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معرفی شرکت:
شرکت چاوش راه بنا در سال  1376به همت گروهی از متخصصین و مهندسین که دارای
سوابق مفید در انجام پروژه های عمرانی ،صنعتی و مهندسی کشور هستند ،بمنظور اجرای
پروژه های زیربنایی در رشته های راهسازی ،ساختمان ،خطوط انتقال گاز و تاسیسات و با
توجه به نیاز کشور تاسیس گردید.
شرکت چاوش راه بنا افتخار دارد با هدف پیشرفت ،همگام با عدالت اجتماعی ،با حفظ رعایت
حسن رابطه با کارفرمایان و با اتکا به توان مدیریتی و اجرایی نیروهای متعهد و متخصص
داخلی تاکنون منشا اثرات سازنده و مفید در اجرای طرح های مهم در زمینه های ابنیه و
راهسازی بوده است و اجرای متجاوز از بالغ بر دهها طرح توسعه این شرکت در عرصه پهناور
ایران عزیز موید این ادعاست.
به موازات اجرای طرح ها ،شرکت چاوش راه بنا توجه خاصی به آموزش و پرورش استعدادها
و باال بردن توان تخصصی نیروهای انسانی داخلی داشته ،توانسته است با استقرار سیستم
های نوین مدیریتی متخصصان کارآزموده و قابلی را در سطح مدیریت طرح ها و امور اجرایی
به مجموعه کارشناسی و تخصصی کشور عرضه نماید.
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شرکت چاوش راه بنا در سایه تجربیات حاصل از فعالیت های مستمر و دسترسی به نیروهای
متخصص و فن آوری های نوین توان رقابتی در سطح بین المللی را دارا میباشد تا ضمن بی
نیاز کردن کشور در زمینه فعالیت های بین المللی ،در توسعه صدور خدمات فنی مهندسی نیز
مشارکت نماید.
امید است با یاری خداوند متعال و حمایت مسئولین محترم کشور و با اتکا به توانمندی های
تخصصی و اجرایی داخلی ،بتوانیم همیشه در خدمت و سازندگی کشور سهیم و موفق باشیم.
در حال حاضر شرکت چاوش راه بنا یکی از شرکتهای فعال پیمانکاری کشور بوده و توسط
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای انجام امور پیمانکاری در رشته
های ذیل تایید صالحیت شده است:
پایه  1در رشته راهسازی -پایه  1در رشته ساختمان -پایه  1در رشته تاسیسات و
تجهیزات -پایه  3در رشته نفت و گاز -پایه  5در رشته آب
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 تبدیل به پیمانکار عمومی در پروژه های صنعتی ،نفت و گاز ،راهسازی و ساختمانی حفظ و ارتقا شرکت در زمره پیمانکاران کارآمد در داخل و خارج کشور از طریقافزایش توان تخصصی و عملیاتی با حفظ و آموزش نیروی انسانی متخصص ،به
کارگیری سیستم های مدیریتی و اجرایی جدید و تامین ماشین آالت و تجهیزات
موردنیاز و متناسب با کار.
 تشکیل مشارکت با شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران داخلی و خارجی درجهت تجمیع و تکمیل تواناییهای اعضای مشارکت به منظور شرکت در پروژه های
بزرگ در داخل و خارج کشور.
_ گسترش ارتباطات بین المللی از طریق:
 حضور فعال در همایش های بین المللی داخل و خارج کشور و معرفی مستمر شرکتدر مجامع مختلف
 مشارکت با شرکت های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت فعال در مناقصه های داخلی و بین المللی ایجاد ارتباط با موسسات مالی بین المللی به منظور جذب و تامین منابع مالی4

زمینه های فعالیت:
 طراحی و ساخت انواع پروژه های راهسازی به صورت پروژه های EC طراحی و ساخت انواع پروژه های ساختمانی ،خدماتی ،درمانی ،تفریحی و تجاریبه صورت پروژه های EC
 طراحی و ساخت ابنیه سنگین بتنی و فلزی به صورت پروژه های EC/PC/EPC طراحی و ساخت کارخانجات و تاسیسات صنعتی شامل کارخانه سیمان ،کشتارگاهو  ...به صورت پروژه های EC/PC/EPC
 -طراحی و ساخت مرتبط با پروژه های نفت و گاز پروژه های EC/PC/EPC

