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سرمایه ثبت
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مبلغ پرداخت شده
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:آدرس دفتر مرکزي

ست و یکم  ، خیابان جهان آرا ، خیابان بی) یوسف آباد(تهران،خیابان سید جمال الدین اسد آبادي 
39، پالك ) بعد از خیابان اشک شهر(غربی

شرکت ویسا:  عنوان
)سهامی خاص(

1394/ 12/ 24:   تاریخ آخرین احراز صالحیت

427187:   کد آخرین احراز صالحیت

زمان  رشته و گروه هاي رتبه بندي شده در سا
ازتعداد کار مجحداکثر ظرفیت ریالیرتبهبرنامه و بودجه

4میلیارد11265پایه رشته ساختمان

4میلیارد11900پایه رشته حمل و نقل

3میلیارد539پایه رشته تأسیسات و تجهیزات

3میلیارد583پایه رشته آب

نکاري سال تجربه و سابقه پیما45بیش از محمدتقی مراديمدیر عامل
در رشته هاي راه و ساختمان

:پایه تحصیالت
فوق لیسانس

رئیس هیأت
نکاري سال تجربه و سابقه پیما45بیش از عاشر یادگارانمدیره

در رشته هاي راه و ساختمان
:پایه تحصیالت

لیسانس

نایب رئیس
در  سال تجربه و سابقه کاري45بیش از مجتبی محمود هاشمیهیأت مدیره

امور اداري و مالی
:پایه تحصیالت

لیسانس

امضاي 
مجاز 
شرکت

نایب رئیس هیأت مدیرهرئیس هیأت مدیرهمدیر عامل

مجتبی محمود هاشمیعاشر یادگارانمحمدتقی مرادي



یساسوابق بنیانگذاران شرکت و
مدیر عامل

مرادي مهندس محمدتقی 
سال  لیسانس در رشته راه و ساختمانفوق 

1350
عالیت هاي پشتیبان فبیش از نیم قرن تجربه 

است ایشان 
استاز فعالیت هاي ایشان به شرح زیر برخی 

سمتمحل خدمتردیف

51–50سال اجراي بیمارستان بوشهر1

ریاست کارگاهی البرزاجراي خیابان سازي و تأسیسات شهر صنعت2

3
ایستگاه راه آهن اصفهان و ساختمان هاي 

ریاست کارگاهمسکونی مربوطه

ریاست کارگاهبزرگراه آیت اهللا صدر4

مدیر عامل و مدیر پروژهقراردادهاي غیر عمرانی موتوژن تبریز5

مدیر عامل و مدیر پروژهشهر صنعتی کاوه ـ تعاونی شرکت نفت6

مدیر عامل و مدیر پروژهمجموعه ترمینال غرب7

مدیر عامل و مدیر پروژهراه آهن سمنان ـ دامغان3قطعه 8

مدیر عامل و مدیر پروژهراه آهن میانه ـ بستان آباد ـ تبریز1قطعه 9

مدیر عامل و مدیر پروژهتبریز-بستان آباد-راه آهن میانه3قطعه 10

مدیر عامل و مدیر پروژهبویین زهرا–قطعه اول راهسازي اشتهارد 11

مدیر عامل و مدیر پروژههمدان-ساوه –راه آهن تهران 1قطعه 12

یساوشرکتبنیانگذارانسوابق
مدیرههیئترئیس

یادگارانعاشرمهندس
1350سالساختمانوراهرشتهدرلیسانس

هايعالیتفپشتیبانتجربهقرننیمازبیش
استایشان

استزیرشرحبهایشانهايفعالیتازبرخی

سمتمحل خدمتردیف

مهندس کارگاه)نیکشرکت ملی ساختمان و جنرال مکا(برج هاي مسکونی فریمان 1

مهندس کارگاهپروژه مجتمع پزشکی تهران2

مدیر پروژه و عضو هیئت مدیرهمجموعه ترمینال غرب3

مدیر پروژه و عضو هیئت مدیرهپل شیخ بهایی تهران4

مدیر پروژه و عضو هیئت مدیره-B2تقاطع غیرهمسطح بزرگراه جناح با آزادراه کرج 5

مدیر پروژه و عضو هیئت مدیرهمترو گلشهر کرج6

مدیر پروژه و عضو هیئت مدیرهپروژه ساختمان هاي صدا و سیما سردار جنگل7

مدیر پروژه و عضو هیئت مدیرهپل سه راه گوهردشت کرج8

مدیر پروژه و عضو هیئت مدیرهآزادراه کرج-تقاطع غیر هم سطح بزرگراه آزادگان9

مدیر پروژه و رئیس هیئت مدیرهجانبازان کرمانشاه–تقاطع غیر هم سطح بلوار زن 11

مدیر پروژه و رئیس هیئت مدیرهتقاطع غیر هم سطح میدان ایثارکرمانشاه12

اویسشرکتمالیمدیرسوابق
مدیرههیئترئیسنایب

هاشمیمحمودمجتبیسید
1350سالاقتصادرشتهدرلیسانس

هايفعالیتپشتیبانتجربهقرننیمازبیش
.استایشان

برخی از فعالیت هاي ایشان به شرح زیر است

سمتمحل خدمتردیف

کارشناس اقتصاديسازمان برنامه  –مرکز آمار ایران 1

رئیس حسابدارياتحادیه تعاونی هاي مصرف کلی استان تهران2

مدیر امور مالیتا کنون1367از سال دفتر مرکزي شرکت ویسا3



ویساشرکتاصلیبازرسسوابق
دفتردریمدیریتسابقهقرنربعازبیشبامجیديعلیمهندس

وبوده1374سالدرعمرانرشتهدرلیسانسمدركدارايفنی،
پروژهمدیریتوEMBAاجراییمدیریتهايدوره

باار)ایزو(کیفیتمدیریتارزش،مهندسی،PMBOKخارجی
.استکردهسپريمربوطهمداركاخذ

سمتمحل خدمت 

مهندس کارگاه1380-1372پروژه ترمینال غرب 1

سرپرست دفتر فنی–مهندس کارگاه 1380-1379پروژه مسجد ترمینال غرب  2

سرپرست دفتر فنی–مهندس کارگاه B2-1376-1380تقاطع غیرهمسطح بزرگراه جناح با آزادراه کرج 3

