
 به نام خدا                                        

 محترم و شرکت مدیریت                             

 با سالم                      

و  قرن تجربه نيم با قريب به ()ميراکو سابق صنايع سردسازي تهرانشركت  رساند كهمي استحضاراحتراماً به        

 (با گارانتي یكساله) كارشناسان توان فني مهندسين و گيري از دانش روز،نه مثبت در ساخت تجهيزات با بهرهپيشـي

 المللي مانندن بينبر اساس استانداردهاي نويتجهيزات ذيل  ، ساخت و اجراءمشاوره و طراحيدر زمينه 

HACCP  8102 (وISO88111 ( - مطالعه و بررسي  به  لذا رزومه كاري جهت .فعاليت چشمگيري دارد

داراي )، مراتب به اين شركت اعالم گردد. م مقرر فرماييدد است در صورت لزوخواهشمن .گرددمي ئهحضورتان ارا

 HACCP  ،HSE ، ISO ، ايتاليا GMP ،اروپا  CEد رطبيق با استاندات ، ISO 1110( 8102)استاندارد

 ( Unopsالمللزير نظر سازمان محيط زيست بينو  88111

  شامل:  تجهيرات آشپزخانه صنعتي -1

)گازسوز و  پلوپزها پزها وهاي معمولي و فردار، كباباجاق هاي ايستاده وگرمخانه ،ههاي دو جدارپخت : انواع ديگ (0

 (برقي . بخار

 ، ميزهاي استيل و چوبي و تفلون آالتآماده سازي : ماشين (8

 ها بندي انبار، چليكري : قفسهنگهدا (3

 خط كامل سلف سرويس ، ترولي انواعسرو غذا :  (4

 مل :شا   تجهيزات برودتي -2

هاي تونل انجماد و سردخانه،سردخانه جسد ،سردخانه زباله  ، ،سردخانه نگهداري واكسنسردخانه مواد غذايي  (0

 هاي مختلف با سيستم كنترل ديجيتالي خاص در ظرفيت

 يخساز ، هاي صنعتيو فريزر يخچال (8

 شامل : و استيلنوع چوبي و فلزي   تجهيزات آزمایشگاهي  -3

 بيمارستاني  -تحقيقاتي  ،سكوهاي آزمايشگاهي  (0 

 هاي مواد حساس و هودهاي المينار و ميكروبيولوژيك كابينت (8 

                                                           ميز توزين و شيرآالت آزمايشگاهي  (3        

  شامل : و استيلنوع چوبي و فلزي   تجهيزات قفسه بندي -4

 هابيمارستاني و جالباسي ،قفسه بندي عمومي 

 سپابا س                                                                                                                                      پيشاپيش از بذل عنايات شما سپاسگزاريم.            
 محسن رشیدی

 مدرییت شرکت صنایع سردسازی تهران                                                                                                  
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نوع كارهاي انجام شدهمحل اجراسازمان یا شركت

الهیجانشرکت رفاه گستر تامین اجتماعی1
 دستگاه سردخانه مجموعه 6تجهیزات آشپزخانه صنعتی و 

الهیجان (هتل چهار ستاره فجر)رفاهی - اقامتی 

سنگانسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران2
تجهیزات آشپزخانه مجتمع سنگ آهن سنگان ظرفیت پخت  

 نفر2500

دو دستگاه سردخانه زیرصفر و باالی صفری هرمزگانشرکت پخش فرآورده های نفتی هرمزگان3

دو دستگاه سردخانه زیرصفر و باالی صفرییاسوجدانشگاه یاسوج4

تجهیزات آشپزخانه صنعتی سرخس شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق6

تجهیزات آشپزخانه صنعتی  فست فودعسلویه(آب آذر)رستوران و فست فود لیمار7

تجهیزات آشپزخانه صنعتیعسلویهپتروشیمی جم8

 دستگاه سردخانه زیرصفری و باالی صفری کانکسی3عسلویهپاالیشگاه دهم-مجتمع پارس جنوبی 9

تجهیزات آشپزخانه صنعتی عسلویهشرکت نفت فالت قاره ایران10

مازندران- یزدشرکت رفاه گستر تامین اجتماعی11
 (هتل )رفاهی- تجهیزات آشپزخانه صنعتی  مجموعه اقامتی 

نکا و یزد

نکا و یزد  (هتل)رفاهی - سردخانه های مجموعه اقامتیمازندران- یزدشرکت رفاه گستر تامین اجتماعی12

سردخانه زیر صفر آشپزخانه بیمارستانتهران(ص)بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم االنبیاء13

تجهیزات آشپزخانه صنعتی فارسشرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی14

خمینشرکت به پویان صنعت ساختمان15
 دستگاه سردخانه زیر صفر و باالی صفر 5طراحی و ساخت 

بیمارستان جدید التاسیس خمین

تجهیزات آشپزخانه صنعتی کرمانمعاونت دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان16

ترولی های حمل جسدمشهدآرامستان بهشت رضوان17

ترولی های حمل جسدکرجسازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج18

تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهرانبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران19

در حال اجرا

در حال اجرا

در حال اجرا

تحویل
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ي
نوع كارهاي انجام شدهمحل اجراسازمان یا شركترد

نفر4000تجهیزات آشپزخانه صنعتی ظرفیت پخت ارومیهمدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی1

 دستگاه سردخانه زیر صفری و باالی صفری7ارومیهمدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی2

 نفر 10.000تجهیزات آشپزخانه صنعتی کوی دانشگاه ظرفیت پخت تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران3

دستگاه سردخانه باال و پایین صفر کوی دانشگاه7تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران4   

(ع)دستگاه سردخانه هتل امام رضا4 مشهدسازمان مجتمع فرهنگی و سیاحتی کوثر5

 نفر6000تجهیزات آشپزخانه صنعتی ظرفیت پخت یاسوجدانشگاه یاسوج6

و قفسه بندی ( جسد۱9۶جهت نگهداری )سردخانهکرجسازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج7

سردخانه باالی صفر واکسنلرستان معاونت غذا و دارو علوم پزشکی لرستان8

9
مجتمع کشتی سازی و صنایع  )شناورهای قاره پیما 

(فراساحل ایران 
تجهیزات آشپزخانه صنعتی کشتی قاره پیمابندرعباس

سردخانه های کشتارگاه مس سرچشمهکرمانشرکت ملی صنایع مس ایران10

سردخانه های باالی صفر و زیر بیمارستان باغملکباغملکدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز11

تجهیزات آشپزخانه صنعتی دفتر مرکزی و سکوهای نفتی تهرانشرکت نفت فالت قاره ایران12

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتهرانبیمارستان شهدای یافت آباد13

