
  

  

  
 

 

 

 

  

   

   بخشی از رزومه گروه صنعتی آپامه 

   

 1    4و منطقه   1انتقال گاز منطقه  22  سيمان تهران 

 2  آب و فاضالب استان تهران ، خراسان جنوبی، هرمزگان   23  سيمند کابل ابهر ، ايمن تابلو 

 3  آلومنيوم سازی ايران ، آلومينيوم المهدی   24  شرکت ملی نفت  

 4   برج ميالد تهران   25  شهرداری بندر امام خمينی ، کرج ،  آبيک ، زنجان ، الهيجان  

 5   بيمارستان قلب تهران بيمارستان شريعتی تهران ،  26  صنايع شيمايی ايران  

 6  بيمارستان زنجان ، بيمارستان ورامين ، بيمارستانن البرز،قائم  27  عوارضی اصفهان کاشان   

 7  بوستان طيعت ، بوستان آزادگان   28   فرماندهی انتظامی تهران ، شهريار  

 8   بانک ملت  بانک مرکزی ، بانک گردشگری ،  29   فرودگاه مهر آباد، امام خمينی 

 9   پااليش گاز فجر جم ، پااليشگاه گاز بيد بلند   30  فوالد اکسين خوزستان ، فوالد آلياژی ايران  

 10  پااليش نفت تهران ، اصفهان ، بندرعباس، سپاهان، شازند  31  گروه بهمن  

 11   کاويان کردستان،مبين پترو شيمی آريا ساسول ، بسپاران،جم،خارک،پرديس،فجر، 32  گروه سايپا  

 12  پخش فرآورده های نفتی تهران، استان مرکزی   33   گروه صنعتی ايران خودرو

 13   تله کابين توچال ، رامسر  34  گروه صنعتی بهشهر ، مارگارين 

 14   جايگاه سوخت تهران، کرج ، قزوين ، گرمسار  35   گروه مپنا ) لکومونيو ، برق و کنترل( 

 15   حرم شاه عبدالعظيم  36   مجتمع تجاری اداری مگامال،  پاالديوم، سام سنتر، ارگ تجاری 

 16   خط لوله و نفت منطقه لرستان  37  مجتمع تجاری آوا ستر، آرين ، اوپال 

 17   قزوين، علوم پزشکی  دانشگاه تهران، اروميه، علوم انتظامی، علوم 38   نمايشگاه بين المللی تهران ، تبريز، شيراز، همدان 

 18   راهنمايی و رانندگی استان مرکزی، استان البز  39  نيروگاه اهواز، آبادان  ، بيستون ، رودشور،نوشهر  

 19  سازمان آتش نشانی کرج    40  تهران   -تهران ، شيراز ، هايپر سان  -هايپر استار

 20  سازمان بنادر و دريا نوردی   41   هتل استقالل تهران، هتل المپيک تهران 

 21  سنگ آهن مرکزی، صنايع مس سرچشمه کرمان   42  هتل و مجموعه تله کابين نمک آبرود 

   

 
   

 

   

 


