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 رزومه کارگاه فنی مهندسی موسوی

 سال پوشش ابعاد)مترمربع( سیستم وان پروژهعن کارفرما مکان ردیف
مدت انجام  

 پروژه 

 تهران 1
وزارت  

 کشور 

سقف استخر  

مجتمع فرهنگی 

 ورزشی ونک 

کشویی از  

 وسط بازشو 
 ماه 6 89 کوپل 1225

 تهران 2
ناجا تهران  

 بزرگ 

سقف باشگاه غدیر  

نیروی انتظامی  

 تهران

کشویی از  

 وسط بازشو 
 ماه 3 90 پلی کربنات 250

 اصفهان 3
هیئت مدیره  

 پاساژ

سقف نورگیر  

 پاساژ صفویه 

تک ماژول  

 کشویی
 ماه 1 90 پلی کربنات 50

 حاج آقا فرید  اصفهان 4
سقف رستوران  

 شهریار

ماژول از   2

 بازشو وسط 
 ماه 1 91 پلی کربنات 40

 اصفهان 5
مجتمع فوالد  

 مبارکه

سقف استخر  

مجتمع فرهنگی 

ورزشی باغ  

 فردوس 

ماژول   16

کشویی از  

 وسط بازشو 

 ماه 5 92 شیشه لمینت  258

 اصفهان 6

تعاونی 

مسکن 

هوانیروز  

 ارتش 

سقف سیتی سنتر  

شمال شهر  

 )خورزوق( 

ماژول   2

 بازشو 
422 

پلی کربنات  

 PHHتخت  
 ماه 5 93

 اصفهان 7
هیئت امنا 

 مسجد 

سقف حیاط مسجد  

 شهدای برزان 

کروی از  

 وسط بازشو 
 ماه 2 93 پلی کربنات 80

 اصفهان 8
آقای مهندس  

 نواب 

سایبان متحرک  

 خودرو 

ماژول   4

 تلسکوپی
 ماه 1 93 پلی کربنات 60
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 اصفهان

آقای مهندس  

 رمضانپور

سقف تمام  

گالوانیزه استخر  

 پشت بام 

تک ماژول  

 کشویی
 ماه 2 94 شیشه لمینت  80

 اصفهان 10
آقای دکتر  

 ابطحی 

سایبان متحرک  

 خودرو 

ماژول   3

 تلسکوپی
 ماه 1 94 پلی کربنات 30

 آقای زهبری  شوش  11
سایبان متحرک  

 خودرو 

ماژول   3

 تلسکوپی
 ماه 1 94 پلی کربنات 30

 اصفهان 12
آقای دکتر  

 فیض بخش 
 سقف نورگیر

تک ماژول  

 کشویی
 ماه 2 94 شیشه لمینت  15

 اصفهان 13
مهندس  

 فروغی 

سقف پارک آبی  

آبسار )سپاهان  

 شهر( 

ماژول   14

کشویی  

بازشو از  

 وسط 

7000 
ساندویچ پانل  

 + کروگیت 
 ماه 5 95

 اصفهان 14
هیئت امنا 

 مسجد 

مسجد ائمه اطهار  

 پزوه خوراسگان 

تک ماژول  

 کشویی
276 

گالوانیزه  ورق 

 رنگی
 ماه 3 95

 اصفهان 15
آقای مهندس  

 برادران
 سقف حیاط منزل 

ماژول   3

 تلسکوپی
150 

ورق گالوانیزه  

 رنگی
 ماه 5 95

 آقای محمدی  فوالدشهر  16

سقف و دیواره  

  VIPرستوران 

مجتمع پزشکان به  

 شکل  Lصورت  

ماژول   8

 تلسکوپی
 ماه 2 95 شیشه لمینت  120

 قزوین 17
آقای دکتر  

 یوسفی

سایبان متحرک  

 خودرو 

ماژول   6

کشویی  

 تلسکوپی

 ماه 1 95 پلی کربنات 36

 اصفهان 18
آقای مهندس  

 سکوت 
 سقف نورگیر

تک ماژول  

 کشویی
 هفته 2 95 شیشه لمینت  25
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 اصفهان 19
سازمان  