 طراحی و ساخت انواع تاسیسات مکانیکال ،الکتریکال و ابزار دقیق پروژه هایEC/PC/EPC
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خط مشی ایمنی
مدیریت شرکت چاوش راه بنا به عنوان یک شرکت پیمانکاری با یاری خداوند متعال
و با تکیه بر مساعی و همت کارکنان پرتالش خود نسبت به طراحی و استقرار یک
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای اقدام نموده است .تا ضمن ارتقا فرهنگ
ایمنی ،به الگوی مناسبی جهت حفظ بهداشت شغلی کارکنان و کاهش ریسک در
کلیه فعالیت های موجود دست پیدا کند .لذا در این راستا و به منظور نیل به اهداف
مذکور و براساس استانداردهای اخذ شده خود را متعهد به موارد ذیل می داند:
 .1تالش مستمر در زمینه کاهش خطرات و زیانهای ناشی از حوادث و میزان
ریسکهای ناشی از فعالیت های شرکت و ایجاد محیط کاری مطلوب و ایمن سازی
آن.
 .2بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای به منظور ارتقا
عملکرد شرکت.

 .3رعایت الزامات قانونی و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای در کلیه حوزه های
فعالیت شرکت.
 .4ملزم ساختن پیمانکاران و تامین کنندگان کاال نسبت به رعایت مسائل ایمنی-
بهداشتی در ارتباط با محصوالت و خدمات.
 .5ایجاد انگیزه و اطمینان کاری در میان کارکنان با ارتقا سطح فرهنگ ایمنی و
مشارکت عمومی.
.6

ارتقا سطح دانش و آگاهی کارکنان از طریق اجرای آموزشهای مستمر.

 .7تعریف و بازنگری اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای جهت نیل به
بهبود مستمر.
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خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت چاوش راه بنا:
شرکت چاوش راه بنا در سال  1376با زمینه فعالیت اجرای پروژه های عمرانی
تاسیس و با استفاده از تجارب و دانش کارشناسان و بکارگیری منابع  ،تجهیزات و
ماشین آالت مناسب و دانش مهندسی روز  ،در حال حاضر بعنوان یکی از شرکتهای
فعال اجرایی و مهندسی کشور مشغول فعالیت میباشد .این شرکت با احترام به کرامت
و ارزش واالی انسان و اعتقاد به اینکه نیروی انسانی اصلی ترین دارایی و منشاء
هرگونه تحول و تغییر می باشد ،با بهره گیری از دانش ،تجربه و توانمندی منابع
داخلی ،نسبت به حفظ و صیانت از این سرمایه با ارزش متعهد بوده و با این نگرش
راهبردی ،سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای خود را برمبنای استاندارد
های ملی و بین المللی استوار نموده است  .وبا اطمینان از مشارکت فعال کلیه
کارکنان در ایجاد محیط کار ایمن و گام نهادن در جهت ارتقای سطح سالمت آنان،
بهبود فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای ،گسترش و توسعه ارتباط با طرفهای ذینفع،
بهبود مستمر در عملکرد و فرآیندها ،را فراهم می آورد.
ضمن انتخاب سیستمهای مدیریت کیفیت  ،زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه
ای و مدیریت پروژه (, :2012 ISO 9001 ,:2015 OHSAS 18001 , :2007
 )ISO/TS 29001 : 2010 ISO 21500رئوس خط مشی سیستم مدیریت
یکپارچه خود را به شرح ذیل اعالم می نماید :
 .1رعایت استاندارد های ملی و بین اللملی
 .2شناسائی نیازها و انتظارات مشتریان و انجام بموقع موارد توافق شده با در نظر
گرفتن طرفهای ذینفع و حرکت در راستای توسعه پایدار ملی
 .3افزایش میزان اخذ پروژه ها از طریق بهبود رضایتمندی مشتریان .

