لیست برخی از پروژه های اخیر

کارخانجات و اصناف تولیدی

بیمارستان ها
1

بیمارستان و درمانگاه نیکان

20

شرکت بیمکث

2

بیمارستان فیاض بخش

21

شرکت پایا پلیمر دانا سمنان

22

شرکت رخشان صنعت ثنا

بیمارستان زاهدان (شرکت ریکندژ)

23

کارگاه گلد ایران

 5پروژه بیمارستان چشم پزشکی بینا

24

شرکت پرلیت

25

شرکت تعاونی گاوداران گرمسار

 7پروژه شبکه بهداشت قم

26

شرکت فن آوران پارسیان

 8بیمارستان اکبر آبادی

27

شرکت گچ کوه سفید سمنان

28

شرکت گچ جهان افروز سمنان

 10بیمارستان مولوی

29

شرکت شیما کفش

 11بیمارستان توسرکان

30

شرکت خدماتی شهروند

 12بیمارستان سینا

31

شرکت میهن نور

 13بیمارستان مدرس

32

شرکت گارنینا

 14بیمارستان مادران

33

شرکت نفت ایرانول

 15بیمارستان کودکان بهرامی

34

شرکت تولید برق منتظر قائم

 16بیمارستان اختر

35

شرکت ثامین

36

شرکت توسعه گچ متین

کارخانه تولیدی و مواد شوینده پرژک

37

چاپ مهرگان

 2کارخانه شماره یک روغنکشی ورامین

38

شرکت پاسارگاد صنعت باتری

 3کارخانه تولیدی پارس صدرا

39

گروه صنعتی قشونی

کارخانه تولیدی مهربان الیاف گرمسار

40

شرکت زرین مهد شیمی

 5کارخانه مزمز ایرانیان (کیش چیپس )

41

شرکت ماهون

 6کارخانه خانه و آشپزخانه ایران

42

شرکت تکنوشیر

 7کارخانه آریا فودان

43

شرکت کیش چیپس

 3بیمارستان روزبه

4
6

9

پروژه بیمارستان سینا

بیمارستان باهنر کرمان

کارخانجات و اصناف تولیدی
1

4

فرودگاه ها

 8کارخانه آرد وزیری

9

کارخانه تهران شیمی

1

فرودگاه ارومیه

 10کارخانه صدرا پروفیل

2

فرودگاه رشت (دند)