تجهیزات آشپزخانه صنعتی قمدانشگاه  قم14

تجهیزات آشپزخانه صنعتی قمدانشگاه صنعتی قم15

تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهرانمرکز قلب تهران16

سردخانه تو در تو  و تونل انجماد کشتارگاهفردوسشرکت تعاونی بلدرچین پر طالیی17

سردخانه گوشت زیرصفری کشتارگاهبیرجندشرکت غزال گوشت بیرجند18

( جسد6)سردخانه جسد  سراواندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان19

تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهرانکارخانجات داروپخش20

تجهیزات آشپزخانه صنعتیبیرجنددانشگاه بیرجند21

22
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت 

حیدریه
تجهیزات آشپزخانه صنعتی تربت حیدریه

سردخانه زیر صفر و باالی صفر رشتمجتمع فوالد گیالن23
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ي
نوع كارهاي انجام شدهمحل اجراسازمان یا شركترد

HI-TECسردخانه های باال صفری دارویی مشهدشرکت سامان داروی هشتم1

 تخت خوابی360تجهیزات آشپزخانه صنعتی بیمارستان  سراواندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان2

 نفر10.000تجهیزات آشپزخانه صنعتی و الندری با ظرفیت پخت تهراناداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان تهران3

 متر مکعبی4.000سردخانه زیرصفری فردوسشرکت افشره ساز فردوس 4

 نفر5.000تجهیزات آشپزخانه صنعتی با ظرفیت پخت تهرانشرکت بی ای تی پارس 5

 نفر3.000تجهیزات آشپزخانه صنعتی با ظرفیت پخت تهرانچای دبش7

سینک های اتاق عمل و قفسه بندی بخش استریلکرمانشاهبیمارستان پاوه8

قفسه بندی بخش استریل و دیواره جداسازیکرجبیمارستان امام علی باهنر کرج 9

 جسد6سردخانه جسد کرجبیمارستان امام علی باهنر کرج 11

ترولی استیل صنعتی تهرانشرکت پارس ایزوتوپ12

فرهای دمکن برنج سکو نفتیخاركشرکت نفت فالت قاره ایران13

سردخانه زیر صفرتهرانمرکز آموزشی درمانی ضیائیان15

هود صنعتی و ترولی حمل غذای گرمتهرانبیمارستان خاتم االنبیا16

سردخانه پالسمای خونقزویناداره کل انتقال خون استان قزوین17

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتهرانشرکت تهران تارك19

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتهرانبیمارستان جم20

سردخانه و قفسه سردخانهتهرانبانک مسکن 21

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتهرانشرکت کارخانجات داروپخش23

 دیواره جداسازی استریلتهرانشرکت کارخانجات داروپخش24

سینک اسکراپتهراندرمانگاه نظام مافی 25

یخسازتهرانهتل المپیک27

یخچال صنعتی آزمایشگاهیکرمانشاهآزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه28

 سردخانهتهرانمرکز قلب تهران29

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتهرانهتل آپارتمان ونک31

سرویس ماهیانه سردخانه هاتهرانشرکت تهران تارك32
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ي
نوع كارهاي انجام شدهمحل اجراسازمان یا شركترد

  نفره و سلف سرویس5.000تجهیزات آشپزخانهتهراندانشگاه تهران1

 نفره و سلف سرویس10.000تجهیزات آشپزخانه جمپاالیشگاه گاز فجر جم2

تجهیزات آشپزخانهتهران(ایران خودرو)شرکت ایسیکو3

HI-TECسه عدد سردخانه دارویی تهرانشرکت رادین صنعت رایان4

 دستگاه سردخانه زیر صفر و باالی صفری3کرجبیمارستان باهنر کرج5

 تخت خوابی260تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس اهوازبیمارستان کودکان اهواز6

 تخت خوابی360 و اتاق عمل  csrقفسه بندی خویبیمارستان آیت اهلل خویی7

 تخت خوابی300 و اتاق عمل csrقفسه بندی خویبیمارستان امام خوی8

 تخت خوابی200 و اتاق عمل csrقفسه بندی تکاببیمارستان تکاب9

 و اتاق عملcsrقفسه بندی قرچکبیمارستان شهید ستاری10

 تخت خوابی300آزمایشگاه خویخویی.. بیمارستان آیت ا11

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتهرانپاالیشگاه نفت پارس12

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتهرانشرکت دارو سازی ایران هورمون13

سینک اسکراپ های بیمارستان پاوهکرمانشاهشرکت ساختمانی نودشه14

سینک اسکراب و تجهیزات اتاق عملکرجبیمارستان باهنر کرج15

یخساز صنعتیتهرانپاالیشگاه نفت تهران16

ترولی بیمارستانیتهرانبیمارستان روانپزشکی نیایش17

هود صنعتیاهوازشرکت بهره برداری نفت و گاز کارون18

سردخانه جسد با استاندارد هواپیمایی جهانیتهرانهواپیمایی آسمان19

یخسازتهرانصنایع هوایی آتا20

یخسازتهرانشرکت آما21

 تختخوابی200تجهیزات آشپزخانه صنعتی بیمارستان تهرانبیمارستان دادگستری تهران22

سردخانه جسداراكشهرداری شهباز23
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سردخانه جسدکرجبیمارستان باهنر کرج24

تعمیرات کامل لوازم آشپزخانه صنعتیتهرانکارخانه جات داروپخش25

نوع كارهاي انجام شدهمحل اجراسازمان یا شركترد

تجهیزات آشپزخانه صنعتیشهریاربیمارستان تامین اجتماعی شهریار1

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و قفسه بندیتهرانبیمارستان عرفان نیایش2

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و کافی شاپکرجکافه پالس عظیمیه کرج3

سردخانهگرگانشرکت نیکان پخش بهپرور4

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و قفسه بندیتهرانشرکت کارخانجات دارو پخش5

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و قفسه بندیکرجبیمارستان قائم کرج6

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و قفسه بندیتهرانبیمارستان شهدای گمنام7

سردخانه و تونل انجمادنظر آبادکشتارگاه نظر آباد8

قفسه بندی و رختکنتهرانبیمارستان آیت اهلل طالقانی9

آزمایشگاه و قفسه بندی عمومیتهرانبیمارستان خیریه خلیج10

قفسه بندی و اسکراپبجنوردبیمارستان بنت الهدی11

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و قفسه بندیخرم آبادبیمارستان اعصاب و روان12

