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شــرکت راه و ســاختمانی رهگا در آذر ماه ســال ۶۲ با هدف مشــارکت در برنامه ها 
و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور تاســیس گردیــد. ایــن شــرکت بــا بــه کارگیری 
توانمندی های نیروهای متخصص دارای بیش از ســه دهه فعالیت وارائه خدمات 
در اجــرای پروژه هــای آموزشــی، اداری، ورزشــی، صنعتــی و بهداشــتی و درمانــی 
بــوده کــه در ایــن میــان ســاخت نزدیــک بــه چهارصــد هــزار متــر مربــع ســاختمان از 
جملــه چنــد بیمارســتان در کشــور، بــرگ زرینــی از افتخــارات شــرکت می باشــد. ایــن 
شــرکت افتخــار دارد کــه در زمینــه اجــرای پروژه هــای عمرانی کشــور فعالیت مســتمر 
داشــته و همــواره ســعی بــر ایــن دارد تــا در آبادانــی کشــور عزیزمــان کوشــا باشــد.

درباره ما

مدیر عامل
    علی کــــــوهی
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جدول اطالعات پروژه های انجام شده و در دست اجرای این شرکت

مرکز بهره برداری یزد، ساختمان مخابرات کهریزسنگ و کنترل سیالب مرکز بهره برداری ایرانشهر

یزد
اصفهان

سیستان و بلوچستان
 شرکت مهندسی و توسعه

 گاز ایران

744/000/000/000

زیربنای ۳۵۳۸ متر مربع
محوطه سازی ۱4۱۵۱ متر مربع
۲ دایک حفاظتی و خاکی به 

طول ۱۳44 متر

-

ابنیه و تاسیسات

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

شرح پروژه

مهندسین مشاور

مرکز بهره برداری یزد، ساختمان 
مخابرات کهریزسنگ و کنترل 

سیالب مرکز بهره برداری ایرانشهر

سازه پردازی ایران

بیمارستان 150 تختخوابی رزن

رزن
شرکت مادر تخصصی توسعه و 
تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و 

تجهیزات پزشکی

با احتساب %۲۵
۲/4۶۱/۸7۵/000/000

زیربنا ۱۵۸7۵ مترمربع در 7 
طبقه -

ابنیه و تاسیسات

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

شرح پروژه

مهندسین مشاور

بیمارستان۱۵0 
تختخوابی رزن

گیتا رهنمون )تکمیل پروژه( 
ابنیه طراحان البرز )اسکلت(

تکمیل مجتمع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران گلستان

گرگان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان گلستان

زیربنا ۸۳00 مترمربع در ۵ طبقه۲۶۸/000/000/000 -

ابنیه و تاسیسات

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

شرح پروژه

مهندسین مشاور

تکمیل مجتمع 
فرهنگی و توانبخشی 

ایثارگران گلستان

پایاب طرح

اسکلت بتنی بیمارستان 100 تختخوابی اندیمشک

شرح پروژه

مهندسین مشاور

اسکلت بتنی 
بیمارستان ۱00 

تختخوابی اندیمشک

نوی

اندیمشک
 شرکت مادر تخصصی توسعه

  و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی
 و تجهیزات پزشکی کشور

زیربنا ۱07۵0 مترمربع در ۵ ۶۲7/000/000/000
طبقه

ابنیه

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

-
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بیمارستان 258 تختخوابی جیرفت

جیرفت
 شرکت مادر تخصصی توسعه 

 و تجهیز مراکز بهداشتی
درمانی و تجهیزات پزشکی

زیربنا ۲۵000 مترمربع در ۶ 7۱4/000/000/000
طبقه -

ابنیه و تاسیسات

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

شرح پروژه

مهندسین مشاور

بیمارستان ۲۵۸ 
تختخوابی جیرفت

همگون

دانشکده دندان پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

شرح پروژه

مهندسین مشاور

دانشکده دندان 
پزشکی دانشگاه 
جندی شاپور اهواز

ماهر و همکاران

اهواز
 دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی 
جندی شاپور اهواز

زیربنا 70۱0 مترمربع در ۳ طبقه۲۱7/000/000/000 -

تاسیسات

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

مجتمع آموزشی 24 کالسه دخترانه قدس ن- 2 اهواز

شرح پروژه

مهندسین مشاور

مجتمع آموزشی ۲4 
کالسه دخترانه قدس 

ن- ۲ اهواز

پایا نماد معماری 
زیستا

اهواز  اداره کل نوسازی مدارس
 استان خوزستان

زیربنا ۶۳0۲ مترمربع704/۱90/000/000 -

ابنیه و تاسیسات

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

احداث مسیر و پل کوی نیرو اندیمشک

شرح پروژه

مهندسین مشاور

احداث مسیر و پل 
کوی نیرو اندیمشک

ایمن پنام راه

اندیمشک اداره کل راه و شهرسازی استان 
خوزستان

مسیری به طول ۱۳9۱ متر7۶/۵00/000/000 خاتمه پیمان ۱400

راه و ترابری

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات
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بیمارستان 64 تختخوابی بندر امام خمینی

شرح پروژه

مهندسین مشاور

بیمارستان ۶4 
تختخوابی بندر امام 

خمینی

ایران آرک

بندر امام خمینی شرکت صنعتی نوید زر شیمی

زیربنا ۱0۸00 مترمربع در ۵ 9۳0/000/000/000
طبقه -

ابنیه و تاسیسات

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

مرکز بهره برداری خط لوله گاز بیجار

شرح پروژه

مهندسین مشاور

مرکز بهره برداری خط 
لوله گاز بیجار

ایران آرک

بیجار شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران

زیربنا 90۶۱ مترمربع تحویل موقت ۱400

ابنیه و تاسیسات

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

با احتساب %۲۵
۲0۵/7۳7/۵00/000

اسکلت بیمارستان 220 تختخوابی خدابنده زنجان

شرح پروژه

مهندسین مشاور

اسکلت بیمارستان 
۲۲0 تختخوابی 
خدابنده زنجان

فردا فن پارس

خدابنده
شرکت مادر تخصصی توسعه و 
تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و 

تجهیزات پزشکی کشور

با احتساب %۲۵
۲۳۲/۵00/000/000

زیربنا ۲۱۶۲7 مترمربع در ۸ 
طبقه

ابنیه

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

تحویل موقت ۱400

توسعه بیمارستان تامین اجتماعی شوشتر

شرح پروژه

مهندسین مشاور

توسعه بیمارستان 
تامین اجتماعی 

شوشتر

 معاونت امور اجرایی
  و دفتر فنی شرکت 

 مدیریت طرح و
 اجرا خانه سازی ایران

شوشتر
 سازمان تامین اجتماعی 
 شرکت مدیریت طرح 
و اجراخانه سازی ایران

با احتساب %۲۵
زیربنا ۵000 مترمربع در ۶ طبقه۱9۳/۵00/000/000 ریال

ابنیه و تاسیسات

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

تحویل موقت ۱400
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ابنیه و تاسیسات

