
 :طراح و اجرای پروژه های شهری 

 پروژه نورپردازی پل کابلی برج میالد

 پروژه پارک جوانمردان در غرب تهران 

 نورپردازی ساختمان سازمان پارکها و فضای سبز

 متر 91نورپردازی میدان صادقیه در ارتفاع 

 نورپردازی پلهای مسیر اجالس سران کشورهای غیرمتعهد 

 شهریور  91ان امام حسین و پیاده راه نورپردازی و روشنایی مید

 نورپردازی بزرگترین پل کابلی خاورمیانه در اهواز بنام پل هشتم 

 پل مالصدرا پروژه نورپردازی

 

  طراحی و مشاوره اماکن تاریخی و شهری: 

 ساختمان پالنتاریوم 

 ساختمان آرشیو اسناد ملی

 اثر تاریخی قلعه گبری

 مسجد و کتابخانه حسینیه ارشاد

 مسجد امام زاده صالح تجریش

 انهای فرودگاه امام خمینی تهرانبرج مراقبت ، مسیر و ساختم

 برج آزادی تهران

 هتل ارم کیش

 ای کیشساختمان سالن همایشه

 ساختمان مسکونی مهستان

 لمانهای دکوراتیو پارک آب و آتشا

 ساختمانهای کتابخانه ملی تهران

 ساختمان استانداری شهر اهواز

 ودی دانشگاه تهراندرب ور

 پل چهارم و پنجم شهر اهواز

 ( 9191اه آهن مربوط به سال پل سیاه شهر اهواز ) پل ر

 بازار ایرانی اندیشه

 هتل تاریخی کاشان



  نماهای ساختمان:طراحی واجرای 

 پروژه ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی و اجرای 

 پروژه مجتمع تجاری امید  طراحی 

 ع مسکونی فردوس پروژه مجتمطراحی 

 پروژه مجتمع مسکونی سهروردی طراحی 

 اپلساختمان طراحی و اجرای 

 ساختمان جردنطراحی 

 ساختمان تهرانپارسطراحی و اجرای 

 ساختمان دیباجیطراحی و اجرای

 ویالی لواسانطراحی و اجرای 

 ساختمان راه آهن جمهوری اسالمیطراحی و اجرای 

 طالعاتساختمان اداری فن آوری اطراحی 

 مجتمع پذیرایی باغ زندگیطراحی 

 ساختمان اریاناطراحی 

 ساختمان خیابان دماوندطراحی 

 ساختمان گلستانطراحی 

 ساختمان متل قوطراحی 

 مالصدرا ساختمانطراحی 

 

  داخلی:طراحی و اجرای فضاهای 

 شعبه فعال ایران  91پروژه برند شاپهای  شرکت پارس خزر : طراحی و اجرا در 

 ستاره در مشهد 4پروژه هتل و محاسبات  طراحی

 پروژه منزل مسکونی زعفرانیه اجرا طراحی و 

 یاتوطراحی و اجرای فروشگاه ایر

 جواهر فروشی راف ارگ تجریشطراحی و اجرای 

 های اقامتی حاب در نوشهر  مجتمعطراحی 

 ری شرکت ماشینهای اداری خوزستان ساختمان اداطراحی 

 مجتمع مسکونی در بابل طراحی 

 گرین ساختمان اداری شرکت طراحی 



 شرکت جلیس   طراحی

 اختمان اداری شرکت مرسوس بتن سطراحی 

 نه سازمان تبایغات اسالمی اهواز کتابخاطراحی 

 

 

 

 

 و سالن های کنفرانس )همکاری با شرکتهای موکو، پیشتازان، هفت هنر، جلیس،  آمفی تئاتر

 تمدنها، مکاسام اوژن(پتروصنعت کیش، شکوه 

 سالن اجالس بین المللی اکو 

 پروژه سالن کنفرانس صنایع نوین وزارت صنایع 

 نس سازمان آموزش و پرورش اردبیلسالن کنفرا

 ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجانسالن همایش و تئاتر وز

 تر فنی و مهندسی دانشگاه گرمسارسه سالن آمفی تئا

                           طبقه  94صدا و سیما در ساختمان  اترسالنهای کنفرانس و آمفی تئ

 برای مدیران سازمانها   VIPسالن همایش و سالن آموزشی  -دانشگاه علوم تحقیقات 

 نفره                          012سالن آمفی تئاتر   -جهاد کشاورزی یزد

                                    نفره 122سالن آمفی تئاتر   -اداره فرهنگ و ارشاد خوزستان 

  نفره 412سالن آمفی تئاتر   -پارک علم و فناوری خراسان 

  نفره 422سالن آمفی تئاتر  -  در بلوار کاوه سالن فرهنگی مفتخر تهران

قابلیت با  نفره به صورت جداگانه 122تئاتر  دو سالن آمفی  دارای  -دانشگاه علوم پزشکی شیراز سالن سینا و صدرا 

  شدن هرکدام برای دیگری MASTERلینک هر دو سالن به یکدیگر با شرایط 

  نفره 422سینماوسالن آمفی تئاتر   -اداره فرهنگ وارشاد مشهد 

  نفره 122سالن آمفی تئاتر  و سینما - سازمان بنیاد شهید بروجرد

 به یکدیگر سالنهر دو  نفره با قابلیت لینک 122دو تاالر  -تاالر فرهنگی زیتون 

 ، نفره 012سالن آمفی تئاتر  -سالن همایش آب و برق توانیر 

 نفره ، 02تجهیز کنفرانس  -سالن ثامن االمه تهران 

  ، نفره 902تجهیز سالن  -سالن پارس جنوبی 

 
 