قفسه بندی بیمارستانبروجردبیمارستان آیت اهلل بروجردی13

سردخانه های آزمایشگاهیخوزستان(ره)پتروشیمی بندر امام 14

لوازم آشپزخانه و ترولی خوراك گرمکالردشتبیمارستان قائم کالردشت15

لوازم آشپزخانه و سینی خوراك گرمالیگودرزالیگودرز (ع)بیمارستان امام صادق 16

لوازم آشپزخانه و پختتهرانبیمارستان بازرگانان17

لوازم آشپزخانه و پختتهرانبیمارستان قلب شهید رجایی18

کانتر گرم و ترولی خوراك گرمگرگانمرکز آموزشی پنجم آذر گرگان19

96پروژه هاي اجرا شده و در حال انجام شركت صنایع سردسازي تهران سال 
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لوازم آشپزخانهتبریزبیمارستان عالی نسب تبریز20

ترولی خوراك گرمصومعه سراصومعه سرا (ره)بیمارستان امام خمینی 21

تجهیزات آشپزخانه و استیل کاریکرجبیمارستان تخت جمشید22

سردخانه زیر صفر و باالی صفرتهرانشرکت تهران تارك23

تجهیزات آشپزخانهکرمانشاهایران خودرو کرمانشاه24

سردخانه داروییمالیربیمارستان غرضی مالیر25

هود استیل و تجهیزات آشپزخانهارومیههتل آریا ارومیه26

تجهیزات آشپزخانه و سردخانهکرج(عظیمیه کرج)کافه پدرا 27

سردخانه داروییتهرانشرکت رادین صنعت رایان28

سردخانه زیر صفر و باالی صفرشهریاربیمارستان تامین اجتماعی شهریار29

ف
دی

ر

نوع كارهاي انجام شدهمحل اجراسازمان یا شركت

(سازمان جهانی دارو)سردخانه دارویی تهرانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی1

سردخانه و آشپزخانهتهرانبیمارستان عرفان نیایش2

قفسه بندی عمومی و استیل کاریپاکدشتبیمارستان شهدای پاکدشت3

سردخانه و آشپزخانه صنعتیاشتهارد(مانا)شرکت دخانیات دراگون 4

سردخانهتهرانشرکت هواپیمایی آسمان5

قفسه بندی عمومی و استیل کاریتهرانبیمارستان عرفان نیایش6

 تنی5سه دستگاه سردخانه پاکدشتصنایع شیمیایی پارچین7

تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویسبجنورد تختخوابی بجنورد280بیمارستان 8

کابینت بندی و قفسه بندی عمومیبجنورد تختخوابی بجنورد280بیمارستان 9

کابینت بندی و قفسه بندی عمومیشیروان تختخوابی شیروان200بیمارستان 10

تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویسگنبد کاووسبیمارستان دکتر بسکی گنبد کاووس11

یخساز و تجهیزات آشپزخانهتهرانشرکت ایسیکو ایران خودرو12

تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و سردخانه جسدبروجرد(شرکت تامین آوا سالمت)بیمارستان آیت اله بروجردی 13

95پروژه هاي اجرا شده و در حال انجام شركت صنایع سردسازي تهران سال 
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اسکراپ سینک های اتاق عملمشهد(شرکت درنا آوند) (ع)بیمارستان امام رضا 14

قفسه بندی عمومی و استیل کاریسنندج تختخوابی کوثر سنندج540بیمارستان 15

ف
دی

ر

نوع كارهاي انجام شدهمحل اجراسازمان یا شركت

قفسه سردخانه و انبارهاتهراندانشگاه تهران1

تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویستاکستان(بیمارستان شفا)علوم پزشکی قزوین 2

قفسه بندی و استیل کاریتاکستان(بیمارستان شفاء)علوم پزشکی قزوین 3

سردخانه داروییتهرانهالل احمر تهران4

سردخانه و قفسه بندییزد(شرکت آپادانا کاوش ایرانیان)معدن یزد 5

تجهیزات آشپزخانهکرمانشاهشرکت توسعه گردشگری6

سردخانه زیر صفر و باالی صفرکرمانشاهشرکت توسعه گردشگری7

سردخانه کانکسعسلویهمجتمع گاز پارس جنوبی8

سردخانه و قفسه بندیتهران(دانشکده فنی)دانشگاه تهران 9

( دستگاه60)گرمخانه نگهداری غذا اهوازنفت و گاز مارون10

آشپزخانه و سلف سرویسالیگودرزبیمارستان فارابی الیگودرز11

سردخانه جسدشهریاربیمارستان تامین اجتماعی شهریار12

یخسازتهران(ایران خودرو)شرکت ساپکو 13

آشپزخانه و سلف سرویستهرانرستوران فردوس تهران14

تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویسنجف اشرفبیمارستان امیرالمومنین نجف15

قفسه بندی و استیل کارینجف اشرفبیمارستان امیرالمومنین نجف16

 دستگاه سردخانه19تهران(فدك)کیترینگ مرکزی راه آهن 17

استیل کاریتهران(فدك)کیترینگ مرکزی راه آهن 18

تجهیزات آشپزخانهتهران(فدك)کیترینگ مرکزی راه آهن 19

ف
دی

ر

نوع كارهاي انجام شدهمحل اجراسازمان یا شركت

تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویساشتهاردفنی حرفه ای کرج1

کابینت و قفسه بندی استیلتهرانبیمارستان ساسان2

 تحویل
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تجهیزات آشپزخانهکرج-تهرانشرکت کارخانجات داروپخش3

تجهیزات آشپزخانهکرج-تهرانشرکت دارویی پورسینا4

یخسازتهراندانشگاه تهران5

سردخانه کانکسعسلویهمجتمع گاز عسلویه6

قفسه بندی استیلکرج-تهرانشرکت دارویی پورسینا7

چهارگانه- قفسه بندی تهران(خانه سازی)بیمارستان خزانه 8

قفسه بندی و سینک استیلتهران(142شرکت )زندان بزرگ تهران 9

سردخانه زیر صفر و باالی صفرتهران(142شرکت )زندان بزرگ تهران 10

سردخانه زیر صفر و باالی صفرسنندج(شرکت بارژ)بیمارستان کوثر سنندج 11

سردخانه کانکسکرمانشاهشرکت پلیمر کرمانشاه12

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس13
-عسلویه

کنگان
تجهیزات آشپزخانه و سردخانه

سردخانه داروییزاهدانشرکت توزیع داروپخش14

قفسه بندی چهارگانهرودان-هرمزگان(غرب)بیمارستان عرفان 15

آشپزخانه و سردخانهتهران(خانه سازی)بیمارستان رودان 16

تجهیزات آشپزخانه و سردخانهمسجدسلیمان بهمن22بیمارستان 17

(انبار مرکزی)سردخانه مرکزی تهرانشرکت توزیع داروپخش18

تجهیزات آشپزخانهتهرانبیمارستان آپادانا19

قفسه بندی و استیل کاریتهرانقنادی بی بی20

قفسه بندی و استیل کاریتهرانشرکت دارویی ایران هورمون21

ف
دی

ر

نوع كارهاي انجام شدهمحل اجراسازمان یا شركت

تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویسبندر خمیرشرکت سیمان هرمزگان1

