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 ۹۹۹۴۹3شماره ثبت (سهامی خاصسیا )آپیمان عمارت موضوع: معرفی و رزومه شرکت 

 

شرکت ساختمانی، پیمانکاری به ثبت رسیده  به عنوان 2109سیا در سال آ عمارت شرکت پیمان

یک  ،ر و مجری( پایه یکظاننفر مهندس عمران )محاسب   از سه است که اعضا شرکت عبارتند

ست  ست شات،  تایزجهتبا مالکیت تمام  نظامی  نفر لیسانس اقتصاد، یک نفر لیسانس مهندسی

های حفاری و در این مدت کارهای ساختمانی و  تزریق و دریل واگن، کمپرسور و دستگاه

 :باشد های اجرایی به شرح زیر می از پروژه  یپیمانکاری بسیاری را تکمیل کرده است که بعض

غربی    یی پور، اردیبهشت وکااجرای کامل مجتمع مسکونی اردیبهشت در زعفرانیه، م _2

 برداری و خاکبرداری عمیق تا اتمام کامل کار از گود 11پالک 

 در خیابان ونک جنب سفارت اکراین با گود برداری اجرای کامل مجتمع یأس ونک _1

 شهر کرج از خاکبرداری تا انتهاا نبلوک از مجتمع جه  رای کامل سهاج _1

از خاکبرداری   اجرای کامل مجتمع پارک کالسیک در خیابان شیراز ، خیابان امداد شرقی _۴

 تا انتها

( با غتخم مر ، جوجه،غاجرای کامل مجتمع اداری شرکت طیور برکت ) شرکت تولید مر _9

 29طبقه ساختمان در میدان توحید نصرت غربی پالک ه احداث نبا برداری عمیق  گود
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 م خیابان معلم جنب اداره برقبرداری عمیق در ق اجرای گود _1

 (رئیس سابق قوه قضائیهمجلس ورئیس )ان الریجانی کارفرما: آقای
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 در قم بلوار امین کوچه دهم قواره دوم برداری عمیق اجرای گود  -۷

 (رئیس سابق قوه قضائیهی )کارفرما : آقای شاهرود
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 نمازی جنب شهرداری  یجحابرداری عمیق در قم چهار راه غفاری کوچه  جرای گودا_۸

 کارفرما : آقای بختیاری
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 21سوم شرقی نبش البرزبه عمق پایدار سازی گودبرداری ساختمان اجودانیه ک  -۹

 لوکارفرما :اقای قراگوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 شرکت پیمان عمارت آسیا       
  443493شماره ثبت                                         )سهامی خاص(

 واره گودطراح و مجری تخصصی پایدارسازی دی

 پیمانکاری و اجرای ساختمان و ابنیه توسط گروه مهندسین مجرب

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 01واحد ،43پ ،خيابان سنجابي ،خيابان ديباجي جنوبيآدرس:                                          مان عمارت آسیاپی                

                        Emarat foundation asia                                                                 :19020940392 موبايل:             22734722تلفن 

 

 متر2۱پایدار سازی گود برداری عمیق بلوار صبا جنب پیتزا اعالدین به عمق -2۱

 کارفرما :اقای داوری
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 پروژه هویزه تهران. 22

 حسینی شرکت اعتباری تجارت میثاق، حاج آقا

 متر  988مساحت 

 متر 21عمق گود 

 رو ز 19زمان پایدارسازی 

 01دی شمالی خ هویزه غربی پالک مکان: تهران خ سهرور
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 پروژه اقامتی سازمان حفاظت اطالعات نیروی انتظامی )ساحفا ناجا(. 21

 کارفرما: حفاظت اطالعات نیروی انتظامی

 متر مربع 118مساحت: 

 متر 9/21عمق گود: 

 متر مربع 2198مساحت سطح شاتکریت : 

 رو ز 09زمان پایدارسازی 

 چهارراه غفاری کوچه حاجی نمازی –قم مکان: 
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 پروژه برج کمپلکس قم. 23

 کارفرما: آقایان اسالمی، طباطبایی، عطایی

 متر مربع 9188مساحت: 

 متر 18/12عمق گود: 

 رو ز 288زمان پایدارسازی 

 مکان: قم بلوار امین جنب برج آسمان
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 پروژه ساالریه  -2۹

 مترمربع 1411مساحت زمین 

 مترمربع 1511شاتکریت سطح 

 متر 11عمق گود 

 کارفرما: آقای مویدی 
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 پروژه شهرک قدس  -2۴

 مترمربع 1111مساحت زمین 

 مترمربع 611سطح شاتکریت 

 متر  11عمق گود 

 کارفرما: آقایان مهندس میرزایی و مهندس قیاسی 
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 پروژه بلوار امین  -21

 مترمربع  2121مساحت زمین 

 مترمربع  3251سطح شاتکریت 

 متر 5/17عمق گود 

 کارفرما: آقای مهندس گرجی شرکت بتن سدید.
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 قم جاده کاشان کوچه عالیباف ـ پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ و سولجر2۷

 کارفرما: جناب آقای جواد شعبان زاده ـ شرکت پیکما

 متر مربع1111مساحت زمین: 

 متر11عمق گود: 

 روز 75مدت اجرای پروژه: 
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 ـ پایدارسازی دیواره ترانشه کنار خیابان در شهرک قدس پروژه استخر2۸

 کارفرما: نوسازی مدارس به نمایندگی شرکت بیدخ

 متر مربع611مساحت جداره ترانشه: 

 روز 21مدت اجرای پروژه: 
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 گودبرداری در قم خیابان چهارمردانـ پایدارسازی دیواره ۹2

 آقای حیدریکارفرما: 

 متر مربع 311داره ترانشه: مساحت ج

 متر 6عمق گودبرداری : 

 روز 11مدت اجرای پروژه: 
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 طراح و مجری تخصصی پایدارسازی دیواره گود
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 بلوار عطاران  –پایدار سازی گودبرداری در قم  -02

 کارفرما : آقای یزدان دوست 

 متر  8عمق گود : 

 متر  022مساحت زمین : 

 روز  02مدت اجرای پروژه : 
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 خیابان کریمشاهیان  –خیابان پیروزی  –پایدار سازی گودبرداری تهران  -06

 کارفرما : آقای ربیعی 

 متر  8عمق گود :  

 مترمربع  052ساحت زمین :  م

 روز  08مدت اجرای پروژه : 
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 خیابان بوعلی  –پایدار سازی گودبرداری در قم  -00

 کارفرما : آقای دهناد 

 متر  1عمق گود : 

 مترمربع 552مساحت زمین : 

 روز  68مدت اجرای پروژه: 
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 خیابان منجیل  –پندخیابان س –خیابان اقدسیه –پایدار سازی گودبرداری تهران -00

 کارفرما : آقای سرهنگ حیدری 

 متر  8عمق گود : 

 مترمربع  002مساحت زمین : 

 روز  00مدت اجرای پروژه : 
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جنب  –حسینی خیابانانتهای  –زعفرانیه  –تهرانو خاکبرداری  پایدار سازی -00

 مدرسه معدوی 

  مدرسه غیرانتفاعی مهدویکارفرما : 

 متر  66عمق گود : 

 مترمربع  502مساحت زمین : 

 روز  00مدت اجرای پروژه : 
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