سرپرست دفتر فنی–مهندس کارگاه 1380-1377عملیات اجرایی پایانه غرب متروي تهران  4

سرپرست دفتر فنی–مهندس کارگاه 1384-1379پروژه گالري متروي مهرشهر کرج  5

سرپرست دفتر فنی–مهندس کارگاه 1382-1380واحدي جام جم همت 800پروژه مجتمع مسکونی 6

سرپرست دفتر فنی–مهندس کارگاه 1379-31377پروژه راه آهن دو خطه تهران مشهد قطعه 7

سرپرست دفتر فنی–مهندس کارگاه 1379-1378زیر گذر حسن آباد تهران  8

مدیر پروژه1390-11380پروژه راه آهن دو خطه میانه تبریز قطعه 9

سرپرست دفتر فنی1391-31383پروژه راه آهن دو خطه میانه تبریز  قطعه 10

سرپرست دفتر فنی1386-1384آزادگان     –تقاطع غیر همسطح اتوبان تهران کرج 11

سرپرست دفتر فنی1385جانبازان کرمانشاه     –تقاطع غیر همسطح بلوار زن 12

سرپرست دفتر فنی1389-1387تقاطع غیر همسطح میدان ایثار کرمانشاه      13

سرپرست دفتر فنی1385-1383تقاطع غیر همسطح سه راه گوهردشت کرج    14

سرپرست دفتر فنی1391-11387پروژه راه آهن یک خطه تهران ساوه همدان قطعه 15

معاون مهندسی دفتر مرکزيتا کنون–1381دفتر فنی مرکزي شرکت ویسا  16

رکتشالبدلعلیبازرسسوابق
ویسا
ابقهسقرنربعازبیشباکثیريغالمرضامهندس

السدرعمرانرشتهدرلیسانسمدركداراياجرایی،
میلتکایشاندرخشانسوابقجملهاز.استبوده1374
ادآبحسنزیرگذرآزادگان،هايپروژهموعدازپیش

.باشدمیکرمانشاههمسطحغیرتقاطعاتو

سمتمحل خدمت 

مهندس کارگاه1380-1372پروژه ترمینال غرب 1

مهندس کارگاه1380-1379پروژه مسجد ترمینال غرب  2

سرپرست کارگاهB2-1376-1380تقاطع غیرهمسطح بزرگراه جناح با آزادراه کرج 3

معاون کارگاه1380-1377عملیات اجرایی پایانه غرب متروي تهران  4

مهندس کارگاه1384-1379پروژه گالري متروي مهرشهر کرج  5

سرپرست کارگاه1382-1380واحدي جام جم همت 800پروژه مجتمع مسکونی 6

سرپرست کارگاه1391-31390پروژه راه آهن دو خطه میانه تبریز  قطعه 7

سرپرست کارگاه1379-1378زیر گذر حسن آباد تهران  8

سرپرست کارگاه1386-1384آزادگان     –تقاطع غیر همسطح اتوبان تهران کرج 9

سرپرست کارگاه1385جانبازان کرمانشاه     –تقاطع غیر همسطح بلوار زن 10

سرپرست کارگاه1385-1383تقاطع غیر همسطح سه راه گوهردشت کرج    11

سرپرست کارگاه1389-1387تقاطع غیر همسطح میدان ایثار کرمانشاه      12

-94) پلهاي بزرگ(تبریز –بستان آباد –راه آهن میانه 3زیرسازي قطعه 13
سرپرست کارگاه1390

مدیریت پروژهزنجان-راه آهن قزوین 2پروژه قطعه 14

یادگارانکامیارمهندس

شگرایعمرانرشتهدرارشدکارشناسیمدركداراي
هايتفعالیپشتیبانتجربهسال16نیزو1387سالدرراه

.استزیرشرحبهایشانهايفعالیتازبرخی.استایشان

سمتمحل خدمت  

معاون مدیر پروژه1384-1379پروژه گالري متروي مهرشهر کرج  1

کارشناس ارشد دفتر فنیتاکنون-1387دفتر فنی شرکت ویسا 2

معاون مدیر پروژه1386-1384آزادگان     –تقاطع غیر همسطح اتوبان تهران کرج 3

معاون مدیر پروژه1385جانبازان کرمانشاه     –تقاطع غیر همسطح بلوار زن 4

معاون مدیر پروژه1385-1383تقاطع غیر همسطح سه راه گوهردشت کرج    5

مدیر پروژه1389-1387تقاطع غیر همسطح میدان ایثار کرمانشاه      6

مدیر پروژه 1390-94) پلهاي بزرگ(تبریز –بستان آباد –راه آهن میانه 3زیرسازي قطعه 7

مدیر پروژه تا کنون-1392قطعه هفتم راه آهن میانه اردبیل 8

مدیر پروژه 1395) اردبیل–در محور میانه (پروژه پل بزرگ آرپاچاي 9

سمتمحل خدمتردیف

مهندس کارگاهدامغان–راه آهن سمنان 3پروژه قطعه 1

مهندس کارگاهپروژه ترمینال غرب2

مهندس کارگاهپروژه مسجد ترمینال غرب3

سرپرست کارگاه و مدیریت پروژهتبریز-بستان آباد –راه آهن میانه 1پروژه قطعه 4

مدیریت پروژهتبریز-بستان آباد –راه آهن میانه 3پروژه قطعه 5

قائم مقام مدیر عاملتاکنون1391از سال 6

ومدیرعاملمقامقائمسوابق
مدیرههیأتعضو

ستارمحمدمهندس
درعمرانرشتهدرلیسانسمدركداراي

پشتیبانتجربهسال30نیزو1370سال
.استایشانهايفعالیت

.استزیرشرحبهایشانهايفعالیتازبرخی



زادهاکبرسعیدمهندس
وعمرانرشتهدرکارشناسیمدركداراي

ژهپرووساختمدیریترشتهدرارشدکارشناسی
ایشانهايفعالیتپشتیبانتجربهسال22ازبیش

.باشدیمزیرشرحبهایشانهايفعالیتازبرخی.است

سمتمحل خدمت 

مهندس کارگاه1376-1378پروژه ترمینال غرب سال 1

معاون و سرپرست کارگاه1378-1381دامغان سال –راه آهن سمنان 3پروژه قطعه 2

معاون و سرپرست کارگاه1381-1387راه آهن میانه ـ بستان آباد ـ تبریز سال1قطعه 3

سرپرست کارگاه1387-1392همدان سال -ساوه-ب راه آهن تهران/1پروژه راه آهن 4

سرپرست کارگاهتاکنون-1392–ازنا –راه آهن اصفهان 5پروژه قطعه 5

یهاشمامیرحسینمهندس
شگرایعمرانرشتهدرارشدکارشناسیمدركداراي

تجربهسال15ازبیشنیزو1388سالدرزلزلهمهندسی
بهایشانهايتفعالیازبرخی.استایشانهايفعالیتپشتیبان