ترولی و استیل کاریتهرانبیمارستان ساسان2

تجهیزات آشپزخانهتبریزدانشگاه سراسری تبریز3

تجهیزات آشپزخانهزابلبیمارستان خیریه زابل4

قفسه بندی عمومیزابلبیمارستان خیریه زابل5

تجهیزات آشپزخانهتهراننمایشگاه بین المللی تهران6

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل
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تجهیزات آشپزخانهتهرانشرکت دارو پخش7

 تنی50سردخانه اهوازگروه صنعتی فوالد ایران8

سردخانه جسدجیرفتبیمارستان امام خمینی جیرفت9

سردخانه زبالهقائمشهر(خانه سازی)بیمارستان ولیعصر قائمشهر 10

تجهیزات آشژزخانه و سردخانه کانکسیعسلویهسازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس11

ماشین ظرفشوییتهرانبیمارستان صارم12

سردخانه جسد و استیل کاریتهرانبیمارستان گاندی13

تجهیزات آشپزخانهتهرانبیمارستان گاندی14

 دستگاه9سردخانه تهرانشرکت سازه پایدار صبا15

سردخانه زیر صفر و باالی صفرتهراناسالمشهر (ع)بیمارستان امام رضا 16

تجهیزات آشپزخانهتهراندانشگاه سراسری تهران17

سردخانه زیر صفر و باالی صفرسنندج کوثر سنندج540بیمارستان 18

ترولی و استیل کاریتهرانشرکت پارس گستر مینو19

ف
دی

ر

نوع كارهاي انجام شدهمحل اجراسازمان یا شركت

سردخانه زیر صفر ، باالی صفربندرعباسآلومینیوم المهدی1

سلف سرویس و کابینتتهرانبیمارستان قلب شهید رجایی2

آشپزخانه و سلف سرویسقزوینبیمارستان والیت قزوین3

تجهیزات استریل و اسکراپتهرانبیمارستان چشم پزشکی نگاه4

تجهیزات آشپزخانه و آبدارخانهتهرانشرکت سیمان اسپندار5

تجهیزات آشپزخانهتهرانپژوهشکده پلیمر6

تجهیزات آشپزخانه وسلف سرویسخرمشهردانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر7

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتهرانبیمارستان قلب شهید رجایی8

CSRقفسه بندی عمومی و میز بندی تهران(شرکت طرح و اجرای خانه سازی)بیمارستان لبافی نژاد 9

قفسه بندی عمومیتهرانبیمارستان جم10

قفسه بندی عمومیتهرانشرکت تندیس سازه ماندگار11

تجهیزات آشپزخانه صنعتیخرم آباد(علوم پزشکی لرستان)بیمارستان رحیمی خرم آباد 12
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سردخانه داروییاشتهاردشرکت بهپرور13

سلف سرویس و کابینتدامغاندانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان14

 دستگاه سردخانه زیر صفر و باالی صفر5تهران(پیشگامان خوراك تابان)شرکت سایپای تهران 15

هود آشپزخانه ، هواساز و سانترفیوژتهرانمسجد صفا17

سردخانه نگهداری داروهمدان ـ نکاءشرکت توزیع دارو پخش18

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویسزنجان(خانه سازی)زنجان  (ع)بیمارستان امام حسین 19

ف
دی

نوع كارهاي انجام شدهمحل اجراسازمان یا شركتر

تجهیزات آشپزخانه صنعتیبرازجان(شرکت سازه اسکلت بوشهر)زندان برازجان 1

سردخانه زیر صفر ، باالی صفر و زبالهبرازجان(شرکت سازه اسکلت بوشهر)زندان برازجان 2

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتهرانبرج میالد تهران3

قفسه بندی عمومی و بیمارستانیتهرانبیمارستان نگاه تهران4

قفسه بندی عمومی و بیمارستانیتهرانبیمارستان جم تهران5

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز6

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتهرانبیمارستان شهدای یافت آباد7

سینک اسکراپکنگاوربیمارستان کنگاور8

قفسه بندی عمومی و بیمارستانیسبزوار(خانه سازی)پلی کلینیک تخصصی سبزوار 9

میزبندی و هودهای آزمایشگاهیسبزوار(خانه سازی)پلی کلینیک تخصصی سبزوار 10

یخچالهای صنعتی با سیستم های خاصتهرانبیمارستان فیاض بخش11

تجهیزات آزمایشگاهی خاصتهران(پژوهشکده هسته ای)سازمان انرژی اتمی ایران 12

قفسه بندی عمومیتهرانشرکت تندیس سازه ماندگار13

14
دانشکده دندانپزشکی بین )دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

(الملل
CSRقفسه بندی عمومی و تهران

تجهیزات سلف سرویستهران(دانشکده علوم توانبخشی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی15

میزبندی و هودهای آزمایشگاهیرشت(خانه سازی)درمانگاه عمومی شماره دو رشت 16
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قفسه بندی عمومی و میزبندی آزمایشگاهیزنجان(خانه سازی)زنجان  (ع)درمانگاه امام حسین 17

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویسزنجان(خانه سازی)زنجان  (ع)درمانگاه امام حسین 18

قفسه بندی عمومی و بیمارستانیرشت(خانه سازی)درمانگاه عمومی شماره دو رشت 19

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانهسکوی سلمان(منطقه الوان)شرکت نفت فالت قاره 20

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویستهران شرکت سرمایه گذاری آبزی طعام21

تجهیزات آشپزخانه صنعتیجم شرکت خدمات غیر صنعتی گاز ایران22

قفسه بندی عمومی و میزبندی آزمایشگاهینهبندان(خانه سازی)درمانگاه عمومی نهبندان 23

2و تهران 1سردخانه مرکزی تهران تهران شرکت توزیع دارو پخش24

تجهیزات آشپرخانه صنعتیاهواز شرکت ملی حفاری ایران25

تجهیزات آشپزخانه صنعتیاهواز نفت و گاز مارون26

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سرو سرویستهران بیمارستان شهید رجائی قلب تهران27

تجهیزات آشپزخانه  و سرو سرویسقزوین والیت قزوین220بیمارستان 28

قفسه بندی عمومی و هود آزمایشگاهیتهرانشرکت ایران هورمون29

ي
نوع كارهاي انجام شدهمحل اجراسازمان یا شركترد

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه هاکرمانشاهکارخانه کاشی کاژه1

