
1

Unite4. No 30 4، واحد 30خیابان سئول، شهرک سئول، کوچه نسترن، پالک  . Nastaran Alley. Shahrak-e-Seoul. Seoul St 

Tel: 0098  88033877-88040458   تلفن:88048953فاکس:  2188040458 -88033877    Fax: 0098  2188048953 

Website: www.crbco.ir   info@crbco.ir: Mail 



2

:شرکتمعرفی

دارایکهمهندسینومتخصصینازگروهیهمتبه1376سالدربناراهچاوششرکت
رایاجبمنظورهستند،کشورمهندسیوصنعتیعمرانی،هایپروژهانجامدرمفیدسوابق
باوتاسیساتوگازانتقالخطوطساختمان،راهسازی،هایرشتهدرزیربناییهایپروژه
.گردیدتاسیسکشورنیازبهتوجه

عایترحفظبااجتماعی،عدالتباهمگامپیشرفت،هدفباداردافتخاربناراهچاوششرکت
خصصمتومتعهدنیروهایاجراییومدیریتیتوانبهاتکاباوکارفرمایانبارابطهحسن
وابنیههایزمینهدرمهمهایطرحاجرایدرمفیدوسازندهاثراتمنشاتاکنونداخلی

اورپهنعرصهدرشرکتاینتوسعهطرحدههابربالغازمتجاوزاجرایواستبودهراهسازی
.ادعاستاینمویدعزیزایران

استعدادهاپرورشوآموزشبهخاصیتوجهبناراهچاوششرکتها،طرحاجرایموازاتبه
سیستماراستقربااستتوانستهداشته،داخلیانسانینیروهایتخصصیتوانبردنباالو

اییاجراموروهاطرحمدیریتسطحدرراقابلیوکارآزمودهمتخصصانمدیریتینوینهای
.نمایدعرضهکشورتخصصیوکارشناسیمجموعهبه
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یروهاینبهدسترسیومستمرهایفعالیتازحاصلتجربیاتسایهدربناراهچاوششرکت
بیمنضتامیباشدداراراالمللیبینسطحدررقابتیتواننوینهایآوریفنومتخصص

نیزدسیمهنفنیخدماتصدورتوسعهدرالمللی،بینهایفعالیتزمینهدرکشورکردننیاز
.نمایدمشارکت

هایدیتوانمنبهاتکاباوکشورمحترممسئولینحمایتومتعالخداوندیاریبااستامید
.اشیمبموفقوسهیمکشورسازندگیوخدمتدرهمیشهبتوانیمداخلی،اجراییوتخصصی

سطتووبودهکشورپیمانکاریفعالشرکتهایازیکیبناراهچاوششرکتحاضرحالدر
تهرشدرپیمانکاریامورانجامبرایجمهوریریاستراهبردینظارتوریزیبرنامهمعاونت

:استشدهصالحیتتاییدذیلهای

وتاسیساترشتهدر1پایه-ساختمانرشتهدر1پایه-راهسازیرشتهدر1پایه
آبرشتهدر5پایه-گازونفترشتهدر3پایه-تجهیزات
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مانیساختوراهسازیگاز،ونفتصنعتی،هایپروژهدرعمومیپیمانکاربهتبدیل-

طریقازکشورخارجوداخلدرکارآمدپیمانکارانزمرهدرشرکتارتقاوحفظ-
هبمتخصص،انسانینیرویآموزشوحفظباعملیاتیوتخصصیتوانافزایش

اتتجهیزوآالتماشینتامینوجدیداجراییومدیریتیهایسیستمکارگیری
.کاربامتناسبوموردنیاز

دریخارجوداخلیپیمانکارانومشاورمهندسینهایشرکتبامشارکتتشکیل-
هایپروژهدرشرکتمنظوربهمشارکتاعضایتواناییهایتکمیلوتجمیعجهت
.کشورخارجوداخلدربزرگ

:طریقازالمللیبینارتباطاتگسترش_

تشرکمستمرمعرفیوکشورخارجوداخلالمللیبینهایهمایشدرفعالحضور-
مختلفمجامعدر

مهندسیوفنیخدماتصادراتتوسعههایشرکتبامشارکت-

المللیبینوداخلیهایمناقصهدرفعالشرکت-

یمالمنابعتامینوجذبمنظوربهالمللیبینمالیموسساتباارتباطایجاد-
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:فعالیتهایزمینه

