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 مشخظات شسکت
 انم شسکت : مهندسیه مشاوز آزات نقشینو شهر
Arta Naghshineh shahr 

Consulting  engineering company 

 326 –  66165233و  66163233:                                  دفتس ازدبیل تلفه
 313 – 61236211و  6126366            تلفه دفتس کرج:                                    

 33213123636و  33216122253و  33226663333همراه : 
زان، نبش کىهچ شهید    - 326صندوق پستی :       6326366352   کد پستی :         6، واحد  6مظفری، ساختمان اسنىا، طبقو نشانی دفتس مرکزی : ازدبیل، خیابان پاسدا

63266 
  6262326235کدپستی:  63واحد 6، طبقو Bنشانی دفتس نمایندگی: استان البسش، شهر کرج،چهاززاه مصباح،  بلىاز امامزاده حسه ، ساختمان ادازی امکل، بلىک 

 محل ثبت : ازدبیل  می خاصنىع شسکت : سها
 33/2633/ 22اتزخی ثبت :  3331شمازه ثبت : 

 ساشمان بىزس و اوزاق بهاداز: شسککد  مدت شسکت : اش اتزخی ثبت شسکت هب مدت انمحدود
 زيال 333/333/63سسماهی رپداخت شده:  زيال 333/333/63سسماهی ثبت شده: 

 23123333336شناهس ملی :  222233222362کد اقتظادی : 
صض اهی  نىع فؼالیت : خدمات مشاوزه رد تخ

فند غیس ػامل                                                                                          -  مغالؼات جغرافیایی و ربانهم ززیی فضایی -                       ایمنی و کاهش خطرات و پدا
                              GISافیایی سیستم اعالػات جغر  -                                                                                                                                                                        شهرساشی                                                               -

کان سنجی، تفصیلی و جامغ طرح شامل شناسایی، تىدیو اقتظادی، فنی، ادتماعی، صرهنگی رد کلیو شمینو اهی شهرساش ی، ربانهم ززیی مىضىع شسکت : مغالؼات ام
فند غیس ػاملؼالیت اهی مربىط هب فضایی، معمازی، سیستم اعالػات جغرافیایی، نقشو ربدازی و کال فؼالیتهایی هک منجر هب پرریش و ازاهئ طرح شىد و انجام کلیو ف  ، پدا

 شسح خدمات شسکت. ات، نقشو ربدازی و  ... مغابك با اساسناهم و آگهی تغییس GISشهرساشی، ربانهم ززیی شهری، 
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 مدریػامل و اعضای هیات مدریهمشخظات 

 
 زشتو تحصیلی کد ملی سال تىلد سمت انم و انم خانىادگی

 سعید نجفی

 2233231363 2636 زئیس هیات مدریه
ربانهم ززیی  -شهرساشی 

 شهری
 طاحبان امضا  مجاش شسکت ردطد سهام دااگشنه محل تحصیل مقطغ تحصیلی

 می باشد %  33 امام زضای مشهد کازشناس ازشد
 

 زشتو تحصیلی کد ملی سال تىلد سمت انم و انم خانىادگی 

 ػلی منصىزی 
 ساشه –عمران  2236326225 2636 مدریػامل

 طاحبان امضا  مجاش شسکت ردطد سهام دااگشنه محل تحصیل مقطغ تحصیلی
 نمی باشد %  1  تبسزی دکتسی 

 

 زشتو تحصیلی کد ملی سال تىلد سمت انم و انم خانىادگی 

 امیه حسه شاده
 مدرییت باشزگانی 2236352365 2632 انئب زئیس هیات 

 طاحبان امضا  مجاش شسکت ردطد سهام دااگشنه محل تحصیل مقطغ تحصیلی
 نمی باشد %  6  آشاد اسالمی کازشناس
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 معرفی شسکت 
رد شهر  3331هب شمازه ثبت  2633واسظ سال هب منظىز تحقك آزمان اهی بنیادیه و دستیابی هب اهداف بلندی هک شایستو ره اریانی می باشد، شسکت مهندسیه مشاوز آزات نقشینو شهر رد ا

گا اهی اجرایی و کىازدبیل  شش رد جهت استقالل ػلمی و صرهنگی کشىز اتسیس گرديد، هدف عمده اش اتسیس ایه شسکت دستیابی هب  تىسعو ػلمی و پاسخ هب نیاشاهی فنی، ژپوهشی و تحقیقاتی دست

یك انجام طرح اهی مختلف مغالؼاتی، طراحی، ژپوهشی و تحقیقاتی )بنیادی، و ... اش طر  GIS، شهرساشی، ربانهم ززیی فضایی، نقشو ربدازی، ، پدافند غیس ػاملرد حىشه اهی معمازی 
 تىسعو ای  و کازربدی( بىده است.

صض دىان ایه شسکت و استفاده اش فناوزی اهی و اعالػات زوش جهان و با رد نظر گرفته اهداف بلند مدت ملی هک سسمشقی ج  هت فؼالیتهای ایه شسکت و رتکیب نیسواهی متخ

صض آن بىده است، سبب گرديده هک ره زوش با تىکل هب عنايات حضست حك تؼالی مىفقیت اهی چشم گیسی هب دست آوزند.نیسواهی م   تخ
 شمانی هک مىسسیه شسکت مهندسیه مشاوز آزات نقشینو شهر اقدام هب اتسیس شسکت نمىدند  اهداف و مىضىػات ذیل زا شیپ زو گردنتف.

