


پیام مدیرعامل
از  نــوآوری  و  کیفیــت  مــداری،  مشــری 

ــاختامنی  ــت س ــداف رشک ــی اه ــارص اصل عن

و  شــاخص  بناهــای  ســاخت  در  همپایــه 

ــاب  ــه انتخ ــل ب ــرای تبدی ــاش ب ــدگار و ت مان

نخســت شــام.



همپایه در یک نگاه
همپایــه یکــی از رشکت هــای ســاختامنی پیــرو در ایــران اســت کــه در ســال 1374 

بــر پایــه اصــول اخاقــی، تعهــد و تعالــی بنیان گــذاری شــد. مشــری مدار در عملکــرد 

و متمرکــز در توســعه پایــدار، همپایــه تــاش خــود را در اجــرای ســاختامن های 

شــاخص در راســتای افزایــش کیفیــت زندگــی و تعامــل بــا جوامــع ادامــه می دهــد.

ــن رشکــت در بخش هــای طراحــی و مهندســی، ساخت وســاز، بازســازی، طراحــی  ای

داخلــی، تــدارکات، تعمیــرات و نگهــداری و خدمــات پشــتیبانی فعــال اســت.



تاریخچه رشکت همپایه
رشکــت همپایــه در ســال 1374 بــا تکیــه بــر تجــارب مؤسســان خــود مهنــدس جــال صادقــی و مهنــدس ملیــح الســادات کریمــی بــر پایــه اصــول تعهــد ، 

کیفیــت و نــوآوری تأســیس و هم اکنــون بــا در نظــر گرفــن ارزش هــای مشــری مــداری، بهره گیــری از نیروهــای حرفــه ای و کوشــا از معتربتریــن رشکت هــای 

ســاختامنی و عمرانــی کشــور اســت.

ــح  ــدس ملی ــده مهن ــارب ارزن ــراه تج ــه هم ــازی ب ــکن و شهرس ــژه وزارت مس ــاختامن های وی ــرح س ــری ط ــوان مج ــی به عن ــال صادق ــدس ج ــارب مهن تج

الســادات کریمــی بــه دســت مایه معنــوی رشکــت همپایــه تبدیــل شــد. ایــن رشکــت در ســال 1376 اولیــن پــروژه خــود را از طریــق مناقصــه عمومــی برنــده و 

اولیــن ایســتگاه مــروی شــهری کشــور را ظــرف مــدت کمــر از ده مــاه بــا کیفیــت و اســتانداردهای مطلــوب بــا موفقیــت بــه امتــام رســاند. همپایــه بــر اســاس 

ــی ســابق و مدرســه سپه ســاالر )شــهید مطهــری( در تأســیس “رشکــت آذر  ــس شــورای مل ــران خــود در پروژه هــای مرمــت و بازســازی مجل ــات مدی تجربی

هفتادونــه” بــا همــراه دیرینــه خــود مهنــدس مهــرداد بهمنــی مشــارکت داشــته و پروژه هــای تخصصــی مرمــت و بازســازی در ایــن رشکــت همــکار ، انجــام 

گرفتــه اســت. همپایــه همچنیــن در ســال 1391 بــا توجــه بــه توانایی هــا و تجربیــات خــود در زمینــه راهــربی پروژه هــا ، بخــش ویــژه ای بــرای نگهــداری 

ــر ، پروژه هــای بســیاری در بخش هــای اداری ،  ــه طــی دو دهــه اخی ــن بناهــا تأســیس کــرد. همپای بناهــای ســاخت خــود به منظــور نگهــداری حرفــه ای ای

مســکونی ، حمل ونقــل ، آموزشــی ، تجــاری اجــرا منــوده کــه در هرکــدام گام هایــی نــو در جهــت کیفیــت و نــوآوری برداشــته شــده اســت. از اواخــر دهــه 

ــران در  ــد ســاختامن اداری مادی ــی مانن ــا اجــرای پروژه های ــه پروژه هــای پیــامن مدیریــت روی آورده و ب ــه از پروژه هــای طــرح و ســاخت ب هشــتاد همپای

ســال 1389 و شــعبه مرکــزی بانــک کارآفریــن در ســال 1391 اعتبــار و امانــت داری خــود را بــه اثبــات رســانده و همپایــه را بــه گزینــه نخســت بــرای اجــرای 

پروژه هــای شــاخص و مانــدگار تبدیــل کــرده اســت .
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سوابق مدیران ارشد

بر  تکیه  با  همپایه  رشکت 

تجربیات قبلی مدیران ارشد خود 

قبیل  از  پروژه هایی  انجام  در 

شورای  مجلس  جدید  ساختامن 

اسامی، مرمت ساختامن مجلس 

اقامتگاه  ساختامن  ملی،  شورای 

اسامی  کشورهای  رسان  اجاس 

بی شامری  تعداد  و   ) )حافظیه 

تجربه ارزشمند دیگر تأسیس شد.

