بسمه تعالی
امیر سازه کاسپین
فعالیتهای انجام شده توسط شرکت امیر سازه کاسپین :

 .1پرٍشُ ٍیالیی ّفت آظوبى  -رؼت
 .2پرٍشُ ٍ 747احذی آریبًَر پَیب
 .3پرٍشُ هبزیبراى 17 -ثلَن ( جٌبة آلبی هٌْذض ؼؼرثبف )
 .4پرٍشُ گیالى هعبح  5 -ثلَن ( جٌبة آلبی هٌْذض ثبثبیی )
 .5وٌعَلگری رٍظیِ (ظبختوبى وٌعَلگری ٍالغ در پل ػراق )
 .6فبز ظَم ّتل هؼیي فَهي ( حبج آلب ظویغ )
 .7پرٍشُ خبًِ ثْذاؼت رحین آثبد
 .8پرٍشُ خبًِ رٍظتب ؼْرداری صَهؼِ ظرا
 .9هعىًَی(آپبرتوبًی) – خیبثبى هؼلن – جٌبة آلبی هٌْذض خبٍری
 .17هعىًَی(آپبرتوبًی) – گلعبر ،خیبثبى 171
 .11هعىًَی(آپبرتوبًی) – خیبثبى تختی ،جٌبة آلبی هٌْذض جاللی فر (5طجمِ)
 .12هعىًَی(آپبرتوبًی) – لؽت ًؽب – جٌبة آلبی هٌْذض ؼجبى ( 3طجمِ )
 .13پرٍشُ هعىي هْر لٌگرٍد –  6ثلَن
 .14هعىًَی(آپبرتوبًی) – گلعبر – جٌبة آلبی هٌْذض ًیه فْن
 .15پرٍشُ ٍ 127احذی آزاد 24
ٍ .16یالی هعىًَی(آپبرتوبًی) دوتر آتؽىبری – رؼت -دّىذُ هٌْذظی
ٍ .17یالی هعىًَی(آپبرتوبًی) دوتر فرّبدیبى – رؼت -ؼْرن الْیِ
 .18پرٍشُ آزاد  ( 18گرٍُ ّوراّبى )
 .19پرٍشُ ثِ پخػ ( گرٍُ ّوراّبى )
 .27پرٍشُ ؼروت ثبزدُ وبر –  3ثلَن

امیر سازه کاسپین

 .21هعىًَی(آپبرتوبًی) – هیذاى للی پَر – ( 4طجمِ)
 .22هعىًَی(آپبرتوبًی) – رٍثِ رٍی ثیوبرظتبى پبرض ،وَچِ ثْبر – (3طجمِ)
 .23هعىًَی(آپبرتوبًی) – صَهؼِ ظرا ،رٍثِ رٍی رظتَراى ترًگ طالیی
 .24هعىًَی(آپبرتوبًی) – وورثٌذی ؼْیذ ثْؽتی – (3طجمِ)
 .25هعىًَی(آپبرتوبًی) – لؽت ًؽب – هٌْذض ؼجبى ( 4طجمِ )
 .26پرٍش ٍ 87احذی فبز یه ثٌیبد هعىي رؼت
ٍ .27یالی هعىًَی(آپبرتوبًی) آلبی هیری
ٍ .28یالی هعىًَی(آپبرتوبًی) آلبی دّمبًی
 .29هعىًَی(آپبرتوبًی) ؼػ طجمِ آلبی جَدی
 .37پرٍشُ ٍ 127احذی تبلػ
 .31پرٍشُ ٍ2777احذی اًسلی (ٍ132احذی – 5ثلَن)
ٍ .32یالی هعىًَی(آپبرتوبًی) آلبی فرٌّگیبى رٍدظر
 .33هعىًَی(آپبرتوبًی)  -پٌج طجمِ آلبی هٌْذض صبدلی ًصاد
ٍ .34یالی هعىًَی(آپبرتوبًی) آلبی هٌْذض هَظَی
 .35پرٍشُ هذرظِ آرًب – دوتر افتخبری
 .36پرٍشُ رظتَراى آلبی هلىی – ثٌذر اًسلی
 .37پرٍشُ هعىًَی(آپبرتوبًی) رزلٌذ – رؼت
 .38پرٍشُ هطت هٌْذض حعیي پٌبُ  -رؼت
 .39پرٍشُ خبًِ ظالهت –رؼت
 .47پرٍشُ هطت دوتر افضلی – رؼت

