
 

 

 

 ردیف نام پروژه کارفرما محل پروژه زمان

 G3 ،G1 1شهرک چیتگر بلوک های  موسسه مسکن سازان بتاجا Aتهران  درحال اجرا

 G4 ،G2 2شهرک چیتگر بلوک های  موسسه مسکن سازان بتاجا Aتهران  درحال اجرا

 B3 3شهرک چیتگر بلوک  موسسه مسکن سازان بتاجا Aتهران  درحال اجرا

 4 7تا  2شهرک چیتگر بلوک های ارکیده  موسسه مسکن سازان بتاجا Aتهران  رادرحال اج

 5 خرازی پروژه شهید تعاونی نیروی زمینی Aتهران  درحال اجرا

 6 پروژه تندیس زنبق مدیریت پروژه Aتهران  درحال اجرا

 7 بیمارستان کودکان حکیم مدیریت پروژه Aتهران  درحال اجرا

 8 پروژه پارامیس فرمانیه مدیریت پروژه Aتهران  درحال اجرا

 9 بیمارستان چمران طرح بازسازی شرکت پارس گرما Aتهران  درحال اجرا

 10 پاساژ بزرگ امیر کبیر شرکت کیسون Aتهران  درحال اجرا

 11 6پروژه ندا  مدیریت پروژه Aتهران  درحال اجرا

 12 کوهکپروژه زیتون  تعاونی هوا و فضا Aتهران  در حال اجرا

 13 پروژه مسکونی شرکت سی بن شرکت سی بن Aتهران  درحال اجرا

 14 ساختمان اداری کرمان موتور شرکت کرمان موتور Aتهران  درحال اجرا

 15 پروژه مسکونی موسیوند مدیریت پروژه Aتهران  درحال اجرا

 16 پروژه نخجوان دکتر خرمی Aتهران  درحال اجرا

 17 پروژه مسکونی باغ کامران دیریت پروژهم Aتهران  درحال اجرا

 18 پروژه تجاری اداری همتی مدیریت پروژه Aتهران  درحال اجرا

 19 پروژه تجاری اداری آرین مدیریت پروژه Aتهران  درحال اجرا

 20 پروژه مسکونی نارنجستان مدیریت پروژه Aتهران  درحال اجرا

 21 6سکونی ولنجک پروژه م مدیریت پروژه Aتهران  درحال اجرا

 22 1پروژه وزرا  مدیریت پروژه Aتهران  درحال اجرا

 23 عرفان سالمت مدیریت پروژه Aتهران  درحال اجرا

 24 9پروژه مسکونی ولنجک  مدیریت پروژه Aتهران  درحال اجرا

 25 ساختمان مرکز تجاری و پاساژ پردیسان مدیریت پروژه Aقم  درحال اجرا

 26 ساختمان بیمارستان مادر مدیریت پروژه Aقم  درحال اجرا



 

 

 

 ردیف نام پروژه کارفرما محل پروژه زمان

 27 پروژه ساختمان مرکزی دادگستری کرج مدیریت پروژه Aکرج  درحال اجرا

 درحال اجرا
 Aقم 

پروژه ساختمان شورای سیاست گذاری حوزه های  مدیریت پروژه

 علمیه

28 

 29 هتل ابریشم مدیریت پروژه Aقم  درحال اجرا

 30 ساختمان مدرسه علمیه آل البیت (ع) مدیریت پروژه Aقم  درحال اجرا

 31 پروژه نخجوان دکتر خرمی Aتهران  درحال اجرا

 32 ماکان دو چرخ اوراسیا مدیریت پروژه Aقم  در حال اجرا

 33 مجتمع سرای ایرانی مدیریت پروژه Aقم  در حال اجرا

 34 حوضه های خواهران ت پروژهمدیری Aقم  در حال اجرا

 35 مجتمع تجاری کار آفرین مدیریت پروژه Aقم  در حال اجرا

 36 ساختمان اداری مرکز اطالعات مدیریت پروژه Aقم  در حال اجرا

 37 هتل ادیب مدیریت پروژه Aمشهد  در حال اجرا

 38 پروژه مسکونی نگارش مدیریت پروژه Aمشهد  در حال اجرا

 39 دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد مدیریت پروژه Aمشهد  ادر حال اجر

 40 دادگستری شاندیز مدیریت پروژه Aمشهد  در حال اجرا

 41 پروژه ساختمان مرکزی اداره گاز استان قم مدیریت پروژه Aقم  1399

 42 کاژه مجتمع تجاری اداری آقای ترک Aاصفهان  1399

 43 مسکونی ناژوان مجتمع آقای طاهری Aاصفهان  1399

 44 دانشکده ادبیات دانشگاه حضرت معصومه مدیریت پروژه Aقم  1399

 45 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مدیریت پروژه Aقم  1399

 46 نفره دانشگاه علوم پزشکی قم 500خوابگاه  مدیریت پروژه Aقم  1399

 47 پروژه ساختمان برج آسمان مدیریت پروژه Aقم  1399

 48 پروژه ساختمان سرپرستی شعب بانک تجارت مدیریت پروژه Aقم  1399

 49 مجتمع خدمات روحانیون مدیریت پروژه Aقم  1399

 50 مرکز آفرینش های دینی کودکان مدیریت پروژه Aقم  1399

1399 
 Aقم 

مرکز ساختمان مجتمع فرهنگی آموزشی امامزاده شاه  مدیریت پروژه

 سید علی

51 

 52 پاساژ فردوسی مدیریت پروژه Aقم  1399

 53 ساختمان هتل کرمانی مدیریت پروژه Aقم  1399

 54 ساختمان هتل پارسیان مدیریت پروژه Aقم  1399

 



 

 