یک دهه پیرشفت 

همپایــه بــا ورود بــه حوزه هــای 

جدیــد و کســب تجربیــات نــو 

اولیــن دهــه رشــد و توســعه را 

پشــت رس گذاشــت.

رویکردهای جدید

اســراتژی های  بــه  رویکــرد 

از  محافظــت  جهــت  جدیــد 

ــازار  ــت در ب ــیب پذیری رشک آس

آشــفته

عرصه های جدید 

پیرشفت و توسعه
بین املللی  برج   )A( بال ساخت 

و  بزرگ ترین  به عنوان  تهران 

مرتفع ترین برج مسکونی در سطح 

کشور، توامنندی و اعتبار همپایه 

را در اجرای پروژه های عظیم و 

منحرصبه فرد به اثبات رساند.

ادامه تـوسعه و 

تنوع سازی 
تجــارب  تکیه بــر  بــا  همپایــه 

گذشــته بــه حــوزه مدیریــت 

خدمــات پشــتیبانی و راهــربی 

وارد شــده و اولیــن پــروژه خــود 

را در ســاختامن علــم و صنعــت 

می منایــد. آغــاز 

تأسیـــس

ســال  در  همپایــه  رشکــت 

اخــاق،  پایــه  بــر   1374

ــتای  ــد در راس ــی و تعه تعال

بناهــای  کیفیــت   ارتقــاء 

شــد. تأســیس  مانــدگار 

توسعه کسب وکار

ورود به عرصه حمل ونقل هوایی 

و  مراقبت  برج  پروژه  اجرای  با 

تکنیکال باک فرودگاه بین املللی 

تأسیس  در  مشارکت  و  شیراز 

کنرسسیوم گروه 14 پارس

اولیــن پــروژه

مــروی  ایســتگاه  اولیــن 

ســال  در  کشــور  شــهری 

ــی کمــر از  1377، طــی مدت

ــه در  ــط همپای ــاه توس ده م

تهــران اجــرا شــد.

تنوع  فعـالیت 

ورود بــه عرصــه معــامری 

داخلــی بــا اجــرای پــروژه  

ســاختامن مرکــزی  وزارت راه 

و شهرســازی
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در مسیر تکامل 

چشــم انداز  دنبــال   بــه 

ــه  ــل ب ــت تبدی ــود در جه خ

بــا  مانــدگار  رشکــت  یــک 

شــاخص  پروژه هــای 



رسمایه اصلی مـا
تیمی حرفه ای و خاق 
از طراحان و مهندسان

تعهد مـا 
ساخت بناهای شاخص و ماندگار

کلید موفقیت ما،
تعهد، نوآوری، کیفیت

اعتقاد ما به محیط زیست
همسویی با محیط زیست

ارزش های اصلی ما
اخاق،  تعالی، تعامل



13 اسرتاتژی های همپایه



چشم انداز
دستیابی به افق های جدید در عرصه ساخت وساز پایدار در رسارس کشور.

مأموریت
مشارکت در ساخت وساز و تعالی کیفیت زندگی.

اصول ارزشی
اخاق: صداقت، امانت، احرام

تعالی: کیفیت ,نوآوری , آموزش و فناوری های نوین

تعهد: به همکاران , مشریان و جامعه



17 توامننـدی هـا



خدمات پیامنکاری
را  گوناگونی  شاخص  تجربیات  پیامنکاری  و  ساخت وساز  حوزه  در  تجربه  سال ها  با  همپایه  رشکت 

با موفقیت در این حوزه به پایان رسانده است. در طی این سال ها همپایه به حوزه های مختلفی 

و  تجاری، حمل ونقل هوایی  اداری,  دولتی، صنعتی، مسکونی,  آموزشی،  مذهبی،  بناهای  شامل  که 

حمل ونقل ریلی شهری )مرو( می شود وارد شده و در بعضی از این حوزه ها مانند مروی شهری با 

اجرای اولین پروژه های کشور پیرو محسوب می شود.

را  این حوزه  نیازهای  تجربیات شایان خود در صنعت ساخت وساز کشور، متام  به  توجه  با  همپایه 

می مناید.  اجرا  شده  پیش بینی  زمان  و  هزینه  با  مطابق  را  پروژه ها   , مدیریت صحیح  با  و  شناخته 

 ،)PC( خدمات همپایه با توجه به نیاز مشریان در قالب قراردادهای مختلفی شامل تدارک و ساخت

مدیریت پیامن )MC( و مهندسی و تأمین و ساخت )EPC( ارائه می شود.



