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 به نام خدا
 

 با سالم 

طراحأأ    ارأأارا   ا أأراس تاسیاأأاا مجأأاایج  سأأا ت اا        در سمینأأم موأأا ر   1381اسأأجم ا اس سأأا  مهندسأأ  شأأر   احترامأأ        

م طراحأ    ا أراس   سأا ت ا    ایأاس  وأمر بأم تد أز در سمینأ       صنعت  فعالی   أمد را غاأاس ا أمدا بأا  ر د م أالن اأمعر بأم عرصأم صأنع          

اعأأر سیاأأت ها   شأأر   اسأأجم ا فعالیأأ   أأمد را متم أأم اعأأر سمینأأم سأأا     بأأا بهأأر  میأأرس اس د ر   أأاس متعأأدد غممسشأأ  دا  أأ         

  ار   اقدام بم تربی  اا   امعر اس مهندسیر  ما     ارغسممد    مجرعا  مجرب   تع یا دعد  ا مدا

سأأا   20یأأم بأأر دااأأم فنأأ  مأأدعرع    سرسأأنی مهندسأأ    ایأأا تجربأأم ایر  أأاس ا راعأأ  طأأ   اس   أأیر ر  بأأا عأأارس  دا اأأد متعأأا    بأأا تج

سأر ه  سأأا ت اا    صأنعت  بأأمد  اسأ  ذسم بأأم   أأر      وت أأدتأأامیر قاعأأاا در بأیم اس    مذشأتم ممفأأه بأم ارادأأم  أدماا طراحأأ    ا أرا     

اس  مااأأا  اعأأر مأأرس   بأأمم در  اأأما مهنأأد    افأأر  800اسأأ  در اعأأر ماأأیر شأأر   اسأأجم ا ممفأأه بأأم اعجأأاد اشأأت ا  بأأراس بأأیم اس    

 تجنایر   عا مجرس مردعد  اس ا

دسارت أأا  تاسیاأأاا  1392  أأر اسأأ  بأأم منرأأمر   ا نأأت سأأاسس بیوأأتر بدأأم تاسیاأأاا بأأا ابنیأأم در سأأر ه   أأا اس ابتأأداس سأأا     شأأاعا 

ماا بأم  اس تاسیاأاا الجترعجأ  قأادر بأم ارادأم  أد      الجترعج  ایأا را  ااأداسس مردعأد ا اعأر دسارت أا  در سمینأم  أاس موأا ر    طراحأ    ا أر          

 در غاها بمد  اس  اشار  م  مرددا در ادامم بم بدو  اس سر ه   اع   م اعر شر   مفتدر بم ارادم  دماا ارفرماعا  محترم م  باشدا
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 ردیف نام پروژه محل پروژه زیر بنای پروژه کار فرما

 1 برج روما رزیدنس تهران کامرانیه شمالی مترمربع 47000 ای رسول دانیال زادهآق

 2 اداری تهران پاالدیوم –مجتمع تجاری  تهران مقدس اردبیلی متر مربع130000 آقای حسن رفتاری

 3 قو الماس خاورمیانه متل قو –مازندران  270000مترمربع آقای احد عظیم زاده

 4 برج رویال رزیدنس فرمانیه -تهران  متر مربع 20000 آقای رسول دانیال زاده

 5 برج فلورا رزیدنس فرمانیه –تهران  20000 متر مربع آقای رسول دانیال زاده

 6 1برج پارس پرنس  معین –تهران  18000 متر مربع آقای رسول دانیال زاده

 7 2 برج پارس پرنس معین -تهران 18000 متر مربع آقای رسول دانیال زاده

 8 دفتر مرکزی مجتمع فوالد گیالن آفریقا -تهران 15000 متر مربع آقای رسول دانیال زاده

 9 مجتمع مسکونی دروس دروس -تهران 9000 متر مربع آقای رسول دانیال زاده

 10 مجتمع مسکونی طاووس کامرانیه جنوبی -تهران 5000 متر مربع آقای رسول دانیال زاده

 11 اداری رشید)تهرانپارس(-مجتمع تجاری  تهرانپارس -تهران 17000 متر مربع زادهآقای رسول دانیال 

 12 اداری روما سنتر-مجتمع تجاری کامرانیه شمالی -تهران 15000 متر مربع آقای رسول دانیال زاده