ساختمان اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

شرح پروژه

مهندسین مشاور

ساختمان اداری سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی 

استان خوزستان

ارکان نقش معماری

اهواز  اداره کل نوسازی
 مدارس استان خوزستان

در قالب سه قرارداد و متمم
۱/۳۵0/۶۲۳/000/000

زیربنا ۱7۸00 مترمربع در 7 
طبقه -

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

یارد تعمیراتی خط لوله خرم آباد

شرح پروژه

مهندسین مشاور

یارد تعمیراتی خط 
لوله خرم آباد

ایران آرک

خرم آباد شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران

۳0000مترمربع۱7۵/۱7۵/000/000 تحویل قطعی ۱۳99

ابنیه و تاسیسات

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

اسکلت بیمارستان 160 تختخوابی شوش

شرح پروژه

مهندسین مشاور

اسکلت بیمارستان 
۱۶0 تختخوابی شوش

پایاب طرح

شوش
وزارت راه و شهرسازی سازمان 

مجری ساختمان ها و تاسیسات 
دولتی و عمومی

با احتساب %۲۵
زیربنا ۱۳۵00 مترمربع۱۲۶/9۶۲/۲۵0/000 تحویل قطعی 

۱۳99

ابنیه

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

وزارت راه و شهرسازی سازمان 
مجری ساختمان ها و تاسیسات 

دولتی و عمومی

تحویل قطعی 
۱۳94

بیمارستان 160 تختخوابی مسجد سلیمان

شرح پروژه

مهندسین مشاور

بیمارستان ۱۶0 
تختخوابی مسجد 

سلیمان

ایران آرک

مسجد سلیمان

با احتساب ۲۵% و متمم
زیربنا ۱۶000 مترمربع۳۵7/000/000/000

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

ابنیه و تاسیسات
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وزارت راه و شهرسازی سازمان 
مجری ساختمان ها و تاسیسات 

دولتی و عمومی

تحویل قطعی 
۱۳94

اسکلت بیمارستان 160 تختخوابی اطفال اهواز

شرح پروژه

مهندسین مشاور

اسکلت بیمارستان 
۱۶0 تختخوابی اطفال 

اهواز

همگون

اهواز

با احتساب ۲۵% و متمم
۱۲۸/000/000/000

زیربنا ۲۱۵00 مترمربع در 9 
طبقه

ابنیه

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

ساختمان مرکزی بانک صادرات آذربایجان غربی

شرح پروژه

مهندسین مشاور

ساختمان مرکزی 
بانک صادرات 
آذربایجان غربی

سینام

ارومیه بانک صادرات آذربایجان غربی

با احتساب تعدیل
۱۳۵/000/000/000

زیربنا ۱۶000 
مترمربع در ۱۱ طبقه تحویل قطعی ۱۳94

ابنیه و تاسیسات

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

استادیوم 5000 نفری مراغه

شرح پروژه

مهندسین مشاور

استادیوم ۵000 نفری 
مراغه

آرتک و همکاران

مراغه شرکت توسعه و نگهداری اماکن 
ورزشی

همراه با محوطه سازی۳۲/000/000/000

ابنیه

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

خاتمه پیمان ۱۳9۱

محوطه سازی پایگاه اقماری حسن آباد

شرح پروژه

مهندسین مشاور

محوطه سازی پایگاه 
اقماری حسن آباد

ستاوند ساز

حسن آباد تهران جمعیت هالل احمر استان تهران

محوطه سازی۲۵/000/000/000

ابنیه

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

تحویل قطعی ۱۳9۲
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ابنیه و تاسیسات

باغراه پارک طبیعت پردیسان

شرح پروژه

مهندسین مشاور

باغراه پارک طبیعت 
پردیسان

بعد تکنیک

تهران سازمان حفظ محیط زیست

۱0/000/000/000-

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

تحویل قطعی ۱۳9۳

آزمایشگاه مرکزی اهواز

شرح پروژه

مهندسین مشاور

ساختمان آزمایشگاه 
مرکزی اهواز

 شرکت ملی مناطق
 نفت خیز جنوب

اهواز شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب

زیربنا اصلی 4000 مترمربع۳0/000/000/000
محوطه سازی ۲۵000 مترمربع تحویل قطعی ۱۳9۱

ابنیه و تاسیسات

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

ابنیه و تاسیسات

ساختمان شعبه 3 سازمان تامین اجتماعی

شرح پروژه

مهندسین مشاور

ساختمان شعبه ۳ 
سازمان تامین اجتماعی

شرکت خانه سازی ایران

تهران سازمان تامین اجتماعی

۱0/000/000/000
اجرای عملیات اسکلت، سفتکاری 
و نازک کاری با سطح زیربنای ۵000 

مترمربع

تحویل قطعی 
۱۳۸7

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

دانشگاه صنعتی شریف و 
سازمان گسترش و نوسازی 

صنایع ایران

تحویل قطعی 
۱۳۸7

پژوهشگاه فضایی ایران

شرح پروژه

مهندسین مشاور

ساختمان پژوهشکده 
سیستم های پیشرفته 

صنعتی

 بیدون
 نواندیش ساختمان

تهران

با احتساب ۲۵% و تعدیل
۳0/000/000/000

اجرای عملیات اسکلت، سفتکاری 
و نازک کاری با سطح زیربنای ۱۲000 

مترمربع

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

ابنیه و تاسیسات
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جدول اطالعات پروژه های انجام شده و در دست اجرای این شرکت

معاونت طرح و توسعه وزارت 
علوم و تحقیقات و فناوری

تحویل قطعی 
۱۳۸7

ساختمان مرکزی وزارت علوم

شرح پروژه

مهندسین مشاور

ساختمان مرکزی 
وزارت علوم

اثر

تهران

 با احتساب ۲۵% و متمم پیمان
 و تعدیل

۶0/000/000/000

اجرای عملیات اسکلت 
سفتکاری و نازک کاری با سطح 

زیربنای ۵4000 مترمربع

ابنیه

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

سایت صنعتی شعیبیه

شرح پروژه

مهندسین مشاور

ساختمان عمومی 
و تاسیسات سایت 

صنعتی شعیبیه

نوها

شعیبیه شرکت توسعه نیشکر و 
صنایع جانبی

۳۱/۶4۶/0۱4/49۳
تحویل ساختمان ها از مرداد 

7۸ آغاز و در خرداد 79 تمامی 
سایت تحویل موقت گردید

تحویل قطعی ۱۳۸0

ابنیه، راه، مکانیک، برق 
شبکه، توزیع

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

مرکز پزشکی درمانی نقده

شرح پروژه

مهندسین مشاور

مرکز پزشکی درمانی 
نقده

 شرکت
خانه سازی ایران

نقده سازمان تامین اجتماعی

زیربنا 7000 مترمربع۱/۸۵۶/4۸4/۸۵۶

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

ابنیه و تاسیسات

تحویل قطعی 
۱۳74

دانشکده علوم پایه دانشگاه ارومیه

شرح پروژه

مهندسین مشاور

 دانشکده علوم پایه
  دانشگاه ارومیه

 )قرارداد اولیه + دومتمم(

اثر

ارومیه وزارت علوم

زیربنا ۱4000 مترمربع۳/0۸0/۱۳۸/۶9۶

ابنیه و تاسیسات

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

تحویل قطعی 
۱۳77
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جدول اطالعات پروژه های انجام شده و در دست اجرای این شرکت

ابنیه و تاسیسات

خوابگاه دختران دانشگاه ارومیه

شرح پروژه

مهندسین مشاور

خوابگاه دختران دانشگاه 
ارومیه

ماهر و همکاران

ارومیه وزارت علوم

۱۸7/9۸۵/۳79

کارفرما

مبلغ قرارداد

محل

تاریخ خاتمه

نوع کار

مالحظات

زیربنا ۸000 مترمربعتحویل قطعی ۱۳۶۶
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مشخصات مدیران و همکاران



