
2 و 1طراحی فازبنیادسازهشرکت مهندسی و شهرسازی علویتهران1388/8/1894/5/5/111873560یاس پاسداران1

تهیه مطالعات ژئوتکنیک و اصالح و بازنگری طراحی فاز یک و دو 

معماری ، سازه و تاسیسات مکانیکی و ارائه دفترچه های محاسبات جهت 

 ساختمان جمعاً 3شامل  (یاس)پروژه مجموعه ورزشی و تفریحی پاسداران 

 مترمربع10780به متراژ کل 

اخذ پروانهبنیادسازهشرکت مهندسی و شهرسازی علویتهران1388/8/1894/5/5/111856200یاس پاسداران2
تفریحی برای ملک به - اخذ پروانه ساختمانی بصورت مجموعه ورزشی 

 مترمربع5691مساحت 

2 و 1طراحی فازبنیادسازهشرکت مهندسی و شهرسازی علویتهران1392/9/1194/20/3/5152920فرشته3

 2 و 1انجام خدمات مشاوره برای تهیه کامل نقشه های اجرایی ، فاز 

و ارائه دفترچه های  (معماری، سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی)

 5616/42محاسبات و انجام مطالعات مکانیک خاک در زمینی به مساحت 

 طبقه 4 مترمربع دارای 26290مترمربع و با زیربنای ناخالص تقریبی 

زیرزمین با کاربری پارکینگ ، استخر و طبقات همکف تا دهم با کاربری 

مسکونی

اخذ پروانهبنیادسازهشرکت مهندسی و شهرسازی علویتهران1389/1/1794/5/5/1858350فرشته4
 5616/43اخذ پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی برای ملک به مساحت 

مترمربع واقع در خیابان بوسنی هرزگوین تهران

یاس یک اصفهان5
1392/5/14

93/4/21

92/2/710

93/2/758متمم 
2 و 1طراحی فازبنیادسازهشرکت عمران و مسکن اصفهانشاهین شهر اصفهان960

انجام خدمات مشاوره طراحی فاز یک و دو معماری، سازه و تاسیسات 

مکانیکی و برقی و ارائه دفترچه های محاسبات و محوطه سازی و نما و 

3D طبقه8 بلوک 4 مترمربع شامل 6000 جهت ملکی به مساحت 

2 و 1طراحی فازبنیادسازهشرکت عمران و مسکن اصفهانشاهین شهر اصفهان93/4/2193/2/759738یاس دو اصفهان6

انجام خدمات مشاوره طراحی فاز یک و دو معماری، محاسبات سازه ، 

تاسیسات مکانیکی و برقی و ارائه دفترچه های محاسبات و محوطه سازی 

2 جهت بلوک یاس 3Dو نما و 

2 و 1طراحی فازبنیادسازهشرکت عمران و مسکن اصفهانشیراز1393/3/2193/2/4981,500ایثار شیراز7

انجام خدمات مشاوره طراحی فاز یک و دو معماری، سازه و تاسیسات 

برقی و مکانیکی و ارائه دفترچه های محاسبات و پرسپکتیو و جزئیات 

اداری ایثار شیراز با زیربنای تقریبی - کامل نما جهت پروژه تجاری 

 سقف14 مترمربع در 12000

نظارت عالیهبنیادسازهمرکز پشتیبانی بنیادتهران1393/3/1730/1/5/150734,639ساختمان مرکزی بنیاد8

 طبقه بنیاد 15نظارت عالیه بر پروژه بازسازی و بهینه سازی ساختمان 

شامل ارائه خدمات نظارت بر بازسازی و بهسازی تاسیسات مکانیکی و 

برقی و ابنیه و نظارت بر تهیه مصالح و تجهیزات موردنیاز در پروژه

بنیادسازهشرکت عمران و آبادی کیانمهرمهرشهر-کرج1393/6/1693/1058281طراحی داخلی- گلها9
طراحی معماری 

داخلی

 و انیمیشن جهت پروژه 3Dطراحی فاز یک و دو معماری داخلی و تهیه 

 مترمربع شامل واحدهای مسکونی، 2672گلها مهرشهر به زیربنای تقریبی 

 تیپ2البی ورودی به بلوک ها و کریدورهای طبقه مسکونی در 

طراحی نمابنیادسازهشرکت عمران و آبادی کیانمهرمهرشهر-کرج450متمم 1393/6/1693/1058طراحی نما-گلها10
طراحی و تهیه کامل نقشه های معماری فاز یک و دو نما پروژه گلها 

 طبقه17 طبقه و یک بلوک 10 بلوک 4مهرشهر شامل 

نظارت عالیه و مقیمبنیادسازهمرکز پشتیبانی بنیادتهران1394/3/930/1/5/226119,063ساختمان ایثار بنیاد11

نظارت بر پروژه بازسازی و بهینه سازی ساختمان ایثار واقع در مجتمع 

 طبقه واقع در زیرزمین با 3 طبقه اداری و 9بنیاد شامل طبقه همکف و 

کاربری آمفی تئاتر و سالن چندمنظوره جهت ارائه خدمات نظارت بر 

بازسازی و بهسازی تاسیسات مکانیکی و برقی و ابنیه و معماری داخلی و 

همچنین نظارت بر تهیه مصالح و تجهیزات موردنیاز

نظارت حقوقیبنیادسازهمرکز پشتیبانی بنیادمشهد1394/4/2394/8/400884,000فیروزه شرق مشهد12

انجام خدمات تعهدات معماری و محاسباتی و تاسیساتی و نظارت حقوقی و 

اقامتی فیروزه شرق در مشهد به - نظارت بر روند اجرای پروژه تجاری 

 مترمربع 101200 مترمربع و زیربنای تقریبی 12570مساحت عرصه 

مطابق با شرح خدمات سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی

2 و 1طراحی فازبنیادسازهشرکت پاالیش گاز ایالمایالم1393/11/253104241,160پروژه پاالیش ایالم13
انجام خدمات مشاوره برای انجام مطالعات و طراحی ساختمان های 

مهندسی و تعمیرات

شرح پروژهردیف نوع پروژه مشاور كارفرما محل اجرا

    مـبــلــغ 

اولـیـه   

(میلیون ریال)

شماره قرارداد تاریخ قرارداد نام پروژه

1394پروژه های جاری  شركت بنیاد سازه  در سال 