خدمات مهندسی
ــه مشــریان خدمــات مهندســی  ــر نیروهــای متخصــص و مجــرب خــود ب ــا تکیه ب ــه ب رشکــت همپای

ــای  ــی در بخش ه ــات مهندس ــی و خدم ــاوره، طراح ــامل مش ــات ش ــن خدم ــد. ای ــه می ده ــز ارائ نی

ــده  ــان زب ــاوره، مهندس ــش مش ــود. در بخ ــی می ش ــی و مکانیک ــات برق ــازه، و تأسیس ــامری، س مع

همپایــه از مراحــل آغازیــن پــروژه شــامل بــرآورد هزینــه تــا آخریــن مراحــل شــامل بهره بــرداری از 

پــروژه در کنــار مشــریان بــوده و بــه آن هــا مشــاوره تخصصــی می دهنــد. در بخــش طراحــی نیــز 

متخصصیــن ایــن حــوزه کلیــه امــور مربــوط بــه طراحــی بخش هــای مختلــف پروژه هــای ســاختامنی 

ــد. ــام می دهن ــود انج ــتانداردهای موج ــا و اس ــن آیین نامه ه ــه آخری ــه ب ــا توج را ب



مرمت و بازسازی
مرمــت و بازســازی ســاختامن های قدیمــی و تاریخــی ترکیبــی اســت از فــن و هــر. ایــن کار نیازمنــد 

دقــت بســیار، تجربــه و نیــز درک صحیــح از مفاهیــم و منشــورهای مرمــت، معــامری بنــا و اصــول 

ســازه ای آن اســت.

رشکــت همپایــه بــر پایــه تجربیــات مدیــران ارشــد خــود در حــوزه مرمــت و بازســازی ماننــد 

ــهید  ــه ش ــازی مدرس ــت و بازس ــابق و مرم ــی س ــورای مل ــس ش ــازی مجل ــت و بازس ــای مرم پروژه ه

مطهــری در ایــن حــوزه ورود کــرده و ســاختامن شــهربانی قدیــم را بــه همــراه رشکــت رشیــک خــود 

ــت. ــوده اس ــازی من ــت و بازس ــت آذر 79( مرم ) رشک



خدمات پشتیبانی )راهربی(
ــا و  ــه توامنندی ه ــه ب ــا توج ــاز و ب ــات ساخت وس ــداوم خدم ــل و ت ــوان مکم ــه به عن ــت همپای رشک

ــز فعالیــت دارد. ــات خــود، در حــوزه خدمــات پشــتیبانی )راهــربی( نی تجربی

همپایــه توامننــدی انجــام ایــن خدمــات را بــرای کلیــه فضاهــای تجــاری، اداری و مســکونی دارا بــوده 

ــز  ــرل  و بازرســی های دوره ای و نی ــب کن و آن هــا را به صــورت عملکــردی یکپارچــه و منظــم در قال

بــر اســاس درخواســت کاربــران ســاختامن انجــام می دهــد.



طراحی داخلی
طراحــی داخلــی ترکیبــی از هــر و معــامری و بــه عینیــت رســاندن امکانــات بالقــوه بنــا اســت کــه 

بــه فضــای زندگــی انســان ها روح بخشــیده و آن را از انجــامد خــارج می کنــد.

ــرا و  ــی و اج ــود را طراح ــای خ ــدادی از پروژه ه ــه، تع ــت همپای ــوزه در رشک ــن ح ــن ای متخصصی

ــد. ــرا منوده ان ــن اج ــو احس ــه نح ــر را ب ــی دیگ ــامران داخل ــای مع ــاً طرح ه ضمن



