
 بخشی از رزومه های کفسازی پارکینگ شرکت مانا بتن سخت اسپادانا
 

 پیمانکار کارفرما پروژه

 لمبه کوب سازمان بازرسی کل کشور پارکینگ سازمان بازرسی کل کشور

 ---- گروه اعظام پارکینگ طبقاتی پارک رویای آبی کیش

 ---- گلرنگ سازه پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری کوروش )اتوبان ستاری(

 کیسون البرز تات انبار پروژه ایران مال

 باروبن البرز تات پارکینگ پروژه ایران مال

 چاوش دید فرودگاههای کشور پارکینگ طبقاتی فرودگاه شیراز

 شرکت شمس عمران شرکت عمران و شهرسازی اکباتان پارکینگ طبقاتی پروژه البرز

 فرودگاهای کشور فرودگاهای کشور تبریزپارکینگ طبقاتی فرودگاه 

 شرکت پایاژیک شهرداری رشت پارکینگ طبقاتی رشت

 اناران ایالم مسکن مهر پارکینگ طبقاتی مجتمع های مسکونی مسکن مهر

 آکام طرح تکوین ---- پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری اندرزگو

 مشارکت هنزاء و ارشد توس ---- پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری چهارسو

 انبوه سازان سارینا کیش انبوه سازان سارینا کیش پارکینگ مجتمع تجاری سارینا کیش

 شرکت دنو جناب آقای دادخواه پارکینگ طبقاتی مجتمع مسکونی میرداماد

 ---- شرکت گلستان نمایشگاه اتومبیل

 شرکت ماگما نیرووزارت  پارکینگ طبقاتی برق منطقه ای آذربایجان شرقی

 شرکت عمران مسکن گستر شرکت سرمایه گذاری مسکن پارکینگ طبقاتی بانک مسکن اردبیل

 ---- خصوصی پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری امامزاده حسن

 ساختمانی اردیبهشت شهرداری تهران پارکینگ طبقاتی مسجدالرضا

 ساختمانی اقلیم شهرداری تهران پارکینگ طبقاتی یوسف آباد

 ---- شرکت ساختمانی براوند پمپ بنزین براوند

 صنعت پویان کاوشگر ---- پارکینگ طبقاتی پارک خرید قدس )شهرک غرب(

 دژسان بند شهرداری شیراز پارکینگ طبقاتی نشاط )شیراز(

 ---- بیمارستان شمس پارکینگ طبقاتی گروه پزشکی شمس )تبریز(

 ---- خصوصی مجتمع تجاری آریاپارکینگ طبقاتی 

 ---- فروشگاه های زنجیره ای روشا  پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری روشا

 تابان شهر اجالس سران سالن تشریفات و پارکینگ طبقاتی اجالس سران

 ---- کمیته امداد امام خمینی  پارکینگ طبقاتی مجتمع مسکونی ارکیده

 ماداکتو های باربریسازمان پایانه باربری مرز خسرویپارکینگ رو باز و  پایانه 

 ---- شاهین فراز پارکینگ طبقاتی پروژه الرستان

 ---- خصوصی  پارکینگ طبقاتی سینما پرشین

 ماهان راه خصوصی  پارکینگ طبقاتی مجتمع مسکونی حافظ ) شمشک (

 ---- پرشیا خودرو پرشیا خودرو

 شار صنعت انرژی صندوق تعاون هوا فضا تجاری برلیانپارکینگ طبقاتی مجتمع 

 کنکاش سروستان شهرداری اصفهان پارکینگ طبقاتی هشت بهشت اصفهان

 ---- وزارت جهاد کشاورزی  پارکینگ طبقاتی ستاد مرکزی جهاد کشاورزی



 طرح و سازه شمیران شهرداری تهران پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری البرز لشگرک

 ----- شخصی پارکینگ مجتمع تجاری امپراطور

 سپاسد توسعه منابع آب و نیروی ایران 4محوطه سازی سد کارون 

 ----- شخصی پارکینگ طبقاتی و ساختمان همایش فرشته

 ----- بانک توسعه تعاون پارکینگ طبقاتی بانک توسعه تعاون )میرداماد(

 ----- - پارکینگ مجتمع مسکونی عاج

 ----- شهرداری  )فنی مهندس پارس شهروند( 4ستاد بحران منطقه

 ----- - گالری اعتماد

 ----- - پارکینگ طبقاتی حافظ دربندسر

 ----- - پارکینگ طبقاتی رویال آدرس الهیه

 ----- لوتوس پارکینگ طبقاتی تجاری اداری تختی 

 ----- سکاف پارکینگ مجتمع تجاری اداری مسکونی مروارید غرب

 خصوصی خصوصی پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری آرن

 باروبن البرز تات پارکینگ پروژه ایران مال

 کیسون البرز تات انبار  پروژه ایران مال

 خصوصی پارک آبی چیتگر پارکینگ آبی چیتگر

 خصوصی خصوصی رویال تاور

 خصوصی خصوصی رویال آدرس الهیه

 تابان شهر شهیدبنیاد  بنیاد شهید

 ----- پارسائی پارکینگ پروژه فرهنگ شهر شیراز

 ----- خصوصی پارکینگ اداری هروی

 ----- لوتوس پارکینگ رویال تاور

 ----- خصوصی پارکینگ برج پیدایش

 ----- خصوصی پارکینگ پروژه حیات نیاوران

 ----- خصوصی پارکینگ اداری یزدان پناه

 ----- خصوصی پارکینگ پروژه آقا بزرگی 

 ----- لوتوس پارکینگ مروارید نیاوران

 ----- خصوصی پارکینگ مسکونی ولنجک

 ----- پارسائی پارکینگ پروژه ایرانیان 

 ------ جهاد کشاورزی پارکینگ ساختمان جهاد کشاورزی

 ------ خصوصی محوطه سازی برج پاسارگاد

 


