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خط مشی شرکت

شرکت مهندسين مشاور داریس آزما با هدف تمرکز بر ارائه ی خدمات تخصصی آزمایشگاهی ،خدمات مشاوره
و توليد مواد افزودنی با کيفيت برای پروژههای ساختمانی در راستای افزایش رضایت کارفرما و بهبود مستمر
خدمات ،حفظ محيط زیست و ارائه خدمات بدون حادثه ،سيستم مدیریت یکپارچه خود را مبتنی بر
استانداردهای  ISO9001و  ISO17025بنا کرده و با تاکيد بر اصول ذیل طرح ریزی نموده است.

کم
هم
اراهئ خدمات با کيفيت ،واره رد دسترس با صرف ترین زهینه
•
•
•
•
•
•

بهبود مستمر خدمات ،فرآیندها و فعاليتهای جاری در شرکت
تالش در جهت افزایش رضایت ذینفعان از جمله کارفرمایان و مشتریان گرامی
تعهد به رعایت قوانين ،مقررات و استانداردهای فنی و مهندسی کاربردی
اعتقاد به نيروی انسانی متعهد به عنوان اصلیترین و گرانبهاترین سرمایه شرکت
تامين ایمنی و بهداشت حرفهای همکاران و سایر ذینفعان حوزه اثر فعاليتهای شرکت
پيشگيری از ایجاد آالینده های زیست محيطی مرتبط با فعاليت ها و خدمات شرکت