ECهایپروژهصورتبهراهسازیهایپروژهانواعساختوطراحی-

تجاریوتفریحیدرمانی،خدماتی،ساختمانی،هایپروژهانواعساختوطراحی-
ECهایپروژهصورتبه

EC/PC/EPCهایپروژهصورتبهفلزیوبتنیسنگینابنیهساختوطراحی-

تارگاهکشسیمان،کارخانهشاملصنعتیتاسیساتوکارخانجاتساختوطراحی-
EC/PC/EPCهایپروژهصورتبه...و

EC/PC/EPCهایپروژهگازونفتهایپروژهبامرتبطساختوطراحی-

هایپروژهدقیقابزاروالکتریکالمکانیکال،تاسیساتانواعساختوطراحی-
EC/PC/EPC
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ایمنیمشیخط

متعالدخداونیاریباپیمانکاریشرکتیکعنوانبهبناراهچاوششرکتمدیریت
یکراراستقوطراحیبهنسبتخودپرتالشکارکنانهمتومساعیبرتکیهباو

رهنگفارتقاضمنتا.استنمودهاقدامایحرفهبهداشتوایمنیمدیریتسیستم
درریسککاهشوکارکنانشغلیبهداشتحفظجهتمناسبیالگویبهایمنی،

اهدافهبنیلمنظوربهوراستاایندرلذا.کندپیدادستموجودهایفعالیتکلیه
:داندمیذیلمواردبهمتعهدراخودشدهاخذاستانداردهایبراساسومذکور

میزانوحوادثازناشیزیانهایوخطراتکاهشزمینهدرمستمرتالش.1
یسازایمنومطلوبکاریمحیطایجادوشرکتهایفعالیتازناشیریسکهای

.آن

قاارتمنظوربهایحرفهبهداشتوایمنیمدیریتسیستممستمربهبود.2
.شرکتعملکرد

یهاحوزهکلیهدرایحرفهبهداشتوایمنیمقرراتوقانونیالزاماترعایت.3
.شرکتفعالیت

-ایمنیائلمسرعایتبهنسبتکاالکنندگانتامینوپیمانکارانساختنملزم.4
.خدماتومحصوالتباارتباطدربهداشتی

ومنیایفرهنگسطحارتقاباکارکنانمیاندرکاریاطمینانوانگیزهایجاد.5
.عمومیمشارکت

.مستمرآموزشهایاجرایطریقازکارکنانآگاهیودانشسطحارتقا.6

بهنیلجهتایحرفهبهداشتوایمنیهایبرنامهواهدافبازنگریوتعریف.7
.مستمربهبود
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:بناراهچاوششرکتیکپارچهمدیریتسیستممشیخط

عمرانیهایپروژهاجرایفعالیتزمینهبا1376سالدربناراهچاوششرکت
وزاتتجهی،منابعبکارگیریوکارشناساندانشوتجاربازاستفادهباوتاسیس
ایشرکتهازیکیبعنوانحاضرحالدر،روزمهندسیدانشومناسبآالتماشین

کرامتهباحترامباشرکتاین.میباشدفعالیتمشغولکشورمهندسیواجراییفعال
شاءمنوداراییتریناصلیانسانینیرویاینکهبهاعتقادوانسانواالیارزشو

ابعمنتوانمندیوتجربهدانش،ازگیریبهرهباباشد،میتغییروتحولهرگونه
گرشناینباوبودهمتعهدارزشباسرمایهاینازصیانتوحفظبهنسبتداخلی،

ارداستاندبرمبنایراخودایحرفهبهداشتوایمنیمدیریتسیستمراهبردی،
هکلیفعالمشارکتازاطمینانوبا.استنمودهاستوارالمللیبینوملیهای

،آنانسالمتسطحارتقایجهتدرنهادنگاموایمنکارمحیطایجاددرکارکنان
ذینفع،طرفهایباارتباطتوسعهوگسترشای،حرفهبهداشتوایمنیفرهنگبهبود
.آوردمیفراهمرافرآیندها،وعملکرددرمستمربهبود

