


|آتـیـن، تحقق زندگی نوین  |   
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تجربهسال30بهنزدیکبااکنونوگردیدتاسیس1372سالماهبهمندرایرانعزیزمانکشوراستقاللوسرافرازیآرمانباعمرانیهایپروژهاحداثوتولیدعرصهدرخدمتگزاریهدفبا،(خاصسهامی)سازهآتینمهندسینشرکت

.داردقرارکشورخصوصیبخشسازندههایشرکتمعتبرترینوبزرگترینازیکیجایگاهدر

بهتوجهباتدریجبهونمودآغازمتنوعبناهایمترمربعهزار400بربالغاحداثسابقهبامشارکتوبرداریبهرهاجرا،تأمین،طراحی،مهندسی،هایبخشدرسیویلوساختمانیهایپروژهتخصصیتولیدامردرراخودفعالیتشرکتاین

وتیدولمختلفهایپروژهدرتحویلکلیدصورتبهبرداریبهرهتااجراوطراحی،گذاریسرمایهازسازوساختهایزمینهکلیهدراکنونهمپیمانکاریبخشاندازیراهوهاپروژهتعدادافزایشباوخودمدتبلندومدتکوتاهاهداف

.باشدمیفعالیتبهمشغولمشتریاننیازبهتوجهباتخصصیوگروهیفعالیتیکقالبدرخصوصی

ودانشیافزایهمبافرآیندهاکلیهکهشدهنهادهبنانحویبهمدیریتیرویکردیکمبنایبرمجموعهحرکتیروندهمچنینوگردیدهاستوار"نوینزندگیتحقق،آتین"شعارو(CS)مشتریرضایتپایهبرشرکتاینهایفعالیتمحور

همچنینوفعالوحرفهایمهندسینگروهسنگین،نیمهوسنگینآالتماشینداشتناختیاردرباشرکتاین.شوندپیگیریای،حرفهاخالقرعایتبامهندسیخدماتارائهوکشورداخلیهایظرفیتبهاتکاوکلیتفکریکاساسبرتجربه

.باشدخودمشتریاننیازپاسخگویاحسنتنحوبهاستقادر(QA-QC)کارکیفیتبهمضاعفتوجهوافزارنرموپیشرفتهمدیریتکارگیریبهبا

معرفی شرکت مهندسین آتین سازه

اعضاهیئتمدیره

سعیدآسویارمدیرعاملورئیسهیئتمدیره

رئیسهیئتمدیرهربانیملیحه

مهدیفرهومندعضوهیئتمدیره
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EPCFپروژه های ساختمانی در حال اجرا بصورت 

نام سرمایه گذار و مالک پروژهکاربریمحل پروژهنام پروژه  

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونی(یکم)سعادتآباد،خیابانجمشیدی-تهران11آتین 

مشارکتشرکتآتینسازهباصندوقبازنشستگیتجاری/اداریبلوارآفریقا،خیابانمینا-تهران15آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونیسعادتآباد،میدانفرهنگ-تهران18آتین 

مشارکتشرکتآتینسازهباشخصحقیقیمسکونیسعادتآباد،عالمهشمالی،بیستمغربی-تهران20آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهصنعتیگرمسارآتین گرمسار

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونیرویان–مازندرانرویان
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آتیـنپـروژه|
11|

_درحالاجرا_
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آتیـنپـروژه|
18|

_درحالاجرا_
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|گرمسارآتیـنپـروژه|
_درحالاجرا_

15آتیـنپـروژه|

|
_درحالاجرا_
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20آتیـنپـروژه|

|
_درحالاجرا_

9



EPCFپروژه های ساختمانی اجرا شده بصورت

نام سرمایه گذار و مالک پروژهکاربریمحل پروژهنام پروژه 

مشارکتشرکتآتینسازهباسازمانمسکنمسکونی11،پالک17سعادتآباد،خیابان-تهران1آتین 

مشارکتشرکتآتینسازهباسازمانمسکنمسکونیمتریاول20،بعداز17سعادتآباد،خیابان-تهران3آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهتجاری/اداری9متریسعادتآباد،پالک24سعادتآباد،-تهران4آتین 

