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تاسیسات  مهندسی در زمینه-با هدف ارائه خدمات فنی 1372شرکت مهندسی بینا اصفهان سهامی خاص در سال 

 ثبت رسید.به 10545کار کرد و با شماره های اجرای تاسیساتی آغاز بهساختمانی و انجام پروژه

داری و ا تجاری، بیمارستانی، های صنعتی،های گوناگون در زمینهدهه سابقه با انجام پروژه 2طول  این شرکت در

 مسکونی فعالیت نموده است.

 لی ما های اصنظارت عالیه و مشاوره فنی از جمله فعالیت های الکتریکی و مکانیکی،طراحی و اجرای سیستم

 باشد.می
  

 معرفی 



صنعت  سال گرايش حـرارت و سيـاالت از دانشگاه علم وفارغ التحصيل در رشتـه مهندسي مكانيك 
  20-400-00042داراي پروانه اشتغال به كار نظام مهندسي پايه يك در تاسيسات مكانيكي به شماره 

 :سوابق كاري 
صنايع هواپيماسازي ايران* 

سيسات و نظارت بر اجراي موتورخانه مركزي كانال هاي آدم رو در محوطه و لوله هايأبه سمت كارشناس ت
  1367تا مهر  1365دفني محوطه از بهمن 
  1369تا اسفند  1367سيسات از مهر أبه سمت مدير بخش ت

به سمت مدير امور اجرائي
سيسات مكانيكي و الكتريكي وأطراحي و نظارت و اجراي پروژه هاي مختلف در زمينه ت 1372از خرداد * 

 همكاري با مهندسين مشاور همگون
مديرعامل شركت بينا اصفهان* 
 همكاري با گروه آموزشي سازمان نظام مهندسي ساختمان اصفهان* 

معرفي
  1365 



 

 

 

  

همایش های بین المللی اصفهان مرکزطراحی تاسیسات مکانیکی   

 50سایت  رد های بین المللی اصفهانمرکز همایش

این مجموعه  .دارد هکتاری شهید کشوری قرار

فضاهای سالن اصلی، تاالر چند منظوره، دارای 

باشد ساخت یک هتل خدماتی، اداری و رفاهی می

هزار متر مربع،  ۲0اتاقی در فضای  ۲00ستاره  5

متر مربع، فضاهای اداری،  ۲۷500در  هاویال

رستوران و فضای سبز از دیگر فضاهای در نظر 

است. گرفته شده  



 

 طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی مجتمع مسکونی پزشکان شهید کشوری

تماعات(سالن اج و استخر واحد مسکونی، 204 )شامل  

  



 

 

واحد  1۷00بلوک و  15هزار متر مربع  شامل  65به وسعت مجتمع مسکونی سپهر واقع در بلوار کشاورز اصفهان 

 می باشد یکی از بزرگترین مجتمع های مسکونی استان اصفهان ، مدرسه، کلینیک، استخر و سالن آمفی تئاترمسکونی

  

 

هرمجتمع مسکونی سپتاسیسات مکانیکی  و نظارت طراحی  



 

 طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی بیمارستان ساعی خمینی شهر

 



 

 مرکز تخصصی قلب المهدی

 



 

واحدی کوه نور بهارستان 31۲مجتمع مسکونی   

 



 

ورزشی مادر آران و بیدگلاستخر مجموعه   

 
  



 

 

 

 

 

 طراحی واجرای تاسیسات استخر بهار



 

 

 

 

 

مترمربع( 30000طراحی تأسیسات مکانیکی بیمارستان بهشتی قم )  



 

 

 

 

 

فهاناصاسالم آباد  سیسات مکانیکی مجموعه فرهنگی نیروگاهأنظارت ت و یحاطر  

مترمربع 6000جمعاً حدود   شامل دو سالن و یک آمفی تئاتر  



 

 

 

 

 
 

تختخوابی لردگان 96بیمارستان نظارت   



 

 

 
 

استخر دانشگاه اصفهانطراحی   



 

 

 
 

استخر برق منطقه ای اصفهانطراحی   



 

 دیگر پروژه های انجام شده:

 *یی* اجرا

 ( اصفهان  واحدی دادگستری اصفهان )شهر بهارستان 312مجتمع مسکونی مکانیکی والکتریکی  تاسیساتاجرای  -1

 سپاهان)درچه( اهیگل و گ یالملل نیو موتورخانه بازار ب یکیمکان ساتیتاس یاجرا-2

آسمان تعاونی مسکن آموزش    واحدی 200 های مجتمع مسکونیموتورخانه مکانیکی والکتریکی  تاسیساتاجرای -3

