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  داراي رتبه از سازمان برنامه و بودجه:

  3پایه                                                                                               شهرسازي      

  3ساختمان هاي مسکونی، تجاري، اداري، صنعتی و نظامی                  پایه 

  3پایه      اختمان هاي آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی                    س

  3پایه          مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزي فضایی                                   
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شرکتلیست پروژه هاي انجام یافته   

 نام قرارداد کارفرما ردیف

  میمطالعات امکان سنجی الحاق محدوده شهر گر  شهرداري گرمی 1

  طرح بازنگري روستاي پلنگلو بنیاد مسکن اتقالب اسالمی استان اردبیل 2

  شناسایی و تهیه سند بازآفرینی محالت شهرستان گیوي  اداره کل راه و شهرسازي استان اردبیل 3

  تدوین برنامه توسعه و اشتغال زایی روستایی استان اردبیل  سازمان برنامه  وبودجه استان اردبیل 4

  طرح بازنگري روستاي آقچه کند د مسکن اتقالب اسالمی استان اردبیلبنیا 5

 طرح هادي روستاي کرندق  بنیاد مسکن اتقالب اسالمی استان اردبیل 6

 طراحی آمفی تئاتر و سردرب ساختمان اداري مرکزي شرکت شهرکهاي صنعتی اردبیل 7

 یلطراحی شهري پادگان اردب دفتر هیئت اجرایی پادگانهاي آجا 8

 بازنگري روستاهاي کله سر و سوال بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 9

 خانوار اردبیل 50طرح هادي روستاهاي زیر  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 10

 طرح هادي روستاي اجاق قشالق خروسلو بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 11

مطالعات و طراحی ناحیه صنعتی گزاز خلخال و روح  ستان اردبیلشرکت شهرکهاي صنعتی ا 12
 کندي بیله سوار

 تعیین محدوده روستاي اردوخانکندي بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 13

 تعیین محدوده روستاي محمود آباد(نوري کندي) بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 14

 طرح هادي روستاي قلیچ خان کندي می استان اردبیلبنیاد مسکن انقالب اسال 15

 تعیین محدوده روستاي علی کهریزي بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 16

 تعیین محدوده روستاي عباس قشالقی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 17

 اشبالق کنديتعیین محدوده روستاي د بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 18

 تعیین محدوده روستاي برجلو بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 19



 

 طرح هادي روستاي حاج امیر کندي بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 20

 تعیین محدوده روستاي دوه چی سفلی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 21

 هکتاري اراضی خاوران 70مطالعه و طراحی  شرکت شهرك هاي صنعتی تهران 22

 طرح هادي روستاي نصیر آباد بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 23

 طرح هادي روستاي میانرودان بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 24

 بازنگري روستاي زرآباد از توابع سیریک بنیاد مسکن انقالب اسالمی هرمزگان 25

 بازنگري طرح هادي روستاي جانوري از توابع جاسک د مسکن انقالب اسالمی هرمزگانبنیا 26

 بازنگري طرح هادي روستاي پشت بند از توابع سیریک بنیاد مسکن انقالب اسالمی هرمزگان 27

 طرح هادي روستاهاي ارومیه بنیاد مسکن استان آذربایجان غربی 28

 طرح هادي روستاي هل آباد دبیلبنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ار 29

 طرح هادي روستاي قیه چمن بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 30

 طرح هادي روستاي عباس آباد بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 31

 طرح هادي روستاي حصار بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 32

و تهیه طرح ساماندهی و حمل و نقل مشکین مطالعات  شهرداري مشکین شهر 33
 شهر

 مطالعات طرح هادي شهر اسالم آباد شهرداري اسالم آباد 34

 طرح هادي روستاي امین لو بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 35

 طرح هادي روستاي پارچین بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 36

 هادي روستاي دیم سقرلو طرح  بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 37

 طرح هادي روستاي ویند کلخوران بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 38

 طرح هادي روستاي جبه دار بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 39

 طرح هادي روستاي آقابابا بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 40

 تاي حبشطرح هادي روس بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 41



 

 طرح هادي روستاي شیخ عظیم لو بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 42

 طرح هادي روستاي عبا بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 43

 روستاي سکل از توابع شهرستان رودان بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 44

 ع شهرستان حاجی آبادروستاي شاهرود از تواب بنیاد مسکن انقالب اسالمی هرمزگان 45

 روستا ي هشت بندي دو از توابع شهرستان میناب بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 46

 ساماندهی سکونتگاههاي غیررسمی شهر مشکین شهر اداره راه و شهرسازي استان اردبیل 47

 آستارا -طراحی شهري مبادي ورودي اردبیل  شهرداري اردبیل 48

 طرح بازنگري آراللوي کوچک ب اسالمی اردبیلبنیاد مسکن انقال 49

 طرح بهسازي بافت باارزش روستایی روستاي گیلوان بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 50