 زندان ها
 سقف سالن مالقات 

تک ماژول  

 کشویی
 ماه 2 96 پلی کربنات 145

 اصفهان 20
آقای دکتر  

 نصر
 ماه 1 96 پلی کربنات 120 تلسکوپی سقف حیاط منزل 

 اصفهان 21
آقای دکتر  

 ندیمی

سایبان متحرک  

 خودرو 
 هفته 1 96 پلی کربنات 25 تلسکوپی

 کوهان 22
آقای دکتر  

 ایزدجو 
 سقف نورگیر

ماژول   2

کشویی  

 تلسکوپی

 ماه 1 96 شیشه لمینت  12

23 
اردکان 

 یزد

هیئت امنا 

 مسجد 
 مسجد زیرده 

ماژول از   2

 وسط بازشو 
150 

ورق گالوانیزه  

 رنگی
 ماه3 97

24 
اردکان 

 یزد

هیئت امنا 

 مسجد 
 فاطمیه اردکان 

ماژول   2

بازشو  

 تلسکوپی

100 
ورق گالوانیزه  

 رنگی
 ماه 3 97

 دهاقان 25
آقای مهندس  

 اسماعیلی

سایبان متحرک  

 خودرو 

ماژول   5

 تلسکوپی
 ماه 1 97 پلی کربنات 30

26 
شاهین 

 شهر

آقای مهندس  

 قائدی 

سقف حیاط خلوت  

 منزل

ماژول   3

 تلسکوپی
 ماه 1 97 شیشه لمینت  10

 اصفهان 27
آقای دکتر  

 مدنی
 روز  10 97 پلی کربنات 9 ریلی نورگیر متحرک 

 اصفهان 28
آقای مهندس  

 علوی 
 نورگیر متحرک 

تک ماژول  

 کشویی
 هفته1 97 پلی کربنات 18

 اصفهان 29
آقای رخش  

 ماه

متحرک  سایبان 

 حیاط 

ماژول   4

 تلسکوپی
 روز  15 98 پلی کربنات 17
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 تهران 30
آقای دکتر  

 ندیمی
 هفته1 98 شیشه لمینت  20 ثابت نورگیر هرمی

 آقای بابائی تهران 31
سقف متحرک  

 استخر 

موتوره   5

شیبدار با  

ماژول های  

 تلسکوپی

 روز  40 98 شیشه لمینت  65

32 
شاهین 

 شهر

آقای گیتی  

 فر 

میانی پاساژ  ُوید 

 گیتی
 ماه1 98 پلی کربنات 210 ثابت

 اصفهان 33
آقای مهندس  

 رمضانپور
 هفته1 98 ورق گالوانیزه  دستگاه1 ثابت حوض جکوزی 

 اصفهان 34

مصلی  

بزرگ  

 اصفهان

 هفته2 98 پلی کربنات 117 ثابت نورگیر

 روز  5 98 شیشه لمینت  7 متحرک  نورگیر آقای حسینی  اصفهان 35

36 
شاهین 

 شهر
 24 ثابت سایبان خودرو  آقای بهرامی 

پلی کربنات  

 خنک کننده
 روز  4 98

 اصفهان 37

مصلی  

بزرگ  

 اصفهان

 روز  15 98 ساندویچ پانل 73 ثابت سقف و دیواره ها 

 نورگیر آقای رفیعیان اصفهان 38
متحرک  

 تلسکوپی
 روز  15 98 شیشه لمینت  8

 اصفهان 39
آقای  

 جانثاری

سقف متحرک  

 رستوران بام شهر 

متحرک  

 تلسکوپی
 روز45 98 ساندویچ پانل 350

40 
شاهین 

 شهر

خانم توشه  

 جو 
 سایبان حیاط منزل 

متحرک  

 تلسکوپی
 روز  15 98 پلی کربنات 35

https://www.musavico.ir/


 

