص توسط پیمانکار

رفع نقص توسط پیمانکار

آغاز دوره تضمین مبادله صورت جلسه 
تحویل موقت

مبادله صورت جلسه 
تحویل قطعی

خیر

خیر

تأمین پیچ و مهره

Qc & Qa کنترل کیفیت

Qc & Qa کنترل کیفیت

برنامه ریزی و 
کنترل پروژه

برنامه ریزی و 
کنترل پروژه

تأمین رنگ

تجهیز کارگاه

کنترل فنداسیون

توافق و تصویب 
پیشنهاد پیمانکار

ابالغ قرارداد و 
ضمائم منظم به آن

برگزاری کمیسیون
تحویل موقت

برگزاری کمیسیون
تحویل قطعی

بازدید و 
بازرسی

بازدید و 
بازرسی

برنامه ریزی برای
آغاز پروژه

ارسال مستندات 
و اخذ مصوبات

رنگ و سند بالستتمیزکاریجوشکاریمونتاژبرشکاریآهن آالت
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اهم فعالیت و توانمندی های مهندسی و اجرایی  
طراحی ، ساخت و اجرای انواع سالن های صنعتی و جرثقیل های

سقفی، دروازه ای و نیم دروازه ای با تناژ مختلف

طراحی ، ساخت و اجرای برج های تجاری و مسکونی

طراحی ، ساخت و اجرای انواع پل های فوالدی

طراحی ، ساخت و اجرای انواع سازه های سنگین فوالدی نیروگاهها، 
کارخانجات فوالد، سیمان ، سیلوها و ...

طراحی ، ساخت و اجرای انواع سالن های شیب دار ، قوسی و آمفی تئاتر

طراحی ، ساخت و اجرای انواع سازه های آبی و هیدرومکانیکی
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ماشین آالت و تجهیزاتماشین آالت و تجهیزات

مقدار / تعداد عنوان 

1 برق صنعتی 1000 آمپر 

demag 3 دستگاه  جرثقیل سقفی 20 تن

 Podem 3 دستگاه جرثقیل سقفی 10 تن

 Kato 8 دستگاه جرثقیل سقفی 5 تن

 Tadano 1 دستگاه جرثقیل موبایل 60 تن

 Kato 1 دستگاه جرثقیل موبایل 20تن

 Kato 3 دستگاه جرثقیل موبایل 7 تن

2 دستگاه جرثقیل کفی 911

nissan 2 دستگاه لیفتراک 7 تن

komatsu 1 دستگاه لیفتراک 3/5 تن

1 دستگاه خودرو سمند

2 دستگاه وانت پیکان 

مقدار / تعداد عنوان 

2 دستگاه گیوتین 6000 × 25

2 دستگاه پانچ – گیوتین 2 متری 

2 دستگاه برش C.N.C شش نازله 3 × 12 متری

25 دستگاه تجهیزات برش های دستی 

3 دستگاه برش برق 

2 دستگاه اره نواری 

1 دستگاه دریل CNC پلیت 

4 دستگاه دریل رادیال 

6 دستگاه دریل مگنت 

2 دستگاه دریل ساده 

argon-CO2 20 عددکپسول گاز

100 عدد کپسول گاز اکسیژن

مقدار / تعداد عنوان 

CO2 130 عددکپسول گاز

1 دستگاه دستگاه مونتاژعمودی - تیرورق

25 دستگاه تجهیزات برش های دستی 

8 دستگاهجک وپرس

45 دستگاهرکتی فایرجوش 600 آمپر

CO2 40 دستگاهدستگاه جوش

4 دستگاهاینوتور دستی 

4 دستگاهگرمکن الکترود دستی 

6 دستگاهدستگاه جوش زیرپودری گام الکتریک

1 دستگاهدستگاه جوش الکترواسلگ

40 دستگاهدستگاه سنگ فرز

3 دستگاهسنگ دیواری 

مقدار / تعداد عنوان 

20 دستگاهانواع تابلوی برق  

1 دستگاهژنراتور برق 

85 KW  2 دستگاه دیزل تولید برق

1 دستگاه دستگاه سند بالست

5 دستگاه دستگاه وتجهیزات کامل رنگ آمیزی

airless 2 دستگاه سیستم کامل رنگ آمیزی

4 دستگاه کمپرسور باد

به تعداد کافیتجهیزات آزمایش های غیرمخرب

5 دستگاه کانکس اداری 

2 دستگاهکانتینر

2 دستگاهدوربین نقشه برداری نیو

1 دستگاهدوربین نقشه برداری توتال
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2

