
در زمینه نیروگاه، نفت، گاز، کارخانجات سیمان، سد و سیلو EPC طراحی و اجراي پروژه هاي

توسعه سیلوها
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ساخت سیلوهاي بتنی و فلزي  با 
ظرفیت هاي مختلف

ساخت دودکش هاي بلند با 
ارتفاعات  مختلف

ساخت کارخانجات سیمان با 
ظرفیت هاي مختلف

اجراي  پروژه هاي نیروگاهی و 
ساخت برجهاي خنک کن نیروگاهها

اجراي پروژه هاي نفتی
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نیروی انسانی

عنوان

مقدمھ

نمودار سازمانی

گواھینامھ ھا

اعضای ھیئت مدیره

سایر پروژه ھا

پروژه ھای در دست اجرا

تشویق نامھ ھا

ماشین آالت و تجھیزات 

پروژه ھای بھ اتمام رسیده

پروژه ھای سیلو

پروژه ھای نیروگاھی

پروژه ھای دودکش

پروژه ھای کارخانھ سیمان
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مقدمه



مقدمه:
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شرکت توسعه سیلوها طی سالها تالش پیگیر خود در راه سازندگی و آبادانی این 
سرزمین الهی، راه هاي دشوار و پر فراز و نشیبی را پیموده و از تنگناهاي بسیاري 
گذر کرده است و به لطف پروردگار بزرگ، همچنان با شور و اشتیاق روزافزون در 
این راه گام برمی دارد تا شاید بتواند سهم کوچکی در آبادانی ایران اسالمی داشته 
به منظور اجراي طرح هاي جدید زیربنایی  باشد. این شرکت در روز 1365/09/17

تأسیس شده و تاکنون بیش از یکصد طرح بزرگ عمرانی و صنعتی را در نقاط 
گوناگون کشور اجرا نموده و هم اکنون در جاي جاي این سرزمین زیبا، سازه هاي 

بلند ساخته شده توسط این شرکت مایه ي افتخار و سربلندي است. از میان 
طرح هاي اجرا شده ي شرکت توسعه سیلوها می توان به احداث سیلوهاي 

میلیون تن، ساخت کارخانجات  اندوخته سازي گندم مجموعاً به گنجایش 2.53
هزار تن در روز و نیز اجراي سازه  هاي بلند  سیمان به ظرفیت تولید بیش از 28

اشاره کرد که از فاصله ي  دودکش بتنی و فلزي)  نیروگاهی ( 25برج خنک کن و 9
چندین کیلومتري نگاه عالقمندان به صنعت و پیشرفت کشور را به خود جلب 

می کند. از سوي دیگر، این شرکت از پیشتازان صدور خدمات فنی و مهندسی به 
به بعد در خارج از کشور نیز فعالیت  خارج از کشور بوده و از سال 1375

چشمگیري داشته و از جمله تاکنون در کشورهاي ترکمنستان و سوریه در حدود 
اجرا   (.E.P.C ) میلیون تن سیلوي اندوخته سازي گندم به صورت تمام ساخت 1.5

نموده است.
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نمودار  سازمانی 
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مه هاگواهینا
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نام و نام خانوادگــی:

لیسانس/ برق - الکترونیکمدرك تحصیــــلی:

رئیس هیات مدیرهسمت/ پست سازمانی:

شروع و پایان مدت سمت / پست سازمانیمحل کارنام سازمانردیف
زمان همکاري

تاکنونرئیس هیات مدیرهتهرانشرکت توسعه سیلوها1 از 1392

- 1371رئیس هیات مدیرهتهرانشرکت خدمات زیربنایی2 1374

- 1366مدیر عامل و رئیس هیئت مدیرهتهرانشرکت توسعه سیلوها3 1391

سرپرست نصب ماشین آالت تهرانمجري طرح سیلوها4
- 1361سیلو 1366
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اعضاي هیات مدیره
در زمینه نیروگاه،کارخانجات سیمان، سد و سیلو EPC طراحی و اجراي پروژه هاي

مشخصات اعضاي هیأت مدیره 

سعید صفایی

سـوابــق کــاري:



نام و نام خانوادگــی:

لیسانس/ عمران عمرانمدرك تحصیــــلی:

عضو هیئت مدیره ومدیر عاملسمت/ پست سازمانی:

شروع و پایان مدت سمت / پست سازمانیمحل کارنام سازمانردیف
زمان همکاري

تاکنونعضو هیئت مدیره و مدیر عاملتهرانشرکت توسعه سیلوها1 از 1392

تهرانشرکت توسعه سیلوها2
کارشناس امور فنی و اجرایی - 
رئیس کارگاه - مدیر پروژه - 

مدیر فنی و معاون فنی و اجرایی
1371 - 1391
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اعضاي هیات مدیره
در زمینه نیروگاه،کارخانجات سیمان، سد و سیلو EPC طراحی و اجراي پروژه هاي

مشخصات اعضاي هیأت مدیره 

سعید غالمی

سـوابــق کــاري:



نام و نام خانوادگــی:

فوق لیسانس/ عمـرانمدرك تحصیــــلی:

سمت/ پست سازمانی:
نائب رئیس هیا ت مدیره و 

معاونت فنی وصدور خدمات فنی 
مهندسی

شروع و پایان مدت سمت / پست سازمانیمحل کارنام سازمانردیف
زمان همکاري

عضو هیات مدیره و معاونت فنی و تهرانشرکت توسعه سیلوها1
تاکنونصدور خدمات فنی ومهندسی از 1368

عضو هیات علمی و مسئول دفتر همداندانشگاه بوعلی سینا2
- 1364فنی 1368

1360مهندس ناظراهواز - شیرازپروژه هاي تامین آب شیراز و امام3

1359کارشناس مسئولکرمانحوادث غیر مترقبه کرمان4

1359کارشناس مسئولمینابانتقال تونل آب به سد میناب5
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اعضاي هیات مدیره
در زمینه نیروگاه،کارخانجات سیمان، سد و سیلو EPC طراحی و اجراي پروژه هاي

مشخصات اعضاي هیأت مدیره 

محمــود داودي

سـوابــق کــاري:
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نیروي انسانی



و بیشتر تمام وقتپاره وقت15105
607126668
454154550
120801715067217

157178335

و بیشتر تمام وقتپاره وقت15105
220002222
511077

431910205272
2081101

www tosee siloha com. - .

پرسنل کلیدي:

مهندس
تکنسین

کارگر
جمع

مهندس، تکنسین و کارگر

عناوین
جمعتجربه کاري

جمع کل

جمع کل

جمع

بازرگانی، مالی و اداري 

عناوین
جمعتجربه کاري

کارشناس
پشتیبانی
ستادي
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آالت و ماشین
تجهیزات



در سوریهدر ایران
11411
2129
38
45
510
61
75
82
94
102
113
121
13113
143
151
16610
173
182
1913
201
211
2242

11235
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جرثقیل هوایی )  تاور کرین ( 
بچینگ پالنت
تراك میکسر

تعداد دستگاه

لودر
جرثقیل موبیل

پمپ بتن
کامیون کمپرسی
کامیون کشنده

کامیون پمپ بتن
بابکت ( مینی لودر ) 

بیل مکانیکی
بلدوزر

دیزل ژنراتور
غلطک

سنگ شکن
کمپرسور هوا

تراکتور

ماشین آالت 

لیست ماشین آالتردیف

آسانسور باالبر
جمع کل ماشین آالت 

مینی بوس
ماشین سبک و سواري

آتش نشانی
آمبوالنس



در سوریهدر ایران
19
230
325
46
512
64
723
87
937
1031
1122
1275
1348
متر مربع14 25000

تن15 تن1500 300
ست16 1
متر مربع17 500
ست18 ست250 250
19170170
20300300

یوك قالب لغزنده

www.tosee-siloha.com

تن جک سیستم لغزنده 3

سیلوي سیمان
تیفور و جرثقیل زنجیري

قالب ثابت
متعلقات قالب لغزنده

قالب کولینگ تاور دوکا

دینام ویبراتور برقی و بنزینی و دیزلی

خم کن آرماتور برقی

تن جک سیستم لغزنده 6

ابزارآالت و تجهیزات  

تعداد دستگاهلیست ابــزار آالتردیف

اره فلکه اي-اره سه کاره-کندگیر نجاري
رکتی فایر

دوربین نقشه برداري
غلطک دو چرخ

کمپکتور
بتونیر

اینچ الی  4 پمپ کفکش-الکتروپمپ نصب روي شاسی 2
اینچ الی  6 جوش پلی اتیلن  1/2

قیچی آرماتور بري برقی

قالب لغزنده
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پروژه هاي به اتمام  
رسیده



پروژه هاي اجــرا شده نیـروگاه، کارخـانه سیمــان، سیــلو، بـرج خنــک 
کن  در اقصی نقـاط ایــران
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7

برج خنک کن در کشور سوریه سیلو و 2 ساخت 10
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سیلو فلزي در کشور ترکمنستان ساخت 6
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سال تحویل محل اجــرانام پروژهردیف
کارفرماموقت

سازمان غالت سوریه1390سوریهسیلوي درعا1
سازمان غالت سوریه1390سوریهسیلوي شنشار2
سازمان غالت سوریه1389سوریهسیلوي سراقب3
سازمان غالت سوریه1389سوریهسیلوي شرکراك4
سازمان غالت سوریه1389سوریهسیلوي صرین5

سازمان غالت سوریه1389سوریهطرح توسعه سیلوهاي صرین و شرکراك وعالیه6

سازمان غالت سوریه1389سوریهطرح توسعه سیلوهاي کابکا و صباح الخیر7
سازمان غالت سوریه1389سوریهسیلوي هنیده8
سازمان غالت سوریه1388سوریهسیلوي تل حمیس9
سازمان غالت سوریه1388سوریهسیلوي عالیه10
سازمان غالت سوریه1387سوریهسیلوي صباح الخیر11
سازمان غالت سوریه1387سوریهسیلوي کبکا12
شرکت ذوب آهن اصفهان1385اصفهانسیلوهاي کک سازي طرح توازن ذوب آهن13
مجري طرح سیلوها1383بیجارسیلوي بیجار14

