
 

  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                      

 

 242405ثبت : 

 گزیده ای از فعالیت های این رشکت
 

 موقعیت سال  اکرفرما جحم پروژه رشح پروژه اجرایئ ردیف

واحد  600 ازرساین مسکویناجرای گ 1
 )مسکونی(

 سازمان

 آ موزش و پرورش
1375 

 هترانپارس هتران،
 ) شهرک فرهنگیان (

2 
حموطه و اجرای ساخامتن ، 

 )ات مرحهل نصب و راه اندازی(موتورخانه 

واحد  35
 )صنعتی(

 1375 س پاه پاسداران
 ماهدشت الربز،

 ) پروژه میالد (

 اجرای لکیه امور اتسیسایت 3

 ازبیش 

 واحد  400
 )مسکونی و تجاری(

 خشیص
1375 

1380 
 سطح اس تان هتران

 ( پراکنده) 

واحد 1000 اجرای امور اتسیسایت 4
 )مسکونی(

 وزارت

 راه و شهرسازی
 جاده پارچنی پاکدشت، 1381

 ) شهرک نرگس (

مجموعه  12 اجرای اتسیسات آ برساین 5
 )شهری(

 شهرداری

 هتران
 22هتران ، منطقه  1381

 کهای سطح منطقه () پار 

 نصب و راه اندازی پکیج 6
 ) اخذ منایندگی در منطقه (

واحد 1000
 )مسکونی(

 گروه صنعیت

 اخگر

1381 

1382 
 جاده پارچنی پاکدشت،

 ) شهرک نرگس (

7 
اجراء،راهربی و نگهداری امور 

 ساخامتین و اتسیسایت

واحد 2000
 )مسکونی(

 ووزارت دفاع  

 پش تیباین نریوهای مسلح

1382 

1383 
 جاده پارچنی پاکدشت،

 ) شهرک شهید انجمو (

واحد  400 اجرای گازرساین مسکوین 8
 )مسکونی(

 وزارت

 راه و شهرسازی
 ورامنی 1383

 )شهرک سازماین فرمانداری(

9 
 گازرساین پروژه اجرای 

  و حموطهمسکوینواحدهای 

واحد  50
 )مسکونی و شهری(

 1383 سازمان خمابرات
 ونکحوایل  ، هتران

 شهرک شهید عباس پور ( )

جرای اتسیسات حراریت و برودیت ا 10
 تین( 120چیلر )نصب موتورخانه و 

مجموعه 
 )صنعتی(

رشکت دیزل 

 خودرو
1384 

 جاده قدمی ساوه، حوایل چهاردانگه
 (6سالن -)رشکت دیزل خودرو

 1صفحه 

 ساختمانی و تاسیساتیشرکت 

 پرشیا کیامهر
  و اجراء طراحی ، نظارت

 کلیه پروژه های 

 ساختمانی و تاسیساتی



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 2صفحه 

11 
اتسیسات ماکنیکی و اجرای 

 گازرساین

واحد  96
 )مسکونی(

 رشکت میل

 نفتکش
1384 

 سوهانکهتران، 
 ( جممتع مسکوین نفتکش) 

واحد  123 پروژه گازرسایناجرای  12
 (ویالئی)

 1384 خشیص
 چلندر، نوشهر

 ()شهرک ساحیل منظر درای

13 
 طرایح و اجرای

 اس تخر،سوان و جکوزی 

  مجموعه 15
 )ورزشی،تفریحی(

 1385 خشیص
 هتران و نوشهر

 () پراکنده 

14 
 یکی نگهداری اتسیسات ماکن 

 و موتورخانه

 ) مجموعه 2
 (صنعتی 

و وزارت دفاع 

 پش تیباین نریوهای مسلح
1385 

 پارچنی ،پاکدشت 
 () صنایع شهید رحمیی 

 ) مجموعه 1 اجرای پروژه هوای فرشده 15
 (صنعتی 

و وزارت دفاع 

 پش تیباین نریوهای مسلح
 هتران ، نوبنیاد 1385

 ()صنایع شهید صیاد شریازی

16 
 2/1)پیل اتیلن برساین خطوط آ  اجرای 

 پوندی  2و نصب علمک  گازرساین،(4ات 

واحد  123
 (ویالئی)

 چلندر، نوشهر 1386 خشیص
 ()شهرک ساحیل منظر درای

17 
 پروژه گازرسایناجرای 

  ساخامتین و حموطه

واحد  60
 (ویالئی)

 1386 خشیص
 نوشهر
 (سزبینه)شهرک ویالیئ 

18 
 طرایح،نصب و راه اندازی

 جممتع ورزیش  موتورخانه و
 )اس تخر،سوان و جکوزی( 

  مجموعه1
 )ورزشی،تفریحی(

 1386 خشیص
 نوشهر
 (سزبینه)شهرک ویالیئ 

 اجرای اتسیسات ماکنیکی و الکرتیکی 19

 ات مرحهل راه اندازی) برق صنعیت ( 

 ) مجموعه 1
 (صنعتی 

 الربز ، اش تهارد 1387 خشیص
 () اکرخاجنات گریس سازی 

20 
رساین پروژه گاز اجرای 

 مسکوین

 واحد  320
 (مسکونی  )

 1387 خشیص
 پاکدشت،جاده پارچنی

 ()شهرک قامئ



 

 

 

 

 

 

 

 

 3صفحه 

21 
 اجرای لکیه امور 

 ساخامتین و اتسیسایت

 بیش از

 واحد  800
 )مسکونی و تجاری(

 خشیص
1388 

1391 
 سطح اس تان هتران

 ) پراکنده (

22 
لکیه مراحل طرایح ات اجرای 

 ت در ساخت()مشارکساخت 

  متر 650

 ط(4)مسکونی 
 لویزانهتران ، حوایل  1389 خشیص

23 
لکیه مراحل طرایح ات اجرای 

 )مشارکت در ساخت(ساخت 

  متر 1400

 ط(6)مسکونی 
 پونکهتران ، حوایل  1390 خشیص

  واحد 17 مسکوینگازرساین اجرای  24

 م( 700)مسکونی 
 دربندهتران ، حوایل  1390 خشیص

 پروژه معرایناجرای  25
 ) انزک اکری و .... (

  واحد 40

 ) مسکونی (

رشکت خریین 

 مسکن ساز
 الربز، اش تهارد 1391

 )شهرک خریین مسکن ساز(

 واحد10 جتاریاجرای گازرساین  26
 ( تجاری) 

 1391 ابنک پاسارگاد
 هتران،کرج،لواساانت

 پراکنده ( شعب )

 واحد 20 جتاریاجرای گازرساین  27
 ( تجاری) 

 1392 نک پاسارگاداب
 اس تان هتران

 پراکنده ( شعب )

 واحد 170 مسکویناجرای گازرساین  28
 (مسکونی) 

 1393 شورای نگهبان
 هتران، صادقیه

 )پروژه ترجن(

29 
نصب و راه اندازی ایس تگاه 

 تقلیل فشار
 واحد 170

 (مسکونی) 
 1393 شورای نگهبان

 هتران، صادقیه
 )پروژه ترجن(

 واحد 20 جتاریین اجرای گازرسا 30
 ( تجاری) 

 1393 ابنک پاسارگاد
 اس تان هتران

 پراکنده ( شعب )

31 
 اجرای خط 

 دو پوند و شصت پوند
 واحد 170

 (مسکونی) 
 1393 شورای نگهبان

 هتران، صادقیه
 )پروژه ترجن(