 ردیف نام پروژه کارفرما محل پروژه زمان

 55 واحدی 48ساختمان زیتون  مدیریت پروژه Aقم  1399

 56 ات روحانیونمجتمع مرکز خدم مدیریت پروژه Aقم  1399

 57 پروژه اداری ونک مهندس سیفی Aتهران  1399

 58 4پروژه توحید  مدیریت پروژه Aتهران  1399

 59 مجتمع تجاری اداری پارمیس الیت دکتر خرمی Aتهران  1399

 60 پروژه مسکونی حسنی مدیریت پروژه Aتهران  1399

 61 سینا سنتر آزادیمجتمع تجاری اداری  شرکت توسعه سینا Aتهران  1399

 62 تعاونی نظام پزشکی ساختمان پزشکان Aسوهانک  1399

 63 پاساژ بزرگ پرنسا شوش مدیریت پروژه Aتهران  1399

 64 تکمیل پارچه کارخانه مدیریت کارخانه Aتهران  1399

1399 
خیابان چهارباغ 

 Aعباسی 
 65 سینما سپاهان مدیریت پروژه

 66 8ساحل  روردینف 12تعاونی  Aچیتگر  1399

 67 14باران  مدیریت پروژه Aفرمانیه  1399

 68 پروژه تجاری سپند مدیریت پروژه Aتهران  1398

 69 پروژه سبالن مدیریت پروژه Aتهران  1398

 70 پروژه سناتور پالس مدیریت پروژه Aتهران  1398

 71 پروژه چناران پالس دکتر خرمی Aتهران  1398

 72 پروژه رولکس تاور یریت پروژهمد Aتهران  1398

 73 بازار بزرگ فردوسی مدیریت پروژه Aتهران  1398

 74 پروژه مدیریت پروژه Aتهران  1398

 75 پروژه رز مدیریت پروژه Aتهران  1398

 76 پروژه اخوان مدیریت پروژه Aتهران  1398

 77 پروژه مسکونی باغ فیض مدیریت پروژه Aتهران  1398

 78 پروژه تجاری اداری سامان ظفر شرکت یوتاب Aان تهر 1398

 79 پروژه تجاری اداری سامان یوسف آباد شرکت یوتاب Aتهران  1398

 80 پروژه تجاری اداری سامان جردن شرکت یوتاب Aتهران  1398

 81 پروژه برج آسمان شرکت تربت پاک Aتهران  1398

 82 ی ایرانیانمجتمع تجاری ادار شرکت آتی ساز Aتهران  1398



 

 

 

 ردیف نام پروژه کارفرما محل پروژه زمان

 83 بایگانی امالک آستان قدس رضوی آستان قدس Aمشهد  1398

 84 برج سلمان (طرح بازسازی) مدیریت محترم برج Aمشهد  1398

 85 زائر شهر آستان قدس آستان قدس Aمشهد  1398

 86 تجاری دنیای نورمجتمع اداری  مدیریت محترم مجتمع Aتهران  1398

 87 مجتمع تجاری ولیعصر مدیریت محترم مجتمع Aتهران  1398

 88 باغ زمرد مدیریت محترم برج Aتهران  1398

 89 3مجتمع طوبی  مدیریت پروژه Aتهران  1398

 90 اداره گاز بزرگراه رسالت مدیریت پروژه Aتهران  1398

 91 گلسا آقای اربابی Aتهران  1397

 92 برج مروارید گوهرشاد مدیریت پروژه Aهد مش 1397

 93 پروژه مسکونی باغ ازگل مدیریت پروژه Aتهران  1397

 94 79پروژه مسکونی ولنجک  مدیریت پروژه Aتهران  1397

 95 پروژه بید عشایر شرکت بید عشایر Aتهران  1397

 96 مجتمع تجاری پردیسان قم مدیریت محترم مجتمع Aقم  1397

 97 بیمارستان مادر مدیریت محترم بیمارستان Aهران ت 1397

 98 مجتمع چناران مدیریت محترم مجتمع Aتهران  1397

 99 کلینیک شهید هاشم نژاد مدیریت محترم کلینیک Aمشهد  1397

 100 دانشگاه سراسری تربت حیدریه مدیریت محترم دانشگاه Aتهران  1397

 101 وژه اداری ایمیدرو وزارت صنایعپر مدیریت محترم پروژه Aتهران  1397

 102 مجتمع مسکونی خانه سبز کیش مدیریت محترم پروژه Aکیش  1397

 103 هتل سارا مدیریت محترم هتل Aکیش  1396

 104 هتل سانرایز مدیریت محترم هتل Aکیش  1396

 105 مجتمع مسکونی گلسا مدیریت محترم پروژه Aتهران  1396

 106 گمرک خرمشهر یت محترم گمرکمدیر Aخرمشهر  1396

 107 بیمارستان سینا مدیریت محترم بیمارستان Aتهران  1396

 108 کارخانه مایان شرکت ماهوت Aتهران  1396

 109 برج مهستان مدیریت محترم برج Aتهران  1396

 110 پروژه معلم مسکن البرز مدیریت محترم پروژه Aتهران  1396

 



 

 

