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 معرفی شرکت مهندسی هوشمند پارس
 

زی فعالیت و ارائه خدمات در زمینه هوشمند سا با هدف ) سهامي خاص (  "پارسشركت مهندسي هوشمند  "

  .ردیدتاسیس گبهینه سازی مصرف انرژی  ساختمانها  و همسو شدن با جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا جهت

و صصي زش تخ، آمومشاوره، طراحي و نظارت، ارائه تجهیزات، نصب و راه اندازیفعالیت های این شركت به بخشهای 

ي سازمانده ، درمانياداری/تجاری ، جامع در زمینه هوشمند سازی ساختمانهای مسکوني کارهای ارائه راههمچنین 

 گردیده است .

 ، HDLمحصوالت  فروش و نصب رسمي و انحصاری نـمـایـنـدهتنها و معتبرتـریـن  پارسشركت مهندسي هوشمند 

ZKT  وJSST  كمپاني مدرک رسمي دریافت با مهارت یافته خود ) ارشناسان بهره گیری از كبا مي باشد كه  ایران در

 & Building Automation System ، CCTVو نظارت، نصب و راه اندازی ، طراحي  در زمینه مشاورههای اصلي( 

IP Camera  ،Access Control و Parking Management System  بصورت كامالٌ حرفه ای به فعالیت مي

 پردازد.

ه حاصل كن خود زمینه ای فراهم آورده كه با توان اجرایي باالی متخصصین و مهارت یافتگادر حال حاضر این شركت 

ختمان رق ساند سازی و همگام ساختن تجهیزات تاسیسات بتالش چند ساله و كسب دانش و تجربه مفید در امر هوشم

مستحکم  ب جهتبا مدرن ترین تکنولوژی های روز دنیا و نیاز روز افزون ساختمانها به این تکنولوژی بستری مناس

ی ادار–جاری ت–ني نمودن هرچه بیشتر روابط با پروژه های متعدد ارگانهای دولتي ، شركتها و ساختمانهای عظیم مسکو

 ایجاد نماید.

 

 "معرفی حضور میگردد  شرکت مهندسی هوشمند پارسدر ادامه تعدادی از پروژه های شایان توجه اجراء شده توسط "
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 نام پروژه : برج  تندیس 

 

  کاربری پروژه : مسکونی

 

 کارفرما : بخش خصوصی

 

مترمربع  01700زیربنای هوشمند :    

 

بوکان –نیاوران  -آدرس :  تهران    

 

 

 

 

 سیستم های هوشمند اجرا شده :  

 

      روشناییکنترل هوشمند   -

سرمایش/گرمایشکنترل هوشمند  -  

      صوتی کنترل هوشمند - 

پرده هوشمند کنترل -   

مانیتورینگ  کنترل و- از طریق نرم افزار   
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 نام پروژه : برج  اداری پارس

 

: دفتر مرکزی کاربری پروژه  

 

 کارفرما : بیمه مرکزی ایران

 

مترمربع  15000زیربنای هوشمند :   

 

بلوار آفریقا )جردن( -آدرس : تهران  

 

 

 

 

 سیستم های هوشمند اجرا شده : 

 

روشناییکنترل هوشمند   -  

سرمایش/گرمایشکنترل هوشمند   -  

مانیتورینگ هر واحد بصورت مرکزی کنترل و- از طریق نرم افزار      

 کنترل مشاعات از طریق سنسور-
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 نام پروژه :

 ل)در حا برج  های چهارقلوی دانا 

 اجرا(

 

 کاربری پروژه : مسکونی

 کارفرما : بخش خصوصی

مترمربع 80000زیربنای هوشمند : بیش از    

 آدرس : جزیره کیش ، بلوار مرجان

 

 

 

 

 

 سیستم های هوشمند اجرا شده : 

 

روشنایی -  

کنترل پرده -  

سرمایش -  
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 نام پروژه :

 هتل مدینه الرضا

 

 هتل کاربری پروژه : 

  در بنا زیر مترمربع 50000زیربنای هوشمند : بیش از 

 طبقه18

 یمشهد ، خیابان شیرازی ، نبش شارستان رضوآدرس : 

