
 

 

 

 

 

 شرکت ساختماني و مهندسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته ابنيه و ساختمان 1رتبه 

 راه و ترابري 1رتبه 

 تاسيسات تجهيزات 1رتبه 

 رشته آب  1رتبه 

 رشته نيرو 5رتبه 

 رشته نفت و گاز 5رتبه 

 

 

 

  

 

 

Construction & Engineering Co. 

 

 معرفي سوابق کاري در ده سال گذشته
 سوابق اجرایی احداث بیمارستان

 

 تختخوابی بوشهر 011تختخوابی سوانح سوختگی تهران                               احداث بیمارستان  051احداث بیمارستان 

 تختخوابی یاسوج 011تختخوابی سوانح سوختگی اهواز                                احداث بیمارستان  011احداث بیمارستان 

 احداث بیمارستان تامین اجتماعی کوثر بروجرد                                    EPCاحداث بیمارستان بزرگ دشت آزادگان بصورت 

 تختخوابی آبادان   40تختخوابی تبریز                                               احداث سازه فلزي بیمارستان  011-011احداث بیمارستان 

 تختخوابی اعصاب و روان شیراز 051احداث اسکلت بتنی بیمارستان              EPCتختخوابی دکتر شریعتی تهران بصورت  011احداث بیمارستان 

 تختخوابی تامین اجتماعی زنجان 041تختخوابی خاتم االنبیا شیراز                    احداث بیمارستان  303احداث اسکلت بتنی بیمارستان 

 تختخوابی شهداي هفتم تیر شهر ري      احداث بیمارستان تخصصی گل گهر سیرجان   301احداث اسکلت بتنی بیمارستان 

 تختخوابی یزد                                           051احداث اسکلت بتنی بیمارستان تأمین اجتماعی 
 

 سوابق اجرایی احداث ساختمان هاي اداري و رفاهی
 

 سمنان  -احداث ساختمان اداري شرکت بیمه البرز                                                         مجتمع اداري افق 

                  یه مجتمع تجاري پردیس البرز                                                                            مجتمع تجاري اداري گل فرمان

 ان رستمجتمع تجاري اداري سهند                                                                              احداث ساختمان استانداري ل

 ستان گل مجتمع اداري و رفاهی بانک صادرات اهواز                                                      ساختمان مدیریت شعب بانک ملت  استان

 ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان خوزستان                                    ساختمان شعبه مرکزي بانک پارسیان

           EPCکتابخانه ، موزه و مرکز اسناد و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی بصورت 

 تکمیل عملیات ساختمانی دانشکده پزشکی پردیس همت                                مجتمع مسکونی گل نیاوران

 ساختمان اداري جدید شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون                           مجموعه متوفیات بهشت زهرا )س( 

 پایدارسازي گود برداري مجتمع تجاري اداري لتمان کن                                  پایدارسازي دیواره گود مجموعه سالمت برکت    

 واحدي میانرود  333ساختمان مرکزي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري                                           ساختمان هاي مسکونی 

 پروژه بین الحرمین شیراز 0مجتمع فرهنگی و هنري اردبیل                                                                        زون 
 

 سوابق اجرایی احداث مجموعه فرودگاهی
 

   EPCو محوطه سازي فرودگاه بین المللی مهرآباد بصورت  0و  0بازسازي ساختمان هاي ترمینال 

 تکمیل و توسعه ساختمان ترمینال و محوطه سازي فرودگاه بین المللی قشم 
 

 سوابق اجرایی احداث مجموعه هاي ورزشی
 

 نفري غدیر اهواز                                                                سایت پردیس ورزشی و محوطه سازي مربوطه 510111استادیوم 

 سالن هاي ورزشی چند منظوره مناطق عسلویه بیدخون و نخل تقی                   سالن دو میدانی شهید باکري ارومیه      
        

 سوابق اجرایی احداث خطوط انتقال آب ، راه و ترابري ،  ابنیه فنی و نفت و گاز
 

 احداث ساختمان هاي کارگاه مرکزي 0 آتش نشانی و انبارها پروژه احداث واحد پتروشیمی پلی اتیلن سنگین دهدشت

