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چارت سازمانی

مجمع عمومی

طراحی  پروژهامور مالی

سرپرست گروه
سازه

سرپرست گروه 
معماری

سرپرست گروه
تاسیسات

کارشناسان گروه 
معماری

کارشناسان گروه 
تاسیسات

کارشناسان 
گروه سازه

ناظرین معماری

کارپردازی

حسابداری
ناظرین سازه

سر ناظرین

کارشناس گروه 
پیمان و رسیدگی

متره و براورد

بازرسین

مدیر عامل

سرناظرین

نظارت پروژه

تاسیساتناظرین 



معرفی اعضای هیأت مدیره
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معرفی اعضای هیأت مدیره

مهندس جلیل یوسفیه

سازماندر1381تا1357سالازیوسفیهمهندسآقای
یسرئچونباسمتهاییزنجاناستانسازیشهرومسکن
امورمدیرومعاونساختمان،گروهرئیساجرایی،اداره

گروهمدیربعنوانهمچنینوداشتهاشتغالاجرایی
احدواسالمیآزاددانشگاهفنیدفترمسئولوساختمان
ایشانسوابقدرضمناً.اندنمودههمکارینیززنجان

رئیسومهندسینظامسازمانمدیرههیاتدرعضویت
کانونریاستهمچنینوسازمانآنانتظامیشورای

هم.دشومیدیدهنیززنجاندادگستریرسمیکارشناسان
رهمدیهیاترئیسبعنوانیوسفیهمهندسآقایاکنون
.باشندمیبکارمشغولمشاور

مهندس قاسم محمودی 

ه کارشناس ارشد راه و ساختمان از دانشگا
آذرآبادگان تبریز

در1381سالتا1371سالازمحمودیمهندسآقای
ونچباعناوینیزنجاناستانسازیشهرومسکنسازمان
الکاممدیرومسکنمعاونرسیدگی،پیمانگروهرئیس

وانتمیایشانکاریسوابقازوداشتهاشتغالمسکنو
نظامسازمانریاستزنجان،دانشگاهایدرتدریس
سازان،نیکشرکتمدیرههیاتعضوزنجان،مهندسی

کمیتهعضوزنجان،مشاورانجامعهمدیرههیاتعضو
.ردکاشارهایرانبتنانجمنعضووزنجاناستانآموزش
مهندسینعاملمدیربعنوانتاکنون1381سالازایشان
.باشندمیبکارمشغولآباداندیشمشاور

لم و کارشناس ارشد سازه ازدانشگاه ع
صنعت ایران
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معرفی اعضای هیأت مدیره

مهندس محمد رسول 
کریمی صومعه سرایی

درتحصیلازفراغتازبعدکریمیمهندسآقای
تاسیساتیشرکتعاملمدیربعنوان1355سال

خدماتشرکتفنیامورارشدکارشناسششم،
وگاهنیرطرحارشدکارشناس(مشانیر)برقمهندسی
طراحیومهندسیواحدمدیرقزوین،رجاییشهید

مهواندداشتهاشتغالترانسفوایرانکارخانجات
وهگرسرپرستومدیرههیاتعضوبعنواناکنون

.نمایندمیهمکاریبامشاوربرقیتاسیسات

کارشناس ارشد برق از دانشگاه تبریز

کارشناس عمران از دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

بهشتیکارشناس ارشد معماری از دانشگاه شهید

مهندس سعید دارایی

بعنوان1378تا1372سالازداراییمهندسآقای
مشاورمهندسینمعماریهایپروژهمدیروطراح

یمعماروصنعتصدرایوان،ایران،کنگرهصنایع،
تاکنون1378سالازوداشتههمکاریایرانصنعتی
ینیاستاباعناومعماریوطراحیآتلیهمسئولهمچون
شهرداریسازیشهروفنیمعاونزنجان،نداری
ومسکنسازمانمعماریوسازیشهرمدیرزنجان،
ومدیرههیاتعضوبعنواناکنونهموسازیشهر