در راستای نيل به مبانی فوق ،رئوس خط مشی این مجموعه به شرح زیر تعيين گردیده است:
دستيابی به رضایت مشتریان با:
 برآورده نمودن کليه الزامات و نيازمندیهای قراردادی با کارفرما
 ارتقای سطح خدمات به کارفرما با تمرکز بر مدیریت زمان ،هزینه و کيفيت در پروژهها
 فراهم نمودن تمهيدات الزم برای صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصه های گوناگون صنعتی
 ارتقای دانش و مهارت همکاران از طریق آموزش و اطالع رسانی مناسب و مستمر در زمينههای فنی و
تخصصی ،مدیریت پروژهها ،مدیریت کيفيت ،مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محيط زیست
 بهبود مداوم عملکرد کيفی و عملکرد ایمنی ،بهداشت و محيط زیست در ارائه خدمات به کارفرما
مدیریت شرکت با اعتقاد کامل به مفاد این خط مشی از تمامی همکاران تقاضا دارد که با همدلی و مشارکت
الزم در جهت استقرار مؤثر سيستم مدیریت یکپارچه زمينه تحقق اهداف کالن شرکت را فراهم آورند.
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معرفی شرکت
مهندسين مشاور داریس آزما با سابقه بيش از ده سال ارائه خدمات در صنعت ساختمان در بخش های مختلف
خدمات آزمایشگاهی تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی ،کنترل کيفيت جوش و اتصاالت فلزی فعاليت میکند.
این شرکت در راستای رشد و اعتالی صنعت ساختمان و با اتکا بر دانش و نيروی انسانی جوان و مجرب خود،
اقدام به توليد و عرضه ی محصوالت افزودنی بتن با در نظر گرفتن سه اصل اساسی باالترین کيفيت،
مناسبترین قيمت و بيشترین تعهد در ارائه ی خدمات پس از فروش ،نموده است.
از دیگر فعاليت های جنبی شرکت داریس آزما می توان به عضویت در انجمن های علمی و مهندسی از جمله
انجمن بتن آمریکا ( ،)ACIانجمن بتن ایران ( ،)ICIهمکاری با موسسه استاندارد و واحدهای همکار
استاندارد ،برگزاری مسابقات دانشجویی بتن ،فعاليت های علمی -پژوهشی اشاره کرد.
بخش بتن و مصالح ساختمانی داریس آزما
مهندسين مشاور داریس آزما در زمينه تکنولوژی بتن و کنترل کيفيت مصالح ساختمانی آجر ،سيمان،
سنگدانه ،مواد افزودنی بتن ،آب ،بویژه بتن تازه و سخت شده ،نيلينگ و استرند ،ميلگرد و نيز آزمایش های
بتن فعاليت می کند.
بخش خدمات آب بندی داریس آزما (مشاوره ،تولید محصوالت و اجرا)
این شرکت با تکيه بر تجارب ارزشمند مشاوران خود ،توليد محصوالت کاربردی و دانش بنيان و همچنين
پایش مستمر کيفيت اجرا ،اقدام به فعاليت گسترده در زمينه ی آب بندی و ایزوالسيون سازه های بتنی مجاور
آب نموده است .این شرکت در سه بخش مشاوره ،توليد محصوالت افزودنی و اجرا سعی در ارائه ی پکيجی
کامل به پروژه های مختلف ساختمانی و کارفرمایان محترم نموده است.
بخش جوش و اتصاالت فلزی داریس آزما
شرکت داریس آزما جهت کنترل و عملکرد بهتر سازههای فلزی و اتصاالت در پروژههای عمرانی  ،با به
کارگيری تکنولوژی پيشرفته تست های مخرب و غير مخرب بازرسی جوش ،جایگاه ویژهای را به خود
اختصاص داده و از این جهت ارزیابی این روش نيز از اهميت باالیی برخوردار می باشد.
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ارائه ی خدمات اجرا و تفسیر آزمایشهای غیر مخرب بتن توسط شرکت داریس آزما
داریس آزما به عنوان یکی از تخصصی ترین مراکز فعال در عرصه بتن کشور ،مفتخر است که در جایگاه ارائه
دهنده خدمات اجرا و تفسير آزمایش های غير مخرب بتن ،آزمایش های مشروح ذیل را به کارفرمایان  ،مشاوران
و پيمانکاران عالقمند تقدیم نماید.
 -1مغزه گيری یا کرگيری :نمونه گيری شناسایی ترک ،ابعاد اعضا و تخلل بتن و عمق ترک
 -2چکش اشميت :برداشت کيفيت و مقاومت بتن
 -3نمونه گيری از ميلگرد :بررسی مشخصات آرماتور های مصرفی اسکن شبکه و اسکن آرماتور ها ،تعيين سایز،
تعداد ،محل استقرار ،رسم پروفيل ،کاور آرماتور ها در سازه و ضخامت
 -5تعيين عمل کربناسيون :تعيين عمق کربناسيون بتن
 -6مقاومت چسبندگیPull Off
-7تهيه پودر بتن :تعيين یون کلر ،رسم پروفيل و ضریب انتشار
 -8آزمایش هافسل :پتانسيل خوردگی
 -9تعيين شدت خوردگی :تعيين شدت خوردگی آرماتور در بتن و امکان سنجی خوردگی در آینده
 -10تعيين سرعت نفوذ یون کلر RCPT
 -11پتروگرافی بتن :وضعيت بهم پيوستگی سنگدانه و خمير سيمان در بتن
 -12تعيين عمق نفوذ آب تحت فشار
 -13تعيين نفوذ پذیری بتن
 -14تست و آزمایش التراسونيک بتن
 -15تست و آزمایش نيلينگ و استرند  Lift offو ...
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خدمات آزمایشگاهی داریس آزما
لیست آزمایش های بتن تازه :
آزمایش استاندارد برای تعيين چگالی (وزن مخصوص) ،بازدهی و مقدار حباب هوای بتن
آزمایش استاندارد برای تعيين مقدار حباب هوای تازه بتن به روش فشاری
آزمایش استاندارد برای تعيين اسالمپ بتن سيمان هيدروليکی
آزمایش استاندارد برای تعيين ميزان آب انداختگی بتن