 .4ارتقاء سطح دانش پرسنل با آموزش هدفمند  ،برنامه ریزی شده  ،مستمر و اثربخش
بر پایه تفکر مدیریت دانش .
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 .5بهبود مداوم کیفیت پروژه ها و بکارگیری دانش پیشرفته و بروز در مطالعه و
اجرای پروژه های عمرانی .
 .6بهبود مستمر فرآیندهای کاری سازمان در جهت کاهش اتالفات  ،مصالح و
انرژی در سازمان .
 .7توسعه فرهنگ ایمنی،محیط زیست و بسط ارزش های سازمانی وارتقا مشارکت
کارکنان در مسائل ایمنی بهداشت و محیط زیست
 .8رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی  ،تعهد به حفظ و پیشگیری از آلودگی
محیط زیست و بهبود مستمر آن .
 .9رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای و تعهد به حفظ و بهبود
مستمر سالمت و ایمنی نیروهای انسانی سازمان .
 .10ایجاد انگیزش و شایسته ساالری در کارکنان به عنوان مشتریان داخلی به
منظور نیل به اهداف سازمان و بهبود مستمر .

 .11تامین منابع جهت استقرار سیستم IMSمطابق با استانداردهای پیاده سازی
شده.
مدیریت شرکت ضمن تعهد به رعایت اصول فوق  ،پشتیبانی خود را از سیستم
مدیریت یکپارچه اعالم نموده و بر همین اساس کلیه کارکنان را ملزم به حرکت در
مسیر اهداف فوق الذکر مینماییم و با تعیین نماینده مدیریت و از طریق کنترل و
بهبود مستمر عملکرد شرکت و انجام بازنگری های دوره ای و منظم جهت بررسی
اثربخشی و کارایی این سیستم ها  ،از شما همکاران عزیز و گرانقدر که با تالش
جدی و همیشگی ،بالندگی و پویایی شرکت را عینیت می بخشید و سهم خود را در
توسعه ملی ادا می نمایید ،انتظار دارد ضمن درک صحیح خط مشی و اهداف
شرکت با ارتقای روحیه کار گروهی ،اجرای روشها و دستورالعمل ها ،یاری گر
سازمان در تحقق و اجرای سیاستها و تعهدات بوده و همواره در جهت توسعه پایدار،
بهبود مستمر و دستیابی به اهداف تعیین شده گام بردارید.
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در ادامه گزارشی شامل:

 .1گواهینامه صالحیت پیمانکاری
 .2ساختار شرکت (دفتر مرکزی و پروژه ها)
 .3نیروی انسانی متخصص و عناصر کلیدی
 .4فهرست ماشین آالت و تجهیزات

 .5فعالیت های مربوط به آموزش و توسعه
 .6گزارش پروژه ها
 .7تقدیرنامه ها ،رضایتنامه ها و عضویت در مجامع فنی و مهندسی
ارائه می گردد.