29 پروژه ها



کارفرمــا: 
• بانـــک توسعه صــادرات ایــران 

• بانک سپـه

همکاران پروژه:
• مهنـدسیــن مـشـــاور پیــــر راز

• مهندسین مشاور نقش جهان پارس

1387 /01 تاریــخ شـروع: 17/

مساحت پروژه: 30000 مرمربع

کاربری پـروژه: اداری

ساختامن نگین سپه







1389 /03 تاریــخ شـروع: 18/

مساحت پروژه: 24000 مرمـربع

کاربـری پـروژه: اداری/ تجـــاری

کارفرمــا: 
•  رشکت  صنایع  ماشین های  اداری  ایران

همکاران پروژه:
• مهندسین مشاور ایرانیان

• مهندسیـن مشـاور باونـد

ساختامن اداری تجاری مادیران







کارفرمــا: 
•  سازمان مجری ساختامن ها و تأسیسات 

دولتی و عمومی

همکاران پروژه:
• مهندسین مشاور شارستان

1383 /06 تاریــخ شـروع: 14/

مساحت پروژه: 12000 مرمـربع

کاربـری پـروژه: اداری

ساختامن های اداری و محوطه سازی شهر بم







کارفرمــا: 
•  سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

همکاران پروژه:
• دفر معامری بهروز بیات

1388 /56 تاریــخ شـروع: 14/

مساحت پروژه: 2700 مرمـربع

کاربـری پـروژه: دولـتــی

ساختامن سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر-تهران







کارفرمــا: 
•  رشکت مهندسی و ساختامنی صبا نفت

همکاران پروژه:
• رشکت مهندسی و ساختامنی صبا نفت

• مهندسین مشاور باوند

1387 /05 تاریــخ شـروع: 02/

مساحت پروژه: 32000 مرمربع

کاربـری پـروژه: مسکونـی

مجتمع مسکونی صبا 2







کارفرمــا: 
• دانشگاه علم و صنعت

همکاران پروژه:
• مهندسین مشاور گروه ایجاد

1386 /05 تاریــخ شـروع: 24/

مساحت پروژه: 18000 مرمربع

کاربـری پـروژه: آموزشــی

دانشکده های برق و صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران







کارفرمــا: 
• رشکت ا – اس – پ

همکاران پروژه:
• مشارکت  توسعه  مهندسی ایرانیان- گنو

1384 /12 تاریــخ شـروع: 27/

مساحت پروژه: 47000 مرمربع

کاربـری پـروژه: مسکونی

بال A برج بین املللی تهران







کارفرمــا: 
• بورس اوراق بهادار تهران

همکاران پروژه:
• مهندسین مشاور توسعه کالبدی آسیا

1392 /02 تاریــخ شـروع: 23/

مساحت پروژه: 33000 مرمربع

کاربری پـروژه: اداری

ساختامن شعبه مرکزی بانک کارآفرین





کارفرمــا: 
• پژوهشکده حوزه و دانشگاه

همکاران پروژه:
• مهندسین مشاور آرشن

1381 /03 تاریــخ شـروع: 07/

مساحت پروژه: 19000 مرمربع

کاربـری پـروژه: آموزشی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم







کارفرمــا: 
• وزارت راه و ترابری

همکاران پروژه:
• مهندسین مشاور دارافزین

1379 /06 تاریــخ شـروع: 16/

مساحت پروژه: 47500 مرمربع

کاربـری پـروژه: دولتـــی

ساختامن مرکزی وزارت راه و شهرسازی







کارفرمــا: 
• معاونت مالی اداری وزارت امور خارجه

همکاران پروژه:
• مهندسین مشاور صفامنش و همکاران

1382 /04 تاریــخ شـروع: 22/

مساحت پروژه:            مرمربع

کاربـری پـروژه: دولتـــی

بازسازی و مرمت تأسیسات ساختامن شهربانی قدیم





کارفرمــا: 
• رشکت راه آهن شهری تهران و حومه )مرو(

همکاران پروژه:
• مهندسین مشاور بعد چهارم نوین

1377 /03 تاریــخ شـروع: 01/

مساحت پروژه: 30000 مرمربع

کاربری پروژه: حمل ونقل عمومی )مرو(

ایستگاه مرتو صادقیه





کارفرمــا: 
• رشکت راه آهن شهری تهران و حومه )مرو(

همکاران پروژه:
• مهندسین مشاور بعد چهارم نوین

1383 /04 تاریــخ شـروع: 15/

مساحت پروژه: 51500 مرمربع

کاربری پروژه: حمل ونقل عمومی

تعمیرگاه و اداری پایانه مرتو فتح آباد



کارفرمــا: 
• بنیاد مسکن انقاب اسامی

همکاران پروژه:
•  بنیاد مسکن انقاب اسامی

1386 /11 تاریــخ شـروع: 21/

مساحت پروژه: 42000 مرمربع

کاربـری پـروژه: مـذهبــی

طرح توسعه حرم مطهر حرضت معصومه )س(





کارفرمــا: 
• رشکت نفت و گاز پارس

همکاران پروژه:
•  مهندسین مشاور اتک

1381 /05 تاریــخ شـروع: 09/

مساحت پروژه: 30000 مرمربع

کاربـری پـروژه: مسکـونـی

واحدهای مسکونی شهرک جم



کارفرمــا: 
• رشکت فرودگاه های کشور

همکاران پروژه:
•  مهندسین مشاور تدبیر بنا

1381 /02 تاریــخ شـروع: 31/

مساحت پروژه: 9250 متـرمـربع

کاربـری پـروژه: حمل و نقل هوایی

برج مراقبت و تکنیکال بالک فرودگاه شیراز
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