
شماره تماسمشتري/نام شركت محل پروژه نوع پروژهنام پروژهردیف

22356280شرکت عمران آالنکتاجیکستانفشار ضعیفکشور تاجیکستان1

16-44950614شرکت کاربرد کاراستان گلستانفشار ضعیفبیمارستان گناباد2

88660066شرکت گوپله یاسوجفشار ضعیفبیمارستان یاسوج3

88660066شرکت گوپلهایالمفشار ضعیفبیمارستان باشت4

65439607شرکت اورندصفا دشتفشار ضعیف.............5

3818713-0912جهش کارای غربقزوینفشار ضعیفکلینیک ویژه6

82183914سازمان حسابرسی تهرانفشار ضعیف.............7

65259427مرکز جراحی نورشهریارفشار ضعیفکلینیک تندیس سینا8

65279354کیمیای بهاوران شهریارشهریارفشار ضعیفتصویر برداری جام جم9

55646492بیمارستان بهارلوتهرانفشار ضعیف.............10

33440354مجلس شورای اسالمیاداره برق مجلسفشار ضعیف.............11

88679366گسترش فن آوران ساخت وردآوردفشار ضعیفبرج مسکونی پاسارگاد12

36515511مجتمع تجاری الماس غربفردیسفشار ضعیف.............13

34502002بهساز بلند پایه کرجفشار ضعیفبیمارستان رجائی14

32237000تچرا خاککرجفشار ضعیفبیمارستان  کمالی15

7-722914866تهران کیلومترجاده انبارپاسارگاد تهرانفشار ضعیفشرکت طرح اسلیم گستر16

17
بیمارستان پایگاه هفتم 

شکاری
26761028توسعه بنای کسری شیرازفشار ضعیف

88660066شرکت گوپلهاستان گلستانفشار ضعیفبانک ملت گلستان18

9124797641فرهنگسرای اشراقتهران پارسفشار ضعیفسینما اشراق تهران19

.اسامی تعدادی ازشرکت ها و مراکز دیگرکه از شرکت طیف آسا تابلوهای فشارضعیف خریداری نمودند



شماره تماسمشتري/نام شركت محل پروژه نوع پروژهنام پروژهردیف

.اسامی تعدادی ازشرکت ها و مراکز دیگرکه از شرکت طیف آسا تابلوهای فشارضعیف خریداری نمودند

9121016420شرکت پویا سازان روشنتهرانفشار ضعیفپارک دوستدارکودک20

21
مجتمع شهید  سلیمانی 

تهران
9122651567شرکت برق وحدت.............فشار ضعیف

9-44019246شرکت سازه صنعت کاران.............فشار ضعیفسنگان22

65577005بیمارستان نورشهریارشهریار تهرانفشار ضعیف.............23

9121590759بیمارستان دکتر فیاض بخش تهرانتهرانفشار ضعیف.............24

9198431006شرکت نگین سبز آبیزمنجیلفشار ضعیفکارخانه زیتون25

9122757957شرکت ساختمانی داغ تکینبیمارستان طالقانی کرجفشار ضعیف.............26

9335333447مجتمع مسکونی آبکوهنیاوران تهرانفشار ضعیف.............27

2188952317شرکت خوزستان و فارسچابهارفشار ضعیف............28

29
فاز دوم بیمارستان 

بروجن
88701781شرکت اصالتبروجنفشار ضعیف

30
شرکت سازه صنعت 

کاران
9-44019246تهران بزرگراه اشرفی اصفهانیمعدن زرکوه قروهفشار ضعیف

31
بیمارستان امام 

سجادشهریار
021-22685068هتل سازان پارستهرانفشار ضعیف

9123279986شرکت راشبرنمایشگاه ماشین آالت شهریارفشار ضعیف.............32

فشار ضعیف............33
مجتمع شهدای معلم شهر 

قدس
---------------شرکت ابرار بتن

80-66801075داروسازی اسوهجاده مخصوصفشار ضعیف............34

9-44019246شرکت سازه صنعت کارانشهر ریفشار ضعیفبیمارستان هفت تیر35

22593606شرکت پارس گرماچابهارفشار ضعیفمجتمع مسکونی کنارک36

8796شرکت عمران آذرستانجزیره سیریفشار ضعیف............37

88402730سهروردی شمالی –تهران دانشگاه امیر کبیر تهرانفشار ضعیفشرکت آرمه تاب بنیان38



