صفحه 1

بخشی از رزومه کاری شرکت
در ایمنی ضد سرقت

آقای هادی ملکیان  -تنکابن -بعد از میدان کریم آباد

آقای وحدتی  -کالردشت

آقای احسان عبدالهی  -پاسداران  -بوستان هشتم

مجتمع پرنیان  -میدان فاطمی

آقای مهندس حمیدی  -اصفهان

مجنتع تندیس بنیان -میدان تجریش

آقای مهندس بیات  -بزرگراه چمران  -جنب آتی ساز

آقای هاشمیان  -بلوار فردوس

آقای صرافان  -اصفهان

آقای جواهری  -بلوار فردوس

صنایع اپتیک صا ایران  -اصفهان -خیابان کاوه

آقای مهندس قدیری  -جردن

آقای شهسواری  -میدان ملت  -خیابان میرزا علی

آقای کاظم زاده  -پل تاج

آقای شفاهی  -برزگراه رسالت-ابتدای بنی هاشم

آقای وفاداری  -اوین

آقای غفرانی  -ستارخان-خیابان سازمان آب

صنایع رنگ بوژان رزین  -خیبان فاطمی

آقای سمسارها  -کرج45-متری گلشهر

آقای مهندس امرالهی -میدان پونک  ،بلوار همیال

آقای فخاری  -خیابان نارمک-گلبرگ غربی

آقای پاییزی  -خیابان فرشته

آقای مهندس غدیریان  -اصفهان-بلوارآتش گاه

آقای شیخ االسالمی  -خیابان دانشگاه

شرکت ماموت -اتوبان تهران قزوین

شرکت طراحان راه روشن  -خیابان پانزده خرداد

آقای خاتمی  -شهریار

آقای دکتر بلورچی  -زعفرانیه

دانشگاه آزاد شهر ری  -اتوبان خلیج فارس

آقای مهندس مصطفوی  -سعادت آباد

وزارت امور اقتصادی و دارائی-میدان  15خرداد

آقای انارکی  -کرج میدان آزادگان

شرکت ارتباطات سیار-میدان ونک

آقای فتحتعلی خانی  -خیابان حافظ

شرکت زروان قشم-خیابان عباس آباد

آقای صدیقی  -ستارخان

آقای نصرالهی-خیابان دردشت

نهاد ریاست جمهوری  -انتهای خیابان پاستور

ساختمان معلم-خیابان ظفر

کارخانه گل چاپ  -بعد از شرکت سوپا شهر کردان

پروژه دلشاد-نازی آباد

آقای بهنام  -شهرک غرب

بانک سپه -میدان امام خمینی آقای مهندس عابدیان

خانم دکتر علیزاده  -شیراز

فروشگاه خشکبار تواضع  :پاسداران

آقای ترابی  -ستارخان  ،خیابان دریانو

موسسه مالی فرشتگان  -سعادت آباد

شرکت شاهین شهر سپاهان  -کرج

شرکت صنعتی و معدنی سیمین ران نیک  -سهروردی شمالی

آقای خدایی  -اشرفی اصفهانی

منزل آقای گرشاسبی  -سعادت آباد  -میدان سرو

آقای محسنی  -خیبان دماوند

شرکت پارس آرین گستر  -خیابان سعدی جنوبی

آقای عباسفر ( سفارش آقای حسینی)

خانم وحیدی  -روبروی جام جم

آقای مهندس صرافان -اصفهان  -خیابان مطهری

آقای افتخاری  -سعادت آباد

شرکت کاوندیش سیستم

آقای تهاجمی  -مرزداران

آقای رزمی  -خیابان حافظ -بین جمهوری و فرانسه

خانم جبار زاده  -خیابان کارگر شمالی

آقای عباسفر  -دیباجی جنوبی -روبروی پارک ارغوان

شرکت شهاب سرویس  -خیابان فاطمی

شرکت صنایع الکترونیک زعیم -میدان ونک
خانم فرخ منش  -سعادت آباد
اقای رنجبران  -شهر آراء
شرکت اشل  -پاسدران
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صفحه 2

