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CONSTRUCTION COMPANY
SINCE 1980

ABOUT US

OUR FIELDS
& SERVICES

APPROACH

  Established in 1980, for the past 4 decades Sayol Construction Co has been involved in the 
construction of large scale hospitals, industrial buildings, commercial towers and residential 
complexes.

  Sayol PJS is a privately owned company registered in Tehran more than four dacades ago 
(Company Registration number 39931).

  Sayol Construction is currently active as one of the Grade 1 contractors in both Buildings 
Construction and M&E Services/Installation, involved in different types of construction projects.

Sayol has strong trust and belief in engineering, use of the latest technologies, state-of-the-art 
findings in both phases of planning and execution in order to fulfil the core principals of the 
IMS (Integrated Management System) standards. Requirements of ISO9001, ISO14001 and 
OHSAS18001 are met at all levels to ensure their impact and improvement continually.  

  Grade 1 in Buildings and Structures
  Grade 1 in M&E Services/Installation
  Grade 5 in Oil and Gas
  Grade 5 in Road and Transport

MEMBERSHIPS   Member of the Syndicate of Iran Construction Companies from 1983 (Reg. 276)
  Member of Tehran Construction Engineering Organisation (Reg. 10-h-47760)
  Member of Mass Housing Construction Union of Iran (Reg. 100-86-1548)
  Member of the Iranian Chamber of Commerce (Reg. 10100853319)
  Member of the Iranian Concrete Institute (Reg. 2-97-7095)
  Member of Association of Iran Hospital Construction Companies AIHCC (Reg. 122)
  Certified Member for City of Tehran - direct tenders
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درباره ما

حوزه فعالیت 
و درجه بندی

خط مشی

شــرکت ســایول  از ســال 1359 تــا کنــون قریــب بــه 40 ســال در اجــرای پــروژه هــای بــزرگ مشــتمل بــر 
عملیــات ابنیــه و تاسیســات بیمارســتانی، صنعتــی، بــرج هــای اداری - تجاری و ســاختمان های مســکونی، 

فعالیت داشــته اســت.
شــرکت ســهامی خــاص ســایول بــا مالکیــت خصوصــی در ســال 1359 در تهــران و بــه شــماره 39931 و 

بــا ســرمایه اولیــه 1/100/000/000ریــال ثبت شــده اســت.
درحــال حاضــر شــرکت ســایول بــه عنــوان یکــی از پیمانــکاران رتبــه یــک ابنیــه و تاسیســات در پــروژه 

هــای عمرانــی و غیــر عمرانــی فعالیــت دارد.

ــا رعایــت مشــخصات فنــی و اســتفاده از آخریــن دســتاوردهای  ــه کار مهندســی ب اعتقــاد عمیــق ب
ــه  ــرار گرفت ــایول ق ــرکت س ــرلوحه کار ش ــی س ــات اجرای ــرل عملی ــزی، کنت ــه ری ــی در برنام علم
اســت و بــه منظــور دســتیابی بــه اصــول، سیســتم جامــع مدیریــت کیفیــت بــر مبنــای اســتاندارد                        
 Integrated Management System  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007
را در کلیــه ســطوح بــه اجــرا در آورده و بــه طــور مــداوم خــود را نســبت بــه بهبــود و اثــر بخشــی 

آن متعهــد مــی دانــد.

  پایه یک رشته ساختمان و ابنیه
  پایه یک رشته تاسیسات و تجهیزات

  پایه پنج رشته نفت و گاز
  پایه پنج راه و ترابری

  عضو سندیکای شرکت های ساختمانی با شماره عضویت 276عضویت ها
  عضو حقوقی در سازمان نظام مهندسی با شماره عضویت 47760 - ح-10
  عضو انجمن صنفی انبوه سازان مسکن با شماره عضویت 100-86-1548

  عضو اتاق بازرگانی و دارنده کارت بازرگانی با شماره 10100853319
  عضو انجمن بتن ایران با شماره عضویت 2-97-7095

  عضو انجمن شرکت های بیمارستان ساز با شماره عضویت 122
  دارنده گواهی رتبه بندی جهت شرکت در مناقصه های شهرداری تهران

SAYOL
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MANAGEMENT 
POLICY

  The gain of trust and improvement of clients’ satisfaction level through the delivery of the 
scheduled deadlines at the expected quality

  Improvement of workforce skills through continuous training and education based on projects’ 
demand

  Provision of the suitable machinery following the needs of a project, intelligent equipment 
operation through modernised management and maintenance techniques

  Procurement and use of high-quality material and ensuring that health and safety guidelines 
are met for workforce and surrounding environment

  Ongoing assessment and improvement of the quality control procedures, measurements 
and continuous revisions of the quality targets and techniques

  Encouraging a quality-oriented team-work and collaboration culture in order to improve the 
productivity and cost-efficiency

  Investigation and formation of required quality management procedures in the organisation

ENVIRONMENT Nowadays, environmental problems are ever-growing and the environmental activists offer 
ingenious ideas to preserve the ecosystem. Although countless attempts have been made to 
protect the Earth from an environmental disaster, the ecosystem’s threat persists in different 
ways and it may ultimately obliterate it. We may think that it is the task of environmental 
activists to preserve the ecosystem, however, one cannot escape from such responsibility by 
bearing such pretext in mind. As the most influential inhabitants, it is our duty to confront the 
destruction of the Earth and nature. We are required to take immediate measures to reduce 
all the possibilities of losing this beautiful home and its belongings. If we have all of our hands 
together, we may create a fundamental change in this process and in the next few years, we 
might witness the decrease in the extent of the environment’s destruction.

CONSTRUCTION COMPANY
SINCE 1980
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سیاست های 
  جلــب اعتمــاد و افزایــش ســطح رضایــت کارفرمایــان بــا اجــرای پــروژه هــا در چارچــوب برنامــه مدیریتی

زمانبنــدی و ســطح کیفــی مــورد انتظــار
  افزایش سطح مهارت نیروهای انسانی از طریق آموزش های مستمر مورد نیاز

  تامیــن ماشــین آالت و تجهیــزات کارآمــد مناســب بــا نیــاز پــروزه هــا و راهبــری هوشــمندانه آنها 
بــا اعمــال روشــهای مــدرن ســرویس و نگهداری

ــا نیازهــای پــروژه هــا جهــت تامیــن  ــح مرغــوب متناســب ب   تامیــن و بکارگیــری مــواد و مصال
ــط زیســت ــط هــای کاری و حفاظــت از محی ســامتی نیروهــای انســانی در محی