لیست آزمایش های بتن سخت شده :
آزمایش استاندارد برای تعيين مقاومت کششی دو نيم شدگی نمونه های استوانه ایی بتن
آزمایش استاندارد برای تعيين مقاومت فشاری نمونه های استوانه ایی بتن
آزمایش استاندارد برای تعيين مقاومت خمشی بتن
آزمایش استاندارد برای تعيين مدول االستيسيته استاتيکی و نسبت پواسون بتن در فشار
آزمایش استاندارد برای تعيين سرعت عبور پالس از بتن
آزمایش استاندارد برای تعيين عدد بازتاب بتن سخت شده
آزمایش استاندارد برای تعيين پایداری بتن در برابر یخ زدن و ذوب شدن سریع
لیست آزمایش های بتن تازه خود تراکم : SCC
آزمایش استاندارد برای تعيين جریان اسالمپ بتن خودتراکم
آزمایش استاندارد برای تعيين قابليت عبور بتن خود تراکم به وسيله ی حلقه J
آزمایش استاندارد برای تعيين جداشدگی استاتيک بتن خودتراکم (با استفاده از ستون اوریمتر)
آزمایش استاندارد جعبه ی L
آزمایش استاندارد محفظه ی U
آزمایش استاندارد قيف Funnel V
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لیست آزمایش های سیمان :
آزمایش استاندارد برای تعيين چگالی سيمان هيدروليکی
آزمایش استاندارد تعيين نرمی سيمان هيدروليکی
آزمایش استاندارد برای تعيين غلظت نرمال خمير سيمان
آزمایش استاندارد برای تعيين زمان گيرش سيمان هيدروليکی (سوزن ویکات)
آزمایش استاندارد برای تعيين مقاومت فشاری مالتهای سيمان هيدروليکی
آزمایش استاندارد برای مقاومت خمشی مالتهای سيمان هيدروليکی

لیست آزمایش های مصالح سنگی :
آزمایش استاندارد برای دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه
آزمایش استاندارد برای تعيين مقدار رطوبت قابل تبخير مصالح سنگی با خشک کردن
آزمایش استاندارد برای تعيين چگالی ،چگالی ویژه و جذب آب مصالح سنگی درشت دانه
آزمایش استاندارد برای تعيين چگالی ،چگالی ویژه و جذب آب مصالح سنگی ریز دانه
آزمایش استاندارد برای تعيين چگالی انبوهی (وزن مخصوص) و فضای خالی مصالح سنگی
آزمایش استاندارد برای تعيين پایداری سایشی مصالح سنگی درشت دانه با اندازه کوچک به وسيله سایش و
ضربه در دستگاه لوس آنجلس
آزمایش استاندارد برای تعيين سالمت مصالح سنگی با استفاده از سولفات سدیم و سولفات منيزیم
لیست آزمایش مواد افزودنی :
آزمایش استاندارد برای کليه مواد افزودنی از قبيل  :انواع روان کننده ها ،کندگير کننده ها ،زودگير کننده ها،
قوام آور ها ،آب بند ها و ...
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نمونه ای از پروژه های بتن و مصالح ساختمانی (انجام شده)
کارفرما :جنابمهندس پاکرو
شرح خدمات :آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
زمان و مدت پروژه  :بهار 1395
توصيف پروژه :این پروژه شامل احداث مجتمع واقع در خيابان قيطریه تهران در زمينی به مساحت  600متر
مربع با  5طبقه روی زمين و  1طبقه زیرزمين می باشد.
کارفرما :جناب مهندس عباسی
شرح خدمات :آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
زمان و مدت پروژه  :بهار 1395
توصيف پروژه :این پروژه شامل احداث مجتمع واقع در شهرآرا تهران در زمينی به مساحت  250متر مربع با 4
طبقه روی زمين و 1طبقه زیرزمين می باشد.
کارفرما :جناب مهندس یزدانی
شرح خدمات :آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
زمان و مدت پروژه  :تابستان 1395
توصيف پروژه :این پروژه شامل احداث مجتمع واقع در
بزرگراه محالتی تهران در زمينی به مساحت 165متر
مربع با  5طبقه روی زمين و  1طبقه زیرزمين میباشد.
کارفرما :فرودگاه بین المللی امام خمینی
شرح خدمات :آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
زمان و مدت پروژه 1395 :
توصيف پروژه :کرگيری از بتن کار شده در فرودگاه
بين المللی امام خمينی
کارفرما :مجتمع مسکونی شهر پرند
شرح خدمات :آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
زمان و مدت پروژه 1395 :
توصيف پروژه :انجام آزمایشات بتن
کارفرما :حرم مطهر
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
زمان و مدت پروژه  :درحال انجام
توصيف پروژه :کرگيری از بتن کار شده در حرم مطهر
امام خمينی
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پروژه های بتن و مصالح ساختمانی (در دست اجرا)
کارفرما  :وزارت اقتصاد
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
زمان و مدت پروژه  :آغاز عمليات تابستان 1395
توصيف پروژه :این پروژه شامل احداث مجتمع اداری تجاری تفریحی واقع در بزرگراه بابایی تهران در زمينی به
مساحت  80000متر مربع می باشد.
کارفرما  :جناب مهندس منجم زاده
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی ،مشاوره و نظارت در بتن ریزی
زمان و مدت پروژه  :آغاز عمليات تابستان 1395
توصيف پروژه :این پروژه شامل احداث مجتمع مسکونی واقع در ميدان ونک خيابان شيخ بهایی کوچه صائب
تبریزی تهران در زمينی به مساحت  200متر مربع می باشد.

