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          اجراي طرح هاي عمرانی کشور با عرصهحضور فعال در در شهر مشهد با هدف 1356سال در  شرکت واریان

  تأسیس گردیده است .موده و استفاده از دانش و تکنولوژي روز زاز نیروهاي متخصص و کارآ بهره گیري

     سیسات درأساختمان و ت رشته هاي هاي متنوعی در پروژه،  واریانفعالیت از شروع چهار دهه با گذشت  اکنون

هاي آب و فاضالب و آماده سازي تاسیسات زیر و همچنین پروژه صنعتی ،اداري ، مسکونی درمانی ، هاي بخش

  .بنایی را در سطح کشور اجرا و تکمیل نموده است 

  :  خاتمه یافتههاي ه پروژ

  تختخوابی جهرم 273بیمارستان آموزشی 

  تختخوابی کوثر سمنان220مرکز سوختگی و سرطان بیمارستان  

 جهرم ابوطالبی فوق تخصصی قلب یمارستانب  

 تختخوابی آستارا 134بیمارستان حداث ا  

  تختخوابی دامغان  160احداث بیمارستان 

  تختخوابی درگز 96احداث بیمارستان  

  تختخوابی نهبندان 32احداث بیمارستان  

  گرمسارتختخوابی  100اجراي اسکلت بتنی بیمارستان  

 احداث ندامتگاه مرکزي بم 

  شبکه آبرسانی شهرهاي فردوس و اسالمیه ، بیرجند و شاهرود احداث ساخت منابع آب و  

  2(قطعه احداث خط انتقال آب سد کارده به تصفیه خانه مشهد (  

  احداث شبکه آبرسانی و فاضالب ناحیه صنعتی شهر جدید پرند 

 احداث سالن تولید قطعات اتومبیل ایران خودرو مشهد 

 احداث زائر سراي کارکنان دادگستري مشهد 

 احداث ساختمان اداري شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان 

 مسکونی سجاد شهر مشهد احداث مجموعه 

 احداث مجموعه مسکونی مهرك تهران  

 :در حال احداث  پروژه

  تختخوابی جهرم 250ستان تکمیل ساختمان و تاسیسات بیمار  

ات و ـتاسیس" ، "ابنیه ساختمان و" هايدر رشته  1ه ـذ رتبـاخ هـاي گذشتـواریان در دهه هاي ـصل تالشهاـح

 گردیده استاز سازمان مدیریت و برنامه ریزي  "نفت و گاز" ، "آب"هاي ه ـدر رشت 5ه ـرتب نـهمچنی "تجهیزات

.  

در جهت ارتقاي جایگاه و از آنجا که ارائه خدمات مهندسی با کیفیت مطلوب از اهداف کالن این شرکت می باشد 

بروز و گردآوري مجموعه اي از متخصصان با سعی بر این است که همانند گذشته با ایجاد سازمانی پویا و مدیریتی 

گرایش هاي فنی گوناگون به همراه استفاده از تکنولوژي و تجهیزات مناسب پروژه هاي محوله را به نحوي مطلوب 

  اجرا نماید تا بتواند خدمتگزاري شایسته براي میهن خویش باشد .

  

  

   18آدرس: خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، کوچه هشتم، پالك 

      021- 88518311- 2تلفن: 

  021- 88762505فکس اداري :  

 Varian.tehran@gmail.comایمیل :   





















گواهینامه صالحیت پیمانکاري
جناب آقاي  محمود  احمدي

مدیر عامل محترم شرکت واریان
شماره ثبت 1382

شناسه ملی 10380133581
با استناد به مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران و با توجه به احراز شرایــــط الزم و تأیید صالحیت آن 
شرکت در سامانه جامع تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی اجرایی، به این وسیله صالحیت آن شرکت براي انجام امور پیمانکاري به شــرح زیر 

اعالم می گردد.
با تعداد 4 کار مجاز رشته ساختمان و ابنیه پایه 1
با تعداد 4 کار مجاز رشته تاسیسات و تجهیزات پایه 1
با تعداد 3 کار مجاز رشته نفت و گاز پایه 5
با تعداد 3 کار مجاز رشته آب پایه 5

رعایت قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 1383/11/17 ، آیین نامه هاي اجرایی مربوطه و ظرفیت کاري مجاز در زمـان ارجاع کار 
توسط آن شرکت ضروري است.

 
سیدجواد قانع فر

رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاوران و پیمانکاران
این گواهینامه از تاریخ صدور تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ 1403/10/13 معتبر می باشد.

هرگونه تغییر در ارکان و سهام شرکت و اطالعات امتیازآوران (مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان امتیازآور)، باید حداکثر ظــرف سه ماه در •
سامانه ساجات (http://sajat.mporg.ir) ثبت شود.

