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معرفی
شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد با هدف ارائه خدمات مشاوره در زمینه های مدیریت پروژه
و مدیریت تولید ،با مجموعه ای متشکل از متخصصان و خبرگان حرفه مشاوره مدیریت ،تشکیل گردید.
در حال حاضر این شرکت با بیش از ده سال سابقه ،تمامی نیازهای یک سیستم جامع و کارا در بعد
مدیریت پروژه و مدیریت تولید را به سازمان های متقاضی ارائه می نماید .در همین راستا با افتخار
ماموریت ها و چشم انداز های این شرکت به شرح ذیل تقدیم می گردد.

چشم اندا زها
 قرار گرفتن در میان  3شرکت برتر مشاوره در زمینه مدیریت ادعا در کشور
 قرار گرفتن در میان  3شرکت ارائه دهنده خدمات مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه
در کشور
 قرار گرفتن در میان  10شرکت تولید کننده علم مدیریت پروژه در جهان
 قرار گرفتن در میان  3شرکت موفق در زمینه ارائه خدمات مدیریت پروژه چابک در کشور
 قرار گرفتن در میان  3شرکت مطرح در زمینه ارائه خدمات مشاوره در زمینه برنامه ریزی
و کنترل تولید در کشور
 قرار گرفتن در میان  3شرکت ایجاد کننده اشغال در زمینه خدمات مشاوره مدیریت در
کشور
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ماموریت ها
 ارائه خدمات حرفه ای مشاوره در زمینه قرارداد و مدیریت ادعا
 ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه
 ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل تولید جهت ارتقاء بهره وری
 ارائه آموزش های درون سازمانی جهت بهبود فرایند ها در سازمان
 داوری تخصصی در پروژه های صنعتی و عمرانی
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اساسنامه شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد
 مدیریت پروژه ها،برنامه ریزی و ارائه مشاوره
 افزایش بهره وری با ایجاد سیستم یکپارچه مدیریتی در پروژه های عمرانی ،سد سازی،
صنعتی ،کارخانجات ،نفت،گاز و پتروشیمی
 انجام پروژه های پژوهشی تحقیقاتی به همراه اعمال سیستم مدیریت یکپارچه
 انجام مطالعات و تحقیقات در حوزه مدیریت پروژه در زمینه عمرانی ،نفت،گاز و پتروشیمی
 ارائه خدمات پژوهشی و مطالعاتی و انتقال دانش فنی به صنایع مختلف اعم از نفت ،گاز،
پتروشیمی ،پاالیشگاهی ،فوالد در زمینه مدیریت پروژه و تجزیه تحلیل سیستم ها
 انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
 اخذ و اعطای شعب و نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی
 اخذ وام و اعتبارات مالی از بانک ها و موسسات مالی صرفا در راستای موضوع شرکت
 شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و پیمان ها پس از اخذ مجوز الزم از
مراجع ذیصالح
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مزایای همکاری با گروه تخصصی رابین پروژه


مشاوره تخصصی و مطمئن در زمینه مدیریت ادعا



صرفه جویی در هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه



بهره گیری از دانش فنی و به روز جهت مدیریت تولید واحد صنعتی



استفاده از نیروی متخصص و متعهد در زمینه برنامه ریزی تولید



افزایش عملکرد واحد برنامه ریزی تولید



آموزش حرفه ای کارمندان شرکت در کوتاه مدت



ارائه مشاوره و گزارشات مدیریتی منحصر به فرد



امکان استفاده از نیروی برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت پاره وقت



عدم وجود مشکالت استخدامی در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه



در دسترس بودن در هر زمان



امکان استفاده از تجربیات پروژه های مشابه
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خدمات شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد
 ایجاد دفتر کلیم از زمان انعقاد قرارداد و رصد کلیه وقایع طول پروژه با هدف گذاری کلیم
 انجام خدمات داوری قراردادهای صنعتی ،عمرانی و نفت و گاز و پتروشیمی
 تهیه مستندات  ،مدارک  ،صورتجلسات و سایر موارد مورد نیاز جهت تهیه و اثبات کلیم های
پروژه در طول مدت زمان اجرای پروژه
 تهیه و اخذ تاییدیه کلیم ها در طول زمان اجرای پروژه
 بررسی مکاتبات پروژه و ارائه راهکار در حین اجرای پروژه جهت هدایت مدیریت ادعای
مناسب
 بررسی و آنالیز قرارداد و تهیه چک لیست
قرارداد
 تهیه و بررسی قرارداد کارمندان و نفرات
اجرایی و ستادی
 تهیه و اخذ تاییدیه الیحه توجیه تاخیرات
پروژه
 بررسی لوایح توجیه تاخیرات پیمانکاران
 تهیه و آنالیز برنامه های زمانبندی جهت مدیریت دعاوی
 جمع آوری  ،مستند سازی  ،تنظیم  ،ارائه و اخذ تاییدیه مستندات زمانی و مالی
 بررسی نحوه ریالی سازی لوایح زمانی و مالی کلیم پیمانکاران از منظر مطابقت با قرارداد ،
واقعیات رخداده در طول پروژه  ،توافقات صورت گرفته در طول پروژه  ،قوانین رایج
مملکتی  ،فهارس بها  ،بخشنامه و دستورالعمل های دولت و سایر مآخذ و مراجع مربوطه
 بررسی قرارداد از منظر حقوقی و شناسایی دعاوی بالقوهی کارفرما
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 برنامهریزی برای جلوگیری از طرح دعاوی توسط کارفرما
 تهیه اظهارنامه  ،دادخواست و سایر موارد حقوقی جهت مطالبه خسارت های وارد شده
 ارائه و دفاع از لوایح کلیم در برابر کارفرمایان  ،گروه های داوری و در صورت لزوم پیگیری
های قضایی تا حصول نتیجه الزم
 ایفاء کلیه وظایف مورد نظر کارفرمایان-مشاورین MC-پروژه ها در روند رسیدگی به کلیم
پیمانکاران از مرحله اخذ کلیم  ،شرکت در جلسات رسیدگی و برآورد  ،برگزاری دفاعیات ،
حضور در روند داوری و پیگیری های قضایی و سایر خدمات مورد نیاز