کارفرما  :سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
مدیر پروژه  :شرکت عمران پویای قرن
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی ،مشاوره و نظارت در بتن ریزی آزمایش سنگدانه و
سیمان ،کرگیری ،آزمایش  Lift offاسترند و تست میلگرد
زمان و مدت پروژه  :آغاز عمليات پایيز 1395
توصيف پروژه :این پروژه شامل احداث بيمارستان واقع در خيابان مطهری در زمينی به مساحت  4200متر مربع
می باشد.
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کارفرما :جناب مهندس پازوکی (مجتمع اداری و تجاری اندرزگو)
موضوع :خدمات :آزمایش بتن و مصالح ساختمانی ،تامین افزودنی بتن ،مشاور و ارائه طرح اختالط
بتن  SCCو نظارت بر تولید آن در کارخانه بچینگ ،آزمایش سنگدانه ،سیمان و بازدید از کارخانه
بتن آماده مربوطه
طراح سازه :دکتر ميرقادری
آرشيتکت :فرزاد دليری
زمان و مدت پروژه :آغاز عمليات تابستان 1395
توصيف پروژه :این پروژه شامل احداث مجتمع اداری تجاری اندرزگو واقع در خيابان اندرزگو تهران در زمينی به
مساحت  3500متر مربع می باشد.

کارفرما  :جناب مهندس عرب (برج باغ نسیم قیطریه)
موضوع :خدمات آزمایش بتن ،نظارت عالیه بتن ریزی ،تامین افزودنی ،آزمایش سنگدانه ،سیمان
و بازدید از کارخانه بتن آماده
مدیر پروژه :جناب آقای شرفيه
سرپرست کارگاه :مهندس ملکی
زمان و مدت پروژه :آغاز عمليات تابستان 1395
توصيف پروژه :این پروژه شامل احداث مجتمع مسکونی نسيم واقع در خيابان اندرزگو کوچه شریفی منش تهران
در زمينی به مساحت  2100متر مربع می باشد.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان منصور ،پالک  ،83طبقه 1-
دفتر فروش :تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان شاه نظری ،خیابان دوم،پالک  ،16واحد A2
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کارفرما  :پدافند ارتش جمهوری اسالمی ایران
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی ،نظارت بر بچینگ ،گروت ریزی صفحه ستون
مدیر پروژه :جناب آقای هنردوست
زمان و مدت پروژه :آغاز عمليات پایيز 1395
این پروژه شامل احداث  3مجمتع مسکونی در زمينی به مساحت  15000متر مربع می باشد.

