
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محل پروژه                نام پروژه           

  : بیمارستانها 

 تهران                   بیمارستان سینا .1
 تهران                               بیمارستان ولیعصر  .2
 تهران                 )پارتیشن بندي(مرکز طبی کودکان .3
 تهران                 مجتمع چشم پزشکی نور .4
 تهران                             پوست و تحقیقات جذاممرکز  .5
 تهران                      ) مرکز تحقیقلت بیماریهاي گوارش و کبد (بیمارستان شریعتی  .6
 تهران                              البراتوار دکتر عبیدي .7

  : مجتمع هاي مسکونی و انبوه سازي 

 تهران                        واحدي هواپیمائی کشور  1100پروژه تعاونی مسکن  .1
 اراك         واحد مسکونی                1446م جعفر صادق  ع اما پروژه(پروژه شرکت سرمایه گذاري مسکن  .2
       رودهن                  )                           واحد  2518(شرکت سرمایه گذاري مسکن پردیس  .3
 رودهن                     )       واحد مسکونی سپهر  643( شرکت سرمایه گذاري مسکن پردیس  .4
     مشهد                      )               واحد مسکونی  490گلبهار ( شرکت سرمایه گذاري مسکن  .5
 تهران                    )مترمربع10.000حدود(ساختمان مرکزي واداري شرکت نفت30بیش از  .6
      قشم                                                                    واحدي تابوك  96مجتمع مسکونی  .7
 عسلویه                  مجتمع مسکونی آتی ساز  .8
 عسلویه                    )مترمربع10.000حدود(منطقه کنگانEPC1ساختمانهاي اداري و مسکونی .9

 عسلویه                          )مترمربع1.600حدود(پترو پارس  12فاز  .10
 ایالم                               تعاونی مسکن ایالم .11
 خرمشهر                مجتمع مسکونی آتی ساز  .12
 تهران                           تعاونی مسکن سازمان زمین شناسی  .13
 پروژه شهرك مسکونی ناجا .14
 محمود آباد                       ) واحد بازرسی 540(مجتمع رفاهی و آموزشی شرکت ملی نفت ایران  .15
 تهران - چیتگر             پروژه شهرك مسکونی بتاجا  .16

  

  : شرکتها ، کارخانجات و ادارات 

 تهران               وزارت ارشاد . 1
 تهران               ورزشگاه انقالب. 2
 ایالم                        بنیاد مسکن انقالب اسالمی . 3
 تهران                                               ) هواشناسی ( ودگاه مهر آباد فر. 4
 تهران                         شرکت موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی . 5
 نندج س                          پروژه نوسازي مدارس . 6
 تهران                        پروژه مرکز دانشهاي بنیادي . 7
 تهران                          16اداره پستی منطقه . 8
 

 



 

