پروژه های محافظت شده در برابر حریق (غیرعامل) توسط شرکت پوشش گستر قشم

 .93مجتمع فرهنگی تجاری پرواز

 .73مرکز تجارت بین المللی برج های دوقلوی شهرکرد

 .04ساختمان ارمغان

 .04ساختمان اداری عسگریه

 .1برج میالد

 .01مجتمع تجاری  -اداری ابریشم

 .01مرکز داده های بانک اقتصاد نوین

 .2ساختمان مرکزی وزارت راه و ترابری

 .02مجتمع تجاری  -اداری امید مشهد

 .02سوله اشتهارد

 .9ساختمان حکمت

.09مجتمع اسکان

 .09مجتمع اداری  -تجاری سلمک

 .0رز میرداماد

 .00ساختمان صبا نفت

 .00مجتمع اداری  -تجاری کوهک

 .5ساختمان طوبی

 .05ساختمان مرمر – مشهد

 .05پروژه تجاری  -اقامتی پاسارگاد (مشهد)

پروژه های تجاری  ،اداری  ،تفریحی

 .6برج اداری  -تجاری قلهک (ایرانیان اطلس)

 .06مرکز بین المللی مالی اقتصادی مشهد (آی تی)

 .06پروژه تجاری  -اقامتی مجلل (مشهد)

 .7بازار بزرگ اکباتان (مگامال)

 .07دیتا سنتر بانک ملت

 .07پروژه تجاری  -اقامتی ضامن (مشهد)

 .0ساختمان اداری شماره  2پترو پارس

 .00ساختمان مپنا9

 .00مجتمع اداری پرشیا اسفندیار

 .3اداری -تجاری برزیل (سرمایه گذاری بانک ملی)

 .03مرکز تجاری ارم مهستان

 .03موتورخانه آهاب (شهرآفتاب)

 .14نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

 .54فروشگاه زنجیره ای نجم خاورمیانه

 .34مجتمع اداری-تجاری کارآفرینان

 .11مرکز تجارت جهانی قزوین

 .51مجتمع اداری ،تجاری سعدی شیراز

 .31پارک آبی چیتگر

 .12ساختمان شیخ فضل ا ..نوری (کمیسیونهای مجلس)

 .52اطلس کیش (شرکت ایران اطلس)

 .32ترمینال پایانه شرق

 .19برج بهشهر

 .59ساختمان ایتالیا

.39بانک کارآفرینان(فرمانیه)

 .10ساختمان مرکزی بانک کار آفرین

 .50ساختمان مرکزی بانک صادرات مشهد

 .30بانک کارآفرینان(یوسف آباد)

 .15ساختمان عطار

 .55ساختمان پردیس اصفهان

 .35ساختمان مرکزی بانک گردشگری

 .16پاساژ کاوه

 .56مجتمع ورزشی مهستان

 .36ساختمان انفورماتیک

 .17ساختمان اداری مجتمع صنعتی ماموت

 .57دیتا سنتر صدا و سیما

 .37ساختمان اداری ونک

 .10ساختمان شرکت طراحی صنعتی ایران

 .50ساختمان آریان پاسارگاد

 .30ساختمان اداری نوفل لوشاتو

 .13مجلس شورای اسالمی

 .53ساختمان بورس و اوراق بهادار

.33ساختمان اداری پارسیس(گاندی)

 .24ساختمان مرکزی مپنا

 .64انبار شرکت تشک رویا

.144ساختمان تندرسیکلت

 .21مجتمع تجاری پارسه

 .61مرکز تجاری پارسیان(بازار تهران)

.141بانک کارآفرین شریعتی

 .22ساختمان بانک مرکزی

 .62مرکز تجاری  ،فرهنگی چارسو

 .142ساختمان اداری نور

 .29صنایع الکترونیک شهیر(کارخانه سونی در ایران)

 .69مجتمع تجاری غالمعلی (یافت آباد)

 .149مجتمع تجاری اداری ایران مال

 .20ساختمان مرکزی مپنا بویلر

 .60بانک کارآفرین (شعبه احمد قصیر)

.140مجتمع اداری حکیم اعظم

 .25مجتمع تجاری خلیج فارس

 .65ساختمان مرکزی سینره

 .26وزرات بهداشت و درمان آموزش پزشکی

 .66ساختمان اداری بانک خاورمیانه

 .27مرکز خرید تیراژه

 .67اداری سئول (بانک گردشگری)

 .20کوثر (شرکت معلم)

 .60ایستگاه تختی مترو اصفهان

 .145ساختمانهای قو الماس خاورمیانه

 .23ساختمان داروسازی اسوه

 .63ساختمان شرکت سازه های صنعتی آذران

 .146هتل دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقیقات)

 .94مجتمع زاگرس

 .74ساختمان اداری  BO81Bکیش

 .147ستاد بحران شهر تهران

 .91سوله شرکت ردان پدرام شهر

 .71ساختمان اداری راهور

 .140هتل آزادی  -تهران

 .92فوالد نیشابور

 .72ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی

 .143مصلی بزرگ تهران

 .99دیتا سنتر آداک

 .79دیوان عدالت اداری

 .114باغ موزه دفاع مقدس

 .90مجتمع تجاری آگاه

 .70ساختمان اداری والیت

 .111موزه ملک تهران

 .95مجتمع تجاری ،اداری ساوین (پالیز)