.استزیرشرح

سمتمحل خدمت 

مهندس کارگاه1382واحدي جام جم همت 800پروژه مجتمع مسکونی 1

هو معاون اجرایی کارگادفترفنی1384-1386بویین زهرا –قطعه اول راهسازي اشتهارد 2

پروژهریزي و کنترلسرپرست برنامه1386-88دفتر مرکزي شرکت ویسا  3

هسرپرست کارگا–معاون اجرایی 1388-11393پروژه راه آهن یک خطه تهران ساوه همدان قطعه 4

مدیر پروژهتاکنون-1392–ازنا –راه آهن اصفهان 5پروژه قطعه 5



ف
سال اخذ مدركمحل اخذرشتهتحصیالتسمتنام و نام خانوادگیردی

1350تهرانراه و ساختمانفوق لیسانسمدیر عاملمحمدتقی مرادي1

1350تهرانراه  ساختمانکارشناسرئیس هیأت مدیرهعاشر یادگاران2

1350تهراناقتصادکارشناسمدیر مالیسید مجتبی محمود هاشمی3

1366کاشانمهندسی عمرانکارشناسقائم مقام مدیر عاملمحمد ستار4

1374تهرانعمرانکارشناسمعاون فنی و مهندسیعلی مجیدي5

1374تهرانمهندسی عمرانکارشناسمدیر پروژهغالمرضا کثیري6

1378تهرانمهندسی عمرانکارشناسریاست کارگاهسعید اکبرزاده7

1387تهرانراه سازي–عمران فوق لیسانسمدیر پروژهکامیار یادگاران8

1388تهرانزلزله-عمران فوق لیسانسمدیر پروژهامیرحسین هاشمی9

کارکنان کلیدي  

نام کارفرماعنوان پروژهردیف

وزارت راه و شهرسازي)اردبیل–در محور میانه (پروژه پل بزرگ آرپاچاي 1

وزارت راه و شهرسازي5ازنا قطعه –راه آهن اصفهان 2

وزارت راه و شهرسازي7اردبیل قطعه –راه آهن میانه 3

وزارت راه و شهرسازي3تبریز قطعه –بستان آباد –راه آهن میانه 4

وزارت راه و شهرسازي1تبریز قطعه –بستان آباد –راه آهن میانه 5

وزارت راه و شهرسازيب-1سنندج قطعه –همدان –راه آهن تهران 6

وزارت راه و شهرسازي3دامغان قطعه–راه آهن سمنان 7

وزارت راه و شهرسازي1اشتهارد قطعه –راه اصلی شهریار 8

سازمان مهندسی و عمران شهر تهرانکرج-تهران تقاطع آزادگان با آزادراه9

سازمان مهندسی و عمران شهر تهرانتقاطع اتوبان کرج با بزرگراه محمد علی جناح10

سازمان مهندسی و عمران شهر تهرانپل عطاري مقدم11

سازمان مهندسی و عمران شهر تهرانمجموعه ترمینال غرب12

سازمان مهندسی و عمران شهر تهرانزیرگذر غرب میدان آزادي13

سازمان مهندسی و عمران شهر تهرانزیرگذر میدان حسن آباد14

سازمان مهندسی و عمران شهر تهرانهمتشیخ بهایی با اتوبانخیابانتقاطع غیرهمسطح15

)مترو(راه آهن شهري تهران و حومه مهرشهر-احداث گالري متروي کرج 16

)مترو(راه آهن شهري تهران و حومه مترو صادقیهفاز اول پایانه غرب17

اداره کل راه کرمانشاهبلوار زن-تقاطع غیر همسطح بلوار جانبازان 18

شهرداري کرمانشاهتقاطع غیر همسطح میدان ایثار19

شهرداري کرجاحداث تقاطع غیر همسطح سه راه رجائی شهر20

ا.ا.راه آهن جزنجان-راه آهن قزوین 2پروژه قطعه 21



ف
سال اخذ مدركمحل اخذرشتهتحصیالتسمتنام و نام خانوادگیردی

1378تبریزمهندسی عمرانکارشناسریاست کارگاهمهریار حسین زاده10

1374تهرانعمرانفوق دیپلمITواحد رامین شهیرفر12

1357تهرانمدیریتفوق لیسانسمدیریت اداريناصر کریمی ابدي13

1391شهریارعمرانکارشناسدفتر فنیعلیرضا فوالدي سپهر15

1381تبریزعمرانکارشناسدفتر فنیسینا خلیلی16

1376تهرانعمرانکارشناسریاست کارگاهجلیل راد17

1384تهرانکامپیوترکارشناسITواحد آرش پژومند18

1387تهرانمکانیک جامداتکارشناسمدیر ماشین آالتفرزاد رفیعی19

1390گرگانعمرانکارشناسدفترفنیرضا امجدیان20

1393زنجانعمرانفوق لیسانسدفترفنیحسن وجودي21

1373تهراننقشه برداريفوق دیپلمنقشه بردارحسین خدادادي22

1390تهرانعمرانکارشناسمعاون کارگاهپیمان عبدالهی23

1380اردبیلعمرانکارشناسدفتر فنییعقوب پناهی24

1385تهرانعلوم اجتماعیکارشناسمسئول خریدمهدي داموغ25

1391نجف آبادعمرانکارشناسمعاون اجراییسیاوش سرایی26