 ایمغالؼات بنیادیه، کازربدی و تىسعو  -2
 مغالؼات مىضىعی، بخشی، میان بخشی و جامغ -1

 تهیو و میظنت استاندازداه، ضىابظ و معیازاهی فنی و اجرایی -6
 طراحی مفهىمی، جامغ، تفصیلی و اجرایی -2
 کنتسل مهندسی و نظازت رب ساحت و بهره ربدازی، ربانهم ززیی  و مدرییت رپوژه -6
 خدمات طرح و مدرییت طرح خدمات مهندسی ازشش، طراحی و ایپده ساشی نظام کیفیت،  -3

کان سنجی، تفصیلی و جامغ طرح شامل شناسایی، تىدیو اقتظادی، فنی، ادتماعی، صرهنگی رد کلیو شمینو اهی شهرساشی، ربانهم ززی -5 ی فضایی، معمازی، سیستم مغالؼات ام
 اعالػات جغرافیایی، نقشو ربدازی 

کانیک،  سیستم اعالػات جغرافیایی، نقشو ربدازی، کازتىگرافی، کاویپمرت، کشاوزشی،  د غیسػامل، ، پدافنرد حال حاضس کازشناسان ػلىم مختلف اش جملو معمازی  عمران، شهرساشی، م

ربانهم  شمینو مغالؼات جغرافیایی وجغرافیا، ػلىم ادتماعی و جامعو شناسی و ... رد بخش اهی مختلف شسکت مشغىل فؼالیت هستند. ایه شسکت رد ابتدای فؼالیت حرهف ای خىد رد 
صض اه صض رد حىشه اهی مختلف ػلمی تىانست  اش ساشمان مدرییت و ربانهم ززیی کشىز تخ ی شهرساشی، معمازی و سیستم ززیی فضایی شسوع کرد و با درب و رتبیت نیسواهی متخ

 ربیات ایه شسکت می تىان هب مىازد ذیل اشازه نمىد.اش مهمتسیه تىانمندی اه و تج  زا اخر نمايد و ایمنی، کاهش خطرات و پدافند غیسػامل  اعالػات جغرافیایی 
 معمازی، شهرساشی، نقشو ربدازی  و سیستم اعالػات جغرافیایی پدافند غیس ػامل خدمات مهندسی رد حىشه اهی مهندسی -
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 مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر

برنامه ریس، شهرساز و پدافند غیر عاملمشاور   

 

 

 

 

 

 شذهگواهینامه های اخذ 
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 مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر

پدافند غیر عاملبرنامه ریس، شهرساز و مشاور   

 

 

 

 

 سوابق کاری در حوسه های مختلف
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 سوابق کاری در حوسه 

 شهزساسی و شهزداری
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 سوابق کاری در زمینه شهرسازی

 ٔثّػ لطاضزاز قٕاضٜ لطاضزاز عٙٛاٖ لطاضزاز ؾاظٔاٖ عطؾ لطاضزاز تاضید ثثت

 2000000000000 8069/15 ٕٔیعی أالن ٚ ٔؿتحسثات قٟط قٟطزاضی عجة قیط 93/8/11

 3000000000000 31408 ٕٔیعی أالن ٚ ٔؿتحسثات قٟط قٟطزاضی ؾّٕاؼ 93/12/19

 3070000000000 5/7694/13 ٕٔیعی أالن ٚ ٔؿتحسثات قٟط وطج 5قٟطزاضی ٔٙغمٝ  92/7/13

 2050000000000 50978/3 ٕٔیعی أالن ٚ ٔؿتحسثات قٟط قٟطزاضی ضقترٛاض 92/3/8

 1050000000000 13/782209 ٕٔیعی أالن ٚ ٔؿتحسثات قٟط قٟطزاضی تیّٝ ؾٛاض 94/6/12

 40000000000 11/439 ٘ٛضپطزاظی پّٟای قٟطی قٟطزاضی تٟطاٖ 93/3/12

 10000000000 07/04/3675 ٘ٛضپطزاظی پّٟای پاضن قٟطزاضی ؾمع 93/2/12

 33000000000 4/45/637 ٘ٛضپطزاظی پّٟای قٟطی قٟطزاضی وطج 92/9/10

 1040000000000 4356ز/ عطح تفصیّی قٟطی قٟطزاضی عّی آتاز 93/8/8

 1050000000000 6/13984 عطح تفصیّی قٟطی قٟطزاضی تٕیاض 91/6/13

 80000000000 67843 عطح جأع تفصیّی قٟطی قٟطزاضی الٚاٖ 92/10/14

 - - صٙعتی عجة قیطٕٞىاضی زض تٟیٝ عطح قٟطن  ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض ؾیٕای ٘مف قٟط 1394

 19000000000 9606253 عطاحی قٟطن قیطآالت تٟساقتی لٟطٔاٖ قطوت قیطآالت صٙعتی لٟطٔاٖ 1396

 7000000000 9600588 2عطح تٛؾعٝ قٟطن صٙعتی قٕاضٜ  قطوت قٟطوٟای صٙعتی اضزتیُ 1396

 5000000000 9600589 عطاحی قٟطن صٙعتی ٞكتجیٗ قطوت قٟطوٟای صٙعتی اضزتیُ 1396

 - - ٔاوٕٛٞىاضی زض تٟیٝ عطح قٟطن صٙعتی  ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض ؾیٕای ٘مف قٟط 1393

 - - پّسقتٕٞىاضی زض تٟیٝ عطح قٟطن صٙعتی  ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض ؾیٕای ٘مف قٟط 1393

 - - قٛطٕٞىاضی زض تٟیٝ عطح قٟطن صٙعتی  ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض ؾیٕای ٘مف قٟط 1393
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 سمینه در کاری سوابق

 پذافنذ غیزعامل
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 در زمینه پدافند غیرعامل کاری سوابق

 

 ٔثّػ لطاضزاز قٕاضٜ لطاضزاز عٙٛاٖ لطاضزاز ؾاظٔاٖ عطؾ لطاضزاز تاضید ثثت

 تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 93/2/28

پػٚٞكی : اضظیاتی ؾاذتاض  عطح

ضٚؾتایی جٟت تط٘أٝ ضیعی پساـٙس ؼیط 

 عأُ

2154ز/  29000000000 

 قطوت ؾاذتٕا٘ی تٛا٘ا 1393
عطح پساـٙس ؼیطعأُ تطای ٔجٕٛعٝ 

ٞىتاضی 300ٌطزقٍطی الأتی   
- 53000000000 

 قطوت ؾاذتٕا٘ی تٛا٘ا 1395
عطح پساـٙس ؼیطعأُ تطای ٔجٕٛعٝ 

ٞىتاضی 50ٌطزقٍطی الأتی   
- 20000000000 

1391 

 ٚ ضاٜ وُ ازاضٜ

 ذطاؾاٖ قٟطؾاظی

 ضضٛی

 عٕطاٖ)جأع(قٟط ٚ تٛؾعٝ عطح

 لّٙسضآتاز

ٕٞىاضی تا قطوت ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض 

 ترف پساـٙس ؼیط عأُ –عاـ 

1392 

 ٚ ضاٜ وُ ازاضٜ

آشضتایجاٖ  قٟطؾاظی

 قطلی

 عٕطاٖ)جأع(٘احیٝ ٚ تٛؾعٝ عطح

 ٞای قٟطؾتاٖ قأُجٙٛب قطق )