مشارکتشرکتآتینسازهباسازمانمسکنمسکونی2سعادتآباد،خیابانهفتمبعدازمروارید،پالک-تهران5آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونی4متری،ششمغربی،پالک24سعادتآباد،-تهران6آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونیغربی4متری،انتهای24سعادتآباد،بلوار-تهران8آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونی11سعادتآباد،خیابانمروارید،نبشهفتمشرقیپالک-تهران10آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونی23سعادتآباد،خیابانمروارید،نبشپنجمپالک-تهران12آتین 

مشارکتشرکتآتینسازهباشخصحقیقیتجاری/اداری5کریمخان،خیابانویال،بنبستنارنگ،پالک-تهران13آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونیسعادتآباد،خیابانبخشایش،خیابانهفدهمغربی-تهران14آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهاداری/تجاری257سعادتآباد،نرسیدهبهچهارراهسروپالک-تهران16آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهاداریسعادتآباد،خیابانصرافها،خیاباننوزدهم-تهران19آتین 

منطقهویژهاقتصادیانرژیپارس-عسلویهآتین خلیج فارس
،فرهمسکونی،اداری،تجاری،تفریحی،ورزشی

نگی،درمانی
شرکتمهندسینآتینسازه

شرکتمهندسینآتینسازهتجاری/اداریمنطقهویژهاقتصادیانرژیپارس-عسلویهمجتمع بانک بندر امام

(شرکتآتینسازه)پیمانکار(شرکتایرانخودرو)کارفرمااداریایرانخودروساختمان اداری اقالم مازاد شرکت ایران خودرو

(شرکتآتینسازه)پیمانکار(شرکتایرانخودرو)کارفرمااداریایرانخودروسالن تحویل خودروی شرکت ایران خودرو

(شرکتآتینسازه)پیمانکار(شرکتایرانخودرو)کارفرمااداریوصنعتیایرانخودروسواری سازی2ساختمان اداری و توسعه فاز

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونیفردیس-البرزفردیس

10



10آتیـنپـروژه

1388تاریخ شروع

( سعادت آباد)تهران 2واقع در منطقه 

خیابان مروارید-خیابان سرو شرقی
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واحدی آتین خلیج فارس 1000پروژه احداث شهرک بین المللی چند منظوره 

(منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه ) 
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خالصه نحوه اجرای پروژه

عملیاتبرداشتخاکباتالقیبستر،زهکشیوتثبیتبستر،خـاکریزیوتحکـیمب) طبـ )سـتر1
(استانداردآشتو

اجرایفونداسیونرادیهوســـازهفلزیپروژهبهوزنحدود) پیچومهره%100تنبصورت24000

احداثسقفهایسازهایبصورتدالدوطرفهکامپوزیتبـااسـتفادهازفـومهـایعـای صـوتی) 3

حرارتیپلیاستایرن

احداث) عملیاتسفتکاریوجداسازینقشههایمعمـاریبـااسـتفادهازپانـلهـایسـه4100%
بعدی

بهــــرهمندیازآخرینفنآوریهایروز،) مقاومدربرابرحرارتورطوبتحاکمبرمنطقـه،5100%
عای صوتی،حرارتی

طرحواجرایسیستمشبکهمرکزیجمعآوریفاضالبشهرکواتصالبهتصـفیهخانـهمرکـ) زی6
سیستمسپتیک

طرحواجــــرایاحداثونورپردازیمحوطهداخلیشهـــرکبراساسآدابوسننومعماریو) 7

اقلیممنطقهشرایط

طرحوانتقالشبکهسراسریبرقشهریپروژهازانشعاباصلیتاورودیهربلوک) 8

طرحواجرایسیستمهایاعالمواطفاءحری جهتهربلوکبصورتمجزااحـداثواحـد) 9

کنترلمرکزیسیستمهایبرقومخابراتوماهوارهایواینترنتی

احداثتمامیمراکزفرهنگی،رفاهیتفریحیوورزشیوخرید) 01

احداثساختمانمرکزیفرهنگیتفریحیمرکـزیبـاسیسـتم) 11Postentionدارایدهانـه
متریفاقدستون14های

شهرکدرشدهاحداثبرداریبهرهقابلفضاهای

16مترمربعومساحت4333طبقهایبهمساحتهربلوک4بلوکمسکونی

مترمربع69660مجموعه

1طبقهمرکزرستورانوفضاهایورزشیسرگرمیوتفریحی3بلوک

مترمربع1350وفرهنگسرابهمساحت

1متر1785دستگاهسولهسرپوشیدهورزشیبهمساحت

1مترمربع180مارکتبهمساحتهایپردستگاهیکطبقه

1مترمربع180دستگاهنانواییدوطبقهبهمساحت

1مترمربع443دستگاهساختمانمرکزیاداریتجاریدوطبقهباکاربریبانکبهمساحتمجموع

1مترمربع1600دستگاهسالناجتماعاتسرایشادیشهرکبهمساحت
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مجموعـهتمجیـدشـدهوبرگزیـدهمـدیراناجرائـیودارایگواهینامهساختمانهایپاکبراساساستانداردبینالمللیآمریکـا