   بهبــود ارتقــاء مســتمر اثــر بخشــی سیســتم مدیریــت کیفیــت بــا توجه بــه بازنگــری هــای الزمه، 
اندازهگیــری و پایــش اهــداف کیفــی و فرایند

  ترویــج فرهنــگ مشــارکت همگانــی کیفیــت بــه منظــور افزایــش بهــره وری فعالیتهاو بهینه ســازی 
ــه ها هزین

  شناسایی و ایجاد فرایندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت سازمان

امــروزه مشــکات محیــط زیســتی روبــه رشــد بــوده و فعــاالن محیــط زیســت ایده هــای بدیعــی بــرای محیط زیست 
حفــظ اکوسیســتم ارائــه می کننــد . بــا ایــن کــه تاش هــای بیشــماری در جهــت حفــظ زمیــن از فاجعــه 
زیســت محیطــی صــورت گرفته اســت امــا تهدیــد اکوسیســتم از جهــات مختلف همچنــان ادامه داشــته 
و ممکــن اســت در نهایــت موجــب از بیــن رفتــن آن شــود . شــاید فکــر کنیــم وظیفــه فعــاالن محیــط 
زیســت اســت کــه اکوسیســتم را حفــظ کننــد امــا نمیتوانیــم بــه ایــن بهانــه از زیــر بار مســئولیت شــانه 
خالــی کنیــم . ایــن وظیفــه همــه ماســت کــه جلــوی تخریــب زمیــن و طبیعــت آن را بگیریــم مــا کــه 
ســاکنین کــره زمیــن هســتیم الزم اســت کــه اقدامــات فــوری بــرای کاهــش تمــام احتمــاالت از دســت 
رفتــن ایــن خانــه زیبــا و چیزهایــی کــه در آن قــرارداد را انجــام دهیــم. اگــر همــه دســت بــه دســت هــم 
دهیــم میتوانیــم تغییــر اساســی ایجــاد کنیم و شــاید ظرف چند ســال آینــده ببینیــم میــزان ویرانی محیط 

زیســت کاهــش یافتــه اســت. 

SAYOL
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HSE POLICY

  Creating a safe and healthy workplace
   Minimizing the impact on the environment
   Minimizing disruption in the daily life of people and society
   Complying with legal requairements (local, national and international), and clients` HSE 

requirements
   Formulating, updating and implementing suitable and creditable models for the company`s 

HSE management system
   Providing trainings for managers and supervisors and securing their active participation in 

the implementation of basic HSE principles
   Training and encouraging personnel at all levels of the organization and obliging them to 

abide by basic HSE principles
   Providing training for subcontractors and obliging them to comply with basic HSE principles
   Recording, investigating, researching accidents and hazards and their causes in order to 

eliminate them and, if not possible, minimize the possibility of their recurrence
   Introducing and improving HSE culture in all aspects of operational and organizational levels
   Continually improving the performance of the company`s HSE management system
   introducing open and constractive communication mechanism and providing transparent 

reports for its functionality. 

As a general contractor, Sayol is committed to protecting the health and safty of its staff and 
other segment of the construction collaboration (such as a subcontractors, partners, neighbours, 
visitors, etc.) and the environment.
To achieve these goals, all levels of the organization and subcontractors shall adhere to the 
following commitments:

CONSTRUCTION COMPANY
SINCE 1980
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خط مشی
بهداشت ، 

ایمنی و
محیط زیست

  ایجاد محیط کار سالم و ایمن
  به حداقل رساندن آسیب های وارد به محیط زیست

   به حداقل رساندن اختال در زندگی روزمره افراد جامعه
  رعایت الزامات قانونی ) محلی، ملی و بین المللی ( و الزامات کارفرما در زمینه ایمنی و زیست محیطی

  تدوین، به روزرسانی، استقرار و بهره گیری از الگوهای مناسب و معتبر سیستم مدیریت بهداشت، 
ایمنی و محیط زیستی

 HSE آموزش و دعوت به همکاری از مدیران و سرپرستان در پیاده سازی و اجرای اصول اولیه  
HSE آموزش و تشویق کارکنان در تمامی سطوح و الزام آنها به رعایت اصول اولیه  

HSE آموزش پیمانکاران و الزام آنها به رعایت اصول اولیه  
  ثبت، بررسی و تحقیق در مورد شبه حوادث، حوادث، خطرات و علل آنها با هدف حذف و یا کاهش 

احتمال بروز مجدد آنها
  ایجاد، ارتقا و اعتای فرهنگ HSE در تمام رده های سازمانی و عملیاتی شرکت سایول

  بهبود مداوم در سیستم مدیریت و عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  ایجاد فضای ارتباطی باز و سازنده درون و برون سازمانی و ارائه گزارش عملکرد شفاف 

شــرکت ســایول، بــا برخــورداری از نیروهــای انســانی آمــوزش دیــده و مجــرب، بــا رعایت تمامــی اصول، 
خــود را متعهــد بــه حفــظ ســامت و ایمنی کارکنــان خود، کلیــه ذینفعــان ) ماننــد: پیمانکاران، مشــارکت 
هــا، همســایگان، بازدیدکننــدگان و غیــره ( و همچنیــن محافظت از محیط زیســت مــی داند. ایــن تعهدات 

شــامل مــوارد زیر اســت: 

SAYOL
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CERTIFICATES

CONSTRUCTION COMPANY
SINCE 1980
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گواهینامه ها

SAYOL
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CERTIFICATES

CONSTRUCTION COMPANY
SINCE 1980
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گواهینامه ها
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مدیرعامل و هیات مدیره شرکت سایول

کارشناسی مهندسی راه و ساختمان / دانشگاه امیرکبیر1352 / متولد 1328
49 سال سابقه اجرای مرتبط با گواهینامه صاحیت شرکت
دارای پروانه اشتغال پایه یک از وزارت مسکن و شهرسازی

کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان / دانشکده فنی دانشگاه تهران1352 / متولد 1329
49 سال سابقه اجرای مرتبط با گواهینامه صاحیت شرکت
دارای پروانه اشتغال پایه یک از وزارت مسکن و شهرسازی

H. Nooranipoor / CEO
(B.S.) Civil Engineering - Amirkabir University 1973

M. M. Bateni / Chairman of Board
(B.S.) Civil Engineering - Tehran University 1973

هدایت اله نورانی پور
مدیرعامل

محمد مهدی باطنی
رئیس هیات مدیره

کارشناسی مهندسی عمران - عمران / دانشکده فنی دانشگاه تهران1375 / متولد 1342
26 سال سابقه اجرای مرتبط با گواهینامه صاحیت شرکت