 (چاضاٚیٕاق ٚ ٞكتطٚز ٔیا٘ٝ،

ٕٞىاضی تا قطوت ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض 

ترف پساـٙس  –ضاغاٖ آب ظاٌطؼ 

 ؼیط عأُ

1394 
قطوت آب ٚ ـاضالب 

 اؾتاٖ یعز

 ـاضالب ٚ آب تاؾیؿات عطاحی

 اضزواٖ قٟط

ٕٞىاضی تا قطوت ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض 

ترف  –ضٚاق ؾاظٜ آواْ پایساض 

 پساـٙس ؼیط عأُ

1394 
قطوت آب ٚ ـاضالب 

 اؾتاٖ لعٚیٗ

 ـاضالب ٚ آب تاؾیؿات عطاحی

 تاوؿتاٖ قٟط

ٕٞىاضی تا قطوت ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض 

ترف  –ضٚاق ؾاظٜ آواْ پایساض 

 پساـٙس ؼیط عأُ

 قٛضای اؾالٔی ٔجّؽ 1395

 اِعأات تسٚیٗ تحمیماتی پطٚغٜ

 پساـٙس ضٚیىطز تا ٔٙظٛضٜ چٙس ٔؿجس

 ؼیطعأُ

 

ٕٞىاضی تا قطوت ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض 

 ضٚاق ؾاظٜ آواْ پایساض

 قٛضای اؾالٔی ٔجّؽ 1395
 ٔعٕاضی پصیطی آؾیة ؾطیع اضظیاتی

 ا٘فجاض تطاتط زض ازاضی ؾاذتٕاٟ٘ای

ٕٞىاضی تا قطوت ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض 

 ضٚاق ؾاظٜ آواْ پایساض

 قٛضای اؾالٔی ٔجّؽ 1395
چٙس  ؾثع ـضای اِعأات تسٚیٗ

 ؼیطعأُ پساـٙس ٚیػٜ ٔٙظٛضٜ

ٕٞىاضی تا قطوت ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض 

 ضٚاق ؾاظٜ آواْ پایساض
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 سوابق کاری با شزکت 

 شهزکهای صنعتی
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 شرکت شهرکهای صنعتی با سوابق کاری

 ٔثّػ لطاضزاز قٕاضٜ لطاضزاز عٙٛاٖ لطاضزاز ؾاظٔاٖ عطؾ لطاضزاز تاضید ثثت

1394 

قطوت قٟطوٟای صٙعتی آشضتایجاٖ 

 قطلی
 ٕٞىاضی زض تٟیٝ عطح قٟطن صٙعتی عجة قیط

ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض ٕٞىاضی تا 

 ؾیٕای ٘مف قٟط

 19000000000 9606253 عطاحی قٟطن قیطآالت تٟساقتی لٟطٔاٖ قیطآالت صٙعتی لٟطٔاٖقطوت  1396

 7000000000 9600588 2عطح تٛؾعٝ قٟطن صٙعتی قٕاضٜ  قطوت قٟطوٟای صٙعتی اضزتیُ 1396

 5000000000 9600589 عطاحی قٟطن صٙعتی ٞكتجیٗ قطوت قٟطوٟای صٙعتی اضزتیُ 1396

1393 

آشضتایجاٖ قطوت قٟطوٟای صٙعتی 

 ؼطتی
 ٔاوٕٛٞىاضی زض تٟیٝ عطح قٟطن صٙعتی 

ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض ٕٞىاضی تا 

 ؾیٕای ٘مف قٟط

1393 

قطوت قٟطوٟای صٙعتی آشضتایجاٖ 

 ؼطتی
 پّسقتٕٞىاضی زض تٟیٝ عطح قٟطن صٙعتی 

ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض ٕٞىاضی تا 

 ؾیٕای ٘مف قٟط

1393 

قطوت قٟطوٟای صٙعتی آشضتایجاٖ 

 ؼطتی
 قٛطٕٞىاضی زض تٟیٝ عطح قٟطن صٙعتی 

ٟٔٙسؾیٗ ٔكاٚض ٕٞىاضی تا 

 ؾیٕای ٘مف قٟط
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  شزکت با کاری سوابق

 ای منطقه  آب و گاس
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 ای منطقه  آب و گاز شرکت با کاری سوابق

 

 ٔثّػ لطاضزاز قٕاضٜ لطاضزاز عٙٛاٖ لطاضزاز ؾاظٔاٖ عطؾ لطاضزاز تاضید ثثت

 ٌاظ ٔحٕسیاضقطوت ّٔی  92/4/30

 ؾیؿتٓ جأع ٔسیطیت ٚ وٙتطَ قثىٝ

 ٌاظ
89/76589 3080000000000 

 قطوت ّٔی ٌاظتٟطاٖ 92/7/8

 ؾیؿتٓ جأع ٔسیطیت ٚ وٙتطَ قثىٝ

 ٌاظ

92/4/9045 3040000000000 

 آتفای ذطاؾاٖ ضصٛی 93/2/14

ٚ   آب ؾیؿتٓ جأع ٔسیطیت ٚ وٙتطَ

 ـاضالب ٔٙغمٝ ای

93/7/312 2000000000000 

 آتفای ذٛظؾتاٖ 93/6/31

ٚ   آب ؾیؿتٓ جأع ٔسیطیت ٚ وٙتطَ

 ـاضالب ٔٙغمٝ ای

93/12/4513 2020000000000 

 ٚ ـاضالب عّی آتاز  آب 92/2/21

ٚ   آب ؾیؿتٓ جأع ٔسیطیت ٚ وٙتطَ

 ـاضالب قٟطی

17/43798 1060000000000 
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 کشاورسی جهاد کاری با سابقه
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کشاورزی جهاد کاری با سابقه  