بایرام علی ، گوالنلی ، یاشلیک ، سیلوهاي ترکمنستان15
وزارت کشاورزي و صنایع 1380پاراخات ، قزل آوارت و تاشوز

غذایی ترکمنستان
سازمان غله1380بجنوردسیلوي بجنورد16
مجري طرح سیلوها1380خرم آبادسیلوي خرم آباد17
مجري طرح سیلوها1380گالکیش / گنبدانبار مکانیزه گنبد18

ساخت و نصب ماشین آالت سیلوهاي آباده ، 19
سازمان غله1380آباده ، کاشان ، نیشابور ، بجنوردکاشان ، نیشابور ، بجنورد

سازمان غله1377آبادهسیلوي آباده20
مجري طرح سیلوها1377زاهدانسیلوي زاهدان21
سازمان غله1377کاشانسیلوي کاشان22
مجري طرح سیلوها1377کرمانشاهسیلوي کرمانشاه23
سازمان غله1377نیشابورسیلوي نیشابور24

ساخت و نصب ماشین آالت سیلوهاي زاهدان ، 25
مجري طرح سیلوها1377زاهدان ، کرمانشاه و اهوازکرمانشاه و اهواز

سازمان بنادر و کشتیرانی1374بندر امام خمینیسیلوي ترانزیتی بندر امام خمینی26
مجري طرح سیلوها1373همدانسیلوي همدان27
مجري طرح سیلوها1372گنبدسیلوي گنبد28
مجري طرح سیلوها1371کرمانسیلو و کارخانه آرد کرمان29
مجري طرح سیلوها1371شیرازسیلوي شیراز30

شرکت مپنا1389سوریهبرج خنک کن نیروگاه جندر31
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پروژه هاي سیلو سازي

پروژه هاي برجهاي خنک کن



سال تحویل محل اجــرانام پروژهردیف
کارفرماموقت

پروژه هاي سیلو سازي شرکت مپنا1389-1388سوریهبرج خنک کن/ شمعها/ تجهیز نیروگاه تشرین32

برجهاي خنک کننده نیروگاه سیکل ترکیبی 33
شرکت مپنا1391پاکدشتدماوند فاز 2

برجهاي خنک کننده نیروگاه سیکل ترکیبی 34
شرکت مپنا1389پاکدشتدماوند فاز 1

نورهان صنایع ، بهین سامان 1385یزدبرج خنک کن نیروگاه یزد35
سرزمین

شرکت مپنا1382مشهدبرج خنک کن نیروگاه شریعتی36
شرکت مپنا1382نیشابوربرج خنک کن نیروگاه نیشابور37
شرکت مپنا1381قزوینبرج خنک کن نیروگاه شهید رجایی38
شرکت مپنا1381خويبرج خنک کن نیروگاه خوي39
شرکت مپنا1379فردیسبرج خنک کن نیروگاه منتظر قائم40

شرکت مپنا1390زنجاننیروگاه گازي زنجان 413
شرکت مپنا1388کهنوجنیروگاه کهنوج42
شرکت مپنا1391عسلویهنیروگاه بعثت(پارس جنوبی)43
شرکت مپنا1385پاکدشتنیروگاه گازي دماوند فاز 442
شرکت مپنا1384پاکدشتنیروگاه گازي دماوند فاز 451
شرکت مپنا1383کازروننیروگاه گازي کازرون46
شرکت پتروشیمی فجر1380ماهشهرنیروگاه پتروشیمی فجر47
یزد48 BOP شرکت مپنا1393یزدنیروگاه
شرکت مپنا1394ماهشهرنیروگاه ماهشهر49

شرکت سیمان تهران1393تهرانکارخانه سیمان تهران50
کارخانه سیمان منددشتی51 شرکت سیمان منددشتی1392خورموجفاز 1
شرکت سیمان گیالن سبز1391دیلمانکارخانه سیمان گیالن سبز52
شرکت سیمان آبیک1388آبیککارخانه سیمان آبیک53
شرکت سیمان آبیک1388آبیککارخانه سیمان آبیک خط 542
سیمان ممتازان کرمان1386کرمانکارخانه سیمان ممتازان کرمان55

شرکت سیمان آبیک1385آبیکافزایش ظرفیت بارگیرخانه کارخانه سیمان آبیک56

شرکت سیمان فارس نو1385شیرازکارخانه سیمان فارس نو57
شرکت سیمان الرستان1385الرستانکارخانه سیمان الرستان58
شرکت سیمان آبیک1385آبیکسیلوي کلینکر کارخانه سیمان آبیک59
شرکت سیمان اصفهان1379اصفهانطرح توسعه کارخانه سیمان اصفهان60
شرکت سیمان بوشهر1377بوشهرکارخانه سیمان بوشهر61
شرکت سیمان اردبیل1374اردبیلکارخانه سیمان اردبیل62
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پروژه هاي نیروگاه گازي