 13 اداری کریم خان-ساختمان تجاری کریم خان -تهران 8000 متر مربع آقای رسول دانیال زاده

 14 ورزشی مراد آباد-تفریحی-ساختمان تجاری پونک -تهران 30000 متر مربع رسول دانیال زاده آقای

 15 ساختمان مسکونی مینا میرداماد -تهران  مترمربع 8000 آقای رسول دانیال زاده

 16 تفریحی باقر شهر –مجموعه رفاهی  تهران متر مربع 33000 آقای رسول دانیال زاده

متر مربع 35000 زاده آقای رسول دانیال  17 هاید پارک -برج مسکونی شیخ بهایی شیخ بهایی –تهران  

مترمربع 7000 دانیال زاده رسول آقای  18 ساختمان مسکونی یاسر نیاوران -تهران  

مترمربع 20000 آقای رسول دانیال زاده  رشت -گیالن  
الکر فوالد ساختمان های آمفی تئاتر، غذاخوری آشپزخانه، مسجد، درمانگاه، 

 نگیال
19 

 20 مسکونی چیلکساختمان  نوشهر -مازندران 12000مترمربع  آقای رسول دانیال زاده

 21 ساختمان های آمفی تئاتر و اداری فوالد سمنان سمنان 15000مترمربع آقای رسول دانیال زاده
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 22 هتل اسکان)رویال( میدان آرژانتین –تهران  12000 متر مربع آقای فرخ مهر

 23 هتل آتانا میدان فلسطین -تهران 17000 متر مربع آقای سردارلو

 24 هتل حیات بلوار کشاورز -تهران 20000 متر مربع آقای خانه دانی

متر مربع 6000 آقای حیاتلو  25 هتل الف ولی عصر –تهران  

 26 هتلداران تهران ساختمان مرکزی اتحادیه بهار شیراز -تهران 5000 متر مربع اتحادیه هتلداران تهران

آقایان درگاهی و منصور زاده و 

 قاضی
مترمربع 40000  27 برج مسکونی رویال آدرس زعفرانیه -تهران 

 28 برج مسکونی آناهید الهیه -تهران  مترمربع 25000 آقایان منصور زاده و قاضی

 29 رک وی پالزااداری پا -برج تجاری فرشته -تهران مترمربع 30000 آقایان منصور زاده و قاضی

 30 برج جم نیاوران نیاوران -تهران 15000 متر مربع آقای ملک ثابت

 31 مجتمع باغ الهیه الهیه -تهران 12000 متر مربع اقای ملک ثابت

 32 اداری نیاوران -مجتمع تجاری نیاوران -تهران 9000 متر مربع آقای ملک ثابت

مترمربع 35000 آقای ملک ثابت  33 برج مسکونی رومنس  پارک نیهزعفرا -تهران  

مترمربع 10000 آقای ملک ثابت  34 برج مسکونی مهماندوست فرمانیه -تهران  

 35 تجاری فرشته ) اپیک( –مجتمع اداری  فرشته -تهران  22000مترمربع آقای مهندس کاردانپور

مترمربع 30000 آقای مهندس کاردانپور  36 بخارست ) اپیک(تجاری  –مجتمع اداری  بخارست -تهران  

 37 2برج مسکونی ارکید  فرمانیه -تهران  25000متر مربع آقای پور قدیری

اقدسیه -تهران 8000 متر مربع آقای محمد خانی  38 ساختمان مسکونی لیلیوم پارک 

دروس -تهران  40000مترمربع آقای محمد خانی  39 برج های دوقلو دروس 

ساقدوش -انتهر 40000مترمربع آقای محمد خانی  40 ساختمان مسکونی ساقدوش 

افسریه -تهران  مترمربع8000 آقای محمد خانی  41 ومینیپالتمجموعه تاالرها و رستوران های  

مترمربع 17000 آقای محمد خانی  42 ساختمان تجاری پاسداران پاسدارن -تهران  

مترمربع 32000 آقای مطهری  43 ابی کودکان حکیمتختخو 250بیمارستان  یافت آباد –تهران  

 44 ساختمان اداری آرژانتین آفریقا -تهران 7000مترمربع آقای مطهری

مترمربع 20000 آقای شمس زاده  45 برج کاراما فرمانیه فرمانیه -تهران  
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مترمربع 32000 آقای شمس زاده  46 برج کاراما بوکان بوکان -تهران  