مدیریت شرکت چاوش راه بنا
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10

نمودار سازمانی الگوی پروژه ها

11

نیروی انسانی متخصص و کلیدی
نام و نام خانوادگی

نوع مدرک و رشته
تحصیلی

تاریخ اخذ آخرین
مدرک

سمت

سابقه مفید اجرایی/سال

حسین اصالنی

لیسانس -عمران

72

مدیر عامل

28

رضا قدوسی

لیسانس -عمران

71

رییس هیئت مدیره

29

پیام نورخمامی

لیسانس -عمران

71

عضو هیئت مدیره

29

شهرام خالقی

لیسانس -مکانیک

74

عضو هیئت مدیره

26

پیوند نورخمامی

لیسانس -مکانیک

73

مدیر ماشین آالت

27

نیما ناصر

فوق لیسانس  -مهندسی
معماری

78

مدیر بخش معماری

22

داریوش مهدی زاده

فوق لیسانس -عمران

90

مدیر فرایند هاو سیستم ها

18

نازنین صفدری

لیسانس -امنیت اطالعات

97

مدیر IT

14

محمدجواد حسینی

فوق لیسانس -عمران

84

سرپرست کارگاه

14

ساعد صالحی

لیسانس -عمران

75

مسئول اجرایی

23

حسین چراغی

لیسانس -عمران

80

سرپرست دفتر فنی کارگاه

18

کمال خداکرمی

لیسانس -عمران

81

سرپرست کارگاه

17

رسول عرفانی

لیسانس -عمران

85

سرپرست دفتر فنی کارگاه

13

سعید دهدشتی

لیسانس -عمران

86

سرپرست دفتر فنی مرکزی

12

علی حیدری

لیسانس -عمران

87

سرپرست کارگاه

11

علیرضا یاوری

لیسانس -عمران

78

سرپرست کارگاه

22

رضا عظیمی فر

لیسانس -مکانیک

93

سرپرست بخش تاسیسات
مکانیک

7

محمدحسین بیات

لیسانس  -حسابداری

63

مدیر مالی دفتر مرکزی

35

عسگر مالمیری

فوق دیپلم  -حسابداری

72

مسئول مالی کارگاه

26

ظهراب یوسفی

لیسانس  -حسابداری

80

مسئول مالی کارگاه

18

جعفر کرمی

فوق دیپلم  -کاربرد
کامپیوتر

80

مسئول انبار کارگاه ها

18

12

دوره های آموزشی
ردیف

شرح دوره ها

مدت /ساعت

تعداد پرسنل شرکت کننده

1

دوره های مدیریت

250

8

2

دوره های برنامه ریزی و کنترل پروژه

240

7

3

دوره های کامپیوتر

300

15

4

دوره ISO9001

60

3

5

دوره های بازرگانی

68

5

6

دوره های حسابداری

280

5

7

دوره های نگهداری و تعمیرات ماشین آالت

190

2

8

دوره های پایپینگ و متریال

100

1

9

pdms

120

1

10

data sheet

70

1

11

pdf & p&id

1010

1

12

caeser

70

1

13

Msp

70

1

14

primavera

70

1

15

آموزش نرم افزار تدبیر

20

1

16

نرم افزار تدکار

20

1

17

pipe data

1

1

18

Autocad 2016

70

1

19

HSE

20

3
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تجهیزات و ماشین آالت تحت مالکیت شرکت
ردیف

نام ماشین آالت

نوع

تعداد

1

کارخانه آسفالت

 120تن در ساعت

2

2

سنگ شکن

 120تن در ساعت

2

3

بچینگ پالنت

راه ماشین -طرح لیبهر

2

4

بولدوزر

کوماتسو D155

2

5

بولدوزر کاترپیالر

D6

1

6

تاورکرین

پوتن -لیبهر

4

7

گریدر

کوماتسو 705

3

8

بیل مکانیکی چرخ زنجیری

هیوندا  -210ولوو EC210

3

9

لودر

کوماتسو 470

3

10

لودر

ال 90

1

11

لودر

کوماتسو 90

2

12

فنیشر

بولوناکس

1

13

غلطک

HC5

1

14

غلطک

چرخ الستیکی آسفالت HR 105-

2

15

غلطک

چرخ آهنی آسفالت

1

16

غلطک

ویبره HC100

6

17

کمپرسی  16تن

بنز

13
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تجهیزات و ماشین آالت تحت مالکیت شرکت
ردیف

نام ماشین آالت

نوع

تعداد

18

کمپرسی  10تن

بنز

7

19

جرثقیل  10تن کفی دار

بنز

1

20

بیل بکهو

تراکتورسازی

2

21

تراک میکسر

ماک

2

22

تانکر آبپاش  20000لیتری

ماک

2

23

قیرپاش

لیستر

1

24

تراکتور

رومانی -فرگوسن

3

25

کمپرسور

پرکینز

1

26

بتونیر

لیستر

2

27

بتونیر

برقی

1

28

ژنراتور

ولوو -پرکینز-رومانی -کومنز

4

29

وانت

_

7

30

توتال استیشن

الیکا

 1ست کامل

31

ست کامل نقشه برداری

_

 7ست

32

رکتی فایر

_

5

33

تانکر

 20000الی  50000لیتری

10

34

سیلوی سیمان

 45الی  100تن

8

35

تجهیزات قالب بندی

فلزی

 7000متر مربع

15

پروژه های ساختمانی
عنوان پروژه

کارفرما

وضعیت
تاریخ قرارداد
پیمان

احداث اسکلت بیمارستان  280تختخوابی بابلسر

شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز
بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور

_

در حال
انعقاد قرارداد

مجتمع قضایی شماره  4دادگستری شیراز

دادگستری کل استان فارس

1400/02/18

در دست
اجرا

تکمیل بیمارستان  320تختخوابی فیروزآبادی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 1395/12/25در حال اتمام

بیمارستان  250تختخوابی اعصاب و روان شیراز

شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز
بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور

1395/12/02

در دست
اجرا

سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی 1390/07/20

گذشته

احداث اسکلت و تاسیسات زیربنایی بیمارستان 320
تختخوابی فیروزآبادی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1389/07/19

گذشته

بیمارستان  160تختخوابی بهشهر

سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی

1387/11/26

گذشته

بیمارستان  100تختخوابی امام جعفر صادق هشتگرد

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1386/11/01

گذشته

تکمیل سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1386/05/24

گذشته

1386/05/29

گذشته

1385/11/30

گذشته

سازمان تدارکات و تولید لوازم پزشکی دارویی 1383/07/14

گذشته

1383/05/17

گذشته

کارهای تکمیلی پروژه سها 2

سازمان تدارکات و تولید لوازم پزشکی دارویی 1381/09/16

گذشته

پروژه  96واحدی سیدالشهدا

معاونت تامین مسکن امور جانبازان

1378/09/30

گذشته

اجرای اسکلت فلزی بلوکهای مسکونی

بنیاد تعاون ارتش

1377/10/01

گذشته

محوطه سازی میالد

عمران نیروی زمینی سپاه

1376/07/19

گذشته

بیمارستان  200تختخوابی سیرجان

عملیات تاسیسات زیربنایی مکانیکی و برقی بیمارستان مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
 100تختخوابی امام جعفر صادق هشتگرد
دانشگاه
احداث بیمارستان  100تختخوابی امام جعفر صادق (ع)
هشتگرد
اجرای فونداسیون و دیوارهای فاز اول بیمارستان 100
تختخوابی امام جعفر صادق (ع) هشتگرد
عملیات  128واحدی و محوطه سازی

نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران

16

پروژه های راه و ترابری
عنوان پروژه

کارفرما

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

تاریخ
قرارداد

وضعیت
طول مسیر
پیمان

23 1400/07/18کیلومتر در دست اجرا

عملیات زیرسازی قطعه دوم راه آهن همدان-
سنندج

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور

11 1396/05/24کیلومتر

کنارگذر غربی همدان

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور

27 1395/02/13کیلومتر در دست اجرا

احداث باند دوم راه اصلی همدان -سنندج (تکمیلی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور
دوم)

احداث تقاطعات غیرهمسطح کنارگذر شهرستان
اسدآباد
احداث کنارگذر شهرستان اسدآباد

25 1393/09/09کیلومتر

گذشته

گذشته

5تقاطع
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
 1392/01/07غیرهمسطح -در دست اجرا
و نقل کشور
10کیلومتر
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور

احداث باند دوم راه اصلی همدان -سنندج (تکمیلی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور
اول)