حرفهتبهداشوایمنیومحیطیزیست،کیفیتمدیریتسیستمهایانتخابضمن
OHSAS:2007)پروژهمدیریتوای 18001 ,2015:ISO 9001 ,2012:,

ISO 215002010:ISO/TS مدیریتسیستممشیخطرئوس(29001
:نمایدمیاعالمذیلشرحبهراخودیکپارچه

اللملیبینوملیهایاستانداردرعایت.1

ظرندرباشدهتوافقمواردبموقعانجامومشتریانانتظاراتونیازهاشناسائی.2
ملیپایدارتوسعهراستایدرحرکتوذینفعطرفهایگرفتن

.مشتریانرضایتمندیبهبودطریقازهاپروژهاخذمیزانافزایش.3

ربخشاثومستمر،شدهریزیبرنامه،هدفمندآموزشباپرسنلدانشسطحارتقاء.4
.دانشمدیریتتفکرپایهبر



8

والعهمطدربروزوپیشرفتهدانشبکارگیریوهاپروژهکیفیتمداومبهبود.5
.عمرانیهایپروژهاجرای

ومصالح،اتالفاتکاهشجهتدرسازمانکاریفرآیندهایمستمربهبود.6
.سازماندرانرژی

کتمشاروارتقاسازمانیهایارزشبسطوزیستایمنی،محیطفرهنگتوسعه.7
زیستمحیطوبهداشتایمنیمسائلدرکارکنان

ودگیآلازپیشگیریوحفظبهتعهد،محیطیزیستمقرراتوقوانینرعایت.8
.آنمستمربهبودوزیستمحیط

بهبودوحفظبهتعهدوایحرفهبهداشتوایمنیمقرراتوقوانینرعایت.9
.سازمانانسانینیروهایایمنیوسالمتمستمر

بهداخلیمشتریانعنوانبهکارکناندرساالریشایستهوانگیزشایجاد.10
.مستمربهبودوسازماناهدافبهنیلمنظور

سازیپیادهاستانداردهایبامطابقIMSسیستماستقرارجهتمنابعتامین.11
.شده

ستمسیازراخودپشتیبانی،فوقاصولرعایتبهتعهدضمنشرکتمدیریت
درکتحربهملزمراکارکنانکلیهاساسهمینبرونمودهاعالمیکپارچهمدیریت

ونترلکطریقازومدیریتنمایندهتعیینباومینماییمالذکرفوقاهدافمسیر
یبررسجهتمنظموایدورههایبازنگریانجاموشرکتعملکردمستمربهبود

الشتباکهگرانقدروعزیزهمکارانشمااز،هاسیستماینکاراییواثربخشی
درراودخسهموبخشیدمیعینیتراشرکتپویاییوبالندگیهمیشگی،وجدی
اهدافومشیخطصحیحدرکضمنداردانتظارنمایید،میاداملیتوسعه
گریاریها،دستورالعملوروشهااجرایگروهی،کارروحیهارتقایباشرکت
ار،پایدتوسعهجهتدرهموارهوبودهتعهداتوسیاستهااجرایوتحققدرسازمان

.برداریدگامشدهتعییناهدافبهدستیابیومستمربهبود
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:شاملگزارشیادامهدر

پیمانکاریصالحیتگواهینامه.1

(هاپروژهومرکزیدفتر)شرکتساختار.2

کلیدیعناصرومتخصصانسانینیروی.3

تجهیزاتوآالتماشینفهرست.4

توسعهوآموزشبهمربوطهایفعالیت.5

هاپروژهگزارش.6

مهندسیوفنیمجامعدرعضویتوهارضایتنامهها،تقدیرنامه.7

.گرددمیارائه

مدیریت شرکت چاوش راه بنا
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هاپروژهالگویسازمانینمودار
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نیروی انسانی متخصص و کلیدی