 تهیه و اظهارنظر نسبت به برنامه زمانی کلـی اجـرای طـرح در مرحلـه طراحی تفصیلی و اجرایی
 تهیه و تایید برنامه زمانی تفصیلی واحدهای خدمات مشاوره ،پیمانکـاران و فروشندگان
تجهیزات و سایر عوامل درگیر در طرح و ایجـاد همـاهنگی بـین برنامه های آنها در چارچوب
برنامه زمانی کلی
 بررسی و تایید برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشین آالت پیمانکاران
 بررسی گزارش پیشرفت کار هفتگی ،دوهفتگی ،ماهیانه ،سه ماهه و ساالنه بـا جمـع بنـدی
گـزارش هـای واحـدهای خدمات مشاوره ،دستگاه نظارت ،پیمانکاران و فروشندگان
تجهیزات
 مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی ،تحلیل علل انحراف از برنامه زمانی ،ارائـه راه
حل برای جبران آنها و انعکاس در برنامه تجدید نظر
 معرفی و تائید افراد متخصص جهت انجام امور مدیریتی ،مهندسی و اجرایی
 تجدید نظر و بهنگام کردن برنامه زمـانی تفصیلی باتوجـه بـه پیشـرفت کـار و تغییرات ایجاد
شده براساس گزارشها و تحلیلهای دریافتی
 پیاده سازی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
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 پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه
 حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و خدمات قراردادها
 رسیدگی به تأخیر قراردادها و اعالم نظر در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن آن
 تهیه الیحه مالی و زمانی در پروژه های EPC
 تهیه دستورالعمل های کاربردی مدیریت پروژه ( کدینگ ،روش هماهنگی ،کنترل پروژه
و)...
 ارائه سیستم برنامه ریزی جهت مدیریت و کنترل مدارک و فرآیند های مهندسی
 ارائه سیستم برنامه ریزی و جهت مدیریت و کنترل مراحل تدارکات کاال
 پیاده سازی سیستم کنترل هزینه
 تهیه انواع گزارشات تحلیلی مطابق استاندارد PMBOK
 تهیه برنامه زمانبندی کارگاهی ()Action plan
 ارائه خدمات نرم افزاری MSP ،Primavera ،Expedition ، Pertmaster
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 آنالیز هزینه های باالسری شرکت و بهینه نمودن آن جهت حضور رقابتی در مناقصات
 تهیه پیشنهاد مالی (تجزیه بها) جهت ارائه قیمت برای شرکت در مناقصه
 تهیه پیشنهاد فنی و کیفی مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه
 تهیه صورت وضعیت های موقت انواع پیمان ها
 تهیه اسناد مـالی و حقـوقی قراردادهـا از جملـه بـرآورد هزینـه خدمات و عملیات اجرایی و
دیگر نیازهای دوره اجرا به منظور ارجاع کارها و خـدمات و عقد قراردادهای مرتبط
 بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه و اعتبار پیش بینی شده طرح به منظور اصـالح برنامه
مالی طرح
 کنترل تغییر مقادیر کارها و مبالغ اضافی یا
نقایص پیمان ها
 تعیین مبلغ باقیمانده کارها در انتهای هر
سال و در مواقعی که مـورد نیـاز کارفرمـا
باشد
 تطبیق تصمیم های کارفرما با اسناد و مدارک پیمان مربوط و ابالغ آنها برای اجرا
 بررسی و تایید قیمت های جدید
 پیگیری برقراری انواع پوشش هـای بیمـه ای الزم و رسـیدگی مسـائل بیمـه در صورت بروز
خسارت
 تهیه و رسیدگی به صورت حسابهای قطعی پیمانکاران ،فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل
 پیگیری مالی صورت وضعیتها از ذیحسابی کارفرما با همکاری امور مالی و دریافت چک
 بررسی ابالغیات مشاور و کارفرما مبنی بر کار یا آیتم جدید و برآورد تبعات مالی و زمانی
مرتبط با کار
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 طراحی  ،استقرار و مدیریت هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( )ABCمحصوالت و خدمات
 طراحی  ،استقرار و مدیریت سیستم ارزیابی عملکرد سازمان
 طراحی  ،استقرار و مدیریت بودجه ریزی
 طراحی و استقرار ساختار سازمانی
 مشاوره مدیریت در زمینه انتخاب و استقرار سیستم های نرم افزاری
 طراحی  ،استقرار و مدیریت سیستم برنامه ریزی تولید
 طراحی  ،استقرار و مدیریت سیستم بهینهسازی و باالنس خطوط تولید
 طراحی  ،استقرار و مدیریت سیستم مدیریت موجودی و انبار
 طراحی  ،استقرار سیستم مدیریت ضایعات و اتالف
 طراحی  ،استقرار سیستم مدیریت کیفیت
 طراحی  ،استقرار و سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات
 طراحی  ،استقرار و مدیریت سیستم بهره وری
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 مشاوره و صدور انواع بیمه نامه های مهندسی
 مسئولیت حرفه ای و مدنی
 تمام خطر نصب و پیمانکاران
 عدم النفع ناشی از تاخیردر بهره برداری پروژه
 ماشین آالت و تجهیزات پیمانکاران
 آتش سوزی
 باربری
 بیمه های صادرات و واردات
 مسئولیت متصدیان حمل و نقل
 بیمه عمر و پس انداز
 تکمیل درمان
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مشتریان