 47 مجتمع رفاهی و تاالر رستوران شاندیز آفریقا -نتهرا 7000 متر مربع آقایان خرسندی و اکبرپور

متر مربع 7000 گروه غذایی سام  48 رفاهی دورچستر –مجتمع تجاری  زعفرانیه -تهران  

مترمربع 7000 آقای محمد زاده  49 ساختمان مرکزی نوسا شهرک فناوری –تهران  

متر مربع10000 آسان پرداخت  50 پرداختساختمان اداری آسان  پردیس -تهران 

مترمربع 17000 آقای شهراسوند  51 برج مسکونی مهر محمودیه محمودیه -تهران  

مترمربع 22000 آقای دکتر صمدی  52 ساختمان مسکونی آرت پارک زعفرانیه -تهران  

 53 برج مسکونی جماران)سوآن( جماران -تهران 15000 متر مربع آقای علی عراقی

 54 مجتمع تجاری سوآن فرشته فرشته -تهران 17000 متر مربع آقای علی عراقی

متر مربع 10000 آقای پیروز  55 17مجتمع مسکونی ولنجک  ولنجک -تهران  

متر مربع 10000 آقای پایداری  56 برج مسکونی پریما فرمانیه -تهران  

 57 برج مسکونی سیپان جمشیدیه -تهران  15000متر مربع آقای شهالوی

بعمتر مر آقای سید سقاء  58 برج مسکونی مینا گلستان شمالی -تهران 10000

 59 برج باغ شهرزاد دروس -تهران 10000 متر مربع گروه ملل

 60 مجتمع تجاری ملل فرشته -تهران 10000 متر مربع گروه ملل

 61 گرات -مجتمع تجاری اداری  سعادت آباد -تهران  متربع 100000 آقایان تمیمی و رضایی

 62 اداری آیریک شمالی -مجتمع تجاری بلوار فردوس -تهران 7000 متر مربع رضایی آقایان تمیمی و

 63 اداری آیریک سنتر -مجتمع تجاری بلوار فردوس -تهران 16000 متر مربع آقایان تمیمی و رضایی

 64 ساختمان مرکزی کارخانه فوالد ابهر  ابهر  مترمربع6000  آقای باقرزاده

 65 دفتر مرکزی فوالد ابهر بخارست -تهران ترمربعم 12000 آقای باقرزاده

 66 بازار -مجتمع تجاری احسان بازار بزرگ -تهران مترمربع 15000 آقای نظری

مترمربع 15000 آقای طباطبایی  67 برج باران دروس دروس –تهران  

متر مربع 12000 آقای زارعی  68 برج مسکونی نسرین فرمانیه –تهران  

متر مربع 12000 خانم حکیم زاده  69 برج مسکونی راژان محمودیه محمودیه -تهران  

12000 آقای پرنیان پور متر مربع   70 برج مسکونی پرنیان زعفرانیه -تهران  
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12000 شرکت ستاره عمران زمین مترمربع   
 –اقدسیه  –تهران 