بخشی از رزومه کاری شرکت
کرکره اتوماتيك مراکز صنعتی:

بازرگانی تسا -نیروگاه ظفر

کرکره اتوماتيك مسکونی و پارکينگ ها :

ماشین سازی نیروی محرکه  -قزوین  ،شهرک صنعتی البرز

پتروشیمی مبین-عسلویه

اقای خاک بیز  -خیابان ولیعصر ،باغ فردوس

شرکت پارسیان فوژان  -خیابان شریعتی

شرکت کنترل قدرت  -بهرگان

آقای موشحی  -میدان آرژانتین

شرکت نفت و گاز پارس  -خیابان فاطمی

پژوهشگاه نیرو  -یادگار امام

آقای پاییزی  -خیابان فرشته

شرکت زامیاد  -مشاور شرکت پروژه ساز

شرکت کیسون  -ساختمان فرهنگ  -شهرک غرب

آقای روحانی  -فرمانیه

شرکت لیزینک صعت و معدن  -خیابان خرمشهر

صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران -خیابان جام جم

آقای نعمتی  -خیابان میرزایی شیرازی-خیابان کامکار

شرکت پتروشیمی  -خیابان شیخ بهایی

هواپیمایی هما  -فردوگاه مهر آباد

نمایندگی ایران خودرو  -شیراز -کیلومتر  5جاده بندرعباس

شرکت مهندسی توسعه سایپا  -کیلومتر  14جاده مخصوص کرج

شرکت رامیار شیمی  -اشتهارد

آقای نوروزی  -میدان رسالت

شرکت سیستم های صندلی پارس  -کیلومتر  17جاده

آقای فقدانی  -روبروی پارک ملت

مهمان سرای نفتکش -محمودآباد

آقای کریمی  -خیابان انفالب ،خیابان صبا

شرکت تینا صنعت مبدل  -جاده مخصوص کرج

مجتمع دریا  -انتهای قیطریه  -کوچه جواد ساده

شرکت ارتعاشات صنعتی -جاده خاوران

ویالی هاشمیان  -لواسان

شرکت بهینه سازی مصرف انرژی  -ونک

آقای قاسمی  -نیاوران  ،بعد از سه راه مژده

ایران خودرو  -خراسان

آقای طاهر خانی  -شهرک غرب

شرکت آریا کیان  -کرج  ،هشتگرد

آقای حکاکی  -سه راه اوین

فرآورده های گوشتی مام  -کیلومتر  17جاده مخصوص کرج

آقای سامیر  -خیابان پادگان ولیعصر

شرکت پارس ژنراتور  -کرج  ،جاده مالرد

ویالی آقای البرزی  -کرج  ،مهرشهر

شرکت زربین گستر  -منطقه عسلویه

آقای نبی زاده  -خیابان دربند ،

شرکت توسعه پتروشیمی  -عسلویه  ،سایت پتروشیمی مبین

آقای ثمین  -اهواز

شرکت اشنایدر  -جاده شهریار  -شهرک صنعتی سیمین دشت

ویالی آقای خرازی نیا  -ازگل

شرکت دنیای مس-کاشان

آقای غیاثی  -جیرفت

گروه صنعتی هومان -کرمانشاه

ویالی آقای ذوالفقاری  -اقدسیه

آقای کوروش فر  -شیراز ،شهرک صنعتی

ویالی آقای ذوالفقاری  -اوشان
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آقای مهندس گازور  -شهرک غرب

شرکت ایران خودرو  -کابینهای رنگ نیرو محرکه

دفتر خانم مهندس نیک سار  -مجتمع مسکونی قیطریه

آقای رحیمی -جاده کهریزک-شرکت هما پک

اقای کاوندی  -پاسدران شمالی

شرکت انس-ماهشهر

آقای رنجبران  -شهر آرا

فرودگاه پیام-اتوبان کرج-مهرشهر

خانم کرمی مهر  -بین چهار راه جیحون و یادگار امام

شرکت عمران آذرستان-عسلویه
شرکت نفت فالت قاره-عسلویه
شرکت دانا پیشروپویا-شمس آباد
پایانه های نفتی  -خارک
تله کابین سیژ پاپا دربند  -رودبار قصران
شرکت واژه سبز  -شهرک پرندک
شرکت هگزان سیستم  -جاده مخصوص کرج
فرودگاه امام خمینی  -ترمینال بار  -خروجی دوم
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صفحه 3