.کارشناسانتخصصیسازمانمنطقهویژهاقتصادیانرژیپارس

آریاساسـول،پتروشـیمیپلـیپـروپیلن،مجموعهمصوبهیئتمدیرهوواحدکنترلکیفیشرکتهایپتروشیمیجمپتروشیمی

.جهتخریدوبهرهبرداریواحدهایشهرکباکاربریهایمتنوعشرکتجمصنعتکارانوسازمانمنطقهویژه

(.متری90واحد1.8سالوتولیدروزانه3احداثظرفمدت)ثبتباالترینرکورداجراواحداثپروژهدرمنطقه

منطقهویژهاقتصادیانرژیپارستنهامجموعهتوریستیمطاب بااستانداردهایبینالمللیخصوصیاحداثشدهدر.

تنهاپروژهچندمنظورهمجموعهشهرککهموف بهرعایتتمامیاستانداردهایمصوباجرائـیواخـذگواهینامـهپایـانکـاراز

.منطقهویژهاقتصادیانرژیپارسگردیدهاستسویسازمان
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8آتیـنپـروژه

(سعادت آباد)تهران 2واقع در منطقه 

غربی4متری انتهای کوچه 24بلوار 

1390تاریخ شروع
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|(لیلیومپارک)واحدیفردیس160پـروژه| 
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واحدی فردیس160پـروژه
مترمحوطهسازیفضایسبز5000

متر6دارایالبیمرکزیبرایهرسهبلوک،ارتفاعسقف
استخرکاملمجزا،سوناخشک،سونابخار،رختکن

سینمایمرکزیمجهزبهسیستمصوتی،دالبیوتصویر
سالنورزشیمجهزبهپیشرفتهتریندستگاههایحرفهایورزشی

مترمربع4500پارکینگبهمساحت

Full HD
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13آتیـنپـروژه

1387تاریخشروع

تهران6واقع در منطقه 

خیابان تهران ویال–خیابان کریمخان 
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14آتیـنپـروژه

1387تاریخ شروع

(سعادت آباد)تهران 2واقع در منطقه 

غربی17بلوار شهرداری ، خیابان 
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EPCFپروژه های ساختمانی آتی بصورت 

نام سرمایه گذار و مالک پروژهکاربریمحل پروژهنام پروژه 

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونیچهارصددستگاه-رامسر2آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونی1سعادتآباد،میدانفرهنگ،خیابانپیوند،نبشآبشارپالک-تهران7آتین 

مشارکتشرکتآتینسازهباصندوقبازنشستگیمسکونیتهران22منطقه-تهران22آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونیمنطقهویژهاقتصادیانرژیپارس-عسلویه2آتین عسلویه 

شرکتمهندسینآتینسازهاقامتی/مسکونیمنطقهویژهاقتصادیانرژیپارس-عسلویهآتین پرک

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونیمتری24سعادتآباد،بلوار-تهران9آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونیخیابانالهیه-تهران17آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونیسعادتآباد،بلوارفرهنگ-تهران21آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونیمتری،نبشهفتمغربی24سعادتآباد،-تهران23آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهمسکونیسعادتآباد،خیابانیکمنبشخیاباناللهوصدیقی-تهران24آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهاداریمالصدرا،نبشجنوبغربیخیابانشیرازجنوبی-تهران25آتین 

مشارکتشرکتآتینسازهباشخصحقیقیتجاری/پارکینگطبقاتیغربی17سعادتآباد،خیابانبخشایش،کوچه-تهران26آتین 

شرکتمهندسینآتینسازهتجاری/پارکینگطبقاتی،خیابانمهستان1شهرکغرب،فاز-تهران27آتین 
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پـروژه آتی | 

|پرکآتیـن

پـروژه آتی | 

|26آتیـن

پـروژه آتی | 

|17آتیـن

پـروژه آتی | 

|15آتیـن
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گواهینامه ها
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