الس/سابقه مفید اجرایی سمت تاریخ اخذ آخرین 
مدرک

نوع مدرک و رشته 
تحصیلی نام و نام خانوادگی

28 مدیر عامل 72 عمران-لیسانس حسین اصالنی

29 رییس هیئت مدیره 71 عمران-لیسانس رضا قدوسی

29 عضو هیئت مدیره 71 عمران-لیسانس پیام نورخمامی

26 عضو هیئت مدیره 74 مکانیک-لیسانس شهرام خالقی

27 مدیر ماشین آالت 73 مکانیک-لیسانس پیوند نورخمامی

22 بخش معماریمدیر   78 مهندسی -فوق لیسانس 
معماری نیما ناصر

18 هاو سیستم هافرایند مدیر  90 عمران-فوق لیسانس  داریوش مهدی زاده

14 ITمدیر  97 امنیت اطالعات-لیسانس نازنین صفدری

14 کارگاه سرپرست  84 عمران-فوق لیسانس  محمدجواد حسینی

23 مسئول اجرایی 75 عمران-لیسانس ساعد صالحی

18 اهسرپرست دفتر فنی کارگ 80 عمران-لیسانس حسین چراغی

17 سرپرست کارگاه  81 عمران-لیسانس کمال خداکرمی

13 اهسرپرست دفتر فنی کارگ 85 عمران-لیسانس رسول عرفانی

12 یمرکزسرپرست دفتر فنی  86 عمران-لیسانس سعید دهدشتی

11 سرپرست کارگاه  87 عمران-لیسانس علی حیدری

22 سرپرست کارگاه  78 عمران-لیسانس علیرضا یاوری

7 سرپرست بخش تاسیسات
مکانیک 93 مکانیک-لیسانس رضا عظیمی فر

35 مالی دفتر مرکزیمدیر  63 حسابداری-لیسانس  محمدحسین بیات

26 مسئول مالی کارگاه 72 حسابداری-فوق دیپلم  عسگر مالمیری

18 مسئول مالی کارگاه 80 حسابداری-لیسانس  ظهراب یوسفی

18 مسئول انبار کارگاه ها 80 کاربرد -فوق دیپلم 
کامپیوتر جعفر کرمی
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دوره های آموزشی

تعداد پرسنل شرکت کنندهساعت/ مدتشرح دوره هاردیف

2508دوره های مدیریت1

2407دوره های برنامه ریزی و کنترل پروژه2

30015دوره های کامپیوتر3

ISO9001603دوره 4

685دوره های بازرگانی5

2805دوره های حسابداری6

1902دوره های نگهداری و تعمیرات ماشین آالت7

1001دوره های پایپینگ و متریال8

9pdms1201

10data sheet701

11pdf & p&id10101

12caeser701

13Msp701

14primavera701

201آموزش نرم افزار تدبیر15

201نرم افزار تدکار16

17pipe data11

18Autocad 2016701

19HSE203
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تجهیزات و ماشین آالت تحت مالکیت شرکت

تعدادنوعنام ماشین آالتردیف

2تن در ساعت120کارخانه آسفالت1

2تن در ساعت120سنگ شکن2

2طرح لیبهر-راه ماشینبچینگ پالنت3

D1552کوماتسو بولدوزر4

D61بولدوزر کاترپیالر5

4لیبهر-پوتنتاورکرین6

7053کوماتسو گریدر7

EC2103ولوو  -210هیوندا بیل مکانیکی چرخ زنجیری8

4703کوماتسو لودر9

901ال لودر10

902کوماتسو لودر11

1بولوناکسفنیشر12

HC51غلطک13

HRغلطک14 105- 2چرخ الستیکی آسفالت

1چرخ آهنی آسفالتغلطک15

HC1006ویبره غلطک16

13بنزتن16کمپرسی 17
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تجهیزات و ماشین آالت تحت مالکیت شرکت

تعدادنوعنام ماشین آالتردیف

7بنزتن10کمپرسی 18

1بنزتن کفی دار10جرثقیل 19

2تراکتورسازیبیل بکهو20

2ماکتراک میکسر21

2ماکلیتری20000تانکر آبپاش 22

1لیسترقیرپاش23

3فرگوسن-رومانیتراکتور24

1پرکینزکمپرسور25

2لیستربتونیر26

1برقیبتونیر27

4کومنز-رومانی-پرکینز-ولووژنراتور28

7_وانت29

ست کامل1الیکاتوتال استیشن30

ست7_ست کامل نقشه برداری31

5_رکتی فایر32

10لیتری50000الی 20000تانکر   33

8تن100الی 45سیلوی سیمان34

متر مربع7000فلزیتجهیزات قالب بندی35
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پروژه های ساختمانی