هر قرارداد جدید حداکثر ظرف سه ماه پس از انعقاد قرارداد و صورت وضعیت هاي جدید پس از تأیید کارفرما باید در سامانه ســاجــات ثبت •
شود، تا امتیاز آنها هنگام تشخیص صالحیت دوره بعد و آزادسازي ظرفیت منظور شود.

در صورت مغایرت مطالب این گواهینامه با اطالعات موجود در پایگاه http://sajar.mporg.ir، اطالعات پایگاه اصالت دارد.

به مندرجات پشت صفحه گواهینامه توجه فرمایید.

549010 شماره:
1399/10/15 تاریخ:

پیوست:



























     مبالغ به میلیون ریال است                                                                                                                                                                                                                                                                       

تاریخمبلغ

1
باقیمانده تکمیل ساختمان و تاسیسات 

بیمارستان 250 تختخوابی جهرم
گروه 4وزارت راه و شهر سازيفارسعمرانی

1000/1445

1400/01/22
 689554 689,554      1400/08/07955500023000

قراردادهاي در دست اقدام

تاریخ تنظیم: 

ف
دی

ر

شرح پیمان
نوع 

پیمان

محل اجرا 

استان
مشاورکارفرما

  موافقت نامه شماره     

تاریخ

        مبلغ         

     قرار داد     

درصد آخرین صورت وضعیت 

پیشرفت 

فیزیکی

    سطح 

کل          

زمین      

متر مربع

سطح بنا 

احداثی متر 

مربع

1401/02/04



تاریخ تنظیم:

سطحاستان

 محل 

اجرا
 زیر بنا شماره و تاریخ قرارداهاخاتمهشروع

01/90/27972

1390/10/21

95/2/21623

95/12/28

ب ق ج -95/26

95/12/01

3247

74/07/16

 01/94/22932    

1394/07/05 

 01/90/315    

1390/01/17 

01/87/29316/ص/م س     

1387/11/26

01/96/17869/ص/م س     

1396/06/15

01/89/8872/ص/م س     

1389/03/26

01/86/12549/ص/س م   

1386/09/17

01/85/3104/ص/م س 

1385/12/22

7
اجراي اسکلت بتنی بیمارستان 100 

تختخوابی گرمسار
8789سمنانعمرانی

وزارت مسکن و 

شهرسازي
نوي

01/87/29318/ص/م س     

1387/11/26
3762110011000

 سه ماه قبل از پایان قرارداد باتمام 

رسیده است

01/85/2548م س    1385/10/5

501/7965/م س  

1383/7/12 

501/4607

1383/04/28

1004500

مبالغ به میلیون ریال است

3
بیمارستان فوق تخصصی قلب ابوطالبی 

جهرم
13951400فارسخصوصی

دانشگاه علوم 

پزشکی جهرم
120000گروه 4

23000

جمع کل قراردادها

2

مرکز سوختگی و سرطان و بونکرهاي 

رادیوتراپی بیمارستان 220 تختخوابی 

کوثر سمنان

13951400سمنانعمرانی

دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی 

29554510014500مهرزا

8795گیالنعمرانی

شرح برخی از قراردادهاي انجام شده

1401/02/04

ف
دی

ر

موضوع پیمان
نوع 

پیمان

مدت پروژه

مشاورکارفرما

درصد 

پیشرفت 

پروژه

مالحظات

1
تکمیل ساختمان و تاسیسات 

بیمارستان 273 تختخوابی جهرم
13901400فارسعمرانی

وزارت راه و 

شهرسازي
379514100گروه 4

10025000
در زمان قرار داد و تمدیدهاي 

مجاز باتمام رسیده است

احداث بیمارستان 160 تختخوابی 

دامغان
8589سمنانعمرانی

وزارت مسکن و 

شهر سازي
229760نوي

8
احداث ندامتگاه مرکزي 

بــم
8386کرمانعمرانی

وزارت مسکن و 

شهرسازي
40855نوي

وزارت مسکن و 

شهر سازي

پژوهش و 

برنامه 2
163170

1009000
بعلت نداشتن اعتبار 4 سال 

قرارداد تعلیق شده است

501/3303

1376/06/02

501/6292

1375/12/11

9
احداث بیمارستان 96 تختخوابی 

درگز
7685خراسانعمرانی

1004000
در زمان قرارداد باتمام رسیده 

است

6

4

عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی 

بیمارستان 64 تختخوابی جغتاي 

سبزوار

عمرانی
جغتاي 

سبزوار
7478

وزارت مسکن و 

شهرسازي
1743شورا

10020500

همراه 3 بیمارستان دیگر توسط 

وزارت مسکن و شهر سازي  

بصورت پایلوت در زمان مقرر 

باتمام رسیده است

وزارت راه و 

شهر سازي
34517810025000تینا فرایند

در زمان قرارداد به اتمام رسیده 

است
5

احداث بیمارستان یکصد 

تختخوابی آستارا



تاریخ تنظیم:

سطحاستان

 محل 

اجرا
 زیر بنا شماره و تاریخ قرارداهاخاتمهشروع

مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل قراردادها

شرح برخی از قراردادهاي انجام شده

1401/02/04

ف
دی

ر

موضوع پیمان
نوع 

پیمان

مدت پروژه

مشاورکارفرما

درصد 

پیشرفت 

پروژه

مالحظات

501/7245

79/6/8

501/15239

79/11/30

501/155

81/1/21

501/5074

82/5/13

79085

79/2/14

82004

82/12/17

460

75/10/25

363

77/9/15

693

78/12/28

697

78/12/28

8237

79/12/27

13
احداث مجموعه مسکونی سجاد شهر 

مشهد ( خصوصی )

غیر عمرانی 

با مصالح
7680مشهد

مسکن و شهر 

سازي خراسان

دفتر فنی 

مسکن و شهر 

سازي

______50001004000
در زمان قرارداد باتمام رسیده 

است

وزارت مسکن و 

شهرسازي
161801004630شورا

در زمان قرارداد و تمدید هاي 

مجاز باتمام رسیده است
10

احداث بیمارستان 32 تختخوابی

 نهبندان
7982خراسانعمرانی

شرکت شهرك 

هاي صنعتی 

خراسان

65051003000اوت
در زمان قرارداد باتمام رسیده 

است
11

احداث ساختمان اداري شرکت 

شهرك صنعتی خراسان
8082خراسانعمرانی

66251005000شورادادگستري خراسان
در زمان قرارداد باتمام رسیده 

است
12

احداث  زائر سراي کارکنان 

دادگستري مشهد

غیر 

عمرانی با 

مصالح

7580مشهد



تاریخ تنظیم:

سطحاستان

 محل 

اجرا
 زیر بنا شماره و تاریخ قرارداهاخاتمهشروع

مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل قراردادها

شرح برخی از قراردادهاي انجام شده

1401/02/04

ف
دی

ر

موضوع پیمان
نوع 

پیمان

مدت پروژه

مشاورکارفرما

درصد 

پیشرفت 

پروژه

مالحظات

112/772

78/3/11

74/3776

74/10/12

1011/11810

70/6/16

18
احداث سالن تولید قطعات اتومبیل 

ایران خودرو شهر مشهد
6769خراسانعمرانی

شرکت تولید 

قطعات اتومبیل
-67/12/232501003000

در زمان قرارداد باتمام رسیده 

است

11312

62/4/29

17544

60/9/16

3003

59/12/11

7-9-2سازمان امور

69/6/26آبرسانی شهرها

15093

67/9/19

13130/11

63/11/11

1518/11

68/2/8

22460/11

68/11/17

23409/11

62/3/8

2295

63/10/23

302/6628

62/11/05

50/140

57/7/29

در زمان پیش بینی شده باتمام 

رسیده است

15

تاسیسات برقی و مکانیکی استخر سر 

پوشیده دانشکده پرستاري و مامایی با 

%25 افزایش

غیر 

عمرانی با 

مصالح

7879تهران
دانشگاه علو 

پزشکی تهران

دفتر فنی 

دانشگاه
680

13000100_______مهندس کاملیاخصوصی 14

احداث مجموعه مسکونی مهرك 

تهران

(خصوصی)

غیر عمرانی 

با مصالح
7982تهران

1001200
در زمان قرارداد باتمام رسیده 

است

16
اجراي شبکه آب و فاضالب ناحیه 

صنعتی شهر جدید پرند فاز 2
-304100-شرکت عمران پرند7475تهرانعمرانی

در زمان قرارداد باتمام رسیده 

است

62
وزارت مسکن و 

شهر سازي خراسان

17
عملیات ساختمان بیمارستان  96 

تختخوابی نیشابور
7071خراسانعمرانی

وزارت مسکن و 

شهرسازي

19
 احداث یکدستگاه گروهان 

ژاندارمري کاشمر
60خراسانعمرانی

1006000
بعلت نبود اعتبار الزم از سوي 

کارفرما خاتمه پیمان گردید.