امیر سازه کاسپین

 .41پرٍشُ آزهبیؽگبُ دوتر دریبوبر – رؼت
 .42جسیرُ خبرن – 427یًَیت – ثرج هعىًَی(آپبرتوبًی)
 .43پرٍشُ هعىًَی(آپبرتوبًی) آلبی هحوذی – لسٍیي
ٍ 4 .44احذ ٍیالیی – خلخبل
 .45پرٍشُ ٍیالیی – اردثیل
 .46پرٍشُ ٍیالیی – اثْر زًجبى
 .47پرٍشُ هعىًَی(آپبرتوبًی) –  15ثلَن  4طجمِ – هبزًذراى
 .48پرٍشُ ٍیالیی –  4طجمِ – ورج
 .49پرٍشُ ٍیالیی – والرآثبد هبزًذراى
 .57پرٍشُ هعىًَی(آپبرتوبًی) –  5طجمِ – تْراى
 .51پرٍشُ هعىًَی (آپبرتوبًی) – آلبی ػلیسادُ – گلعبر(رٍثِرٍی رازلی)
 .52پرٍشُ هعىًَی (آپبرتوبًی) – آلبی ػلیسادُ – گلعبر(وَی ٍصبل)
 .53پرٍشُ هعىًَی (آپبرتوبًی) – آلبی ػلیسادُ – گلعبر(27هتری گبز)
 .54پرٍشُ هعىًَی (آپبرتوبًی) – آلبی خبلمی – گلعبر(رٍثِرٍی رازلی)
 .55پرٍشُ ٍیالیی – آلبی دوتر پَرزیٌؼلی پَر – ؼفت
 .56پرٍشُ ٍیالیی  -آلبی لطیفی – اًسلی
 .57پرٍشُ ٍیالیی – آلبی دوتر ػوراًی – لبئن ؼْر
 .58پرٍشُ هعىًَی (آپبرتوبًی) – آلبی درٍ – جوؼِ ثبزار
 .59پرٍشُ ٍیالیی  -آلبی هٌْذض احوذی – گیعَم
 .67پرٍشُ ٍیالیی  -آلبی لطیفی – اًسلی
 .61پرٍشُ ظبختوبى داًؽگبُ پسؼىی  -آلبی هٌْذض احوذی – تبلػ
 .62پرٍشُ خبًِ ظالهت – رؼت

امیر سازه کاسپین

 .63پرٍشُ ًَظبزی – رؼت
 .64پرٍشُ یه ثبة هغبزُ – آلبی هبّرٍ – رؼت
 .65پرٍشُ هعىًَی  -آلبی تمی ًٍذ – خیبثبى 137
 .66پرٍشُ ظبختوبى پسؼىبى – آلبی دوتر افضلی – خیبثبى ًَاة
 .67پرٍشُ ٍیالیی – آلبی دوتر لرّیبضی – ؼْرن الْیِ
 .68هؽبٍر تبظیعبت ؼروت ػوراى هعىي ؼوبل(پرٍشُ ّبی هعىًَی ٍ تجبری)
 .69هؽبٍر تبظیعبت هذیر ول ثٌیبد هعىي(پرٍشُ ّبی هعىًَی)
ً .77وبیٌذُ تبم االختیبر وبرفرهب در پرٍشُ وؽتبرگبُ صٌؼتی گیالى
 .71هجری تبظیعبت ثرق ٍ هىبًیه در پرٍشُ ّبی داًؽگبُ پیبم ًَر آظتبرا -هجتوغ فرٌّگی ٌّری اًسلی-
رٍدظر ٍ ثبًه لَاهیي اظتبى گیالى
ً .72وبیٌذُ تبم االختیبر وبرفرهب در پرٍشُ ّتل هؼیي فَهي ( ّتل  5ظتبرُ)
 .73هؽبٍر تبظیعبت ؼروت چَوب
ً .74وبیٌذُ وبرفرهب در هجتوغ ٍرزؼی ٍ آثی ؼروت لْرهبًبى ثْؽتی
 .75هجری تبظیعبت ولیٌیه رٍدظر
 .76طراح تبظیعبت پرٍشُ ظبلي ً 1777فرُ ًفَت
 .77طراح ٍ هؽبٍر تبظیعبت پرٍشُ وبرخبًِ ٍاالفَم( تَلیذ وٌٌذُ فَم ّبی ظمفی ظبختوبى ) در ؼْرن
صٌؼتی حعي رٍد
 .78طراح ٍ هحبظت پرٍشُ ّتل ٍرظبی هٌطمِ آزاد اًسلی ( زیرثٌبی  18777هتر هرثغ)
 .79هؽبٍر تبظیعبت ؼروت پبرض آة
 .87هعئَل تبظیعبت پرٍشُ اظوبى ثخػ ثتي ایراى ٍ هعٍَل زیر ظبخت ظبزهبى یىپبرچِ ظبزی پرٍشُ
اظوبى