 ممیزي امالك شهرستان پارس آباد شهرداري پارس آباد 51

 طرح هادي روستاي جلوگیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 52

 طرح هادي روستاي دولت آباد اسالمی اردبیلبنیاد مسکن انقالب  53

 طرح هادي روستاي گللر محمد حسن بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 54

 طرح هادي روستاي هللا لو بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 55

 طرح هادي روستاي ناوند بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 56

 مطالعات امکان سنجی گیلوان یلبنیاد مسکن انقالب اسالمی اردب 57

 طرح هادي روستاي دیکداش بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 58

 طرح هادي روستاي قوزلو بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 59

 طرح هادي روستاي شیلوه علیا بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 60

تاهاي زنگی کوه،آزاد علیا و بازنگري طرح هادي روس بنیاد مسکن انقالب اسالمی زنجان 61
 روستاهاي حاجی سیران

 منطقه قلعه باشی 4و  3مطالعه و طراحی سطح  شهرداري خلخال 62



 

 طرح هادي روستاي ایوریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 63

 طرح هادي روستاي کرین بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 64

 طرح هادي روستاي نوشهر می اردبیلبنیاد مسکن انقالب اسال 65

 طرح هادي روستاي آقاباقر بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 66

 طراحی شهري زمین شرکت چرم مغان  شرکت چرم مغان 67

 طرح هادي روستاهاي ینگجه، اسفجین و قره قشالق بنیاد مسکن انقالب اسالمی زنجان 68

 ممیزي امالك مشکین شهر شهرداري مشکین شهر 69

 مطالعه و طراحی آبشار امامزاده عبداهللا کلور شهرداري کلور 70

 طرح هادي روستاي چناقرود بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 71

 طرح هادي روستاي حاج شیرین مصیب بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 72

 ستاي حسن باروقطرح هادي رو بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 73

 طرح هادي روستاي قشالق اوچ دره مغانلو آغامعلی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 74

 طرح هادي روستاي قشالق اوچ قوئی علی اکبر بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 75

 طرح هادي روستاي قشالق باقرسلی حاج خانعلی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 76

 تهیه طرح هادي و تعیین محدوده روستاهاي آذربایجانغربی اد مسکن انقالب اسالمی اردبیلبنی 77

مطالعه و طراحی معماري و شهرسازي  شهرك کارگاهی و  شرکت شهرك هاي صنعتی تهران 78
 صنفی خاوران

 مطالعات قلعه باشی شهرداري خلخال 79

 و تعیین محدوده روستاهاي آذربایجانغربی تهیه طرح هادي بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 80

 تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر الهرود مسکن و شهرسازي استان اردبیل 81

 طرح بهسازي روستاي نمونه قره قاسملو(خدمات مشاوره) بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 82

 طرح هادي روستاي حفظ آباد بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 83

 طرح هادي روستاي رضی آباد نیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیلب 84



 

 طرح هادي روستاي شیشه گران بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 85

 طرح هادي روستاي کنسول کندي بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 86

 طرح هادي روستاي گلی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 87

 طرح هادي روستاي  گور قلعه ب اسالمی اردبیلبنیاد مسکن انقال 88

 طرح هادي روستاي گوگ تپه بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 89

 طرح هادي روستاي مجیدآباد  بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 90

 طرح هادي روستاي مشتقین بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردبیل 91

 طرح هادي روستاي ینگجه رضا بیگلو  بیلبنیاد مسکن انقالب اسالمی ارد 92

 طرح هادي روستاهاي خراسان رضوي بنیاد مسکن خراسان رضوي 93

 طرح هادي روستاهاي خوزستان بنیاد مسکن خوزستان 94

 طرح هادي روستاي اون بیر بیگلو بنیاد مسکن اردبیل  95

 طرح هادي روستاي نصراله بیگلو بنیاد مسکن اردبیل  96

 طرح هادي روستاي هاچاکند درمانلو د مسکن اردبیل بنیا 97

 طرح بازنگري و تعیین محدوده روستاهاي آذربایجان غربی بنیاد مسکن آذربایجانغربی  98

 طراحی دهکده توریستی سوالن سرعین شرکت آرمه نو 99

 طرح بهسازي روستاهاي نمونه (اولتان) بنیاد مسکن اردبیل  100

 طراحی ناحیه صنعتی پارس آباد و مشگین شهر نعتی استان اردبیلشرکت شهرك هاي ص 101

 مطالعات امکان سنجی منطقه نمونه گردشگري  سازمان میراث فرهنگی 102

 تهیه طرح محدوده اسکان عشایر بنیاد مسکن اردبیل  103

 طرح بهسازي روستاي  نمونه آذربایجان غربی بنیاد مسکن آذربایجانغربی  104

 طرح هادي روستاهاي آذربایجانغربی مسکن آذربایجانغربی  بنیاد 105

اداره کل پایانه  -شرکت همیاران حمل و نقل 106
 هاي استان اردبیل

 طراحی شهرك باربري



 