کارفرما :پروژه بانک رفاه سمیه
موضوع :خدمات طرح و اجرای بتن خود تراکم ( ،)SCCآزمایش بتن و مصالح ساختمانی ،تامین
افزودنی فوق روان کننده
مدیر پروژه  :جناب مهندس تاج
این پروژه شامل احداث مجمتع اداری و مسکونی در زمينی به مساحت1000متر مربع واقع در خيابان سميه
می باشد.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان منصور ،پالک  ،83طبقه 1-
دفتر فروش :تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان شاه نظری ،خیابان دوم،پالک  ،16واحد A2
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کارفرما  :جناب مهندس فوالدوند
موضوع :خدمات آزمایش بتن تازه با رده مقاومتی  40مگاپاسکال و آزمایشات بتن خودتراکم
زمان و مدت پروژه :آغاز عمليات زمستان 1395
این پروژه شامل احداث مجتمع  14طبقه اداری در زمينی به مساحت  700متر مربع واقع در بلوار اکبری
(دانشگاه شریف) می باشد.

کارفرما :مجتمع اداری تجاری نور جردن
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی ،تضمین کیفیت بتن با رده مقاومتی  35و 40
مگاپاسگال ،تامین افزودنی و نظارت بر بچینگ
مدیر پروژه :جناب مهندس منصوری
زمان و مدت پروژه :آغاز عمليات زمستان 1395
این پروژه شامل احداث مجمتع اداری تجاری در زمينی به مساحت 900متر مربع واقع درخيابان جردن می
باشد.
کارفرما :مهندسین مشاور سالمت
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
زمان و مدت پروژه :آغاز عمليات پایيز 1395
این پروژه شامل احداث مجتمع مسکونی واقع در خيابان شيخ بهایی در زمينی به مساحت  300متر مربع می
باشد.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان منصور ،پالک  ،83طبقه 1-
دفتر فروش :تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان شاه نظری ،خیابان دوم،پالک  ،16واحد A2
www.darisazma.com | info@darisazma.com

88720446-88713253
26406482-26406481

پایه  1وزارت راه و شهرسازی

کارفرما  :مهندسین مشاور ناموران
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی ،طراحی طرح اختالط تضمینی بتن آب بند
و نظارت بر بچینگ
زمان و مدت پروژه :آغاز عمليات پایيز 1395
این پروژه شامل احداث مجتمع مسکونی واقع در منظریه در زمينی به مساحت  600متر مربع می باشد.

کارفرما :شرکت اوان لوله
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
زمان و مدت پروژه :آغاز عمليات پایيز 1395
این پروژه شامل احداث سوله واقع در شهرک صنعتی پرند در زمينی به مساحت  2300متر مربع می باشد.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان منصور ،پالک  ،83طبقه 1-
دفتر فروش :تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان شاه نظری ،خیابان دوم،پالک  ،16واحد A2
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کارفرما :جناب مهندس فرامرزی
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی ،تامین افزودنی بتن ،مشاور و ارائه طرح اختالط
زمان و مدت پروژه  :آغاز عمليات زمستان 1397
توصيف پروژه :این پروژه شامل احداث مجتمع مسکونی واقع در ميدان ونک خيابان شيخ بهایی کوچه صائب
تبریزی تهران در زمينی به مساحت  6000متر مربع می باشد.
کارفرما :جناب مهندس باقری
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی ،مشاوره و نظارت در بتن ریزی
زمان و مدت پروژه  :آغاز عمليات تابستان 1395
توصيف پروژه:
این پروژه شامل احداث سوله واقع شهرک صنعتی پرند در زمينی به مساحت  580متر مربع می باشد .در این
پروژه ،آزمایش ها بتن تازه و اشميت توسط شرکت صورت پذیرفت.
کارفرما :جناب مهندس منجم زاده
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
زمان و مدت پروژه  :آغاز عمليات تابستان 1395
توصيف پروژه :این پروژه شامل احداث مجتمع مسکونی واقع در ميدان ونک خيابان شيخ بهایی کوچه الدن
تهران در زمينی به مساحت  250متر مربع می باشد.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان منصور ،پالک  ،83طبقه 1-
دفتر فروش :تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان شاه نظری ،خیابان دوم،پالک  ،16واحد A2
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کارفرما :مجتمع پرنسیپ زعفرانیه
موضوع :خدمات تضمین کیفیت بتن
آب بند و طرح و اجرای بتن خود
تراکم ( )SCCبا رده مقاومتی 30
مگاپاسکال ،آزمایش بتن و مصالح
ساختمانی ،تامین افزودنی فوق روان
کننده و آببند کننده بتن و نظارت بر
بچینگ
مدیر پروژه :جناب مهندس فرساد
زمان و مدت پروژه:
این پروژه شامل احداث مجمتع مسکونی
در زمينی به مساحت 600متر مربع واقع
در خيابان اعجازی زعفرانيه می باشد.