امیر سازه کاسپین

 .81اجرای تأظیعبت ّتل اثریؽن الّیجبى
 .82اجرای وبهل تأظیعبت ثیوبرظتبى ؼفت (لَلِوؽی ،هَتَرخبًَِّ ،اظبز ٍ گبز طجیؼی)
 .83اجرای وبهل تأظیعبت ثیوبرظتبى رٍدثبر (لَلِوؽیَّ ،اظبز ٍ ًصت وبهل في وَیل)
 .84اجرای وبهل لَلِوؽی َّاظبز ٍ چیلر ثیوبرظتبى رضَاًؽْر
 .85ظبخت ٍ لَلِوؽی ایعتگبُ گبز ٍ تملیل فؽبر هٌطمِ آزاد ٍ هَتَرخبًِ وبظپیي
 .86اجرای خط لَلِ گبزٍئیل ظراٍاى ثِ ًیرٍگبُ
 .87تؼَیض ،ظبخت ٍ تؼویر لَلِّبی اظتیل ً ACCیرٍگبُ ظیىل ترویجی  42هتر ارتفبع ٍ  77درجِ گرهب
 .88تؼویر ٍ ظبخت ثذًِ ثَیلر ًیرٍگبُ ظیىل ترویجی
 .89اجرای لَلِوؽی ٍ گبزوؽی وبرخبًِ ّیذرٍفیل ؼوبل
 .97اجرای لَلِوؽی وبرخبًِ اهیر وجیر ؼْرصٌؼتی ثب لَلِ فَالدی  12ایٌچ  877هتر
 .91اجرای لَلِوؽی ٍ هًَتبش وبرخبًِ فَالد گیالى ثِ طَل  287هتر ثب لَلِ فَالدی  47ایٌچ
 .92ظبخت ثیػ از  157ایعتگبُ تملیل فؽبر ثرای ؼروت گبز ٍ وبرخبًجبت
 .93دارای هذرن ً ٍ AWPظبرت جَغ از پبالیؽگبُ ری ٍ دارای وذ  Sؼروت گبز
 .94دارای هذرن جَؼىبری از پرٍشُّبی ػعلَیِ ،فبرن ،الٍاى ،ظٌٌذج ،ورهبًؽبًُ ،یرٍگبُ دهبًٍذ ،ورهالى،
لسٍیي ٍ ًیرٍگبُ اتوی ثَؼْر ٍ فبزّبی جٌَثی
 .95پرٍشُ ؼْرداری تْراى
 .96ظبخت ایعتگبُ پوپبش اهلػ ثِ خط اصلی ٍ داخل ؼْر ثب لَلِ فَالدی  16ایٌچ
 .97اجرای تأظیعبت ثعیبری از ارگبىّبی دٍلتی (اظتبًذاری ،فرهبًذاری ؼْرظتبىّب ٍ ادارُ راُ ٍ
ؼْرظبزی)

