
١ 
 

  
  

دمات                                       :عنوان پروژه ع   ی جا ت  وری  سال ن  ا   ید

  بخش مرکزيمحل اجرا: 
  خیر تامین اعتبار:

  متر مربع 650: زیر بنا 
  1396: اجراتاریخ 

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
  9000پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  حقدانمهندس : بنیه ناظر ا
  ذوالفقاري مهندس : ناظر تاسیسات

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  

  

دمات                                        :عنوان پروژه ع    ی  جا ت  ج )وسال ر (   ی 

  

  مرکزيبخش محل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 945: ر بنا زی
  1396: اجراتاریخ 

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
  10500پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  دمانمهندس ناظر ابنیه : 
  فرحناك مهندس  ناظر تاسیسات: 

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  



٢ 
 

  
  
  

دمات                                       :عنوان پروژه ع     ی جا ت  ت سال و    و 

  

  بخش مرکزيمحل اجرا: 
  خیر تامین اعتبار:

  متر مربع 640: زیر بنا 
  1396: اجراتاریخ 

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
  10000پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  مهندس حقدان: ناظر ابنیه 
  مهندس ذوالفقاري  : ناظر تاسیسات

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  

  

دمات                                         :عنوان پروژه ع     یجا ت  ی (ع) سال ع   امام 

  

  بخش مرکزيمحل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 630: زیر بنا 
  1396: ااجرتاریخ 

  درصد 70 درصد پیشرفت فیزیکی:
  9000پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  مهندس دمان: ناظر ابنیه 
  مهندس ذوالفقاري  : ناظر تاسیسات

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  



٣ 
 

  

  

  
  
  

دمات                                      :عنوان پروژه ع     ت ت سال جا ول اهللارو مد ر ی    (ص) ا

  بخش مرکزيمحل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 600: زیر بنا 
  1396: اجراتاریخ 

  درصد 95 درصد پیشرفت فیزیکی:
  9000پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  مهندس حقدان: ناظر ابنیه 
  الفقاريمهندس ذو  : ناظر تاسیسات

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  

ت  رو                                       :عنوان پروژه سال ع    دمات جا ید آ   ی     کانتا

  

  بخش مرکزيمحل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 655: زیر بنا 
  1396: اجراتاریخ 

  درصد 75 درصد پیشرفت فیزیکی:
  9000پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  مهندس سبویی: ناظر ابنیه 
  مهندس ذوالفقاري : ناظر تاسیسات

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  



٤ 
 

  
  
  
  

وری                                       :عنوان پروژه ه    آزما

  بخش مرکزي محل اجرا:
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 760زیر بنا : 
  1395تاریخ اجرا: 

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
  6000پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  سبوییمهندس ناظر ابنیه : 
  مهندس ذوالفقاري  ناظر تاسیسات: 

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  

  

تان و                                           :عنوان پروژه ت  ا ورزی آھد   وزش 

  بخش مرکزيمحل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 3000زیر بنا : 
  1395تاریخ اجرا: 

  درصد 28 درصد پیشرفت فیزیکی:
  15000ینه ها(میلیون ریال): پیش بینی هز

  مهارتمهندس ناظر ابنیه : 
  مهندس ذوالفقاري  ناظر تاسیسات: 

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  



٥ 
 

  

  

 
 

ی امام صادق                                        :عنوان پروژه ت  سال گاه  ی   (ع) پا

  بخش مرکزيمحل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی بار:تامین اعت
  متر مربع 670زیر بنا : 

  1395تاریخ اجرا: 
  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:

  8500پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 
  مهارتمهندس ناظر ابنیه : 

  مهندس ذوالفقاري  ناظر تاسیسات: 
  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه

  

د                                        :ژهعنوان پرو ی  ت  سال گاه  ی   پا

  بخش مرکزيمحل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 600زیر بنا : 
  1395تاریخ اجرا: 

  درصد 75 درصد پیشرفت فیزیکی:
  8000پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  مهارتس مهندناظر ابنیه : 
  مهندس ذوالفقاري  ناظر تاسیسات: 

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  



٦ 
 

 
 
  
  

نا                                       :عنوان پروژه ت   ا ھد   خا 

  بخش مرکزيمحل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتیتامین اعتبار: 

  متر مربع 100زیر بنا : 
  1395تاریخ اجرا: 

  1396تاریخ بهره برداري: 
  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:

  1650اعتبار هزینه شده(میلیون ریال): 
  سبوییمهندس ناظر ابنیه : 

  مهندس ذوالفقاري ناظر تاسیسات: 
  مهندس شاهینریزي و کنترل پروژه : برنامه

  



٧ 
 

  
  

و                                      :عنوان پروژه ع ت  ا ھد   خا 

  بخش مرکزيمحل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 110: زیر بنا 
  1395: اجراتاریخ 

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
  1650پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  مهندس مهارت: ناظر ابنیه 
  مهندس ذوالفقاري : ناظر تاسیسات

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه رنامهب
  

  

مد                                       :عنوان پروژه ت  ا ا ھد   خا 

  

  بخش مرکزيمحل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 110: زیر بنا 
  1396: اجراتاریخ 

  درصد 95 درصد پیشرفت فیزیکی:
  1650نی هزینه ها(میلیون ریال): پیش بی

  مهندس سبویی: ناظر ابنیه 
  مهندس ذوالفقاري : ناظر تاسیسات

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  