بخشی از رزومه کاری شرکت
کرکره اتوماتيك مسکونی و پارکينگ ها :

آقای زکی سفارش اقای پوردیلمی -قصرالدشت

آقای شریف مرادی  -بر میدان فشم  ،روبروی بانک ملی

آقای کوثری وآقای ربیعی -خیابان شهید باهنر(نیاوران سابق)

رستوران  - Fast Foodابتدای اشرفی اصفهانی

آقای مهندس محمدی-شیراز -فلکه اطلسی-بلوار هجرت

مجتمع کامپیوتری شفق  -سعادت آباد

آقای صرافان-اصفهان

مجتمع پایتخت  -ابتدای خیابان میرداماد

آقای حاتمی -جاده ساوه  ،نرسیده به رباط کریم

آقای عبدالهی-عسلویه-بندر نخل تقی

آقای خرازی نیا-میدان فاطمی  -نبش خیابان شهید گمنام

مجتمع پارسیان-خیابان ولیعصر-جنوب هتل سیمرغ

آقای بابک پوالدگر-چهارراه مخبرالدوله  -ضلع شمال شرقی

رستوران یاهو-خیابان شریعتی

آقای پورزرندی -کرمان  -خیابان اقبال  -بعداز چهاراه آذر

فروشگاه چمن  -یوسف آباد

آقای الله پرور -سفارش آقای صابری -شیراز -خیابان مالصدرا

نمایشگاه تویوتا  -میرداماد

آقای طاهری زاده  -میدان آرژانتین  -خیابان الوند

ساختمان ایرتویا  -ابتدای جاده آبعلی

آقای آذر گون -ازیک اکباتان-داروخانه دکتر سعید لو

فروشگاه پوشاک  -تجریش،پاساژ قائم

آقای ستوده  -سعادت آباد ،نبش خیابان سی و نجم

فروشگاه پوشاک  -خیابان شریعتی  -چهارراه پلیس

جواهر فروشی مهدی  -بازار بزرگ گیشا

فروشگاه  - Disney toyمیدان محسنی

منابع آب ایران -خیابان زرتشت

آقای پور طاهر  -پل رومی  ،جنب ونوس برگر

فروشگاه رسالت  -یوسف آباد

لوازم خانگی محمد  -سه راه امین حضور -خیابان ایران

آقای زینلی  -بزرگراه همت -شهرک شهید باقری

آقای رزاقی  -میدان تجریش  ،به سمت امامزاده صالح

جواهر فروشی نوروزیان  -بازار بزرگ گیشا

فروشگاه ایران ترمه  -مولوی ،جنب خیابان مادر

جواهر فروشی قاضی  -بازار بزرگ گیشا

فروشگاه گل افشان  -خیابان دولت  -آقا میری

آقای روزبهانی  -خیابان بهار جنوبی

فروشگاه هارمین تکس -بازار بزرگ

فروشگاه پاکدام پارس  -پاسداران

آقای جاوید  -یوسف آباد

آقای سلطان زاده  -خیابان مقدس اردبیلی

بازار روز بروجردی  -دولت آباد

کافی شاپ شاه سون  -نیاوران  ،روبروی مجتمع تجاری نارون

فروشگاه عبایی -بازار بزرگ  ،روبروی مسجد زید

مهرگان ماشین آسیا  -روبروی خیابان فتحی شقاقی

آقای پیری  -خیابان ولیعصر  ،پاساژ کیش

آقای خرازی نیا  -میدان فاطمی  -پاساژ پرنیان

فروشگاه پرتو  -خیابان سمیه

آقای دکتر موسوی  -یزد  -بلوار  22بهمن

شرکت واژه پرداز اندیشه

آقای ابراهیمی نیا  -یزد -پاساژ پردیس

جواهر فروشی آقای منتظری  -گلپایگان

شرکت چهل ستون کرمان  -کرمان  ،خیابان دکتر اقبال

جواهر فروشی جاهدی  -بازار بزرگ گیشا

فروشگاه پارسیان نمایندگی آیوا  -مشهد ،خیابان سعدی