 ردیف نام پروژه ماکارفر محل پروژه زمان

 111 مجتمع ارغوان تنگستان مدیریت محترم مجتمع Aتهران  1396

 112 پروژه تجاری اداری البرز بل سنتر مدیریت محترم پروژه Aکرج   1396

 113 پروژه تجاری اداری سینا سنتر شرکت توسعه سینا Aتهران  1396

 114 فرانتینیوم پروژه تجاری اداری مدیریت محترم پروژه Aتهران  1396

 115 پروژه مسکونی ماشین سازی اراک تعاونی ماشین سازی اراک Aتهران  1396

 116 پروژه مجتمع مسکونی آسمان تعاونی مسکن بهداری Aتهران  1396

 117 پروژه مسکونی پارسیس فرشته مدیریت محترم پروژه Aتهران  1396

 118 تجاری گلسا پروژه مسکونی مدیریت محترم پروژه Aتهران  1396

 119 پروژه مسکونی بهار پونک مدیریت محترم پروژه Aتهران  1396

 120 پروژه مسکونی قصر فیروزه ازگل مدیریت محترم تعاونی Aتهران  1396

 121 پروژه تجاری اداری نیکامال مدیریت محترم پروژه Aکرج   1396

 122 الهیه پروژه مسکونی تندیس مدیریت محترم پروژه Aتهران  1396

 123 پروژه نخبگان نهاد ریاست جمهوری مدیریت محترم پروژه Aتهران  1396

 124 واحدی مسکن ویژه تهران 2500پروژه  وزارت مسکن شهرسازی Aتهران  1396

 125 پروژه برج صبا چیتگر شرکت پارس گرما Aتهران  1396

 126 هید شهپریانپروژه  مجتمع مسکونی ش تعاونی مسکن صابرین Aتهران  1395

1395 
 Aتهران 

تعاونی مسکن دانشگاه امام 

 حسین

 127 پروژه  مجتمع مسکونی شهید شهپریان

 128 پروژه  مجتمع مسکونی شهید شهپریان قرارگاه مسکن استان تهران تهران 1395

 129 پروژه مجتمع مسکونی  گلستان مدیریت محترم پروژه Aتهران   1395

 130 فروشگاه های زنجیره ای جامبو حترم مجموعهمدیریت م تهران 1395

 131 پروژه  مجتمع مسکونی شهید شهپریان تعاونی مسکن حفاظت سپاه تهران 1395

1395 
 Aتهران 

شرکت انبوه سازان سبز 

 اندیشان

 132 پروژه الماس قرن پردیس

 133 پروژه مسکونی مروارید کیش مدیریت محترم پروژه Aکیش   1395

 134 کارخانه داروسازی ثنامد آقای دکتر ملک فرزان Aارگرمس 1395

 135 موزه پانوراما شرکت آذران Aتهران  1395

 136 مجتمع مسکونی نیروی انتظامی سوهانک نیروی انتظامی Aتهران  1395

 137 هتل مرمر قزوین مدیریت محترم هتل Aقزوین   1395

 Aمشهد   1395
مدیریت شرکت سرمایه گذاری 

 ایمان
 138 پروژه اقامتی تجاری ایمان



 

 

 

 ردیف نام پروژه کارفرما محل پروژه زمان

 Aمشهد   1395
شرکت سرمایه گذاری عمران 

 سارا
 139 تجاری سارا –پروژه بزرگ اقامتی 

 140 مجتمع تجاری اداری ستارخان جلفا مدیریت محترم پروژه جلفا Aجلفا     1394

 141 واحدی طاووس انزلی 1000پروژه مسکونی  مجتمع مسکونی طاووس Aانزلی   1394

 142 پروژه تجاری اداری میرداماد (آریان پاسارگاد) شرکت آریان پاسارگاد Aتهران   1394

 Aمشهد   1394
شرکت عمران و نوسازی 

 سپیده ایمان
 143 تجاری ایمان –پروژه اقامتی 

 144 سماتعاونی مسکن کارکنان بسیج  قرارگاه مسکن تهران تهران 1394

 145 فرهنگسرای مهریز شرکت ایران رادیاتور Aیزد     1394

 146 مجتمع تجاری اداری باغ سپهساالر مدیریت محترم پروژه Aتهران   1394

 147 ساختمان های نیروگاه اتمی بوشهر سازمان انرژی اتمی ایران Aبوشهر   1394

 148 2مجتمع مسکونی منصور  حاج آقا ارج Aتهران  1394

 149 پروژه تجاری اداری طوبی مدیریت محترم پروژه Aتهران   1394

 150 پروژه  مجتمع مسکونی شهید هاشمی نژاد تعاونی مسکن فرحفاس تهرانسر 1394

 151 پروژه  مجتمع مسکونی شهید هاشمی نژاد تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی تهرانسر 1394

 152 ژه  مجتمع مسکونی شهید هاشمی نژادپرو تعاونی مسکن هوا و فضا تهرانسر 1394

 153 پروژه مجتمع مسکونی کوهستان مدیریت محترم پروژه Aتهران   1394

 154 پارکینگ طبقاتی جامی قرارگاه خاتم االنبیاء Aتهران   1394

 155 تختخوابی پارس رشت 120بیمارستان  شرکت طب زیست بنیان Aرشت   1394

 156 پردیس اداری تجاری کیان عادلجناب آقای  Aتهران   1394

 157 ساختمان تشخیص مصلحت نظام شرکت اسکان Aتهران  1393

 158 پروژه مسکونی نظام مهندسی کیش سازمان نظام مهندسی Aکیش   1393

 159 پاساژ طال و جواهر پونک آقای مهندس نباتیان Aتهران   1393

 160 داری وائین شهریارپروژه تجاری ا شرکت توسعه سینا Aاندیشه  1393

 161 پروژه  مجتمع مسکونی بام البرز مدیریت محترم پروژه Aتهران  1393

 162 ساختمان مرکزی شرکت ال جی مدیریت شرکت ال جی تهران 1393

 163 مرکز مخابرات پیام نور مدیریت محترم مرکز مخابرات تهران 1393

 164 برج پرنیان مدیریت محترم پروژه تهران 1393

 165 برج های دو قلوی آب و خاک شرکت آگر Aمشهد  1393

 166 فرهنگسرای شهید آوینی شهرداری Aتهران  1393

 



 

 

