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 مقدمه

ب  نزدیک آغاز نمود. این شرکت  بر اساس تجار 1391شرکت مهندسی روناک فعالیت خود را به صورت رسمی از سال 

د را بر طراحی و به دو دهه مدیران ارشد خود در پروژه های مختلف صنعتی به ویژه صنایع معدنی، دامنه فعالیتهای  خو

ی متمرکز ( در زمینه طرح ها و پروژه های صنایع معدنMCطرح ) مهندسی، خرید و تأمین، ساخت و اجرا  و مدیریت

ه های صنایع معدنی نمود که درتطابق با اهداف و با توجه به توامندیهای خود تا کنون توانسته به بازارهای مختلف پروژ

ال و زغالشویی ط از جمله کارخانجات کنسانتره سنگ آهن، واحدهای آبگیری در صنایع معدنی، گندله سازی، فوالد، مس ،

ایداری و رشد پ، فراوری نمک های معدنی و غبارزدایی از کارخانجات صنعتی ورود پیدا کرده و در ادامه و همگام با 

 شرکت در حال  تعمیق و توسعه بازارهای فوق  می باشد. 

 اطالعات پایه شرکت

 جدید پذیرو اجرا  در حوزه صنایع معدنی و انرژی های ت دامنه فعالیت: مجری پروژه های طراحی، مهندسی، تامین

  3321محل ثبت شرکت: استان کرمان) شهرستان سیرجان( / نوع شرکت: سهامی خاص /  شماره ثبت: 

 6 پالک – دهم کوچه – یرازیش یرزایم ابانیخدفتر تهران:  ینشان

   021-88916330فکس :  /تلفن

 طبقه همکف   4مردان خیابان سرتیپ فکوری پالک سیما خیابان جوانخیابان صدا و : یرجاندفتر س نشانی

 0345-3230651و دورنگار:  تلفن

Web Site: www.ronakco.com          E-mail: info@ronakco.com 

 

 حوزه خدمات شرکت  -3   

که انواع  بودهو فلزی ه طور کلی گستره خدمات شرکت مهندسی روناک متمرکز بر پروژه ها و طرحهای صنایع معدنی ب

 :باشد می ذیل موارد بر شامل  اصلی این خدمات در حوزه صنایع مذکور

 .)طراحی مفهومی پروژه ها )شامل بر کلیه تخصصهای مهندسی مورد نیاز پروژه 

  شامل بر کلیه تخصصهای مهندسی مورد نیاز پروژه(.طراحی پایه پروژه ها( 

http://www.ronakco.com/
mailto:info@ronakco.com
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 .)طراحی تفصیلی پروژه ها )شامل بر کلیه تخصصهای مهندسی مورد نیاز پروژه 

 .ارائه خدمات مدیریت مهندسی پروژه ها 

  ،مهندسی و تأمین تجهیزات اصلی پروژه ها به روشطراحی EP 

  ،شمهندسی، تأمین و ساخت و اجرای پروژه ها به روطراحی EPC  

 ها پروژه اندازی راه و اجرا ، تأمین و بازرگانی مهندسی، و فنی های زمینه در  ارائه خدمات مشاوره. 

 ارائه خدمات نظارت بر پیمانکاران 

 پروژه و ارائه خدمات مدیریت ( مدیریت طرحMC.) 

الق و با تجربه شرکت مهندسی روناک مفتخر است بر اساس نیازمندیهای کارفرما و  با تکیه بر نیروی انسانی ماهر ، خ

مواد  انواع ز فراوریو در زمینه های مختلفی اعم ا EPCخود پروژه ها را با دامنه های مختلف از مشاوره تا اجرا به روش 

اه احداث نیروگ ، اشت و بارگیری مواد فله ، سیستم های معدن کاری پیوستهسیستم های انتقال ، انباشت ، برد ، معدنی

ات اجرای طرح به مواز ... اجرا نماید.و  (FGT)رفع آالیندگی گازهای خروجی دودکشهای  پروژه های های تجدید پذیر و

ز فعالیتهای افعالیتهایی با تمرکز بر پاک سازی آالینده های حاصل توجه خاصی به مهندسی روناک  شرکت های صنعتی،

کار میبرد. صنعتی داشته و تمام توان فنی و تکنولوژیک خود را در بهبود شرایط زیست محیطی صنعت مورد مطالعه ب

اشته و دآموزش و پرورش استعدادها و باال بردن توان تخصصی نیروهای انسانی داخلی این شرکت تاکید خاصی بر 