میهمکاریمشغولمشاورمعماریگروهسرپرست
.باشند



معرفــــــــــــــــــــــــــــــی 
سهامداران



سابقــه کارسمتتحصیــالت نـــــام

سال 35عضو هیات مدیرهفوق لیسانس سازهجلیل یوسفیه

سال25مدیر عاملفوق لیسانس سازهقاسم محمودی 

سال35رئیس هیات مدیرهبرقفوق لیسانس تاسیساتمحمد رسول کریمی

سال25عضو هیات مدیرهفوق لیسانس معماریسعید دارایی
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معرفــــــــــــــــــــــــــــــی 
سهامداران



معرفی مهندسان و کارشناسان



سابقــه کارگــــــروهتحصیــالت نـــــام

سال25(سرپرست)معماری و شهرسازی فوق لیسانسسعید دارایی

سال23معماری و شهرسازی فوق لیسانسمحسن ایمانی

سال30معماری و شهرسازیلیسانسالدن لطیف

سال6معماری و شهرسازیفوق لیسانسالهام فخاری
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معرفی مهندسان و کارشناسان

: : :گروه معماری و شهرسازی : : : 



سابقــه کارگــــــروهتحصیــالت نـــــام

سال35(سرپرست)طراحی سازه دکترامرتضی زاهدی

سال25طراحی سازهفوق لیسانسقاسم محمودی

سال15طراحی سازهفوق لیسانسفرخ انصاری

سال10طراحی سازهفوق لیسانسالچین آقاجانیان

سال9طراحی سازهلیسانسمریم میر خمسه
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معرفی مهندسان و کارشناسان

:::سازهگـــــــــــــــــــــــــــروه:::



سابقــه کارگــــــروهتحصیــالت نـــــام

سال15تاسیسات مکانیکی لیسانسمجتبی جزایی

سال3تاسیسات مکانیکیلیسانسافسون خانی
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معرفی مهندسان و کارشناسان

: : :گــــــــــــروه تاسیسات مکانیکی: : : 



سابقــه کارگــــــروهتحصیــالت نـــــام

سال35(سرپرست)تاسیسات برق فوق لیسانسمحمد رسول کریمی

سال6تاسیسات برقفوق لیسانسپریسا چلنگری
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معرفی مهندسان و کارشناسان

: ::گـــــــــروه تاسیسات الکتریکی : : : 



سابقــه کارگــــــروهتحصیــالت نـــــام

سال16پیمان و رسیدگیلیسانسرسول برزین

سال17نظارتلیسانسامین امیری

سال10پیمان و رسیدگیلیسانسعلی اصغر پارسامهر

15

معرفی مهندسان و کارشناسان

:::رسیدگیوپیمانگـــــروه:::



سابقــه کارگــــــروهتحصیــالت نـــــام

سال30(سرپرست)نظارت لیسانسمحمدرضا بابالی

سال25نظارتلیسانسعلی فضلی

سال9نظارتفوق لیسانسسید سلمان موسوی

سال12نظارتلیسانسبهزاد اختری

سال8نظارتلیسانسمهدی اسکندری

سال7نظارتلیسانسمحمدرضا معینی
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معرفی مهندسان و کارشناسان

:::نظارتگــــــــــــــــــــــــروه:::



سابقــه کارگــــــروهتحصیــالت نـــــام

سال14حسابداریلیسانسزهرا مجتبی زاده

سال7اموراداریفوق لیسانسشیوا حمزه تبار

سال4اموراداریلیسانسالناز ابراهیمی

سال9اموراداریلیسانسعلی سهرابی

17

معرفی مهندسان و کارشناسان

: : :بخـــــــــــــــــــــــــــش اداری : : : 



جام اسامی پروژه های انجام شده و در حال ان
به ترتیب زمانی



19

پروژه هـــــــــــــــــــــــــــــــای 
انجام شده

واحـــــدی آسمان آبـــــــی800مجتمع -13
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان: کارفرما