 

 تاضید ثثت
ؾاظٔاٖ عطؾ 

 لطاضزاز
 لطاضزاز ٔثّػ قٕاضٜ لطاضزاز عٙٛاٖ لطاضزاز

1390/06/24 
 جٟازوكاٚضظی

 آشضتایجاٖ ؼطتی

  پطٚغٜ ؾأا٘سٞی تٛؾعٝ التصازی ٚاجتٕاعی ٔغاِعات

 ٚ ـطٍٞٙی ترف ٔطوعی قٟطؾتاٖ ؾّٕاؼ
 28000000000 180ي//557

1389/7/10 
 جٟازوكاٚضظی

 ؼطتیآشضتایجاٖ 

  پطٚغٜ ؾأا٘سٞی تٛؾعٝ التصازی ٚاجتٕاعی ٔغاِعات

 ٚ ـطٍٞٙی ترف ا٘عَ قٟطؾتاٖ اٚضٔیٝ
 26103000000 180ي//1635

1390/06/14 
 جٟازوكاٚضظی

 آشضتایجاٖ ؼطتی

  پطٚغٜ ؾأا٘سٞی تٛؾعٝ التصازی ٚاجتٕاعی ٔغاِعات

 ٚ ـطٍٞٙی ترف ٔطوعی قٟطؾتاٖ اضٚٔیٝ
 35000000000 180ي//544

1393/2/16 
 جٟازوكاٚضظی

 آشضتایجاٖ ؼطتی

  پطٚغٜ ؾأا٘سٞی تٛؾعٝ التصازی ٚاجتٕاعی ٔغاِعات

 ٚ ـطٍٞٙی ترف تٛضاالٖ قٟطؾتاٖ ٔاوٛ
207/2/7/792 30000000000 

1390/06/26 
 جٟازوكاٚضظی

 آشضتایجاٖ قطلی

  پطٚغٜ ؾأا٘سٞی تٛؾعٝ التصازی ٚاجتٕاعی ٔغاِعات

 طابٚ ـطٍٞٙی ترف ٔطوعی قٟطؾتاٖ ؾ

130/45/90 29000000000 

 ایالْ جٟازوكاٚضظی 1391/09/07
  پطٚغٜ ؾأا٘سٞی تٛؾعٝ التصازی ٚاجتٕاعی ٔغاِعات

 ٚ ـطٍٞٙی ترف ٞٙسٔیٙی قٟطؾتاٖ تسضٜ

 55000000000 183ي//544

 اِثطظ جٟازوكاٚضظی 1391/12/20
  پطٚغٜ ؾأا٘سٞی تٛؾعٝ التصازی ٚاجتٕاعی ٔغاِعات

 قٟطؾتاٖ وطج ٚ ـطٍٞٙی ترف اقتٟاضز
1/55/30983 62000000000 
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 کار با بنیاد مسکن  سابقه

 انقالب اسالمی
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 انقالب اسالمی با بنیاد مسکن کار سابقه

 ٔثّػ لطاضزاز قٕاضٜ لطاضزاز عٙٛاٖ لطاضزاز ؾاظٔاٖ عطؾ لطاضزاز تاضید ثثت

 3400470746 12/4495 ذإ٘حٕسِٛ عطح تعییٗ ٔحسٚزٜ ضٚؾتای تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1392/09/17

 3006580856 12/4496 آتاز عطح تعییٗ ٔحسٚزٜ لكاللات پاضؼ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1392/09/17

 3504760742 12/4494 عطح تعییٗ ٔحسٚزٜ ضٚؾتای تاؼكّٛ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1392/09/17

 6903300111 12/4493 لكاللی تاظٍ٘طی عطح ٞازی ضٚؾتای حىیٓ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1392/09/17

 2407000000 12/963 تعییٗ ٔحسٚزٜ لكالق حاج أٗ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1391/10/26

 8109000000 12/961 عطح ٞازی ضٚؾتای جثسضق تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1391/10/26

 8307000000 12/959 عطح ٞازی احٕس آتاز تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1391/10/26

 2309000000 12/957 تعییٗ ٔحسٚزٜ ٌیالٖ زٚظ ٔؿىٗ اضزتیُتٙیاز  1391/10/26

 2706000000 12/962 تعییٗ ٔحسٚزٜ لكالق اِی تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1391/10/26

 2400000000 12/960 تعییٗ ٔحسٚزٜ چٙصاب تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1391/10/26

 5200000000 12/6557 عطح ٞازی لطٜ آؼاج پكتٝ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1391/04/04

 10805000000 12/19565 عطح ٞازی ضٚؾتای ذٛجیٗ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1390/12/08

 2108000000 12/6553 تعییٗ ٔحسٚزٜ اٚجاق آالظاض تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1391/04/04

 8900000000 12/19425 عطح ٞازی ِٕعٝ زقت تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1389/10/27

 8705000000 12/15241 عطح ٞازی اجیط ِٛ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1388/07/30

 1000000000 12/000000 عطح ٞازی ٌطزقٍطی ا٘ستیُ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1391/12/01

 9100000000 12/19417 عطح ٞازی آضاِّٛی تعضي تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1389/10/27

 4607000000 12/19419 عطح ٞازی لاؾٓ لكالی تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1389/10/27

 5307000000 12/19421 عطح ٞازی زٔسَ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1389/10/27

 6601200760 31ض//1630 عطح ٞازی ذٛض تٙیاز ٔؿىٗ اِثطظ 1392/10/11

 6505990450 31ض//1-1630 عطح ٞازی ؾطن تٙیاز ٔؿىٗ اِثطظ 1392/10/11

 19609900000 16/2/3023 آتازتٟطاْ -آتاز عّی-عطح ٞازی ٘ظاْ آتاز تٙیاز ٔؿىٗ تٟطاٖ 1391/03/31