10

11

12

ساختار سازمانی

رئیس هیات
مدیره

مسئول دفتر
هیات مدیره

مدیرعامل

مسئول دفتر
مدیرعامل

نماینده مدیریت

معاونت تولید

معاونت
مدیریت ادعا

مدیر برنامه ریزی

معاونت بیمه

معاونت آموزش

معاونت
قراردادها و
بازرگانی

معاونت اداری و
پشتیبانی

معاونت
مالی و حسابداری

معاونت فنی

معاونت
تضمین کیفیت

اداری

مدیر دپارتمان
برآورد

پشتیبانی و
خدمات

مدیر دپارتمان
برنامه ریزی و
کنترل پروژه

معاونت
کنترل کیفیت

معاونت
تحقیق و توسعه
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افراد کلیدی گروه رابین پروژه
ردیف

نام و نام

سابقه کار

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

1

محمد اعظمی

 10سال

مهندسی صنایع

کارشناسی

2

فتح اله رسولی

 25سال

حقوق

دکترا

3

طوفان رمضانی

 15سال

مهندسی عمران

کارشناسی

4

علیرضا گلی

 10سال

مهندسی صنایع

دکترا

5

علی منصوری

 10سال

بیمه

کارشناسی

6

یوسف بخشی

 20سال

حقوق

دکترا

7

مجید اکبرپور

 20سال

حقوق

کارشناسی

8

محمد یزدانی

 20سال

حقوق

کارشناسی

خانواگی

ارشد

ارشد

ارشد
پور

ارشد
ارشد
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ردیف

نام و نام

9

علیرضا حمزه

20سال

10

بهنوش نورانی

 20سال

حقوق

11

فاطمه حسن

 8سال

حقوق

کارشناسی

12

رضا امینی

 10سال

مهندسی صنایع

کارشناسی

13

احمدرضا

 7سال

مهندسی صنایع

کارشناسی

14

فرزاد فیضی

 5سال

مهندسی صنایع

کارشناسی

15

مهران اعظمی

 3سال

مهندسی صنایع

کارشناسی

16

مرتضی کودکان

 5سال

مهندسی صنایع

کارشناسی

17

محمد نادیان

 2سال

مهندسی صنایع

کارشناسی

18

سید سعید

 2سال

مهندسی صنایع

کارشناسی

خانوادگی

سابقه کار

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

حقوق

کارشناسی
کارشناسی

ارشد

زاده

ارشد
ارشد
ارشد

گلستانی راد

حسینی

ارشد
ارشد

ارشد
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اطالعات شرکت
 نام شرکت :رابین توسعه اندیشه پاسارگاد
 نام مدیرعامل :محمد اعظمی
 آدرس دفتر مرکزی :اصفهان ،خیابان برازنده ،خیابان آل بویه جنوبی ،مجتمع نیکان ،طبقه
اول ،واحد 2
 تلفن تماس031-34589636:
 آدرس ایمیلmailto:info@robinproject.ir :
 وب سایتhttp://robinproject.ir/ :
 موضوع فعالیت :مدیریت پروژه  ،مدیریت ادعا و برنامه ریزی و کنترل تولید
 تعداد کارکنان شرکت18 :
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