 یتهایفعال توانسته است متخصصان کارآزموده و قابلی را به مجموعه کارشناسی و تخصصی کشور عرضه نماید.از جمله

  : اشاره نمود یرتوان به مورد ز یم یطیمح یستبا تمرکز ز یتهایفعال یزیر یقابل توجه شرکت در پ

  از شرکت توافقنامه همکاریاخذ TOPSOE دودکش  ندهیآال یاز گازها ییسولفورزدا دیشنهاپ یهدانمارک و ته

 (... ، ذوب مس یگندله ساز یمازوت سوز ، کارخانه ها یها یروگاهن )مانند یندهآال یعصنا یها

 بین المللیمعتبر  یبا شرکتها یو همکار یدیخورش یها یروگاهدر بخش احداث ن یتفعال 

 معتبر  یا شرکتهاب یو زباله سوز( و همکار یجمله باد )از یرپذ یدتجد یها یروگاهن یگردر بخش احداث د یتفعال

 ینیو چ ییاروپا
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 یروگاهن گریو د یدیخورش یها یروگاهدر حوزه احداث ن یگذار یهبه سرما یلمتما یخارج یبا شرکتها یهمکار 

  یدپذیرمنابع تجد یدارا یها

 :عضویت و گواهینامه -4

 گواهینامه ها-4-1

  گواهینامهEN ISO 9001 : 2008  طرح ها و پروژه های صنعتی و معدنی به صورت  درEPC 

  یک فرآوری مواد معدنی پایه 

 گواهینامه صالحیت پیمانکاری 

 پروانه فنی مهندسی 

 عضویت ها-4-2

 و آلمان ایران بازرگانی اتاق عضویت در 

 اسپانیا و ایران بازرگانی اتاق عضویت در 

  چین وعضویت در اتاق بازرگانی ایران 

  اتاق بازرگانی کرمانعضویت در 

  معدن ایران خانهعضویت در 

 عضویت در انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران 

  عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران 
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 معرفی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل -5
 

 مدرک تحصیلی موقعیت شغلی در روناک لیست اعضا

 مهندسی مکانیک -لیسانس  فوق مدیر عامل و عضو هیات رئیسه آقای مجید عربی

 مهندسی صنایع –فوق لیسانس  رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا سپاهی چاوشلو

 مهندسی عمران –لیسانس  عضو هیئت مدیره آقای عطا بدری کوهی

 فرآوری مواد معدنی –دکتری  عضو هیئت مدیره آقای حسین مهر پویا

 

حی و مهندسی اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت مهندسی روناک دارای سابقه کاری قابل توجه در زمینه های طرا

ی مدیریتی تدوین و طرح ریزی سیستمها و ، ساخت ماشین آالت و تجهیزات EPCکارخانجات مختلف ، اجرای پروژه های 

 ره شده است : که در ادامه به بخشی از این سوابق کاری اشا می باشند

 ساختار نیروی انسانی شرکت مهندسی روناک -6

ای به همت گروهی از متخصصین و مهندسین متعهد که سوابق درخشانی در انجام پروژه هروناک شرکت مهندسی 

 .عمل میکند کشور دارند بمنظور اجرای پروژه های زیربنایی با توجه به نیاز کشور صنعتی و معدنی 

 دالت اجتماعیهمگام با ع ،استفاده بهینه از سرمایه های انسانی کشور با هدف در تالش است که  روناکشرکت مهندسی 

در اجرای  و توسعه روزافزون این مهم ، پیشرونیروهای متعهد و متخصص داخلی فنی و مهندسی و با اتکا به توان 

 .باشدطرحهای مهم صنعتی در زمینه های مختلف در عرصه پهناور ایران 
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  و سابقه کار تحصیل ردهترکیب نیروی انسانی بر اساس:  

یلی و نفره نیروی تمام وقت می باشد که ترکیب آنها بر اساس رده تحص 65شرکت روناک هم اکنون دارای 

 :سابقه کار به شرح زیر می باشد

  

 

 

 

 

نقشه کشی  واز چندین شرکت و دفتر مهندسی در بخش های طراحی جزئیات  هم اکنون ، عالوه بر این شرکت روناک

 نیز خدمات می گیرد. 
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 سوابق کاری و پروژه های شرکت مهندسی روناک -7

 حوزه طراحی و اجرای پروژه های صنایع معدنی  7-1

 وضعیت  پروژه  MTPYظرفیت  شرح پروژه  ردیف 

1 
ع صنعتی مهندسی کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره  در مجتمارائه کلیه خدمات طراحی و 

 ذوب آهن پاسارگاد
 اجراحال  در 3.4

2 

 Blaineطراحی مفهومی، پایه، تفصیلی، مهندسی خرید و مدیریت مهندسی پروژه افزایش 

( طرح گندله سازی سه چاهون در شرکت HPGR)خشک کن و خردایش مجدد به کمک 

 سنگ آهن مرکزی ایران.