 گلستان شمالی
 71 برج مسکونی ستاره گلستان

مترمربع12000 آقای مهندس مدنی  72 اداری آرین وزرا -برج تجاری وزرا -انتهر 

متر مربع11000 آقای متوسل  73 اداری یوسف آباد -برج تجاری یوسف آباد -تهران 

مترمربع10000 سامسونگ  74 اداری سام هوم  –ساختمان تجاری  تهرانپارس -تهران 

مترمربع7000 آقای عالقه بند  75 ساختمان اداری پردیس ونک ونک -تهران 

مترمربع 12000 گیوه چیان آقای  
 –اقدسیه  –تهران 

 گلستان شمالی
 76 برج مسکونی شوان

مترمربع20000 آقای عبطان  77 برج مسکونی نسترن زعفرانیه -تهران 

4000 آقای زاریان مترمربع   78 باشگاه ورزشی فیت جیم ولنجک -تهران  

مربعمتر 5000 آقای داش بگم  79 بنباشگاه ورزشی کر جماران -تهران  

مترمربع 20000  آقای صحیح النسب  80 برج باغ خدامراد  زعفرانیه  -تهران  

مترمربع 54000  گروه میکا  81 برج باغ ترکاشوند کامرانیه -تهران 

 82 برج باغ مریم الهیه -تهران مترمربع 15000 آقایان عبدی آصفی

 83 برج باغ نیاوران نیاوران -تهران مترمربع 20000 آقای کریمی

 84 برج آوانگارد ولنجک ولنجک -تهران  22000مترمربع آقای قاسمی

 85 ساختمان پارتنون دروس -تهران  مترمربع 8000 آقای سید رضی

 86 (1) دفتر مرکزی آسفالت طوس شیخ بهایی -تهران 20000 متر مربع آسفالت طوس

 87 (2) طوس دفتر مرکزی آسفالت شیخ بهایی -تهران مترمربع 12000 آسفالت طوس

 88 (3دفترمرکزی آسفالت طوس  ) ساعی -تهران مترمربع 16000 آسفالت طوس

مترمربع 5000 آقای صمدزاده  89 پروژه مسکونی شهرک غرب شهرک غرب –تهران  

مترمربع 5000 آقای صمدزاده  90 پروژه مسکونی توحید شهرک غرب –تهران  

 91 پروژه مسکونی امیرآباد ادامیر آب –تهران  مترمربع 5000 آقای صمدزاده

 92 برج  مسکونی  ژوان پارک )برج پایا( ولنجک -تهران 17000 متر مربع آقای صائبی

 93 دفتر مرکزی شرکت پترو پارس سعادت آباد -تهران 14000 متر مربع سامان دژ پارس
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 94 ک(مجتمع تجاری اداری شاپرک) شهر کود رسالت -تهران 27000 متر مربع آقایان قموشی

 95 1پروژه مسکونی آریا  میدان فاطمی -تهران 5000 متر مربع آقای علیرضا قموشی

 96 2پروژه مسکونی آریا شهرک نفت -تهران 5000 متر مربع آقای علیرضا قموشی

 97 3پروژه مسکونی آریا  شهرک نفت -تهران 6000 متر مربع آقای علیرضا قموشی

 98 4پروژه مسکونی آریا  شهرک نفت -تهران 4000 متر مربع آقای علیرضا قموشی

 99 5پروژه مسکونی آریا  شهرک نفت -تهران 5000 متر مربع آقای علیرضا قموشی

 100 1پروژه مسکونی آریاد  ازگل -تهران 9000 متر مربع آقای علیرضا قموشی

 101 2پروژه مسکونی آریاد  میرداماد -تهران 4000 متر مربع آقای علیرضا قموشی

مترمربع 4000 آقای ایزدیان  102 مجتمع مسکونی سپند اقدسیه –تهران  

مترمربع 7000 آقای کشفی  103 2مجتمع مسکونی بوکان آریانا بوکان نیاوران –تهران  

 104 3مجتمع مسکونی فرشته آریانا فرشته –تهران  مترمربع 8000 آقای کشفی

مترمربع 8000 آقای توکلیان  105 اداری نیاوران –مع تجاری مجت نیاوران -تهران  

 106 دفتر مرکزی شرکت ماموت آرژانتین -تهران 10000 متر مربع شرکت ماموت

 107 برج مسکونی مودنا پارک پونک -تهران 15000 متر مربع آقای میرکاظم

 108 اداری تمدن -ساختمان تجاری میدان فردوسی -تهران 7000 متر مربع اقای آتش پنجه

مترمربع 16000 آقای عابدی  109 ساختمان تجاری اداری آرامیس پیروزی -تهران  

 110 ساختمان تجاری منشور دانش انقالب -تهران 10000 متر مربع آقای گنجی

 111 طرح توسعه بیمارستان آیت اهلل کاشانی ترمینال جنوب -تهران 15000 متر مربع شرکت گوهرساخت

 112 طرح توسعه بیمارستان بقیه اهلل صدرامال -تهران 15000 متر مربع شرکت قدرکار

مترمربع 6000 آقای مظلوم نژاد  113 ساختمان مسکونی اقدسیه اقدسیه –تهران  

مترمربع 10000 آقای مظلوم نژاد  114 ساختمان مسکونی ولنجک ولنجک -تهران  

 115 ساختمان استانداری تهران تپه های عباس آباد 20000 متر مربع شرکت سمندیس

 116 برج کالج اتوبان ارتش -تهران 20000 متر مربع اقای رحمانی

 117 برج باغ آبشار دروس -تهران 11000 متر مربع اقای خلیلی

 118 برج باغ قیطریه قیطریه -تهران 11000 متر مربع آقای باستان
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 119 واحدی 240شهرک مسکونی  هشتگرد -تهران 50000 متر مربع آقای محمدی باهر