مجتمع تیراژه  -خیابان اشرفی اصفهانی

فروشگاه سواری  -مشهد ،بلوار سجاد

جناب آقای قربانی -خیابان شریعتی

مجتمع تجاری الماس شرق  -مشهد میدان سپاد

گیدفر  -میدان فردوسی -ابتدای سپهبد قرنی

فروشگاه آناهیتا  -تبریز  ،بازار چهارراه آبرسان

فروشگاه درخشش -خیابان الله زار

فروشگاه نقر هاشمیان  -تبریز ،بازار شمس تبریزی

آقای نکوئی -خیابان شوش

فروشگاه حیاتی  -تبریز  ،خیابان امامی

آقای پورحسینی  -خیابان جعفر آباد

آقای حاتمی شرکت -VOLVOرباط کریم

ساختمان پارسیان  -اهواز ،کیان پارس

شرکت اریف لیم-خیابان جلفا

مجتمع تندیس بنیان  -تجریش ،ابتدای خیابان جعفرآباد
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صفحه 4

بخشی از رزومه کاری شرکت
کرکره اتوماتيك مراکز تجاری واداری و فروشگاه ها :

شرکت منابع آب ایران-خیابان زرتشت

پنجره ودربهای :UPVC

آقای عباسپور  -نیاوران  ،جنب کالنتری نیاوران

نهاد ریاست جمهوری  -انتهای خیابان پاستور

آقای علیرضا عرب  -خیابان نصرت  -کوچه بهشت

ویالی آقای پیام مهر  -لواسان

چاپخانه روزنامه آسیا  -سه راه آذری

شرکت پارسیان گستر فخر -نهاوند-اول جاده کرمانشاه

ویالی آقای دادگر  -شهرک غرب

سازمان میادین میوه و تره بار  -شهر ری

پروژه دلشاد-نازی آباد

آقای فرزانه  -خیابان آپادانا

نمایندگی ایران خودرو  -فیروزکوه ،میدان سپاه

پروژه مجتمع خلیج فارس -سه راهه امین حضور

پارکینگ آقای هدایتی  -خیابان ولیعصر،خیابان ناهید

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  -خیابان حجاب

مجتمع اکتشافات نفت -سه راهه خیرآباد

پارکینگ آقای ترک اوالدی  -شهرک غرب  -فالمک

آتش نشانی  -قزوین

شرکت ماموت -اتوبان تهران قزوین

شمالی

شرکت خدمات پشتیبانی مهر  - 78بازار روزهای صادقیه ،

آقای بازقله -کرج

منزل مسکونی  -مشهد  -ابوسعید ابوالخیر  -پالک 117

آزادگان ،بعثت ،پیروزی ،آزادی ،جالل آل احمد ،بهمن

آموزشگاه بامداد -خیابان فتحی شقاقی

مجتمع مسکونی  -مشهد ،سلمان فارسی 9

بانک صادرات  -تبریز شعبه مصالی مرکزی

مجتمع تجاری تندیس-میدان تجریش

آقای الله پرور -شیراز  -خیابان قصرالدشت

شرکت سهالن  -استادیوم آزادی-نمایشگاه دائمی

آقای رمضانی-پاسداران

جناب آقای زکی -جنت آباد شمالی  -بهارستان ششم

چاپخانه شرکت واژه پرداز -خیابان دماوند بلوار اتحاد

آقای نصیری-خیابان نیروی هوایی

آقای زکی سفارش تجزیه چی -چهارراه قنات

موسسه مالی فرشتگان  -سعادت آباد

مجنمع آموزشی آفرینش -شهرک غرب

آقای زکی سفارش (آقای حاج حسینی)-خیابان دیباجی

فروشگاه زنجیره ای فراصرفه  -میدان فردوسی
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آقای کاشانی  -افسریه