1- آقای مهندس ابراهیم کوهی، رئیس هیئت مدیره
لیسانس راه و ساختمان، فارغ التحصیل سال ۱۳۵۸ از دانشگاه تبریز 

2- آقای مهندس سلیمان شیخ آقایی، نائب رئیس هئیت مدیره 
لیسانس راه و ساختمان، فارغ التحصیل سال۱۳۵۵ از دانشگاه تبریز 

3- آقای مهندس علی کوهی، مدیر عامل  و عضو هیئت مدیره
فوق لیسانس مدیریت اجرایی، فارغ التحصیل سال ۱۳97 از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 

لیسانس مهندسی مکانیک، فارغ التحصیل سال ۱۳9۱  از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 

4- آقای مهندس مهدی جمارانیان، مدیر دفتر فنی و عضو هیئت مدیره
فوق لیسانس مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی، فارغ التحصیل سال ۱۳74 از دانشگاه تهران

 لیسانس مهندسی عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳70  از دانشگاه صنعتی شریف

5- آقای دکتر ابوذر صالح، مدیر مناقصات و تحقیق و توسعه و عضو هیئت مدیره
دکتری تخصصی مهندسی زلزله، فارغ التحصیل سال ۱۳94 از دانشگاه تهران 

فوق لیسانس مهندسی عمران - سازه، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۳ از دانشگاه صنعتی شریف
لیسانس مهندسی عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۱ از دانشگاه امیر کبیر

6- آقای مهندس سید محسن اسدی، مدیر پروژه و سهامدار
فوق لیسانس مدیریت اجرایی، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۱ از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

لیسانس مهندسی عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳70 از دانشگاه صنعتی شریف

7- آقای دکتر یاسر کوهی، عضو هیئت مدیره
دکتری تخصصی مهندسی عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳9۲ از دانشگاه  A&M  تگزاس آمریکا

فوق لیسانس مهندسی عمران- راه و ترابری، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۲ از دانشگاه صنعتی شریف 
لیسانس مهندسی عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۱ از دانشگاه امیر کبیر

8- خانم شیالن شیخ آقایی، عضو هیئت مدیره
فوق لیسانس توسعه و برنامه ریزی، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۸از دانشگاه بوعلی همدان 

لیسانس اقتصاد، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۵ از دانشگاه تهران
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1- مهندس مسعود قربانزاده، مدیر پروژه
فوق لیسانس مدیریت کسب و کار استراتژی، فارغ التحصیل سال ۱۳9۸ از دانشگاه علم وصنعت 

لیسانس مکانیک، فارغ التحصیل سال ۱۳7۳ از دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز

2- مهندس میالد کی ارثی پور، مدیر پروژه
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳9۳ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

فوق دیپلم ساختمان، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۳ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر

3- مهندس علیرضا جوانمرد، مدیر پروژه
فوق لیسانس مهندسی عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۱ از دانشگاه شیراز 

لیسانس مهندسی عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳79 از دانشگاه شیراز

PMO 4- مهندس سیده ساحل مهربان، مدیر
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۶ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس

5- مهندس حسین علی زاده، مدیر تدارکات و پشتیبانی
لیسانس مکانیک، فارغ التحصیل سال ۱۳90 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قیامدشت

IT6- مهندس وحید فالحتی راد، مدیر
لیسانس کامپیوتر مهندسی شبکه، فارغ التحصیل سال ۱۳94 از دانشگاه علمی و کاربردی

7- دکتر کالرا شیخ آقایی، مدیر داخلی
دکتری مدیریت بازرگانی، فارغ التحصیل سال ۱۳97 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

فوق لیسانس مدیریت اجرایی، فارغ التحصیل سال ۱۳9۳ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات 
لیسانس کامپیوتر، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۸ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

8- مهندس پریسا مقدم، کارشناس دفتر فنی
لیسانس برق، فارغ التحصیل سال ۱۳۸7 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

9- مهندس سینا چگنی، کارشناس دفتر فنی
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳9۲ از دانشگاه لرستان

10 - مهندس هلیا باقری، کارشناس دفتر فنی 
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱400 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
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11 - مهندس رها رهبری، کارشناس دفتر فنی
فوق لیسانس ژئوتکنیک، فارغ التحصیل سال ۱400 از دانشگاه شهید بهشتی

لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳9۸ از دانشگاه مازندران

12 - مهندس امیر علی سهیلی، کارشناس فنی پروژه
لیسانس مهندسی عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳۸4 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان

13 - مهندس رضا امینی، کارشناس فنی پروژه
لیسانس مهندسی عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳9۶ از دانشگاه تهران

14 - مهندس افسانه میرزا عباسی، کارشناس فنی پروژه
لیسانس معماری، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۵ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

15- خانم شادی کالنتری، مدیر امور مالی
لیسانس حسابداری، فارغ التحصیل سال ۱۳9۵ از دانشگاه علم و فرهنگ

16- خانم زهره باریکانی، کارشناس امور مالی
لیسانس حسابداری، فارغ التحصیل سال ۱۳9۱ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قیامدشت

17- خانم افروز دادرس، کارشناس امور مالی 
لیسانس حسابداری، فارغ التحصیل سال ۱۳9۵ از دانشگاه علم و فرهنگ

18- خانم مریم کریمی، کارشناس امور مالی 
لیسانس حقوق، فارغ التحصیل سال ۱۳9۶ از دانشگاه پیام نور

19- خانم یگانه حیدری، کارشناس امور مالی
لیسانس حسابداری بازرگانی، فارغ التحصیل سال ۱۳9۶ از دانشگاه دکتر شریعتی

20- خانم فاطمه عسگری، کارشناس امور مالی 
فوق دیپلم معماری، فارغ التحصیل سال ۱۳94 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند
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21- مهندس نصرهللا خون میرزایی، سرپرست کارگاه 
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳۶۶ از دانشگاه علم و صنعت

22- مهندس حمید رضا محسنی، سرپرست کارگاه
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳74 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

23- مهندس محسن ناهیدی، سرپرست کارگاه
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳77 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر

24- مهندس محمد زمان شجاعی، سرپرست کارگاه
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۳از دانشگاه آزاد اسالمی قائمشهر

25- مهندس سعید زرافشان، سرپرست کارگاه
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۶ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج

26- مهندس امیر حسین الردور، سرپرست کارگاه
فوق لیسانس حمل ونقل، فارغ التحصیل سال ۱۳9۸ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 

لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳90 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز

27- مهندس محمود حسنکی، سرپرست کارگاه 
لیسانس معماری، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۳ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

28- مهندس علی اصغر لطفی زاده، معاون اجرایی
لیسانس تکنولوژی عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳9۱ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

29- مهندس رحیم جباری، معاون اجرایی
فوق لیسانس عمران- راه، فارغ التحصیل سال ۱۳94 از دانشگاه عمران و توسعه همدان

لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳90 از دانشگاه عمران و توسعه همدان

30- مهندس ولی هللا کیانی، معاون اجرایی
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳۸9 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز
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31- مهندس محمد هادی زاده، کارشناس کنترل پروژه 
فوق لیسانس برق قدرت، فارغ التحصیل سال ۱۳9۵ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