 

 

 

 

 

 سیستم های هوشمند اجرا شده : 

 

با قابلیت  و عالئم مزاحم نشوید ، نظافت اتاق ، انتظار  نمایش شماره اتاقو   RFIDزنگ درب هتلی بر پایه تکنولوژی -

 RFIDباز نمودن درب اتاق توسط کارتهای 

 با قابلیت تشخیص  نوع کارت  و محدود نمودن  نوع دسترسی  ومدیریت  در سناریو  ورود RFID هلدر کارت -

 ی، سرمایش و گرمایش و...کنترل سیستم روشنای -

 مدیریت خانه داری  جهت درخواست مهمانان به نظافت اتاق و مزاحم نشوید  -

 سوئیت ها به صورت آنالین نرم افزار یکپارچه  مدیریت هتلی در سرور با قابلیت کنترل و مانیتورینگ -
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 نام پروژه :

 دانشگاه نوشیروانی

 

آموزشیکاربری پروژه :   

وزارت علوم ایران وابسته بهکارفرما :   

  دارای پنج دانشکدهزیربنای هوشمند : 

بابلآدرس :   

 

 

 

 

 

 سیستم های هوشمند اجرا شده : 

 کنترل روشنایی کل فضاها -

 کنترل سرمایش و گرمایش از طریق کلید هوشمند -

 کنترل چراغهای راهرو ها توسط سیستم هوشمند به وسیله سنسور های هوشمند -

 کنترل بر اساس منطق زمانی -

 مانیتورینگ تمامی ایتم ها توسط نرم افزار ایریدیومکنترل و  -

 

  

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 نام پروژه :

 میالدبیمارستان دی کلینیک 

 

درمانیکاربری پروژه :   

ارومیهآدرس :   

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم های هوشمند اجرا شده : 

 کنترل روشنایی کل فضاها -

 کنترل سرمایش و گرمایش از طریق کلید هوشمند -

 بیمار از بخش پرستاری کنترل و مانیتورینگ اتاق -

 کنترل چراغهای راهرو ها توسط سیستم هوشمند به وسیله سنسور های هوشمند -

 کنترل بر اساس منطق زمانی -

 کنترل و مانیتورینگ تمامی ایتم ها توسط نرم افزار ایریدیوم -

 کنترل تردد بر اثر انگشت -
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 نام پروژه :

 2برج باران 

مسکونیکاربری پروژه :   

هدمشآدرس :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم های هوشمند اجرا شده : 

 کنترل روشنایی کل فضاها -

 کنترل سرمایش و گرمایش از طریق کلید هوشمند -

 پنل به صورت مرکزی چتاکنترل و مانیتورینگ تمامی ایتم ها توسط  -

 KNXکنترل سیستم هوشمند تحت پرتوکل  -
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 نام پروژه :
سه قلوی سیکاس های  برج  

 مسکونیکاربری پروژه : 

 یزدآدرس : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم های هوشمند اجرا شده : 

 سیستم هوشمند روشنایی -

 سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش برای فن کوئل ها -

 سیستم هوشمند امنیتی -

 SMS سیستم هوشمند -

 سیستم هوشمند صوتی -

 تاچ پنل مرکزی -
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 نام پروژه :

 BMWنمایسگاه دائمی 
نمایشگاهکاربری پروژه :   

  آمل آدرس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم های هوشمند اجرا شده : 

 

 کنترل روشنایی کل فضاها -

 کنترل سرمایش و گرمایش از طریق کلید هوشمند -

 از طریق نرم افزار کنترل و مانیتورینگ تمامی ایتم ها -

 کنترل سیستم هوشمند به صورت زمانبندی شده -
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 نام پروژه :

 دیتا سنتر کارخانه الستیک بارز
دیتا سنترکاربری پروژه :   

کرمان آدرس :  

 

 

 

 

 

 

 سیستم های هوشمند اجرا شده : 