شماره تماسمشتري/نام شركت محل پروژه نوع پروژهنام پروژهردیف

.اسامی تعدادی ازشرکت ها و مراکز دیگرکه از شرکت طیف آسا تابلوهای فشارضعیف خریداری نمودند

88753178شرکت مشاوران طرحتهرانفشار ضعیفمگاموتور39

88735228شرکت ماهورداددزاشیب تهرانفشار ضعیفمدرسه شهید مدنی40

87250نوردو لوله سمنانسمنانفشار ضعیف.............41

8796سازور سازه آذرستانشمس آبادفشار ضعیف.............42

88544970شرکت شفا توسکیشفشار ضعیفمرکز تصویر برداری شفا43

88884192گسترش فناوریهای نوین کشاورزیتهرانفشار ضعیفسایت مرکز داده ها44

88340212آریا بنای آروینمازندران-محمود آباد فشار ضعیفمجتمع تجاری دیدی45

2-88544370توسعه ابنیه های صنعتیکرمانفشار ضعیف پست انتقال برق46

2-88544370توسعه ابنیه های صنعتیجزیره خارکفشار ضعیفنفت فالت قاره47

44257498شرکت شلکاتهرانفشار ضعیفتهران بیمارستان روزبه48

83893526صنعت غذایی کوروشاشتهارد-کرجفشار ضعیف............49

2144739167شرکت پارس گرمادهکده المپیکفشار ضعیفبرج صبا50

2433444565شرکت آبادگران برق زنجاناداره برق زنجانفشار ضعیف............51

..............شرکت کاربرد کاربیمارستان گنابادفشار ضعیف............52

.......شرکت بیمه اتکایی ایرانیانمالصدرا- تهرانفشار ضعیف............53

88955811بیمارستان سجادمیدان فاطمی –تهران فشار ضعیف............54

.......شرکت تکسازهتهرانفشار ضعیف............55

44565000بیمارستان کوثرتهرانسر- تهران فشار ضعیف............56

44660271همایهتهرانفشار ضعیفصداوسیما57



شماره تماسمشتري/نام شركت محل پروژه نوع پروژهنام پروژهردیف

.اسامی تعدادی ازشرکت ها و مراکز دیگرکه از شرکت طیف آسا تابلوهای فشارضعیف خریداری نمودند

24832100شرکت فرپامتهرانفشار ضعیف............58

.......شرکت طرح گسترکرج- تهرانفشار ضعیف............59

88106057شرکت ساختمانی  هالل ایرانیان............فشار ضعیفمجتمع تجاری الرستان60

تهرانفشار ضعیفسایت مرکز داده ها61
گسترش فن آوریهای نوین 

کشاورز
88884192

22236035 شمران ITساختمان تهرانفشار ضعیف............62

88701781یوسف آباد- تهرانبیمارستان بروجنفشار ضعیفشرکت اصالت63

دهکده المپیکفشار ضعیفبرج صبا64
شرکت عمرانی وصنعتی پارس 

گرما
44755266

شرکت تاسیسات صنعتی ایران تهرانفشار ضعیفساختمان برزیل65
-سماعی09193699542 

84375202

88735228شرکت ماهوردادشهریارفشار ضعیفنوسازی مدارس66

1313383303مجتمع فوالد گیالنگیالنفشار ضعیفمجتمع فوالد67

22055590 ارتش501بیمارستان 501بیمارستان فشار ضعیف............68

37736210شرکت پدیده شیمی جمکرجفشار ضعیف............69

.......شرکت پاکفرم البرزکرجفشار ضعیف............70

88889038گسترش فن آوران ساختتبریزفشار ضعیفپروژه خاتم71

.......خوزستان و فارستهرانفشار ضعیف............72

88656451شرکت اسکانتهرانفشار ضعیفقصرالدشت73

.......شرکت پالستیک البرزکرجفشار ضعیف............74

75NSE32231867کرجبندرعباس اداره بنادرفشار ضعیفشرکت

88006116شرکت سازه صنعت کارانکردستانفشار ضعیف الستیک بارز76



شماره تماسمشتري/نام شركت محل پروژه نوع پروژهنام پروژهردیف

.اسامی تعدادی ازشرکت ها و مراکز دیگرکه از شرکت طیف آسا تابلوهای فشارضعیف خریداری نمودند