لیسانس برق قدرت، فارغ التحصیل سال ۱۳9۱ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

32- مهندس سید ناصر بیت سعید، سرپرست دفتر فنی
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳7۸ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

33- مهندس آرام فیروزمندی، سرپرست دفتر فنی
لیسانس معماری، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۳ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول 

34- مهندس بهروز رمضانی، سرپرست دفتر فنی
فوق لیسانس عمران سازه، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۸ از دانشگاه تربت حیدریه
لیسانس عمران ساختمان، فارغ التحصیل سال ۱۳90 از دانشگاه محقق اردبیلی

35- مهندس سعید خدامرادی، سرپرست دفتر فنی
فوق لیسانس عمران آب، فارغ التحصیل سال ۱۳9۶ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر

لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳9۲ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
فوق دیپلم عمران ساختمان، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۳ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر

36- مهندس علیرضا فرامرزی بابادی، سرپرست دفتر فنی
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳9۲ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

37- مهندس نیما درفشان، سرپرست دفتر فنی 
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳9۸ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

38- مهندس آرش بیرامی، کارشناس دفتر فنی
لیسانس مکانیک حرارت و سیاالت، فارغ التحصیل سال ۱۳9۱ از دانشگاه آزاد تهران

39- مهندس ندا جمشید دزفولی، کارشناس دفتر فنی
لیسانس معماری، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۸ از دانشگاه آزاد اسالمی دزفول

40- مهندس لقمان زمانی، کارشناس دفتر فنی 
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳97 از دانشگاه توسعه و دانش سنندج
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41- مهندس وحید احمدی بابادی، کارشناس دفتر فنی
لیسانس عمران خاک، فارغ التحصیل سال ۱۳9۲ از دانشگاه آزاد واحد بوشهر

42- مهندس امیر طاها حسین زاده، کارشناس دفتر فنی 
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳9۸ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

43- مهندس محمد زرگر، کارشناس دفتر فنی
فوق لیسانس مهندسی عمران- زلزله، فارغ التحصیل سال ۱۳97 از دانشگاه آزاد واحد اهواز

لیسانس مهندسی عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳9۵ از دانشگاه آزاد واحد دزفول

44- مهندس آرش نوروزی، نقشه بردار
لیسانس نقشه برداری، فارغ التحصیل سال ۱۳۸7 از دانشگاه علمی کاربردی آموزشکده فنی نقشه برداری

45- مهندس علی اصغر تقی زاده، مهندس اجرای ابنیه
فوق لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳97 از دانشگاه جهاد همدان

46- مهندس علیرضا اکبر پور، مهندس اجرای ابنیه
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳9۱ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز

فوق دیپلم عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳77 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر عباس

47- مهندس سعید وحدتی راد، مهندس اجرای ابنیه
لیسانس عمران، فارغ التحصیل سال ۱۳9۳ از دانشگاه عمران و توسعه

48- مهندس کیسان فالح زاده، مهندس اجرای تاسیسات
فوق لیسانس برق، فارغ التحصیل سال ۱۳94 از دانشگاه صنعتی همدان

لیسانس برق قدرت، فارغ التحصیل سال ۱۳9۲ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیجار 

49- مهندس احسان شیخی، مهندس اجرایی تاسیسات
فوق لیسانس مهندسی برق- الکترونیک، فارغ التحصیل سال ۱۳97 از دانشگاه صنعتی جندی شاپور

50- مهندس فرشاد زمانی، مهندس اجرای تاسیسات 
لیسانس برق، فارغ التحصیل سال ۱۳9۱ از دانشگاه آزاد اسالمی شیراز
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51- آقای علی شهبازی، کارشناس امور مالی 
فوق دیپلم حسابداری، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۶ از دانشگاه اسالمی واحد مسجد سلیمان

52- آقای سعید سواری، کارشناس امور مالی
لیسانس مدیریت دولتی، فارغ التحصیل سال ۱۳7۵ از دانشگاه پیام نور دزفول 
لیسانس حقوق، فارغ التحصیل سال ۱۳9۵ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

53- آقای محمد محمودی، کارشناس امور مالی
فوق لیسانس حسابرسی، فارغ التحصیل سال ۱۳9۱ از دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد خرم دره

54- آقای حامد یعقوبی اصالن، کارشناس امور مالی
لیسانس حسابداری، فارغ التحصیل سال ۱۳9۸ از دانشگاه پیام نور رزن

55- آقای محمد رضا رضایی، کارشناس امور مالی
کارشناس حسابداری، فارغ التحصیل سال ۱۳9۵ از دانشگاه پیام نور گتوند

56- آقای حسین منصوری بیدکانی، کارشناس امور مالی
لیسانس حسابداری، فارغ التحصیل سال ۱۳۸0 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجد سلیمان

57- آقای عرفان کوهی، کارشناس حقوق
لیسانس حقوق، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۶ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

HSE58- آقای سعید رضا محمدی، مسئول
لیسانس بهداشت عمومی، فارغ التحصیل سال ۱۳۸4 از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

HSE 59- خانم سیده مهین ساداتی، مسئول
لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای، فارغ التحصیل سال ۱۳9۳ از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

HSE 60- آقای جلیل طاهری، مسئول
فوق دیپلم حسابداری، فارغ التحصیل سال ۱۳9۸ از دانشگاه پیام نور دزفول

61- آقای عباس عباسی شهنی، مسئول تعمیر و نگهداری ماشین آالت
فوق دیپلم الکترونیک، فارغ التحصیل سال ۱۳۸7 از دانشگاه آزاد اسالمی مسجد سلیمان

36



ماشین آالت و تجهیزات



ماشین آالت سنگین

ماشین آالت سبک

لودر ۱۲0 ولوو، دو دستگاه
گریدر ۱40، یک دستگاه

کمپرسی ۲۶۲4، هفت دستگاه
تراک میکسر 7 متر مکعبی، سه دستگاه

بچینگ ۳۵ مترمکعبی، دو دستگاه
جرثقیل، سه دستگاه

بیل مکانیکی، یک دستگاه
جرثقیل TADANO ۲۵ تنی، دو دستگاه

تاور کرین ۱0 و ۱۵ تنی، چهار دستگاه

تراکتور، چهار دستگاه
دامپر، سه دستگاه

اتو میکسر مارلو، دو دستگاه
تراکتور بیل دار، چهار دستگاه

مینی لودر، یک دستگاه

ماشین آالت نیمه سنگین
غلطک کششی، دو دستگاه
غلطک خودرو، دو دستگاه

ژنراتور برق ۱۵0kw، سه دستگاه
ژنراتور برق ۳۵0kw، یک دستگاه

تانکر آبپاش، دو دستگاه
کمپرسور دیزلی، یک دستگاه
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وسائط نقلیه
وانت پیکاپ دو کابین، دو دستگاه

تویوتا هایلوکس، دو دستگاه
وانت مزدا، پنج دستگاه

وانت زامیاد ۲4 دیزل، چهار دستگاه
اتومبیل سواری، شانزده دستگاه

ابزار و تجهیزات
آسانسور کارگاهی، یک دستگاه               
فضای پیش ساخته کارگاهی، ۵000 مترمربع                 