1390تفرشکامپیوترکارشناسبازرگانیمهدي ربیعی27

1374تهرانمدیریت صنعتیکارشناسمدیر بازرگانی پیام مرادي28

1342تهرانمهندسی مکانیککارشناسی ارشدمشاور مدیر عاملمحمد گلجهانی29

1393تهرانمهندسی مکاترونیککارشناسیژهکارشناس کنترل پروگلشید امیدیان30

1391تهرانالکترونیک-مهندسی برقکارشناسیR&Dکارشناس میالد شفیعیان31

1370تهرانمهندسی عمرانکارشناس ارشدریاست کارگاهخسرو دستمالچی32

1380میانهمهندسی عمرانکارشناسریاست کارگاهاباسط عبادي33

1379سمنانمالی-مدیریت صنعتیکارشناسی ارشدرئیس حسابدارياکبر لطفی34

1383تهرانمهندسی معدنکارشناسیکارشناس ماشین آالتمحمد نوروزیان35

1381مالیرحسابداريکارشناسیحسابدارپرستو گودرزي36

1384اهوازبهداشت حرفه ايکارشناسیHSEکارشناس مهري احمدي37

1393زنجانعمرانفوق لیسانسدفتر فنیبابک راهیمی38

کارکنان کلیدي  



ف
محل  اجرادستگاه اجرایی طرف قراردادرشته کارنام پروژهردی

مبلغ
)میلیون ریال(

تاریخ 
شروع و 
اتمام کار

1364-28368تبریزشرکت موتوژنابنیهساختمان موتوژن1

1364-17867ساوهشرکت شهر صنعتی کاوهابنیهدرمانگاه شهر صنعتی ساوه2

1364-39668ساوهشرکت شهر صنعتی کاوهابنیهفاز یک کاغذسازي3

1365-7567تهرانتعاونی شرکت نفتابنیهساختمان تعاونی شرکت نفت4

1368-000171تهرانخصوصیابنیهمجتمع پزشکی5

1369-5001880تهرانسازمان مهندسی و عمران شهر تهرانهابنی-نقلوحملمجموعه ترمینال غرب6

1370-106871تهرانسازمان مهندسی و عمران شهر تهرانحمل و نقلپل زیرگذر غرب میدان آزادي7

1372-294074تهرانسازمان مهندسی و عمران شهر تهرانحمل و نقلپل روگذر شیخ بهایی8

1373-40374تهرانسازمان مهندسی و عمران شهر تهرانحمل و نقلبهسازي پل عطاري مقدم9

1373-000175تهرانتهران3شهرداري منطقه هابنی-نقلوحملمیدان بزرگ شیخ بهائی10

1376-288680تهرانسازمان مهندسی و عمران شهر تهرانحمل و نقلبزرگراه جناح –تقاطع اتوبان کرج B2احداث پل 11

1376-0002481دامغانوزارت راه و شهرسازيحمل و نقلراه آهن سمنان ـ دامغان و الحاقیه آن3قطعه 12

1377-963578تهرانشرکت راه اهن شهري تهرانهابنی-نقلوحملفاز اول پایانه غرب متروي تهران و الحاقیه آن13

1378-689880تهرانسازمان مهندسی و عمران شهر تهرانحمل و نقلاحداث پل زیرگذر میدان حسن آباد و الحاقیه آن14

متروي  تهیه و نصب تیرهاي پیش فشرده پل هاي بزرگ و گالري15
مهرشهر  شرکت راه آهن شهري کرجحمل و نقلمهرشهر کرج

1380-501581کرج

صدا و سیما 39اجراي عملیات ساختمانی مجموعه مسکونی پروژه 16
1380-615382تهراناصندوق بازنشستگی صدا و سیمابنیهاجراي سقف کامپوزیت  + 

1380-41384683میانهوزارت راه و شهرسازيحمل و نقلتبریز و الحاقیه آن–بستان آباد –ب راه آهن میانه / 1قطعه 17

1380-146483تهرانسازمان مهندسی و عمران شهر تهرانابنیهمسجد ترمینال غرب و الحاقیه آن18

1380-283784کرجمترو کرجحمل و نقلگالري مهر شهر کرج و الحاقیه آن19

1381-0002686کرجشهرداري کرجحمل و نقلپل روگذر سه راهی گوهر دشت و الحاقیه آن20

1384-9803189اشتهاردوزارت راه و شهرسازيحمل و نقلبویین زهرا-اشتهارد-راه اصلی شهریار1قطعه 21

491181383تهرانسازمان مهندسی و عمران شهر تهرانابنیهکرج-تقاطع غیر همسطح آزادگان با آزادراه تهران 22

1385-5035887کرمانشاهاداره راه کرمانشاهابنیهتقاطع غیرهمسطح بلوار جانبازان23

928401387کرمانشاهشهرداري کرمانشاهابنیهتقاطع غیرهمسطح میدان ایثار24

1387-13829092مرکزيوزارت راه و شهرسازيحمل و نقلهمدان–راه آهن تهران 1قطعه 25

1381-118377194يترکمنچاوزارت راه و شهرسازيحمل و نقلبستان آباد و الحاقیه آن–راه آهن میانه 3قطعه 26