 در حال اجرا  5

3 
و  طراحی پایه و تفصیلی و مهندسی تامین برای بخش سنگ شکن و سیستم انتقال خوراک

 پایل خوراک کارخانه مس دره آلو
 جرادر حال ا 7

 در حال اجرا 1 کارخانه بازیافت کنسانتره هماتیتی از باطله های مجتمع گل گهر طراحی  4

5 
زی آهن اسفنجی ناحیه شهید خرازی به فوالد ساافزایش ظرفیت سیستم انتقال مستقیم 

 مبارکه اصفهان  مجتمع فوالد
 در حال اجرا 6.5

 در حال اجرا 2.5 گل گهر 4مشاوره و نظارت پروژه بهبود کیفیت کنسانتره خط  6

 در حال اجرا 0.1 طراحی و مهندسی پروژه تولید کنسانتره سرب و روی در معدن تاج کوه  7

 در حال اجرا 0.92 اوش کپدیده  –طراحی مفهومی و پایه پروژه کنسانتره سنگ آهن از معدن هماتیتی رضوان  8

9 
ز سنگ شکن اطراحی بیسیک و مشاوره پروژه اصالح و افزایش ظرفیت نوار نقاله انتقال خوراک 

 ژیراتوری اول شرکت ملی صنایع مس ایران ، توسعه معدن مجتمع سرچشمه
45  

 در حال راه اندازی 

 1397پاییز 

10 
ه تونلی در طراحی سیستم آماده سازی و انتقال مواد کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش کور

 راور کرمان
 در حال نصب  0.105

 در حال نصب  0.82 طراحی و نظارت پروژه فرآوری غبارهای کارخانه تغلیظ گل گهر 11

12 
اضافه  خرید برای پروژه افزایش ظرفیت و افزایش طول وطراحی پایه و تفصیلی و مهندسی 

 شدن ریکالیمر جدید در پایل موجود کنسانتره سنگ آهن مجتمع گل گهر
 تمام شده -

13 
تی و مهندسی همکار فرایند و کانه آرایی شرکت بهکاو همکار )ایبکو( در ارائه خدمات مطالعا

 ژئومتالورژی در پروژه توسعه معدن مس سرچشمه
 تمام شده - 

14 
نگ آهن طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی، مهندسی خرید و مدیریت طرح کارخانه کنسانتره س

 آریا جنوب
 تمام شده  0.25

15 
نگ آهن سطراحی مفهومی، پایه و تفصیلی ، مهندسی خرید و مدیریت طرح کارخانه کنسانتره 

 آریا جنوب ) کارخانه سوم (
 تمام شده  0.7

 تمام شده  0.7 مهندسی خط دوم کنسانتره سنگ آهن اسمالونانجام بخش  16

17 

اک و باطله کیلومتر ( خور 6طراحی بیسیک و مشاوره پروژه احداث نوار نقاله های ) بیش از 

جتمع ممعدنی جدید به دپوهای مربوطه و سیستم انباشت باطله مس سرچشمه ، توسعه معدن 

 سرچشمه

 تمام شده  45
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 وضعیت  پروژه MTPYظرفیت  شرح پروژه ردیف

18 

آهن گل  مهندسی وطراحی به معاونت برنامه ریزی وتوسعه شرکت سنگ ، ارائه خدمات مشاوره

صالح و گهر درزمینه پروژه های جاری و خطوط در حال بهره برداری  مجتمع گلگهر شامل ا

بعضی  زونی بهینه سازی خطوط فرآوری موجود و پروژه های کنسانتره و گندله در حال اجرا

 پروژه های تامین زیرساخت مجتمع سنگ آهن گل گهر

 تمام شده  -

19 
نگ سطراحی جزئیات و نظارت بر اجرای واحد سنگ شکنی ژیراتوری دوم و سیستم انتقال 

 مجتمع مس سرچشمه.
 تمام شده  45 

20 

 Blaineطراحی مفهومی، پایه، تفضیلی، مهندسی خرید و مدیریت مهندسی پروژه افزایش

( در کارخانه گندله سازی شرکت فوالد HPGR)خشک کن و خردایش مجدد به کمک 

 سیرجان ایرانیان )سیسکو(

 تمام شده 2.5

21 
، نصب و طراحی پایه و تفصیلی، مدیریت پروژه، مهندسی خرید ، کلیه کارهای ساخت و اجرا