آقای مهندس عسگری -خیابان نواب -ابتدای خیابان بریانک

آقای عظیمی  -گاندی

آقای طاهری-خیابان دیباجی جنوبی -خیابان مژگان-

شرکت بیدستان  -شجاع مرادی

سرکار خانم افکار -نیاوران  -روبروی مجتمع نارون

خانم معیری -امیرآباد

آقای پورزرندی -کرمان  -خیابان اقبال  -بعداز چهاراه آذر

صنایع غذایی برژان  -کرج -کمال آباد

آقای رفیعی -کمر بندی چالوس نمک آبرود

آقای موسوی  -خیابان سی متری جی

آقای احمد گیموش -بلوار آزادگان -پایین ترازساختمانASP

شرکت حس فرایند گستر -

آقای علی محمدی -بلوار آیت اله کاشانی

پتروشیمی تخت جمیشد  -ماهشهر

آقای کسایی  -پاسداران  ،خیابان گل نبی
پروژه دلشاد-نازی آباد
مهندس رکن _ باالی ساختمان تیراژه
مراکز عمومی:
مجموعه ورزشی نیل  -آموزش و پرورش منطقه دو
مجتمع ورزشی سام  -اتوبان مدرس
شرکت خدمات پشتیبانی مهر  - 78فرمانیه
راه آهن جمهوری اسالمی ایران  -خیابان شهید رجایی
بیمارستان هاشمی نژاد  -بالتر از میدان ونک
بانک سامان  -کرج شعبه جهانشهر
پروژه دلشاد-نازی آباد
اورسیز تکنیکال سرویس کیش -کیش
نمایندگی ایران خودرو  -کرمان
شرکت فرانشر  -شریعتی  ،جنب بستنی فروشی نیشکر
آموزشگاه بعثت  -فلکه دوم صادقیه ،ابتدای سازمان آب
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صفحه5

بخشی از رزومه کاری شرکت
درب (SLIDINGشيشه ای):