کارفرما :پروژه فرمانیه
موضوع :خدمات طرح و اجرای بتن
خود تراکم ( )SCCو مالت خودتراکم
) ،(SCMتامین افزودنی فوق روان
کننده
مدیر پروژه  :جناب مهندس تهرانی
توصيف پروژه :این پروژه شامل احداث
مجمتع اداری و مسکونی در زمينی به
مساحت  600متر مربع واقع در خيابان
عسگریان فرمانيه می باشد .در این پروژه
به دليل استفاده از سيستم سازه ای مقاطع
فوالدی پر شده با بتن ( )CFTو پرتاب
بتن از فاصله  20و  40متری در داخل
باکس بت قطر عبوری  15سانتی متر ،نياز
به بتن با روانی باال ،بدون جمع شدگی و
جداشدگی می باشد.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان منصور ،پالک  ،83طبقه 1-
دفتر فروش :تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان شاه نظری ،خیابان دوم،پالک  ،16واحد A2
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پروژه برج باغ فریماه
موضوع :خدمات تضمین کیفیت بتن با رده
مقاومتی  35مگاپاسکال ،آزمایش بتن و
مصالح ساختمانی و مشاوره
مدیر پروژه :جناب مهندس شعبانی نژاد
این پروژه شامل احداث مجمتع مسکونی در
زمينی به مساحت 1000مترمربع واقع در خيابان
فریماه کامرانيه می باشد .در این پروژه تضمين
کيفيت بتن با کمترین عيار با رده مقاومتی
C35و آزمایشات بتن تازه و مشاوره صورت
گرفت.

کارفرما :پروژه برج مدرن صدر
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح
ساختمانی
مدیر پروژه :جناب مهندس وحيدی
این پروژه شامل احداث مجمتع مسکونی در
زمينی به مساحت 3000متر مربع واقع در
خيابان قيطریه تقاطع بزرگراه صدر می باشد .در
این پروژه آزمایشات بتن تازه و تنظيم بار صورت
گرفت.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان منصور ،پالک  ،83طبقه 1-
دفتر فروش :تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان شاه نظری ،خیابان دوم،پالک  ،16واحد A2
www.darisazma.com | info@darisazma.com

88720446-88713253
26406482-26406481

پایه  1وزارت راه و شهرسازی

کارفرما  :موسسه مالی و اعتباری فرشتگان
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی و نظارت عالیه بتن ریزی
مدیر پروژه :جناب آقای ادبی
زمان و مدت پروژه :آغاز عمليات تابستان 1395
این پروژه شامل احداث مجتمع اداری تجاری واقع در خيابان آفریقا (جردن) تهران در زمينی به مساحت 1800
متر مربع می باشد.