 طرح تامین و انتقال آب شرب ، صنعت و کشاورزي شهرستان باشت و روستاهاي اطراف

 بخشی از طرح مهار و دفع سیالب سایت عسلویه  P2S2Cمجتمع پتروشیمی بوشهر          انال هاي MEGساختمان و خطوط لوله زیرزمینی واحد 

 عسلویه 0عسلویه       اجراي عملیات پیوینگ واحد استحصال اتان در سایت  0و مخازن سایت  ROعملیات ترنچ برق و پایپ رک ما بین واحد 

 بهبهان   -گچساران-اجراي قطعه سوم باند دوم بزرگراه بابا میدان              01-0مترکعبی به منطقه فشاري  010111خط برگشت آب از مخزن 

 مترمرکعبی حسین آباد سرتل                                       احداث شبکه اصلی شمالی و جنب آبرسانی به استان قم 010111احداث مخزن 

 66366687فکس :  66886688تلفن :   5شرقي پالک  73آدرس: تهران، ميدان آرژانتين . خيابان الوند . خيابان 

Company Address: #5,37th St. ,Alvand St. , Arjantin Sq. ,Tehran Iran Tel : (+1289)222888888 , Fax : (+1289)22728883  

 معرفی شرکت :
با اعتقاد موسسین و مدیران شرکت به ضرورت سازمان دهی نیروهاي متعهد و متخصص جهت  0340شرکت گوپله در سال 

مشارکت در برنامه ها و توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور و استفاده بهینه از توانایی هاي متخصصین جوان فاقد ابزار و 

امکانات و مهارت متخصصین با تجربه با توجه به خالء موجود در این رابطه تشکیل گردد و هدف هاي بنیادي را براي فعالیت 

هاي خود جهت شرکت فعال در اجراي طرح هاي عمرانی و صنعتی 0 همراهی و همکاري با مدیران و مسئولین اجرایی کشور 0 

استفاده از نیروهاي متخصص جوان و آموزش و ارتقا آن ها 0 ایفاي نقش پویا در ایجاد اشتغال دائمی و کارآفرینی مستمر و 

 استفاده از دانش و تکنولوژي روز تعریف نمود.

 

ین پروژه هاي آب و فاضالب مچنشرکت گوپله در سال هاي فعالیت خود0 کارهاي ابنیه و تاسیسات پروژه هاي مسکونی و  اداري 0 آموزشی 0 درمانی و بیمارستانی و ورزشی و ه

پروژه بزرگ ملی را در سطح کشور اجرا و  51و اجراي آماده سازي و تاسیسات زیربنایی را در عرصه هاي مختلف به اتمام رسانده و از بدو تاسیس تا کنون بالغ بر 

تختخوابی  000تختخوابی تبریز 0ساختمان مرکزي وزارت علوم 0 بیمارستان  011هزار نفري اهواز بیمارستان 51تکمیل نموده است که از جمله آن ها میتوان به استادیوم 

 واحد مسکونی در شیراز و پروژه هاي آب رسانی به شهرهاي دو گنبدان 0 قم 0 المرد 0 لیکک و ... نام برد. 333آموزشی بوشهر 0 احداث 

 

از سازمان مدیریت و برنامه و در شته نیرو و نفت و گاز  5در رشته هاي ابنیه 0 تاسیسات و آب و رشته راه و ترابري و رتبه  0رتبه حاصل تالش هاي فوق 0 اخذ 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،  0314عضو هیئت موسس انجمن شرکتهاي بیمارستان ساز ایران ، رتبه اول در ارزیابی پیمانکاران بیمارستان ساز سال , بودجه 

، اخذ لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوري در سال  0313دریافت لوح تقدیر بعنوان پیش کسوت صنعت بیمارستان سازي در کنگره تخصصی ساخت بیمارستان سال 

و  00303 اخذ لوح تقدیر از وزارت مسکن و شهرسازي در سال  0301به عنوان پیمانکار برتر مسکن و شهرسازي 0 اخذ لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو در سال  0303