سيستم های کنترل تردد و قفل دیجيتالی

اداره حسابداری کل و بودجه بانک ملی  3دستگاه

شرکت عمران  -شهرک شهید باقری

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت  2دستگاه

شرکت بهکو  6دستگاه

ساختمان تجاری اداری  -خیابان شهید شیرودی

سازمان آبفا استان تهران  6دستگاه

شرکت چینی زرین  4دستگاه

فرودگاه پیام-جاده مخصوص کرج

سازمان امور مالیاتی کل کشور  1دستگاه

پاساژ تهران الکتریک  12دستگاه

پروژه آریو-شهرک غرب

سازمان کل امور زندان های تهران  1دستگاه

شرکت فراست  4دستگاه

پروژه مهندس حمیدی-اصفهان

سفارت هند  10دستگاه

شرکت آذر سیماب  6دستگاه

شرکت صنایع پشتیبانی انس-ماهشهر

بیمارستان بقیه ا ...اعظم  56دستگاه

بانک تجارت شعبه اسکندری  3دستگاه

رستوران شاندیز -خیابان گلشهر جردن

بیمارستان شریعتی  12دستگاه

بانک صنعت و معدن شعبه محمودیه  2دستگاه

مجتمع آموزشی منظومه خرد -خیابان ولنجک

بیمارستان خاتم االنبیاء  3دستگاه

بانک کشاورزی شعبه مرکزی (اراک)  1دستگاه

پتروشیمی مبین -عسلویه

بیمارستان کسری  4دستگاه

بانک مرکزی (کابل)  3دستگاه

مجتمع آموزشی منظومه خرد -خیابان ولنجک تهران

دارووسازی لقمان  12دستگاه

بانک توسعه  8دستگاه

دانشگاه علوم پزشکی تهران

داروسازی ابوریحان  4دستگاه

بانک سامان (ساختمان مرکزی)  12دستگاه

شرکت سامان دروازه هوشمند-ارومیه

تولید دارو  10دستگاه

فرودگاه مهرآباد (آشیانه یک)  2دستگاه

شرکت واژه پرداز اندیشه-خیابان دماوند تهران

نماد (تولید اولیه دارو پخش)  35دستگاه

بیمه دانا  9دستگاه

آقای جهان نورد-ارومیه

شرکت مواد تزریقی  31دستگاه

بیمه پارسیان  2دستگاه

آقای مدرسی -نظرآباد کرج

آزمایشگاه گروه بهمن  3دستگاه

بیمه رازی  1دستگاه

شرکت شبکه افزار  -خیابان ظفر

دانشگاه شهید بهشتی  4دستگاه

حفاظت اطالعات  1دستگاه

بانک ملت -خیابان فرصت

دانشگاه تربیت مدرس  1دستگاه

حفاظت نزاجا  3دستگاه

بانک رفاه اصفهان -استان اصفهان

دانشگاه علمی کاربردی  1دستگاه

صنایع شهید مسلمی  3دستگاه

تاالر گرمدره -شهر کرج

شرکت بی ای تی  40دستگاه

صنایع شهید محالتی  4دستگاه

سازمان سراج  -مترو طرشت

شرکت نوکیا زیمنس خیابان گاندی  34دستگاه

صنایع شهید همت  3دستگاه

شرکت اندیشه برتر  -خیابان مطهری  -خیابان سنایی

شرکت نوکیا زیمنس خیابان زاگرس  15دستگاه

صنایع موشک سازی شهید فصیحی  11دستگاه

هواپیمایی کیش ایر  -شهرک اکباتان

شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان  5دستگاه

وزارت بازرگانی (دفتر وزیر)  6دستگاه

موسسه مالی فرشتگان  -سعادت آباد

شرکت پارس خودرو  15دستگاه

شرکت نونر دیسک  7دستگاه

شرکت نفت فالت قاره  6دستگاه

شرکت دیتا  11دستگاه

شرکت مایکروتل  4دستگاه

شرکت کروز  19دستگاه

شرکت کار آذین  5دستگاه

شرکت مشتری پیما  4دستگاه

شرکت کروز  19دستگاه

سنتر فرودگاه ها  3دستگاه

شرکت مشتری پیما  4دستگاه

گمرگ جمهوری اسالمی ایران  -باالتر از میدان ولیعصر
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صفحه 6

