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در سال ١٣٨٥ این  رشکت با هدف ارائه خدمات مهندسی، طراحی، اجرا و نظارت بر تأسیســـات مکانیکی و الکرتیکی 

بنا نهاده شد و به کمک مهندسین با تجربه و متخصـص خود توانسـت خدمات ارزنده ای در پروژههای بزرگ و مطرح 

کشور ارائه �اید.

در سال ١٣٨٩ رشکت در راستای توسعه اهداف خود و با ایجاد تحول عمده در هیأت مدیره  رشکت اقدام به راهاندازی 

واحد بازرگانی جهت تأمین و فروش تخصصـی تأسیسـات الکرتیکال و مکانیکال و تهویه مطبوع و تربید �ود و در این 

راستا با ورود اعضای متخصص و با تجربه در این عرصه توانست ضمن بهرهگیری از تجربیات طوالنی اعضـای جدید با 

اتکای به پشـتوانه فنی و مهندسی خود گام بزرگی در راستای تکمیل نیازهای مشــرتی چه در عرصه فنی و مهندسی و 

چه در عرصه تأمین تجهیزات مورد نیاز برمبنای آخرین تکنولوژی روز دنیا و نیز نصب و خدمات پس از فروش بردارد.

GEPامروز رشکت مهندسی  با اتکا به کادر مدیریتی با تجربه و کارشناسان فنی و متخصــص با هدف بهینه سازی 

طراحی براساس هزینه اولیه و بهره برداری توانســـته است در پروژه های بزرگ عمرانی موفقیت چشـــمگیری 

بدست آورد و یکی از رشکت های خصـــــوصی قابل اطمینان با قابلیت ارایه همزمان خدمات مهندسی، تأمین و 

اجرا (EPC) تبدیل گردیده است.

 GEPتاریخچه  رشکت مهندسی

GEPرشکت مهندســــــی  با هدف تحقیق و نگهداری نظام مدیریت کیفی در طراحی، فروش، اجرا و خدمات پس از 

فروش خط مشی کیفی زیر را تدوین �وده است:

ں اعتقاد عملی سازمان بر بکارگیری سه اصل تجربه، انعطاف پذیری و خدمات برتر تعامل با مشــــــــرتی با هدف 

دستیابی به حداک� رضایت مندی مشـرتیان، بکارگیری تخصـص همزمان با تحقیق درخصــوص تکنولوژیهای نو 

برای بهینه سازی رسمایهگذاری اولیه و کاهش هزینه های بهره برداری در قالب کاهش مرصف انرژی.

ں جلب رضایت مشرتی از طریق پاسخگویی و تأمین نیازهای ترصیحی  و تدریجی در قالب ارزشهای سازمانی 

مسئولیت پذیری و صداقت و احرتام به حقوق افراد.

ں مهمرتین رسمایه  رشکت، نیروی انســانی منطبق بر ارزش های سازمان می باشد و در این راستا  رشکت در جذب 

آموزش و نگهداری نیروی انسانی مسئولیت پذیر و صادق حداک� تالش را انجام خواهد داد.

ں افزایش سطح آگاهی مشرتیان و واحدهای مهندسی مرتبط، از وظایف مهم  رشکت محسوب میگردد.

حفظ محیط زیست به عنوان امانت آیندگان در کلیه فرآیندهای سازمان. ں

دستیابی به مشرتیان وفادار از طریق جلب رضایت مشرتی در خرید کاال و حفظ رضایت مندی در خدمات پس از فروش. ں

1



دستیابی به وجه �ایز چشـــــمگیر با سایر رقبا با ارائه خدمات مهندسی در �امی مراحل ارایه خدمات مهندسی  ں

خرید و تدارک، ساخت، اجرا و راه اندازی.

ں ایجاد شبکه خدمات پس از فروش در رسارس کشور برای دسرتسی به خدمات مورد نیاز در کوتاه ترین زمان ممکن.

ں حضور در بازار رقابت بین املللی و کسب موفقیت در سایر کشورها.

ں ایجاد باشگاه مشـــــرتیان  وفادار  رشکت به جهت بروز رسانی سطح آگاهی مشــــــرتیان از طریق سمینارهای 

تخصصی، بازدیدهای دوره ها و کارگاه های عملی.

ں ایجاد سازمان کمک رسانی به کودکان نیازمند در رسارس کشــور از طریق تخصـــیص بخشـــی از درآمد  رشکت و 

دعوت از سایر همکاران و مشرتیان  رشکت.

