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 ASPشرکت مشارکت گنو ایرانیانتجاری- مسکونی متر مربع      220,000تهران85-81 طبقه تهران56برج 1

شرکت پترو پارس توسعه مهندسی ایرانیاناداریمتر مربع        20,000عسلویه86-84برج اداری پترو پارس2

شرکت صبا نفت خدمات مدیریت ایرانیانمسکونیمتر مربع        40,000تهران88-86برج داریوش3

شرکت ماشین های اداری ایرانشرکت همپایهاداریمتر مربع        44,000تهران91-88برج مادیران4

شرکت ماشین های اداری ایرانخدمات مدیریت ایرانیاناداریمتر مربع        10,000تهران93-91ساختمان خدمات پس از فروش مادیران5

(ع)حوزه علمیه امام حسن مجتبی همپایهآموزشی- اداری متر مربع        25,000لواسان94-93(ع)پروژه طرح توسعه حوزه علمیه امام حسن مجتبی 6

مهندس مسعودیشرکت ایران بورگهمسکونیمتر مربع          8,000تهران97-94ساختمان مسکونی یاسمن7

موسسه مالی و اعتباری عسکریهزیبا سازه طوس گاماداریمتر مربع        12,000تهران95-94برج ساختمان سرپرستی شعب موسسه مالی و اعتباری عسکریه8

موسسه مالی و اعتباری مللزیبا سازه طوس گاماداریمتر مربع          4,000تهران96-95 شعب موسسه مالی و اعتباری ملل9

موقوفات دکتر افشارموقوفات دکتر افشاراداری و تجاریمتر مربع          4,500تهران1400-99ساختمان اداری موقوفات دکتر افشار10

مهندسین مشاور گنو فومن شیمی اداریمتر مربع          3,500تهران1400-299ساختمان اداری فومن شیمی 11

بانک سپهشرکت آسیاناما صنعتیمتر مربع          8,400تهران1400-99پروژه خدمات خودرویی خاوران12

آقای دکتر برزویه سوکیآقای مهندس مانی مهدیاناداریمتر مربع          4,000تهران1401-1400ساختمان اداری حکیم اعظم13

مهندس فالح-مسکونیمتر مربع        13,000تهران95ساختمان مسکونی ولنجک14

صندوق بازنشستگی بانک هاشرکت ستاره عمران زمیناداریمتر مربع          9,000تهران92ساختمان اداری صندوق بازنشستگی بانک ها15

(ع)حوزه علمیه امام حسن مجتبی همپایهورزشی- فرهنگی متر مربع        35,000لواسان94-93(ع)پروژه مسجد امام حسن مجتبی 16

دکتر خرازیخدمات مدیریت ایرانیانپژوهشی- اداری متر مربع         16,000پردیس87ساختمان پژوهشی علوم شناختی پردیس17

هتل همای تهرانشرکت اندیشانتاالر پذیراییمتر مربع          3,000تهران83هتل همای تهران18

نظام پزشکی تهرانشرکت تهویه کوهسارانمسکونیمتر مربع        25,000لویزان82-80ساختمان مسکونی پزشکان19

شرکت فروسیلیسشرکت کار و اندیشهاداریمتر مربع          8,000تهران82-81ساختمان اداری فروسیلیس20

مهندس حریریمهندس حریریمسکونیمتر مربع        14,000تهران81ساختمان مسکونی دزاشیب21

بیمارستان منظریه تبریزشرکت کار و اندیشهدرمانیمتر مربع        20,000تبریز81بیمارستان منظریه تبریز22

مهندس قدیمی-تاالر پذیراییمتر مربع          4,000تهران80تاالر فرمانیه23

بانک ملیاداره مهندسی بانک ملیدرمانیمتر مربع        18,000تهران80بیمارستان بانک ملی24
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