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 معرفی:

 هایتخصصی سازی عرصه ،7831از بدو تأسیس در سال « گروه مهندسین داریان»یکی از اهداف عالی

گیری از متخصصین کارآمد و پرسنل ماهر خود، مجموعه های عمرانی بوده است. لذا این شرکت با بهرهفعالیت

تأسیس  ،های فوالدیو دقت در تمامی مراحل سازهرا با هدف افزایش کیفیت « گروه مهندسین سازه فوالد داریان»

ای ههمچنین در راستای افزایش کیفیت و سرعت در ارائه خدمات مربوط به ساخت و اجرای سازه نموده است. 

مترمربع  0066در زمینی به مساحت بیش از  »کارخانه اسکلت فوالدی اتحاد»رکت اقدام به تأسیس فوالدی، این ش

 تن در ماه نمود. 0066زیربنا و با ظرفیت 

مرکب  هایهای فوالدی جوشی و پیچی، سقفتوان تیم مهندسی و تخصصی این شرکت در طراحی انواع سازه

روز ب یزات، ادوات و امکانات کامل و ساخته و . . . در کنار تجهای پیشههای فضاکار، سازهعرشه فوالدی سازه

های عرشه فوالدی، سند بالست و ساخته، سقفپیش هایسازه، فوالدی هایسازهاین شرکت در زمینه اجرای 

( و . . . موجب گشته است تا این شرکت بتواند خود را به Shop Drawingهای اجرایی )شات بالست، تهیه نقشه

ت و نظار ینبر اهای قدرتمند در این عرصه در بین جامعه عمرانی کشور نشان دهد. عالوه ان یکی از شرکتعنو

 اشد. بهای فوالدی میی سازهای این شرکت در زمینهههای پیشرفته جوش یکی دیگر از توانمندیانجام آزمایش

 یهای این شرکت در زمینهاز پروژهبرخی اجمالی سعی شده است تا به طور مجموعه بر این اساس در این 

 های فوالدی معرفی گردد.سازه
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  تناژ آدرس پروژه

   76667 آبادجنت مسکونی وسک -مجتمع تجاری 

مجتمع هوا- فضا )شهرک شهید 

 خرازی(
  70666 انتهای اتوبان همت

  7666  چیتگر -کوهک  اداری طوبی -مجتمع تجاری 

  0666  شهرک غرب وزارت علومساختمان 

  0666  آبادیافت چهارراه فارسیجخلبازار مبل 

  0666  شهرک شهید بهشتی -اتوبان شهید بابایی  پروژه شهید بهشتی

  8666  خیابان کامران -خیابان فرشته  پروژه کامران

  8666  نبش خیابان ملکی - پارستهران چهارراه پروژه شهید توحیدی

  0066  صحرا -خیابان پارسا  -خیابان الهیه  آسمان الهیهپروژه 

  7066 تختی خ  فرشته نبش خ فرشته

  066 ساختمان سپیدار – 0آبکوه  –خ فرمانیه  –نیاوران  آبکوه

  086 0پالک  –کوچه صدر  –خ یکتا  –زعفرانیه  زعفرانیه

  066 روبه روی  پارک خانواده -میدان دانشگاه  اوین

  006 بنفشه خ –آفرین  خ به –میدان ولیعصر  هدایت

  7036 بنفشه خ –آفرین  خ به –میدان ولیعصر  ولیعصر

  006 ستاری خ -ونک میدان از باالتر – خ ولیعصر نیرو انتظامی آماد

  006 نبش یاسمن شرقی-آذر مینا خیابان-فرمانیه یاسمن

  066 خ باستان –خ سپند  –اقدسیه  باستان

  006 نور بست بن–جنوبی  دیباجی دولت

  006 میدان شعاع -هفت تیر شعاع

مسکونی فرماندهان نیروی  مجتمع

 انتظامی
  7066 بشارت خ –خ امام خمینی  -سوهانک 

  166 بشارت خ –خ امام خمینی  -سوهانک  راهور ناجا مجتمع مسکونی

  0066 جنب مترو  چیتگر زیتون
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 تناژ آدرس پروژه

  0366 چیتگر باالی دریاچه مصنوعی –انتهای همت  آسمان

  366 اریست خ نبش -ونک میدان از باالتر – خ ولیعصر بانک چشم

  7366 مرکز خرید توچال-خ سیزدهم  –ولنجک  خرید توچال مرکز

 006 بهستان هشتم –پاسداران  پاسداران

  166 تختی خیابان روبروی – خ فرشته فرش عظیم زاده

 7006 پویان بست بن –کریمی  خیابان دزاشیب

 366 نبش خ بهداری –خ کارگر جنوبی  کارگر

  0666  پارک ساعی ینبنزپمپجنب  -خیابان ولیعصر  طبقه سرو و سپهر ساعی 07پروژه 

 