 ردیف نام پروژه کارفرما محل پروژه زمان

 167 مجتمع  تجاری اداری برلیان مدیریت محترم مجتمع Aتهران  1393

1393 
 Aتهران 

شرکت سرمایه گذاری مسکن 

 تهران

 168 ع تجاری اداری تجارت جمهوریپروژه مجتم

 169 ساختمان پژوهش و فناوری انرژی اتمی تهران شرکت قدرکار Aتهران  1393

 170 مسکونی آرمان -تجاری  –پروژه بزرگ اقامتی  بانک انصار Aمشهد  1393

 171 پروژه تجاری اداری برج سینا شرکت توسعه سینا Aتبریز  1393

 172 های دو قلوی آب و خاک برج شرکت آگر Aمشهد  1393

 173 فرهنگسرای شهید آوینی شهرداری Aتهران  1393

 174 مجتمع  تجاری اداری برلیان مدیریت محترم مجتمع Aتهران  1393

1393 
 Aتهران 

شرکت سرمایه گذاری مسکن 

 تهران

 175 پروژه مجتمع تجاری اداری تجارت جمهوری

 176 وهش و فناوری انرژی اتمی تهرانساختمان پژ شرکت قدرکار Aتهران  1393

 177 مسکونی آرمان -تجاری  –پروژه بزرگ اقامتی  بانک انصار Aمشهد  1393

 178 پروژه تجاری اداری برج سینا شرکت توسعه سینا Aتبریز  1393

 179 برج استانداری قم استانداری قم Aقم  1393

 180 خراسان رضویبرج استانداری  شرکت همیار سازه توس Aمشهد  1393

 181 پروژه بارامیس استامبول آقای مهندس خرم Aتهران  1393

 182 مجتمع تجاری سام و زال شرکت آپادانا نگین قشم A قشم  1393

 183 هتل کرمان قم مدیریت محترم هتل Aقم  1393

 184 پروژه حافظ نیاوران مدیریت محترم پروژه Aتهران  1393

 185 فروردین 12پارکینگ طبقاتی  خاتم االنبیاءقرارگاه  Aتهران  1393

1392 
 Aتهران 

مدیریت کارخانجات فرش 

 ساوین

 186 پروژه تجاری اداری فرش ساوین

 187 کتابخانه مرکزی امیرکبیر کرمانشاه شرکت درنا آوند کرمانشاه 1392

 188 هتل بیمارستان گاندی مدیریت محترم هتل بیمارستان Aتهران  1392

 189 کلینک کبد و گوارش بهبود مدیریت محترم کلینک Aهران ت 1392

1392 
 Aتهران 

تعاونی مسکن نمایندگان 

 مجلس

 190 واحدی کوثر (نمایندگان مجلس) 440مجتمع مسکونی 

 191 مرکز موبایل شرق تهران مدیریت محترم مجتمع تهران 1392

 192 شهری مشهد پروژه ایستگاه یک قطار شرکت  قطار شهری مشهد Aمشهد  1392

 193 بلوک 52 – 8واحدی والفجر   1440پروژه  موسسه عمران نور گستر قم 1392

 194 پروژه مسکونی تجاری کوه سنگی مشهد شرکت سرمایه گذاری مسکن Aمشهد  1392

 



 

 

 ردیف نام پروژه کارفرما محل پروژه زمان

 195 جعفر بن الرضا(ع)مجموعه ساختمانهای امامزاده  آستان امامزاده Aاصفهان  1392

 196 مجتمع مسکونی امواج آقای ماهوت چیان Aتهران  1391

 197 هتل بین المللی قصر مشهد مدیریت هتل Aمشهد  1391

 198 مجتمع تجاری اداری آیریک شرکت آیریک Aتهران  1391

 199 موزه شهدای هفتم تیر مدیریت محترم موزه تهران 1391

 200 واحدی شهید سرلشگر فالحی (معلم) 400پروژه  ن نگین صدراشرکت پرشی Aتهران  1391

 201 کتابخانه مرکزی دانشکده های فنی دانشگاه تهران مدیریت دانشکده فنی Aتهران  1391

 202 خ کالهدوز -مجتمع تفریحی ورزشی شهید فهمیده مدیریت مجتمع Aتهران  1391

 203 خ نفت -پناساختمان اداری شرکت م شرکت مپنا Aتهران  1391

 204 مجتمع مسکونی پارس سازه شرکت پارس سازه Aتهران  1391

 205 واحدی شهاب شهر 600پروژه  تعاونی مسکن نیروی هوایی تهران 1391

 206 اصفهان -دانشگاه علوم قرآنی شرکت پیکرنهاد Aاصفهان  1391

 207 پروژه فرهنگسرای بهار شهرداری مشهد Aمشهد  1391

 208 بلوک 52 – 6واحدی والفجر   1104پروژه  موسسه عمران نور گستر قم 1391

 209 واحدی  پزشکان زنبق  111مجتمع مسکونی   تعاونی مسکن نظام پزشکی زعفرانیه 1391

 210 بلوک  10 -واحدی افرا  160پروژه  شرکت سرمایه گداری مسکن رشت 1391

 211 انه ماموت دیزلکلیه سالنهای کارخ شرکت ماموت دیزل Aکرج  1391

 212 سازمان انرژی اتمی ایران 107پروژه زیر ساخت  سازمان انرژی اتمی ایران Aاصفهان  1391

 213 بلوک 21  -واحدی ذوالفقار فرحزاد 1300پروژه  بنیاد تعاون ارتش تهران 1391

 214 بلوک 12-واحدی بنفشه کرج  248مجتمع مسکونی  شرکت سرمایه گذاری مسکن کرج 1391

 215 دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران شرکت ساختمانی قدرکار Aتهران  1390