 کنترل روشنایی -

 کنترل سیستم سرمایش -

  ابه صورت جداگانه و همچنین مانیتورینگ مقدار لرزش رکه powerمانیتورینگ دما و رطوبت اتاق سرور و اتاق  -

 ups جزئیات و مشاهده تمامی SNMP توسط مبدل سریال به powerاتاق  ups عدد 2مانیتورینگ  -

 محاسبه توان و انرژی مصرفی هر فاز به صورت جداگانه,Power Factorمانیتورینگ مقدار ولتاژ،آمپر،فرکانس، -

  مانیتورینگ دوربین های تحت شبکه -

 نام شخص sms به صورت رمز،اثر انگشت و کارت و ارسال کنترل ورود و خروج افراد توسط دستگاه کنترل تردد -

 مجاز وارد شده به گوشی موبایل اپراتور دیتاسنتر

آتش  ز قبیلتمامی موارد یاد شده توسط نرم افزار تحت وب ایریدیوم مانیتور و کنترل میگردند و تمامی آالرمهای سطح باال ا

دی، و حریق ، افزایش دما،کاهش رطوبت،لرزش رکها،دو فاز شدن یا قطعی کامل برق ورواعالم سیستم خطا ی سوزی یا 

تاسنتر به گوشی موبایل اپراتور و مدیر دی sms همگی عالوه بر مشاهده از طریق نرم افزار ،از طریق ماژول ups آالرمهای

 .پیامک میشوند
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 نام پروژه :

 مجلس شورای اسالمی

فضای اداری و موزه کاربری پروژه :  

میدان بهارستان -تهران آدرس :  

 سیستم های هوشمند اجرا شده : 

  روشنایی های سیستمهوشمند   کنترل -

 کنترل هوشمند سیستم تهویه مطبوع -

 امنیتیکنترل هوشمند سیستم  -

 از طریق نرم افزار کنترل و مانیتورینگ تمامی ایتم ها -

 کنترل سیستم هوشمند به صورت زمانبندی شده -

 کنترل سیستم هوشمند از طریق نرم افزار سه بعدی ترون -
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پروژه : نام  

 رایان ونکپروژه اداری 

 کاربری: ساختمان اداری 

میدان شیخ بهایی -آدرس: تهران  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم های هوشمند اجرا شده : 

  روشنایی های سیستمهوشمند   کنترل -

 کنترل هوشمند سیستم تهویه مطبوع -

 امنیتیکنترل هوشمند سیستم  -

 قابیت دریافت و ارسال پیامک -

 مانیتورینگ سیستم هوشمند با قابلیت آیفن تصویریاینچ جهت کنترل و  10تاچ پنل  -

 سه بعدی ترون و نرم افزار ترون از طریق نرم افزار کنترل و مانیتورینگ تمامی ایتم ها -

 به صورت زمانبندی شدهفضا ی مشاعات   کنترل سیستم هوشمند  -

 کنترل هوشمند موتورخانه -
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پروژه : نام  

 مجتمع مسکونی یاسین کیش

مسکونیکاربری: ساختمان   

 آدرس: جزیره کیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم های هوشمند اجرا شده : 

  روشنایی های سیستمهوشمند   کنترل -

 کنترل هوشمند سیستم تهویه مطبوع -

 امنیتیکنترل هوشمند سیستم  -

 قابلیت دریافت و ارسال پیامک -
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در ساختمان های شرکت مهندسی هوشمند پارس  برخی از پروژه های شاخص  مهادر اد

 و موزشیآاداری،تجاری، هتل ها ، بانک ها و دیتا سنتر ها ،مراکز درمانی و بیمارستان ها  ، مراکز 

 میگردد:به صورت تیتر وار معرفی  آپارتمان های مسکونی و ویالیی

 پروژه های اداری
 

 نام پروژه شهر

 )مشاعات(شورای اسالمیمجلس  تهران

عفرانیهز -تهران  واحد( 37)  پروژه اداری زعفرانیه 

  اداری ناهید غربیمجتمع  تهران

 هاشمیه ساختمان پزشکان مشهد

 اداری زرگریان  تهران

  اداری نوبختمجتمع  آمل

 نجار کالمجتمع   تهران

 پوراطبساختمان اداری  تهران

 کرانه  اداریساختمان  تهران

 حکمت صدراساختمان اداری  تهران

 رزمیساختمان اداری   تهران

 پارس اندیشه نگارساختمان اداری   تهران

 جمال آباد-واحد اداری بزرگ  تهران

 پروژه اداری شهرداری رشت رشت

 پروژه اداری الون آمل

تهران خاتم دانشگاه   

رشت شهرداری اداری پروژه   



 