 120 طرح و توسعه دیوان محاسبات کشور اتوبان کردستان -تهران 10000 متر مربع فرند ساختشرکت ا

 121 اداری صبا –مجتمع تجاری  قیطریه -تهران 17000 متر مربع آقای اهلل بخشی

 122 برج ویولت گاردن نیاوران -تهران 30000 متر مربع آقایان شکیبا و کوشان

 123 برج گلدن گاردن محمودیه-رانته 10000 متر مربع خانم ماهرو

 124 برج مسکونی آجودانیه )یاس( آجودانیه -تهران 20000 متر مربع حاج آقا میری

 125 ساختمان مسکونی یاسر نیاوران -تهران 3000 متر مربع حاج آقا میری

دزاشیب -تهران 7000 متر مربع حاج آقا میری  126 ساختمان مسکونی پویان 

رمربعمت حاج آقا میری وزراء -تهران  15000 اداری  ستاره وزراء -برج تجاری    127 

مترمربع 6000 حاج آقا میری شهید عراقی –تهران    128 ساختمان مسکونی شهید عراقی 

7000 حاج آقا میری مترمربع  پاسداران -تهران    129 (اعظم )ص امبریمسجد پ 

آرژانتین -تهران  15000مترمربع آقای قائم مقامی  130 اداری الوند -تجاری برج  

ولنجک -تهران 17000 متر مربع آقای حسن پور  131 برج باغ افرند 

جمشیدیه -تهران 15000 متر مربع آقای شهالوی  132 برج مسکونی سیپان 

 133 برج مسکونی ماکویی پور زعفرانیه -تهران 35000 متر مربع اقای میراحمد پور

فرمانیه - تهران 15000 متر مربع آقای مهدیون  134 برج مسکونی یاسمن 

آصف-تهران 5000 متر مربع آقای مهدی زاده  135 اداری آصف -ساختمان تجاری 

دزاشیب -تهران 11000 متر مربع آقای نیکنام  136 برج باغ دزاشیب 

متر مربع 5000 آقای رییسی الهیه -تهران   137 باغ سفارت آلمان 

میدان کتابی-تهران 7000 متر مربع آقای پند آموز  138 ساختمان مسکونی دریا 

عباس آباد -تهران 7000 متر مربع آقای صادقی  139 اداری دریای نور -ساختمان تجاری 

بلوار ارتش -تهران 9000 متر مربع آقای نعمتی  140 تجاری سامان مهر -مجتمع مسکونی 

دروس -تهران 10000 متر مربع آقای خوشنژاد  141 ساختمان مسکونی پروانه 

دروس -تهران 10000 متر مربع آقای جمشیدی  142 ساختمان مسکونی نگین دروس 

پونک -تهران 20000 متر مربع تعاونی اساتید دانشگاه امیرکبیر  143 برج های مسکونی پاسارگاد 
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22منطقه  -تهران 35000 متر مربع حفاظت اطالعات سپاه  144 برج های دوقلو آسمان 

22تهران منطقه  15000 متر مربع تکنو صنایع  145 تعاونی مسکونی تکنو صنایع 

 146 مجتمع تجاری الماس لویزان تهران ازگل 20000 متر مربع آقای محمدی باهر

نصرت -تهران 4000 متر مربع سامان مهر  147 ساختمان مسکونی نصرت 

 148 اتی و آتش نشانی و تعمیرگاهساختمان های کانتینری، آشیانه، خدم عسلویه 50000 متر مربع راه ساحل-پتروشیمی

 149 ساختمان اسکله عسلویه 7000 متر مربع راه ساحل-پتروشیمی

ظفر -تهران مترمربع  5000 مهندس عاشری  150 ساختمان مسکونی ظفر 

ویال -تهران مترمربع 10000  مهندس عاشری  151 ساختمان مسکونی ویال 

 152 سناییاختمان مسکونی س  سنایی-تهران مترمربع 10000  مهندس عاشری

سئول -تهران مترمربع 10000  مهندس عاشری  153 ساختمان اداری  آرارت 

گاندی -تهران مترمربع  15000 گروه لوتوس  154 ساختمان اداری گاندی 

  است که لیست ساختمانی و صنعتی افتخار همکاری داشته پروژه  800تا کنون در بیش از  1381الزم به ذکر است این شرکت از سال

 باال مختصری از کل این پروژه ها می باشد.
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