84: سال انجام پروژه
نمایشـــــگاه کاسپیـــــن-14

ین شرکا نمایشگاه های بین المللی کاسپ: کارفرما
84: سال انجام پروژه

کارخانه تولیـــــد سلولهای خورشیـــــدی-15
شرکت صنعت خورشیدی پارس: کارفرما

85: سال انجام پروژه
پـــــروژه سبـــــالن-16

تعاونی مسکن کارکنان دادگستری: کارفرما
85: سال انجام پروژه

سلف ســــــــرویس -17
دانشگاه آزاد: کارفرما

85: سال انجام پروژه
کوی دانشگاهیــــان زنجان-18

تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی: کارفرما
85: سال انجام پروژه

بهار ابهـــــر-1
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان: کارفرما

82: سال انجام پروژه
مجتمع مسکونـــــــــی آسمان-2

سازمان مسکن و شهر سازی : کارفرما
82: سال انجام پروژه

مجتمع مسکونــــــــــی کوهســـــــــــار-3
سازمان مسکن و شهر سازی: کارفرما

82: سال انجام پروژه
واحــــــــــــــدی آسمان آبی 800مجتمع -4

اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان: کارفرما
82: سال انجام پروژه

پـــــروژه بـــــاران -5
آبفاتعاونی مسکن کارکنـــــــــــــان: کارفرما

83: سال انجام پروژه
طرح توسعه کارخانه صدف-6

شرکت صدف گستر: کارفرما
83: سال انجام پروژه

واحــــــــدی صفا20مجتمع -7
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان: کارفرما

83: سال انجام پروژه
شبکه گاز رسانی شهرک صنعتـــــی خرمدره-8

شرکت شهرک های صنعتی : کارفرما
83: سال انجام پروژه

شبکه گاز رسانی شهرک صنعتـــــــــی روی-9
شرکت شهرک های صنعتی: کارفرما

83: سال انجام پروژه
زنجان 1شبکه گازرسانی شهرک صنعتی ش -10

شرکت شهرک های صنعتی : کارفرما
83: سال انجام پروژ

(مرحله سوم)کوی دانشگاهیــــــــان زنجان-11
تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی: کارفرما

83: سال انجام پروژه
واحــــــــدی پونک1200مجتمع -12

تامین مسکن فرهنگیان کشور: کارفرما
83: سال انجام پروژه
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پروژه هـــــــــــــــــــــــــــــــای 
انجام شده

آزمایشگاه مواد غذایـــی-علوم پزشکی-31
دانشگاه علوم پزشکی: کارفرما

86: سال انجام پروژه

ردانشکده پرستاری ابهــــــ–علوم پزشکی -32
دانشگاه علوم پزشکی: کارفرما

86: سال انجام پروژه
مجتمع مسکونـــــی مهر سلطانیـــــه -33

تعاونی مسکن مهر سلطانیه: کارفرما
86: سال انجام پروژه

پونک/ واحــــدی آسمان آبی 175مجتمع -34
رتعاونی مسکن کارکنان ترانسفوواداره کا: کارفرما