 216 کارخانه موکت سازی ظریف مصور شرکت ظریف مصور Aبروجن  1390

 217 طرح ملی میدان شهدا -پروژه اداری تجاری شمس شرکت مهندسی مشاور ایران Aمشهد   1390

 218 برج استانداری اراک استانداری اراک Aاراک   1390

 219 برج نوین الهیه شرکت سرمایه گذاری اشرفی Aتهران  1390

 220 مجموعه ساختمانهای کشت و صنعت نفیس شرکت کشت و صنعت نفیس Aاصفهان  1390

تعاونی مسکن آماد وپشتیبانی  کرج 1390

 ناجا

 221 واحدی معصومیه 147پروژه 

 



 

 

 ردیف نام پروژه کارفرما محل پروژه زمان

 222 مرکز مخابراتی شریف آباد شرکت ساختمانی ترود عمران Aشریف آباد  1390

 223 بیمارستان اعصاب و روان شهید بهشتی کاشان شرکت ساختمانی سفال بتن Aکاشان  1390

 224 مجموعه تفریحی اقامتی پدیده شاندیز کیش پدیده شاندیز Aکیش   1390

 225 مرکز مخابراتی شهدای چیتگر شرکت سیمگل Aچیتگر  1390

 226 واحدی سبالن 136پروژه  سپاه پاسداران خراسان رضوی مشهد 1390

 227 ساختمان دارایی ایالم دارایی ایالم ایالم 1390

 228 شهرک شهید بهشتی 1M4Lواحدی  ۳60پروژه شرکت ساختمانی آشیان ساز تهران 1390

 229 ساختمان نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان استاننظام مهندسی  زاهدان 1390

 230 واحدی سهند 148پروژه  سپاه پاسداران خراسان رضوی مشهد 1390

 231 گلبهار 7واحدی مسکن مهر  310پروژه  7تعاونی مسکن مهر  گلبهار مشهد 1390

 232 واحدی سنبل 112پروژه  شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس 1390

 233 پارک ساحلی آفتاب مدیریت مجموعه مشهد 1390

1390 
 Aرباط کریم

شرکت ساختمانی پی چین 

 کاران

 234 مرکز مخابراتی رباط کریم

تعاونی مسکن آماد وپشتیبانی  کرج 1390

 ناجا

 8235 واحدی فاطمیه 140پروژه 

 236 مجتمع تجاری اداری افرا آقای مهندس اسدی مشهد 1390

 237 5واحدی والفجر   1104پروژه  نور گستر موسسه عمران قم 1390

 238 برج خنک کننده پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند Aماهشهر  1389

1389 
 Aالوان 

واحدی رشادت کارکنان شرکت ۰۴۱پروژه مسکونی مهندسین مشاور آریا نورپویا

 نفت فالت قاره

239 

 240 ی شرکت نفت فالت قارهانبارهای مواد شیمیای شرکت ملی نفت ایران Aالوان  1389

 241 فرودگاه جزیره الوان شرکت ره گستر نفت الوان 1389

 242 بیمارستان خیریه امام حسین آسایشگاه کهریزک کرج 1389

 243 دانشکده اقتصاد دانشکده کشاورزی تهران شرکت درنا آوند Aکرج  1389

 244 کارخانه سنگ اهن گل گهر شرکت تکسا سیرجان 1389

 245 ساختمانهای مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی نفت ایران Aمحمود آباد  1389

 246 کارخانه سیمان نهاوند شرکت ساختمانی آمن نهاوند 1389

 247 واحدی نهاد رهبری 168پروژه  تعاونی مسکن نهاد رهبری قم 1389

 248 ور قائم شهراداری میالد ن -مجتمع تجاری هیات مدیره مجتمع قائم شهر 1389

 249 واحدی تعاونی مسکن آب و فاضالب 165پروژه  شرکت آب و فاضالب قم قم 1389

 



 

 

 ردیف نام پروژه کارفرما محل پروژه زمان

 250 شهرک شهید بهشتی 2M4Lواحدی  ۳60پروژه شرکت ساختمانی فهندژ تهران 1389

 251 هتل میرداماد قم مدیریت هتل Aقم  1389

 252 پردیسان -واحدی تعاونی مسکن ارتش  120پروژه نی مسکن ارتشتعاو قم 1389

 253 شهرک شهید بهشتی 1M4Lواحدی  ۳60پروژه شرکت ساختمانی فهندژ تهران 1389

 254 شعبه بانک انصار در سطح استان فارس ۴۴کلیه   بانک انصار استان فارس 1389

 255 اساختمان مرکزی ماهواره صدا و سیم صدا وسیما قم 1389

ساختمان فرمانداری در سطح استان 17مجموع  استانداری خراسان استان خراسان 1389

 خراسان

256 

 257 واحدی امالک شهروند 60مجتمع  شرکت شهروند قم 1389

 258 ساختمان استانداری اراک استانداری اراک اراک 1389

 259 وگاه اتمی بوشهرساختمان مرکز آموزش سایت نیر شرکت ایران رامپ A بوشهر  1389

 260 واحدی آستانه 165پروژه تعاونی مسکن آستانه قم 1389

 261 ساختمان برق و ابزار دقیق شرکت نفت فالت قاره شرکت نفت فالت قاره Aالوان  1389

 262 ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق تهران شرکت برق تهران Aتهران  1389