 طرح هادي روستاهاي زنجان بنیاد مسکن زنجان 107

 بافت فرسوده شهر گرمی شهرداري گرمی 108

 ه کندبافت فرسوده شهر تاز شهرداري انگوت 109

 بازنگري طرح هادي الهرود شهرداري الهرود 110

 بافت فرسوده شهر پارس آباد شهرداري پارس آباد 111

 مطالعات و طراحی نمین چاي شهرداري نمین 112

 طرح هادي روستاهاي اردبیل بنیاد مسکن اردبیل  113

 طرح هادي روستاهاي اردبیل بنیاد مسکن اردبیل 114

 طرح هادي روستاهاي همدان مدانبنیاد مسکن ه 115

 طرح هادي روستاي بورستان بنیاد مسکن اردبیل 116

 مطالعه و طراحی جزیره سبالن میرخلیل گلگون 117

 طرح هادي روستاي چهواز از توابع گاوبندي بنیاد مسکن هرمزگان 118

 طرح هادي روستاي حسنلنگی از توابع بندرعباس بنیاد مسکن هرمزگان 119

 طرح هادي روستاي دکاء از توابع گاوبندي بنیاد مسکن هرمزگان 120

 طرح هادي روستاي  اسالمی (عمانی ) از توابع گاوبندي  بنیاد مسکن هرمزگان 121

 طرح هادي روستاي گوهرت از توابع جاسک بنیاد مسکن هرمزگان 122

 طرح هادي روستاي میلکی از توابع گاوبندي بنیاد مسکن هرمزگان 123

 طرح هادي روستاي چاه اسماعیل از توابع میناب بنیاد مسکن هرمزگان 124

 طرح هادي روستاي نوبنداز توابع میناب بنیاد مسکن هرمزگان 125

 طرح هادي روستاي آقامیرلو بنیاد مسکن اردبیل 126

 طرح هادي روستاي بنماران بنیاد مسکن اردبیل 127

 تاي چالک رودطرح هادي روس بنیاد مسکن اردبیل 128



 

 طرح هادي روستاي دیکلی ارقان بنیاد مسکن اردبیل 129

 طرح هادي روستاي زاویه گیوي بنیاد مسکن اردبیل 130

 طرح هادي روستاي قره قشالق بنیاد مسکن اردبیل 131

 طرح هادي روستاي مجدر بنیاد مسکن اردبیل 132

 لیاي طرح هادي روستاي مقصودلوي ع بنیاد مسکن اردبیل 133

 طرح هادي روستاي هاشم اولیا بنیاد مسکن اردبیل 134

 طرح هادي روستاي احمدآباد بنیاد مسکن اردبیل 135

 طرح هادي روستاي سکرآباد بنیاد مسکن اردبیل 136

 طرح هادي روستاي انیلو بنیاد مسکن اردبیل 137

 طرح هادي روستاي توپراق کندي بنیاد مسکن اردبیل 138

 طرح هادي روستاي خواجه بالغی د مسکن اردبیلبنیا 139

 طرح هادي روستاي دوست کندي بنیاد مسکن اردبیل 140

 طرح هادي روستاي شریف بیگلو بنیاد مسکن اردبیل 141

 طرح هادي روستاي قره شیران بنیاد مسکن اردبیل 142

 طرح هادي روستاي  کمال آباد بنیاد مسکن اردبیل 143

 طرح هادي روستاي مجید آباد اردبیلبنیاد مسکن  144

 طرح هادي روستاي مقصودلوي سفلی بنیاد مسکن اردبیل 145

 طرح هادي روستاهاي همدان بنیاد مسکن همدان 146

 طرح هادي روستاي اولتان بنیاد مسکن اردبیل 147

 طرح هادي روستاي قوشه سفلی بنیاد مسکن اردبیل 148

 دي روستاي گنجگاهطرح ها بنیاد مسکن اردبیل 149

 طرح هادي روستاي میمند بنیاد مسکن اردبیل 150

 طرح هادي روستاي چلک بنیاد مسکن اردبیل 151



 

 گردشگري روستاي موییل دهیاري موییل 152

 گردشگري روستاي انار دهیاري انار 153

 طرح هادي کوراییم شهرداري کوراییم 154

 ري سرعینهکتا 12طراحی پارك  شهرداري سرعین 155

 طراحی نقشه مسیر سالمتی شهرداري سرعین 156

 بهسازي بافت قدیم خلخال شهرداري خلخال 157

 طرح هادي روستاهاي اردبیل بنیاد مسکن اردبیل 158

 طرح کمپ سبالن ویالي سرعین شهرداري سرعین 159

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



 



 



 

  
  

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