3

1

ستاد مرکزی و سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
) نامزد برترین سازه های فوالدی سال 1393 (

 کارفرما : دانشکاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان - شرکت رس
مشاور : مهندسین مشاور لیمان

وزن تقریبی : 4000 تن

برج تولید و سالن های کارخانه دان ستاره کیان
کارفرما : شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان

مشاور : مهندسین مشاور متیس ترکیه
وزن تقریبی : 1500 تن

ساختمان تجاری اداری مدرس 
کارفرما : شرکت آوا رادین  شرق

مشاور : مهندسین مشاور پردیس محاسب
وزن تقریبی : 300 تن

1

2

3

پروژه ها
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پروژه 1500 واحدی شهید صیاد شیرازی
کارفرما :تعاونی مسکن  مرکز آموزش 04 ارتش

مشاور : شرکت پردیس محاسب
وزن تقریبی : 2500 تن

کارخانه فوالد قائن
کارفرما : شرکت ملی فوالد ایران

مشاور : شرکت بین المللی مهندسی ایران ) ایریتک (
وزن تقریبی : 400 تن

برج های مسکونی 90 واحدی جماران
کارفرما : شرکت سازه پایدار قرن
مشاور : شرکت ناجی سازان امین

وزن تقریبی : 750 تن

2

3

1

1

2

3
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ساختمان مرکزی بنیاد مسکن خراسان جنوبی
کارفرما : بنیاد مسکن

مشاور : مهندسین مشاور معمار و شهرساز آداک
وزن تقریبی : 400 تن

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا زاهدان
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوپستان

مشاور : مهندسین مشاور ایلود
وزن تقریبی : 1200 تن
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سرپرستی شعب بانک انصار
کارفرما : بانک انصار

مشاور : معاونت مهندسی و پشتیبانی بانک انصار
وزن تقریبی : 300 تن

ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی
کارفرما : بانک تجارت

مشاور : شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت
وزن تقریبی : 500 تن

پروژه سیمان باقران
کارفرما : شرکت سیمان باقران

مشاور : مهندسین مشاور تازیک
وزن تقریبی : 1500 تن
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ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
کارفرما  : شرکت توزیع نیروی برق

مشاور : مهندسین مشاور نقش آمود شرق
وزن تقریبی : 800 تن

ساختمان فرهنگی و هنری بنیاد شهید
کارفرما :بنیاد شهید و امور ایثارگران

مشاور : مهندسین مشاور پردیس محاسب
وزن تقریبی : 400 تن

سالن خط تولید منیزیای ذوبی
کارفرما : شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور

مشاور : شرکت توان فن شیراز
وزن تقریبی : 400 تن
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سایر پروژه ها 

اجرای ساختمان های مسکونی متعدد

اجرای بیش از 200 بلوک مسکن مهر

اجرای مجموعه سوله های : 

نیروی انتظامی

اداره کل کار و امور اجتماعی

اداره کل ورزش و جوانان

اداره گمرکات

اداره کل جهاد و کشاورزی

اداره کل راه و شهرسازی

اداره کل نوسازی مدارس

شرکت گاز

فوالدقائن 

شرکت کویرتایر

شرکت کاشی نیلوفر

مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان

دانشگاه بیرجند

و ...
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گواهینامه ها و تأیید صالحیت ها 

جواز تأسیس از سازمان صنایع و معادن
پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن

ISO 9001 : 2008 گواهی نامه
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مدیران گروه صنعتی و ساختمانی سامان گستر 

مؤسس گروه سامان گستر ، مؤسس و مدیرعامل شرکت سامان فوالد حمیدرضا صباغ   
مشاور گروه سامان گستر محمود پاویر  

مشاور مالی گروه سامان گستر مهدی شیروانی   
مدیرعامل شرکت سامان رادین سروش صباغ  

مدیرعامل شرکت آوا رادین صائب صباغ  
مدیرعامل شرکت طاق بیست و مدیر اجرایی گروه سامان گستر سجاد صباغ   

مدیراجرایی شرکت طاق بیست سامان صباغ   
مدیر کارخانه علی علیدوست   

مدیر مالی و اداری    اسماعیل محسنی 
مدیرعامل شرکت سامان ویژن علیرضا جعفری   

مدیرعامل شرکت ابر آزمون حجت انعامی   