چشم انداز رشکت مهندسی 

�ودار سازمانی رشکت مهندسی

GEP

GEP
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آرش غفوری

حامد شاه نظری

امیر آدابی

علیرضا کاوسی

حسین زکریایی

محمد رضا معتمدی

مهدی اوسطی

فریور صفاری

بهروز اولیائی نژاد

سامان صداقت

ـرضا وصلی علی

سهیل میراحسنی

حمید رضا براتی

فنوره پروین

حدیث طاهری

محمود خادمی

سمیه باقری

هدی شاه نظری

رضا ممتاز بخارایی

سید امین عربشاهی

سیاوش طاهری

کیانا درخشش

بهاره بهنیا

محسن حیدری

هانیه شاه نظری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

مدیر عامل

مدیر طراحی و مهندسی

مدیر فروش تربید

مدیر فروش تهویه

مدیر مالی و اداری

مدیر تولید و انبار

CRM مدیر

مدیر اجرایی پروژه

کارشناس بازرگانی خارجی

حسابدار

حسابدار

کارشناس فروش

کارشناس فروش

کارشناس فروش

کارشناس فروش

کارمند اداری

کارشناس طراحی

کارشناس طراحی

کارشناس طراحی

کارشناس طراحی

کارشناس طراحی

کارشناس طراحی

کارشناس طراحی

کارشناس طراحی

کارشناس طراحی

کارشناسی مهندسی مکانیک-دکـرتای مدیریت

کارشناسی ا رشد مهندسی انرژی

کا رشناسی مدیریت

فوق دیپلم

کا رشناسی حسابداری

دیپلم

کا رشناسی مدیریت صنایع

کا رشناسی تاسیسات الکرتیکال

کا رشناسی مدیریت بازرگانی

کا رشناسی حسابداری

کا رشناسی ریاضی

کا رشناسی مهندسی مکانیک

کا رشناسی مهندسی برق

کارشناسی تربیت بدنی

کارشناسی مرتجمی زبان انگلیسی

دیپلم

کارشناسی  نقشه کشی

کا رشناسی ارشد مع�ری

کا رشناسی تاسیسات مکانیک

کا رشناسی تاسیسات مکانیک

کا رشناسی تاسیسات الکرتیکال

کا رشناسی مع�ری

کا رشناسی علوم اجت�عی

کا رشناسی تاسیسات الکرتیکال

کا رشناسی تاسیسات الکرتیکال

۱۹ سال

۱۳ سال

۱۳ سال

۱۷ سال

۱۰ سال

۲۱ سال

۱۱ سال

۹ سال

۱۷ سال

۲ سال

۳ سال

۲ سال

۴ سال

۱۸ سال

۱ سال

۲۶ سال

۱۱ سال

۴ سال

۱۶ سال

۴ سال

۵ سال

۴ سال

۱۰ سال

۱۳ سال

۲ سال
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برخی ازگواهینامه ها و افتخارات
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برخی ازگواهینامه ها و افتخارات

کنگره رسا رسی مدیر شایسته  ں

ح�یت از مسابقات بین املللی تنیس فیوچرز  ں
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ـرگزاری سمینارهای تخصصی   ب ں

دعوت مشرتیان به بازدید از کارخانه های خارج از کشور  ں
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مهمرتین فعالیت ها و خدمات  رشکت در حوزه فروش و خدمات :

فروش انواع تجهیزات تهویه مطبوع 

چیلرهای تراکمی آب خنک و هوا خنک از ظرفیت ۳ تن تربید تا ۵۴۰ تن تربید ں

چیلر سانرتیفیوژ از ظرفیت ۲۵۰ تن تربید تا ۴۴۰۰ تن تربید ں

انواع فن کوئل (کاستی، سقفی توکار، دیواری، زمینی و ....) ں

نسل چهارم و پنجم سیستم VRF اینورتر ں

توانایی طراحی و ساخت هواساز در ابعاد و ظرفیت های متنوع بنا به درخواست مشرتی ں

روف تاپ پکیج  رسمایشی–گرمایشی در ظرفیت های مختلف بنا به درخواست مشرتی و بصورت سفارشی ں

ایروارش در ظرفیت های مختلف بنا به درخواست مشرتی ں

مهمرتین فعالیت ها و خدمات رشکت در حوزه فنی و مهندسی :

مشاوره طراحی تاسیسات مکانیکال و الکرتیکال ں

اجرای تاسیسات مکانیکال و الکرتیکال با گواهی صالحیت دار ں

نظارت سیستم و نظارت عالیه بر تاسیسات ساخت�نی و صنعتی ں

فروش انواع تجهیزات تربید و رسدخانه ای 

ں طراحی ، تامین اجرا و نصــب �امی تجهیزات رسدخانه های آمونیاکی ، فریونی ، تونل های انج�د ، کارخانجات 

یخ سازی ، انواع آیس بانک ها و آب رسد صنعتی

ں کمپرسورهای تربید با ظرفیت های متفاوت

ں انواع کندانسینگ یونیت

انواع اواپراتور (تونلی ، نگهداری و ...)ں 

دستگاه های تولید برودت سیار ۶ تن و نیسانی و کانتی�یں 

ں طراحی و اجرای تابلو برق های قدرت و فرمان با کنرتل PLC و �ام اتوماتیک 
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محصوالت