انجام و تحویل داده شده شرکت ویسا در سال هاي گذشتهاهم کارهاي 



ف
تعدادمدل دستگاهنام دستگاهردی

1سومیتوموتن50جرثقیل 17

2تادانوتن25جرثقیل 18

9112کانگلیم بنز تن7جرثقیل 19

10موتور ژنراتور20

9ریزرومانی ـ فرگوسن ـ تبیفرانسیلتراکتور دو دیفرانسیل و تک د21

– CV250انواع کمپرسور و دمنده هوا22 CV1607

6لیستر–هاتص دامپر23

7506-500بتونیر24

19موتور و ترانس جوشکاري25

42)نروبی(بنزینی ـ دیزلی ویبراتور26

8فارس قالبندستگاه خم کن قیچی اسپیرال ز27

1دستگاه سند بالست28

2461برانتو دستگاه شات کریت29

1برانتو برقیدستگاه شات کریت30

2مغزه گیر بتندستگاه حفاري31

1تن120کارخانه آسفالت دستگاه پخت آسفالت32

)سهامی خاص(مالکیت شرکت ویسا کارگاهی تحت لیست ماشین آالت سبک، نیمه سنگین، سنگین و 

ف
تعدادمدل دستگاهنام دستگاهردی

10البا ـ لیبهر ـ راه ماشین)نتبچینگ پال(مرکز تهیه بتن 1

Potainتاور کرین2 12 ton2

24ماسه شور، سنگ شکن، ماسه ساز و سرند3

ATGO15بنز 2624ـ بنز 2628بنز تراك میکسر4

1)بنز(متري 36شوئینگ پمپ بتن5

46بنز ـ ولووکامیون کمپرسی6

4ماك ـ بنز)کامیون(تانکر آب 7

7)چرخدار و تریلی(تانکر آب8

13ولوو ـ کاوازاکی-کاترپیالر لودر9

6کاترپیالرگریدر10

5کوماتسو155و 85بلدوزر11

2کاترپیالرD8Kبلدوزر12

19هپکو ـ واهاتسوغلطک13

4هپکوغلطک کششی14

7کاترپیالر ـ هپکو-هیوندايبیل مکانیکی15

1)  روتاري( SOILMECHدستگاه حفار شمع16

15پاترول ـ پاژن ـ جیپ-رونیز سواري33

12پارس ـ آردي ـ پراید ـ پیکانسواري34

20نیسان ـ مزدا ـ پیکانوانت35

400قالب فلزي36
تن

4سانتیمتري25بلوك زن37

20یوتوتال استیشن ـ تئودولیت ـ ندوربین نقشه برداري38

10تن100و 80سیلوي سیمان39

8تن64تا 40سیلوي سیمان40

5تن25اي تا جرثقیل سقفی و دروازه41

26282بنز تریلی کفی42

HR105B12غلطک اطو 43

HC-52غلطک دستی44

HPF-1761فینیشر آسفالت45

1هونداکاتر آسفالت46

2کنباالست پخشاسپریدر47

40...انواع پمپ گازوییل، روغن، قیر و48

68...الکتریکی، دیزل، مغروق وانواع پمپ آب49

44لیتري27000-2000تانکر ثابت آب50

33لیتري50000-400وغنتانکر ثابت گازوئیل، قیر، مازوت و ر51

14تانکر متحرك  آب،گازوئیل، قیر، مازوت و روغن52

3تنی60باسکول53

3بیل مکانیکیچکش پیکور54

6کفی تراکتور55

2کفی کمرشکن56

4متري1کانکس ثابت57

26متري6کانکس ثابت58

6متري12کانکس ثابت59

2متري6کانکس سیار60

1متري8کانکس سیار61

1متري12کانکس سیار62

5دستشویی صحرایی63



هارتفاع پایطول پلتعداد دهانه و ابعادمحل اجرانوع پلنام پل

6متر124بدون رمپ متر25متري و بعرض 18دهانه 4و 26دهانه 2تقاطع اتوبان کرج با بزرگراه محمد علی جناحبتنیB2پل 1

15متر11112متري ، عرض 28دهانه 4تبریز-بستان آباد-ب راه آهن میانه/1رودخانه شهر چاي قطعه فلزيشهر چاي2

فلزيپل رودخانه قرانقو  3
رودخانه قرانقو

ب/1تبریز قطعه -بستان آباد-راه آهن میانه
10متر11224متر ، عرض 28دهانه 8

15متر11100متر و عرض 10متري ارتفاع 50دهانه 2الف پل آیدوغموش1قطعه خرپاي قوسیپل آیدوغموش4

1557عرشه متر43متري با دهانه میانی 31دهانه 2و 25دهانه 2تقاطع بلوار شهد بهشتی با بلوار آزاديفلزيپل رجائی شهر5

26دهانه 8–60متر و عرض 80دستگاه پل طول 4کرج-تقاطع بزرگراه آزادگان با آزادراه تهرانبتنیپل آزادگان6
8متر80دستگاه هر کدام 4متر15دهانه 8متر  و 

7متر364متري14دهانه 2و 18دهانه 2کرمانشاهبتنیپل جانبازان7

7متر460متري20دهانه 8کرمانشاهبتنیمیدان ایثار8

7متر بدون رمپ82متر20مترو عرض 15دهانه  2و 26دهانه 2تقاطع اتوبان شهید همت با بزرگراه شیخ بهائیبتنیپل شیخ بهائی9

6متر60متر11متري با عرض 20دهانه 3ئین زهرابو-اشتهارد-تقاطع رود شور با باند رفت و برگشت جاده شهریاربتنیپل رودخانه  شور 102

7متر50متر21متر با عرض 30و 20دهانه 2راشتهسه راه فلزيپل راشته11

50متر570متري60دهانه 8و 45دهانه 32تبریز قطعه -بستان آباد-راه آهن میانهفلزيپل ورزقان  12

25متر300متري40دهانه 6و 29,5دهانه 32تبریز قطعه -بستان آباد-راه آهن میانهفلزيپل ورنکش13

30متر400متري40دهانه 7و 29,5دهانه 32تبریز قطعه -بستان آباد-راه آهن میانهفلزيپل صومعه14

14متر100متري20دهانه 55ازنا قطعه -راه آهن اصفهانبتنیپل رودخانه سور15

)سهامی خاص(توسط شرکت ویسا شده و در دست اجرا مشخصات پل هاي اجرا 

ف
تاریخ اتمامتاریخ آغازمهندس مشاور  کارفرمامحل اجرانام پروژهردی

مبلغ پیمان
)میلیون ریال( 

13767800024متراوزارت راه و ترابري دامغان–سمنان )دامغان–راه آهن سمنان 3قطعه (مشهد –طرح دو خطه راه آهن تهران 1

1378807706آمودسازمان مهندسی و عمرانتهرانزیر گذر میدان حسن آباد2

13697550018سازیانسازمان مهندسی و عمرانتهرانپروژه مجموعه ترمینال غرب 3

1381138700024سازیانشهرداري کرجکرجتقاطع غیر همسطح بلوار شهید بهشتی با بلوار آزادي4

1385138700050سازیاناداره راه کرمانشاهکرمانشاهتقاطع غیر همسطح بلوار زن با بلوار جانبازان5

-13891393هگزاوزارت راه و شهرسازيآذربایجان شرقیریزتب-بستان آباد-عملیات قطعه سوم راه آهن میانه–پل ده دهانه ورزقان 6

-13891393هگزاوزارت راه و شهرسازيآذربایجان شرقیتبریز-ادبستان آب-عملیات قطعه سوم راه آهن میانه_پل قوسی نه دهانه صومعه 7

-13891393هگزاوزارت راه و شهرسازيآذربایجان شرقیزتبری-بستان آباد-راه آهن میانه1عملیات قطعه _پل خرپاي قوسی آیدوغموش 8

نامه دریافت کرده استکارفرما رضایت پروژه هایی که پیمانکار براي انجام آنها از 

عنوان مقالهردیف

)محمد فقیهی(کاهش خطرات زیست محیطی با استفاده از بتن بافت نانو در روسازي 1

)ایمان یادگاران(روش طراحی بتن هاي خود تراکم و نحوه اجرا 2

)حمیدرضا باباپور(تاثیر پذیري روسازي آسفالتی از جنس مصالح مخلوط 3

)کامیار یادگاران(تعیین عوامل عریان شدگی روسازي هاي انعطاف پذیر با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی 4