87: سال انجام پروژه
پونک/ واحــــدی آسمانی آبی 166مجتمع -35

تعاونی مسکن اتاق بازرگــانی و بورس زنجان: کارفرما

87: سال انجام پروژه
مجتمع مسکونـــــی مهر طارم-36

تعاونی مسکن مهر طارم: کارفرما
87: سال انجام پروژه

کارخانه جدید عایقهای الکتریکـــــی پارس-19
شرکت عایقهای الکتریکی پارس: کارفرما

85: سال انجام پروژه
هشبکه گاز رسانی شهرک صنعتی خدابنــــد-20

شرکت شهرک های صنعتی: کارفرما
86: سال انجام پروژه

شبکه گاز رسانـــــــی شهرک صنعتی روی -21
شرکت شهرک های صنعتی: کارفرما

86: سال انجام پروژه
بهارستـــــان-22

تعاونـــــــــی فرهنگیــــــــان زنجان: کارفرما
86: سال انجام پروژه

کلینیـــــک شفا-23
کلینیک جراحی شفا: کارفرما

86: سال انجام پروژه
پـــــــروژه نگین-24

تعاونی زنگان طرح هنر: کارفرما
86: سال انجام پروژه

پــــــروژه پیـــــــــام-25
تعاونی مسکن مخابرات : کارفرما

86: سال انجام پروژه
پــــــروژه بــــــــــاران-26

تعاونی مسکن کارکنان آبفا: کارفرما
86: سال انجام پروژه

واحـــــدی الله 120پـــــروژه -27
شرکت جهاد نصر زنجان : کارفرما

86: سال انجام پروژه
ساختمان اداری نظام مهنـــــــــــــــدسی -28

سازمان نظام مهندسی زنجان: کارفرما
86: سال انجام پروژه

پونک/واحدی آسمان آبـــــی 100مجتمع -29
تعاونی مسکن رانندگان اتوبوس برون شهـری: کارفرما

86: سال انجام پروژه
واحـــدی بافتهای فرسوده70مجتمع -30

شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری: کارفرما

86: سال انجام پروژه
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پروژه هـــــــــــــــــــــــــــــــای 
انجام شده

کرجفردیسواحــــــدی168مجتمع-49
سیماسهشبکهمسکنتعاونیشرکت:کارفرما

87:پروژهانجامسال
حلبآباد،ماهنشان،دندیزریناداریساختمانهای-50

زنجانگازشرکت:کارفرما
87:پروژهانجامسال

پرندسینمایـــــــیشهرک-51
سیماسهشبکهمسکنتعاونیشرکت:کارفرما

87:پروژهانجامسال
پونکواحــــــــدی120پروژه-52

تهرانمسکنتوسعهشرکت:کارفرما
87:پروژهانجامسال
پونکواحـــــدی108مجتمع-53

زنجانشهریبروناتوبوسمسکنتعاونی:کارفرما
88:پروژهانجامسال
2آبیآسمانواحدی108مسکونیمجتمع-54

زنجانگازمسکنتعاونیشرکت:کارفرما
-:پروژهانجامسال

واحـــــدی آسمان آبی 250مجتمع -37
تعاونی مسکن آب منطقه ای: کارفرما

87: سال انجام پروژه
پـــــروژه اطلس -38

تعاونی زنگان طرح هنر: کارفرما
87: سال انجام پروژه

ساختمان های اداری شرکت گـــــاز-39
شرکت ملی گاز استان زنجان: کارفرما

87: سال انجام پروژه
رضـــــوان/واحــــدی زنجان120مجتمع -40

کنشرکت توسعه مسکن تهران تابعه بنیاد مس: کارفرما

87: سال انجام پروژه
مجتمع کارگاه های فنـــــــی دانشگاه آزاد-41

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان: کارفرما
87: سال انجام پروژه

برج نگیــــــن-42
تعاونی فرهنگیــــــان زنجان: کارفرما

86: سال انجام پروژه

بهارستــــــان-43
تعاونی فرهنگیــــــان زنجان: کارفرما

86: سال انجام پروژه 
توسعه کارخانه عایقهای الکتریکــــی پارس-44

شرکت عایق های الکتریکی پارس: کارفرما
83: سال انجام پروژه

واحــــدی پونک 270مجتمع -45
تعاونی مسکن سپاه پاسداران: کارفرما

87: سال انجام پروژه
واحــــدی سروستان 224مجتمع -46

سازمان مسکن و شهر سازی : کارفرما
87: سال انجام پروژه

ساخت و ساز استـــــان تهران-47
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران: کارفرما

87: سال انجام پروژه
مجتمع مسکونـــــی نهاد ریاست جمهــوری -48

شرکت تعاونی مسکن نهاد ریاست جمهــوری: کارفرما

87: سال انجام پروژه
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پروژه ساختمان اداری ثبت احـــــوال زنجان-67
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان: کارفرما

(در حال اجرا)90: سال انجام پروژه
پروژه ساختمان اداری اداره کل بازرســـــی-68

اداره کل بازرسی استان زنجان: کارفرما
(در حال اجرا)90: سال انجام پروژه

پروژه ساختمان اداری امور اقتصادی و دارایی-69
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان: کارفرما