پروژه هاي کارخانه سیمان



سال تحویل محل اجــرانام پروژهردیف
کارفرماموقت

پروژه هاي سیلو سازي شرکت سیمان نی ریز1374نی ریزکارخانه سیمان نی ریز63
شرکت سیمان بهبهان1371بهبهانبهسازي کارخانه سیمان بهبهان64

شرکت شیشه سازي قزوین1387ابهردودکش کارخانه شیشه سازي قزوین65
شرکت ذوب آهن اصفهان1386اصفهاندودکش ها و اسکلت فلزي طرح توازن66
شرکت مپنا1380شازنددودکش نیروگاه حرارتی شازند اراك67
شرکت توانیر1371کرمانشاهدودکش نیروگاه بیستون68
شرکت توانیر1371همداندودکش نیروگاه غرب69
شرکت شیشه ساوه جام1369ساوهدودکش کارخانه شیشه سازي ساوه جام70

شرکت نورافزار گستر1380هشتگردپروژه اپتیک71
ملی صنایع مس ایران1393زاهدانمعدن مس چهل کوره72
پارس جنوبی73 و 10 شرکت اویک1384عسلویهعملیات ساختمانی فاز 9

عملیات ساختمانی طرح پروژه هاي توربین 74
شرکت مهندسی و ساخت 1391فردیسصنعتی نیروگاه توگا

توربین مپنا
شرکت تعاونی کارکنان 1391تهرانمجتمع مسکونی بلوار آسیا75

موسسه جهاد توسعه
شرکت تعاونی توسعه سیلوها 1384تهرانمجتمع مسکونی سعادت آباد76

و منابع آب
وزارت جهاد سازندگی1376تهرانمجتمع فرهنگی ورزشی جهادگران77

ساختمان معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد 78
نواب) وزارت جهاد سازندگی1372تهرانسازندگی(

شرکت ایران خودرو1382تهرانپل رو گذرایران خودرو79
شهرداري منطقه 13769تهرانپل کن جاده قدیم کرج80
شرکت ایران خودرو1375تهرانپل زیرگذر ایران خودرو81
شهرداري منطقه 13759تهرانپل کن جاده مخصوص کرج82
دفتر فنی جهاد سازندگی1376کرجمرکز تحقیقات دامپروري کرج83
دفتر فنی جهاد سازندگی1376ساريمرکز تحقیقات دامپروري ساري84
دفتر فنی جهاد سازندگی1376اهوازمرکز تحقیقات دامپروري اهواز85

هیئت امناي طرح زیارتی 1374تهرانعملیات اجرایی مرقد شهداي هفتم تیر86
مرقد شهداي هفتم تیر

www.tosee-siloha.com

سایر پروژه ها

پروژه هاي دودکش
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پروژه هاي سیلو



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

عددتعداد : تنظرفیت :9 مترارتفاع :100000*5 37
مترقطر: سانتی متر9 25
مترارتفاع : مترطول :54 مترعرض :24 13

قالب بندي :قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

عددتعداد : تنظرفیت :9 مترارتفاع :100000*5 37
مترقطر: سانتی متر9 25
مترارتفاع : مترطول :54 مترعرض :24 13

قالب بندي :قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :
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مترمکعب 5* تن58000 5* 760

ضخــامت دیـــوار:
برجکـــار :

مترمربعاحجام اصلی : متر مربع180000*5 5* 78000
مترمکعب 5* تن85000 5*7000

کندوها :

مترمکعب 5* تن80000 5*5350
مترمکعب 5* تن45000 5* 650

EPCتنی به صورت سیلو 100،000 عنوان طرح  :   ساخت 5
و اجراي طرح توسعه

محل طرح  : سوریه/استان حسکه، حلب، رقه

1385 - زمان اجراي طرح  :   1390

کارفرما  :  اداره کل غالت سوریه

مشاور طرح  :   شرکت سازه پردازي ایران

مشخصـــات طـــرح

مشخصـــات طـــرح
کندوها :

ضخــامت دیـــوار:
برجکـــار :

مترمربعاحجام اصلی : متر مربع137000*5 5* 63000

مشاور طرح  :   شرکت سازه پردازي ایران

EPC تنی به صورت سیلو 100،000 عنوان طرح  :   ساخت 5

محل طرح  : سوریه/استان حسکه، حلب، رقه، درعا

1385 - زمان اجراي طرح  :   1390

کارفرما  :  اداره کل غالت سوریه



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

عددتعداد : تنظرفیت :36 مترارتفاع :30000 16/75
مترقطر: 21/84
مترارتفاع : مترطول :31/2 مترعرض :8 8
قالب بندي :قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

عددتعداد : تنظرفیت :18 مترارتفاع :50000 48/2
مترقطر: سانتی متر9/75 26

آرماتور بندي:قالب لغزنده :
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

مترمربعقالب بندي:خاکبرداري : 59000
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مترمکعب 83000

ضخــامت دیـــوار:
مترمربعاحجام اصلی : تن82500 3900

مترمکعب تن32000 680

کندوها :