خاموت زن اتوماتیک، یک دستگاه          
نیوو، سه دستگاه  

تئودولیت، دو دستگاه          
کمپرسور با متعلقات، سه دستگاه           

بتونیر، هشت دستگاه         
اره برقی، سه دستگاه                

باالبر، هشت دستگاه                 
پمپ دیزلی 4 اینچ، سه دستگاه          
پمپ آب برقی ۱ اینچ، سه دستگاه        
ویبراتور، هشت دستگاه            
کرگیر، یک دستگاه                      

دستگاه کمپکتور مدل ۲0، چهار دستگاه
سیلوی ۶0 تنی سیمان، هشت دستگاه

کانکس، هشت دستگاه
دستگاه آرماتور خم کن با قدرت خم ۳۲برقی، 

پنج  دستگاه
پمپ لجن کش، شش دستگاه

آرماتور صاف کن برقی، سه دستگاه
پمپ باد، دو دستگاه

بلوک زنی سقفی، پنج دستگاه
موتور جوش، شش دستگاه

داربست معمولی و حجمی ۱0000 مترمکعب
حدیده برقی، دو دستگاه

دستگاه سنگبری، پنج دستگاه
قالب فلزی، 7000 مترمربع        
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مرکز بهره برداری یزد، ساختمان مخابرات کهریزسنگ و کنترل سیالب مرکز بهره برداری ایرانشهر
کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مشاور: مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

مبلغ پیمان: 744/000/000/000 ریال ) فهرست بهای سال ۱400( 
مدت پیمان: ۲4 ماه

محل پروژه: یزد، کهریزسنگ اصفهان و ایرانشهر
نوع فعالیت: ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، آبیاری و زهکشی، انتقال و توزیع آب روستایی

پــروژه شــامل عملیــات خاکــی، ابنیــه و تاسیســات ســایت مرکــز بهــره برداری خط لولــه گاز یزد با زیربنای حــدود ۲۸70 
مترمربــع شــامل ســاختمانهای اداری و ســوله های صنعتــی شــامل مولــد بــرق، جرثقیــل ســقفی، گــرم کننــده تابشــی 
و ســایر تجهیــزات بــه همــراه محوطه ســازی در زمینــی بــه مســاحت ۱4۱۵۱ متــر مربــع اســت. بخــش دوم مربــوط بــه 
احــداث ســاختمان مخابــرات کهریزســنگ اصفهــان بــا زیربنــای حــدود ۶۶۸ متــر مربــع بــا اســکلت بتنــی می باشــد و 
بخــش ســوم شــامل احــداث یــک دایــک حفاظتــی و یــک دایــک خاکــی بــه طــول کلــی ۱۳44 متــر در اطــراف مرکــز بهره 

بــرداری خــط لولــه گاز ایرانشــهر اســت. از مهمتریــن مشــخصات پــروژه بــه مــوارد ذیــل می تــوان اشــاره نمــود:

خاکبرداری و خاکریزی: ۵0400 مترمکعب
قالب بندی: ۶۱00 مترمربع

آرماتوربندی: ۲۱۲ تن
بتن ریزی: ۲790 مترمکعب

اسکلت فلزی: ۱۳4 تن
خشکه چینی ریپ رپ: ۱۱۵۳4 متر مکعب

دیوار پیش ساخته: ۱000 مترمربع
عایق کاری: ۳۱۵0 مترمربع
موزاییک: ۳9۳0 متر مربع

پانل ساندویچی: ۵4۲0 متر مربع
نما سنگی : ۱۸۲0 متر مربع
نما آجری:  ۱790 متر مربع

زیراساس و اساس: ۲۲00 مترمکعب
آسفالت : ۱۱۲۵ تن

لوله کشی برق : ۱۵۵70 مترطول
لوله کشی مکانیک : ۶۲۸0 مترطول

سیم کشی و کابل کشی : 44۲00 مترطول
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بیمارستان 100 تختخوابی اندیمشک
کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور

مشاور: مهندسین مشاور نوی
مبلغ پیمان: ۶۲7/000/000/000 ریال ) فهرست بهای سال ۱400( 

مدت پیمان: ۱۸ ماه
محل پروژه: شهرستان اندیمشک

نوع فعالیت: ابنیه اسکلت ساختمان اصلی و ساختمان های جنبی و دیوار محوطه
پروژه شامل عملیات اجرای سازه ساختمان اصلی: خاکبرداری، پی کنی، اجرای فونداسیون، اجرای کانال و چاهک زهکش 
اطراف فونداسیون، اجرای سیم مسی و همبندی ارت در فونداسیون، اجرای سازه بتنی، عایق و دیوار محافظ و درناژ پشت 
دیوارها، به زیر بنای کل ۱07۵0 متر مربع در یک بلوک ۵ طبقه و سازه ساختمانهای جنبی و اجرای دیوار پیش ساخته بتنی 

محوطه می باشد که از مهمترین مشخصات پروژه به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

خاکبرداری و خاکریزی: ۶4۵00 مترمکعب
قالب بندی: ۲9۱00 مترمربع

آرماتوربندی: ۱۶۲۵ تن
بتن ریزی: ۱0000 مترمکعب
عایق کاری: ۲000 مترمربع

درناژ: ۶۵90 مترمکعب
دیوار بتنی پیش ساخته: ۱700 مترمربع
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بیمارستان 150 تختخوابی رزن
کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور

مشاور: گیتا رهنمون )تکمیل پروژه( و ابنیه طراحان البرز )اسکلت(
مبلغ پیمان: با احتساب ۲۵% ۲/4۶۱/۸7۵/000/000 ریال )فهارس بهای سال ۱۳97 و ۱400(

محل پروژه: رزن- همدان
زیربنا: ۱۵۸7۵ مترمربع

نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات
پروژه شــامل عملیات خاکی و اســکلت بتنی، عملیات ســفت کاری و نازک کاری به همراه کلیه کارهای تاسیســات 
برقــی و مکانیکــی مــی باشــد. ســاختمان اصلــی بــا زیربنــای حــدود ۱۵۸7۵ مترمربــع در 7 طبقــه مــی باشــد. از مهــم 

تریــن مشــخصات پــروژه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
خاکبرداری و خاکریزی: ۵0000 مترمکعب

قالب بندی: ۳7000 مترمربع
آرماتور بندی: ۱۶00 تن

بتن ریزی: ۱۱۵00 مترمکعب
لوله کشی برق و مکانیک: ۶۵۸4۲ مترطول
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سیم کشی و کابل کشی: ۱0۲700 مترطول
کانال کشی: ۱۲9۶۵ مترمربع

کاشی کاری: ۲۶900 متر مربع
سنگ کاری: 9۶70 متر مربع
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بیمارستان 64 تختخوابی بندر امام خمینی
کارفرما: شرکت صنعتی نوید زر شیمی

مشاور: مهندسین مشاور ایران آرک
مبلغ پیمان: 9۳0/000/000/000 ریال )فهرست بهای سال ۱۳9۸(