 ل آبادهماتیتی معدن جالراه اندازی پروژه احداث کارخانه تولید کنسانتره از سنگ آهن 
 تمام شده 0.62

 تمام شده 0.35 باس آباد(طراحی مفهومی و پایه و نظارت بر اجرای کارخانه کنسانتره مس شرکت مسکاوان )ع 22

23 
انه طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی، مهندسی خرید و مدیریت مهندسی پروژه احداث کارخ

 زغالشویی شرکت زغالسنگ البرز مرکزی
 تمام شده 0.55

24 
 1شماره  طراحی پایه و تفصیلی پروژه اصالح و جایگزینی واحد میکسر کارخانه گندله سازی

 گلگهر
 تمام شده 5 

25 
گ آهن آک طراحی مفهومی و پایه و تهیه گزارش برآورد اقتصادی برای کارخانه کنسانتره سن

 کهور.
 تمام شده 0.5 

26 
و  خرید و مدیریت مهندسی پروژه احداث سیلوطراحی مفهومی، پایه، تفصیلی، مهندسی 

 ایستگاه بارگیری دوم قطار در مجتمع سنگ آهن چادرملو
 تمام شده 7 

27 
 2ره طراحی پایه و تفصیلی بخشی از سیستم انتقال مواد جهت کارخانه گندله سازی شما

 سنگان
 تمام شده  2.5

28 
گندله  سیستم انتقال مواد کارخانهطراحی پایه وتفصیلی سازه،سیویل و معماری بخشی از 

 سنگان 1سازی شماره 
 تمام شده  2.5 

29 
نه مطالعات مهندسی و طراحی مفهومی کارخانه های فرآوری کنسانتره سنگ آهن در زمی

 معادن کم عیار شرکت توسعه و سرمایه گذاری گلگهر
 تمام شده  -

30 
رخانه سازه و سیویل طرح توسعه کاطراحی، تحلیل و تهیه بخشی از نقشه های جانمایی و 

 بازیافت باطله های مجتمع سنگ آهن چادرملو  .
 تمام شده 0.25 

31 

روژه های پطراحی و تهیه مدارک و نقشه های سیستمهای انتقال مواد و سازه های مربوطه در 

ک و نقشه مختلف کارخانجات کنسانتره سنگ آهن  شامل بر طراحی پایه، تفصیلی و تهیه مدار

 های بخشی از سیستم انتقال مواد برای :

  2و کارخانه دو میلیون تن در سال کنستانتره سنگ آهن فوالد زرند ایرانیان زیسک •

 2کو کارخانه دو میلیون تن در سال کنستانتره سنگ آهن فوالد سیرجان ایرانیان سی •

 کارخانه کنستانتره سنگ آهن چهار میلیون تن در سال گلگهر )گلفا( •

 کارخانه کنستانتره سنگ آهن چهار میلیون تن در سال گهر زمین •

 تمام شده - 

 























    

  

  
  
  

 

 طبقه دوم 20جنب بانك تجارت پالك  6و  4تهران، خيابان سرافراز، بين خيابان 

 Email: DCC288@FSTCO.COM            88733667 فاكس:            84081971تلفن: 

 

                                 23/2/1396تاريخ :   
                          1573/288/96/1:   مارهش

  دندارپيوست : 

 

     

                                                                                                                                                               

     

  

  

  

    با سالم

  گردد:دينوسيله اعالم ميب  
كارخانه  احداث   EPC "ك) پيمانكار طراحي و مهندسي پروژه شركت مهندسي رويش نامور ارمغان كويز (رونا     

كاوشگران بعنوان -شركت زغالسنگ البرز مركزي بوده و مشاركت فكور صنعت تهران  "جديد زغالشويي
  پيمانكار اصلي پروژه از نحوه عملكرد اين شركت رضايت كامل داشته و تشكر و قدرداني مي نمايد. 

 

  

  

  با تشكر                                                                                                                
  

  نيا شفيع رضا محمود                                                                                                      
  يمركز البرز ذغالشويي پروژه مدير                                                                                            

       

   عربي مهندس آقاي جناب  
  عامل محترم مديريت  
  )روناك( كويز ارمغان نامور رويش مهندسي شركت  

  
 كار انجام نامه رضايت   :موضوع