کارشناسی مهندسی مکانیک سیاالت و کارشناس رشته تبدیل انرژی
دانشکده فنی دانشگاه تهران 1374 / متولد 1348
31 سال سابقه در رشته های تاسیسات، تجهیزات ابنیه بیمارستانی، صنعتی، اداری و مسکونی
مرتبط با گواهینامه صاحیت شرکت

H. Poor Amini / Vise Chairman of Board
(B.S.) Civil Engineering - Tehran University 1996

H. Dadras Paskiabi / Member of Board
(B.S.) Mechanic Engineering - Tehran University 
(M.A.) Energy Conversion - Tehran University 1995

حمید پور امینی
نایب رئیس هیات مدیره

حسن دادرس پاسکیابی
عضو هیات مدیره

CONSTRUCTION COMPANY
SINCE 1980
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کارشناسی مهندسی راه و ساختمان / دانشگاه امیرکبیر1352 / متولد 1328 آبادهمدیرعاملهدایت اله نورانی پور

کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان / دانشکده فنی دانشگاه تهران1352 / متولد 1329 سبزواررئیس هیات مدیرهمحمد مهدی باطنی

کارشناسی مهندسی عمران - عمران / دانشکده فنی دانشگاه تهران1375 / متولد 1342 گلپایگاننایب رئیس هیات مدیرهحمید پور امینی

کارشناسی مهندسی مکانیک سیاالت و کارشناس تبدیل انرژی/ دانشکده فنی دانشگاه تهران 1374/ متولد 1348 فومنعضو هیات مدیرهحسن دادرس پاسکیابی

دکترای جغرافیای طبیعی ) ژئومرفولوژی ( / دانشگاه تهران 1380 / متولد 1338 مراغهسهامدارپوران طاحونی

کارشناس ارشد مدیریت مهندسی دانشگاه نیوکاسل استرالیا 1385 وسهامداربابک باطنی
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه های ساختمانی دانشگاه UNSW  استرالیا 1386

کارشناس ارشد مهندسی عمران ) سازه ( دانشگاه ساری انگلستانسهامدارامید نورانی پور

کارشناس ارشد مهندسی معماری دانشگاه UNSW  استرالیا  1390 سهامدار بهرام باطنی

متاسفانه در تاریخ 1400/05/23 به علت کرونا به دیار باقی شتافتندسهامداروراث علیرضا نیک کار

سهامداران شرکت سایو ل

SAYOL
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CONSTRUCTION COMPANY
SINCE 1980

Legal

R & D

HSE

Site Manager 2

Site Manager 1
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چارت سازمانی دفتر مرکزی شرکت سایول
Head Office Organization Chart Board of Directors

Head of Board

SAYOL

Book

Asset Inspector

Admin

Cost Estimate and Invoices
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CONSTRUCTION COMPANY
SINCE 1980

Electrical and Mechanical

Invoices

Invoices

Subcontractors

Clashes

Shop Drawings

Minutes / Orders

Asbuilt Drawings

Steel Operations

IT

Daily/Monthly Reports

Project Control Management
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چارت سازمانی کارگاه شرکت سایول
Project/Site Organization Chart

SAYOL

Admin/Financial

Book

Warehouse

HSE

Tower Crain and
Main Machinery Safety

Rebar Shop Drawing

Survey

E&M
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ماشین آالت و تجهیزات اصلی شرکت سایول
رشحردیفدسته

تاور کرین پنت مدل H3/32 به ارتفاع 100 مرت1تاور

تاور کرین POTAIN6/46 هشت تن به ارتفاع 42 مرت  2

تاور کرین پنت مدل H4-36  با ظرفیت 16 تن با 40 مرت ارتفاع با 9 قطعه ارتفاعی L68 B1  و 60 مرت بازو 3

تاور کرین پنتMC310 تناژ12 تن و فلش 70مرت با ارتفاع 40 مرت 4

کامیون و 

جرثقیل

جرثقیل 30 تن میتسوبیشی تیپ کاتو KA300  شش سیلندر1

جرثقیل  کفی بنز 5 تنی2

کامیون بنز مدل آریا میکرس LK2624  شش سیلندر3

کامیون میکرس بنز 26 تن شش سیلندر4

کامیون بنز تانکر آب 5

لودر کاترپیالر 950 - چهار سیلندر )لودر چرخ الستیکی(1لودر

2 S300 مینی لودر بابکت

3 HSL8507A مینی لودر الستیکی هیوندای مدل

یک دستگاه دیزل ژنراتور 1VOLVO PENTA 400KVAدیزل

2-380KVA شش سیلندر- TAD 941 GE مدل VOLVO PENTA خرید دیزل

3  268KVA - شش سیلندر -  TAD 734 GE مدل VOLVO PENTA دیزل ژنراتور

4175KVA - شش سیلندر - TAD 720GE مدل VOLVO دیزل

دیزل ژنراتور کومنز KVA 62/5 مدل 5531

دیزل ژنراتور پرکینز KVA 50 مدل 6285

7KVA 5 ژاپن F5 مدل Yanmar دیزل ژنراتور

بچینگ 

پالنت

1EZA500/750 تیپ LIEBHERR بچینگ پالنت 35 مرت مکعبی

2 LIEBHERR بچینگ پالنت 35 مرت مکعبی

3EZA500/750  تیپ LIEBHERR بچینگ پالنت 35 مرت مکعبی

پمپ 

و بوم 

انتقال بنت

1BPA 2000 NDD-18R پمپ انتقال بنت شوئینگ مدل

2BP250 HD یک دستگاه پمپ انتقال بنت شوئینگ مدل

پمپ بنت زمینی مدل PA2016S به همراه 50 مرت لوله و اتصاالت3

پمپ بنت زمینی ساخت پاپصیران مدل pa1820s به همراه 120 مرت لوله 4

بوم توزیع کننده بنت مدل pa18+3 ساخت پاپصیران5

بوم توزیع کننده بنت مدل pa18+3 ساخت پاپصیران6

یک دستگاه کمپرسور اینگرسولرند 1P18کمپرسور

2XP900 3306 یک دستگاه کمپرسور مارک اینگرسولرند با موتور کاترپیالر

3XAS125 کمپرسور

قالب فلزی و پالی وود و متعلقات قالب بندی حدود 5000 مرتمربع1قالب

باالبر آسانسور مدل PA2000 همراه با 31 سکشن1باالبر
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پروژه های اجراشده

به ترتیب تاریخ عقد پیمان

COMPLETED PROJECTS 

Sort by:  Date of Agreement

SAYOL
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محل اجراءسال تحویلمشاورکارفرمازیر بنا  m2موضوع پیمان و محل اجرای آنردیف