 19003140907 31/4290 وٙسض-ـاِیع ٘ؿاء ٚ ّٔه-عطح ٞازی ٚالیتطٚز تٙیاز ٔؿىٗ اِثطظ 1391/03/24

 14401580315 31/3017 جی -تىیٝ ٘اٚ-عطح ٞازی ٌطاب تٙیاز ٔؿىٗ اِثطظ 1390/06/03

 6103500000 ل/4941 عطح ٞازی عٙثط تٙیاز ٔؿىٗ ذٛظؾتاٖ 1391/06/19

 9409500000 ل/4940 ٟٔسی آتاز-تاواج--ٌطاب- تعییٗ ٔحسٚزٜ اضـٝ تٙیاز ٔؿىٗ ذٛظؾتاٖ 1391/04/06
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 ٔثّػ لطاضزاز قٕاضٜ لطاضزاز عٙٛاٖ لطاضزاز ؾاظٔاٖ عطؾ لطاضزاز تاضید ثثت

 4401660173 1018 3عطح ٞازی لٙات  تٙیاز ٔؿىٗ وطٔاٖ 1391/03/28

 6207210160 1019 عطح ٞازی ذاضوٛئیٝ تٙیاز ٔؿىٗ وطٔاٖ 1391/03/28

 تٙیاز ٔؿىٗ ظ٘جاٖ 1390/08/10
-لطٜ زاغ ٚ لطٜ زضق-ٚ ؾّغاٖ آتاز ضجعیٗ عطح ٞازی

 حصاض ٚ تعیٗ
20/10349 34900370612 

 26500130693 20/12208 لكمجٝ-حؿاْ آتاز-تالغ اضلیٗ-عطح ٞازی اٚضٌٙجٝ تٙیاز ٔؿىٗ ظ٘جاٖ 1391/10/10

 9304730380 30/3/2459 عاِیٛان عطح ٞازی تاظٜ آتاز ؾپاٜ ٚ تٙیاز ٔؿىٗ ٔاظ٘سضاٖ 1390/02/03

 6809540759 30/3/3872 عاالض پكت-عطح ٞازی ٘ٛوال تٙیاز ٔؿىٗ ٔاظ٘سضاٖ 1388/02/30

 تٙیاز ٔؿىٗ آ ؼطتی 1388/07/21
تپٝ ضـ،وٛؾٝ ِط ، ٌطزٜ ٌُ، حؿیٗ آتاز  عطح ٞازی

 لّعٝ ،ؾیؿته عّیا تاـ تالغ تٙس ٚ ٘صطت آتاز
11/12288 27501300000 

 6405420548 12/4492 وّرٛضاٖ ٚیٙسعطح ٞازی  تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1392/09/17

 6500000000 12/19563 عطح ٞازی زیجٛیجیٗ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1390/12/08

 5009000000 12/6559 عطح ٞازی ذٙجط تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1391/04/04

 2206000000 12/6555 تعیٗ ٔحسٚزٜ ؾیاٚـ وٙسی تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1391/04/04

 4000000000 12/15253 عطح ٞازی تًٙ ٔؿىٗ اضزتیُتٙیاز  1388/07/30

 9509530000 20/446 عطح ٞازی ٔیطجاٖ ٚ ٔكىیٗ تٙیاز ٔؿىٗ ظ٘جاٖ 1389/01/21

 2807000000 12/16659 تعییٗ ٔحسٚزٜ لّعٝ تطظ٘س تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1390/10/20

 4705000000 12/23603 عطح ٞازی زیّٓ آتاز تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1388/12/10

 تٙیاز ٔؿىٗ آ ؼطتی 1390/07/27
تازوی، صسالٝ، ٌٙج آتاز، وطز ِط، لعَ  عطح ٞازی

 عاقك ٚ ذا٘ماٜ ؾطخ
11/10664 37501000000 

 3605000000 12/15243 عطح ٞازی ا٘سضاب تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1388/07/30

 4705000000 12/23597 عطح ٞازی یّٛجٝ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1388/12/10

 4100000000 12/15247 عطح ٞازی یُ ؾٛیی تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1388/07/30

 7200000000 12/19415 عطح ٞازی زٚؾت تیٍّٛ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1389/10/27

 5106000000 12/19423 عطح ٞازی ٟٕٔا٘سٚؾت عّیا تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1389/10/27

 12907630613 20/3390 ؾٟطیٗعطح ٞازی تٟٓ ٚ  تٙیاز ٔؿىٗ ظ٘جاٖ 1390/03/17

 8900000000 12/23599 عطح ٞازی ِٙثط تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1388/12/10

 8800000000 12/23605 عطح ٞازی عِٛف تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1388/12/10

 7500000000 12/15245 عطح ٞازی عّی آتاز ذّراَ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1388/07/30
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 ٔثّػ لطاضزاز قٕاضٜ لطاضزاز عٙٛاٖ لطاضزاز ؾاظٔاٖ عطؾ لطاضزاز تاضید ثثت

 4705000000 12/23601 عطح ٞازی ٚا٘ؿتا٘ك اضزتیُتٙیاز ٔؿىٗ  1388/12/10

 5900000000 12/19569 عطح ٞازی قٟطیٛض تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1390/12/08

 تٙیاز ٔؿىٗ آ ؼطتی 1389/10/01
ضٚؾتاٞای ٘الؼ، لطٜ آؼاج عّیا، ،ظازٌاٖ  عطح ٞازی

 ، وؿیاٖ ٚ تؿغاْ زیعج، ٔؽا٘جٛق
11/18159 40309500000 

 7504000000 12/19567 عطح ٞازی آلثالغ ضؾتٓ ذاٖ ٔؿىٗ اضزتیُ تٙیاز 1390/12/08

 5705000000 12/15249 عطح ٞازی ٌیال٘سٜ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1388/07/30