بخشی از رزومه کاری شرکت
درب دیتا سنتر و ضد حریق

شرکت آدفا – جردن

دارو گستر نخبگان  -خیابان توانیر

خانم نافع  -اکباتان

بانک سینا  -آقای افتخاری خیابان وزرا

گسترش ارتباطان نوخاورمیانه  -ستارخان  -روبروی باقر خان

شرکت فاراده – بجنورد

آقای جلوخانی – برق بوعلی

ایز ایران  -پروژه سازمان جغرافیا  -خیابان معلم

پتروشیمی پردیس – عسلویه

شرکت آداک فناوری مانیا  -شهید بابایی

آب و فاظالب منطقه  - 5نواب

دانشگاه علوم پزشکی تهران  -بخش جنین شناسی

شرکت زرین ستون شمال غرب  -اردبیل

بسامد نگار  -خیابان فرجام

شرکت داده پردازی ایران –وزارت دارائی

شرکت ارتباط فراگستر ایرانیان (صدا و سیما)  -آقای پرستار

سایت بانک رفاه اصفهان  -دانشگاه صنعتی اصفهان

کمیته امداد امام خمینی – سوهانک

شرکت آریا همراه سامانه  -خیابان فتح

شرکت زیمنس-ونک  -خیابان خدامی

بیمه توسعه – خیابان جهان کودک

اداره استانداری اتباع خارجی  -قم

شرکت نستله  -ونک  -خیابان خدامی

آقای محمدی -وزارت دارایی

شرکت نو آوران موج = نارمک

بانک ملت  -خیابان فرصت

آقای والی – تجریش

شرکت آب و فاضالب استان تهران  -خیابان فاطمی

بانک قوامین  -خیابان رسالت

شرکت نگین تهران افزار – رسالت

بانک توسعه صادرات  -خ آرژانتین

صنایع شهید چمران -حکیمیه

شرکت عمران مسکن گستر -اصفهان

بیمه دانا  -خیابان گاندی

ذوب آهن پاسارگاد  -خیابان بخارست

داده پردازی تهران -شهرداری تبریز

سازمان هوا وفضا  -اتوبان بابائی

مرکز آمار ایران  -خیابان فاطمی

پاالیشگاه نفت نبریز -آذر شهر

شرکت افرانت  -تهران -خیابان سهروردی

شرکت پایگاه امن داده  -بلوار افریقا

توسعه داده ای نوین  -پخش فراورده های نفتی  -ایرانشهر

شرکت مهندسی عمران گستر دنا -خیابان بهشتی

صنایع الکترونیک زعیم  -میدان ونک

بازرسی کل نیروی انتظامی -خیابان مالصدرا

پروژه بانک ملت  -چهارراه ولیعصر

گروه فنی و مهندسی حلی نیا  -اهواز

پروژه بانک ملت  -خ فرصت

موزه دفاع مقدس  -بزرگراه حقانی

سازمان فناوری اطالعات شهرداری  -خیابان حافظ شمالی

بیمه پارسیان ایران خودرو  -خ الوند

رسانه تصویری شهید آوینی -شهرک غرب  -زرافشان

بانک رفاه کارگران  -خیابان رسالت

سازمان خصوصی سازی  -شهرک غرب  -مهستان

صنایع کامپیوتری ایران  -میدان نوبنیاد

ثبت اسناد استان تهران  -خیابان امام خمینی

شرکت ماموت  -جاده مخصوص کرج  -قزوین

شرکت مبنا  -پروژه اهواز

سیمان هرمزگان  -بندر خمیر

شرکت ساریان سیستم نوین  -سازمان هواپیمایی کرج

صنایع تعمیر توربین هواپیما  -جاده مخصوص کرج

شرکت پیوند دریا  -میدان آرژانتین

بیمه دانا  -خیابان انقالب

شرکت آریا ساسول  -عسلویه

دادگستری مرکزی کرج

نوسازان شهر تهران -برج گردون نواب

اداره دریانوردی مازندران  -اداره بنادر نوشهر

شرکت پترو پارس  -عسلویه

شرکت عمران مسکن گستر -اصفهان

صنعت نفت آبادان -آبادان

پتروشیمی مبین  -عسلویه

فوالد آلیاژی ایران  -یزد

وزارت دارایی  -میدان امام خمینی

موسسه اعتباری ایران کیش  -خیابان آرژانتین

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سازمان صدا و سیما  -خیابان ولیعصر