پروژه های صنعتی

تهیه مصالح و اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی برق و مکانیکی بخش 1
مهندسان مشاور شرکت پاکان به شو40.000جنوبی پروژه کارخانه جدید شرکت پاکان به شو  

تاکستان - قزوین1401ژرف اندیشان

 تهیه مصالح و عملیات اجرایی ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی عمومی 2
)PCمهندسین مشاور  شرکت تتراپک ایرانکارخانه تتراپک تبریز قرارداد ) قرارداد

صوفیان تبریز1391اینکو تکنیک

3
 پروژه دیگهای سالن احیا کارخانه تولید شمش آلومینیوم جاجرم ارائه 

خدمات فنی مهندسی تهیه و تامین مواد و مصالح و تجهیزات ساخت حمل 
)PCو نقل حمل و تحویل دیگها  ) قرارداد

72 عدد
 شرکت آلومینای ایران وابسته 
به سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران

 مهندسین مشاور 
 جاجرم- 1393ناموران

خراسان شمالی

4)PCپروژه کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم ) قرارداد
34.000عملیات اجرایی سیویل و سازه سالن احیاء

 شرکت آلومینای ایران )وابسته 
به سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران(

 مهندسین مشاور 
 جاجرم- 1388ناموران

خراسان شمالی

5
 پروژه کارخانه کاشی آپادانا سرام شامل عملیات تسطیح کارهای بتنی 

سالنهای تولید فونداسیون سازه اصلی کانالهای بتنی فونداسیون تجهیزات 
صنعتی و کف سازی سالنهای تولید ساختمان های جمعی و محوطه سازی به 

همراه شبکه جمع آوری فاضاب

250.000
 شرکت آپادانا سرام تحت 
پوشش سازمان بازنشستگی 

کشوری

 مهندسین مشاور 
 کیلومتر 25 جاده 1390اینکوتکنیک

قزوین بویین زهرا

پروژه طرح گسترش کارخانه کاشی و سرامیک سعدی- تهران6
)PC قرارداد( 

شرکت کاشی و
 سرامیک سعدی 

وابسته به تامین اجتماعی

شرکت کاشی و 
تهران1382سرامیک سعدی

پروژه عملیات سازه، ابنیه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی آزمایشگاه های 7
)PCمهندسین مشاور شرکت توانیر5.000سنتتیک و ژنراتورقدرت مرکز تحقیقات نیرو - تهران ) قرارداد

تهران1381آتک

پروژه اجرایی شالوده سطحی و عمیق سالن پیش رنگ و سیلر کاری ایران 8
)PCخودرو - تهران ) قرارداد

شرکت تکنیکان ) به نمایندگی 
از شرکت ایران خودرو(

مهندسان مشاور 
ایران خودرو 1378سانو

تهران

9
)PCپروژه تعمیرگاه های ام تی یو و اتومارد - بوشهر) قرارداد
عملیات ساختمانی، تاسیساتی و محوطه سازی همراه با اجرای 

360 عدد شمع های بتنی بطول حدود 18 متر

فرماندهی مهندسی ساختمان و 
تاسیسات نداجا

مهندسان مشاور 
بوشهر1372تاژگان

پروژه عملیات ساختمانی، محوطه سازی و بتن آرمه صنعتی مجتمع متالورژی 10
)PCپودر ایران- شهر صنعتی البرز ) قرارداد

مجتمع متالورژی پودر ایران 
)وابسته به بانک صنعت و 

معدن(

مرکز مهندسی صنایع 
قزوین1369ایران

11)PCبروجرد1364مهندسان مشاور سانوکارخانجات نساجی بروجردپروژه عملیات سازه بتن آرمه کارخانجات نساجی - بروجرد ) قرارداد

پروزه انبار سوله و دو دستگاه پل بتن آرمه روی مسیل پادگان قصر فیروزه- 12
)PCفرماندهینیروی هوایی ارتشتهران ) قرارداد

تهران1363 پدافند هوایی 

پروژه عملیات ساختمانی، منازل مسکونی و محوطه سازی پست برق13
)PCمهندسین مشاور سازمان صنایع ملی ایران63 کیلو ولت مجتمع صنعتی مهدی شهر- سمنان ) قرارداد

مهدی شهر سمنان1361شهربد

پروژه های اداری و تجاری

 تهران1400از محل طرح های عمرانی)رجوع به سازمان برنامه و بودجه(12.000پروژه احداث اسکلت ساختمان اداری1

کارهای اجراشده شرکت بر اساس نوع پروژه



21

 
پروژه اجرای کامل و تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی 2

 تهران1400از محل طرح های عمرانی)رجوع به سازمان برنامه و بودجه(4.500احداث ساختمان اداری

پروژه کلیه عملیات ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اداری 3
تهران1400از محل طرح های عمرانی)رجوع به سازمان برنامه و بودجه(45.000و صنعتی

تهران1396از محل طرح های عمرانی)رجوع به سازمان برنامه و بودجه(1.860پروژه احداث اسکلت ساختمان اداری4

 پروژه اجرای عملیات فونداسیون مجتمع تجاری اداری اطلس نیاوران 5
)PCتهران ) قرارداد

)مترمکعب بتن( 
 شرکت باغ فردوس ایرانیان18.000

مهندسین مشاور 
معماری و شهرسازی 
طرح و اندیشه شیوا 

اطلس

تهران1394

پروژه اجرای عملیات تکمیل احداث ساختمان دیوان عدالت اداری تهران  6
)PCسازمان عمرانی مناطق38.000 تکمیل اسکلت و اجرای کامل پروژه  ) قرارداد

 تهران1394مهندسین مشاور گنوشهرداری تهران

 پروژه طرح و اجرای ساختمان و پارکینگ کمیسیون های مجلس شورای 7
)EPC37.300اسامی تهران  ) قرارداد

 سازمان عمرانی مناطق 
شهرداری تهران 

)مجلس شورای اسامی(

 مهندسین مشاور 
 تهران1393پارامادان

8)PC پروژه ساختمان اداری - تجاری نگین قلهک- تهران ) قرارداد
شرکت سرمایه گذاری18.000 عملیات ابنیه و تاسیسات

 ایرانیان اطلس
مهندسین مشاور 

تهران1387آرکولوگ

پروژه  عملیات سازه، ابنیه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و محوطه سازی 9
)PC 11.000ساختمان ادارات مرکزی شرکت لوازم خانگی پارس- تهران )قرارداد