کارفرما :جناب مهندس نوری
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی ،تامین افزودنی و نظارت بر بچینگ
زمان و مدت پروژه :آغاز عمليات زمستان 1395
این پروژه شامل احداث مجمتع مسکونی در زمينی به مساحت  500متر مربع واقع در خيابان زعفرانيه میباشد.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان منصور ،پالک  ،83طبقه 1-
دفتر فروش :تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان شاه نظری ،خیابان دوم،پالک  ،16واحد A2
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کارفرما :شرکت آمود
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
مدیر پروژه  :جناب مهندس فدوی
توصيف پروژه :این پروژه شامل احداث مجمتع تجاری و مسکونی در زمينی به مساحت400متر مربع
واقع در هروی می باشد.
کارفرما :جناب مهندس تهرانی
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
توصيف پروژه :این پروژه شامل احداث مجمتع مسکونی در زمينی به مساحت 200متر مربع واقع در
خيابان شيخ بهائی می باشد.
کارفرما :پروژه یوسف آباد
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی ،تامین افزودنی فوق روان کننده
مدیر پروژه  :جناب مهندس سعادت
این پروژه شامل احداث مجمتع مسکونی در زمينی به مساحت 300متر مربع واقع در خيابان  36یوسف
آباد می باشد.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان منصور ،پالک  ،83طبقه 1-
دفتر فروش :تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان شاه نظری ،خیابان دوم،پالک  ،16واحد A2
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پروژه برج باغ اکسپریال نسترن
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی به صورت آزمایشگاه ارشد
مدیر پروژه :جناب مهندس ترکمان
این پروژه شامل احداث مجمتع مسکونی در زمينی به مساحت  700متر مربع واقع در خيابان مرجان زعفرانيه
می باشد.

پروژه بخارست
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی ،تامین افزودنی فوق روان کننده
مدیر پروژه :جناب مهندس یاقوتی
این پروژه شامل احداث مجمتع اداری و مسکونی در زمينی به مساحت  800متر مربع واقع در خيابان بخارست
می باشد.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان منصور ،پالک  ،83طبقه 1-
دفتر فروش :تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان شاه نظری ،خیابان دوم،پالک  ،16واحد A2
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پروژه توژال (ولنجک) شرکت لوتوس
موضوع :آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
مدیر پروژه  :جناب مهندس اکبری
این پروژه شامل احداث مجمتع مسکونی در زمينی به مساحت 2000متر مربع واقع در خيابان  26ولنجک
می باشد .در این پروژه آزمایشات بتن تازه و مشاوره صورت گرفت.

پروژه تواضعی قیطریه
موضوع :آزمایش بتن و مصالح ساختمانی و تامین افزودنی بتن
مدیر پروژه  :جناب مهندس ایمانی
این پروژه شامل احداث مجمتع مسکونی در زمينی به مساحت 300متر مربع واقع در خيابان تواضعی بلوار
قيطریه می باشد.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان منصور ،پالک  ،83طبقه 1-
دفتر فروش :تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان شاه نظری ،خیابان دوم،پالک  ،16واحد A2
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پروژه نیاوران شرکت آمود
موضوع :آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
مدیر پروژه :جناب مهندس فدوی
این پروژه شامل احداث مجمتع مسکونی در زمينی به مساحت 700متر مربع واقع در جمال آباد نياوران
می باشد.
پروژه آریا
موضوع :آزمایش بتن و مصالح ساختمانی ،تضمین
کیفیت ،مشاوره و تامین افزودنی بتن
مدیر پروژه  :جناب مهندس شعبانی نژاد
این پروژه شامل احداث مجمتع مسکونی در زمينی به
مساحت 2000متر مربع واقع در خيابان آریای فرمانيه
می باشد..
کارفرما :جناب مهندس خداوردی
موضوع :خدمات آزمایش بتن و مصالح ساختمانی
زمان و مدت پروژه :آغاز عمليات زمستان 1395
توصيف پروژه :این پروژه شامل احداث مجتمع  17طبقه
اداری  ،تجاری و مسکونی در زمينی به مساحت
 1000متر مربع واقع در امير آبار شمالی می باشد.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان منصور ،پالک  ،83طبقه 1-
دفتر فروش :تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان شاه نظری ،خیابان دوم،پالک  ،16واحد A2
www.darisazma.com | info@darisazma.com

88720446-88713253
26406482-26406481

پایه  1وزارت راه و شهرسازی

طراحی بتن خاص تخصص ماست...