برج همراه اول  -میدان ونک

سازمان گمرگ جمهوری اسالمی ایران  -میدان ولیعصر

سازمان استانداری کشور  -استان خوزستان  -اهواز

بیمه مرکزی ایران  -خیابان افریقا

شرکت دارو سازی آتی فارمد -کرج

وزارت آموزش و پرورش منطقه  - 7خیابان سپهبد قرنی

صنایع مواد نسوز کشور  -یوسف آباد

فردوس ماشین  -پروژه عسلویه

پتروشیمی مرجان  -عسلویه

موسسه اعتباری فرشته  -خیابان سعادت آباد

هواپیمایی هما  -فرودگاه مهر آباد

شرکت مواد نسوز کشور  -خیابان یوسف آباد

مرکز کامپیوتر شهرداری  -اهواز

مشاین سازی منگان  -جاده مخصوص کرج

منطقه ویژه اقتصادی فوالد خوزستان

استانداری همدان

شرکت پرسی گاز  -سپهبد قرنی

دانشگاه صنعت نفت آبادان

شرکت بیمه

سازمان بسیج ادارات  -خیابان خردمند شمالی

مجتمع ورزشی مهستان  -شهرک غرب

کمیته امداد امام خمینی-لویزان

پتروشیمی امیر کبیر  -بندر ماهشهر

شرکت دخانیات مرکز - ITخیابان قزوین

شرکت فناوری نوین کشاورز -اتوبان کردستان

سازمان فن آواری شهرداری  -آبعلی

روزنامه همشهری  -دفتر مرکزی  -چهار راه پارک وی

بانک توسعه صادرات  -خیابان شریعتی

نیروگاه رامین  -اهواز

پتروشیمی آریا ساسول  -عسلویه

بناید مسکن آران بیدگل  -شهرستان آران بیدگل

شرکت شاتل  -خیابان شریعتی

بانک آرمان  -شهرک غرب  -خیابان دودمان

شرکت آسان موتور  -کیلومتر  6جاده مخصوص کرج

شرکت صا ایران  -نوبیناد

اداره پست استان گلستان
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صفحه 7

بخشی از رزومه کاری شرکت
درهای داخلی MDF

پرده های هوا

نمای کامپوزیت:

آقای جاللی-شاهرود -خیابان امام خمینی  -خیابان سامان

روغن نباتی مارگارین

تولیدی حصاری-حیابان مفتح

مهندس فهمیده -اتوبان حکیم  -چهارراه بلوار آسیای جنوبی روعن نباتی مارگارین -بهشهر

نمایندگی مجاز سایپا-آقای خسرو احمدی-محمد شهر کرج

آقای دیباج  -میدان تجریش  -خیابان دربند

مجتمع آموزشی منظومه خرد -خیابان ولنجک

دکتر حسنی پور-الهیجان

آقای شفاهی  -برزگراه رسالت-ابتدای بنی هاشم

شرکت ایلیا صنعت -شاهرود

مجتمع تجاری شهید باقری-انتهای اتوبان همت

آقای غفرانی  -ستارخان-خیابان سازمان آب

لوله نورد صفا  -جاده ساوه

آقای باقری فا-گوهردشت کرج

آقای رحمانی  -تاکستان -کیلومتر 3جاده قدیم قزوین تاکستان لوله پوشش ماهشهر -ماهشهر

نوین فن آورسما  -اصفهان

شرکت نوسازان شهر تهران  -خیابان نواب

تک ژن زیست  -تهران

نوین فن آورسما -شیراز

آقای علیرضا عرب  -جمالزاده نصرت

پالستیک ماشین الوان  -نظرآباد کرج

آقای شجاعی  -برج طالقانی  -کرج

طراحان فضای آرمانی  -خیابان میرداماد

شرکت گارد  -تهران

توزیع نیروی برق استان تهران

ساختمان تاژ  -کرج  -ورد آورد

شرکت سیمان ساوه  -جاده ساوه

در بازکن اتوماتيك

بنیاد مستعضفین و جانبازان  -اتوبان بعثت

ساختمان فرشته  -سعادت آباد

آقای حمید حیدری -گیالوند -اول جاده -فیروزکوه

پتروشیمی تند گویان  -کیلومتر  12اتوبان کرج و قزوین

مرکز جراحی سعادت آباد

آقای مهندس ماونداد نژاد  -کریم خان زند  -خیابان سنایی

شرکت سازه حیمد  -شریعتی

موسسه مالی فرشتگان  -سعادت آباد

آقای بختیاری  -تهران پارس -باالتر از فلکه سوم

آقای فریدونفر  -خیابان عباس آباد

آقای علیرضا عرب  -جمالزاده نصرت

آقای فرخ منش  -شهرک غرب

آقای فخر آبادی  -سعادت آباد
آقای خالقی  -کرج
مواد نسوز کشور  -یوسف آباد
آقای نظریان  -خیابان مطهری  -خیابان سهروردی
آقای موسوی  -خیابان سی متری جی
ساختمان فرشته  -سعادت آباد
اقای ترک پور  -خیابان سهروردی
شرکت شاتل  -خیابان شریعتی
پتروشیمی تخت جمیشد  -ماهشهر
موسسه مالی فرشتگان  -سعادت آباد
هتل بوتانیک  -شهرگرگان
مرکز خرید گنجیه کیش  -کیش
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