فن کوئل

CLKD

300,400,500

CFM

فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت
فن کوئل کاستی یکطرفه

CLKT3H

800,1000,1200,1400,1600,1800,2200

 CFM

100PA 70 وPA   در دو نوع

فن کوئل کانالی

CLKG

300,400,500,600

CFM

فن کوئل دیواری

CLKT3

200,300,400,500,600,800,1000,1200

 CFM

12PA 30 وPA   در دو نوع

فن کوئل سقفی توکار
CLKA

600,750,850,950,1200,1500

 CFM
در دو نوع دو لوله و چهار لوله

فن کوئل کاستی چهارطرفه

CLKF

250,300,400,500,600,800,900

CFM

فن کویل زمینی

Fan coil

8

CLKC

300,400,600

CFM



محصوالت
چیلر 

 Screw Chiller
Air Cooled & Water Cooled

CL-LSBLG***/MZ

72 تا 424 تن تربید

در دو نوع تک کمپرسور و دو کمپرسور

DX چیلر اسکرو آب خنک
CL-LSBLG***/MCFN

104 تا 506 تن تربید

در دو نوع تک کمپرسور و دو کمپرسور

Flooded چیلر اسکرو آب خنک
CL-LSBLGW***/C

تا 406 تن تربید 85 

در دو نوع تک کمپرسور و دو کمپرسور

چیلر اسکرو هوا خنک

 بازه ظرفیتی از ۱۲۰۰ تا ۴۴۰۰ تن تربید

cop ۷  راندمان بسیار باال

هزینه بسیار پایین بهره برداری

استفاده از تکنولوژی Full Falling Film در طراحی اواپراتور 

چیلر تراکمی سانرتیفیوژ

Centrifugal Chiller
Water Cooled

9
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محصوالت
چیلر 

CLGC-F**W/N1

1.5 , 2 , 3 , 3.5 , 4 , 4.5

مینی چیلر یکپارچه

تن تربید

Scroll Chiller
Air Cooled

CL-SS***/RN1

 10تا 37 تن تربید

 Aqua چیلر اسکرال رسی
CLGBT-F***/RN1

تا 71 تن تربید 7  

چیلر اسکرال مدوالر

Duct Split
Indoor & outdoor

(indoor) داکت اسپلیت
CLHD-**HRFN1-Q

تا 5 تن تربید 2  

(indoor) داکت اسپلیت
CLTBT-**HW-Q

تا 5 تن تربید 2  

CLOU-**H

1.5 , 2 , 3 , 3.5 , 4 , 4.5

(outdoor) داکت اسپلیت

تن تربید
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محصوالت

11

VRF Full DC Inverter

جدیدترین نسل سامانه تهویه مطبوع در جهان

 مجهز به کمپرسورهای  Full Dc Inverter با قابلیت کارکرد کامل در بارهای جزیی

cop ۴/۲ و ۳/۵ الی A+++ راندمان بسیار باال با سطح

بازه ۷ الی ۷۰ تن تربید به صورت مدوالر

بازه دمایی ۲۰- تا ۴۸ درجه سانتیگراد

رسعت و کیفیت باالی رسمایش و گرمایش

امکان لوله کشی تا ۵۰۰ مرت

Mini VRF Full DC Inverter

بازه ظرفیتی از ۸ تا ۲۶ کیلووات (۲/۵ تا ۷ تن تربید)

۱۶ KW  امکان استفاده از دستگاه تک فاز تا ظرفیت

کمپرسور Dc Inverterبا قابلیت کنرتل کامل ظرفیت

۳/۹ EER راندمان بسیار باال

فن رو به رو یونیت خارجی

R410a استفاده از گاز

CL-V5-X***W/V2GN1

CL-MDV-V***W/DRN1

VRF



محصوالت
اواپراتور و کندانسور

NAC

 1 تا 6.6 کیلو وات
در انواع یک ، دو و سه فن

NBC

NBT NGC-V

THERMONIK

MODEL : TN 201

THERMONIK

MODEL : TN 501

THERMONIK

MODEL : TN 502

اواپراتور فریونی سقفی زاویه دار اواپراتور فریونی سقفی

8 تا 85.7 کیلو وات
در انواع یک ، دو و سه فن

NBD

اواپراتور فریونی سقفی

ساخت به صورت سفارشی

اواپراتور فریونی تونلی

 1.7 تا 76.7  کیلو وات

در دو نوع ایستاده و سقفی

کندانسور فریونی ایستاده
 13.3 تا 241.7 کیلو وات
در دو نوع افقی و عمودی

NBC-V

اواپراتور فریونی ایستاده

  3.4 تا 153.4 کیلو وات 

در دو نوع ایستاده و سقفی

Industrial Unit Cooler
Evaporator & Condensing Unit

ـرک یونیت رسمایشی متح
 6 تن تربید

ـرک یونیت رسمایشی متح
 6 تن تربید

ـرک یونیت رسمایشی متح
نیسانی
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کارفرمادستگاه ها (ظرفیت)محلپروژه

پروژه ها در یک نگاه

Chiller & Fan coil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ساخت�ن دفرت مرکزی بسیج اقشار

مجتمع مسکونی پاسا رگاد

مجتمع تجاری-تفریحی مادر

پایانه رشق تهران

مجتمع ١٥٠٠ واحدی زیتون

مجتمع مسکونی یاس٢

مجتمع مسکونی مروارید 

مجتمع مسکونی فرمانیه

هتل تفریحی-اقامتی

درمانگاه صنیع خانی

مجتمع تجاری-اداری دماوند

  

هایپرمی- شعبه هورمهر

فودکورت راه چوبی- شعبه هورمهر

مجتمع مسکونی

مسجد قدس  

ساخت�ن جدید دیوان عدالت
 اداری کشور

مجتمع تجاری-تفریحی-اقامتی
 امپراطور

تهران- میدان سپاه

تهران - منطقه ٢٢

خوزستان - دزفول

تهران - رسخه حصار

تهران - منطقه ٢٢

تهران - منطقه ٢۲

تهران - منطقه ٢۲

تهران - فرمانیه

تهران - آبعلی

تهران - شهرک استقالل

تهران - سه راه تهرانپارس

  
تهران - ستاری

کرج - مهر شهر

کرج - مهر شهر

تهران - الهیه

مازندارن - تنکابن

تهران - نارمک

مجری طرح های عمرانی سپاه

تعاونی مسکن شهید همت

آقای مهندس مربوطی

شهرداری تهران- رشکت سامان بیس

تعاونی مسکن هوا فضای سپاه

تعاونی مسکن هوا فضای سپاه

تعاونی مسکن دانشکده بقیه الله

آقای مهندس سبحانی 

مجری طرح های عمرانی سپاه

انجمن خیریه

سپید بام دماوند

  
مشاوران گنو و شهرداری تهران

آقای مهندس یزدانی

آقای مهندس یزدانی

رشکت ساخت�نی ونک پارک

رشکت توریستی سینا محتشم

شهرداری تهران
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پروژه ها در یک نگاه

Chiller & Fan coil

کارفرمادستگاه ها (ظرفیت)محلپروژه

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

مسجد دانشگاه امام حسین (ع)