وضعیت تاریخ قراردادکارفرماعنوان پروژه
پیمان

ز شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکتختخوابی بابلسر280احداث اسکلت بیمارستان 
وربهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کش

_
در حال 

انعقاد قرارداد

1400/02/18دادگستری کل استان فارسدادگستری شیراز4مجتمع قضایی شماره 
در دست 

اجرا

در حال اتمام1395/12/25دانشگاه علوم پزشکی ایرانتختخوابی فیروزآبادی320تکمیل بیمارستان 

ز شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکتختخوابی اعصاب و روان شیراز250بیمارستان 
وربهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کش

1395/12/02
در دست 

اجرا

گذشته1390/07/20سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتیتختخوابی سیرجان200بیمارستان 

320احداث اسکلت و تاسیسات زیربنایی بیمارستان 
گذشته1389/07/19دانشگاه علوم پزشکی ایرانتختخوابی فیروزآبادی

گذشته1387/11/26سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتیتختخوابی بهشهر160بیمارستان 

گذشته1386/11/01دانشگاه علوم پزشکی ایرانتختخوابی امام جعفر صادق هشتگرد100بیمارستان 

گذشته1386/05/24دانشگاه علوم پزشکی ایرانتکمیل سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی همدان

یمارستان عملیات تاسیسات زیربنایی مکانیکی و برقی ب
تختخوابی امام جعفر صادق هشتگرد100

مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 
دانشگاه

گذشته1386/05/29

( ع)تختخوابی امام جعفر صادق 100احداث بیمارستان 
گذشته1385/11/30نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاههشتگرد

100اجرای فونداسیون و دیوارهای فاز اول بیمارستان 
گذشته1383/07/14ییسازمان تدارکات و تولید لوازم پزشکی داروهشتگرد( ع)تختخوابی امام جعفر صادق 

گذشته1383/05/17سازمان مسکن و شهرسازی استان تهرانواحدی و محوطه سازی128عملیات 

گذشته1381/09/16ییسازمان تدارکات و تولید لوازم پزشکی دارو2کارهای تکمیلی پروژه سها 

گذشته1378/09/30معاونت تامین مسکن امور جانبازانواحدی سیدالشهدا96پروژه 

گذشته1377/10/01بنیاد تعاون ارتشاجرای اسکلت فلزی بلوکهای مسکونی

گذشته1376/07/19عمران نیروی زمینی سپاهمحوطه سازی میالد
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پروژه های راه و ترابری

تاریخ کارفرماعنوان پروژه
وضعیت طول مسیرقرارداد

پیمان

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملهمدان-بهسازی و چهارخطه نمودن مسیر قهاوند
و نقل کشور

در دست اجراکیلومتر1400/07/1823

-عملیات زیرسازی قطعه دوم راه آهن همدان
سنندج

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور

گذشتهکیلومتر1396/05/2411

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملکنارگذر غربی همدان
و نقل کشور

در دست اجراکیلومتر1395/02/1327

ی تکمیل)سنندج -احداث باند دوم راه اصلی همدان
(دوم

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور

گذشتهکیلومتر1393/09/0925

احداث تقاطعات غیرهمسطح کنارگذر شهرستان 
اسدآباد

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور

1392/01/07
تقاطع 5

-غیرهمسطح
کیلومتر10

در دست اجرا

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملاحداث کنارگذر شهرستان اسدآباد
و نقل کشور

