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 داروسازی ها

 احداث تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی داروسازی شفا 

 تصفیه خانه داروسازی آفاشیمی ، تعمیرات و راهبریبازسازی 

 ،تصفیه خانه داروسازی تولید دارو و راهبری تعمیرات بازسازی 

 و راهبری تصفیه خانه صنعتی داروسازی جابر بن حیان ، تعمیراتبازسازی 

 تصفیه خانه صنعتی کوثر ، تعمیرات و راهبریبازسازی 

 راهبری تصفیه خانه صنعتی داروسازی پورسینا 

  خانه شرکت سی گلراهبری تصفیه 

 راهبری تصفیه خانه صنعتی کارخانه داروسازی داروپخش 

 راهبری و نگهداری تصفیه خانه شرکت فارماشیمی 

 مشاوره،طراحی و نظارت سیستم جمع آوری پساب داروسازی شفا 

 مشاوره راهبری تصفیه خانه فاضالب شرکت تهران دارو 

 سازهخانه داروسازی ژن  طراحی و نظارت عالیه تصفیه 

  پیشطراحی و نظارت عالیهآرایشی و بهداشتی عمادآرا  تصفیه 

 طراحی، مشاوره و نظارت عالیه پیشآرایشی و بهداشتی پرمون سالمت  تصفیه 

  مشاوره مدیریت راهبری و نگهداری سیستم تصفیه فاضالب کارخانه آرایشی

 بهداشتی پوبر

 

 

 

ها بیمارستان  

  شریعتی تهرانراهبری تصفیه خانه بیمارستان 

 راهبری تصفیه خانه بیمارستان کودکان بهرامی 

 )راهبری و نگهداری تصفیه خانه بیمارستان حضرت فاطمه )س 

 راهبری و نگهداری تصفیه خانه بیمارستان اکبر آبادی 

 راهبری تصفیه خانه بیمارستان شفا یحیاییان 

 راهبری تصفیه خانه بیمارستان لوالگر 

 و ارتقاء تصفیه خانه بیمارستان لوالگر بازسازی 

 )بازسازی تصفیه خانه بیمارستان حضرت فاطمه )س 

 بازسازی تصفیه خانه بیمارستان شریعتی البرز 

 )راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضالب بیمارستان فاطمه الزهرا )س 

 خانه فاضالب بیمارستان آپادانا اندازی و مشاوره راهبری تصفیه راه 

 ،هاضم بیمارستان   مدیریت راهبری، نگهداری و مدیریت لجن مشاوره

 البرز

های صنعتی شهرک  

 راهبری تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد 

 راهبری تصفیه خانه شهرک صنعتی نظر آباد 

 شهرک صنعتی بروجرد فیه خانه فاضالبصراهبری و نگهداری ت 

   0آباد فاضالب شهرک صنعتی خرمراهبری و نگهداری تصفیه خانه 

 2آباد راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی خرم 

 بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی پرند 

 بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضالب شهرک شمس آباد 
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 شرکت های آب و فاضالب

 روستای و تصفیه خانه های فاضالب لوله راهبری و نگهداری خطوط  

 روستاهای سرودار، پورکان، حسنکدرطالقان و  شهرستان دنبلید در 

   کرجو والیت رود در شهرستان 

 ی تحت پوشش روستا 04 انجام امور کنترل کیفیت آب اشامیدنی 

 ارباغ و مرکزی هدر سه بخش چندار، چ شهرستان ساوجبالغ 
 

  قطعه سازیشرکت های 

  تصفیه خانه صنعتی شرکت شتابکارراهبری 

 راهبری تصفیه خانه صنعتی شرکت رباط ماشین 

  راه فدک قطعهشرکت اصالح و بازسازی تصفیه خانه بهداشتی 

 کارخانجات شهاب خودروخانه   صفیهاصالح، بازسازی و راهبری ت 

 شرکت مگاموتورخانه  تصفیهچهار و نگهداری برداری  بهره 
 

 رستوران ها

 چالوسرستوران تیروژ جاده  تصفیه سیستم پیشبرداری  طراحی، ساخت و بهره 

 رستوران ارغوان جاده تصفیه  سیستم پیشبرداری  طراحی، ساخت و بهره

 چالوس

 رستوران یزدی جاده چالوستصفیه  سیستم پیشبرداری  طراحی، ساخت و بهره 

 خوشه طالیی  نان شیرینیتصفیه  سیستم پیشبرداری  طراحی، ساخت و بهره

 جاده چالوس
 

 پروژه هاسایر 

 شهرک شهید بهشتی تهرانخانه بهداشتی  راهبری تصفیه 

  متر مکعبی تعاونی مسکن رسا 21111احداث راکتور بی هوازی بتنی 

 ،ه غربیشهرک اله احداث مجتمع مسکونی اروند 

 ساخت و اجرای تصفیه خانه پروژه تجاری و تفریحی دیپلمات بروجرد 

 احداث تصفیه خانه بهداشتی کارخانجات کاشی سازی سعدی 

  راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضالب کوی صابر نزاجاراه اندازی و مدیریت 

 خانه کشتارگاه بروجرد ارتقاء و بهسازی تصفیه 

 تصفیه پردیس فناوری دانشگاه  طراحی، مشاوره و نظارت عالیه سیستم پیش

 تربیت مدرس

 خانه کارخانه آماده لذیذ  مشاوره راهبری تصفیه 

 اهوازنزاجا برداری تصفیه خانه پادگان فولی آباد  نصب تجهیزات و بهره 

 

 