امیر سازه کاسپین

 .98اجرای وبهل داًؽگبُ ظوب تبغ ٍ رؼت ٍ اظتبرا
 .99ثیوبرظتبى رازی رؼت
 .177داًؽگبُ گیالى داًؽگبُ ترثیت ثذًی گیالى پبیبًِ رؼت ادارُ ارؼبد الّیجبى ظیبّىل لٌگرٍد رٍدظر
 .171ظبلي ٍرزؼی رحین اثبد
 .172ظردار جٌگل ظبختوبًْبی ًیرٍی اًتظبهی تبهیي اجتوبػی رؼت پوپ ثٌسیي فرهبًذّی ًیرٍی دریبیی
اًسلی تَیض لَلِ اتػ ًؽبًی دٍ ػذد وؽتی ایراى رٍظیِ تؼویر ثذًِ وؽتی ٍجَؼىبری ثرای ؼروت تبیذ ٍاتر
 .173ثعیبری ٍیال ٍظبختوبى ؼخصی
 .174پرٍشّْبی حفبظتی اهٌیتی
 .175اجرای تبظیعبت ثرق ٍ هىبًیه پرٍشُ ؼْرداری هٌطمِ5
 .176اجرای ثرق ٍ هىبًیه ظبختوبى آآتػ ًؽبًی ؼْرن اهبم ػلی
 .177اجرای تبظیعبت ثرق ٍ هىبًیه لعوت هعىًَی پرٍشُ تجبری گلعبر
 .178اجرایی تبظیعبت هىبًىی ثبًه وبر آفریي هطْری
 .179اجرای تبظیعبت الىتریىی ثیوبرظتبى پَرظیٌب
 .117اجرای پرٍشُ صبػمِ گیر ٍ ظیعتن ارت ولیٌیه پبرض
 .111اجرای پرٍشُ صبػمِ گیر ٍ ظیعتن ارت زهیي هٌْذض ثمبیی
 .112اجرای پرٍشُ صبػمِ گیر ٍ ظیعتن ارت زهیي هٌْذض ػلیسادُ  174گلعبر
 .113اجرای پرٍشُ ظیعتن ارت زهیي ؼروت آرتب ظبزاى ؼفك
 .114اجرای پرٍشُ ظیعتن ارت زهیي ؼروت ّوراّبى هْر یه
 .115اجرای پرٍشُ ظیعتن ارت زهیي هٌْذض ًصر

امیر سازه کاسپین

 .116اجرای پرٍشُ ظیعتن ارت زهیي هٌْذض هحعٌی
 .117اجرای پرٍشُ ظیعتن ارت زهیي ؼروت تَظؼِ چىبد
 .118اجرای پرٍشُ ظیعتن ارت زهیي ؼروت ثتي ظبحل
 .119اجرای پرٍشُ ظیعتن ارت زهیي هٌْذض لیبظی
 .127اجرای پرٍشُ ظیعتن ارت زهیي ّتل هؼیي فَهي
 .121اجرای پرٍشُ ظیعتن ارت زهیي ؼروت آریي ثراى
 .122تعت ظیعتن ارت زهیي ثیوبرظتبى گلعبر رؼت
 .123اجرای ظیعتن ارت هروس دیبلیس وبظپیي رؼت
 .124اجرای ظیعتن ارت زهیي وبرخبًِ پي ول
 .125اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ پرٍشُ ظیعتن ارت زهیي هٌْذض ؼؼرثبفی
 .126اجرای ظیعتن اػالم حریك هعىي ؼْرظبزی
ً .127صت اظتبثیالیسر ٍ  UPSدر چٌذیي ٍاحذ تجبری ٍ هعىًَی
ً .128صت ٍ راُ اًذازی ظیعتن آًتي هروسی در تؼذاد زیبدی ٍاحذ هعىًَی
 .129اجرای پرٍشُ دٍرثیي هذار ثعتِ فَالد گیالى
 .137اجرای پرٍشُ دٍرثیي هذار ثعتِ ٍ 967احذُ ی ؼروت هبزیبراى
 .131اجرای پرٍشُ دٍرثیي هذار ثعتِ داًؽىذُ هبدر ٍ وَدن رظتن آثبد
 .132اجرای پرٍشُ دٍرثیي هذار ثعتِ در فَهي
 .133اجرای پرٍشُ دٍرثیي هذار ثعتِ هرغذاری لؽت ًؽبء
 .134اجرای پرٍشُ ّبی دٍرثیي هذار ثعتِ آهَزغ ٍ پرٍرغ ظٌگر
 .135اجرای پرٍشُ دٍرثیي هذار ثعتِ ثرای چٌذیي ظبختوبى هعىًَی در ؼْر رؼت