ساخت�ن خانه کشتی شهرداری منطقه ۱۱

مجتمع تجاری اداری مهاباد

هتل فرودگاه امام خمینی

 مجتمع مسکونی تختی

 مجتمع مسکونی

دفرت مرکزی سازه پایدار الهیه

پایانه اتوبورسانی کرج

مجموعه پذیرایی تاالر رسپینا

مجتمع مسکونی

استخر املپیک کیش

سازمان مرکزی تاکسیرانی

سامانه آوای پروتئین پایتخت

مجتمع مسکونی پارمیس

دفرت مرکزی نگین خودرو

مجتمع مسکونی مهر

سوپر گوشت بهشت

تهران - اتوبان بابایی

تهران - وحدت اسالمی

آذربایجان غربی - مهاباد

 
تهران - فرودگاه امام خمینی  

تهران - فرشته

تهران - پاسداران

تهران - گیشا

کرج 

 کرج - مهرویال

تهران - جردن

کیش

  
تهران - میدان انقالب

تهران - جاجرود

تهران - زعفرانیه

تهران - اقدسیه

تهران - الهیه

خراسان رضوی - مشهد

پدافند غیر عامل سپاه

سازمان عمران شهرداری تهران

آقای مهندس قریشی

رشکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور

آقای مهندس تبار

آقای مهندس شمس

آقای مهندس هاشمی

شهرداری کرج

آقای مهندس فیروزبخت

آقای مهندس صورتی

آقای مهندس دربان

  
سازمان عمران شهرداری تهران / عمران آگاه

آقای حاجی

آقای مهنس مقیمی

نگین خودرو

آقای مهندس حسینیان

آقای عطایی
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کارفرمادستگاه ها (ظرفیت)محلپروژه

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ورزشگاه میالد نور

بازار ابریشم ارس 

مسجد الرضا

�ین نان سحر

پا رک مینیاتور

مجتمع تجاري اداري لعل 

هتل آسا

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

دانشگاه كاشان

مجتمع اداري نيكو

برج مسكو� ميالد

مجتمع مسکونی

شهيد باكري

 مجتمع مسكونی ولنجک

تهران - اتوبان بعثت

تهران - جلفا

تهران - دیباجی

تهران - شهریار

تهران - نارمک

تهران - م�داماد

تهران - زعفرانیه 

تهران - اقدسیه 

اصفهان - زرین شهر 

تهران - فرشته

تهران - فرمانيه

  
كاشان

كرج - بلوار توحيد

تهران - فرشته 

تهران - یوسف آباد

تهران - اتوبان شهید باکری

تهران - ولنجک

هوا فضا سپاه

آقای مهندس خبیرنیا

شهرداری

آقای مهندس خان محمدی

سازمان عمران شهرداری تهران

رشكت توليدي ن�و

آقاي مهندس منجزی -صدیقی

آقای مهندس صدری

آقای مهندس بهفر

آقای مهندس عليمحمدي

آقای مهندس شمس زاده 

  
رشكت تاماس

آقای مهندس عباسپور

آقاي ا رشف

آقای مهندس صابری

آقاي امامي

آقای مهندس حاجیلو

پروژه ها در یک نگاه

Chiller & Fan coil
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کارفرمادستگاه ها (ظرفیت)محلپروژه

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

پروژه گلرنگ

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

پروژه مسکونی س�

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی دستور

مجتمع مسکونی

مدرسه عالی شهید مطهری

مجتمع مسکونی

برج مسكو� ام�تيمور

برج مسكو� گلنار

تهران - شهریار

اصفهان - مشتاق دوم

اصفهان - باغ دریاچه

تهران - مهرآباد

تهران - مالصدرا

تهران - مهرآباد

اصفهان - شهرک خانه 

اصفهان - سه راه سیمین

اصفهان - بلوار آیینه خانه

تهران - سعادت آباد

تهران - منطقه ۲۲

تهران - اقدسیه

  
تهران - دستور

تهران - میدان محسنی

تهران - بهارستان

کرج - مهر شهر

تهران - الهیه

تهران - الهیه

چیلر اسکرال هواخنک

فن كویل سقفی توکار

۲۵ دستگاه فن کویل سقفی توکار

فن کویل دیواری

فن كویل سقفی توکار

۴۴ دستگاه فن کویل کاستی

 ۱دستگاه چیلر ۳۷ تن
۵۰ دستگاه فن کویل سقفی توکار

        ۱دستگاه چیلر ۱۸۵ تن

۳۵۰ دستگاه فن کویل سقفی توکار

فن کویل سقفی توکار

فن کویل سقفی توکار

فن کویل کاستی و سقفی توکار

۹۰ دستگاه فن کویل کاستی 

آقای مهندس آبشاری

آقای مهندش شمشیری

آقای فروهان

آقای مهندس ملکوتی خواه

آقای مقدم

آقای نواب

آقای ریس�نچیان

آقای مهندس عبداللهی

آقای مهندس شفیعی

آقای مهندس موسوی

تعاونی مسکن شهید باقری

  
آقای مهندس اس�عیل زاده

آقای مهندس مبینی

آقای مهندس مع�رزادگان

شهرداری تهران

آقای مهندس قرینی

حاج آقا شاكری

آقای مهندس عليمحمدی

۳۱۰ دستگاه فن كویل کاستی

چیلر و فن کویل زمینی

۵دستگاه مینی چیلر ۵تن
فن کویل دیواری و زمینی

فن کویل کاستی 

۴۸۳ دستگاه فن كویل کاستی 

پروژه ها در یک نگاه

Chiller & Fan coil
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پروژه ها در یک نگاه

VRF & Duct Split

کارفرمادستگاه ها (ظرفیت)محلپروژه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مجتمع تجاری-اداری هورمهر