 263 برج خنک کننده پاالیشگاه اصفهان فهانپاالیشگاه اص Aاصفهان  1389

 264 پارس جنوبی ۰۱و۰۱ساختمان های اداری  کنسرسیوم بخش خشکی پارس Aعسلویه  1388

 265 برج کیان شرکت کیان A تهران 1388

 266 پارکینگ طبقانی مکانیزه ایرانشهر شرکت کنترل ترافیک تهران تهران 1388

 267 یمارستان چشم پزشکی بیناب مدیریت بیمارستان تهران 1388

 268 انبارهای جدید شرکت تهران دارو شرکت تهران دارو قلعه حسن خان 1388

 269 مرکز مخابراتی شهید اندرزگوی کرج شرکت شالوده سازان Aکرج  1388

 270 شعبه ارزی ریالی میرداماد –بانک سپه  اداره ساختمان بانک سپه تهران 1388

 271 دانشکده اقتصاد دانشگاه کشاورزی کرج ساختمانی درنا آوندشرکت  Aکرج   1388

 272 آ زمایشگاه مرکزی بیمارستان امام رضا(ع) مدیریت بیمارستان مشهد 1388

 273 واحدی ارکیده ۳۱۴پروژه  شرکت پارس مسکن الوند اراک 138

 274 هتل اطلس مدیریت هتل اطلس تهران 1388

 275 مرکز خرید شهرک مسکونی سپه شهر ازی اکباتانشرکت عمران و نوس تهران 1388

 276 ساختمان مرکز جهانی فقه هیات موسس مرکز قم 1388

 277 واحدی تعاونی مسکن قوه قضائیه ۰۴۱پروژه  تعاونی مسکن قوه قضائیه اراک 1388

 



 

 

 ردیف نام پروژه کارفرما محل پروژه زمان

 278 فروشگاه رفاه مرودشت شرکت رفاه شیراز 1388

 279 مجتمع مخابراتی امام خمینی استان قزوین شرکت مخابرات استان قزوین Aقزوین  1388

 280 پروژه مسکونی دانشگاه مفید قم دانشگاه مفید قم 1388

 281 ساختمان وزارت بهداشت ودرمان و آمورش پزشکی وزارت بهداشت و درمان Aتهران  1388

 282 5شهرداری منطقه  ساختمان 5شهرداری منطقه  تهران 1388

 283 ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی بوشهر شرکت ساخت بنا Aبوشهر  1388

 284 فرودگاه مهرآباد ۰و ۰ترمینال  شرکت فرود گاههای کشور تهران 1388

 –ساختمان های اداری شرکت بیمه ایران  شرکت بیمه ایران تهران 1388

 ساختمانهای فاطمی و پاسداران

285 

 286 مجتمع مسکونی سازمان نظام پزشکی اختیاریه تعاونی مسکن نظام پزشکی تهران 1388

 287 هتل پرشیا مدیریت هتل پرشیا تهران 1388

 288 ساختمان جدید بیمارستان چمران مدیریت بیمارستان چمران Aتهران  1388

 289 مجتمع تجاری مرجان مدیریت مجتمع تهران 1388

 290 هتل بیستون سرعین هتل مدیریت سرعین 1388

 291 اقامتی شرکت ملی نفت ایران -مرکز تفریحی  شرکت ملی نفت ایران Aمحمود آباد  1388

 292 ساختمان برج خنک کننده -پاالیشگاه اصفهان پاالیشگاه اصفهان Aاصفهان  1388

 293 کارخانه تولیدی صحت شرکت صحت Aمالرد  1388

 294 پتروشیمی اروند وندپتروشیمی ار Aماهشهر  1388

 295 کارخانه بهداشتی آرایشی مای شرکت زرین سلولز Aسلفچگان 1388

 296 پروژه ارگ چیتگر صدا و سیما تعاونی مسکن صدا Aچیتگر  1388

 297 دانشگاه ادیان و مذاهب مرکز جهانی ادیان و مذاهب Aقم  1387

 298 چهارم و پنجم شرکت ملی نفتساختمانهای مرکزی  شرکت ملی نفت ایران تهران 1387

 299 ساختمان مرکزی هفتم شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی نفت ایران تهران 1387

 300 مجتمع تجاری ستاره شمال منطقه آزاد بندر انزلی Aانزلی  1387

 301 مرکز اسناد و کتابخانه نیروگاه اتمی بوشهر سازمان انرژی اتمی Aبوشهر  1387

 302 مجتمع تجاری ستاره شمال منطقه آزاد بندر انزلی Aانزلی  1387

 303 مرکز اسناد و کتابخانه نیروگاه اتمی بوشهر سازمان انرژی اتمی Aبوشهر  1387

 304 اداری ستاره یزد –مجتمع تجاری  شرکت ستاره یزد Aیزد   1387

 305 نساختمانهای سازمان انرژی اتمی اصفها سازمان انرژی اتمی Aاصفهان  1387

 



 

 

 ردیف نام پروژه کارفرما محل پروژه زمان

 306 ساختمان ژنتیک وکتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی دانشگاه علوم بهزیستی تهران 1387

 307 جهاد خانه سازی -واحدی میثاق  ۱۱۱پروژه  جهاد خانه سازی استان مرکزی اراک 1388

 308 دی تهران داروکارخانه تولی شرکت تهران دارو Aجاده مخصوص  1388

 309 ساختمانهای تابعه نیروگاه اتمی بوشهر سازمان انرژی اتمی Aبوشهر      1387

 310 تاالر هنر وزارت فرهنگ و ارشاد تهران 1387

 311 ساختمان شهید تندگویان شرکت ملی نفت ایران تهران 1387

 312 اداری عمار یاسر –مجتمع تجاری  شرکت سامان سازان قم 1387

 313 ساختمان مرکزی ثبت اسناد و امالک شهریار شرکت پارس تهویه Aشهریار  1387

 314 ۰واحدی مجتمع مسکونی کوثر  ۰۱۱پروژه  تعاونی مسکن بسیجیان مراغه مراغه 1387

 315 شرکت ملی نفت ایران ۳و ۰باشگاه شماره  شرکت ملی نفت ایران تهران 1387

 316 موزه هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد تهران 1387

 317 سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح وزارت دفاع Aتهران  1387