در دست اجراکیلومتر1389/08/0920

ی تکمیل)سنندج -احداث باند دوم راه اصلی همدان
(اول

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور

گذشتهکیلومتر1390/10/2225

1387/05/31دانشگاه علوم پزشکی همدانآسفالت محوطه بیمارستان بعثت
مترمر10000
بع

گذشته

عملیات اجرایی روکش آسفالت توپکا باند دوم
کنگاور-اسدآباد

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور

گذشتهکیلومتر1388/10/2132

Rاجرای عملیات خاکی و روسازی خیابان  و خط  1
1زهکش شماره 

گذشتهکیلومتر1387/06/132دانشگاه علوم پزشکی همدان

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملسنندج-احداث باند دوم راه اصلی همدان
و نقل کشور

گذشتهکیلومتر1385/03/2625

اجرای پروژه های مختلف راه های روستایی در 
استان همدان

1390-1381اداره راه همدان
200حدود 

کیلومتر
گذشته

گذشتهکیلومتر1383/08/269اداره راه همدانآسفالت محور تویسرکان به تونل دوالئی

گذشتهکیلومتر1383/06/0813اداره راه همدان3ه کنگاور قطع-عملیات بیس و آسفالت اسدآباد

گذشتهکیلومتر1381/05/246اداره راه کرمانشاهآجین-اجرای روکش آسفالت سنقر

گذشتهکیلومتر1397/07/297اداره راه کرمانشاهنهصح-اجرای روکش آسفالت باند قدیم بیستون

محور 20عملیات بیس و آسفالت کیلومتر صفر الی 
کنگاور-اسدآباد

گذشتهکیلومتر1381/02/0920اداره راه همدان
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پروژه های نفت و گاز

وضعیت 
پیمان طول مسیر

تاریخ 
قرارداد کارفرما عنوان پروژه

گذشته کیبومتر35
1395/06/0

6
و شرکت گاز سیستان

بلوچستان
اینچ زاهدان30و 24پروژه تکمیلی خط تغذیه 

گذشته کیلومتر27
1392/09/1

6
شرکت نفت مناطق 

مرکزی ایران
ا اینچ نفت خام از شیرخانه سبز آب ت16احداث خط لوله 

اینچ20نقطه اتصال خط لوله 

گذشته
مخزن ذخیره 12

فوالدی
1391/09/0

1
شرکت مهندسی و 
ساخت گروه مپنا

ساخت ونصب مخازن ذخیره سوخت شامل مخازن مواد 
نفتی مایع و منابع تحت فشار ذخیره گاز

گذشته
19مخزن متوسط و 5

مخزن کوچک
1392/11/0

1
شرکت مهندسی و 
ساخت گروه مپنا

عملیات ساخت و نصب مخازن کوچک و مخازن متوسط 
در محل کارخانه شرکت مپنا
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نیکی تکمیل اسکلت بتنی و اجرای کارهای ابنیه، تاسیسات برقی و مکا: موضوع قرارداد 
ساختمان اصلی، ساختمان های جنبی و محوطه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران: کارفرما 
مهندسین مشاور نوی: مشاور

ماه18: مدت اجرا طبق قرارداد 
مترمربع33453: زیربنای ساختمان اصلی 

مترمربع3194: زیربنای ساختمان های فرعی 
مترمربع12800: مساحت محوطه 

طبقه7: تعداد طبقات 
16370: مساحت زمین 

تختخوابی320: ظرفیت

تختخوابی فیروزآبادی320تکمیل بیمارستان 
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اصلی،ساختمانمکانیکیوبرقیتاسیساتابنیه،کارهایتکمیل:قراردادموضوع

محوطهوجنبیهایساختمان

درمانیوبهداشتیمراکزتجهیزوتوسعهتخصصیمادرشرکت:کارفرما

4گروهمشاورمهندسین:مشاور

ماه24:قراردادطبقاجرامدت

مترمربع31800:اصلیساختمانزیربنای

مترمربع1950:فرعیساختمانزیربنای

مترمربع24000:محوطهمساحت

طبقه4:طبقاتتعداد

مترمربع37000:زمینمساحت

تختخواب250:ظرفیت

تختخوابی اعصاب و روان شیراز250بیمارستان 
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ی تکمیل اسکلت بتنی و اجرای کارهای ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیک: موضوع قرارداد 