 ( مجموعا چهار موتورخانه )وپرورش

 )طرح و اجرای موتورخانه (کیهان کاشانموتورخانه استخر مکانیکی والکتریکی  تاسیساتاجرای  -4

 )طرح و اجرای موتورخانه (موتورخانه استخر شهدای خیبر نطنزمکانیکی والکتریکی  تاسیساتاجرای  -5

 )طرح و اجرای موتورخانه (مادر آران وبیدگلخانه استخرموتورمکانیکی والکتریکی  تاسیساتاجرای  -6

 متر ( 50*25موتورخانه استخر والیت نجف آباد )استخر به ابعاد  -7

 تاالر بهار اصفهان  مجموعه استخر و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی اجرایطراحی و  -8



 

 کل نوسازی مدارس مربوط به اداره پروژه های مختلف در اصفهان وتوابع آن تاسیسات مکانیکی  اجرای -9

ساختمان اداری وکتابخانه دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهردر محوطه دانشگاه مربوط به شرکت  تاسیسات اجرای -10

 مهندسی کالوم 

 دی کلینیک هزار جریب )شرکت نفت ( خیابان هزارجریب  تاسیسات اجرای -11

 متر مربع 28000طرح واجرای مجموعه تجاری اداری اوسان اصفهان به مساحت -12

 متر مربع  48000طرح واجرای بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان به مساحت   -13

 مترمربع 15000طرح واجرای مجموعه تجاری ومسکونی ثریا به مساحت تقریبی  -14

 متر مربع 50000طرح واجرای مجموعه مسکونی دریای نور به مساحت  -15

 متر مربع 80000د طرح واجرای شهرک کوه نوربه مساحت حدو -16

 واحدی حکیم شفائی 480اجرای موتور خانه های مجتمع مسکونی  -17

 نظارت براجرای تاسیسات مکانیکی و دانشکده توانبخشی وفیزیک دانشگاه اصفهان-18

 نظارت براجرای تاسیسات مکانیکی و ساختمان بنیاد مسکن زرین شهر-19



 

 اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه های مسکونی -20

 اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایش مدارس نوسازی مدارس در نواحی مختلف استان اصفهان-21

  



 

 

 

 *و اجراء طـــــــــــــراحی * 

 

 طراحی تأسیسات  ومکانیکی مجموعه فرهنگی واستخر سرپوشیده فرهنگسرای قم  )طراحی (-1

طراحی مجموعه تفریحی باغ زیتون مربوط به سازمان نظام پزشکی شامل تاالرپذیرائی ، برکه آب وآب نماها وشبکه  -2

 های توزیع آب  

 طراحی تأسیسات مکانیکی و محوطه دانشگاه علوم پزشکی کاشان شامل آبنماها و شبکه انتقال آب و فاضالب وگاز  -3

 های مسکونی  طراحی استخرهای کوچک منازل ومجتمع -4

 تختخوابی هرسین  100بیمارستان مکانیکی سیسات تاطراحی -5

 تختخوابی کلیشاد  96بیمارستان مکانیکی سیسات تاطراحی -6



 

 اردوگاه شهید الجوردی اصفهانمکانیکی سیسات تاطراحی  -7

 بیروت   البُـرجتختخوابی  50بیمارستانمکانیکی سیسات تاطراحی -8

 شیر گاز آذران مکانیکی سیسات تاواجرای  یحاطر-9

 تختخوابی محمد کرمانشاهی  96بیمارستان مکانیکی سیسات تاطراحی -10

 تختخوابی خمینی شهر  96بیمارستان مکانیکی سیسات تاطراحی -11

 بانک کارآفـرین اصفهانمکانیکی سیسات تاو اجرای  یحاطر-12

 (خوراک کودک نوباوه)سیسات کارخانه تولیدی و صنعتی نوباوه تااجرای  و یحاطر-13

 اصفهانتعاونی دانشگاه صنعتی مالک اشتر( طبقه13) نور واحدی171سیسات مکانیکی مجموعه مسکونی تا یحاطر -14

)شامل دو سالن و یک آمفی تئاتر(  اصفهاناسالم آباد سیسات مکانیکی مجموعه فرهنگی نیروگاه تانظارت  و یحاطر-15

 مترمربع  6000جمعاً حدود  

 سیسات الکتریکی آزمایشگاه پزشکی قانونی اصفهانتأ سیستم تهویه مطبوع و نظارت براجرای و طراحی -16