عنوان طرح: عملیات ساختمانی کک سازي ذوب آهن اصفهان

محل طرح  :  اصفهــان

1382 - زمان اجراي طرح  :   1384

کارفرما  :  ذوب آهن اصفهان

مشاور طرح  :   شرکت فوالد تکنیک

مشخصـــات طـــرح

مترمکعب 6 * 92040
مترمکعب تن16566 6 * 1105

مشخصـــات طـــرح
کندوها

برجکـــار
مترمربعاحجام اصلی : 6 * متر مربع1671 6 * 21912

مشاور طرح  :   شرکت رعدان

تنی ترکمنستان سیلوي فلزي  30،000 عنوان طرح  :  6

محل طرح  :   بایرامعلی ، گوالنلی ، یاشلیک ، قزل آروات ، تاشائوز ، پاراخات

1377 - زمان اجراي طرح  :   1380

کارفرما  :   وزارت کشاورزي ترکمنستان



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

عددتعداد : تنظرفیت :12 مترارتفاع :50000 31
مترقطر: سانتی متر16 30
مترارتفاع : مترطول :45 مترعرض :25 10/40

قالب بندي :قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

مترطول : تنظرفیت :219/5 مترعرض :50000 46

بتن ریزي :قالب بندي :
کارهاي فلزي:آرماتور بندي :
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مترمربعاحجام اصلی : متر مکعب20000 25000
تن تن1300 300

مشخصات انبار :

مترمکعب تن251000 2650
مترمکعب تن39000 460

عنوان طرح  :   انبار مکانیزه گنبد

محل طرح  :   گنبـد

1374 - زمان اجراي طرح  :   1379

کارفرما  :   وزارت جهاد سازندگی - مجري طرح سیلوها

مشاور طرح  :   شرکت ساختمان و صنعت ایران

مشخصـــات طـــرح

مشخصـــات طـــرح
کندوها :

ضخــامت دیـــوار:
برجکـــار :

مترمربعاحجام اصلی : متر مربع24000 23000

مشاور طرح  :   شرکت ساختمان و صنعت ایران

تنی گنبد عنوان طرح  :   سیلوي  50،000

محل طرح  :   گنبـد

1366 - زمان اجراي طرح  :   1369

کارفرما  :   وزارت جهاد سازندگی - مجري طرح سیلوها



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

عددتعداد : تنظرفیت :36 مترارتفاع :100000 52
مترقطر: سانتی متر10 25
مترارتفاع : مترطول :63/5 مترعرض :32/6 10

ظرفیت :
مترارتفاع : مترطول :37 مترعرض :30 8

خاکبرداري :قالب لغزنده :

عددتعداد : تنظرفیت :36 مترارتفاع :120000 50/5
مترقطر: سانتی متر9/8 27/5
مترارتفاع : مترطول :68/3 مترعرض :24/15 9

ظرفیت :
بتن ریزي :قالب لغزنده :
کارهاي فلزي:خاکبرداري :
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مشاور طرح  :   شرکت ساختمان و صنعت ایران

تن در روز تنی کرمان و آسیاب آرد300 عنوان طرح: سیلوي 100،000

محل طرح  :   کرمان

1367 - زمان اجراي طرح  :   1371

کارفرما  :   وزارت جهاد سازندگی - مجري طرح سیلوها

مشخصـــات طـــرح
کندوها :

ضخــامت دیـــوار:
برجکـــار :
تن در روزآسیاب آرد : 300

کندوها :

متر مربع مترمکعب130000 90000

تنی شیراز عنوان طرح  :  سیلوي 120،000

احجام اصلی :

محل طرح  :   شیراز

1367 - زمان اجراي طرح  :   1371

کارفرما  :   وزارت جهاد سازندگی - مجري طرح سیلوها

مشاور طرح  :   شرکت ساختمان و صنعت ایران

مشخصـــات طـــرح

ضخــامت دیـــوار:
برجکـــار :

تن در روز 300 آسیاب آرد :

متر مکعب تن150000 650
مترمربعاحجام اصلی : متر مکعب125000 27000



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

عددتعداد : تنظرفیت :18 مترارتفاع :80000 51/20
مترقطر: سانتی متر12 27/5
مترارتفاع : مترطول :64/5 مترعرض :24/9 8/50

قالب بندي :قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

عددتعداد : تنظرفیت :18 مترارتفاع :67000 48/90
مترقطر: سانتی متر12/20 27/50
مترارتفاع : مترطول :56/4 مترعرض :25/5 10/05

قالب بندي :قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :
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مشاور طرح  :   شرکت ساختمان و صنعت ایران

تنی همدان عنوان طرح  :   سیلوي 80،000

محل طرح  :   همــدان

1368 - زمان اجراي طرح  :   1373

کارفرما  :   وزارت جهاد سازندگی - مجري طرح سیلوها

مشخصـــات طـــرح
کندوها :

ضخــامت دیـــوار:
برجکـــار :

مترمربعاحجام اصلی : متر مربع80000 19100

کندوها :

مترمکعب تن39859 2545
مترمکعب تن23131 332

تنی زاهدان عنوان طرح  :   سیلوي  67،000

محل طرح  :   زاهــدان

1373 - زمان اجراي طرح  :   1377

کارفرما  :   وزارت جهاد سازندگی - مجري طرح سیلوها

مشاور طرح  :   شرکت ساختمان و صنعت ایران

مشخصـــات طـــرح

مترمکعب تن38947 806

ضخــامت دیـــوار:
برجکـــار :