ساختمان اصلی، ساختمان های جنبی و محوطه

سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی: کارفرما 

مهندسین مشاور نوی: مشاور 

ماه18: مدت اجرا طبق قرارداد 

مترمربع16700: زیربنای ساختمان اصلی 

مترمربع800: زیربنای ساختمان فرعی 

مترمربع48500: مساحت محوطه 

طبقه6: تعداد طبقات 

مترمربع53189: مساحت زمین 
تختخواب200: ظرفیت

تختخوابی سیرجان200بیمارستان 
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اجرای عملیات خاکی و اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمان های فرعی: موضوع قرارداد 

مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی  : کارفرما 

مهندسین مشاور شورا: مشاور

ماه 24: مدت اجرا طبق قرارداد 

متر مربع25715: زیر بنای ساختمان اصلی 

مترمربع4206: زیربنای ساختمان های فرعی 

مترمربع16583: مساحت محوطه 

8: تعداد طبقات 

24573: مساحت زمین 

تختخوابی160: ظرفیت

تختخوابی بابلسر280بیمارستان 
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شیراز4شمارهقضاییمجتمعجنبیهایساختمانومحوطهساختمان،احداث:قراردادموضوع

فارساستانکلدادگستری:کارفرما

گارنوطرحمشاورمهندسین:مشاور

ماه36:قراردادطبقاجرامدت

مربعمتر30272:اصلیساختمانبنایزیر

مترمربع440:فرعیهایساختمانزیربنای

مترمربع9065:محوطهمساحت

7:طبقاتتعداد

مترمربع15000:زمینمساحت

...:ظرفیت

شیراز4مجتمع قضایی شماره 
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بهشهرتختخوابی160بیمارستانبتنیاسکلتوسازیپیخاکبرداری،عملیات:قراردادموضوع

عمومیودولتیتاسیساتوساختمانهامجریسازمان:کارفرما

رازیگرانمشاورمهندسین:مشاور

ماه18:قراردادطبقاجرامدت

مربعمتر8700:اصلیساختمانبنایزیر

مترمربع1400:فرعیهایساختمانزیربنای

مترمربع7400:محوطهمساحت

4:طبقاتتعداد

10500:زمینمساحت

تختخوابی160:ظرفیت

تختخوابی بهشهر160بیمارستان 
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ساختمانمکانیکیوبرقیتاسیساتابنیه،کارهایاجرایوبتنیاسکلتعملیات:قراردادموضوع
محوطهوجنبیهایساختماناصلی،

البرز-ایرانپزشکیعلومدانشگاه:کارفرما

نویمشاورمهندسین:مشاور

ماه18:قراردادطبقاجرامدت

مربعمتر7200:اصلیساختمانبنایزیر

مترمربع12:فرعیهایساختمانزیربنای

مترمربع22000:محوطهمساحت

3:طبقاتتعداد

مترمربع25000:زمینمساحت

تختخوابی96:ظرفیت

تختخوابی امام جعفر صادق هشتگرد100بیمارستان 
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عملیات تکمیل سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی همدان: موضوع قرارداد

دانشگاه علوم پزشکی ایران: کارفرما

1386/05/24: تاریخ قرارداد

تکمیل سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی همدان
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واحدی و محوطه سازی پیشوا و ورامین128عملیات : موضوع قرارداد

سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران: کارفرما

1383/05/17: تاریخ قرارداد

واحدی و محوطه سازی پیشوا و ورامین128عملیات 
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2عملیات تکمیلی پروژه ساختمان سها : موضوع قرارداد

سازمان تدارکات و تولید لوازم پزشکی داروئی: کارفرما

1381/09/16: تاریخ قرارداد

2عملیات تکمیلی پروژه سها 
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عملیات اجرایی کنار گذر غربی همدان: موضوع قرارداد

وزارت راه و شهرسازی: کارفرما

1395/02/13: تاریخ قرارداد

کیلومتر27: طول مسیر

کنار گذر غربی همدان
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عملیات اجرایی کنار گذر غربی همدان: موضوع قرارداد

وزارت راه و شهرسازی: کارفرما

1395/02/13: تاریخ قرارداد

کیلومتر27: طول مسیر

کنار گذر غربی همدان
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:هاپروژهازبرخیتصاویر