موضوع :طراحی بتتن ستبک
سازه ای و نظارت بتر ستاخت
باغ گالری آریانا الهیه
مدیر پروژه  :جناب آقای کریمی
زمان و مدت پروژه  :آغاز عمليات
تابستان 1396
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برخی از محصوالت داریس آزما:





انواع روان کننده ،فوق روان کننده و ابر روان کننده ،ضد یخ بتن
انواع مالت های ترمیم کننده ،گروت ،خود تراز شونده
انواع ژل های میکرو سیلیس و پودرهای آب بند کننده
انواع چسب های کاشی ،چسب بتن و چسب اپوکسی

افزودنی مخصوص پروژه خودتان را سفارش دهيد
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مدارک و مستندات شرکت داریس آزما
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تجهیزات آزمایشگاه جوش شرکت داریس آزما
بخش

آلتراسونيک
ذرات
مغناطيسی

آزمایشگاه جوش

مایعات
نافذ

تجهیزات آزمایشگاه جوش

تعداد

دستگاه عيب یاب آلتراسونيک

3

کابل

6

پراپ

12

بلوک V1

3

بلوک V2

3

ضخامت سنج آلتراسونيک

3

ضخامت سنج رنگ

3

بلوک های کنترل کيفيت مواد

3

بازرسی چشمی

UV

3

نورسنج نور سفيد و UV

3

YUKE

3

INDICATOR

3

UV

3

نورسنج نور سفيد وUV

3

گيج های جوشکاری

6

ذره بين

6

خط کش فلزی

6

چراغ دستی

6

نور سنج

6

کوليس

6

گيج حرارتی

3

مولتی متر

3
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تجهیزات آزمایشگاه بتن شرکت داریس آزما
تجهیزات آزمایشگاه بتن
سری کامل الک شامل الک شماره 200
گرمخانه با حجم کلی( ليتر)

تعداد
2
330

دستگاه مقسم مکانيکی سنگدانه بتن

2

وسایل چگالی و جذب آب سنگدانه

1

وسایل تعيين تطویل و تورق سنگدانه

1

وسایل تعيين ( SEهم ارز ماسه ای)

2

ترازو با دقت  1 – 0/1 – 0/01گرم (هر کدام)

3

باسکول به ظرفيت حداقل  50کيلوگرم

2

وسایل تعيين ذرات نرم وسست وسبک

1

ترمومتر بتن

3

مخلوط کن مالت

2

دستگاه لسانجلس

1

آزمایش نيم پيل

1

وسيله تعيين وزن مخصوص بتن تازه و سنگدانه

1

باکس L

1

باکس U

1

قيف V

1

رینگ J

1

جک کشش آرماتور و استرند

1
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تجهیزات آزمایشگاه بتن شرکت داریس آزما
تجهیزات آزمایشگاه بتن

تعداد

جک بتن شکن حداقل 180تن

3

قالب های مکعبی استاندارد نمونه برداری بتن

50

قالب های استوانه ای استاندارد نمونه برداری بتن

15

وسایل انجام آزمایش اسالمپ

3

حوضچه نگهداری نمونه های بتن با کنترل دما با
ظرفيت (نمونه)

200

دستگاه کرگيری با ملحقات

2

وسایل کپينگ یا سایش انتهای نمونه ها

2

وسایل آزمایش مقاومت کششی بتن

1

وسایل تعيين مدول االستيسيته بتن

1

چکش اشميت

1

دستگاه آلتراسونيک بتن

1

دستگاه آرماتوریاب و کاورمتر

1

دستگاه هواسنج بتن

1

دستگاه ميز لرزان برای بتن ریزی نمونه ها

1

شيکر الک

1

ظروف تعيين درصد رطوبت

15

جذب آب بتن

1

جک مالت شکن

1

جک تير خمشی

1
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