)امیرحسین هاشمی(FHWAارزیابی کمی و کیفی و بهسازي لرزه اي پل ها طبق آیین نامه 5

)کامیار یادگاران ( پیشرانینحوه نصب پل هاي فلزي  دره اي به روش 6

)علی مجیدي(واقعیت هاي فهرست بهاي راه و باند 7

در مجالت معتبر و همایش هاو تخصصی ارائه مقاالت و سایر دستاوردهاي پژوهشی، فنی 

ICIانجمن بتن ایران  . 1
انجمن مهندسین راه و ساختمان. 2
انجمن راهسازي. 4تکنیکانجمن فارغ التحصیالن دانشکده فنی پلی . 3

 ACIانجمن بتن آمریکا  . 5



احجام تقریبی عملیات اجرایی پروژه ها از بدو تأسیس تاکنون 

فلزي شرح ردیف
m3خاکی m2قالب )تن(آرماتور m3بتن)نت(سنگین

بازه زمانی 
پروژه

80-1،10085،0004،100120،000400،00069مجموعه ترمینال غرب1

72-2507،00036013،00070،00071زیر گذر میدان آزادي2

75-10014،0001،30013،00060،00073پل شیخ بهایی3

80-15017،0002،40013،00030،00076تهرانورودي B2پل 4

79-15045،0002،50060،0001،000،00077پایانه مترو صادقیه 5

80-10040،0001،00050،0003،200،00077دامغان-راه آهن سمنان 1قطعه 6

80-10010،0005505،00020،00079زیر گذر میدان حسن آباد 7

82-80-1,10023،0002،00052،000و سیما صدا واحدي 800پروژه 8

84-10035،0001،50065،000600،00080گالري و باکس مترو کرج9

خطه2زیر سازي راه آهن 1قطعه 10
89-2,500127،0004،600137،0006،000،00080تبریز–آباد بستان -میانه 

86-90014،0001،40020،00070،00082پل رجایی شهر کرج11

خطه2زیر سازي راه آهن 3قطعه 12
94-6,500116،0007،400145،0003،300،00082تبریز–آباد بستان -میانه 

86-15034،0001،80065،000900،00084انآزادگ-تقاطع اتوبان تهران کرج 13

89-7024،0001،20035،000900،00084راه اصلی اشتهارد بویین زهرا1قطعه 14

87-5012،0001،20013،000240،00085اهبلوار زن کرمانش-پل تقاطع جانبازان 15

89-10014،6002،20020،000300،00087پل میدان ایثار کرمانشاه 16

خطه1زیر سازي راه آهن 1قطعه 17
94-42045,0001,57085,0003،555،00087همدان-ساوه 

خطه1آهن راه 5قطعه 18
95-10015,00040015,000250,00092ازنا-اصفهان

95-5025,00080035,0002,000,00093اردبیل-راه آهن میانه 7قطعه 19



عضویت در انجمن ها 



تقدیرنامه هاي شرکت ویسا 
)سهامی خاص(





)  سهامی خاص(تقدیرنامه هاي شرکت ویسا 





چارت سازمانی کارگاه هاي شرکت ویسا





عملیات احداث ترمینال غرب آزادي 

با1375سالدومنیمهدروشدزده)آزاديمیدان(تهرانغربدرکشورپایانهبزرگ تریناحداثکلنگ1370سالدر
50.000ومحوطههکتار50مساحتباتهرانغربمسافريپایانهرفسنجانی،هاشمیآیت اهللاوقت،رییس جمهورحضور

.شدافتتاحبنامترمربع
درکهاستشدهاثاحدطبقهدودرمی شودمحسوبکشورمسافريپایانهبزرگ تریننیزتاکنونکهغربمسافريپایانه
بهنیزفوقانیطبقهوهستندمستقرخدماتی-تجاريغرفه هايومسافربريشرکت هايبلیتفروشدفاترآنهمکفطبقه
.استشدهدادهاختصاصمسافربريشرکت هاياداريدفاتروپایانهمدیریتدفتر



عملیات احداث ترمینال غرب آزادي

:شامل 

ترمینال،هاي اصلی ساختمان 

،راه نزدیکایستگاه 

،بنزینوپمپ آب منابع 

اتاق کنترل،خانه و تصفیه 

دیوار به همراه دو سازي و اجراي محوطه 
زیرگذرو روگذردستگاه پل 

مهندسین مشاور بانیان-مهندسین مشاور سازیان : مشاور سازمان مهندسی و عمران شهر تهران    : کارفرما 



غرب آزاديمسجد ترمینال عملیات احداث 



ایستگاه راه نزدیک در ترمینال غربعملیات احداث 

ایستگاه راه نزدیک ترمینال غرب

ربسازه سقف ایستگاه راه نزدیک ترمینال غ

*



)3منطقه (سازمان مهندسی و عمران شهر تهران : کارفرما

میدان شیخ بهائی تهران و مراکز تجاري آن
مهندسین مشاور اردام: مشاور



متر85و مقطع متغیر تا ارتفاع Uو Hصورت ارتفاع قالب لغزنده اجرا شده به 

متر مکعب16،620:  بتن ریزي 

متر مربع    12،000: قالب لغزنده 

متر مربع40،175:  قالب فلزي 

کیلو گرم1،044،660: کارهاي فلزي 

مسکونیاجراي قسمتی از عملیات ساختمانی مجموعه 

)جم همتجام(جنگل طبقه سردار 27
ور زیستامهندسین مشا: مشاور صندوق بازنشستگی صدا و سیما                                             : کارفرما 





رمهندس شهیرف: مدیر پروژه

مهندس مرادي: ریاست کارگاه

ایستگاه راه آهن اصفهان

راهاهایستگستونهاياجراي
بصورتاصفهانآهن

اباسالمی–ایرانیمعماري
بههشتیهايستونسر

نزیباتریازیکیعنوان
کشورآهنراهنمادهاي
میگرددمحسوب



بخش موتورخانه

یزدایستگاه راه آهن 



بخش موتورخانه

مراغهایستگاه راه آهن 



بخش موتورخانه

ساختمان دفتر مرکزي شرکت موتوژن تبریز



بخش موتورخانه

همدان-ساوه –راه آهن تهران ) ساوه(4و زیر سازي ایستگاه 3و 2ساختمان هاي ایستگاه شماره 



بخش موتورخانه

بریزت-بستان آباد –ایستگاه راه آهن زاویه واقع در خط آهن میانه 



بخش موتورخانه

ساختمان درمانگاه شهر صنعتی کاوه  



بخش موتورخانه

ایستگاه راه آهن الرستان واقع در خط آهن قطعه سوم راه آهن 
دامغان-سمنان



بخش موتورخانه

واقع در بلوار کشاورز تهران99مجتمع پزشکی 



بخش موتورخانه

واقع در خیابان جویبار تهران18ساختمان شماره 

شرکت فراپ: کارفرما 





بخش موتورخانه

فرودگاه بین المللی کیش



بخش موتورخانه

فرودگاه سهند مراغه





وراجراي کلیه عملیات ساختمانی و تأسیساتی زیرگذر سواره 

میدان آزاديضلع غربی 
نسازمان مشاور فنی و عمرانی شهر تهرا: تهران                    مشاور سازمان مهندسی و عمران شهر : کارفرما 