 .75سیتی سنتر شوش

 .112باغ موزه قصر

 .96مجتمع تجاری ،اداری بانک ملت نیاوران

.76برج تجاری  -اداری آرمیتاژ گلشن (مشهد)

 .119هتل مارینا (مشهد)

 .97دفتر مرکزی شرکت آلومین پارس

 .77اداری  -تجاری پاسداران (سامسونگ)

 .110زائرسرای الله – ساحل (مشهد)

 .90ساختمان مستوفی (آستان قدس رضوی)

 .70مجتمع تجاری  -اداری اتومال آفریقا

هتل ها ،مراکز همایش و موزه ها

.115هتل آسمان هشتم( مشهد)

 .100برج نوریان

 .101پتروشیمی نوید زرشیمی

 .116مرکز همایش های بین المللی تهران

 .103مجتمع شمشک

 .102پتروشیمی خارک

 .117هتل اوین

 .154شهرک امام رضا (شهرک ایرانیان)

 .109پروژه ابوذر (خلیج فارس)

 .110هتل هانیه – مشهد

 .151مجتمع سپید کوه

 .100پتروشیمی پارس واحد آریا ساسول

 .113هتل مدینه الرضا – مشهد

 .152مجتمع عرفان

 .105فاز  12پارس جنوبی سایت شرکت گاما

 .124هتل بهار – مشهد

 .159مجتمع آقایانس

 .106پاالیشگاه آبادان – شرکت جندی شاپور

 .121هتل نرگس  2مشهد

 .150ساختمان الهیه

.107پتروشمی لرستان

 .122مجتمع اقامتی کمال مشهد

 .155هلی پد مجتمع پارسیا

 .100فاز  12پارس جنوبی سایت شرکت درریز

 .129زائر سرای قوه قضاییه (هتل عدالت)

 .156مجتمع مسکونی شهرزاد

 .103مخازن  LNGدر جزیره الوان

 .120هتل فرودگاه امام خمینی

 .157مجتمع اطلس دیباجی

 .134پروژه سیمان ساروج بوشهر

 .125هتل قدس – مشهد

 .150مسکونی ابوذر(مشهد)

 .126تاالر شهید آوینی (فرهنگسرای بهمن)

.153برج مسکونی فرشته

 .127تاالر شهر مشهد

.164برج مسکونی فرشته (الیف بردسازه)

 .131پارکینگ طبقاتی ایرانشهر

.120هتل بشری (مشهد)

.161برج مسکونی الماس جمشیدیه

 .132پارکینگ طبقاتی نهاد ریاست جمهوری

.123هتل امام رضا (مشهد)

 .162مجتمع مسکونی پردیس نور

 .139بیمارستان قلب تهران

 .194هتل روتانا ( مشهد)
 .191موزه و خزائن بانک مرکزی
 .192آمفی تئاتر باغ موزه بانک مرکزی

صنایع مخابرات ،فرودگاه

مراکز آموزشی ،بیمارستان و پارکینگ های طبقاتی

 .130پارکینگهای ساختمان توربو کمپرسور نفت
 .135پارکینگ مجتمع بهارستان

 .169سایت ایرانسل تهران 1

 .136پارکینگ شرکت طراحی صنعتی ایران

 .160سایت ایرانسل تهران 2

.137پارکینگ شهید کشور دوست

 .165سایت ایرانسل تبریز

 .130پارکینگ طبقاتی امین حضور

 .199ساختمان آفرینش

 .166سایت ایرانسل بابل

 .133دانشکده صنایع غذایی – دانشگاه آزاداسالمی

 .190ساختمان مسکونی ندا2

 .167سایت ایرانسل اصفهان

 .244بیمارستان رضوی

 .195برج تهران

 .160سایت ایرانسل مشهد

 .241پارکینگ طبقاتی برج میالد کرج

 .196مجتمع سنبل

 .163سایت ایرانسل شیراز

.242پارکینگ طبقاتی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

 .197مجتمع اعضاء نظام پزشکی لویزان

 .174سایت ایرانسل همدان

 .249بیمارستان خرم آباد

 .190مجتمع کوه سنگی

 .171سوله سوخت رسانی فرودگاه کیش

.240بیمارستان بقیه ا..

 .193مجتمع بازنشستگان فوالد

 .172ستاد هماهنگی پروازهای کشور (مهرآباد)

 .245بیمارستان تخصصی مغز و اعصاب ایران

پروژه های مسکونی

 .104برج یاس (شرکت بین المللی ساختمان)

 .179ساختمان مرکزی ایرانسل

 .246کلینیک نور

 .101مجتمع اساتید وزارت علوم

 .170کانکسهای ایرانسل

 .247پلی کلینیک آزادی

 .102مجتمع احتشامیه (الگانت تابان)

 .175فاز  1تا  14پارس جنوبی (عسلویه)

.240پارکینگ طبقاتی آب نیرو

 .109ساختمان آجودانیه

 .176پتروشیمی پارسیان واحد اتیل بنزن

 .100ساختمان دوست

 .177پتروشیمی پارس واحد الفین 3

 .105ساختمان هویزه

 .170آروماتیک  0پتروشیمی برزویه

 .106ساختمان دیباجی

 .173پتروشیمی نوریان

 .107مجتمع مسکونی سرو

 .104پروژه ( NGLسیری)

پروژه های بین المللی
 .243هتل الروضتین ( کربال -عراق )