 

www.HDLIRAN.com 

 پروژه اداری دانشگاه نوشیروانی آمل

هیوندایساختمان اداری شرکت  تهران  

لوار امامب-ساختمان اداری لواسان  

 سازمان هواشناسی کشور تهران

 تهران

سازمان نقشه برداری کشور، 

 فرودگاه مهرآباد

 ساختمان اصلی فرودگاه مهرآباد تهران

 اداره ساختمان بانک شهر وزراء  تهران

 تهران

اداری کارخانه آذران ساختمان 

 پالستیک

 تهران

ساختمان عظیم دانشکده برق و 

 کامپیوتر دانشگاه تهران

طبقه ای کرانه 5ساختمان اداری  تهران  

یخ بهاییش -تهران  مجتمع اداری صبا نفت 

 آمل
پروژه اداری تجاری نمایشگاه 

BMW 

 پروژه اداری تجاری شرکت احرار یزد

 پروژه اداری پنگان آمل

کاوه-تهران  شوروم شرکت لنا افاراتاب 

 دفتر کار اداری معماری)رحیمیان(  تهران

 عمران مسکن  رشت

 بیمه مرکزی ایران  تهران
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 تهران

 هواپیمایی آسمان

 فرودگاه امام و مهرآباد 

 تهران

 دفتر مدیریت شرکت پارس ایزوتپ

 سازمان انرژی اتمی

 اداره پست رشت رشت

 گلزار شهدای رشت رشت

 تبریز

واحد اداری در برج مرکز تجارت 

 جهانی تبریز

 ساختمان اداری آرمیتاژ مشهد

 توحید گلکام واحد تجاری  نور 

 اداره برق مازندران

 برج تیرنگ آمل

 واحد اداری صدرزاده آمل

 مجتمع تجاری اداری رحمان رضایی آمل

 تبریز

مرکزی شرکت بزرگ آریا فروشگاه 

 نت )ماکس نت(

 پروژه اداری تجاری کوئین سنتر  تهران

 

 

 

 

 

 

 سنتر  نیکوئ یتجار یمجتمع ادار

  تاژیآرم یساختمان ادار
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 پروژه های تجاری
 

 نام پروژه شهر

 رنجبرفروشگاه  تهران

 Renaultفروشگاه  تهران

 LGنمایشگاه  رشت

 کریانش-موسی زاده پروژه تجاری تهران

 پروژه تجاری عظیمی شادکام شیراز

 ) مهندس شادکام(Shiferفروشگاه  شیراز

 رستوران میزبان بابلسر

 مشهد
تجاری مرکز خرید  H&Mپروژه 

 کاسپین مد،بلوار سجاد

 نوشهر  بازار ساحلی نوشهر

 رامیال نمک آبرود

 برج عظیم زاده کالرآباد

 مجتمع فروردین نوشهر

 رستوران گاجره مشهد

 فروشگاه کامتل یابان حافظخ-تهران

 بازارموبایل یابان حافظخ-تهران

 شیخلو فروشگاه  ارومیه

 مجتمع تجاری ورسیج مشهد

1قامتی امید ا-مجتمع تجاری مشهد  

مشهد گاجره رستوران   

ورسیج تجاری مجتمع   
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 تهران
پروژه اداری تجاری ساختمان ناهید 

 غربی

 پروژه تجاری رستوران هفت خوان یزد

شرکت احرار پروژه تجاری یزد  

 واحد تجاری مجتمع عظیم خلیج فارس  شیراز

خیابان استادان –واحد تجاری  ارومیه  

 مجتمع تجاری اداری رحمان رضایی آمل

تجاری کوئین سنتر-پروژه اداری  تهران  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 کل کشور  یسازمان نقشه بردار