مجتمع مسکونی اوج ویال باکس 

 استخر املپیک کیش

مجتمع مسکونی شهراد

مجتمع مسکونی١٨٢ واحدی سجاد

IT Center مجتمع تجاری-اداری 

مجتمع تجاری-خدماتی آبشار

رستوران ژوانی

مجتمع مسکونی امپریال

تاالر املاس

پایانه حمل و نقل مرز پرویز خان

خانه شعرا

دفرت سین�یی 

ساخت�ن اداری پالژ ساحلی

بی�رستان رشیعتی

مجتمع اداری نی�

صنایع حدید

شهرک ویالیی لشتو

کرج - مهر شهر

مازندازن - تنکابن

جزیره کیش

تهران - پونک

تهران - شهران

تهران - نارمک

تهران - منطقه ٢٢

تهران - محمودیه

تهران - زعفرانیه

تهران - شهر ری

کرمانشاه

تهران - دولت

  
تهران - کامرانیه

جزیره کیش

تهران - امیر آباد

تهران - آرژانتین

تهران - تهرانرس

مازندران - تنکابن

آقای مهندس یزدانی

آقای مهندس مغربی

آقای مهندس دربان

آقای مهندس نامدار

آقای مهندس اله یاری

آقایان مهندس فیضی و هاشمیان

آقای مهندس نیک پور

آقای امیر قلعه نوعی

آقای مهندس سام

آقای مهندس مالکی

راهداری کرمانشاه

سازمان میراث فرهنگی کشور

آقای سیروس مقدم

آقای مهندس دربان

آقای افتخاری

آقای مهندس شکرالهی

صنایع دفاع

مهندس حسینی

17



پروژه ها در یک نگاه

VRF & Duct Split

کارفرمادستگاه ها (ظرفیت)محلپروژه

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

بانک دی

ساخت�ن كنسويل سفارت اتريش

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

رستوران در حال احداث

مجتمع مسکونی گویا

مجتمع تجاري مهديه 

مجتمع ١٩٨ واحدی شاهین 

مجتمع مسکونی مهتاب

هتل شیرود

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

بی�رستان طالقانی

مجتمع مسکونی میثاق

مجتمع مسکونی

همدان

تهران - جردن

تهران - مرزداران

کرج

تهران - آبعلی

خراسان رضوی - مشهد

تهران - اسالمشهر

تهران - بلوار ارتش

تهران - بلوار ارتش

مازندران - شیرود

تهران - داراباد

کرج - مهرشهر ۱۰۷

  
کرج - مهرشهر ۱۰۰

کرج - مهرشهر ۱۰۰ رشقی

تهران - ولنجک

خوزستان - آبادان

تهران - مرزداران

تهران - پاسداران

۶۵ عدد یونیت داخلی كاستی و ديواري

 ۱۹۸ دستگاه داکت اسپلیت 

۹۰ دستگاه داکت اسپلیت 

۷۰ دستگاه داکت اسپلیت 

۲۰ دستگاه داکت اسپلیت 

۵۸ دستگاه داکت اسپلیت 

۴۰ دستگاه داکت اسپلیت 

۱۲ دستگاه داکت اسپلیت 

بانک دی

آقاي دكرت ها رتلب

آقای مهندس لشکری

آقای مهندس مقیسه

آقای مهندس ایرانفر

آقای مهندس رضایی زاده

آقاي نارص شكراللهي

آقای مهندس ایرانفرد

آقای مهندس خداشاهی

آقای مهندس پژوهی

آقای مهندس غفاری

  
آقای مهندس معدل

آقای مهندس یزدانی

آقای مهندس خلج آبادی

آقای مهندس ولی نژاد

دانشکده علوم پزشکی آبادان

آقای مهندس طاهرخانی

آقای مهندس خوش رفتار

داکت اسپلیت

۳۶ دستگاه داکت اسپلیت 

۱۶ دستگاه داکت اسپلیت 

داکت اسپلیت
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پروژه ها در یک نگاه

Refrigeration

دستگاه ها (ظرفیت) کارفرمامحلپروژه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

رسدخانه نگهداری زیرصفر
شهرستان حاجی آباد

رشکت زرین طعم بروجرد

صنایع غذایی نان سحر

صنایع لبنی کاله

کشتا رگاه سلی�نی

گروه صنعتی ماموت

 

رسدخانه نگهداری علوی

صنایع لبنی کاله

صنایع لبنی کاله

رسدخانه نگهداری جهانبانی

صنایع بسته بندی آوا 

پروتئین پایتخت

رسدخانه نگهداری میوه

کارخانه فرآوری آبزیان

برازنده

هرمزگان - بندر عباس 

سمنان - شاهرود

مازندران - تنکابن

لرستان - بروجرد

خراسان رضوی - مشهد

تهران - جاجرود

ایالم

عراق

عراق - اربیل

مرکزی - اراک

تهران

کرج - اتوبان کرج قزوین

 

 هرمزگان -میناب

هرمزگان - بندر عباس 

ترمونیک و تجهیزات رسدخانه ای

۵۰۰ تن

۲۵۰ تن

 ۱۵۰۰ تن

۲۰۰ تن

۱۵۰۰ تن

۱۰۰۰ تن

۱۰۰۰ تن

۵۰۰ تن

۱۰۰۰ تن

۱۰۰۰ تن

۱۲۰۰ تن

۱۰۰۰ تن

۲۰۰۰ تن

رشکت ماموت

مهندس برازنده

مهندس علوی

رشکت کاله

مهندس سلی�نی

آقای وطنی

رشکت لبنی کاله

رشکت لبنی کاله

خانم محمدیان

آقای جهانبانی

آقای حاجی

آقای حسینی

آقای عادل نیا

آقای تهرانی
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رسدخانه نگهداری میوه