شرکت لوازم خانگی پارس
)وابسته به سازمان تامین 

اجتماعی(

مهندسین مشاور 
تهران1384آرشن

10 )PC تهران )قرارداد -OIEC  پروژه ساختمان اداری
عملیات گودبرداری و نیلینگ

مهندسی ساختمان
)OIEC( صنایع نفت 

مهندسین مشاور 
تهران1383باوند

11)PC 15.000پروژه اجرای اسکلت بتنی مجتمع اداری ولیعصر، ونک-تهران )قرارداد
شرکت ایران سازه

)وابسته به سازمان تامین 
اجتماعی(

دکتر میرقادری و 
تهران1381همکاران

پروژه عملیات ابنیه و محوطه سازی برج مجتمع اداری نوآور- تهران12
)PC33.000) قرارداد

شرکت نوآور )تحت پوشش 
بنیاد 15 خرداد(- مرکز 
ارتیاطات سیار- همراه اول

مهندسین مشاور 
تهران1381باوند

پروژه عملیات سازه فلزی و بتنی برج مجتمع اداری نوآور - تهران13
)PC33.000 ) قرارداد

شرکت نوآور )تحت پوشش 
بنیاد 15 خرداد(- مرکز 
ارتیاطات سیار- همراه اول

مهندسان مشاور 
تهران1379باوند

پروژه های مسکونی و عمومی

پروژه اجرای کلیه عملیات ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی پارکینگ 1
تهران1396از محل طرح های عمرانی)رجوع به سازمان برنامه و بودجه(47.300طبقاتی

 پروژه 624 واحد مسکونی 4 بلوک تیپ G ریحانه دو شهر جدید هشتگرد 2
)PCموسسه ناجی سازان امین 75.000عملیات اجرایی ابنیه و تاسیسات ) قرارداد 

وابسته به بنیاد تعاون ناجا
 مهندسین مشاور 

 شهر جدید 1389شورا
هشتگرد

 پروژه مهمانسرای کارخانه کاشی آپادانا سرام بوئین زهرا 3
)PC3.400عملیات ساختمانی و تاسیساتی و محوطه سازی  ) قرارداد

 شرکت آپادانا سرام تحت 
پوشش سازمان بازنشستگی 

کشوری

 مهندسین مشاور       
 کیلومتر 25 جاده 1386مکان آفرین

قزوین بویین زهرا

محل اجراءسال تحویلمشاورکارفرمازیر بنا  m2موضوع پیمان و محل اجرای آنردیف
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پروژه ساختمان های مخابرات، دژبان و موتورخانه شماره یک نداجا- انزلی4
)PCمعاونت مهندسی دفاعی و 2.000عملیات سازه، ابنیه، تاسیسات و محوطه سازی ) قرارداد

بندر انزلی1384مهندسین مشاور گنوپدافند غیرعامل نداجا

پروژه ساختمان ستاد فرماندهی و حفاظت اطاعات نداجا - انزلی 5
)PCمعاونت مهندسی دفاعی و 10.000عملیات، ابنیه، تاسیسات و محوطه سازی ) قرارداد

بندر انزلی1383مهندسین مشاور گنوپدافند غیرعامل نداجا

6)PC پروژه برج های مسکونی البرز- تهران )قرارداد
16.000 اجرای اسکلت بتنی و سقف بلوک های شماره 1 و 2

شرکت نوسازی و عمران 
اکباتان 

)وابسته به بنیاد مسکن(

مهندسین مشاور 
تهران1383طرح و آمایش

پروژه های درمانی و بیمارستانی

پروژه عملیات ساختمانی، تاسیساتی و محوطه سازی بیمارستان 100 1
)PCشرکت مدیریت طرح و اجراء 15.000تختخوابی سازمان تامین اجتماعی - انزلی ) قرارداد

خانه سازی ایران

شرکت مدیریت 
طرح و اجراء خانه 

سازی ایران
بندرانزلی1382

2
پروژه عملیات سازه، ابنیه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و محوطه سازی 

بیمارستان تخصصی زنان و زایمان مهر و منازل مسکونی پزشکان - برازجان 
)PCقرارداد (

4.000
شرکت مدیریت طرح و اجراء 

خانه سازی ایران
)وابسته به تامین اجتماعی(

شرکت مدیریت 
طرح و اجراء خانه 

سازی ایران
برازجان1380

3
پروژه عملیات اسکلت بتنی و ابنیه ، تاسیساتی و 85 هزار متر مربع محوطه 
سازی بیمارستان 200 تختخوابی سازمان تامین اجتماعی- بوشهر ) قرارداد

)PC
شرکت مدیریت طرح و اجراء 33.000

خانه سازی ایران

شرکت مدیریت 
طرح و اجراء خانه 

سازی ایران
بوشهر1376

پروژه عملیات ساختمانی و تاسیساتی، ساختمان های جنبی و محوطه سازی 4
)PCهمدان1368مشاور ارداموزارت بهداشت و درمانخوابگاه بهداشتکاران دهان و دندان - همدان ) قرارداد

پروژه عملیات ساختمانی، تاسیساتی و محوطه سازی مرکز بهداشتکاران دهان 5
)PCهمدان1365مشاور ارداموزارت بهداشت و درمانو دندان - همدان ) قرارداد

پروژه کانال فاضاب بتن آرمه مجموعه آموزشی بهداشتکاران دهان و دندان 6
)PCهمدان1364مشاور ارداموزارت بهداشت و درمان- همدان ) قرارداد

محل اجراءسال تحویلمشاورکارفرمازیر بنا  m2موضوع پیمان و محل اجرای آنردیف

کارهای اجراشده شرکت بر اساس نوع پروژه
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COMPLETED PROJECTS 
N. PROJECT AREA CLIENT CONSULTANT COMPLETION LOCATION

Industrial Projects

1

Pakan Beh Shoo New Factory 
Execution & Procurement Operations 
(Including Electrical & Mechanical) of 
South Part

40,000 Pakan Beh Shoo Jarf Andishan 2022 Qazvin 
(Takestan)

2
Tetra Pak Factory  
Execution & procurement operation of 
tabriz Tetra Pak factory phase1

Tetra Pak Iran Incotechnic 
Consultant Engineers 2013 Tabriz

3

Jajarm Aluminium Ingot Factory 
reduction hall pots, endorsement, 
procurement, fabrication & delivering 71 
alumina pots

71 
Aluminum 
Smelting 

Pots

Iran alumina co. 
(affiliated to the Development 

and Renovation of Iran Mines and 
Mineral Industries Organization)

Namvaran Consultant 
Engineers 2014 Jajarm

4 Apadanaceram Tile and Ceramic Factory 250,000 Apadanaceram co.  
(affiliated to the State Pension)

Incotechnic 
Consultant Engineers 2011 Qazvin 

(Boyinzahra)