.......شرکت هیرساتهرانفشار ضعیف............77

88600389شرکت فرآیند نوتهرانفشار ضعیف برج طغرل78

7210193بیمارستان کوروشزنجانفشار ضعیف............79

مجتمع هایپرمارکت –تهران فشار ضعیفعمران آذرستان80
- سهروردی جنوبی - تهران 

کوچه لشکری
8796

صداوسیما- تهرانفشار ضعیفهمایه81
-جاده مخصوص کرج- تهران 

خیابان بیمه
44660271

.......شرکت پی بنا توسمجتمع هایپر- تهرانفشار ضعیف............82

33525300بیمارستان بازرگانانتهرانفشار ضعیف............83

66001221بیمارستان آزادیتهرانفشار ضعیف............84

88202160شرکت سمندیستهرانفشار ضعیف استانداری تهران85

22920406شرکت تهویه گسترزابلفشار ضعیفبیمارستان زابل86

7210193-0241بیمارستان کوروش- زنجان زنجانفشار ضعیفبیمارستان کوروش87

88006116شرکت سازه صنعت کارانکردستانفشار ضعیف الستیک بارز88

............شرکت اسکامتهرانفشار ضعیف............89

22075877شرکت ایران خودرو سازهتهرانفشار ضعیف پیکان شهر20 بلوک 90

88065558شرکت ایرانیانتهرانفشار ضعیف مادیران91

92
فروشگاه های زنجیره ای 

نجم خاورمیانه
33740418شهر ری- تهرانمجتمع هایپر-تهرانفشار ضعیف

88889038شرکت گسترش فن آوران ساختتهرانفشار ضعیفبانک پاسارگاد93

88980411شرکت کاژهتهرانفشار ضعیفمجتمع مینا94

88658946بانک  پاسارگادتهرانفشار ضعیف.............95



شماره تماسمشتري/نام شركت محل پروژه نوع پروژهنام پروژهردیف

.اسامی تعدادی ازشرکت ها و مراکز دیگرکه از شرکت طیف آسا تابلوهای فشارضعیف خریداری نمودند

66419893شرکت فردوسچابهارفشار ضعیفهتل فردوس96

20007293142شرکت سازه عسلویهفشار ضعیف.............97

22111310شرکت تعاونی یکه تاز موتورتهرانفشار ضعیفتعاونی مسکن مهر98

22015466شرکت گازبرتهرانفشار ضعیف مگاموتور99

................شرکت آریا بنای آروینتهرانفشار ضعیفمجتمع مسکونی100

101Z .A.Mشرکت هیرساتهرانفشار ضعیف................

22075877شرکت ایران خودرو سازهتهرانفشار ضعیفایران خودروسمنان102

88575901بیمارستان بهمنتهرانفشار ضعیف.............103

88202160شرکت سمندیستهرانفشار ضعیفاستانداری تهران104

88980411شرکت کاژهتهرانفشار ضعیفمجتمع دزاشیب105

7210193بیمارستان کوروشزنجانفشار ضعیفبیمارستان کوروش106

88660066شرکت  گوپلهاهوازفشار ضعیفهزارنفری50استادیوم 107

88889038شرکت گسترش فن آوران ساختتهرانفشار ضعیف بانک پاسارگاد108

88059298شرکت تکنوزیستشیرازفشار ضعیفتسویه خانه داراب109

88712136شرکت شگردتهرانفشار ضعیف مگاموتور110

88211346شرکت نورد ایوان غربتهرانفشار ضعیفکارخانه نورد111

22091935شرکت معماران پیشروکرجفشار ضعیفبانک پاسارگاد112

...............شرکت درخشانرشتفشار ضعیف الج درخشان113

................شرکت هیرساتهرانفشار ضعیف............114



شماره تماسمشتري/نام شركت محل پروژه نوع پروژهنام پروژهردیف

.اسامی تعدادی ازشرکت ها و مراکز دیگرکه از شرکت طیف آسا تابلوهای فشارضعیف خریداری نمودند