محل پروژه: خوزستان- بندر امام خمینی
زیربنا:  ۱0۸00 مترمربع

نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات
پــروژه شــامل عملیــات خاکــی و اســکلت بتنــی، عملیــات ســفت کاری و نــازک کاری و کلیــه کارهــای تاسیســات 
مکانیکــی و برقــی اســت. ســاختمان اصلــی بــا زیــر بنــای حــدود 9۸9۱ متــر مربــع در ۳ بلــوک ۱ تــا ۵ طبقــه دارای هلــی 
پــد و همچنیــن ســاختمان هــای جنبــی بــه مســاحت حــدود 900 مترمربــع زیــر بنــا بعــالوه حصــار کشــی و محوطــه 
ســازی در ســطحی بالــغ بــر ۲۱۲00 مترمربــع مــی باشــد. سیســتم تاسیســات مکانیکــی ســاختمان متشــکل از چیلــر 
یکپارچــه هــوا خنــک، دیــگ آب گــرم، هوارســان و فــن کویــل بــوده و از مهمتریــن مشــخصات پــروژه میتــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره کــرد:
لوله کشی برق و مکانیک: ۸۵ کیلومتر

کانال کشی: 4۲00 مترمربع
سیم کشی و کابل کشی: ۱۲۵ کیلومتر

خاکبرداری و خاکریزی: ۲۱۵00 مترمکعب 
قالب بندی: ۲7000 مترمربع

آرماتور بندی: ۸00 تن
بتن ریزی: ۱0000 مترمکعب 

دیوار و سقف کناف: ۲۵000 مترمربع
سنگ کاری: ۸000 مترمربع

کاشی کاری: ۱4000 متر مربع
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بیمارستان 220 تختخوابی خدابنده زنجان
کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور

مشاور: مهندسین مشاور فردا فن پارس
مبلغ پیمان: با احتساب ۲۵% ۲۳۲/۵00/000/000 ریال )فهرست بهای سال ۱۳97(

محل پروژه: خدابنده- زنجان 
زیربنا: ۲۱۶۲7 مترمربع 

نوع فعالیت: ابنیه
پــروژه شــامل عملیــات خاکــی و اســکلت بتنــی در 4 بلــوک یــک تــا ۸ طبقــه همــراه بــا دیــوار کشــی بتنــی پیــش ســاخته 

محوطــه مــی باشــد کــه از مهمتریــن مشــخصات فنــی پــروژه میتــوان بــه مــورد زیــر اشــاره کــرد:
خاکبرداری خاکریزی: ۳0000 مترمکعب 

قالب بندی: 44000 مترمربع
آرماتور بندی: ۱900 تن

بتن ریزی: ۱7۵00 مترمکعب
دیوار محوطه: ۳000 مترمربع
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ساختمان اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان

مشاور: مهندسین مشاور ارکان نقش معماری
مبلغ پیمان: در قالب سه قرارداد و متمم ۱/۳۵0/۶۲۳/000/000 ریال ) فهرست بهای سال های ۱۳94 الی ۱400(

مدت پیمان: ۶4 ماه
نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات و محوطه سازی

پــروژه شــامل عملیــات خاکــی و پــی ریــزی، ســاخت و برپایــی اســکلت فلــزی، عملیــات ســفت کاری و نــازک کاری و 
کلیه کارهای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اصلی با زیربنای حدود ۱7۸00 مترمربع در 7 طبقه و محوطه 
ســازی در ســطح بالــغ بــر ۶۵00 متــر مربــع مــی باشــد. سیســتم تاسیســات مکانیکــی ســاختمان متشــکل از چیلــر 
یکپارچــه هــوا، دیــگ آب گــرم، هواســاز و فــن کویــل بــوده و از مهمتریــن مشــخصات پــروژه بــه مــوارد ذیــل مــی تــوان 

اشــاره نمــود:
خاکبرداری و خاکریزی: ۱۵۱00 مترمکعب               
اسکلت فلزی: ۱۸۶7 تن               
تاوه فلزی ماندگار: ۲۱۱ تن             
قالب بندی دیوار بتنی: ۱۵00 مترمربع                    

آرماتور بندی: ۳۶۲ تن
بتن ریزی: ۶900 مترمکعب

دیوار و سقف کاذب کناف: ۲۳۱00 مترمربع
کاشی کاری: ۱۸700 مترمربع
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سنگ کاری: ۲۳000 مترمربع
سیم کشی و کابل کشی: ۳۲4 کیلومتر
لوله کشی برق و مکانیک: ۱۱00 کیلومتر
نمای خشک کرتین وال: ۲۵۶0 مترمربع

نمای خشک آجر: ۱044 متر مربع
نمای خشک سرامیک: ۵۸۶0 مترمربع

کانال کشی: ۵400 مترمربع
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مرکز بهره برداری خط لوله گاز بیجار
کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

مشاور: مهندسین مشاور ایران آرک
مبلغ پیمان: با احتساب ۲۵% ۲0۵/7۳7/۵00/000 ریال ) فهرست بهای سال ۱۳97(

محل پروژه: بیجار
زیربنا: 90۶۱ مترمربع 

محوطه: ۲7۲۶9 مترمربع 
نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات

پــروژه مرکــز بهــره بــرداری خــط لولــه گاز بیجــار در زمینــی بــه مســاحت ۳۶900 مترمربــع در شــهر بیجــار واقــع گردیــده 
اســت. پــروژه شــامل ســاختمان اداری، مهمانســرا و نهارخــوری، ســاختمان پناهــگاه، پســت بــرق، ســوله انبــار، 
پارکینــگ، انبــار رو بــاز، بانــد هلیکوپتــر، انبــار لولــه، ایســتگاه پمپــاژ، تصفیــه خانــه و ســوله تعمیــرات ماشــین مــی 

باشــد. از مهمتریــن مشــخصات پــروژه بــه مــوارد ذیــل مــی تــوان اشــاره نمــود:
خاکبرداری و خاکریزی: 9۲۵0 مترمکعب 

بتن ریزی: ۲۱0۳ مترمکعب 
آسفالت: ۱0000 مترمربع

لوله کشی برق و مکانیک: ۱4.۵ کیلومتر 
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دانشکده دندان پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران
مبلغ پیمان: ۲۱7/000/000/000 ریال )فهرست بهای سال ۱۳99(

مدت پیمان: ۱0 ماه
محل پروژه: اهواز

نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات و محوطه سازی
دیوار و سقف کناف: ۵000 مترمربع

سنگ کاری: ۲۵00 مترمربع
کاشی کاری: ۸000 مترمربع

لوله کشی برق و مکانیک: ۳7000 مترطول
سیم کشی و کابل کشی: ۸۲000 مترطول

کانال کشی: 700 مترمربع
محوطه سازی: 7۵00 مترمربع

www.Rahgaco.ir
Rahgaco@yahoo.com

تصاویری از پروژه ها

49



بیمارستان 258 تختخوابی جیرفت
کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور 

مشاور: مهندسین مشاور همگون
مبلغ پیمان: 7۱4/000/000/000 ریال )فهرست بهای سال ۱۳99(

مدت پیمان: ۱۸ ماه
محل پروژه: جیرفت

نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات 
پروژه شامل اجرای سازه بتنی و سفتکاری پیرامونی ساختمان اصلی بیمارستان با زیربنای حدود ۲۵000 مترمربع 
در ۶ طبقــه و عملیــات خاکــی و اجــرای ســازه ســاختمانهای جنبــی و همچنیــن اجــرای حصــار پیرامــون محوطــه مــی 

باشــد کــه از مهمتریــن مشــخصات پــروژه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
قالب بندی: ۶۱000 مترمربع 

آرماتور بندی: ۲۲00 تن
بتن ریزی: ۱۲000 مترمکعب 

دیوار چینی با بلوک لیکا: ۸۶00 مترمربع
دیوار محوطه با نمای آجری: ۱700 مترمربع
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توسعه بیمارستان تامین اجتماعی شوشتر
کارفرما: سازمان تامین اجتماعی- شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران

مبلغ پیمان: با احتساب ۲۵% ۱9۳/۵00/000/000 ریال )فهرست بهای سال ۱۳9۶(
محل پروژه: شوشتر

نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات
پــروژه توســعه بیمارســتان تامیــن اجتماعــی شوشــتر در زمینــی بــه مســاحت ۲000 مترمربــع در شــهر شوشــتر واقــع 
گردیده اســت که شــامل عملیات خاکی و اجرای شــمع درجا، ســاخت اســکلت بتنی، عملیات ســفت کاری و نازک 
کاری و کلیــه کارهــای تاسیســاتی مکانیکــی و برقــی ســاختمان اصلــی بــا زیربنــای حــدود 4900 مترمربــع در ۶ طبقــه 
شــامل دو زیرزمیــن بــه همــراه ۱000 مترمربــع محوطــه ســازی مــی باشــد. سیســتم تاسیســات مکانیکــی ســاختمان 
متشــکل از چیلــر یکپارچــه هــوا، دیــگ حرارتــی آب گــرم، هواســاز و فــن کویــل بــوده از مهمتریــن مشــخصات پــروژه به 

مــوارد ذیــل مــی تــوان اشــاره کــرد:
اجرای 44 شمع درجا به طول ۸۸0 متر

خاک برداری و خاکریزی: ۱9000 هزار مترمکعب
اجرای میل مهار جهت پایداری گود: ۵۳00 متر طول

بتن پاششی جهت پایداری گود: 9۵00 متر مربع 
قالب بندی: ۱۵۵00 مترمربع
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آرماتور بندی: 47۳ تن
بتن ریزی: 4۵00 مترمکعب

دیوار با بلوک سیمانی: ۵400 متر مربع
لوله کشی برق و مکانیک: ۸ کیلومتر
سیم کشی و کابل کشی: ۵0 کیلومتر

51



یارد تعمیراتی خط لوله خرم آباد
کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

مشاور: مهندسین مشاور ایران آرک 
مبلغ پیمان: ۱7۵/۱7۵/000/000 ریال )فهرست بهای سال ۱۳9۳(

محل پروژه: خرم آباد
نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات 

پــروژه یــارد تعمیراتــی خــط لولــه خــرم آبــاد در زمینــی بــه مســاحت ۳0000 مترمربــع در شــهر خــرم آبــاد واقــع گردیــده 
اســت. پــروژه شــامل ســاختمان اداری، مهمانســرا و نهارخــوری، ســاختمان نگهبانــی، پســت بــرق، انبــار، پارکینــگ 
ســواری، کارگاه حمل و نقل و خطوط لوله، پارکینگ ماشــین های ســنگین، انبار رو باز و باند هلیکوپتر می باشــد.

از مهمترین مشخصات پروژه به موارد ذیل می توان اشاره کرد:
خاکبرداری و خاکریزی: 4۵000 مترمکعب

بتن ریزی: 7000 مترمکعب
دیوار چینی: ۱۲000 مترمربع

اسکلت فلزی: ۲۱0 تن
درب چوبی: ۲000 مترمربع
آسفالت: ۱۲۵000 مترمربع

لوله کشی برق و مکانیک: 4۲.۵ کیلومتر
سیم کشی و کابل کشی: ۳0 کیلومتر
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مجتمع آموزشی 24 کالسه دخترانه قدس ن- 2 اهواز
کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس خوزستان

مشاور: مهندسین مشاور پایا نماد معماری زیستا
مبلغ پیمان: با احتساب ۲۵%  704/۱90/000/000 ریال )فهرست بهای سال ۱۳9۸(

مدت پیمان: ۳۱ ماه
محل پروژه: اهواز

نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات و محوطه
ــای حــدود ۶۳0۲  ــا زیربن ــه و تاسیســات و محوطــه ســازی اطــراف ســاختمانها ب ــات خاکــی، ابنی ــروژه شــامل عملی پ
مترمربــع در ۶ بلــوک و ۱ تــا ۳ طبقــه و دارای یــک ســوله ســالن ورزشــی و ســاختمان مجــزا آمفــی تئاتــر مــی باشــد. 
سیســتم تاسیســات مکانیکــی ســاختمان متشــکل از پنــل هــای خورشــیدی، سیســتم هــای VRF، دســتگاه هــای 

هواســاز و کندانســینگ بــوده و از مهمتریــن مشــخصات پــروژه بــه مــوارد ذیــل مــی تــوان اشــاره نمــود:
خاکبرداری و خاکریزی: ۲700 مترمکعب           

قالب بندی: ۱4000 مترمربع             
قالب بندی سقف وافل: ۵۵0 مترمربع         

آرماتور بندی: ۱4۱ تن           
بتن ریزی: ۵۶00 مترمکعب               

سقف کاذب کناف: 4700 مترمربع
کاشی کاری: ۱400 مترمربع
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سنگ کاری: ۵۱00 مترمربع
لوله کشی برق و مکانیک: ۱۸4000 مترطول
سیم کشی و کابل کشی: ۱۲4000 مترطول

کانال کشی: ۳000 مترمربع
پنل خورشیدی: ۱۸000 وات )47 پنل(
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بیمارستان 160 تختخوابی مسجد سلیمان 
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی- سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی

مشاور: مهندسین مشاور ایران آرک 
مبلغ پیمان: با احتساب ۲۵% و متمم ۳۵7/000/000/000ریال )فهرست بهای سال ۱۳۸۵(

مدت پیمان: ۳9 ماه
محل پروژه: مسجد سلیمان

نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات
پروژه شــامل عملیات خاکی، ســاخت اســکلت بتنی، عملیات ســفت کاری و نازک کاری و کلیه کارهای تاسیســات 
مکانیکــی و برقــی ســاختمان اصلــی بــا زیربنــای حــدود ۱4۵00 مترمربــع در شــش بلــوک ۲ تــا ۵ طبقــه و همچنیــن 
ســاختمان هــای جنبــی بــه مســاحت حــدود ۸00 مترمربــع زیــر بنــا بعــالوه حصارکشــی و محوطــه ســازی در ســطحی 
بالغ بر ۳۵000 مترمربع می باشــد. سیســتم تاسیســات مکانیکی ســاختمان متشــکل از چیلر یکپارچه هوا خنک، 

دیــگ آب گــرم، هــوا ســاز و فــن کویــل بــوده و از مهمتریــن مشــخصات پــروژه بــه مــوارد ذیــل مــی تــوان اشــاره نمــود:
لوله کشی برق و مکانیک: ۱۱0 کیلومتر

کانال کشی: ۱0000 مترمربع
سیم کشی و کابل کشی: ۱۵0 کیلومتر

خاک برداری و خاک ریزی: ۱4۵000 مترمکعب
قالب بندی: ۵0000 مترمربع

آرماتور بندی: ۱۳۵0 تن
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بتن: ۱۳000 مترمکعب
دیوار و سقف کناف: ۳۲000 مترمربع

سنگ کاری: ۲7000 مترمربع
کاشی کاری: ۱4۵00 مترمربع
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اسکلت بیمارستان 160 تختخوابی شوش
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی 