متر مکعب6،993: بتن ریزي 

متر مربع12،771: قالب بندي 

کیلوگرم357،992: آرماتور   

کیلوگرم251،135: تیر فلزي 



بزرگراه–احداث تقاطع غیر همسطح اتوبان کرج 

)B2( محمدعلی جناح
مهندسین مشاور سازیان: تهران                                               مشاور سازمان مهندسی و عمران شهر : کارفرما

:بتن ریزي

مترمکعب17،181

:قالب بندي

متر مربع12،656

:آرماتور

کیلوگرم2،364،031

متر، اجراي پایه ها 25متري به عرض 18دهانه 4متري و 26دهانه 2متر طول 124طول کلی پل بدون رمپ 
به صورت شمع و ستون



کرج–آزادراه تهران آزادگان با تقاطع غیر همسطح بزرگراه 

متر 80دستگاه پل به طول هر کدام 4

متري15دهانه 8متري و 26دهانه 8

متر60عرض کلی پل  

ماه 6: مدت اجرا 

متر مکعب34000: بتن ریزي 

متر مربع00065: قالب بندي 

کیلوگرم0008001:آرماتور   

مترمکعب000900: عملیات خاکی 

رمهندسین مشاور ره آو: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران                             مشاور : کارفرما 

عکس هوایی از محوطه پل اصلی و پل جاده مخصوص



)رجائی شهر کرجسه راه(آزادي بلوارتقاطع غیر همسطح بلوار شهید بهشتی با 

مهندسین مشاور سازیان: کرج                                                                           مشاور شهرداري : کارفرما 

تا 30ها به صورت شمع و سرشمع،   عمق شمع ها پایه 
متر41

20،000:متر مکعب،   قالب بندي 14،000:بتن ریزي 
متر مربع

کیلوگرم،   کارهاي فلزي  1،400،000:آرماتور 
تن900سنگین 



الف /1پل فلزي آیدوغموش واقع در قطعه 

تبریز  –بستان آباد –پروژه زیر سازي راه آهن میانه 
رامهندسین مشاور مت: ترابري                                                                      مشاور وزارت راه و : کارفرما 

دهانه خر پاي قوسی2
به مترو 10به ارتفاع 

عرض متر 100طول 
متر اجراي 11دهانه 

و ل سیستم میکروپای
پل تر تحکیم در زیر بس

سیستم اجراي 
NAILING  جهت

تحکیم کوله ها



الف راه آهن/1ب و /1پل شهر چاي واقع در قطعه 
تبریز–بستان آباد –میانه 

امهندسین مشاور متر: ترابري                                                                            مشاور وزارت راه و : کارفرما  

:بتن ریزي

مترمکعب10،268

:قالب بندي

متر مربع4،885

:آرماتوربندي

کیلوگرم452،315

متر10متر و ارتفاع پایه ها 11متري به عرض 28دهانه 4متر 112طول کلی پل 



گالري باکس احداث شده زیر خط راه آهن

ب/1تبریز قطعه –بستان آباد –میانه 
امهندسین مشاور متر: ترابري                                                                             مشاور وزارت راه و : کارفرما 

اجراي پل بر روي جاده ترك

گالري باکس قوسی2

متر160به طول کلی

متر7و ارتفاع 10عرض دهانه 

متر مکعب10،673: بتن ریزي 

متر مربع6،541: قالب بندي 

کیلوگرم134،722: آرماتور 



الف پروژه زیر سازي راه آهن/1پل قرانقو در قطعه 

تبریز-بستان آباد-میانه
امهندسین مشاور متر: ترابري                                                                             مشاور وزارت راه و : کارفرما 

متر224طول پل 

متر11متري ، عرض 28دهانه 8

متر 10ارتفاع 

اجراي عملیات تحکیم توسط

میکروپایل در بستر رودخانه

مترمکعب6،260: بتن ریزي 

متر مربع6،613:قالب بندي 

کیلوگرم416،009:آرماتور 



تبریز-بستان آباد-احداث گالري در زیرسازي راه آهن میانه
زامهندسین مشاور مترا و هگ: ترابري                                                                  مشاور وزارت راه و : کارفرما 

متر 8متر و ارتفاع 11عرض دهانه 

مترمکعب52، 000: بتن ریزي 

متر مربع69، 000: قالب بندي 

کیلوگرم5، 400، 000: آرماتور   

متر مکعب1،400،000: عملیات خاکی 

ب/ 1متر در قطعه 425و نیز به طول 3متر در قطعه 1338گالري به طول 



عملیات زیر سازي واحداث پلهاي بزرگ واقع در قطعه سوم

تبریز-بستان آباد-راه آهن میانه
مهندسین مشاور هگزا: ترابري                                                                        مشاور وزارت راه و : کارفرما 

صومعهپل 

) :  متري 40دهانه 7و 29,5دهانه 2( 
50کیلومتر 

مکعبمتر 16،080: بتن

مربعمتر 12،734: قالب

کیلوگرم94،3150: آرماتور

ورنکشپل 

) : متري 40دهانه 6و 29,5دهانه 2( 
58کیلومتر 

مکعبمتر 8،841: بتن

مربعمتر 10،447: قالب

کیلوگرم736،583: آرماتور 

ورزقانپل 

) :  متري 60دهانه  8و 45دهانه 2( 
60کیلومتر 

مترمکعب16،556: بتن

مربعمتر 22،326: قالب

کیلوگرم1،859،912: آرماتور 

متر50لغزنده تا ارتفاع اجراي پایه ها به وسیله قالب 



تبریز –بستان آباد –راه آهن میانه 3برخی از عکس هاي پروژه قطعه 

متر50اجراي پایه ها به وسیله قالب لغزنده تا ارتفاع 

Pushingسیستم اجراي 
زي جهت نصب تیرهاي فل

بر روي پایه هاي اجرا 
ندهشده توسط قالب لغز



پروژه زیرگذر حسن آباد 
مهندسین مشاور آمود: مشاور سازمان مهندسی و عمران شهر تهران : کارفرما 