................شرکت امکاتهرانفشار ضعیف............115

88929753شرکت پارس عمران سیناتهرانفشار ضعیف توگا مپنا116

................بیمارستان شهید اکبرآبادیتهرانفشار ضعیفبیمارستان اکبرآبادی117

44660271همایهتهرانفشار ضعیفصداوسیما118

............شرکت لیدرسانتهرانفشار ضعیف چای محمود119

1736237068شرکت منتظر ظهور............فشار ضعیفمجتمع تجاری آبشار120

22955140سالم سازان سپهر............فشار ضعیف............121

88889038شرکت گسترش فن آوران ساختتهرانفشار ضعیفبانک پاسارگاد122

8796عمران آذرستانتهرانفشار ضعیفشمس آباد123

6670790آرمه تاب بنیانتهرانفشار ضعیفشرکت سایپا124

88791426بانک پاسارگادرشتفشار ضعیفبانک پاسارگاد125

66462606توان تجهیز صباتهرانفشار ضعیفبیمارستان ولیعصر126

6670790آرمه تاب بنیانتهرانفشار ضعیفسیلوی کرمان127

44922455مگاموتورتهرانفشار ضعیفکارخانه  ریخته گری128

..................دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهرانفشار ضعیف................129

..................بیمارستان دیتهرانفشار ضعیف................130

88735580جسکوچابهارفشار ضعیف دانشگاه بین الملی131

88026712جم موجبیرجندفشار ضعیفرادیو بیرجند132

88791426شرکت گسترش فن آوران ساختتهرانفشار ضعیفبانک پاسارگاد133



شماره تماسمشتري/نام شركت محل پروژه نوع پروژهنام پروژهردیف

.اسامی تعدادی ازشرکت ها و مراکز دیگرکه از شرکت طیف آسا تابلوهای فشارضعیف خریداری نمودند

..................آرتاسازهتهرانفشار ضعیفمگاموتور134

66692790امیرقومستهرانفشار ضعیفZUIOسالن همایش 135

..................بیمارستان شهید رجائیتهرانفشار ضعیف................136

44660271همایهتهرانفشار ضعیفصداوسیما137

88889038شرکت گسترش فن آوران ساختتهرانفشار ضعیف بانک پاسارگاد138

..................عمران گستربهمنتهرانفشار ضعیف................139

48914066شیب کوهتهرانفشار ضعیف پارس خودرو140

22091935شرکت معماران پیشروتهرانفشار ضعیفبانک پاسارگاد141

7896عمران آذرستانتهرانفشار ضعیفکوه نور142

..................شیب کوهشرکت      شیب کوه- تهرانفشار ضعیف................143

44922581داروگرشرکت داروگر- تهرانفشار ضعیف................144

..................گاردن سیتیسلیمانیه عراقفشار ضعیف................145

9125774133اسلیم گستر همتبیمارستان امام خمینیفشار ضعیف................146

83893000صنایع غذایی کوروشتاکستانفشار ضعیف................147

55646492بیمارستان بهارلوخیابان راه آهن تهرانفشار ضعیف................148

9125073509اداره برق مجلسمیدان بهارستانفشار ضعیف................149

7-88952316خوزستان و فارسچابهارفشار ضعیف................150

9191641612مون روژینشهرک صنعتی سیمین دشتفشار ضعیف................151

88535036چای محمودتهرانفشار ضعیف................152



شماره تماسمشتري/نام شركت محل پروژه نوع پروژهنام پروژهردیف

.اسامی تعدادی ازشرکت ها و مراکز دیگرکه از شرکت طیف آسا تابلوهای فشارضعیف خریداری نمودند

..................منطقه آزاد چابهارمجتمع مسکونی چابهارفشار ضعیف................153