  زدیرستوران هفت خوان 
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 هتل ها 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاموزه
 

 

 

 نام پروژه  شهر

 موزه مجلس تهران

 موزه ملک تهران

 
 

 

 نام پروژه شهر

 هتل مدینه الرضا مشهد

 هتل گلشن الرضوی مشهد

 هتل حیات مشهد

 هتل اللیم  ساری

 هتل ایرانیان قم

 هتل امید مشهد

مشهد دانش هتل  

مجلس شورای اسالمی موزه   
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 ها و دیتاسنترهابانک
 

 

 

 

 نام پروژه شهر

 بانک ملی الوند تهران

 بانک ملی دانشگاه تهران

بانک مسکن سرپرستیساختمان  بیرجند  

 دیتا سنتر بانک اقتصاد نوین  مشهد

 دیتا سنتر مجتمع ذوب آهن اصفهان  اصفهان

پروژه دیتا سنتر کارخانه الستیک بارز  کرمان  

سنتر اداره آموزش و پرورشپروژه دیتا  کرمان  

 پروژه دیتا سنتر اداره دارایی کل استان کرمان کرمان

 پروژه دیتاسنتر شرکت صنعتی و معدنی سنگ آهن جالل آباد زرند

 دیتا سنتر دانشگاه آزاد واحد هشتگرد هشتگرد

 دیتا سنتر قرار گاه خاتم تهران

هوشمند سازی اتاقهای سرور شعب بانک سامان    تهران  

 

 

بیرجند مسکن بانک   

هشتگرد آزاد دانشگاه   
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 مراکز آموزشی و دانشگاه ها  

 

 نام پروژه  شهر

جیدیه شمالیم-تهران ساختمان آموزشی سرای دانش قلم چی    

 دبیرستان فرزانگان تبریز دخترانه تبریز

 دانشگاه نوشیروانی بابل بابل

 دانشکده فنی دانشگاه تهران تهران

 دانشگاه خاتم  تهران

بادآیوسف -تهران  موسسه فرهنگی هنری کهکشان نور 

  یعموم یفضاها
 

 نام پروژه شهر

 پل پنجم آمل

 گلزار شهدای رشت رشت

ی آبادمعال-شیراز  
 60سالن اجتماعات و فضای سبز مجتمع 

 واحدی پزشکان

 مسجد کوهسنگی مشهد

 کارخانه نادی پالستیک تهران

شهر ری-تهران  
سالن همایش های ساختمان تصفیه خانه 

 آب جنوب

 قنادی کام کام آمل
 مشهد  یمسجد کوهسنگ

پنجم آمل پل   
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 مراکز درمانیبیمارستان و 

 

 

 نام پروژه  شهر

 پروژه بیمارستانی کلینیک درمانی نشاط  دزفول

 پروژه بیمارستانی بیمارستان اعصاب و روان کرمان

 پروژه دهکده سالمت فیروزکوه

 کلینیک زیبایی جردن تهران

 دکتر آذرفرکلینیک  بندرعباس

 )در کلینیک میالد(پیشگامان سالمت  ارومیه

 بیمارستان نوریهدیتا سنتر  کرمان

 دکتر یوشیمطب مغز و اعصاب  هرک غربش -تهران

 شریعتیمطب دکتر  تهران

 کلینیک تخصصی ،بلوار فردوسی  مشهد

 
 

 

 

 

 نشاط   یدرمان کینیکل یمارستانیپروژه ب
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 آپارتمان های مسکونی

 نام پروژه شهر

 کیش
 یاسین کیشمسکونی مجتمع 

 واحد( 96) 

عفرانیهز-تهران  
  برج باغمسکونی مجتمع 

 واحد( 70) 