 4000000000 31ز//208 عطح ٞازی وٛقه ظض تٙیاز ٔؿىٗ اِثطظ 1392/02/30

 8500000000 31ز//209 عطح ٞازی ـطخ آتاز تٙیاز ٔؿىٗ اِثطظ 1392/02/30

 9204290554 12/7831 عطح ٞازی ذیاضن تیٙاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1392/12/20

 5204480790 12/7829 عطح تفىیه ٌٛضا٘ؿطاب تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1392/12/20

 3506070670 12/7832 عطح تعییٗ ٔحسٚزٜ لكالق تطیاٖ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1392/12/20

 7103840485 12/7830 تفىیه ذٛجیٗعطح  تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1392/12/20

 24000000000 20/11111 زاقثالغ ٚ اضٞاْ عطح ٞازی ضٚؾتاٞای ٌّی، لاضِٛق، تیٙاز ٔؿىٗ ظ٘جاٖ 1392/12/10

 تٙیاز ٔؿىٗ لعٚیٗ 1392/10/07
-٘ٛزٚظ-ـاِیعاٖ-ضٚؾتاٞای ظضجٝ تؿتاٖ عطح ٞازی

 ٚضؼ-ذغایاٖ
36/3491 41200240809 

 2504480063 36/851 تعییٗ ٔحسٚزٜ ـطواٖ لعٚیٗتٙیاز ٔؿىٗ  1393/03/12

 20000000000 35/10239 عطح ٞازی ٚ ٌطزقٍطی زؾتٍطز تٙیاز ٔؿىٗ لٓ 1393/06/22

 3006580856 1850 تعییٗ ٔحسٚزٜ آظاز آتاز تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1393/03/20

 8209830304 1849 عطح ٞازی چٙاق عّیا ٚ ؾفّی تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1393/03/20

 3302150175 1848 تعییٗ ٔحسٚزٜ ِیّٕٛ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1393/03/20

 3207260903 1837 تعییٗ ٔحسٚزٜ عّیكاٖ لكاللی تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1393/03/20

1393/11/02 
تٙیاز ٔؿىٗ آشضتایجاٖ 

 ؼطتی

قٛضیه عاٞطآتاز حؿیٗ آتاز لٛچاـ ٚ ...  عطحٟای

 93آشضتایجاٖ ؼطتی 
11/11406 61000600000 

 10504620689 ئ/12879 عطح ٞازی تفطاجطز تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1393/11/23

 8403330025 ز/12878 عطح ٞازی اؾثٛ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1393/11/23

 8901620221 ز/12877 عطح ٞازی اؾىؿتاٖ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1393/11/23

 3300910154 326ز/ وٕطلیٝتعییٗ ٔحسٚزٜ  تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1394/01/15

 3008770166 327ز/ لٛظِٛ تعییٗ ٔحسٚزٜ ضٚؾتای لكالق تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1394/01/15
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 ٔثّػ لطاضزاز قٕاضٜ لطاضزاز عٙٛاٖ لطاضزاز ؾاظٔاٖ عطؾ لطاضزاز تاضید ثثت

 3108510739 328ز/ ٔٛضاٖ تعییٗ ٔحسٚزٜ ضٚؾتای ضحیٓ ِٛی تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1394/01/15

 3104820939 331ز/ تعییٗ ٔحسٚزٜ ضٚؾتای صٕسِٛ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1394/01/15

 9208840467 9029ز/ عطح ٞازی ضٚؾتاٞای حالج آتاز تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1394/05/17

 تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1394/05/17
ٔحسٚزٜ ضٚؾتاٞای ؾیؿ ذاّ٘ٛ لكالق تٛظجٝ  تعییٗ

 ؼالْ لاضقما وجی، اؾٕاعیُ وٙسی لكالق حاجی
 25106940562 9032ز/

 21000000000 21115ز/ ٞازی ضٚؾتاٞای قایك ٚ ٘یاضقعطح  تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1394/11/13

 22605860623 29/21526 لاؾٓ عطح ٞازی ٚ ٌطزقٍطی أأعازٜ تٙیاز ٔؿىٗ ِطؾتاٖ 1394/12/18

 16305950351 11/13333 عطح ٞازی ضٚؾتای ـكٙس تٙیاز ٔؿىٗ اِثطظ 1394/12/23

 10001590029 9923ز/ ؾٛٞاتاظٍ٘طی عطح ٞازی ضٚؾتای  تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1395/05/17

 2000000000 9921ز/ ٞٛازضق تعییٗ ٔحسٚزٜ ٔٛالٖ عّیا ٚ تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1395/05/17

 12606500000 13/95/9087 اقىٟطاٖ تاظٍ٘طی عطح ٞازی ضٚؾتای تٙیاز ٔؿىٗ اصفٟاٖ 1395/04/31

 14708300000 13/95/9084 عثساِععیعأأعازٜ  تاظٍ٘طی عطح ٞازی ضٚؾتای تٙیاز ٔؿىٗ اصفٟاٖ 1395/04/31

 23002250506 31/2186 آتاز تاظٍ٘طی عطح ٞازی ضٚؾتای ؾعیس تٙیاز ٔؿىٗ اِثطظ 1395/04/21

 27302920519 15408ز/ تٙٝ ٚ وال٘ؿٛضا ٞایتاظٍ٘طی عطح ٞازی ضٚؾتا تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 10/7/1396

 76601180401 /ز6688 ٔٙظٛٔٝ ضٚؾتایی قاٞطٚزعطح تٛؾعٝ پایساض  تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 03/04/1396

 235000000 7224/24 عطح تٟؿاظی تاـت تا اضظـ ضٚؾتای پاٍِٙاٖ تٙیاز ٔؿىٗ وطزؾتاٖ 28/03/1397