90: سال انجام پروژه
زنجان2ساختمان اداری شهرداری منطقه -70

شهرداری زنجان: کارفرما
91: سال انجام پروژه

ساختمان مجتمع اداری استان زنجان-71
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان: کارفرما

91: سال انجام پروژه
واحـــــدی آسمان آبــــــــی 250پروژه -72

شرکت هوجستان: کارفرما

91: سال انجام پروژه

واحــــــــــدی الماس96پروژه -55
تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی: کارفرما

88: سال انجام پروژه
واحدی دنیـــــــز128پروژه  -56

تعاونی مسکن کارگران ایران ترانسفو: کارفرما
88: سال انجام پروژه

پروژه همایـــــــون-57
تعاونی مسکن کارکنان صنعت روی: کارفرما

88: سال انجام پروژه
واحــــدی سپاه 276پروژه -58

شرکت تعاونی مسکن سپاه پاسداران : کارفرما
88: سال انجام پروژه

واحـــــدی مهر صبا380پروژه -59
هشرکت تعاونی مسکن مهر صبا شهر میان: کارفرما

89: سال انجام پروژه
واحدی برلیــــــان 150پروژه -60

شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی: کارفرما
89: سال انجام پروژه

پروژه احداث دانشکـــــده پرستاری ابهـــر-61
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی: کارفرما

89: سال انجام پروژه
دانشگاه علمی کاربردی صائین قلعــه -62

شرکت تعاونی مسکن کارگران ترانسفو: کارفرما
89: سال انجام پروژه

امامزاده هاشـــــم و عوف -63
هیأت امنای امامزاده هاشم و عوف: کارفرما

89: سال انجام پروژه
واحدی ویالیـــــــی مهر پونک448پروژه -64

شرکت تعاونی مسکن مهر زنجان: کارفرما
89: سال انجام پروژه

واحـــدی کوهسار 252پروژه -65
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان: کارفرما

89: سال انجام پروژه
پروژه شهر جدیــــد پردیس و ایوانکی-66

-: کارفرما
-: سال انجام پروژه
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واحــــــــــدی پونک زنجان1196پروژه -73
اداره رفاه سازمان آموزش و پرورش: کارفرما

91: سال انجام پروژه
محوطه دانشکده پرستاری ابهـــــر-74

دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان: کارفرما
(در حال اجرا)92: سال انجام پروژه

ساختمان حوزه علمیه امام صادق زنجان-75
دفتر امام جمعه زنجان: کارفرما

92: سال انجام پروژه
ساختمان اداری شرکت آب و فاضالب استان-76

شرکت آب و فاضالب استان زنجان: کارفرما
92: سال انجام پروژه

ساختمان فرهنگی وآموزشی سالمندان زنجان-77
اداره کل بهزیستی استان زنجان: کارفرما

92: سال انجام پروژه
محوطه اداره کل بازرســـی استان زنجان-78

اداره کل بازرسی استان زنجان: کارفرما
93: سال انجام پروژه

اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان-79
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان: کارفرما

94: سال انجام پروژه
مرکز تشخیصی درمانی حاج رجبعلی مقدم-80

مجمع خیرین سالمت استان زنجان: کارفرما
94: سال انجام پروژه

ساختمان الحاقی اورژانس خدابنده -81
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان: کارفرما

94: سال انجام پروژه
ساختمان کلینیک ویژه خرمدره-82

دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان: کارفرما
94: سال انجام پروژه

ساختمان کلینیک ویژه زنجان-83
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان: کارفرما

94: سال انجام پروژه
ساختمان اداری دیوان محاسبات-84

کارفرما، اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
÷99سال انجام پروژه، 
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هکتاری زنجان شرق گلشهر73پروژه -85
کارفرما، اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

99سال انجام پروژه، 
نظارت عالیه طرح اقدام ملی مسکن-86

کارفرما، اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
99سال انجام پروژه، 

ساختمان اداری امور مالیاتی شهرستان ایجرود-87
کارفرما، اداره امور مالیاتی استان زنجان

1400سال انجام پروژه، 