20 1389/08/09کیلومتر در دست اجرا
25 1390/10/22کیلومتر

گذشته

آسفالت محوطه بیمارستان بعثت

دانشگاه علوم پزشکی همدان

10000مترمر
1387/05/31
بع

گذشته

عملیات اجرایی روکش آسفالت توپکا باند دوم
اسدآباد -کنگاور

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور

32 1388/10/21کیلومتر

گذشته

اجرای عملیات خاکی و روسازی خیابان R 1و خط
زهکش شماره 1

دانشگاه علوم پزشکی همدان

2کیلومتر

گذشته

احداث باند دوم راه اصلی همدان -سنندج

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور

25 1385/03/26کیلومتر

گذشته

اجرای پروژه های مختلف راه های روستایی در
استان همدان

اداره راه همدان

حدود 200
1381-1390
کیلومتر

گذشته

آسفالت محور تویسرکان به تونل دوالئی

اداره راه همدان

1383/08/26

9کیلومتر

گذشته

عملیات بیس و آسفالت اسدآباد -کنگاور قطعه 3

اداره راه همدان

13 1383/06/08کیلومتر

گذشته

اجرای روکش آسفالت سنقر -آجین

اداره راه کرمانشاه

1381/05/24

6کیلومتر

گذشته

اجرای روکش آسفالت باند قدیم بیستون -صحنه

اداره راه کرمانشاه

1397/07/29

7کیلومتر

گذشته

عملیات بیس و آسفالت کیلومتر صفر الی  20محور
17
اسدآباد -کنگاور

اداره راه همدان

20 1381/02/09کیلومتر

گذشته

1387/06/13

پروژه های نفت و گاز
طول مسیر

وضعیت
پیمان

شرکت گاز سیستان و 1395/06/0
6
بلوچستان

 35کیبومتر

گذشته

احداث خط لوله  16اینچ نفت خام از شیرخانه سبز آب تا شرکت نفت مناطق 1392/09/1
6
مرکزی ایران
نقطه اتصال خط لوله  20اینچ

 27کیلومتر

گذشته

عنوان پروژه

پروژه تکمیلی خط تغذیه  24و  30اینچ زاهدان

کارفرما

تاریخ
قرارداد

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

شرکت مهندسی و  12 1391/09/0مخزن ذخیره
فوالدی
1
ساخت گروه مپنا

گذشته

عملیات ساخت و نصب مخازن کوچک و مخازن متوسط
در محل کارخانه شرکت مپنا

شرکت مهندسی و 5 1392/11/0مخزن متوسط و 19
مخزن کوچک
1
ساخت گروه مپنا

گذشته

18

تکمیل بیمارستان  320تختخوابی فیروزآبادی

موضوع قرارداد  :تکمیل اسکلت بتنی و اجرای کارهای ابنیه ،تاسیسات برقی و مکانیکی
ساختمان اصلی ،ساختمان های جنبی و محوطه
کارفرما  :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران
مشاور  :مهندسین مشاور نوی
مدت اجرا طبق قرارداد  18 :ماه
زیربنای ساختمان اصلی  33453 :مترمربع
زیربنای ساختمان های فرعی  3194 :مترمربع
مساحت محوطه  12800 :مترمربع
تعداد طبقات  7 :طبقه
مساحت زمین 16370 :
ظرفیت  320 :تختخوابی

19

بیمارستان  250تختخوابی اعصاب و روان شیراز
موضوع قرارداد  :تکمیل کارهای ابنیه ،تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اصلی،

ساختمان های جنبی و محوطه
کارفرما  :شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی
مشاور  :مهندسین مشاور گروه 4
مدت اجرا طبق قرارداد  24 :ماه
زیربنای ساختمان اصلی  31800 :مترمربع
زیربنای ساختمان فرعی  1950 :مترمربع

مساحت محوطه  24000 :مترمربع
تعداد طبقات  4 :طبقه
مساحت زمین  37000 :مترمربع
ظرفیت  250 :تختخواب

20

بیمارستان  200تختخوابی سیرجان
موضوع قرارداد  :تکمیل اسکلت بتنی و اجرای کارهای ابنیه ،تاسیسات برقی و مکانیکی
ساختمان اصلی ،ساختمان های جنبی و محوطه
کارفرما  :سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی
مشاور  :مهندسین مشاور نوی
مدت اجرا طبق قرارداد  18 :ماه