 175000000 7225/24 ضٚؾتای پیطصفا عطح ٞازی ٚ ٌطزقٍطی تٙیاز ٔؿىٗ وطزؾتاٖ 28/03/1397

 ظ٘جاٖتٙیاز ٔؿىٗ  02/04/1397
عطح تٛؾعٝ پایساض ٔٙظٛٔٝ ضٚؾتایی ترف ٔطوعی ٚ 

 حّة قٟطؾتاٖ ایجطٚز
2632/20 2044406950573 

 45000000 /ل326 ضٚؾتای ؾطتاظاض عطح ٞازی ٚ ٌطزقٍطی تٙیاز ٔؿىٗ ذٛظؾتاٖ 26/03/1397
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  سمینه در کاری سوابق

 پژوهشی های طزح
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 پژوهشی های طرح زمینه در کاری سوابق

 

 ٔثّػ لطاضزاز قٕاضٜ لطاضزاز عٙٛاٖ لطاضزاز ؾاظٔاٖ عطؾ لطاضزاز تاضید ثثت

 8000000000 31/5704 پػٚٞكی ؾاذت ٚ ؾاظٞای ؼیطٔجاظ عطح تٙیاز ٔؿىٗ اِثطظ 1392/12/10

 ٔیطاث ـطٍٞٙی اضزتیُ 1393/04/04
عطح پػٚٞكی تٛؾعٝ ٔٙاعك ٌطزقٍطی تا 

 GISاؾتفازٜ اظ 
93/3/2/654 28000000000 

 قٟطزاضی وطج 1394/06/09
پػٚٞكی: تط٘أٝ ضیعی ا٘مثاضی، لٛا٘یٗ  عطح

 ٔكاضوتی زض تٛؾعٝ قٟطی
94/ 143009ب/  30000000000 

1394/08/01 
اٚلاؾ ٚ أٛض ذیطیٝ 

 اِثطظ

ٞای زضآٔس  پػٚٞكی: تطضؾی ضاٞىاض عطح

 ظایی ضلثات زض ؾغح قٟطٞای اؾتاٖ اِثطظ
444201 35000000000 

ـطٍٞٙی اِثطظٔیطاث  94/5/10  

عطح پػٚٞكی: تطضؾی تاثیط ـضاٞای ٔصٞثی 

ایطا٘ی زض ـطًٞٙ ٚ عساِت اجتٕاعی تا تاویس 

 تط ٘مف ٔؿاجس

94/201/3291 30000000000 

 قٟطزاضی وطج 93/10/10

تطضؾی تىاضٌیطی ؾیؿتٓ اعالعات جؽطاـیایی 

زض قٙاؾایی ٔٛا٘ع تٛؾعٝ قٟط زض حٛظٜ 

 ذسٔات

93/ 7589ب/  42000000000 

1393/07/21 
اٚلاؾ ٚ أٛض ذیطیٝ 

 اضزتیُ

پػٚٞكی: ٘حٜٛ اؾتفازٜ اظ ؾاظٔاٟ٘ای  عطح

 ٔطزْ ٟ٘از زض تٛؾعٝ ٚلؿ
45398104 20000000000 
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با میزاث فزهنگی،  کاری سوابق

 صنایع دستی و گزدشگزی
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 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه کاری سوابق

 ٔثّػ لطاضزاز قٕاضٜ لطاضزاز حٛظٜ عٙٛاٖ لطاضزاز لطاضزازؾاظٔاٖ عطؾ  تاضید ثثت

1388 
ٔیطاث ـطٍٞٙی 

 اضزتیُ

ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ  11ٔغاِعات أىاٖ ؾٙجی 

 ٌطزقٍطی زض اؾتاٖ اضزتیُ
 24000000000 89/76589 عطح جأع

1389 
ٔیطاث ـطٍٞٙی 

 اضزتیُ

عطح ؾأا٘سٞی ٔٙغمٝ ٌطزقٍطی 

 ؾطزاتٝ
 7400000000 89/3/2/1771 ؾأا٘سٞی

 20000000000 1254/2/3/89 - عطاحی پاضن قٟط قٟطزاضی ٕ٘یٗ 1389

1390 
ٔیطاث ـطٍٞٙی 

 اِثطظ

عطح جأع ٌطزقٍطی ٔحٛض 

 ٌطزقٍطی وطج چاِٛؼ
 80000000000 902/150/2149 عطح جأع

1390 
ٔیطاث ـطٍٞٙی 

 اِثطظ

آثاض تاضیری، عثیعی ٚ  GISعطح جأع 

 ـطٍٞٙی
 51000000000 902/150/2150 عطح جأع

 تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1390
تٟیٝ عطح ٞازی ضٚؾتای ٞسؾ 

 ٌطزقٍطی لّعٝ تعض٘س
 603/11 عطح جأع

12000000000 

 

 تٙیاز ٔؿىٗ اِثطظ 1390
تٟیٝ عطح ٞازی ضٚؾتای ٞسؾ 

 ٌطزقٍطی تىیٝ ٘اٜٚ
 18000000000 5048/33 عطح جأع

 10000000000 842/2/1/91 جأععطح  عطاحی پاضن ّٔت قٟطزاضی وّٛض 1391

 68000000000 - عطح جأع ٞىتاضی ؾاـیّٛ 500ٔجتٕع ٌطزقٍطی  525قطوت تعاٚ٘ی  1391

 تٙیاز ٔؿىٗ اضزتیُ 1391
تٟیٝ عطح ٞازی ضٚؾتای ٞسؾ 

 ٌطزقٍطی ا٘ستیُ
 10000000000 12/2506 عطح جأع

1392 
ٔیطاث ـطٍٞٙی 

 اضزتیُ

تٟیٝ عطح تفصیّی ٔٙغمٝ ٌطزقٍطی 

 لغٛضؾٛیی

عطح 

 تفصیّی
92/4/9045 17000000000 

1392 
تٙیاز ٔؿىٗ 

 آشضتایجاٖ ؼطتی
 36000000000 11/35558 تْٛ ٌطزی تٟؿاظی تاـت تااضظـ ضٚؾتای ؾٛیٙاؼ

1392 
قطوت ذاِسی ٚ 

 ٕٞىاضاٖ

عطاحی ٔجٕٛعٝ ٌطزقٍطی 

 ؾیاٞىالٞاٖ
 38000000000 92/589 عطح جأع

1393 
تٙیاز ٔؿىٗ 

 آشضتایجاٖ ؼطتی

تٟؿاظی تاـت تااضظـ ضٚؾتای ٌٛضچیٗ 

 لّعٝ
 26000000000 125/12 تْٛ ٌطزی
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 ٔثّػ لطاضزاز قٕاضٜ لطاضزاز حٛظٜ عٙٛاٖ لطاضزاز لطاضزازؾاظٔاٖ عطؾ  تاضید ثثت