 11کارخانه داروسازی ثنامد

3

فرودگاه امام خمینی

 12کارخانه جین سابق

4

فرودگاه بین المللی شاهرود

 13کارخانه بارز پالستیک

5

فرودگاه سقز

 14کارخانه جهان شمش

6

فرودگاه گرگان

 15کارخانه شیرین نوین

7

فرودگاه کرمان

 16کارخانه کومش گچ سمنان

8

فرودگاه بین المللی مهرآباد

 17کارخانه سپاهان ترانس امین

9

فرودگاه سمنان

 18کارخانه تولید شبکه چدن اجاق گاز

10

ساختمانی و عمرانی

37

پروژه انبار گذر نامه اداره برق

1

شرکت شمیران سنتر

38

پروژه مجتمع تجاری طوبی

2

شرکت اصالت

39

پروژه معاونت غذا و دارو

 3شرکت ابنیه گستر شمال شرق

40

پروژه حسینیه داور زنیها

4

شرکت مهندسی بلند واالد

41

پروژه پارس سهند

6

شرکت پژوهشگران برق سعادت

42

پروژه معاونت بهره برداری شرکت توزیع برق تهران

7

شرکت آتی نیرو پاک گستر

43

سازمان تامین و تصفیه اداره آب و فاضالب

 8شرکت پارس ری انرژی بهار

44

پروژه آصف

 9شرکت پدید

45

پروژه هایپر استار

 10شرکت اتحاد نورد پارس

46

پروژه اوربیت آو انرژی عراق

 11شرکت همیار نیرو گستر

47

تابلوهای تعاونی مسکن شرکت واحد منطقه  7تهران

 12شرکت جهان اروم ایاز

48

پروژه آیریک سنتر

 13شرکت ستاره عمران زمین

49

گروه سرمایه گذاری بانک مسکن

 14شرکت برق و صنعت نورپرداز ورامین

50

پروژه برج سارینا نیاوران

 15شرکت پایا ابر مارال

51

پروژه کوزوو پردیس

 16شرکت مبنا گستران فیدار

52

دفتر محک ایرانیان

 17صنایع شهید مقدم

53

شرکت شاهوار کیمیای شاهرود

 18شرکت لنا یزد

54

شرکت اتحاد نورد پارسیان

55

پروژه بانک پارسیان سمنان

 20شرکت آوانگارد ولنجک

56

پروژه شرکت آب پردازان بهار

 21شرکت چهل چشمه

57

پروژه توسعه عمران حکمت ایرانیان

 23نیرومند پلیمر پارس

58

پروژه خانه سازی ایران

 24دفتر مشاور فنی و عمرانی رستگاری

59

پروژه مرکز اسناد انقالب اسالمی

 27شرکت مروارید غرب

60

ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

 28شرکت کیش چیپس

61

پروژه ساختمانی یاس شرق

 29پروژه اطلس مال

62

پروژه ساختمانی دانیال زاده

 30شرکت پتسا

63

پروژه دزا شیب

 31شرکت غرب استیل

64

پروژه مسکونی شرکت کیسون پرند

 32شرکت نیروسازان شایان

65

پروژه  15ولنجک

 33ماهان برق الوند

66

پروژه مجتمع آموزشی عالمه طباطبایی تهران

 34شرکت گل آسای سرما

67

 35شرکت شمس عمران

68

19

شرکت فن آوران صنعت استوناوند

 36موزه دفاع ملی استان سمنان

ساختمانی و عمرانی

13

شرکت کیان ظرف پویا

 73سازمان بازنشستگی استان تهران

14

شرکت آرسیس پار تاک پارس

 74پروژه کمیته امداد امام خمینی (ره )

15

شرکت پوالد پیچ کار

 75پروژه شرکت بیمه آسیا

16

شرکت تکنولوژی کابل ونداد

 76پروژه شرکت شاتل

17

شرکت الکترو توان

 77پروژه معاونت غذا و دارو

18

شرکت ثمین نیرو آریا

 78پروژه های بانک مسکن شعبه دکتر حسابی و نیاوران

19

شرکت تعدیل برق آسیا

 79پروژه بانک خاوران

20

شرکت تجهیز صنعت باران

 80پروژه شرکت پست تهران

21

شرکت کلهر تجارت باختر

 81پروژه ادرات بانک ملی

22

شرکت سام ست

 82مجتمع مسکونی البرز (پروژه شهید شهپریان )