 318 واحدی تعاونی مسکن بسیج ۰۱۱پروژه   تعاونی مسکن بسیج قم قم 1387

 319 فروشگاه مرکزی رفاه همدان شرکت رفاه همدان 1387

 320 ساختمان انجمن صنعت نفت شرکت ملی نفت ایران تهران 1387

 321 مرکز درمانی ، آموزشی روانی ایران وزارت بهداشت تهران 1387

 322 کارخانه تولیدی شیشه ساوه جام شرکت ساوه جام ساوه 1387

 323 لیزینگ بانک پاسارگاد لیزینگ پاسارگاد تهران 1387

 324 پروژه مسکونی  خلیج فارس تعاونی مسکن ثبت احوال قم 1387

 325 باشگاه آبعلی شرکت ملی نفت ایران نفت ایران شرکت ملی آبعلی 1387

 326 فرهنگسرای نیاوران وزارت فرهنگ و ارشاد تهران 1387

 327 واحدی الدن ۱٩۰پروژه مجتمع مسکونی  شرکت توسعه سازان ناز Aمهرشهر  1387

 328 مهمانسرای وزیر نفت وزارت نفت تهران 1387

 329 نفت ساختمان فناوری وزارت نفت تهران 1387

 330 ساختمان گزینش و بسیج وزارت نفت وزارت نفت تهران 1387

 331 ستاد فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران دفتر فنی ستاد تهران 1387

 332 طبقه امام جعفر صادق (ع) ۱درمانگاه خیریه   هیئت امنای موسسه قم 1387

 333 انبار مرکزی شرکت دلونگی شرکت دلونگی تهران 1387

 



 

 

 ردیف نام پروژه کارفرما محل پروژه زمان

 334 اداری باران –مجتمع تجاری  شرکت فوالد باران دهلران تهران 1387

 335 تفریحی متقین اوقاف –مجتمع فرهنگی  شرکت سقف بهمن پاکدشت 1387

 336 فرهنگسرای مریم سازمان نوسازی مدارس قم 1387

 337 وزه استاد صبام وزارت فرهنگ و ارشاد تهران 1387

 338 پروژه مسکونی  تامین اجتماعی تعاونی مسکن تامین اجتماعی قم 1387

 339 بیمارستان فیروزگر مدیریت بیمارستان تهران 1387

 340 انبار مرکزی بانک صنعت و معدن بانک صنعت و معدن تهران 1387

 341 تعزیرات حکومتیپروژه مجتمع مسکونی کارکنان  سازمان تعزیرات حکومتی قم 1386

 342 ساختمان جدید التاسیس دیوان عدالت اداری شرکت ساختمانی کاشالوت تهران 1386

 343 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان خمین دفتر فنی اداره فرهنگ خمین 1386

 344 فرودگاه جزیره سیری مدیریت فرودگاه جزیره سیری 1386

 345 رخانه سیمان قیدار زنجانکا مدیریت کارخانه زنجان 1386

 346 ساختمان مرکزی لیزینگ بانک پاسارگاد شرکت یکتا لیزینگ پاسارگاد تهران 1386

اشتهارد و بوئین  1386

 زهرا

شرکت پخش فرآورده های 

 نفتی

شرکت نفت در اشتهارد و  CNGجایگاه تزریق گاز 

 جایگاه ) ۴بوئین زهرا (

347 

 348 کارخانه تولید قطعات یدکی شفق دانا ناشرکت شفق دا شهرک اتحاد 1386

 349 مجتمع مسکونی خلیج فارس آقای مهندس جوالنی ولنجک 1386

 350 سهالن کامپیوتر ۰و۰سایت انفورماتیک  شرکت سهالن کامپیوتر تهران 1386

 351 سینما صدف خارگ شهرداری خارگ خارگ 1386

 352 هتل پارسیان شرکت هتل پارسیان قم 1386

 353 ساختمان اداری شرکت نصب نیرو شرکت نصب نیرو تهران 1386

 354 مرکز خدمات روحانیون حوزه علمیه قم حوزه علمیه Aقم  1386

 355 تاالر سنگلج وزارت فرهنگ و ارشاد تهران 1386

 356 پروژه مسکونی زیتون موسسه نشر آثار امام قم 1386

 357 رابتاالر مح وزارت فرهنگ و ارشاد تهران 1386

 358 خ سعدی–ساختمان اداری شرکت بیمه ایران  شرکت بیمه ایران تهران 1386

 359 سایت انفورماتیک عابر بانک و جاری طالیی اداره ساختمان بانک سپه تهران 1386

 360 هتل فردوسی مدیریت هتل تهران 1386

 OPG 361شهرک مسکونی کارکنان شرکت نفت  تعاونی مسکن کارکنان نفت کن 1386

 



 

 