وزارت مسکن و 

شهرسازي خراسان
-13510012500

در زمان قرارداد باتمام رسیده 

است

1440شورا

-

23100350
در زمان قرارداد باتمام رسیده 

است
-

20
احداث 125 واحد مسکونی منطقه 

زلزله زده جنوب خراسان
5962خراسانعمرانی

سازمان آب منطقه 

اي تهران
252100-

در زمان قرارداد وتمدیدهاي مجاز 

باتمام رسیده است

22

احداث خط انتقال سد کارده به تصفیه 

خانه مشهد ( قطعه دوم ) و ارتباط 

مخازن C ، B  و ابنیه جنبی

67خراسانعمرانی

21
ساخت منبع 15000 متر مکعبی و 

تاسیساتی جنبی شهرستان شاهرود
6971شاهرودعمرانی

در زمان قرارداد باتمام رسیده 

است
71

سازمان آب منطقه 

اي خراسان
-210100طوس آب

100-
در زمان قرارداد و تمدیدهاي 

مجاز باتمام رسیده است

24

ساخت منابع 1500 و 100 متر 

مکعبی و خطوط انتقال و شبکه تصفیه 

شهر فردوس و اسالمیه

6265خراسانعمرانی
سازمان آب منطقه 

اي خراسان

امور نوسازي 

سازمان آب 

خراسان

152100-
در زمان قرارداد باتمام رسیده 

است

23
ساخت منبع 5000  متر مکعبی و 

شبکه انتقال آب به شمال شهر بیرجند
6368خراسانعمرانی

سازمان آب منطقه اي 

خراسان

امور نوسازي 

سازمان آب 

خراسان

184

25

ساخت منبع 200 متر مکعبی و شبکه 

آبرسانی روستاي اسفدن شهرستان 

قائن

63خراسانعمرانی
در زمان قرارداد باتمام رسیده 

است

26
نصب 1200 عدد انشعاب خانگی گاز 

در شهر مشهد

عمرانی 

بدون 

مصالح

6263خراسان
شرکت ملی گاز 

منطقه مشهد

دفتر مهندسی 

شرکت گاز
19

65
مسکن و شهر 

سازي خراسان

دفتر فنی 

مسکن و شهر 

سازي

17100-

1001007000شورا
در زمان قرارداد باتمام رسیده 

است

100-
در زمان قرارداد باتمام رسیده 

است

27
احداث 50 دستگاه واحد مسکونی 

پرسنل لشکر 77 مشهد
5759خراسانعمرانی

شرکت تعاونی 

مسکن لشکر 77



















ٌریدم تئیَ
 

لمبع ریدم
 

 تیفیک ي  یسدىُم  یىف ریدم
 

ییارجا ریدم
 

یرادا ریدم
هیمضت ي  یوببیتشپ - 

 )تیریدم ٌدىیبمو(

 ي  تیفیک لرتىک لًئسم
نًیساربیلبک

 

تیفیک سرزبب
 

تیفیک دىمربک
 

 ي دريآرب ،ٌرتم لًئسم
تیعضي ترًص

 لرتىک ،یسیر ٍمبورب لًئسم
یسیًو شراسگ ي  ٌشيرپ

 

ًیشرآ لًئسم
 

 رتفد لًئسم
تبمدخ ي یمًمع ظباير ي

یىیسگربک لًئسم
 

تیفیک هیمضت دىمربک
 

  ٌشيرپ ریدم
 

ٌبگربک تسرپرس
 

کیوبکم ي قرب یارجا لًئسم
 

یىف رتفد لًئسم
ٍیىبا یارجا لًئسم 

 ي یلبم ،یرادا لًئسم
یوببیتشپ

 

دريآرب ي ٌرتم سبىشربک
 

یشک ٍشقو سبىشربک
 

ییارجا نبسبىشربک
 

یعرف ناربکوبمیپ
 

ییارجا نبسبىشربک
 

یعرف ناربکوبمیپ
 

ٌشيرپ یشىم
 

رببوا دىمربک
 

دیرخ دىمربک
 

تالآ هیشبم دىمربک
 

یمًمع تبمدخ دىمربک
 

تسارح دىمربک 
 

بَ ٌشيرپ یوبمزبس تربچ
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نایراو تکرش ینامزاس تراچ    

یلبم ریدم
 

لاًما لًئسم
 

 لًئسم
 تبیلبم ٍمیب

یرادببسح لًئسم
 

 بب طببترا ي تبصقبىم لًئسم
یرتشم

 

تیفیک سرزبب
ٌشيرپ لرتىک سرزبب 

 

 HSE  سرزبب
 

بَدادرارق رًما لًئسم
 

 ي یرادُگو ،هیمبت لًئسم
تالآ هیشبم هیمبت

 

یوببیتشپ  لًئسم
بَ ٌشيرپ 

بَ رببوا لًئسم
 

HSE لًئسم

 

 تادىتسم ي شزًمآ لًئسم
 

 نبمتخبس لًئسم
 

 کیوبکم ي قرب لًئسم
 

 ي کچ ريدص لًئسم
 بَ ٌشيرپ ةبسح

 

00:یرگنزاب هرامش

 HR-F-39:کردم هرامش
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