
  

  

کنترل عملیات اجرایی برخی از پروژه هاي  

ف
ردی

م مطلع کارفرمایینام و آدرس کارفرما و مقا موضوع قرارداد   وضعیت انجام 

1 
کنترل عملیات بتنی پروژه تعاونی 

پزشکی مسکن مهر بازنشستگان علوم
  ارومیه

، شـرکت تعـاونی مسـکن مهـر     2غربی، ارومیه، گلشـهر  آذربایجانآدرس: 
  پزشکی ارومیهبازنشستگان علوم

  پزشکی ارومیهکارفرما: شرکت تعاونی مسکن مهر بازنشستگان علوم
افتهاتمام ی  

2 
 38کنترل عملیات بتنی پروژه تعاونی 

  طرزیلو
  غربی، ارومیه، طرزیلوآدرس: آذربایجان
  طرزیلو 38کارفرما: تعاونی 

 اتمام یافته

3 
 22کنترل عملیات بتنی پروژه تعاونی 

  طرزیلو
  غربی، ارومیه، طرزیلوآدرس: آذربایجان
  طرزیلو 22کارفرما: تعاونی 

 اتمام یافته

4 
پروژه احداث  خاکیات کنترل عملی

  مرکز تجارت اطلس تبریز

  مشارکت شرکت ایران اطلس و مهندس رهبر
  پارك، مرکز تجارت اطلس تبریز آدرس: تبریز، ولیعصر، نگین

  جناب آقاي مهندس عبدالحسین رهبر
 اتمام یافته

5 
 60کنترل عملیات بتنی پروژه تعاونی 

 گلمان
  ا، گلمانخانهغربی، ارومیه، جاده دریآدرس: آذربایجان

  صدراکارفرما: شرکت صنعتی ایران
 اتمام یافته

6 
 7کنترل عملیات بتنی پروژه تعاونی 

 گلمان
غربی، ارومیه، جاده دریا، گلمانخانهآدرس: آذربایجان  

صدراکارفرما: شرکت صنعتی ایرن  
 اتمام یافته

7 

کنترل آسفالت بیندر و توپکا و کنترل 
 پـل  Cطرح اخـتالط آسـفالت الیـن    

  میانگذر دریاچه ارومیه

   1غربی، ارومیه، کارگاه شماره آدرس: آذربایجان
  صدراکارفرما: شرکت صنعتی ایرن

 اتمام یافته

8 

هاي تعاونی کنترل عملیات بتنی پروژه
سـازان  هواشناسی، ثبت احوال (آینـده 

  و سیماارومیه)، توزیع برق و صدا 
 اتمام یافته  2آدرس: ارومیه گلشهر 

9 

هـاي فـراق   عملیات بتنی پروژهکنترل 
ارومیه، آذربام ارومیه، رهگشا و نسیم 

  خرداد ارومیه
 اتمام یافته  2آدرس: ارومیه گلشهر 

10 

کنترل عملیات خاکی پـروژه احـداث   
 84سالن صنعتی به دهانه کلی حدود 

متـر   18000متر و به مساحت حدود 
  مربع

راه،  تهران، بعد از پلیس -  تبریزجاده  15کیلومتر بایجان شرقی، استان آذر
  ، شرکت صاف فیلم به نمایندگی آقاي محمدعلی نیکجوجاده کاشی تبریز

 اتمام یافته

  
  



  

  

(ادامه) کنترل عملیات اجرایی برخی از پروژه هاي  

ف
ردی

 وضعیت انجام نام و آدرس کارفرما و مقام مطلع کارفرمایی موضوع قرارداد 

11 
بتنـی پـروژه احـداث     کنترل عملیات

هـاي مسـکن   تعاونی تمع مسکونیمج
  مهر ارومیه

 اتمام یافته  70و30آذربایجان غربی، ارومیه، شرکت تعاونی مسکن شماره  آدرس: 

12 

کنترل عملیات بتنـی  پـروژه احـداث    
واحدي سـهند   312مجتمع مسکونی 

  واقع در شهر جدید سهند

  زسازي تبری گري ماشین تبریز، منطقه صنعتی قراملک، کارخانه ریخته
  سازي تبریز گري ماشین شرکت تعاونی مسکن ریخته

  آقاي مهندس محدودي
 اتمام یافته

13 

کنترل عملیات بتنـی پـروژه احـداث    
واحدي اندیشه  176مجتمع مسکونی 
  واقع در تبریز

  سازي تبریز گري ماشین تبریز، منطقه صنعتی قراملک، کارخانه ریخته
  ریزسازي تب گري ماشین شرکت تعاونی مسکن ریخته

  آقاي مهندس محدودي
 اتمام یافته

14 
کنترل عملیات بتنی پروژه احداث 

  مرکز تجارت اطلس تبریز

  مشارکت شرکت ایران اطلس و مهندس رهبر
  پارك، مرکز تجارت اطلس تبریز آدرس: تبریز، ولیعصر، نگین

  جناب آقاي مهندس عبدالحسین رهبر
 اتمام یافته

15 

ح کنتـرل عملیـاتبتنی و کیفیـت مصـال    
هاي مسکونی  پروژه احداث ساختمان

  در نقاط مختلف کوي ولیعصر تبریز

  تبریز، ولیعصر، تقاطع شریعتی و رازي، کوي نسترن آدرس: 
  آقاي مهندس صارمی

 اتمام یافته

16 

ــداث    ــروژه اح ــاتبتنی پ ــرل عملی کنت
ــکن    ــاونی مس ــکونی تع ــع مس مجتم

  خودرو تبریز ایران

  خودرو تبریز طع توانیر، شرکت ایرانتبریز، سرباالیی ولیعصر، تقا آدرس: 
  جناب آقاي مهندس هاشمی

 اتمام یافته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