 تاکنون  1373اجرای تاسیسات مکانیکی تعدادی زیادی از پروژه های اداره کل نوسازی مدارس اصفهان از سال  -17



 

 (تهران )مکانیکی پارکینگ طبقاتی طالقانی تاسیساتطراحی  -18

 (تهران )مکانیکی پارکینگ طبقاتی کاوه  تاسیساتطراحی -19

حدود )سیسات آن أسیسات مکانیکی دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان به منظور بازسازی کامل تتانظارت طراحی و-20

 (متر مربع 28000

 (متر مربع  10000) اصفهان  ؛ بیمارستان خورشیدلب المهدی سیسات مکانیکی مرکز قتاطراحی  -21

 (فارسدشت)تختخوابی زرین  32سیسات مکانیکی بیمارستان تاطراحی  -26

 (ارسفاستان )تختخوابی خرامه  32سیسات مکانیکی بیمارستان تاطراحی -22

 تامین اجتماعی کوهپایهمکانیکی سیسات تا یحاطر -23

 (استان خوزستان)تختخوابی اللی  32بیمارستان مکانیکی سیسات تا یحاطر -24

 سیسات مکانیکی مهمانسرای راه آهن اصفهانطراحی تا-25

 متر مربع ( 10000)سیسات مکانیکی آپارتمان های مسکونی استیجاری میرآباد شهرکرد تا یحاطر -26

 امام حسن کرج طراحی تاسیسات مکانیکی  -27



 

 درمانگاه بهبهان طراحی تاسیسات مکانیکی -28

 بخش اورژانس بیمارستان کوثرتهران  ات مکانیکیطراحی تاسیس-29

 بیمارستان نبی اکرم نجف آبادطراحی تاسیسات مکانیکی -30

 درمانگاه روز آران وبیدگل  طراحی تاسیسات مکانیکی -31

 متر مربع ( 56000)حدود سیسات مکانیکی آپارتمان های مسکونی استیجاری کلیشاد تا یحاطر -32

 متر مربع ( 5000)حدود  سیسات مکانیکی آپارتمان های مسکونی استیجاری حبیب آبادتا یحاطر -33

 پارکینگ طبقاتی نورافشار تهران سیسات مکانیکیطراحی تا-34

 ملی شعبه بانک ملک ؛ بانک ملی شعبه نظر؛ بانک ملی شعبه ؛سیسات مکانیکی بانک ملی شعبه چمگردان تاطراحی -35

 دیر اصفهان باغ غ بانک ملی شعبه ذوب آهن و بانک ملی شعبه گلدشت ؛ بانک ملی شعبهرباط ؛ بانک ملی شعبه قهدریجان ؛

 سیسات مکانیکی سرای سالمندان صادقیه  اصفهانطراحی تا - 36

 مترمربع ( 5000)سیسات مکانیکی دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه اصفهان طراحی تا-37

 مترمربع ( 5000) ت مکانیکی دانشکده آمار وریاضی دانشگاه اصفهانسیساطراحی تا-38



 

 متر مربع ( 8000) اصفهان(ع) اسیسات مکانیکی بیمارستان سید الشهدطراحی تا-39

 سیسات مکانیکی فرهنگسرای دهدشت یاسوجحی تاطرا-40

 سیسات مکانیکی واحد عفونی بیمارستان هاجر شهرکردطراحی تا-41

 سیسات مکانیکی بیمارستان طالقانی کرمانشاه طراحی تا-42

 سیسات مکانیکی بخشی از کارخانه تن ماهی شیدانطراحی تا -43

 متر مربع( 40000تختخوابی نجف آباد )  300طراحی تأسیسات مکانیکی  بیمارستان آموزشی -44

 مترمربع( 30000بیمارستان بهشتی قم ) طراحی تأسیسات مکانیکی-45

 هکتار ( 30شهر افجد ) ات مکانیکیطراحی تأسیس -46

 مترمربع ( 6000طراحی تأسیسات مکانیکی هنرستان کار و دانش قلعه کامکار قم )حدود -47

 بخش سوختگی بیمارستان نکوئی قم  طراحی تأسیسات مکانیکی -48

 طراحی تأسیسات مکانیکی درمانگاه های دولت آبـاد و دهاقان )اصفهان ( -49

 مرکز بهداشت رهنان )اصفهان( مکانیکیطراحی تأسیسات  -50



 