 واحد( 40) سعادت آباد مسکونیمجتمع   تهران

 واحد( 36) دیپلمات مسکونی مجتمع تهران

 واحد( 30)  تهرانی-دشتی مسکونی مجتمع تهران

 واحد( 27) مالصدرا مسکونی مجتمع اصفهان

 واحد( 27)  ساعدی مسکونی مجتمع تهران

 (واحد 27) لویزان مسکونی مجتمع تهران

 (واحد 18) نیاوران مسکونی مجتمع تهران

 (واحد 18) سنگر مسکونیمجتمع  تهران

یاورانن-تهران   (واحد 15) سلطانیمسکونی مجتمع  

 ( واحد 15)  نظری مجتمع مسکونی اهواز

  (واحد15) احمدی مجتمع مسکونی شیراز

 (واحد13) پنت هاوس دکتر بابازاده تهران

 پنت هاوس مهماندوست تهران
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 واحد 10 تیفانی مجتمع مسکونی تهران

 آجودانیه مسکونیمجتمع  تهران

 شمالیگلستان یاوران ن مسکونیمجتمع  تهران

  دروس مسکونیمجتمع  تهران

 هاشمی ولیعصر مسکونیمجتمع  تهران

 الهیه مسکونیمجتمع  تهران

 داریوش مسکونیمجتمع   کرج

 مسکونی بلوار سجاد مجتمع مشهد

 هاشمیهمسکونی  مجتمع مشهد

 بلوار سجادمسکونی  مجتمع مشهد

 قیطریه مسکونی مجتمع تهران

 مسکونی بلوار سجاد  مجتمع مشهد

 مسکونی بلوار هاشمیه مجتمع مشهد

 داعیمسکونی  مجتمع مشهد

 آزادشهرمسکونی  مجتمع مشهد

 درخشانمسکونی  مجتمع رشت

 بلوار سجاد مسکونی مجتمع مشهد

 برلیانمسکونی  مجتمع اهواز

 ابراهیم زادهمسکونی  مجتمع آمل

 مسکونی محمودیه مجتمع تهران

 نیاوران-مسکونی  مجتمع تهران

 پسیان-مسکونی مجتمع تهران
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 الهیه -مسکونی مجتمع تهران

 سوده نیاورانمسکونی  مجتمع تهران

 یوشیمسکونی  مجتمع تهران

 ناهیدیمسکونی  مجتمع رشت

 ظهیریمسکونی  مجتمع رشت

 2نیکا مسکونی  مجتمع قم 

 ساسانیمسکونی  مجتمع سنندج

 اردشیرمسکونی  مجتمع آمل

 متر 2500مسکونی بلوار سجاد /  مجتمع مشهد

 بلوار سجاد-مسکونی  مجتمع مشهد

 بلوار فردوسی مسکونی مجتمع مشهد

 4الله  مسکونی مجتمع مشهد

 نیاورانبرج تندیس  تهران

 بلوار سجاد-مسکونی  مجتمع مشهد

 بلوار سجاد مسکونی مجتمع مشهد

 نیازمندمسکونی  مجتمع رشت

 معارفیمسکونی  مجتمع رشت

 بلوار پاکنژادمسکونی  مجتمع یزد

 موسوی نژادمسکونی  مجتمع تهران

 پوریوسفیمسکونی  مجتمع رشت

 الجوردیمسکونی  مجتمع قم

 حبیبیمسکونی  مجتمع کرج
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 بلوار هاشمیه مسکونی مجتمع مشهد

 پارک مینیاتورمسکونی  مجتمع تهران

 الهیه-پنت هاوس بزرگ برج پارسا تهران

 دادگر-تریپلکس شیرازیان تهران

 کمال الملک -تریپلکس خیامی تهران

 مشعلی تریپلکس مسکونی اهواز

 تریپلکس  رزازی آمل

سطینفل-تهران  دوبلکس الهیه 

 دوبلکس میرکی سنندج

 پنت هاوس دکتر صبوری کرج

 مرادزادهمسکونی  مجتمع تهران

 دانش زادهمسکونی  مجتمع تهران 

 1علیایی مسکونی  مجتمع تهران

 مرادیمسکونی  مجتمع تهران

رسالت-تهران  ظریف )مستوفی( مسکونی مجتمع 

 آشوری فرمسکونی  مجتمع تهران

 دکتر حیدریمسکونی  مجتمع تهران

تهران   راسخ فرمسکونی  مجتمع 

 برج پارسامسکونی  مجتمع تهران

 دومامسکونی  مجتمع تهران

 حدادیمسکونی  مجتمع تهران

 روشنمسکونی  مجتمع تهران
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 2بام یاسر مسکونی  مجتمع تهران