5
Jajarm aluminium ingot factory, pot room 
& reduction hall 
Civil & structural operations

34,000

Iran alumina co. 
(affiliated to the development 

and renovation of Iran mines and 
mineral industries organization)

Namvaran consultant 
engineers 2009 Jajarm

6 Saadi Ceramic and Tile factory 
Development plan

Saadi Ceramic and Tile  
(affiliated to Social Security 

Organization)
Saadi Ceramic and Tile 2003 Tehran

7

Synthetic labs and power generator of 
Power Research Institute (MATN) 
civil & construction operations of 
buildings, electrical & mechanical 
installation implementations  

5,000 Tavanir Atec Consultant 
Engineers 2002 Tehran

8 Irankhodro pre-paint and sealer works hall 
foundation Iran Khodro. Sano Consultant 

Engineers 1999 Tehran

9
MTU & OTOmelara repair workshops 
Construction, landscaping & installation 
works with execution of concrete piles

Nedaja construction - installation 
engineering head

Tajkan consultant 
engineers 1993 Booshehr

10
Iran Powder Metallurgy Complex 
Industrial reinforced concrete works, 
construction operations and landscaping

Iran Powder Metallurgy Complex 
(affiliated to Bank of Industry and 

Mine)

Iran Industrial 
Engineering Center 1990 Qazvin

11
Borujerd Textile Factories 
Operation of concrete structures 

Borujerd Textile Company 
(affiliated to Bank of Industry and 

Mine)

Sano Consultant 
Engineers 1985 Borujerd

12
Ghasre Firoozeh garrison  
warehouse and two concreter bridges 
over the river 

IR Air Force IR Air Force command 1984 Tehran

13
Semnan 63 KW electrical sub station 
Mehdishahr Industrial Complex  
Residential construction and landscaping

National Iranian Industries 
Organization

Shahrbod Consultant 
Engineers 1982 Semnan 

(Mahdi Shahr)

Commercial/Office Projects

1 Office building concert structure 12,000  government funded projects  government
consultant 2022 Tehran

2
Complete construction & execution of a 
bank office building including electrical & 
mechanical operations 

4,500  government funded projects  government
consultant 2021 Tehran

3
Construction (including electrical & 
mechanical operations) of office & 
industrial building

45,000  government funded projects  government
consultant 2021 Tehran

4 Execution of administrative building  1,860  government funded projects  government
consultant 2018 Tehran
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N. PROJECT AREA CLIENT CONSULTANT COMPLETION LOCATION

5 Court of Administrative Justice 38,000 The Court of Administrative 
Justice

Gueno Consultant 
Engineers 2016 Tehran

6 Niyavaran Commercial Office Complex 
execution of foundation 

18,000 m3  
Concrete in 
foundation

Bagh Ferdous Iranian Co. Andishe Shiva Atlas 
Architecture 2015 Tehran

7
Islamic Parliament Commissions 
parking and main building. Engineering, 
procurement and construction(EPC)

37,300 Parliament Commissions Paramadan Consultant 
Engineers 2014 Tehran

8
Golhak Negin Commercial & Office 
complex  Construction & facility 
installation operations

18,000 Iranian Atlas Investment Company Arcolog consultant 
engineers 2009 Tehran

9 OIEC central offices building 
Excavation & nailing operations  

Oil industries engineering & 
construction

Bavand consultant 
engineers 2004 Tehran

10 Valiasr vanak complex office  
Execution of concrete structure 15,000 Ministry of welfare Mirghaderi & 

Associates 2003 Tehran

11

Pars home appliances co. central office 
All of construction & electrical - 
mechanical installations operations with 
landscaping 

11,000 stock exchange organization Arshen consultant 
engineers 2005 Tehran

12 Noavar Office Tower 33,000 MCI center Bavand consultant 
engineers 2002 Tehran

13 Noavar Office Tower 
Steel and concrete structures 33,000 MCI center Bavand consultant 

engineers 2000 Tehran

Residential/General Projects

1
Multi storey parking, complete execution 
of construction & electrical- mechanical 
installation operations

47,000 government funded projects   government
consultant 2018 Tehran

2
Reyhane II 624 units residential complex  
(4 blocks type G)  
Construction & installation operations

75,000
Naji sazan - e - amin organization 

(affiliated to Naja cooperation 
foundation)

Shora consultant 
engineers 2011 Hashtgerd

3
Apadanaceram Guest House 
Construction & installation operations 
with landscaping

3,400 Apadanaceram co.  
(affiliated to the state pension)

Makan Afarin 
Consultant Engineers 2007 Qazvin 

(Boyinzahra)

4

Nedaja No.1 telecommunication 
center, military police buildings and the 
powerhouse 
Structure, construction & installation 
operations with landscaping

2,000 Nedaja headquarters engineering Geno Consultant 
Engineers 2005 Anzali

5
Alborz residential towers  
Concrete structure operation: blocks 1 
and 2

16,000
Ekbatan Renovation & 

Development 
(affiliated to housing foundation)

Tarh - o - Amayesh 
consultant engineers 2005 Tehran
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COMPLETED PROJECTS 

N. PROJECT AREA CLIENT CONSULTANT COMPLETION LOCATION

6

Nedaja data protection and headquarters 
building  
Construction & installation operations 
with landscaping

10,000 Nedaja HQ Engineering Geno Consultant 
Engineers 2004 Anzali

Hospital/Medical Projects

1

Social security organization 100 bed 
hospital of Anzali  
Construction & installation operations and 
landscaping

15,000 Ministry of Health Khanesazi Iran 2003 Anzali

2

Mehr gynecology hospital and doctors 
residential housing 
Structure & construction operations, 
mechanical - electrical installations 
implementation with landscaping 

4,000
Khanesazi Iran  

(affiliated to Social Security 
Organization)

Khanesazi Iran 2001 Borazjan

3

Social security organization 200 - bed 
hospital of Bushehr 
concrete structure 
main and secondary bulidings 
mechanical and electrical operations 
85,000 m2 landsaping 

33,000 Khanesazi Iran Khanesazi Iran 1998 Booshehr

4
Dormitory of dental hygienists center  
Construction and installation operations, 
peripheral building and landscaping

Ministry of Health Ardam Consultant 
Engineers 1989 Hamedan

5
Educational complex of dental hygienists 
center  
Reinforced concrete sewage channel

Ministry of Health Ardam consultant 
engineers 1985 Hamedan

6
Dental hygienists center 
Construction, installation and landscaping 
operations

Ministry of Health Ardam consultant 
engineers 1987 Hamedan
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14 