 مجتمع فرهنگی هنری سی سخت  طراحی تأسیسات مکانیکی -51

 مجتمع فرهنگی هنری کلیشاد  طراحی تأسیسات مکانیکی -52

 سالن چند منظوره مبارکه  طراحی تأسیسات مکانیکی -53

 ساختمان اداری اردوگاه برازجان  طراحی تأسیسات مکانیکی -54

 مرکز درمان بستر لیکک  تأسیسات مکانیکیطراحی  -55

 مرکز جامع توانبخشی شهید مطهری )اصفهان(  طراحی تأسیسات مکانیکی -56

 مجموعـه برجـهای مسکونی  کوه سفید )درحال اجرا( طراحی تأسیسات مکانیکی -57

 طراحی تأسیسات مکانیکی سالن کره و خامه شیر پاستوریزه پگاه  -58

 متر مربع  14000طبقه و 16برج اداری شرکت پتروپارس در عسلویه در ات مکانیکی کنترل طرح تأسیس-59

 1372طراحی تأسیسات  توسعه بیمارستان صدوقی اصفهان سال  -60

 طراحی تأسیسات مکانیکی  بیمارستان فاروج خراسان  -61

 طراحی تأسیسات مکانیکی  سوله انبار و ورزشگاه بانک صادرات  -62



 

 سات مکانیکی بیمارستان دولت آباد اصفهان سیطراحی تا -63

 سیسات مکانیکی مدارس معلولین کرمانشاه طراحی تا -64

 سیسات مکانیکی تاالرامام خمینی کرمانشاهطراحی تا -65

داران ، شهرضا ، نائین ، نجف آباد و زرین )سالن تشریح پزشکی قانونی شهرستانهای سیسات مکانیکی طراحی تا -66

 استان اصفهان (شهر

 تختخوابی سنندج  540سیسات مکانیکی بیمارستان طراحی تا -67

 سیسات مکانیکی دانشکده زیست شناسی وزمین شناسی دانشگاه اصفهان طراحی تا-68

 کلینیک چشم پزشکی پارسیان اصفهان طراحی تأسیسات مکانیکی -69

 مترمربع ( 6000)ن بخش توسعه بیمارستان چمران اصفهامکانیکی  سیساتتاطراحی -70

 مترمربع ( 10000)حدود بازار الماس کیش مکانیکی سیسات تااجرای وطراحی  -71

 (دروازه دولت)بانک ملی شعبه مرکزی اصفهانمکانیکی  سیساتتاو اجرای  طراحی -72

 تخت بستری ( 24)شامل اتاق های عمل و پلی کلینیک شهید محمد منتظری اصفهان مکانیکی سیسات تاطراحی -73



 

 تختخوابی یاسوج 96بیمارستان مکانیکی سیسات تاطراحی -74

 (زنجان )سیسات شبکه فاضالب شهری شهرک صنعتی انگوران طراحی تا -75

 راه آهن اصفهانسالن ورزشی سرپوشیده سیسات مکانیکی تا یحاطر -76

 آران وبیدگل تختخوابی  160بیمارستان مکانیکی سیسات تاطراحی -77

 طراحی تأسیسات مکانیکی استخر برق منطقه ای اصفهان  -78

 برج تجاری ، اداری ، مسکونی  نسیم باکو  )جمهوری آذربایجان ( مکانیکی سیسات تاطراحی  -79

 سفارت ایران در باکو مکانیکی سیسات تاطراحی  -80

 خمینی شهر )اصفهان ( تختخوابی 160بیمارستان مکانیکی سیسات تاطراحی  -81

 امام رضا مشهدتختخوابی  540بیمارستان مکانیکی سیسات تاطراحی  -82

 سالن چند منظوره اداره آب و فاضالب )اصفهان(  مکانیکی سیسات تاطراحی  -83

 بخش اورژانس بیمارستان کوثرتهران  طراحی تاسیسات مکانیکی-84

 نبی اکرم نجف آباد طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستان-85



 

 درمانگاه روز آران وبیدگل  طراحی تاسیسات مکانیکی -86

 کلینیک آموزش وپرورش طراحی تاسیسات مکانیکی -87

 بازار گل غرب اصفهان طراحی تاسیسات مکانیکی -88

 )اصفهان ( ساختمان پشتیبانی دفترمرکزی انجمن خیریه آسوده ماوی تاسیسات مکانیکی طراحی -89

 طراحی بخش زنان بیمارستان سوانح وسوختگی امام موسی کاظم )اصفهان (  -90

 )طرح و اجرا( سیسات استخر بهار در اصفهانتاو اجرای  یحاطر -91

 امام حسین مشهد تختخوابی 144بیمارستان مکانیکی سیسات تاطراحی -92
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