 و ایجاد سازمانی هماهنگ با تجربه و کارا 0 ماشین آالت و تجهیزات مناسب و مدیریت یکپارچه به منظور گسترش فعالیت هاي شرکت می باشد . 0311

 

ی و شناخت میدانی کارها نیز سانشرکت گوپله فعالیت هاي خود را به منظور مشارکت در اجراي پروژه هاي نفتی شروع نموده و زیرساخت هاي الزم را در زمینه تامین نیروي ان

ن دفاتر فعال 0 تالش هاي بودفراهم نموده است و همچنین در زمینه فعالیت هاي برون مرزي نیز با ثبت شعبه شرکت در اربیل کردستان و بغداد و استانبول ترکیه و دارا 

ترین سرمایه شرکت 0 لی الزم را براي بین المللی کردن فعالیت هاي خود انجام میدهد.ارتقا سطح دانش و مهارت همکاران و توجه به نقش نیروي انسانی به عنوان اص

 میتواند راهبردي اساسی براي تضمین آینده فعالیت هاي ما باشد.
 

 

 گواهینامه هاي تضمین کیفیت :
 باشد :  می  EQSاین شرکت جهت افزایش بهره وري و ارتقا سیستم مدیریتی داراي گواهینامه هاي تضمین و کنترل کیفیت از شرکت

 HSE-MS (Health Safety Environment Management) 

 ISO 1889:8895 

 ISO 98889:8895 

ISO 85889:8892  

 عضویت ها :
 عضویت در انجمن شرکت هاي بیمارستان ساز ایران

 تا کنون 0301عضویت در انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران از سال 

 تا کنون 0305عضویت در سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران از سال 

 عضویت در انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان
 

 

 تقدیر نامه ها :
دریافت لوح تقدیر پیمانکار نمونه در خصوص اجراي پروژه هاي سازمان مجري ساختمان ها وتاسیسات دولتی وعمومی 

 وزارت مسکن وشهر سازي

 تختخوابی سوختگی تهران 051دریافت تقدیر نامه از دانشگاه علوم پشکی و خدمات بهداشتی درمانی در خصوص پروژه بیمارستان 

 نفري غدیر اهواز 51111دریافت تقدیر نامه از سازمان مجري ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی در خصوص پروژه استادیوم 

 دریافت تقدیرنامه از شرکت آب منطقه اي استان کهگیلویه و بویر احمد در خصوص پروژه آبرسانی به شهر دوگنبدان

 دریافت تقدیرنامه از شرکت آب منطقه اي استان فارس در خصوص پروژه احداث مخازن شهر میانرود 

 پروژه بین الحرمین شیراز 0دریافت رضایتنامه از شرکت سمت و سوي توسعه ایرانیان در خصوص پروژه احداث زون 

 تختخوابی آبادان 40دریافت رضایتنامه از سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در خصوص پروژه بیمارستان 

 دریافت رضایتنامه از شرکت مهندسی و توسعه نفت در خصوص پروژه بیمارستان بزرگ دشت آزادگان

Ahwaz 011-Bed Burn Hospital Yasuj 382-Bed Hospital 

Tehran 811-Bed Dr.Shariati Hospital 

Boushehr 311-Bed Hospital 

Qeshm international Airport Completion and Development 

The Management Building Of 

Tejarat Bank Branches - Khuzestan Province  

Government Building Of Lorestan 

Tabriz 811-Bed Hospital 

Baba meydan Highway Between Gachsaran Behbahan  

Tehran 051-Bed Burn Hospital 

Ahwaz 510111 Seat Stadium 

Bushehr Petrochemical Complex 

The Management Building Of 

Parsian Bank Branches - Tehran Province  

Goupleh Construction & Engineering Co. 

Main Northern &  Southern Water Network of Qom  

Mehrabad Airport Terminal Reconstruction 

The Management Building Of 

Mellat Bank Branches - Golestan Province  

Ministry of Science,  

Research and Technology  Building  

Water Transmission Line & Pumping Stations &  

Reservoirs of Likak City & on-the-path Villages 

The Management Building Of 

Saderat Bank Branches - Khuzestan Province  