سکوبندی ، کابینت ، و هود  آزمایشگاهیتهران(پژوهشکده هسته ای)سازمان انرژی اتمی ایران 2

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتهرانهتل پارسیان انقالب تهران3

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه هاساوهندامتگاه ساوه4

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویساصفهاناصفهان (ع)بیمارستان امام حسین 5

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویستهرانبیمارستان جم6

سردخانه جسدتهرانبیمارستان جم7

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و رختشویخانهتهرانبیمارستان شهدای یافت آباد8

قفسه بندی عمومیتهرانشرکت داروسازی ایران هورمون9

 تحویل
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(عدد  ) 18سینک اسکراپ کرمانشاه(بیمارستان دکترکرمانشاهی)شرکت هیتلند 10

کابینت و سینک اسکراپقممجتمع صنعتی بعثت11

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتهرانهتل چهار ستاره لواسان12

سردخانه زیر صفر ، باالی صفردماونددانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند13

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه هاسنندجبیمارستان مروت سنندج14

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه هاتهرانمسجدالنبی ولنجک15

تجهیزات اتاق های تمیز و سینک اسکراپاصفهاناصفهان (ع)بیمارستان امام حسین 16

سردخانه زیر صفر ، باالی صفرهشتگردبیمارستان امام جعفر صادق هشتگرد17

سردخانه زیر صفر ، باالی صفر و زبالهقزوین تختخوابی قزوین آموزشی220بیمارستان 18

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویسقزوین تختخوابی قزوین آموزشی220بیمارستان 19

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویسزاهدانکارخانه سیمان سیستان20

سردخانه زیر صفر ، باالی صفر و زبالهزاهدانکارخانه سیمان سیستان21

سردخانه زباله و سردخانه جسد و قفسه بندیتهرانبیمارستان چشم پزشکی نگاه22

دستگاه سردخانه ، سینک اسکراپ5کرمانشاهبیمارستان سنقر23

 با تجهیزات جانبیMEIKOماشین ظرفشویی تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز24

زابل(شرکت بازرگانی خانه سازی ایران)دی کلینیک زابل25
تجهیزات آشپزخانه صنعتی و خط سلف سرویس و رختشویخانه و قفسه 

بندی عمومی

میز بندی و هودهای آزمایشگاهیزابل(شرکت بازرگانی خانه سازی ایران)دی کلینیک زابل26

سردخانه زیر صفر و باالی صفربندرعباسآلومینیوم المهدی27

سردخانه باالی صفرشیرازآرامستان احمدی شیراز28

میزبندی و هودهای آزمایشگاهیآمل(شرکت بازرگانی خانه سازی ایران)پلی کلینیک تخصصی آمل29

قفسه بندی عمومی بیمارستانیآمل(شرکت بازرگانی خانه سازی ایران)پلی کلینیک تخصصی آمل30

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل

 تحویل



ف
دی

ر

نوع كارهاي انجام شدهمحل اجراسازمان یا شركت

قفسه بندی عمومی بیمارستانیتهرانبیمارستان فوق تخصصی بهمن1

2
تختخوابی 400بیمارستان )دانشگاه علوم پزشکی اراك

(امیرالمومنین
قفسه بندی عمومی- تجهیزات آزمایشگاهی ، رختشویخانه استریلاراك

3
تختخوابی 400بیمارستان )دانشگاه علوم پزشکی اراك

(امیرالمومنین
تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانهاراك

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانهتهرانشرکت بن آرمه پروژه بازیافت شهرداری4

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانهاراكاردوگاه اصالح و تربیت اراك5

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتهرانشرکت تام ایران خودرو6

قفسه بندی عمومی بیمارستانیتهرانشرکت پاالیش نفت تهران7

 دستگاه سردخانه کانکس2کرمانشاهشرکت خطوط لوله و مخابرات کرمانشاه8

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتبریزتبریز (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 9

تجهیزات سردخانهتهران(عج)موسسه خیریه حضرت صاحب االمر 10

تجهیزات آزمایشگاهیکیش(سلولهای بنیادی)شرکت همانند ساز بافت11

تجهیزات آشپزخانه صنعتیاراكاردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی اراك12

سردخانه زیر صفر و باالی صفراراكاردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی اراك13

پنج دستگاه سردخانه زیر صفر ، باالی صفر و زبالهتهران تختخوابی امید200بیمارستان 14

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویستهران تختخوابی امید200بیمارستان 15

(پیش ساخته)سردخانه آزمایشگاهی شیرازدانشکده پیراپزشکی-دانشگاه علوم پزشکی شیراز16

17
 (ع)بیمارستان امام حسین)شرکت مهندسین مشاور همگون 

(اصفهان
 واحد4سردخانه جسد و سردخانه ساختمانی اصفهان

 واحد4سردخانه زیر صفر و باالی صفر پاکدشتشرکت مواد غذایی ثمین آفرین18

CCU و ICUتجهیزات قفسه بندی ، کابینت و میزهای بخش قزوین(بیمارستان بوعلی قزوین)دانشگاه علوم پزشکی قزوین 19

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویستهران تختخوابی فرمانیه50بیمارستان  20

تحویل

87 - 88بخشي از پروژه هاي انجام شده شركت صنایع سردسازي تهران سال 

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

 مرحله كار

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل



تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویستهران تختخوابی یاس50بیمارستان  21

تجهیزات آشپزخانه صنعتیتهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی22

ي
نوع كارهاي انجام شدهمحل اجراسازمان یا شركترد

1
تعمیرگاه  (توربین جنوب )شرکت مناطق نفت خیز جنوب 

مرکزی آغاجاری
میز بندی آزمایشگاهیامیدیه

تجهیزات آشپزخانه صنعتیسنندجنیروی زمینی سپاه منطقه غرب2

سلف سرویس –آماده سازی تهرانگنجینه اسناد ملی3

4
 تختخوابی 96بیمارستان  )دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

(گیالنغرب
تجهیزات آشپزخانه صنعتی استریل رختشویخانهگیالن غرب

تجهیزات آشپزخانه صنعتی سردخانه و سلف سرویسخمینسازمان زندانها و اقدامات تامینی استان مرکزی5

واحد سردخانه و آشپزخانه صنعتی15 تنی  300سرد خانه خارگ(عملیات عمومی خارگ)پایانه های صادرات مواد نفتی 6

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویس مرکزینجف آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد7

8
 220- شرکت عرفان غرب –بیمارستان  فوق تخصصی عرفان 

تختوابی
استریل رختشویخانه –تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهران

تجهیزات سکوبندی و هود و شیرآالت آزمایشگاهتهرانشرکت عرفان غرب –بیمارستان عرفان 9

سردخانه زیر صفر و باالی صفرتهرانشرکت عرفان غرب –بیمارستان عرفان 10

تجهیزات آشپزخانه صنعتی ،سردخانه و سلف سرویستهرانساختمان  مرکزی حوزه هنری تبلیغات اسالمی ـ شرکت آالوه11

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و،سلف سرویستبریز(علوم پزشکی تبریز) تختخوابی 400 (ع )مرکز درمانی امام رضا12

 دستگاه سردخانه کانکس9خارگپایانه های صادرات مواد نفتی13

دستگاه5سردخانه زیر صفر و باالی صفرشیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز14

تجهیزات آزمایشگاهی و سردخانه جسداصفهانپاالیش نفت اصفهان15

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویسکرمانشاهشرکت خطوط لوله و مخابرات کرمانشاه16

سردخانه زیر صفر و باالی صفرتهرانشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی17

شرکت تو سعه گردشگری ایران

(هتل پنج ستاره چابهار)

ي
محل اجراسازمان یا شركترد

مرحله 

كار

تحویلتهرانمرکز دارویی هالل احمر خیابان جشنواره تهران پارس1  متر مکعب1000 واحد 2سردخانه نگهداری دارو 

نوع كارهاي انجام شده

تحویل

 مرحله كار

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

83 – 84بخشي از پروژه هاي انجام شده شركت صنایع سردسازي تهران سال 

تجهیزات آشپزخانه صنعتی ، کافی شاپ و سردخانه زیر صفر و باالی صفرچابهار18

85 - 86بخشي از پروژه هاي انجام شده شركت صنایع سردسازي تهران سال 

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل

تحویل



تحویلتهرانکارخانجات زمزم واحد شادآباد2

تحویلتهرانمرکز تحقیقات مهندسی ژنتیک گیاهی  سازمان آموزش عالی3

تحویلاهواز(آوشین)نیشکر اهواز پروژه فارابی 4

تحویلتهرانجماران (ره )مجموعه دو امام خمینی 5

تحویلبندرعباسحوزه علمیه بستک6

تحویلتهران(آموزش عالی  )مرکز پژوهشکده اساتید 7

تحویلکرجدانشگاه آزاد واحد گوهردشت کرج8

تحویلکرجدانشگاه کشاورزی واحد مهرشهر کرج9

تحویلکرمانشاهپاالیشگاه نفت کرمانشاه10

تحویلسیا بیشه(پروژه سد سیا بیشه  )شرکت ساختمانی تابلیه 11

تحویلکرمانشاه(خانه سازی) تختخوابی کرمانشاه 100بیمارستان 12

تحویلکرمانشاه(علوم پزشکی ) تختخوابی هرسین 100بیمارستان 13

تحویلتبریزپاالیشگاه نفت تبریز14

تحویلبمشرکت گنجینه توس- بیمارستان بم15

تحویلتهرانساختمان مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری16

تحویلمریوان تختخوابی مریوان64بیمارستان 17

تحویلارومیه(واحد خرید دانشگاه  )دانشگاه ارومیه18

محل اجراسازمان یا شركترد

تهرانشرکت استات اویل نروژ1

خاركشرکت نفت فالت قاره2

قطب آبادشرکت نفت تلمبه خانه مهراران3

تهراندانشگاه امام صادق4

تهران(شهرك قدس)مجتمع میالد نور 5

تهران(جاده قم)پادگان انصار المهدی 6

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه های ثابت

تجهیزات قفسه بندی آشپزخانه صنعتی و آبدارخانه

تجهیزات قفسه بندی  بیمارستانی

سردخانه زیر صفر و باالی صفر و تجهیزات آشپزخانه صنعتی

سردخانه های پیش ساخته کانکس

 متر مکعب500 واحد 1سردخانه نگهداری مواد و عصاره

 واحد سردخانه مخصوص نگهداری مواد12

 سردخانه های پادگان

سردخانه ها و تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه های ساختمانی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه ها

سردخانه های ثابت مجتمع

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و رختشویخانه

گرمخانه و سردخانه مجتمع آزمایشگاهی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

 واحد4سردخانه های مرکزی  

قفسه بندی و سردخانه –تجهیزات آشپزخانه صنعتی 

قفسه بندی بیمارستانی

استریل و رختشویخانه –تجهیزات آشپزخانه صنعتی 

تجهیزات سکوبندی و هود و شیرآالت آزمایشگاه

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه های ثابت

82بخشي از پروژه هاي انجام شده توسط شركت صنايع سرد سازي تهران سال 

كارهاي انجام شده

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه های ثابت

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویس



خاركشرکت نفت جزیره خارك7

تهرانسردخانه مرکزی (شهرك غرب)مجتمع میالد نور 8

ي
محل اجراسازمان یا شركترد

تهران تختخوابی قلب تهران300بیمارستان 1

تهرانبنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی2

جهرمبیمارستان جهرم3

تهرانمجتمع بهزیستی رفیده4

تهرانمرکز تدارکات دارویی هالل احمر5

بیرجنددانشگاه بیرجند6

تهرانفرهنگستان زبان وادب فارسی7

تهرانبیمارستان پارس8

کرمانشاهشرکت پاالیش نفت9

اهوازکاالی نفت  تهران10

ایذهاصفهان –خط لوله مارون  –شرکت ساختمانی وزوا 11

تهرانشرکت سهامی زمزم ایران12

تهرانلوازم پزشکی و دارویی –جمعیت هالل احمر ایران 13

تهرانبیمارستان آرش14

اراكپاالیشگاه اراك15

بندر عباسشرکت فراورده های نفتی16

تهرانبیمارستان مرکزی شرکت نفت17

عسلویه3 نفت پارس جنوبی فاز 3سایت18

ماروناهواز –شرکت حفاری ایران 19

کرمانشاهشرکت پاالیش نفت20

سردخانه ها

سردخانه ها و یخچالها

سردخانه ها

سردخانه مرکز

 واحد2سردخانه 

81بخشي از پروژه هاي انجام شده شركت صنایع سردسازي تهران سال 

سردخانه های زیر صفر و باالی صفر

یخچالهای ایستاده

چهار دستگاه سردخانه باالی صفر و زیر صفر

سرد خانه پیش ساخته باالی صفر

نوع كارهاي انجام شده

سردخانه های جسد

سردخانه پیش ساخته

سردخانه جسد

سردخانه های زیر صفر و باالی صفر

سرد خانه های صنعتی –تجهیزات آشپزخانه صنعتی 

سردخانه ها

سردخانه زیر صفر و باالی صفر

تجهیزات آشپزخانه صنعتی ها و سردخانه ها

سرد خانه زیر صفر و باالی صفر

تجهیزات سرو غذا و ترولیهای گرم وسرد بیمارستانی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویس،سرد خانه ها سردخانه های کانتینری