 اسمیمسکونی  مجتمع تهران

 شهریاریمسکونی  مجتمع تهران

 الهیه)امیدظهور(مسکونی  مجتمع تهران

 جردن-گیتی مسکونی مجتمع تهران

 مجتمع مسکونی ترابیان نوشهر

 ساختمان البرزمسکونی  مجتمع اهواز

 کسری،کرمانیمسکونی  مجتمع کرج

 کدخداییمسکونی  مجتمع قم

 مقدممسکونی  مجتمع قم

 زنجانمسکونی  مجتمع زنجان

 بزرگ زادهمسکونی  مجتمع آمل

 دکتر حبیبیمسکونی  مجتمع آمل

 مسعودیمسکونی  مجتمع آمل

 میر میرانیمسکونی  مجتمع آمل

 رنجبرمسکونی  مجتمع آمل

 کاکائیمسکونی  مجتمع مازندران

 جمالیمسکونی  مجتمع سنندج

 قریشیمسکونی  مجتمع سنندج

 عموییمسکونی  مجتمع یزد

 اطهریمسکونی  مجتمع یزد

 خیرخواهمسکونی  مجتمع شاهین شهر
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 واقفیمسکونی  مجتمع اصفهان

 کابلیمسکونی  مجتمع زنجان

 پنت هاوس اباذری تنکابن

 امین زاده مسکونی  مجتمع قائن

 انصاریمسکونی  مجتمع بندرعباس

 آبی کنارمسکونی  مجتمع محمود آباد

 فرمانیه-مسکونیمسکونی  مجتمع تهران

 فرمانیه-معجزاتیمسکونی  مجتمع تهران

 تهران
 24) مجتمع عظیم بام البرزمسکونی  مجتمع

 واحدی(

 مجتمع مسکونی نیاوران تهران

 کامرانیه-مجتمع مسکونی  تهران

جردن -تهران  مجتمع مسکونی گیتی 

یاورانن-تهران  مجتمع مسکونی الگانت 

 مجتمع مسکونی بام یاسر البرز

 مجتمع مسکونی عظیمیه کرج

رمانیهف-تهران  مشاعات مسکونی تاجیکی 

اسدارانپ-تهران  توتونچیانمجتمع مسکونی  

 ،  بلوار سجاد14بهار مجتمع مسکونی  مشهد

 آباد، نبش هوشیار بلوار ملکمجتمع مسکونی  مشهد

 32احمد آباد، ابوذر مجتمع مسکونی  مشهد

 28صارمی مجتمع مسکونی  مشهد
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 بلوار سجاد، یاسمنمجتمع مسکونی  مشهد

 15قدس مجتمع مسکونی  مشهد

 10فرهاد مجتمع مسکونی  مشهد

 شهرک آزمایشمجتمع مسکونی  انزلی

 تشکریمجتمع مسکونی  رشت

 شهریاریمجتمع مسکونی  تبریز

 شاتومجتمع مسکونی  تهران

 واحدی(34) سپید سپندمجتمع مسکونی  تهران

 یزد
  برج های سه قلوی سیکاس گارک پیشگامان

 واحدی(54)

 واحدی( 24) بام البرز تهران

 ارغوان تنگستانمجتمع مسکونی  تهران

 حاجیان -دیباجی  تهران

 فخریویالیی   کرج

 صفویمجتمع مسکونی  بوشهر

 سعادت آباد مجتمع مسکونی تهران

 امین زاده ساختمان   قائن

 هجری ساختمان کرمان

 جمشیدی ساختمان کرمان

 خالقی ساختمان کرمان

 عباسنیا ساختمان بابل

 عابسی ساختمان بابل
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 پاچناری ساختمان بابل