  
  محل پروژه                نام پروژه           

 تهران             سازمان بهزیستی . 9 
 تهران         )پارتیشن بندي(KWCشرکت شیرآالت . 10
     ساوه                          گمرك استان مرکزي. 11
 نطنز             پروژه انرژي اتمی . 12
 قزوین              پروژه شرکت گاز . 13
  بابلسر           رسازمان بهزیستی بابلس. 14
 کاشان            دانشگاه فیض کاشان . 15
 تهران         5شرکت واحد اتوبوسرانی منطقه . 16
 کرج         )پارتیشن بندي(سرمد درمان یتجهیزات پزشک. 17
 قزوین           پروژه شرکت ماه نخ . 18
  تهران             اداره بانک مرکزي. 19
 تهران         ) اداره ایمنی زمینی ( فرودگاه مهرآباد . 20
 کرج           ت توسعه آبساالن پروژه شرک. 21
 تهران           )پارتیشن بندي(شرکت داده پردازي ایران. 22
 تهران          شرکت حمل و نقل ریلی کشتیرانی . 23
 تهران           )پمپ بنزین(فرودگاه مهرآباد. 24
 قزوین          شرکت عمران و نوسازي امید ري . 25
 تهران           موسسه بنیاد انقالب اسالمی . 26
 شیراز           شرکت توزیع برق فارس . 27
 تهران           )هتل ترانزیت(فرودگاه مهرآباد. 28
 تهران           مسجد جامع ضرابخانه . 29
 رج ک           شرکت دیوار بتن محکم. 30
  تهران           شرکت دارو پالسما ایرانیان. 31
 جزیره الوان              مجموعه ورزشی . 32
  پردیس 4فاز          شرکت تعاونی مسکن آتش نشانی. 33
 تهران         مرکز پژوهشگاه پلیمر ، پتروشیمی ایران. 34
 بندر امام خمینی            شکر نوین خلیج فارس. 35
         لرستان         سازمان توسعه و نوسازي معادن . 36
 تهران         )دفتر مرکزي ( یمی کرمانشاه پتروش. 37
     بندر لنگه              شرکت امیر کار . 38
     تهران       ش نشانی خاك سفید و هالل احمرایستگاه آت. 39
  زنجان          ساختمان دادگستري. 40
  )همدان(نهاوند           شرکت سیمان نهاوند. 41
 تهران         )ساختمان سوختگیري(فرودگاه مهرآباد. 42
 بندرعباس           شرکت ساختمانی ساباط. 43
  جزیره سیري  -هرمزگان           شرکت ساختمانی کالت سرخ . 44
   زنجان           کارخانه نیک ریس زنجان . 45
 تهران             می پروژه انرژي ات. 46
 
 



 

  
  محل پروژه                نام پروژه           

 تهران           سازمان فن آوري و ارتباطلت شهرداري . 47
 تهران                شرکت سایپا. 48
 تهران                شرکت ابارا . 49
 کشور الجزایر              شرکت نسترن الکتریک. 50
 کنگان                شرکت پایبست. 51
 تهران             سالنهاي ورزشی شرکت نفت . 52
 تهران          خوابگاههاي دانشگاه هاي شرکت نفت. 53
 محمود آباد               هتل شرکت نفت . 54
 تهران            ساختمان حسابرسی شرکت نفت . 55
   تهران        ) 3و2و1شماره (باشگاههاي فرهنگی و ورزشی شرکت نفت . 56
  تهران                              ساختمان شهید تندگویان شرکت ملی نفت ایران                . 57
  

  : هتلها 

 تهران                  هتل اوین  .1
 تهران                  هتل هما .2
 رامسر                هتل رامسر  .3
 کیش                 هتل تابان .4
 انزلی                  هتل انزلی  .5
 همدان                  هتل ملت  .6
 تهران                تاالر بزرگ وصال  .7

  
  : پروژه هاي مسکونی 

  لواسان                مجتمع ویالئی .1
 جاجرود                مجتمع ویالئی  .2
 صفا دشت              مجتمع ویالئی کوشک  .3
 چالوس               ئی مجتمع ویال .4
 بابلسر               مجتمع ویالئی  .5
 نوشهر               مجتمع ویالئی  .6
  عسلویه               عسلویه  12فاز    . 7
  رویان          مهندس طرزيشخصی مسکونی  ویالي   . 8
  سرخاب          مسکونی کاپتان شیبانی ویالي شخصی.    9
  کرج          ویالي شخصی مسکونی مهندس صدرنیا  . 10
  : بانکها 

 رسالت  –تهران                  بانک سپه  .1
 بروجرد                بانک اقتصاد نوین  .2
 بازار تهران                  بانک ملی .3
    تهران             ودگاه مهر آباد بانک ملی فر. 4

 



 

  محل پروژه                نام پروژه           

  :برجهاي بلند مرتبه 

 شمشک مقابل پیست اسکی              برج مسکونی الرسی .1
 تهران سعادت آباد        طبقه 17تعاونی مسکن صدا وسیما پروژه شهر تماشا  .2
 تهران سردار جنگل     طبقه 22مجتمع مسکونی صندوق بازنشستگی صدا و سیما  .3
 خیابان فرشته –تهران            مجتمع مسکونی پاك اندیشان  .4

    
 

 

 
  

 