 اؾتا٘ساضی ظ٘جاٖ 1393
ٞىتاضی  250تٟیٝ ٚعطاحی ٔجٕٛعٝ 

 جٙٛب قٟط ظ٘جاٖ
 50000000000 8/52/9630 عطح جأع

 20000000000 35/10239 عطح جأع عطح ٞازی ٚ ٌطزقٍطی زؾتٍطز تٙیاز ٔؿىٗ لٓ 1393

 15000000000 2528/35 عطح جأع عطح ٞازی ٚ ٌطزقٍطی ٚقٜٙٛ لٓ تٙیاز ٔؿىٗ 1393

 22600000000 29/21526 عطح جأع لاؾٓ عطح ٞازی ٚ ٌطزقٍطی أأعازٜ تٙیاز ٔؿىٗ ِطؾتاٖ 1394

1394 
تٙیاز ٔؿىٗ 

 آشضتایجاٖ ؼطتی

تٟیٝ عطح ٞازی ضٚؾتای ٞسؾ 

 ٌطزقٍطی تؿغاْ
 40000000000 12/4426 عطح جأع

 35000000000 601/2/4/94 - عطاحی ٚ ٘ٛضپطزاظی پاضن ٔعّٓ قٟطزاضی ؾمع 1394

 15000000000 - عطح جأع ٔجٕٛعٝ ٌطزقٍطی ؾمعچی قطوت آشضاٖ ٘یط 1395

1396 
ٔیطاث ـطٍٞٙی 

 اضزتیُ

عطح ٔؿتٙسؾاظی ٚ ٔؿتٙس ٍ٘اضی 

 ٔحٛعٝ تاضیری وٙعق

ٔؿتٙس 

 ؾاظی

ٕٞىاضی تا ٔعاٚ٘ت پػٚٞكی 

 اضزتیّیزا٘كٍاٜ ٔحمك 

1397 

قطوت ؾطٔایٝ 

ٌصاضی ٌطزقٍطی 

 أٙس

تٟیٝ عطح ٞازی ضٚؾتای ٞسؾ 

 أٙس ٌطزقٍطی
 56000000000 - عطح جأع

 30000000000 5441/14 عطح جأع تاؼكٟط وٟٙاب تٙیاز ٔؿىٗ ظ٘جاٖ 1396

1397 
تٙیاز ٔؿىٗ 

 وطزؾتاٖ

تٟیٝ عطح ٞازی ضٚؾتای ٞسؾ 

 پیطصفا ٌطزقٍطی
 14000000000 34/552 عطح جأع

1397 
تٙیاز ٔؿىٗ 

 وطزؾتاٖ
 46000000000 34/553 تْٛ ٌطزی تٟؿاظی تاـت تااضظـ ضٚؾتای پاٍِٙاٖ
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 ارگانها سایر با کاری سوابق

 

 لطاضزاز ٔثّػ قٕاضٜ لطاضزاز عٙٛاٖ لطاضزاز ؾاظٔاٖ عطؾ لطاضزاز تاضید ثثت

 4080000000000 5/45/3421 اقتٟاضز قٟطوازاؾتط أالن ٚ اضاضی  ثثت اؾٙاز اِثطظ 91/12/3

 35000000000 4552865 ٔتثطوٝ ضلثات ٚ أاوٗ GIS تٟیٝ عطح اٚلاؾ اؾتاٖ اضزتیُ 1392/06/28

ٔحیظ ظیؿت اؾتاٖ  حفاظت 1391/04/07

 اضزتیُ

عطصٝ UTM ٔغاِعاتی تٟیٝ ٘مكٝ عّٕیات

 ٚ اعیاٖ أالن

91/3850 10200000000 

 24604800000 4522316 اِثطظ ضلثات ٚ أىاٖ ٔتثطوٝ اؾتاٖ gis اٚلاؾ اِثطظ 1392/11/20

ؾاظٔاٖ ٔسیطیت ٚتط٘أٝ  24/10/1396

 ضیعی اؾتاٖ اضزتیُ

عطح تٛؾعٝ التصازی ٚ اقتؽاِعایی 

 ضٚؾتایی قٟطؾتاٖ اضزتیُ

1633143 1020000000000 
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 مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر

برنامه ریس، شهرساز و پدافند غیر عاملمشاور   

 

 

 

 

 

 رضایت نامه و تقذیز نامه ها
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 دفاتز شزکت
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 لیست دفاتر شرکت مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر

 
  

 دفتر اردبیل

 3اضزتیُ، ذیاتاٖ پاؾساضاٖ، ٘ثف وٛچٝ قٟیس ٔظفطی ؾاذتٕاٖ ٔٙاٖ، ٚاحس 

 09143550980ٕٞطاٜ  - 04533257498: تّفٗ

 تهران دفتر

 23تٟطاٖ، ؾعازت آتاز، ذیاتاٖ قٟیس ٘اجٕٛ، وٛچٝ ٞكتٓ ؼطتی، ؾاذتٕاٖ اضْ، ٚاحس 

 0215536485 -09120210503: تّفٗ

  دفتر کرج

 5وطج، تّٛاض أأعازٜ حؿٗ، ضٚتطٚی تا٘ه ّٔی قعثٝ ٔصثاح، ؾاذتٕاٖ وٕاَ، ٚاحس 

02632403055ٚ02632403122- 09125214476 

 دفتر اهواز

  6اٞٛاظ، ویا٘پاضؼ، ذیاتاٖ ؾْٛ ؼطتی، ؾاذتٕاٖ ٞطْ، ٚاحس 

 09901596080: تّفٗ
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