پروژه ها در یک نگاه

Refrigeration

دستگاه ها (ظرفیت) کارفرمامحلپروژه

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

گلستان - گرگان

 لرستان - الیگودرز

 گلستان - گرگان

مازندران - آمل

هرمزگان - بندرعباس

هرمزگان - بندرعباس

اصفهان

تهران - ده ونک

هرمزگان بندر لنگه

سمنان - شاهرود

هرمزگان - بندر لنگه

هرمزگان - هندورابی

تهران

گیالن - رشت

۵۰۰ تن

۵۰۰ تن

۵۰۰۰ تن

۲۰۰۰ تن

۵۰۰ تن

۳۰۰ تن

۶۰۰ تن

۱۰۰ تن

۱۰۰ تن

۵۰ تن

۳۰ تن

۵۰ تن

۱۰۰ تن

۱۲۰ تن

ّآقای سیدی

آقای بهمنی

آقای حسینی

آقای عقیلی

آقای شمسایی

آقای حنایی

رشکت مهستان

دانشگاه الزهراء

رشکت زرافشان

دانشگاه شاهرود

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

آقای دربان

ارتش جمهوری اسالمی ایران

رشکت لبنی دوغ سارا

ستاد فرماندهی نیروی زمینی
ارتش جمهوری اسالمی

رسدخانه نگهداری
مواد پروتئینی دریایی

صنایع شیالت وارک

رسدخانه نگهداری میوه

دانشگاه الزهراء

رسدخانه نگهداری ستاد

فرماندهی نیروی انتظامی

رشکت رسمایه گذاری و توسعه

رشکت لبنی دوغ سارا
سیستم آیس بانک

20

رسدخانه نگهداری فرآورده های
پروتئینی و گوشتی

رسدخانه نگهداری 
فرآورده های لبنی آمل

رشکت شهد رشف گچوئیه

رسدخانه رشکت نقش جهان

رسدخانه نگهداری

زرافشان

رسدخانه نگهداری

دانشگاه صنعتی



مکان:  میدان سپاه ں

کارفرما:  مهندسی پدافند غیر عامل سپاه ں

سال اجرا:  ۱۳۹۵ ں

ں خدمات ارائه شده:
  تامین تجهیزات فن کویل        

          طراحی و اجرا هواساز سفارشی

دفرت مرکزی بسیج اقشار سپاه

برخی از پروژه ها 
Chiller & Fan coil
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برج پاسارگاد

مکان: منطقه ۲۲- بلوار جوزانی    ں

کارفرما: تعاونی مسکن وزارت دفاع ں

سال اجرا:  ۱۳۹۵ ں

ں خدمات ارائه شده: 
 تامین تجهیزات فن کویل سقفی توکار        

برخی از پروژه ها 
Chiller & Fan coil
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مکان:  منطقه ۲۲ ں

کارفرما:  تعاونی مسکن دانشکده بقیه الله ں

سال اجرا:  ۱۳۹۵ ں

ں خدمات ارائه شده:
          تامین تجهیرات فن کویل و چیلر

مجتمع مسکونی مروارید

برخی از پروژه ها 
Chiller & Fan coil
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برج ایرتویا

مکان:  تهرانپا رس ں

کارفرما:  رشکت ایرتویا ں

سال اجرا:  ۱۳۹۴ ں

ں خدمات ارائه شده:
  تامین تجهیزات هواساز و اگزاست فن       

برخی از پروژه ها 
Chiller & Fan coil
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مکان:  کرج- مهرشهر ں

کارفرما:  مهندس یزدانی ں

سال اجرا:  ۱۳۹۵ ں

ں خدمات ارائه شده:
   طراحی ، نظارت و اجرای تاسیسات مکانیکال و الکرتیکال       

          طراحی و اجرای سیستم VRF و چیلر

مجتمع تجاری - اداری تجاری هورمهر

برخی از پروژه ها 
VRF & Duct Split
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مجتمع مسکونی سبحانی

مکان:   فرمانیه بلوار اندرزگو ں

کارفرما:  مهندس سبحانی ں

سال اجرا:  ۱۳۹۵ ں

ں خدمات ارائه شده:
  تامین تجهیزات فن کویل کاستی یک طرفه       

برخی از پروژه ها 
Chiller & Fan coil
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مکان:  تهران - پونک ں

کارفرما: مهندس نامدار ں

سال اجرا: ۱۳۹۴ ں

ں خدمات ارائه شده:
       Mini VRF طراحی و اجرای سیستم  

مجتمع مسکونی شهراد

برخی از پروژه ها 
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VRF & Duct Split



مکان:  نارمک ں

کارفرما: آقایان مهندس فیضی و هاشمیان ں

سال اجرا: ۱۳۹۵ ں

ں خدمات ارائه شده:
       Mini VRF طراحی و اجرای سیستم  

     IT Center  مجتمع تجاری - اداری

VRF & Duct Split

برخی از پروژه ها 

28



مکان:  منطقه ۲۲  ں

کارفرما:  مهندس نیکپور ں

سال اجرا:  ۱۳۹۵ ں

ں خدمات ارائه شده:
     VRF طراحی ، محاسبه و اجرای سیستم   

مجتمع تجاری - تفریحی آبشار

برخی از پروژه ها 
VRF & Duct Split

29



مکان:  شهر ری ں

کارفرما: مهندس مالکی ں

سال اجرا:  ۱۳۹۴ ں

ں خدمات ارائه شده:
        VRF طراحی و تامین تجهیزات   

          نصب و راه اندازی

تاالر املاس ری

برخی از پروژه ها 
VRF & Duct Split

30



مکان:  شهرک راه آهن، بلوار امیرکبیر ں

کارفرما:  تعاونی مسکن هوافضا سپاه ں

سال اجرا:  ۱۳۹۳ ں

ں خدمات ارائه شده:
 ایجاد کارگاه تست تجهیزات جهت انتخاب دستگاه        

          مشاوره در تامین موتورخانه

          تامین تجهیرات فن کویل و چیلر

          برگزاری سمینار فنی و بازدید از کارخانه مبدا برای هیات فنی و مهندسی

مجتمع ۱۵۰۰ واحدی زیتون

برخی از پروژه ها 
Chiller & Fan coil

31



مکان:  پونک ، خیابان مخربی ں

کارفرما:  مشاوران گنو و شهرداری تهران ں

سال اجرا:  ۱۳۹۴ ں

ں خدمات ارائه شده:
   تامین تجهیرات فن کویل کاستی      

      