تجهیزات آشپزخانه صنعتی سردخانه ها

سردخانه زباله



کرمانشاهشرکت پاالیش نفت21

بندر عباس(مهراران  ) (تلمبه خانه  )شرکت ملی نفت ایران 22

دهدزاصفهان –خط لوله مارون  –شرکت ملی نفت 23

تهراندانشگاه شهید بهشتی24

3سد کارون تهران –شرکت ساختمانی تابلیه 25

میانهسد استور –شرکت ساختمانی تابلیه 26

قزوینشرکت صنعتی نیرومحرکه27

بروجردسازمان فنی حرفه ای28

تهرانشرکت صنعتی ایرفو29

مارونشرکت حفار اهواز30

کرمانشاهشرکت پاالیش نفت31

بندر عباس(تلمبه خانه مهراران  )شرکت ملی نفت ایران 32

اهوازشرکت ملی مناطق نفت خیز33

ایذهاصفهان –خط لوله مارون  –شرکت ملی نفت 34

ف
دی

ر

محل اجراسازمان یا شركت

نور(خانه سازی)مرکز اداری ، درمانی نور   1

لوشان(خانه سازی)مرکز اداری ، درمانی لوشان 2

آبادان(خانه سازی)درمانگاه هشت شهریور آبادان3

بندر امام(خانه سازی)درمانگاه بندر امام   4

اهواز(خانه سازی)درمانگاه کوی ملت اهواز   5

سراوان(خانه سازی)مرکز اداری درمانی سراوان  6

اصفهان(خانه سازی)تختخوابی غرضی  220بیمارستان7

پل سفید(خانه سازی)درمانی پل سفید  –مرکز اداری 8

نکا(خانه سازی)درمانگاه نکا   9

شاهرود(خانه سازی) تختخوابی شاهرود 220بیمارستان 10

تهران(خانه سازی) تهران   11درمانگاه شعبه 11

ورامینخانه سازی– تختخوابی ورامین 220بیمارستان 12

چناران(خانه سازی)درمانگاه چناران   13

سکوبندی و قفسه بندی هودهای آزمایشگاهی

تجهیزات سکوبندی و هود های آزمایشگاهی

نوع كارهاي انجام شده

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

سکوبندی و قفسه بندی بیمارستانی

سکوبندی هود ها–تجهیزات آزمایشگاهی 

تجهیزات سکوبندی و هود های آزمایشگاهی

سکوبندی هود ها-تجهیزات آزمایشگاهی –قفسه بندی بیمارستانی 

سکوبندی و قفسه بندی هودهای آزمایشگاهی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی وسردخانه زیرصفروباالی صفر

سکوبندی و قفسه بندی هودهای آزمایشگاهی

82 و 81، 80بخشي از پروژه هاي انجام شده توسط شركت صنایع سرد سازي تهران سال 

سکوبندی هود ها-تجهیزات آزمایشگاهی –قفسه بندی بیمارستانی 

سکوبندی و قفسه بندی هودهای آزمایشگاهی

تجهیزات سکوبندی و هود های آزمایشگاهی

سکوبندی هود ها–تجهیزات آزمایشگاهی 

سکوبندی هود ها–تجهیزات آزمایشگاهی 

(گریدل  )دستگاه جوجه گردان 

سرد خانه –تجهیزات آشپزخانه صنعتی 

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه

هودهای آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

(گریل  )دستگاه جوجه گردان 



فریمان(خانه سازی)درمانگاه فریمان  14

رشت(خانه سازی) شهریور رشت 17بیمارستان 15

دماوند(خانه سازی)بیمارستان دماوند   16

آمل(خانه سازی)بیمارستان آمل  17

بیرجند(خانه سازی)بیمارستان بیرجند   18

اصفهاناداره کل استاندارد تحقیقات استان اصفهان19

مبارکه(خانه سازی) تختخوابی مبارکه 224بیمارستان 20

بوکان(خانه سازی)مرکز اداری بوکان   21

نطنز(خانه سازی)مرکز اداری درمانی نطنز 22

خوانسار(خانه سازی)مرکز اداری درمانی خوانسار 23

فومن(خانه سازی)بیمارستان فومن 24

رامسر(خانه سازی)بیمارستان رامسر 25

تهراننوباف ایران26

ف
دی

محل اجراسازمان یا شركتر

تهرانمرکز مطالعات ریاست جمهوری1

تهرانبانک ملت ایران2

شیرازشرکت خرد3

مشهدبانک ملت ایران4

مشهدکتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5

تهرانموزه ملی ایران6

قم( نفره 5000)مدرسه عالی امام خمینی قم 7

زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان8

مهدی شهردانشگاه مهندسی شهر سمنان9

زنجاندانشگاه زنجان10

تهرانبیمارستان مرکزی شرکت نفت11

اندیشهخانه سازی– تختخوابی مهرانشهر کرج 96بیمارستان 12

شاهرود(خانه سازی) تختخوابی شاهرو 220بیمارستان 13

شاهرود(خانه سازی) تختخوابی شاهرو 220بیمارستان 14

رودهندانشگاه آزاد رودهن15

تهرانبیمارستان مادران16

تجهیزات سکوبندی و هود های آزمایشگاهی و قفسه بندی  عمومی

تجهیزات سکوبندی و هود های آزمایشگاهی و قفسه بندی  عمومی

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

سردخانه ها و یخچالهای صنعتی –تجهیزات آشپزخانه صنعتی 

سردخانه ها و یخچالهای صنعتی ورختشویخانه–تجهیزات آشپزخانه صنعتی 

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویس

تجهیزات سرو غذا وترولیهای گرم و سرد بیمارستانی

79 - 80بخشي از پروژه هاي انجام شده توسط شركت صنایع سرد سازي تهران سال 

سلف سرویس و رختشویخانه –تجهیزات آشپزخانه صنعتی 

سرد خانه ها ویخچالهای صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و رختشویخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویس

سردخانه ها و یخچالهای صنعتی –تجهیزات آشپزخانه صنعتی 

سردخانه ها و یخچالهای صنعتی–تجهیزات آشپزخانه صنعتی 

سردخانه ها و یخچالهای صنعتی–تجهیزات آشپزخانه صنعتی 

نوع كارهاي انجام شده

سردخانه ها و یخچالهای صنعتی –تجهیزات آشپزخانه صنعتی 

سکوبندی، قفسه بندی و هود های آزمایشگاهی

سکوبندی، قفسه بندی و هود های آزمایشگاهی

سکوبندی، قفسه بندی و هود های آزمایشگاهی

سکوبندی، قفسه بندی و هود های آزمایشگاهی

سکوبندی، قفسه بندی و هود های آزمایشگاهی

سکوبندی و هود های آزمایشگاهی

سکوبندی و  هود های آزمایشگاهی

تجهیزات سکوبندی و هود های آزمایشگاهی و قفسه بندی عمومی

سردخانه ها

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سرد خانه ها

سردخانه ها و یخچالهای صنعتی–تجهیزات آشپزخانه صنعتی 

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات سکوبندی و هود های آزمایشگاهی