زیربنای ساختمان اصلی  16700 :مترمربع
زیربنای ساختمان فرعی  800 :مترمربع
مساحت محوطه  48500 :مترمربع
تعداد طبقات  6 :طبقه
مساحت زمین  53189 :مترمربع
ظرفیت  200 :تختخواب

21

بیمارستان  280تختخوابی بابلسر
موضوع قرارداد  :اجرای عملیات خاکی و اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمان های فرعی
کارفرما  :مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی
مشاور  :مهندسین مشاور شورا
مدت اجرا طبق قرارداد  24 :ماه

زیر بنای ساختمان اصلی  25715 :متر مربع
زیربنای ساختمان های فرعی  4206 :مترمربع
مساحت محوطه  16583 :مترمربع
تعداد طبقات 8 :
مساحت زمین 24573 :
ظرفیت  160 :تختخوابی

22

مجتمع قضایی شماره  4شیراز
موضوع قرارداد  :احداث ساختمان ،محوطه و ساختمان های جنبی مجتمع قضایی شماره  4شیراز
کارفرما  :دادگستری کل استان فارس
مشاور  :مهندسین مشاور طرح گارنو
مدت اجرا طبق قرارداد  36 :ماه
زیر بنای ساختمان اصلی  30272 :متر مربع
زیربنای ساختمان های فرعی  440 :مترمربع

مساحت محوطه  9065 :مترمربع
تعداد طبقات 7 :
مساحت زمین  15000 :مترمربع
ظرفیت ... :

23

بیمارستان  160تختخوابی بهشهر
موضوع قرارداد  :عملیات خاکبرداری ،پی سازی و اسکلت بتنی بیمارستان  160تختخوابی بهشهر
کارفرما  :سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی
مشاور  :مهندسین مشاور رازیگران
مدت اجرا طبق قرارداد  18 :ماه
زیر بنای ساختمان اصلی  8700 :متر مربع
زیربنای ساختمان های فرعی  1400 :مترمربع
مساحت محوطه  7400 :مترمربع
تعداد طبقات 4 :
مساحت زمین 10500 :
ظرفیت  160 :تختخوابی

24

بیمارستان  100تختخوابی امام جعفر صادق هشتگرد
موضوع قرارداد  :عملیات اسکلت بتنی و اجرای کارهای ابنیه ،تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان
اصلی ،ساختمان های جنبی و محوطه
کارفرما  :دانشگاه علوم پزشکی ایران  -البرز

مشاور  :مهندسین مشاور نوی
مدت اجرا طبق قرارداد  18 :ماه
زیر بنای ساختمان اصلی  7200 :متر مربع
زیربنای ساختمان های فرعی  12 :مترمربع
مساحت محوطه  22000 :مترمربع
تعداد طبقات 3 :

مساحت زمین  25000 :مترمربع
ظرفیت  96 :تختخوابی

25

تکمیل سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی همدان
موضوع قرارداد  :عملیات تکمیل سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارفرما  :دانشگاه علوم پزشکی ایران
تاریخ قرارداد1386/05/24 :

26

عملیات  128واحدی و محوطه سازی پیشوا و ورامین
موضوع قرارداد  :عملیات  128واحدی و محوطه سازی پیشوا و ورامین

کارفرما  :سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران
تاریخ قرارداد1383/05/17 :

27

عملیات تکمیلی پروژه سها 2
موضوع قرارداد  :عملیات تکمیلی پروژه ساختمان سها 2

کارفرما  :سازمان تدارکات و تولید لوازم پزشکی داروئی
تاریخ قرارداد1381/09/16 :

28

کنار گذر غربی همدان
موضوع قرارداد  :عملیات اجرایی کنار گذر غربی همدان
کارفرما  :وزارت راه و شهرسازی
تاریخ قرارداد1395/02/13 :
طول مسیر 27 :کیلومتر

29

کنار گذر غربی همدان
موضوع قرارداد  :عملیات اجرایی کنار گذر غربی همدان
کارفرما  :وزارت راه و شهرسازی
تاریخ قرارداد1395/02/13 :
طول مسیر 27 :کیلومتر
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تصاویر برخی از پروژه ها:
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