ساخت�ن اداری دیوان عدالت

برخی از پروژه ها 
Chiller & Fan coil

32



مکان:  تنکابن ں

کارفرما: مهندس فرهاد مغربی ں

سال اجرا:  ۱۳۹۱ ں

ں خدمات ارائه شده:
        VRF طراحی و تامین تجهیزات 

          نصب و راه اندازی 

مجتمع مسکونی اوج ویال باکس

برخی از پروژه ها 
VRF & Duct Split

33



مکان:  خیابان وحدت اسالمی ں

کارفرما:  سازمان عمران شهرداری تهران ں

سال اجرا:  ۱۳۹۳-۱۳۹۲ ں

ں خدمات ارائه شده:
   طراحی و مشاوره      

          تامین تجهیزات چیلر ، فن و هواساز

          نصب و راه اندازی

ساخت�ن خانه کشتی شهرداری منطقه ۱۱

برخی از پروژه ها 
Chiller & Fan coil

34



مکان:  دیباجی ش�لی ں

کارفرما: سازمان عمران شهرداری ں

سال اجرا:  ۱۳۹۰ ں

ں خدمات ارائه شده:
تامین           و اجرا تجهیزات چیلر

          نصب و راه اندازی

مسجدالرضا (ع)

برخی از پروژه ها 
Chiller & Fan coil

35



مکان:  تنکابن ، بلوار جمهوری  ں

کارفرما:  رشکت ساخت�نی امپراطور ں

سال اجرا:  ۱۳۹۲ ں

ں خدمات ارائه شده:
        (chiller plan)طراحی و اجرا چیلر و موتورخانه کامپکت 

          طراحی ، اجرا و تامین تجهیزات چیلر ، هواساز و فن کویل 

مجموعه توریستی ، تفریحی و تجاری امپراطور

برخی از پروژه ها 
Chiller & Fan coil

36



مجتمع مسکونی

مکان:  اقدسیه ں

کارفرما: مهندس اس�عیل زاده   ں

سال اجرا:  ۱۳۹۳ ں

ں خدمات ارائه شده:
 تامین تجهیرات فن کویل سقفی توکار      

برخی از پروژه ها 
Chiller & Fan coil

37



مکان:  محمودیه ں

کارفرما:  آقای امیر قلعه نوعی ں

سال اجرا:  ۱۳۹۵ ں

ں خدمات ارائه شده:
     VRF طراحی ، محاسبه و اجرای سیستم   

رستوران ژوانی

برخی از پروژه ها 
VRF & Duct Split

38



مکان:  آرژانتین ں

کارفرما:  مهندس نی� شکراللهی ں

سال اجرا:  ۱۳۹۳ ں

ں خدمات ارائه شده:
   طراحی و مشاوره      

 VRF  تامین تجهیزات          

          طراحی، نصب و راه اندازی

مجتمع اداری نی�

برخی از پروژه ها 
VRF & Duct Split

39



مکان:  تهران - شاهین ش�لی ں

کارفرما:  مهندس سجاد اللهیاری ں

سال اجرا:  ۱۳۹۲ ں

ں خدمات ارائه شده:
 VRF  تامین تجهیزات          

          طراحی، نصب و راه اندازی

مجتمع ۱۸۲ واحدی سجاد

برخی از پروژه ها 
VRF & Duct Split

40



مجتمع مسکونی 

مکان:  دارآباد ں

کارفرما: مهندس غفاری   ں

سال اجرا: ۱۳۹۵ ں

ں خدمات ارائه شده:
 طراحی و نظا رت اجرای تاسیسات        

          طراحی ، اجرا و تامین تجهیزات داکت اسپلیت

برخی از پروژه ها 
VRF & Duct Split

41



مکان:  کرج - مهرشهر ں

کارفرما: آقای یزدانی ں

سال اجرا:  ۱۳۹۵ ں

ں خدمات ارائه شده:
  طراحی ، اجرا و تامین تجهیزات داکت اسپلیت       

        

مجتمع مسکونی الیزه

برخی از پروژه ها 
VRF & Duct Split

42



مکان:  ولنجک ں

کارفرما: مهندس ولی نژاد ں

سال اجرا:  ۱۳۹۵ ں

ں خدمات ارائه شده:
  طراحی ، اجرا و تامین تجهیزات داکت اسپلیت       

        

مجتمع مسکونی ولنجک

برخی از پروژه ها 
VRF & Duct Split

43



دادگاه تجديد نظر احكام

مکان:  میدان هروی ں

کارفرما:  رشکت ساخت�نی ست ں

سال اجرا:  ۱۳۹۴ ں

ں خدمات ارائه شده:
  اجرا تاسیسات الکرتیکال       

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات

44



مجتمع مسکونی لیدوما

مکان:  هروی  ں

کارفرما: آقای مهندس ناجیان ں

سال اجرا:  ۱۳۹۵ ں

ں خدمات ارائه شده:
 طراحی ، نظا رت و اجرا        

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات

45



مجتمع مسکونی 

مکان: کامرانیه  ں

کارفرما: آقای یاوری ں

سال اجرا: ۱۳۹۴ ں

ں خدمات ارائه شده:
  طراحی تاسیسات الکرتیکال و مکانیکال      

         اجرای تاسیسات مکانیکال

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات

46



مکان:  نارمک ں

کارفرما:  شهرداری ں

سال اجرا:  ۱۳۹۲ ں

ں خدمات ارائه شده:
          تامین تجهیزات چیلر

          نصب و راه اندازی

پارک مینیاتور

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات

47



مکان:  شهر قم ں
(ع)