متر مکعب9,500: بتن ریزي 

مترمکعب17,500: خاکبرداري 

متر مربع5،000: قالب بندي 

کیلو گرم552،000: آرماتور 

متر طول1540شمع در جاك 



اجراي عملیات خاکی و بتنی و چاله سرویس هاي

)نوري... واقع در شمال بزرگراه شیخ فضل ا(مترو  فاز یک پایانه غرب 

نوینمهندسین مشاور ریل بندر و بعد چهارم: مشاور )   مترو ( شرکت راه آهن شهري تهران و حومه : کارفرما 



متر مکعب35،000: بتن ریزي 

مترمکعب360،000: خاکبرداري 

مربعمتر 65،000: قالب بندي 

متر مکعب200،000: خاکریزي 

کیلو گرم1،540،000: آرماتور 

اجراي گالري متروي مهرشهر کرج و باکس تقاطع
رهساز طرح: مشاور ) مترو ( شرکت راه آهن شهري تهران و حومه : کارفرما 

کلی گالري با اجرايطول 

کیلومتر2:  باکس



)ایستگاه صادقیه(تاسیساتی پایانه غرب مترو تهران–بتنی –اجراي عملیات خاکی 
مهندسین مشاور ریل بندر و بعد چهارم نوین: مشاور )مترو ( شرکت راه آهن شهري تهران و حومه : کارفرما 



سازمان مهندسی و عمران شهر تهران: کارفرما 

سازمان مشاور فنی و عمران شهر تهران: مشاور 

ومتر 26دهانه 2

متر  15دهانه 2

متر 20عرض پل 

شمعاجراي پایه ها با 

متر30عمق به 

متر مکعب14،310:بتن ریزي 

متر مربع13،045:قالب بندي 

کیلوگرم1،257،704:آرماتور 

بهائیاحداث تقاطع غیر همسطح اتوبان شهید همت و بزرگراه شیخ



:حجم خاکبرداري
مترمکعب0007001

:حجم خاکریزي
متر مکعب0005501

:آهن آالت
کیلوگرم000950

:تعداد پل ها
دستگاه97

عملیات زیر سازي راه آهن دو خطه قطعه سوم راه آهن
333الی 304دامغان از کیلومتر –سمنان 

معاونت ساخت و توسعه شبکه راه آهن: کارفرما
مهندسین مشاور مترا: مشاور 



همدان-ب راه آهن تهران /1زیرسازي قطعه 
یا آسفراشارمهندسین مشاور : وزارت راه و ترابري                                                                مشاور : کارفرما 

ترانشه هاي انفجاري

ترانشه هاي انفجاري

...تامین و تجهیزساختمانهاي اداري، پشتیبانی و آزمایشگاه و سرویسهاي بهداشتی و 

کیلومتر52: طول مسیر

مترمکعب000700: خاکبرداري

مترمکعب0007002: خاکریزي

دستگاه212: متر8تا 2پل هاي با دهانه 

دستگاه8: متر 20تا 9پل هاي با دهانه 



متر404متر و طول کلی 17,5متري به عرض 14دهانه 2متري و 18دهانه 2دو دستگاه پل هر کدام شامل 

مترمکعب00080: خاك ریزي رمپ هاي خاك مسلح

کیلوگرم 000250: آرماتوربنديمترمکعب     00012: بتن ریزي

متر25عدد هرکدام به عمق 80: اجراي شمع

)کرمانشاه(بلوار جانبازان –عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح بلوار زن 

اداره کل راه و ترابري–شهرداري کرمانشاه : کارفرما 
مهندسین مشاور سازیان: مشاور 



)کرمانشاه(بلوار جانبازان –عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح بلوار زن 

شهرداري کرمانشاه: کارفرما 
مهندسین مشاور طرح هفتم: مشاور 



کیلوگرم1,100,000: ر                                  آرماتور بندي تم80متر به ارتفاع 65طول دهانه 

متر مکعب200,000: عملیات خاکی 

متر مکعب15,000: بتن ریزي 

متر مربع13,310: قالب بندي 

لاردبی_عملیات اجرایی پل آرپاچاي واقع در محور میانه 
لومهندسین مشاور پاسی: مشاور وزارت راه و شهرسازي                                                     : کارفرما 





زنجان–خط دوم قطعه دوم راه آهن قزوین ) زیر سازي و روسازي(طراحی و احداث 
مهندسین مشاور هراز راه: مشاور وزارت راه و شهرسازي                                                    : کارفرما 



زناا-عملیات اجرایی احداث و زیر سازي قطعه پنج راه آهن اصفهان 
مهندسین مشاور پاسار: مشاور وزارت راه و شهرسازي                                                    : کارفرما 

پل سور
متري  20دهانه 5متر شامل 6به طول 



زناا-عملیات اجرایی احداث و زیر سازي قطعه پنج راه آهن اصفهان 
مهندسین مشاور پاسار: مشاور وزارت راه و شهرسازي                                                    : کارفرما 

متر مکعب2,000,000: حجم خاکبرداري 

متر مکعب3,200,000: حجم خاکریزي 

متر مکعب210,000: بتن ریزي 

متر مربع99,000: قالب بندي 

کیلوگرم5,000,000: آرماتور بندي 

دستگاه10: متر 20تا 10پل با دهانه 

دستگاه112: دستگاه 10پل با دهانه زیر 



کارخانه آسفالت اشتهارد

کارخانه آسفالت

ویسا با شرکت 

در قابلیت جابجایی

پروژه ها 



روژه احداث پل بزرگ راشته و دو پل سه دهانه بر روي رودخانه شور واقع در پ
بوئین زهرا–اشتهارد –ساخت باند نوسازي و بهسازي محور شهریار 

وزارت راه و ترابري: کارفرما 

مهندسین مشاور پارس: مشاور 

متر11متري و به عرض 20دهانه 3هر کدام شامل): نوسازي و بهسازي(پل شور

کیلوگرم432،000: مترمربع، آرماتور 2×1،821: متر مکعب، قالب 2×1،014: بتن * 

متر21متر به عرض 30و 20دهانه 2شامل : پل راشته

کیلوگرم380،000: مترمربع، آرماتور 3،245: مکعب، قالب متر 5،021: بتن * 



دي سنگینسازي و تیرهاي فلزي و فوالتیر 3-2-1کارگاه هاي  شماره 



تولید قطعات فلزي 3و شماره 2برخی  از عکس هاي کارخانه شماره 
تن 750تن و 600ظرفیت تولید ماهانه  
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