 ردیف نام پروژه کارفرما محل پروژه زمان

 A,B,C 362واحدی گلزار بلوکهای  ۰۱۱پروژه  صنایع دفاع تهران 1385

 363 ساختمان اداری پتروشیمی اراک شرکت پتروشیمی اراک تهران 1385

 364 شهید بهشتی4M2Lواحدی   ٦۰۱پروژه  شرکت ساختمانی شانلی یول تهران 1385

 365 واحد تجاری مهستان ۴۰۰پروژه مرکز خرید  شرکت مها بنای شهر کرج 1385

 366 جنت آباد -دانشگاه آزاد اسالمی  دانشگاه آزاد اسالمی تهران 1385

 367 کارخانه سیمان سفید نی ریز شرکت سیمان سفید نی ریز نی ریزفارس 1385

 368 بهشتی شهید4M5Lواحدی   ٦۰۱پروژه  شرکت ساختمانی کاشالوت تهران 1385

 369 شهید بهشتی1M5Lواحدی   ٦۰۱پروژه  شرکت ساختمانی فهندژ تهران 1385

 370 برج ستاره مهرویال شرکت ابنیه سازان مهر کرج 1385

 371 شهید بهشتی1M7Lواحدی   ٦۰۱پروژه  بنیاد تعاون آجا تهران 1384

 372 افخوابگاه دانشجویی خواهران اوق صندوق عمران موقوفات تهران 1384

 373 تختخوابی مریوان ۴٦بیمارستان  شرکت مهندسین آران غرب مریوان 1384

 374 دانشگاه پیام نور مهاباد دانشگاه پیام نور مهاباد 1384

 375 ساختمان پایانه مترو مهر شهر ۴۱مجموعه  شرکت کوالک ایرمک مهرشهر 1384

 376 فنی حرفه ایآموزش  ٩کارگاه های مرکزشماره  وزارت کار تهران 1384

 377 واحدی کوثر شیان ٦۰۰پروژه  بنیاد تعاون آجا تهران 1383

 378 درمانگاه خیریه یافت آباد صندوق عمران موقوفات یافت آباد 1383

 379 مجتمع قضایی رسالت شرکت بردو تهران 1383

 380 واحدی نیروی هوایی ۰۱۰پروژه  بنیاد تعاون آجا تهران 1383

 381 واحد شهرری –دانشگاه آزاد اسالمی  شرکت پارس کندوان قماتوبان  1383

 382 ساختمان مرکزی شرکت سامسونگ شرکت سامسونگ تهران 1382

 383 واحدی خلبانان شکاری ۰۴۱مجتمع  تعاونی خلبانان شکاری تهران 1382

 384 سپه شهر ۰۰واحدی بلوک  ۴۱پروژه  عمران و نوسازی اکباتان تهران 1382

 385 ساختمان اداری یزدگل شرکت یزدگل تهران 1382

 386 ساختمان تربیت بدنی دانشگاه  شریف شرکت ایران رامپ تهران 1382

 387 پروژه کارخانه فرآوری صنایع و معادن شرکت ایران رامپ هشتگرد 1382

 388 دماوند KV400کلید خانه  شرکت مازند نیرو تهران 1382

 389 اختمان نیروی انتظامی ارومیهس شرکت آذراوبا ارومیه 1382



 

 

 

 ردیف نام پروژه کارفرما محل پروژه زمان

 390 بیمارستان سوم شعبان مدیریت بیمارستان تهران 1382

 391 مرکز مخابرات نیروی انتظامی بندر عباس شرکت آذر اوبا بندر عباس 1382

 392 حسینیه ارشادمجموعه ساختمان و کتابخانه  جناب آقای دکتر میناچی تهران 1382

 393 مجتمع مسکونی کارکنان فرودگاه تعاونی مسکن شهید فودازی تهران 1382

 394 انبار میثم شرکت میثم بهشت زهرا 1382

 395 شهیدبهشتی -واحدی نیروی دریایی ۰۱۴پروژه  شرکت کاهنگان تهران 1382

 396 واحدی شهرک شهید بهشتی ۴۱پروژه  شرکت ابنیه فلزی تهران 1381

 397 ۰۰۱پلیس  –ستاد فرماندهی نیروی انتظامی  شرکت عمران نیرو تهران 1381

 398 کارخانه پاش کار شرکت پاش کار جاده کرج 1381

 399 واحد خواهران -دانشگاه امام صادق(ع) مدیریت دانشگاه تهران 1381

 400 ساختمان سرپرستی بانک سپه شرکت کاشالوت شیراز 1381

 401 واحدی شهید بهشتی ۱۰مجموعه  کت ایران  جیردهشر تهران 1381

 402 پروژه کوثر شیان 1Bواحدی  ۱۰بلوک  بنیاد تعاون آجا تهران 1381

 403 ساختمان ایجادیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهران 1381

 404 دانشکده صدا و سیما شرکت ایران بورگه تهران 1380

 405 فنی خودرو مرکز معاینه مدیریت پروژه تهران 1380

 406 ساختمان تفریحی کارکنان فرودگاه شرکت آژند آرمه تهران 1380

 407 پروژه دانه بندی گوگرد خارگ پتروشیمی خارگ جزیره خارگ 1380

 408 کارخانه فرش احمدیه شرکت احمدیه کرمان 1380

 409 برج اداری شرکت واگن پارس شرکت واگن پارس تهران 1380

 410 دانشکده صدا و سیما کت ایران بورگهشر تهران 1380

 411 ساختمان دادگستری شهریار شرکت بتون ساختمان شهریار 1380

 412 کارخانه تولیدی پاکشو(گلرنگ) شرکت پاکشو جاده کرج 1379

 413 ستاد شهر سالم ۰ورزشگاه شماره  شرکت اولکا شهرری 1379

 414 د رحیمیمجتمع علوم و فنون شهی شرکت اولکا شهرری 1379

 415 مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی بیمارستان مسیح دانشوری تهران 1379

 416 سایت ماهواره بانک ملی ایران اداره ساختمان بانک تهران 1377

 417 مجموعه انبارهای اداره بنادر و کشتیرانی سازمان بنادر و کشتیرانی چابهار 1376

 



 

 

 

 ردیف پروژه نام کارفرما محل پروژه زمان

کت بهار کهریزک 6731  ۴۰8 مجموعه انبار های بهار شر

کت مهندیس ساختمان بندر عباس 6731  ۴19 مجتمع معادن فاریاب شر

    ۴۰0 

 