مترمربعاحجام اصلی : متر مربع56241 20231
مترمکعب تن50487 2992



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

عددتعداد : تنظرفیت :27 مترارتفاع :100000 46/6
مترقطر: سانتی متر12/2 27/5
مترارتفاع : مترطول :61/7 مترعرض :25/52 10/05

قالب بندي :قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

عددتعداد : تنظرفیت :18 مترارتفاع :50000 41
مترقطر: سانتی متر11 27/50
مترارتفاع : مترطول :52/7 مترعرض :17 9/50

قالب بندي :قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :
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مترمکعب تن22800 405

ضخــامت دیـــوار:
برجکـــار :

مترمربعاحجام اصلی : متر مربع52628 13608
مترمکعب تن67646 1940

کندوها :

مترمکعب تن21000 4600
مترمکعب تن40000 520

تنی خرم آباد عنوان طرح  :  سیلوي 50،000

محل طرح  :   خرم آبـاد

1375 - زمان اجراي طرح  :   1380

کارفرما  :   وزارت جهاد سازندگی - مجري طرح سیلوها

مشاور طرح  :   شرکت سازه پردازي ایران

مشخصـــات طـــرح

مشخصـــات طـــرح
کندوها :

ضخــامت دیـــوار:
برجکـــار :

مترمربعاحجام اصلی : متر مربع131000 20231

مشاور طرح  :   شرکت ساختمان و صنعت ایران

تنی کرمانشاه عنوان طرح  :   سیلوي 100،000

محل طرح  :   کرمانشـاه

1373 - زمان اجراي طرح  :   1377

کارفرما  :   وزارت جهاد سازندگی - مجري طرح سیلوها



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

عددتعداد : تنظرفیت :12 مترارتفاع :27500 43
مترقطر: سانتی متر10 25
مترارتفاع : مترطول :53 مترعرض :27 8

قالب بندي :قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

تنکارهاي فلزي:بتن ریزي : 3268مترمربعآجرچینی:484

عددتعداد : تنظرفیت :12 مترارتفاع :27500 43
مترقطر: سانتی متر10 25
مترارتفاع : مترطول :53 مترعرض :27 8

قالب بندي :قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :
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مترمکعب تن16566 467

ضخــامت دیـــوار:
برجکـــار :

مترمربعاحجام اصلی : متر مربع38096 25497
مترمکعب تن42644 1721

کندوها :

مترمکعب تن33812 1675
مترمکعب 14293

تنی کاشان عنوان طرح  :  سیلوي 27،500

محل طرح  :  کاشــان

1373 - زمان اجراي طرح  :   1377

کارفرما  :  سازمان غله کشور - معاونت طرحهاي عمرانی

مشاور طرح  :   شرکت پل رود

مشخصـــات طـــرح

مشخصـــات طـــرح
کندوها :

ضخــامت دیـــوار:
برجکـــار :

مترمربعاحجام اصلی : متر مربع38100 19790

مشاور طرح  :   شرکت پل رود

تنی آباده عنوان طرح  :   سیلوي 27،500

محل طرح  :   شیراز/ آباده

1373 - زمان اجراي طرح  :   1377

کارفرما  :   سازمان غله کشور - معاونت طرحهاي عمرانی



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

عددتعداد : تنظرفیت :12 مترارتفاع :27500 43
مترقطر: سانتی متر10 25
مترارتفاع : مترطول :53 مترعرض :27 8

قالب بندي :قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

عددتعداد : تنظرفیت :12 مترارتفاع :27500 43
مترقطر: سانتی متر10 25
مترارتفاع : مترطول :53 مترعرض :27 8

قالب بندي :قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :
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مترمکعب تن15701 455

تن 137

برجکـــار :
مترمربعاحجام اصلی : متر مربع37959 19839

مترمکعب تن20263 1604

1373 - زمان اجراي طرح  :   1377

کارفرما  :  سازمان غله کشور - معاونت طرحهاي عمرانی

مشاور طرح  :   شرکت پل رود

مشخصـــات طـــرح
کندوها :

ضخــامت دیـــوار:

محل طرح  :  نیشــابور

مترمکعب تن19658 1581
مترمکعب 12789

تنی نیشابور عنوان طرح  :  سیلوي 27،500

مشخصـــات طـــرح
کندوها :

ضخــامت دیـــوار:
برجکـــار :

مترمربعاحجام اصلی : متر مربع38094 11765

مشاور طرح  :   شرکت پل رود

تنی بجنورد عنوان طرح  :   سیلوي 27،500

محل طرح  :   بجنــورد

1374 - زمان اجراي طرح  :   1380

کارفرما  :   سازمان غله کشور - معاونت طرحهاي عمرانی



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

عددتعداد : مترارتفاع :5 31/5
مترقطر: سانتی متر19/8 35
عددتعداد : مترارتفاع :30 31
مترقطر: سانتی متر7/25 18
مترارتفاع : مترطول :60 مترعرض :27 15/5