22356280شرکت مدبرکشور تاجیکستانفشار ضعیف................154

9121941292بانک ملتاستان گلستانفشار ضعیف................155

88889038شرکت گسترش فن آوران ساخت وردآوردفشار ضعیفبرج پاسارگاد156

7-88952316خیابان کارگر –تهران چابهارفشار ضعیفخوزستان و فارس157

1641612-0919مون روژینشهرک صنعتی سیمین دشتفشار ضعیف................158

بیمارستان دناشیرازفشار ضعیف................159
071-36490053

0917-7207808

8015919-0912بیمارستان خاتم االنبیاءتهرانفشار ضعیف................160

3281 169 912شرکت تچرا خاککرجفشار ضعیفبیمارستان کمالی161

9127561344مهندس شادکامتهرانفشار ضعیفپروژه تاجیکستان162

9111510372تابلوسازی حامدمازندرانفشار ضعیف................163

16-44950614شرکت کاربرد کاربیمارستان گنابادفشار ضعیف................164

شرکت اورند پیشروصفادشتفشار ضعیفپروژه سایت سوم165
021- 65439607

021- 27607000

3450665-0915مهندس خان زهیچابهارفشار ضعیف................166

88006116شرکت سازه صنعت کارانشیراز- الرستان فشار ضعیففرودگاه الرستان167

9111510372تابلوسازی حامدمازندرانفشار ضعیف................168

3818713-0912جهش کارای غربکلینیک ویژه قزوینفشار ضعیفپروژه محمدیه169

88660066-021شرکت گوپلهیاسوجفشار ضعیفبیمارستان یاسوج170

5462294-0919مهندس بافندهفردیسفشار ضعیفنیروگاه171



شماره تماسمشتري/نام شركت محل پروژه نوع پروژهنام پروژهردیف

.اسامی تعدادی ازشرکت ها و مراکز دیگرکه از شرکت طیف آسا تابلوهای فشارضعیف خریداری نمودند

82183970سازمان حسابرسیمیدان آرژانتینفشار ضعیفپروژه مسکن مهر172

1939825-0912مرکز طبی کودکانتهرانفشار ضعیف................173

174
مرکز تصویربرداری جام 

جم
کیمیای بهاوران شهریارشهریارفشار ضعیف

021-65279350fax

شهیدی021-65279354

..................مهندس اسماعیلیکرجفشار ضعیف................175

4230353-0912مهندس علوی رادالله زار جنوبیفشار ضعیف................176

4015604-0912بیمارستان امام خمینیتهرانفشار ضعیف................177

88660066-021شرکت گوپلهایالم- باشت فشار ضعیفبیمارستان باشت178

7-88952316خوزستان و فارسدانشگاه شهید عباس پورفشار ضعیف................179

88011058-021مرکز رشد و فن آوریی داروئیتهرانفشار ضعیف................180

88535036چای محمودتهرانفشار ضعیف................181

.................مهندس فتاحیتهرانفشار ضعیف................182

9166414624مهندس رودبندیتهرانفشار ضعیف................183

1520498-0919کلینیک تندیس سینامرکز جراحی نور- شهریارفشار ضعیف مرکز جراحی نور184

88660066-021شرکت گوپله مازندرانفشار ضعیفپروژه خزرساری185

3788 475 912بیمارستان دکتر شریعتی تهرانتهرانفشار ضعیف................186

................دنیای پیچ و مهرهکرجفشار ضعیف................187

7-88952316خوزستان و فارسچابهارفشار ضعیف نفری2000سالن ورزشی 188

1015685-0912داریوش ملک محمدیهشتگردفشار ضعیف................189

7-88952316خوزستان و فارسکشتیرانی چابهارفشار ضعیفپروژه کشتیرانی چابهار190



شماره تماسمشتري/نام شركت محل پروژه نوع پروژهنام پروژهردیف

.اسامی تعدادی ازشرکت ها و مراکز دیگرکه از شرکت طیف آسا تابلوهای فشارضعیف خریداری نمودند

7-88952316خوزستان و فارسبندر شهید بهشتیفشار ضعیفپروژه بندر شهید بهشتی191

192
مرحله - بیمارستان بهارلو

7
55646492-021................تهرانفشار ضعیف

3493795-0912علوم پزشکی ارتششیرازفشار ضعیفپایگاه هفتم شکاری193

20-22899018-021شرکت تحکیم فیدارتهرانفشار ضعیف................194

88030395-021شرکت سپیتمانتهرانفشار ضعیف................195

33769072-021شرکت فرآیند نوشهرریفشار ضعیفبرج طغرل196

7-88952316خوزستان و فارس چابهارفشار ضعیفپروژه مکانیک197

88006116شرکت سازه صنعت کارانتهرانفشار ضعیف................198

9122950877شرکت دژراهان کویرتهرانفشار ضعیف................199

77508257-021آقای بهرادالله زارفشار ضعیف................200

2487 394- 912 0شرکت خودیارایالم- باشت فشار ضعیفبیمارستان باشت201

3818713-0912جهش کارای غربقزوینفشار ضعیف پروژه الوند202

2255679-0912آقای شجاعیشمیران- تهرانفشار ضعیفآقای شجاعی203

7896شرکت عمران آذرستانکوه نور- تهرانفشار ضعیفشرکت عمران آذرستان204

. درشرکت موجود می باشد درصورت نیازبا شرکت تماس بگیرید89رزومه کاری قبل ازسال 