امیر سازه کاسپین

 .136پرٍشُ ی دٍرثیي هذارثعتِ ٍثرق رظبًی پل ػبثر للی پَر
 .137پرٍشُ ی دٍرثیي هذارثعتِ ٍثرق رظبًی پل ػبثر آراهعتبى (جبًجبزاى)
 .138پرٍشُ ی دٍرثیي هذارثعتِ ٍثرق رظبًی پل ػبثر گلساراى
 .139پرٍشُ ی دٍرثیي هذارثعتِ هذرظِ اثي ظیٌب
 .147پرٍشُ ی دٍرثیي هذارثعتِ ػطبآفریي
 .141اجرای پرٍشُ اػالم حریكٍ 947احذی ؼروت ثتي ایراى
 .142اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 247احذی ؼروت الریس ثٌب
 .143اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 277احذی پبرظبثبى در اظتبى گیالى
 .144اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 97احذی وبرگری  21در اظتبى گیالى
 .145اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 87احذی تؼبدل ظبزُ هعىي
 .146اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 67احذی پبرض ؼْبة هعىي
 .147اجرای پرٍشُ اػالم حریك وتبثخبًِ هروسی داًؽگبُ گیالى
 .148اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 47احذی ادارُ ول تؼسیرات حىَهتی گیالى
 .149اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 47احذی تْراى لَهط
 .157اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 177احذی هعىي هْر آزاد  2رؼت
 .151اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 127احذی هعىي هْر آزاد  34رؼت
 .152اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 127احذی هعىي هْر گبرگری  9رؼت
 .153اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 135احذی هعىي هْر گبرگری  11رؼت
 .154اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 97احذی هعىي هْر گبرگری  13رؼت
 .155اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 97احذی هعىي هْر گبرگری  17رؼت

امیر سازه کاسپین

 .156اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 97احذی هعىي هْر گبرگری  18رؼت
 .157اجرای پرٍشُ اػالم حریك ٍ 67احذی ؼروت ثتي ظبحل
 .158اجرای پرٍشُ اػالم حریك ولٌیه رازی رؼت
 .159اجرای پرٍشُ اػالم حریك ثرج داًب رؼت
 .167اجرای تؼذاد زیبدی پرٍشُ اػالم حریك ٍاحذ ّبی هعىًَی در رؼت
 .161اجرای ارت ٍ صبػمِ گیر ظبختوبى اداری هٌطمِ ی آزاد اًسلی
 .162اجرای صبػمِ گیر پرٍشُ هْتبة ؼروت ػوراى هعىي ؼوبل
 .163اجرای صبػمِ گیر ّبیپر هبروت خوبم
 .164اجرای صبػمِ گیر ظبختوبى ؼروت وبظپیي تبهیي
 .165اجرای صبػمِ گیر ظبختوبى ؼروت ظَپر رًگ
 .166اجرای صبػمِ گیر ثبًه صبدرات ظٌگر
 -177 .167اجرای صبػمِ گیر ًوبیٌذگی MVM
-171 .168اجرای ظیعتن اتؽٌؽبًی ثیوبرظتبى پبرض
-172 .169اجرای ظیعتن اتؽٌؽبًی ّبیپر هبروت خوبم
173 .177اجرای ظیعتن اتؽٌؽبًی پرٍشُ ثرج تجبری گلعبر خیبثبى 92