 
5 

https://www.musavico.ir/                

 کارگاه فنی مهندسی موسوی 
 

 آقای رشیدی  مازندران 41

گردان  صفحه 

نمایشگاهی ایران 

 خودرو 

متحرک  

 برقی
 روز  23 98 ورق فوالد  دستگاه 1

 شاهی آقای   اصفهان 42
سقف متحرک  

 استخر 

متحرک  

 تلسکوپی
 روز  40 98 شیشه لمینت  35

 اصفهان 43
کلینیک شهید 

 کمالپور
 33 ثابت سقف 

ساندویچ پانل  

 کربناتو پلی 
 هفته 1 98

 روز  15 98 شیشه لمینت  3 ثابت نورگیر گرد  خانم ساتع اصفهان 44

 آقای حدادی  اصفهان 45
سقف متحرک  

 استخر 
 روز   38 99 ساندویچ پانل 126 متحرک  

 اصفهان   46
آقای شیشه  

 فروش 
 روز  30 99 پلی کربنات 45 متحرک   سایبان تلسکوپی 

 سقف متحرک   آقای احمدی  اصفهان   47
متحرک  

 یک تکه 
32 

شیشه  

سکوریت  

 لمینت

 روز  30 99

 شهرکرد  48
خانم  

 طهماسبی
 سایبان متحرک  

متحرک  

 تلسکوپی
 روز  20 99 پلی کربنات  20

49 
شاهین 

 شهر
  50  ثابت سقف شیشه ای  آقای دادخواه 

شیشه  

سکوریت  

 لمینت

 روز  21 99

 اصفهان   50

سازمان  

رفاهی  

 تفریحی

سقف ثابت  

 ومتحرک استخر 

متحرک و  

 ثابت
600 

ساندویچ پانل )  

متحرک (و  

پلی کربنات  

 )ثابت ( 

 روز  60 99
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 روز  45 99 کربناتپلی  50 متحرک  سایبان تلسکوپی آقای تیموری  اصفهان 51

 اصفهان   52
آقای  

 کدخدایی
 9و  36 متحرک  سقف متحرک 

ساندویچ پانل  

 و شیشه 
 روز  45 99

 اصفهان 53
سیتی سنتر 

 زرین شهر 
 سقف متحرک  

متحرک  

 شیشه ای 
600 

شیشه  

سکوریت  

 لمینت 

 ماه 4 99

 اصفهان 54
آقای بهنام  

 لباف

ساخت صفحه  

 گردان خودرو 

متحرک  

 برقی
 روز  60 99 ورق فوالدی  دستگاه 2

 اصفهان 55
آقای کریمی  

 حدادی 

سقف متحرک  

 استخر 
 50و 70و 110 متحرک 

ساندویچ پانل ،  

شیشه لمینت ،  

 شیشه 

 روز  120 1400

56 
خمینی 

 شهر
 خانم عمادی 

سایبان متحرک  

 خودرو 
 روز  30 1400 پلی کربنات  40 متحرک 

57 
خمینی 

 شهر

آقای  

 مرتضوی 

سقف متحرک  

 استخر تلسکوپی 
 روز  50 1400 پلی کربنات 80 متحرک 

 آقای برهانی  اصفهان 58
سقف متحرک  

 گنبدی شکل 
 روز  60 1400 بدون پوشش  مترقطر گنبد 6 متحرک 

 اصفهان 59
شرکت فوالد  

 آلیاژی
 ماه 4 1400 پلی کربنات 210 متحرک  سقف متحرک  

 اصفهان 60
شرکت چدن  

 سازان
 ماه 2 1400 کربناتپلی  360 متحرک  سقف متحرک  

 آقای عابدی  اصفهان 61
سقف متحرک از  

 وسط بازشو 

و    متحرک

 ثابت

  30سقف ،  85

 دیواره

ساندویچ پانل  

وشیشه  

 سکوریت 

 روز  60 1400
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روز  60  1400 
شیشه  

سکوریت  
 لمینت

70  
متحرک و  

 ثابت
سقف ثابت و  
 دیواره متحرک 

 62 اصفهان آقای ندیمی 

روز   60  1400 
پلی کربنات  

فاف تخت ش  
 متحرک   105

سقف متحرک  
 حیاط 

 63 اصفهان آقای اعالیی 
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