 باباییان ساختمان بابل

 رحمانی ساختمان بابل

 رحیمیان ساختمان بابلسر

 اسالمی ساختمان بابلسر

 مردان زاده ساختمان ساری

 شاکریان ساختمان بابل

 اصغری ساختمان بابلسر

 رضانژاد ساختمان بابلسر

 صنعتی ساختمان مازندران

 یالیی زیبا کنار و-مسکونی ساختمان رشت

 مسکونی  ساختمان سمنان

 مسکونی ویالیی وایرلس توسکاتک ساختمان مازندران

 ساختمان های اداری مسکونی عمارت هشتم مشهد

 مسکونی ویالیی میگون مشهد

 1پروژه تریپلکس ساالری،نیلوفر  مشهد

 سراجیان، هاشمیه ساختمان مشهد

 یاسمن، بلوار سجاد، نیک پور ساختمان مشهد

 بزرگ مهر، بلوار سجاد ساختمان مشهد

 متری 3500مسکونی، بلوار سجاد،  ساختمان مشهد

 دوبلکس، تاچارا ساختمان شیراز

 3500بلوار سجاد /  ساختمان مشهد
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 خیابان عدالت ساختمان ساختمان ارومیه

 

 

  ارکینگ هاپ

 

 جای پارک( 1000مجتمع تجاری ارگ) تهران

 جای پارک( 450مجتمع تجاری فرشته) تهران

 جای پارک( 500مجتمع تجاری گالریا) تهران

 جای پارک( 400مجتمع تجاری قصر بلور) تهران

 جای پارک( 1000مجتمع تجاری جم سنتر) تهران

 جای پارک( 500دپارتمان استور روشا) تهران

 جای پارک( 700مجتمع تجاری آوا سنتر) تهران
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 ویالهای مسکونی 
 

 نام پروژه شهر

واحدی در گیالن 8دوبلکس  رشت  

 دوبلکس قلعه رودخان رشت

شهرک -تهران

 ویالیی شخصی تریپلکس  غرب

 میگون تهران

 مظفریان تهران

 گلزاری تهران

 رزمی تهران

 زارعی تهران

 

 ویالیی

یاورانن-تهران  مسکونی ویالیی 

 ساختمان ویالیی متل قو

باکنارزی-رشت  مازیار 

 جهاندیده رشت

 شیخ پور رشت

 حسن زاده رشت

 اردالن عبدلی رضوان شهر

 قلی پور رضوان شهر

 حیدری نسب نوشهر



 

 

www.HDLIRAN.com 

 منطقیان نوشهر

 ساختمان ویالیی رامسر

 دادفر انزلی

 میراحمدی رامسر

 جوانبخت  کرج

فردیس-کرج  ویالیی 

 منصوری کاشمر

 

وایرلس-برنجیان  

 جمشیدی کرمان

 میرزایی آمل

یالیی زیبا کنار و-مسکونی رشت  

هرانت-آینه ورزان  زرین قلم 

 ساختمان ویالیی نوشهر

 مجتمع ویالیی شهرک آبی کنار نور

 خطیب کالر آباد

 شعبانی بابلسر

 ورداسبی خزرشهر

 احمدزاده بابل 

 اصغرپور دریاکنار

2رودگری  خزرشهر  

 جهانیان تمیشان

 ایمان ساعدی نور
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باکنارزی-رشت VIPشهرک ویالیی   آرش   

 آقایی خزرشیر

 میرزایی بابلسر

  

 

 مسکونی ویالیی میگون

 مازندران

مسکونی ویالیی وایرلس 

 توسکاتک

 مشهد

والهای لوکس و مدرن شرکت 

 عمارت هشتم شرق

افظح-ویالیی سه راه فردوسی مشهد  

 والی مهندس نائیج پور ییالق نور

شهرک فردوس 

 رویان
 ویالی مهندس قائمی 

 ویالی آقای رویانیان  رویان

شهرک خانه 

 دریای محمودآباد
پورویالی مهندس یوسف   

شهرک بهاران 

 سرخ رود
 ویالی آقای توکلی 

طرقبه-مشهد  
ویالی  3متری و 7000باغ 

 تریبلکس 

 
خ استادان  –ویالی مسکونی   

بلوار جمهوری  –ویالیی مسکونی  یزد  
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 برخی از مشتریان ما
 