ساوه(خانه سازی) تختخوابی ساوه   96بیمارستان 17

تهرانساختمان مرکزی وزارت مسکن و شهر سازی18

تهرانمجتمع تجاری میالد نور19

چابهارمجتمع تجاری پردیس چابهار20

تفرشدانشگاه امیر کبیر تفرش21

نورشرکت مخابرات22

سمناندانشگاه سمنان23

ي
محل اجراسازمان یا شركترد

تهرانشرکت تابا شیمی1

تهرانبیمارستان توانبخشی هالل احمر2

تهران(ره  )مرکز نشر آثار امام 3

اصفهانذوب آهن اصفهان4

تهرانمرکز توانبخشی هالل احمر5

(خانه سازی)بیمارستان پارس آباد مغان  6
پارس آباد 

مغان
عسلویه3 نفت پارس جنوب فاز 7 و 6سایت 7

مشهدآشپزخانه صنعتی مرکزی استان قدس رضوی پخت مرکزی8

بیرجنددانشکده کشاورزی9

تهرانفرهنگستان علوم پزشکی10

تبریز(خانه سازی) تختخوابی ارم  300بیمارستان11

الیگودرز(خانه سازی)درمانگاه الیگودرز 12

شوش(خانه سازی)درمانگاه شوش 13

عسلویه3 فاز 8 ، 9آشزخانه هیوندایی شماره 14

مشهد(خانه سازی)درمانگاه بالل حبشی مشهد   15

تهران(خانه سازی) تهران   6درمانگاه شعبه 16

هشتگرد(خانه سازی)درمانگاه دی کلینیک هشتگرد   17

تهراندفتر شورای تشخیص مصلحت نظام18

لواسان تهران(ره  )مجتمع فرهنگی ورزشی امام 19

تهرانشرکت صنعتی آما20

تجهیزات آشپزخانه صنعتیاهوازشرکت ساختمانی آوشین سایت نیشکر21

80بخشي از پروژه هاي انجام شده توسط شركت صنایع سرد سازي تهران سال 

تجهیزات میز بندی و قفسه بندی و هود ها ی آزمایشگاهی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و خط سلف سرویس سردخانه ها و یخچالها

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و خط سلف سرویس سردخانه ها و یخچالهای

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه زیر صفر و باالی صفر

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سلف سرویس

تجهیزات میز بندی و قفسه بندی و هود ها وسکوهای آزمایشگاهی

تجهیزات میز بندی و قفسه بندی و هود ها وسکوهای آزمایشگاهی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و خط سلف سرویس سردخانه ها و یخچالهای

تجهیزات میز بندی و قفسه بندی و هود ها وسکوهای آزمایشگاهی

بخش استریل و  –ترولیها  –تجهیزات آشپزخانه صنعتی صنعتی و آشپزخانه صنعتی فرعی 

رختشویخانه
تجهیزات آشپزخانه صنعتی و خط سلف سرویس سردخانه ها و یخچالهای صنعتی 

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و خط سلف سرویس سردخانه ها و یخچالهای صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی، سردخانه ها و یخچالهای صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی، سردخانه ها و یخچالهای صنعتی

آشپزخانه صنعتی فرعی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی، سردخانه ها ویخچالهای صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی، سردخانه ها ویخچالهای صنعتی

نوع كارهاي انجام شده

سکوها و هود های آزمایشگاهی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی، ،سلف سرویس، یخچالهای صنعتی

هودها و سرد خانه های زیر صفر وباالی صفر

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه ها

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و یخچالها

تجهیزات آشپزخانه صنعتی، سردخانه ها و یخچالها

سردخانه های مخصوص نگهداری مواد شیمیایی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه های زیر صفر و باالی صفر



اندیمشک(خانه سازی) تختخوابی  96بیمارستان22

مرودشت(خانه سازی) تختخوابی  96بیمارستان23

ي
محل اجراسازمان یا شركترد

تهرانپادگان امام حسین1

تهران نفره3000پادگان پرندك 2

تهرانپادگان لشکرك3

تهرانهتل انقالب4

تهرانهتل کوثر5

تهرانبیمارستان عیوض زاده6

تهران(خانه سازی)بیمارستان پارس   7

تهرانزندان کچویی8

تهرانبیمارستان ساسان9

تهرانبیمارستان سوم شعبان10

تهرانسازمان زندانها دشت بهشت11

تهرانموسسه طلوع12

سقز(خانه سازی)بیمارستان سقز  13

شهرکرد(خانه سازی) تختخوابی  224بیمارستان 14

بهبهان(خانه سازی) تختخوابی بهبهان   96بیمارستان 15

آبادانهتل آزادی آبادان16

زاهدان(بیسکویت سازی  )کارخانجات نان رضوی 17

آغاجاریشرکت گاز پروژه آغاجاری18

مشهدکارخانجات کنسرو سازی رضوی19

مشهد(آرد رضوی  )کارخانجات نان رضوی 20

مشهدآستان قدس رضوی ، باغ ملک آباد21

اراكپاالیشگاه اراك22

بندر عباسشرکت فراوردهای نفتی23

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه ها

نوع كارهاي انجام شده

قفسه بندی عمومی بیمارستان وتجهیزات آشپزخانه صنعتی و رختشویخانه

قفسه بندی بیمارستانی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه ها

سردخانه ها و یخچالهای صنعتی- تجهیزات آشپزخانه صنعتی

سردخانه ها و یخچالهای صنعتی- تجهیزات آشپزخانه صنعتی و رختشویخانه

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و رختشویخانه

سردخانه ها و یخچالهای صنعتی- تجهیزات آشپزخانه صنعتی و رختشویخانه

سردخانه ها و یخچالهای صنعتی- تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی سردخانه ها

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

سردخانه ها و یخچالهای صنعتی و رختشویخانه ها- تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و رختشویخانه

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه ها

76،77،78،79بخشي از پروژه هاي انجام شده توسط شركت صنایع سرد سازي تهران سال 

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه ها

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه ها

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه ها

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه ها

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه ها

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه ها

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه ها

تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سردخانه ها
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