کارفرما: آستان حرضت عبدالعظیم الحسنی ں

سال اجرا:  ۱۳۹۳-۱۳۹۰ ں

ں خدمات ارائه شده:
          طراحی ، نظارت و اجرای برق و مکانیک و تامین کاالی برق

دانشگاه دارالحدیث قم

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات

48



مکان:  تهران ں

ں کارفرما: هایپراستار 

سال اجرا:  ۱۳۹۲ ں

ں خدمات ارائه شده:
          اجرا و تامین کاالی الکرتیکال و مکانیکال

هایپر ما  رکت

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات

49



مکان:  کیش ں

کارفرما: آقای شیخ محمدی ں

سال اجرا:  ۱۳۹۱  ں

ں خدمات ارائه شده:
          طراحی تاسیسات مکانیکی فاز ۲

          طراحی تاسیسات الکرتیکی فاز ۲

مجتمع اداری - تجاری سارینا ۱

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات

50



سوله تحقیق و توسعه گلستان

مکان:  تهران ں

کارفرما:  کشت و صنعت گلداران ں

سال اجرا:  ۱۳۹۳   ں

ں خدمات ارائه شده: 
    BMS طراحی ، نظارت و اجرای برق و مکانیک و          

         

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات

51



مکان:  جزیره کیش ں

کارفرما:  سازمان منطقه آزاد کیش ں

سال اجرا:  ۱۳۹۳ ں

ں خدمات ارائه شده:
   طراحی و مشاوره      

 VRF  تامین تجهیزات          

          طراحی، نصب و راه اندازی

استخر املپیک کیش و پالژ ساحلی کیش

برخی از پروژه ها 
VRF & Duct Split

52



مکان:  جاجرود ں

کارفرما:  آقای علی حاجی ں

سال اجرا:  ۱۳۹۳ ں

ں خدمات ارائه شده:
   طراحی و مشاوره      

          تامین تجهیزات چیلر ، فن کویل و هواساز و رسدخانه ها

          نصب و راه اندازی چیلر زیر صفر درجه

سامانه آوای پروتئین پایتخت

برخی از پروژه ها 
Chiller & Fan coil

53



مکان:  مشهد ں

کارفرما:  آقای عطایی ں

سال اجرا:  ۱۳۹۳-۱۳۹۲ ں

ں خدمات ارائه شده:
   طراحی و مشاوره      

          تامین تجهیزات چیلر ، فن کویل و هواساز و رسدخانه ها

          نصب و راه اندازی چیلر زیر صفر درجه

سوپر گوشت بهشت

برخی از پروژه ها 
Chiller & Fan coil

54



مجتمع ۱۹۸ واحدی شاهین

مکان:  تهران - شاهین ش�لی ں

کارفرما:  مهندس ابوالفضل ایرانفرد ں

سال اجرا:  ۱۳۹۰ ں

ں خدمات ارائه شده:
  تامین تجهیزات داکت اسپلیت       

          نصب و راه اندازی

          طراحی و نظارت

برخی از پروژه ها 
VRF & Duct Split

55



مکان:  گلستان ، آزاد شهر ں

کارفرما:  دانشگاه آزاد اسالمی ں

سال اجرا:  ۱۳۸۶ ں

ں خدمات ارائه شده: 
طراحی تاسیسات مکانیکی فاز ۲        

         طراحی تاسیسات الکرتیکی فاز ۲

         نظارت عالیه تاسیسات مکانیکی

         نظارت عالیه تاسیسات الکرتیکی

سوله ورزشی دانشگاه آزاد 

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات

56



مکان:  خراسان ش�لی ، جاجرم ں

کارفرما:  صندوق بازنشستگی فوالد ں

سال اجرا:  ۱۳۹۳ ں

ں خدمات ارائه شده: 
         طراحی، نظارت و اجرای سیستم های حفاظتی و روشنایی سایت

کارخانه آلومینای جاجرم

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات

57



برج های سهند و سبالن

مکان:  تهران ، شهرک نفت  ں

کارفرما: آقای حجازی نیا ں

سال اجرا:  ۱۳۸۴ ں

ں خدمات ارائه شده: 
          طراحی و اجرای تاسیسات

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات

58



مکان:  تهران ، خیابان دروس ں

کارفرما:  آقای مقدسی ں

سال اجرا:  ۱۳۹۰ ں

ں خدمات ارائه شده: 
         طراحی و اجرای تاسیسات

مجتمع مسکونی دروس

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات

59



نوسازی و بهسازی میدان نبوت تهران

مکان:  تهران ، میدان هفت حوض ں

کارفرما: شهرداری منقطه ۷ ں

سال اجرا:  ۱۳۸۹ ں

ں خدمات ارائه شده: 
          طراحی و اجرای تاسیسات زیربنایی و تاسیسات آبن�یی

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات

60



مکان:  تهران ، خیابان ارشفی اصفهانی ں

کارفرما:  رشکت چای گلستان ں

سال اجرا:  ۱۳۹۳ ں

ں خدمات ارائه شده: 
         طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکرتیکی

ساخت�ن اداری رشکت چای گلستان

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات

61



مکان:  منطقه ۲۲ ں

کارفرما:  آقای انصاری ں

سال اجرا: ۱۳۹۵ ں

ں خدمات ارائه شده:  
اجرای بخشی از تاسیسات مکانیکال             

مجتمع تجاری ایران مال

برخی از پروژه ها 
اجرای تاسیسات
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