3 

 
1

HASHTGERD
1 PROJECT

3 

1 

2

1

1 
TABRIZ
1 PROJECT

ANZALI PORT
3 PROJECTS

QAZVIN
3 PROJECTS

HAMEDAN
1 PROJECT

TEHRAN
14 PROJECTS

BORUJERD
2 PROJECTS

1 

BUSHEHR

1 PROJECT

MEHDI-SHAHR
1 PROJECT

JAJARM
2 PROJECTS2 

2

BORAZJAN

2 PROJECTS 
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14 

3 

 
1

HASHTGERD
1 PROJECT

3 

1 

2

1

1 
TABRIZ
1 PROJECT

ANZALI PORT
3 PROJECTS

QAZVIN
3 PROJECTS

HAMEDAN
1 PROJECT

TEHRAN
14 PROJECTS

BORUJERD
2 PROJECTS

1 

BUSHEHR

1 PROJECT

MEHDI-SHAHR
1 PROJECT

JAJARM
2 PROJECTS2 

2

BORAZJAN

2 PROJECTS CONSTRUCTION COMPANY
DACADES OF DEDICATION ALL AROUND THE REGION

SAYOL
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CONSTRUCTION COMPANY
SINCE 1980

کارخانه جدید پاکان به شو
تهیه مصالح و اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی برق و مکانیکی بخش جنوبی پروژه 

کارخانه جدید شرکت پاکان به شو 

کارفرما:
متراژ:

مشاور:
تحویل :

محل اجرا:

پاکان به شو
40.000  مترمربع

ژرف اندیشان
1401

قزوین . تاکستان

PAKAN BEHSHOO NEW FACTORY

Client: 
Total Area:
Consultant:
Completed:
Location:

PAKAN BEHSHOO
40,000 m2
Jarf Andishan
2022
QAZVIN, TAKESTAN
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ساختمان اداری و صنعتی
پروژه کلیه عملیات ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اداری و 

صنعتی

متراژ:
تحویل :

محل اجرا:

4۵.000  مترمربع
1400
تهران

OFFICE/INDUSTRIAL TOWER

Total Area:
Completed:
Location:

45,000 m2
2021
TEHRAN
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دیوان عدالت اداری
پروژه اجرای عملیات تکمیل احداث ساختمان دیوان عدالت اداری

) PC تکمیل اسکلت و اجرای کامل پروژه ) قرارداد
کارفرما:

متراژ:
مشاور:

تحویل :
محل اجرا:

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
41000 مترمربع

مهندسان مشاور گنو
1393
تهران

Administrative Justice Court

Total Area:
Consultant:
Completed:
Location:

41,000 m2
GUENO C.E.Co.
2014
TEHRAN C

O
N
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RU

C
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O
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N
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دیوان عدالت اداری
پروژه اجرای عملیات تکمیل احداث 
ساختمان دیوان عدالت اداری تکمیل 

) PC اسکلت واجرای کامل پروژه) قرارداد
کارفرما:

بهره بردار:
متراژ:

مشاور:
تحویل :

محل اجرا:

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
دیوان عدالت اداری

41000 مترمربع
مهندسان مشاور گنو

1393
تهران

Administrative Justice Court

Total Area:
Consultant:
Completed:
Location:

41,000 m2
GUENO 
2014
TEHRAN

C
O
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C
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دیوان عدالت اداری
پروژه اجرای عملیات تکمیل احداث ساختمان دیوان عدالت اداری

 ) PC تکمیل اسکلت و اجرای کامل پروژه ) قرارداد
کارفرما:

بهره بردار:
متراژ:

مشاور:
تحویل :

محل اجرا:

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
دیوان عدالت اداری

41000 مترمربع
مهندسان مشاور گنو

1393
تهران

Administrative Justice Court

Total Area:
Consultant:
Completed:
Location:

41,000 m2
GUENO C.E.Co.
2014
TEHRAN
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JAJARM ALUMINUM PLANT
REDUCTION HALL POTS

manufacture and installation

کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم
ارائه خدمات فنی مهندسی تهیه و تامین مواد و مصالح و تجهیزات 

) PCساخت حمل و نقل و حمل و تحویل دیگها ) قرارداد
کارفرما:

مشاور:
تحویل :

محل اجرا:

شرکت آلومینای ایران وابسته به سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 مهندسین مشاور ناموران
1389

 جاجرم- خراسان شمالی

JAJARM Aluminum Ingot Factory

Consultant:
Completed:
Location:

Namvaran Co.
2010
Jajarm - KHORASAN SHOMALI
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JAJARM ALUMINUM PLANT
REDUCTION HALL POTS

manufacture and installation



40
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کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم
) PCعملیات اجرایی سیویل و سازه سالن احیاء ) قرارداد

کارفرما:

بهره بردار:
مشاور:

تحویل :
محل اجرا:

شرکت آلومینای ایران وابسته به سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 آلومینیوم جاجرم
مهندسین مشاور ناموران

1387
 جاجرم- خراسان شمالی

JAJARM Aluminum Ingot Factory

Consultant:
Completed:
Location:

Namvaran Co.
2008
Jajarm - KHORASAN SHOMALI
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واحد مسکونی ریحانه
 پــروژه 624 واحــد مســکونی 4 بلــوک تیــپ G ریحانه در شــهر 
   ) PC جدید هشــتگرد عملیات اجرایــی ابنیه و تاسیســات)قرارداد

کارفرما:
مشاور:

تحویل :
محل اجرا:

موسسه ناجی سازان امین وابسته به بنیاد تعاون ناجا
 مهندسین مشاور شورا

1387
شهر جدید هشتگرد

Reyhaneh Residential Unit

Consultant:
Completed:
Location:

SHORA Co.
2008
Hashtgerd- ALBORZ

SAYOL
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کارفرما:
متراژ:

مشاور:
تحویل :

محل اجرا:

شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس
18000 مترمربع

مهندسان مشاورآرکولوک
1387
تهران

ساختمان اداری - تجاری نگین قلهک
 ) PC عملیات ابنیه و تاسیسات) قرارداد

Office Building - Commercial Negin Gholhak

Total Area:
Consultant:
Completed:
Location:

18,000 m2
Arcoluc Co.
2008
TEHRAN

SAYOL
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کارخانه کاشی آپادانا سرام
 عملیــات تســطیح کارهــای بتنــی ســالنهای تولیــد، فونداســیون 
ســازه اصلــی، کانالهــای بتنــی فونداســیون تجهیــزات صنعتــی و 
ــی و محوطــه  ــد ســاختمان های جنب کــف ســازی ســالنهای تولی
ــاختمان  ــاب و س ــع آوری فاض ــبکه جم ــراه ش ــه هم ــازی ب س

