
سال اجرا شماره تماس مالک ساختمان- مهندس پروژه شرح رديف

93-95 9177120905 مهندس فلسفی-دکتر رزازان
پروژه 18 واحدی ساها-شهرک استقالل 

پروژه 10 واحدی قدوسی شرقی 
پروژه 10 واحدی خيابان سميه

1

92 9177000792 مهندس اقصايی پروژه 6 واحدی  فرهنگشهر 2

92 9173396054 اقای معاف پوريان پروژه 8 واحدی  وصال 3

94 9177151066 اقای کشاورز پروژه 18 واحدی بلوار مدرس- 6 طبقه 4

93 9171116810 اقای حافظ پروژه پروين بلوار زرگری -4 طبقه 5

93 9171124490 مهندس صدر نشين پروژه بلوار گلستان-4 طبقه 6

93 9171181480 مهندس شجاعی و اسالمی پروژه صدرا چهارراه پيرنيا-6 طبقه 7

93 اقای دارابی پروژه بلوار گلستان-6 طبقه 8

93 9170006125 اقای شجاعی پروژه خيابان استاد شهريار-4 طبقه 9

92-93 سازمان نظام مهندسی پروژه مجتمع رفاهی تفريحی صدرا 10

92 9171134550 مهندس ايمان بيگی پروژه بلوار دکتر حسابی-4 طبقه 11

93 9177153389 اقای ماليی پروژه قدوسی غربی-3 طبقه 12

92 9177172435 مهندس زارع پروژه شهرک وليعصر-4 طبقه 13

93 9177370900 مهندس نعمت اللهی پروژه خيابان شمس تبريزی-3 طبقه 14

93 9177018242 اقای حسينی پروژه بلوار نصر 4 طبقه 15

93 9385631158 اقای رنجبر پروژه شهرک فرهنگيان-3 طبقه 16

93 9173170502 اقای يوسفی پروژه باغ شهر دشتکوه 17

94 9175818801 مهندس صادقی پروژه جاده بوشهر خيابان صاحب االمر-4 طبقه 18

85 9177000792 مهندس اقصايی اجرای شيشه مجتمع مسکونی قاليشويی 19

91 9177153389 ماليی
اجرای شيشه دوجداره 

پروژه 100 واحدی پتروشيمی(ابيوردی) 20

84 مهندس اقصايی اجرای شيشه بيمارستان ايذه 21

83 مهندس طالع اجرای شيشه پروژه مسکونی تعاونی پشم شيشه 22

94-99 9131815870 حسن زاده بيش از ده ساختمان پيمانکاری  برادران حسن زاده 23

رزومه کاری صنايع توليدی بذرافشان



400 9171175751 مهندس محبتی ساختمان اقای محبتی -بلوار مدرس ايستگاه کاوه 24

400 9173182801 اقای رويين تن ساختمان اقای رويين تن -خيابان سفر ترمينال کارانديش 25

400 9177118436 اقای کارگزار ساختمان اقای کارگزار- خيابان وليعصر قصردشت 26

99 9173112087 اقای رزمی باغ اقای رزمی -شهر صدرا 27

400 9173208549 اقای حسينی ساختمان اقای حسينی - شهرک گلستان  28

99 9173048581 مهندس قناعتی ساختمان اقای مهندس قناعتی-بلوار آفرينش 29

400 9177018242 اقای سيد حسينی ساختمان اقای حسينی- بلوار نصر 30

99 9171048848 اقای کاظمی باغ اقای کاظمی - روستای پسکوهک 31

400 9173719360 اقای ايمانی باغ اقای ايمانی - شهرستان خان زنيان 32

98-400 9177282930 اقايان بشيری-کشاورز-داورپناه چندين ساختمان باغشهر - دشتکوه 33