مشاور: مهندسین مشاور پایاب طرح
مبلغ پیمان: با احتساب ۲۵% ۱۲۶/9۶۲/۲۵0/000 ریال )فهرست بهای سال ۱۳94(

مدت پیمان: ۲4 ماه
محل پروژه: شهرستان شوش

نوع فعالیت: ابنیه
پــروژه شــامل عملیــات خاکــی، ســاخت اســکلت بتنــی بــا زیــر بنــای حــدود ۱۳۸۵0 مترمربــع در دو بلــوک 7 طبقــه بــا 
ســاختمان هــای جنبــی بــه مســاحت حــدود 700 مترمربــع زیربنــا، بعــالوه حصارکشــی و محوطــه ســازی در مســاحتی 

بالــغ بــر ۳7۵00 مترمربــع مــی باشــد.
از مهمترین مشخصات پروژه به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

خاکبرداری و خاکریزی: ۲7000 مترمکعب
قالب بندی: ۳۶000 متر مربع

آرماتور بندی: ۱۵۶0 تن
بتن ریزی: ۱۲000 مترمکعب
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ساختمان مرکزی بانک صادرات آذربایجان غربی
کارفرما: بانک صادرات آذربایجان غربی

مشاور: مهندسین مشاور سینام
مبلغ پیمان: ۱۳۵/000/000/000 ریال )فهرست بهای سال ۱۳۸۵(

مدت پیمان: ۳0 ماه
محل پروژه: آذربایجان غربی

نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات
ــه کارهــای  ــازک کاری و کلی ــروژه شــامل عملیــات خاکــی، ســاخت اســکلت بتنــی، عملیــات ســفت کاری و ن ــن پ ای
تاسیســاتی، مکانیکــی و برقــی اســت. ســاختمان اصلــی بــا زیــر بنــای تقریبــی ۱۶000 مترمربــع در ســه بلــوک ۲ تــا ۱۲ 
طبقه، به همراه ۳۸00 متر مربع محوطه ســازی اســت. سیســتم تاسیســات مکانیکی ســاختمان متشــکل از دیگ 
 آب گــرم، چیلــر جذبــی، بــرج خنــک کــن و هــوا ســاز و فــن کویــل بــوده و از مهمتریــن مشــخصات پــروژه بــه مــوارد ذیــل 

می توان اشاره نمود:
خاک برداری و خاک ریزی: ۳۵000 متر مکعب

آرماتور بندی: ۱۶000 تن
بتن: ۱۳000 مترمکعب

قالب بندی: 4۸000 مترمربع
دیوار و سقف کناف: ۱۶۵00 مترمربع

سنگ کاری: ۲7۵00 متر مربع
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کاشی کاری: ۳000 مترمربع
لوله کشی برق و مکانیک: ۱00 کیلومتر

کانال کشی: ۵000 مترمربع
سیم کشی و کابل کشی: ۲۳0 کیلومتر
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اسکلت بیمارستان160 تختخوابی اطفال اهواز
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی- سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی

مشاور: مهندسین مشاور همگون
مبلغ پیمان: با احتساب ۲۵% و متمم ۱۲۸/000/000/000ریال )فهرست بهای سال ۱۳۸7(

مدت پیمان: ۲۶ ماه 
محل پروژه: اهواز
نوع فعالیت: ابنیه

پــروژه شــامل تخریــب، انجــام عملیــات خاکــی و ســاخت اســکلت بتنــی در 9 طبقــه بــا زیر بنای حــدود ۱9۵00 مترمربع 
مــی باشــد. از مهمتریــن مشــخصات پــروژه بــه مــوارد ذیــل مــی توان اشــاره نمود:

اجرای ۸0 شمع بتن در جا به طول ۱۸00 متر
خاک برداری و خاک ریزی: ۳0000 مترمکعب

قالب بندی: 40000 مترمربع
آرماتور بندی: ۱۸۵0 تن

بتن ریزی: ۱۳۵00 متر مکعب
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پژوهشگاه فضایی ایران
کارفرما: دانشگاه صنعتی شریف و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

مشاور: مهندسین مشاور بیدون
مبلغ پیمان: با احتساب ۲۵% و تعدیل ۳0/000/000/000 ریال )فهرست بهای سال ۱۳79(

مدت پیمان: ۲۶ ماه
محل پروژه: تهران

نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی
قــرار داد پــروژه مذکــور جهــت اجــرای عملیــات اســکلت و ســفت کاری و نــازک کاری و تاسیســات پــروژه بــا زیــر بنــای 

۱۲000 مترمربــع و در ۱0 طبقــه مــی باشــد. از مهمتریــن مشــخصات فنــی پــروژه اجــرای:
گود برداری: ۵0000 مترمکعب

عملیات بتن ریزی با مشخصات ویژه در فونداسیون و سقف ها و دیوارهای بتنی: ۵0000 مترمکعب
آرماتور بندی: 400 تن

قالب بندی: ۱۲000 مترمربع
اجرای سنگ گرانیت: ۵000 مترمربع به صورت خشکه و اجرای در کف: ۸000 مترمربع

دیوارهای طبقات از نوع سفال: ۲0000 مترمربع
سقف کاذب پروژه به 4 مدل پانچ متال ، گریلیوم، دامپا و کناف

تاسیسات مکانیکی پروژه جهت موتورخانه سیستم برودتی: فن کوئل، سیستم حرارتی و چیلر جذبی 
اجرای سیستم های هوشمند در ساختمان
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ساختمان شعبه 3 تامین اجتماعی
کارفرما: سازمان تامین اجتماعی- شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران

مشاور: معاونت امور اجرایی و دفتر فنی شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران
مبلغ پیمان: ۱0/000/000/000 ریال ) فهرست بهای سال ۱۳۸۲( 

محل پروژه: تهران
زیربنا: ۵000 مترمربع در 7 طبقه 

نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات
برخی از مشخصات اجرا شده پروژه:

خاک برداری و خاک ریزی: ۸000 مترمکعب
قالب بندی: ۵000 مترمربع

آرماتور بندی: ۲۳0 تن
بتن ریزی: ۲۱00 مترمکعب
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ساختمان مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
کارفرما: معاونت طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاور: مهندسین مشاور اثر
مبلغ پیمان: با احتساب ۲۵% و متمم ۶0/000/000/000 ریال )فهرست بهای سال ۱۳79( 

مدت پیمان: ۳0 ماه
محل پروژه: تهران، شهرک غرب

نوع فعالیت: ابنیه
پــروژه شــامل ۲۳ طبقــه و زیربنــای ۵4000 مترمربــع اســت. از مهمتریــن مشــخصات فنــی پــروژه مــی تــوان بــه مــوارد 

ذیــل اشــاره کــرد:
اجرای دیوارها وسقف کاذب از نوع دارای وال )تیغه گچی پیش ساخته( محصول کارخانه کناف ایران به مقدار 70000 مترمربع

بتن ریزی: ۱000 مترمکعب
کارهای فوالدی سبک: ۳00000 کیلوگرم

درب و پنجره آلومینیومی خاص آلوپن: 40000 کیلوگرم
درب چوبی: ۲000 مترمربع

کارهای سنگی: )سنگ پالک، گرانیت و...(: 40000 مترمربع
شیشه دو جداره رفلکتوری خارجی و شیشه سکوریت: 7000 مترمربع

نمای پیش ساخته بتنی: ۱۵000 مترمربع
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