مهمانســرا

Apadana Ceram Tile Factory
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کارخانه کاشی آپادانا سرام
 عملیــات تســطیح، کارهــای بتنــی ســالنهای تولیــد، فونداســیون 
ســازه اصلــی، کانالهــای بتنــی، فونداســیون تجهیــزات صنعتــی و 
کــف ســازی ســالنهای تولیــد، ســاختمان های جنبــی و محوطــه 

ســازی بــه همــراه شــبکه جمــع آوری فاضــاب
کارفرما:

متراژ:
مشاور:

تحویل :
محل اجرا:

ــازمان  ــش س ــت پوش ــرام تح ــا س ــرکت آپادان  ش
ــوری ــتگی کش بازنشس

2۵0000مترمربع
 مهندسین مشاور اینکوتکنیک

138۵
 کیلومتر 2۵ جاده قزوین بویین زهرا

Apadana Ceram Tile Factory

Total Area:
Consultant:
Completed:
Location:

250000 m2
Incotechnic Co.
2006
25 km Qazvin Boyin Zahra Road

SAYOL

CONSTRUCTION COMPANY
SINCE 1980
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5151 www.sayol.ir

CONSTRUCTION COMPANY
SINCE 1980
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برج های مسکونی البرز
 ) PC اجرای اسکلت بتنی و سقف بلوک های شماره1 و2 ) قرارداد

کارفرما:
متراژ:

مشاور:
تحویل :

محل اجرا:

شرکت نوسازی و عمران اکباتان )وابسته به بنیاد مسکن(
16.000 مترمربع

مهندسین مشاور طرح و آمایش
1382
تهران

ALBORZ Towers

Total Area:
Consultant:
Completed:
Location:

16,000 m2
Tarh & Amayesh Co.
2003
TEHRAN
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مجتمع اداری ولیعصر، ونک
 ) PC پروژه اجرای اسکلت بتنی مجتمع اداری ولیعصر، ونک-تهران ) قرارداد

کارفرما:
متراژ:

مشاور:
تحویل :

محل اجرا:

شرکت ایران سازه )وابسته به سازمان تامین اجتماعی(
1۵.000 مترمربع

دکتر میرقادری و همکاران
1381
تهران

Vanak-Valiasr office complex

Total Area:
Consultant:
Completed:
Location:

15,000 m2
Dr. Mirghaderi & Partners
2002
TEHRAN
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پروژه عملیات ابنیه و محوطه سازی) قرارداد PC (  برج نوآور

کارفرما:
بهره بردار:

متراژ:
مشاور:

تحویل :
محل اجرا:

33.000 مترمربع
مهندسین مشاور باوند

1382
تهران

NOAVAR Tower

Total Area:
Consultant:
Completed:
Location:

33,000 m2
BAVAND Co.
2003
TEHRAN

شرکت نوآور ) تحت پوشش بنیاد 1۵ خرداد(
مرکز ارتباطات سیار - همراه اول

SAYOL
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کارفرما:
بهره بردار:

متراژ:
مشاور:

تحویل :
محل اجرا:

شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران
سازمان تامین اجتماعی

1۵.000 مترمربع
شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران

1382
انزلی

Total Area:
Consultant:

Completed:
Location:

15,000 m2
Iranian Home Designing &
Implementation Management Co.

2003
TEHRAN

بیمارستان100 تختخوابی سازمان تامین اجتماعی
 ) PC پروژه عملیات ساختمانی، تاسیساتی و محوطه سازی) قرارداد

Social Security 100 Bed Hospital
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آزمایشگاه های مرکز تحقیقات نیرو
 ) PC پروژه عملیات سازه، ابنیه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی آزمایشگاه های سنتتیک و ژنراتورقدرت) قرارداد

کارفرما:
متراژ:

مشاور:
تحویل :

محل اجرا:

شرکت توانیر
۵.000 مترمربع

مهندسین مشاور آتک
1379
تهران

Power Research Institute

Total Area:
Consultant:
Completed:
Location:

33,000 m2
ATEC Co.
2000
TEHRAN
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عملیات ساختمانی، تاسیساتی)بعد از اسکلت بتنی تا مرحله اتمام پروژه(
 ) PC و 8۵ هزار متر مربع محوطه سازی) قرارداد 

کارفرما:
متراژ:

مشاور:

تحویل :
محل اجرا:

شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران
33.000 مترمربع

شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران

1376
بوشهر

Hospital 200 Bed Social Security Organization

Total Area:
Consultant:

Completed:
Location:

33,000 m2
Iranian Home Designing &
Implementation Management Co.

 1998
BUSHEHR

بیمارســتان 200 تختخوابی سازمان تامین اجتماعی
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CONSTRUCTION COMPANY
SINCE 1980

SAYOL
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کارفرما:
بهره بردار:

متراژ:
مشاور:

تحویل :
محل اجرا:

شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران
سازمان تامین اجتماعی

33.000 مترمربع
شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران

1376
بوشهر

Total Area:
Consultant:

Completed:
Location:

33,000 m2
Iranian Home Designing &
Implementation Management Co.

 1998
BUSHEHR

عملیات ساختمانی، تاسیساتی)بعد از اسکلت بتنی تا مرحله اتمام پروژه(
 ) PC و 8۵ هزار متر مربع محوطه سازی) قرارداد 

Hospital 200 Bed Social Security Organization
بیمارســتان 200 تختخوابی سازمان تامین اجتماعی
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کارفرما:
بهره بردار:

متراژ:
مشاور:

تحویل :
محل اجرا:

شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران
سازمان تامین اجتماعی

4.000 مترمربع
شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران

1380
برازجان - بوشهر

Total Area:
Consultant:

Completed:
Location:

4,000 m2
Iranian Home Designing &
Implementation Management Co.

 2001
Borazjan-Bushehr

بیمارستان تخصصی زنان و زایمان مهر
 و منازل مسکونی پزشکان

Mehr Maternity Hospital
& doctors’ residential homes
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عملیات بتن آرمه سازه ) قرارداد PC ( کارخانجات نساجی بروجرد

کارفرما:
بهره بردار:

مشاور:
تحویل :

محل اجرا:

کارخانجات نساجی بروجرد ) وابسته به بانک صنعت و معدن (
نساجی بروجرد

مهندسین مشاور سانو 
1364
بروجرد

Boroujerd Textile Factories

Consultant:
Completed:
Location:

SANO Co.
1984
BOROUJERD



CONSTRUCTION COMPANY
SINCE 1980

SAYOL