23

شرکت لوله فوالدین کویر

 83پروژه ساختمانی مسکونی نیاوران

24

گروه مهندسی امیر بگلوی داریان

 84پروژه داروسازی نسیم

25

شرکت سازه صنعت کاران

 85پروژه اداری تجاری نیایش

26

شرکت ایمن توان پاساد

 86شرکت سهامی آب منطقه ای قم

27

شرکت نیروگاه خورشیدی

 87آزمایشگاه صنایع برق ایران

28

پروژه موسسه مالی و اعتباری دانشگاه امام صادق

 88پروژه بانک رفاه

29

شرکت راه سازی و عمران ایران

 89اداره برق ورامین

30

شرکت نیرو مهار پارسه

 90پروژه الماس شرق  -هروی

31

شرکت پوالد

 91پروژه بانک فناوری اطالعات پردیس تهران

32

شرکت ساماندهی صنف چوب

 92پروژه مسکن شهریار

33

شرکت سیمین تاب برتر

 93پروژه مسکونی فرشته

34

شرکت ساختمانی آژند

 94شهردار منطقه  8تهران

35

شرکت نفت پارس

36

شرکت پارس کنز

37

شرکت دانا انرژی البرز

 2شرکت آسیا تابلو

38

شرکت الیاف ارغوان گستر سپید

 3شرکت پویش قدرت

39

شرکت صبا نوآوران البرز

 4سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

40

شرکت تدبیر آفرینان هستی

 5شرکت زرین پوشش

41

شرکت خدمات ایمنی و آتش نشانی نگهبان

 6شرکت معیار تولید

42

شرکت کاران پالستیک راویس

 7شرکت آفتاب پاسارگاد

43

شرکت لینکو

 8شرکت صنایع رنگ سورمه

44

شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان

 9شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار

45

شرکت محترم آذرستان

 10شرکت سام صنعت اورنگ

46

شرکت صنعتی سپید گچ برگ سازان کویر گرمسار

 11شرکت فناوران توسعه صنعتی پویا

47

شرکت سیمان سنگسر

 12شرکت جهش نیرو

48

شرکت ها
1

50

شرکت سد فام توس

شرکت محترم پتروشیمی لرستان

88

خبرگزاری ایرنا

51

شرکت پارس دلتا

89

داده سامانه فن آوا

52

تهران گروه

90

پویا پژوهش باختر

53

پروژه بیمارستان چمران

91

آرین ذوب

54

پروژه کلینیک دندانپزشکی شهید رجایی

92

ذوب آهن آسیا

55

گسترش ایمنی و خدمات آتش نشانی نگهبان

93

شرکت صنعتی حدید افزا

56

صبا نوآوران فردوس

94

صنایع انرژی آبان

57

داده ورزی سداد

95

پروژه پاالیشگاه اصفهان

58

سمت و سوی ایرانیان

96

رعد توان الکتریک

59

شرکت احداث کنارگذر آزاد راه جنوب

97

پرشین تجهیز انرژی

60

آریان صنعت تیدا

98

موسسه گیاه پزشکی

61

شرکت ساختمانی آژند

99

نوین ایده پوش فردا

62

دانشگاه تربیت مدرس

100

اریس سازه پارسیان

63

شهر بازی اویسا

101

شیمی دارویی سینا پخش

64

پروژه مسکونی و تجاری بهاران

102

شورای نگهبان

65

شرکت توزیع برق گلستان

103

صنایع فوالدی سپهر پارت

66

شرکت توزیع برق سمنان

104

کفش نسیم

67

شرکت توزیع برق قم

105

آریا پترو گاز

68

شرکت توزیع برق تهران بزرگ

106

توسعه و کاربرد فناوری های نو

69

شرکت توزیع برق استان تهران

107

کورش نوین آریایی

70

شرکت رسپینا توان

108

فاوا شیمی

71

آریا پارس ثمین

109

فنی و مهندسی توسعه برق کویر اطلس

72

جهان چیدمان

110

جهاد دانشگاهی علم و صنعت

73

آمیژه سازان بهریز گستر

111

سازمان امور مالیاتی کشور

74

ستاره درخشان آرتام

112

سازمان تامین اجتماعی

75

پوشش پلیمر اسو

113

ایران خودرو خراسان

76

توان صنعت مبین

114

شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد

77

اندیشمندان مسکن ساز آرشام

115

روشنایی گستران خرم نیرو

78

آتی نیرو گستر پاک

116

توان برق آذربایجان

79

شرکت ندای انصار

117

شرکت مارگارین

80

نفت و پاالیش مکران

118

توسعه انرژی و آب مانا

81

شرکت کمیسان

119

پارس شیمی اترک تابان

82

شرکت بافتینه

120

حدید مبتکران

83

شرکت بافتسان

121

سینا پخش ژن

84

رضا پالستیک تابان

122

خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

85

کارا پردیس

123

خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

86

احداث کنار گذر آزاد راه جنوب

124

لوله پروفیل سهیل تهران

87

گل آسای سرما

125

لوله فوالدین آذرین آریا

 126توسعه ساختمان سپهر تهران

164

 127ژرف اندیشان صنعت شرق

165

 128سیم راد سما

166

 129ستاره زرین هدف

167

 130اوژن نیروی شرق

168

 131تامین نیرو آسا گستر

169

 132رنگین سفره سبز علیشاه

170

 133شرکت میهن

171

 134تکریس بنا

172

 135توسعه ساختمان آروشا

173

 136فرآیند آراد شیمی پخش

174

 137ذوب فلزات دیاموند

175

 138فنی و مهندسی ایمن پایدار سمنان

176

 139پژوهشگاه نصر

177

140

پارسیان کاغذ

178

141

شیمی پخش پیکان

179

 142هستی لبن پاکدشت

180

 143پناه نیروی البرز

181

 144توسعه عمران پارس آتیه

182

 145نصیر عمران آریا

183

 146مجتمع ذوب و نورد فوالد سمنان

184

 147محب نیروی جنوب

185

 148کیهان پرداز آمیژه

186

 149لوله و پروفیل سهیل تهران

187

150

لیف گستر

188

151

بنیاد خیریه احسان

189

 152پارسا چرم آسیا

190

 153پارمیس دقیق

191

 154انتقال برق روشا نیروی شرق

192

 155پارسیان چوب

193

 156پاژن سمنان

194

 157کابل باختر ایرانیان

195

 158ذوب آهن

196

159

197

160

198

161

199

162

200

163

201