عددتعداد : تنظرفیت :18 مترارتفاع :50000 48/2
مترقطر: سانتی متر9/75 26
مترارتفاع : مترطول :40/2 مترعرض :18/85 10/5

قالب بندي :قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :
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مترمکعب تن30000 700

ضخــامت دیـــوار:
برجکــار :

ضخــامت دیـــوار:
برجکـــار :

مترمربعاحجام اصلی : متر مربع60000 23000
مترمکعب تن20000 2500

محل طرح  :  بیجــار

1380 - زمان اجراي طرح  :   1383

کارفرما  :  وزارت جهاد سازندگی - مجري طرح سیلوها

مشاور طرح  :   شرکت سازه پردازي ایران

مشخصـــات طـــرح
کندوها :

تنی بیجار عنوان طرح  :  سیلوي 50،000

مشخصـــات طـــرح
کندوهاي بزرگ :

ضخــامت دیـــوار:
کنوهاي کوچک :

مشاور طرح  :   شرکت سانو

تنی بندر امام خمینی( ره)  عنوان طرح: سیلوي ترانزیت 500،000

محل طرح  :  بندر امام خمیــنی ( ر ه) 

1368 - زمان اجراي طرح  :   1371

کارفرما  :   وزارت راه - سازمان بنادر و کشتیرانی
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طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

دستگاه 5

تنآرماتور بندي:خاکبرداري : 2520
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

قالب بندي :

دستگاه 6

تنآرماتور بندي:خاکبرداري : 3000
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

قالب بندي :

www.tosee-siloha.com

متر مربع 125000

مگا واتظرفیت توربین : 156
مترمکعباحجام اصلی : 130000

مترمکعب 35000-

تعدادتوربین:مشخصات اصلی :

مترمکعب تن22000 39000

عنوان طرح  : عملیات ساختمانی نیروگاه گازي دماوند/ فاز1و2

محل طرح  :  پاکدشت/ جاده گرمسار

1380 - زمان اجراي طرح  :   1387

کارفرما  : شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران( مپنا) 

مشاور طرح  :   شرکت مپنــا

مشخصـــات طـــرح

مترمکعباحجام اصلی : 30000

عنوان طرح:نیروگاه متمرکز/واحدتولیدوجداسازي هواي فشرده

محل طرح  : منطقه آزاد بندر ماهشهر

1379 - زمان اجراي طرح  : 1380

کارفرما  :  شرکت پترو شیمی فجر

مشاور طرح  :   شرکت مشانیر

مشخصـــات طـــرح
تعدادتوربین:مشخصات اصلی :

مگا واتظرفیت توربین : 117



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

دستگاه 6

تنآرماتور بندي:خاکبرداري : 2500
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

قالب بندي :

دستگاه 4

متر مکعبقالب بندي : آجر سفال: 3475
آرماتور بندي:خاکبرداري:
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

متر مکعب تن22000 133

مگا واتظرفیت توربین : 162
متر مربعاحجام اصلی : 41000

متر مکعب تن65000 1800

تعدادتوربین:مشخصات اصلی :

مترمکعب تن35000 3700
مترمربع 77000

عملیات ساختمانی مرحله اول نیروگاه گازي ماهشهر عنوان طرح  :

محل طرح  :   بندر ماهشهر

1392 - زمان اجراي طرح  :   1394

مپنا )  کارفرما  :  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران ( 

مشاور طرح  :   مپنــا

مشخصـــات طـــرح

مترمکعباحجام اصلی : 452000

عنوان طرح :عملیات ساختمانی نیروگاه متمرکز پارس جنوبی/بعثت

محل طرح  :  پارس جنوبی / عسلویه

1385 - زمان اجراي طرح  :   1389

کارفرما  :  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران( مپنا) 

مشاور طرح  :   شرکت مپنــا

مشخصـــات طـــرح
تعدادتوربین:مشخصات اصلی :

مگا واتظرفیت توربین : 160



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

دستگاه 4

تنآرماتور بندي:خاکبرداري : 972
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

قالب بندي :

دستگاه 4

تنآرماتور بندي:خاکبرداري : 3062
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

قالب بندي :

www.tosee-siloha.com

مشاور طرح  :   شرکت قدس نیـرو

عنوان طرح : عملیات ساختمانی بخش گاز نیروگاه کازرون

محل طرح  :  کازرون

1379 - زمان اجراي طرح  :   1382

کارفرما  :  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران( مپنا) 

مشخصـــات طـــرح
مشخصات اصلی :

مگا وات 159
مترمکعباحجام اصلی : 80000

تعدادتوربین:
ظرفیت توربین :

مشخصات اصلی :

مترمکعب تن12300 71
-

عنوان طرح  :  عملیات ساختمانی نیروگاه گازي زنجان

محل طرح  :   زنجــان

1387 - زمان اجراي طرح  :  1390

کارفرما  :  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران( مپنا) 

مشاور طرح  :   شرکت مپنــا

مشخصـــات طـــرح
تعدادتوربین:

مترمربع 108000

مگا وات 159
مترمکعباحجام اصلی : 298000

مترمکعب تن41663 2996

ظرفیت توربین :



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

دستگاه 2

قالب بندي لغزنده : -قالب بندي :
آرماتور بندي:خاکبرداري:
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

قالب بندي :بتن ریزي :
آرماتور بندي:خاکبرداري:

www.tosee-siloha.com

متر مکعباحجام اصلی : 3600
290تن15000متر مکعب

عدد فونداسیون تجهیزات به همراه ساختمانهاي جنبیمشخصات اصلی : اجراي 342

متر مربع 13000

محل طرح  :   یزد

1392 - زمان اجراي طرح  :  1394

کارفرما  :  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران( مپنا) 

مشاور طرح  :   شرکت مپنــا

مشخصـــات طـــرح

عنوان طرح  :  پست برق نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 2

مشخصـــات طـــرح
تعدادتوربین:مشخصات اصلی :

مگا واتظرفیت توربین : 450
متر مربعاحجام اصلی : 82613

متر مکعب تن285280 3780
متر مکعب تن43000 464

مشاور طرح  :   مپنــا

عنوان طرح : عملیات ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 2

محل طرح  :  یزد

1390 - زمان اجراي طرح  :   1393

کارفرما  :  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران( مپنا) 



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

مترارتفاع : مترقطرپایین:111 مترقطرباال:71 59
سانتیمتر سانتیمتر125 18

دستگاهتعداد : 1
متر مربع قالب بندي :قالب کالیمینگ : 38000

آرماتور بندي:خاکبرداري:
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

مترارتفاع : مترقطرپایین:123 مترقطرباال:73 66
سانتیمتر سانتیمتر125 18

دستگاهتعداد : 1
قالب بندي :قالب لغزنده:
آرماتور بندي:خاکبرداري:
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

مشاور طرح  :   شرکت موننکو ایران

برجهاي خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین عنوان طرح :

کیلومتري دمشق محل طرح  :  سوریه/ 55

1387 - زمان اجراي طرح  :   1389

کارفرما  :  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران( مپنا) 

مشخصـــات طـــرح
مشخصات اصلی :

برج خنک کن
احجام اصلی :

ضخامت باالي پوسته بتنی:ضخامت پایین پوسته بتنی:

متر مکعب تن11160 2840
متر مکعب 18849

مترمکعب تن11000 279

برجهاي خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی جندر عنوان طرح :

متر مکعب تن26770 3200
متر مربع 12480

ضخامت باالي پوسته بتنی:ضخامت پایین پوسته بتنی:

محل طرح  : سوریه/ شهر حمص

زمان اجراي طرح  :   

کارفرما  :  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران( مپنا) 

مشاور طرح  :   شرکت موننکو ایران

مشخصـــات طـــرح
مشخصات اصلی :

برج خنک کن
متر مربعاحجام اصلی : 48590



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

مترارتفاع : مترقطرپایین:110 مترقطرباال:62/44 51/24
سانتیمتر سانتیمتر120 18

دستگاهتعداد : 1
قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

مترارتفاع : مترقطرپایین:117 مترقطرباال:76 68
سانتیمتر سانتیمتر125 18

دستگاهتعداد : 6
متر مربع قالب بندي :قالب کالیمینگ :230000

آرماتور بندي:خاکبرداري :
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

مشاور طرح  :   شرکت نیــرو

برج خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی عنوان طرح :

محل طرح  :  مشهــد

1380 - زمان اجراي طرح  :   1382

کارفرما  :  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران( مپنا) 

برجهاي خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند/فاز1و2 عنوان طرح :

مشخصـــات طـــرح
مشخصات اصلی :

ضخامت باالي پوسته بتنی:ضخامت پایین پوسته بتنی:
برج خنک کن
مترمربعاحجام اصلی : مترمربعقالب پایه هاي ضربدري:29000 9100

مترمکعب تن15000 1900
مترمکعب تن8000 250

برج خنک کن
احجام اصلی :

محل طرح  : تهران/ جاده گرمسار

1385 - زمان اجراي طرح  :   1390

کارفرما  :  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران( مپنا) 

مشاور طرح  :   شرکت مشانیر

مشخصـــات طـــرح
مشخصات اصلی :

ضخامت باالي پوسته بتنی:ضخامت پایین پوسته بتنی:

متر مکعب تن140000 20000
متر مکعب تن60000 2600

متر مربع 74000



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

مترارتفاع : مترقطر پائین:92 مترقطر باال :66/34 48/86
سانتیمتر سانتیمتر115 18

دستگاهتعداد : 3
قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

مترارتفاع : مترقطر پائین:92 مترقطر باال :66/34 48/86
سانتیمتر سانتیمتر115 18

دستگاهتعداد : 3
قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

مشاور طرح  :   شرکت نورهان صنایع

برجهاي خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی منتظر قائم عنوان طرح :

محل طرح  :  کــرج

1377 - زمان اجراي طرح  :   1379

کارفرما  :  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران( مپنا) 

مشخصـــات طـــرح
مشخصات اصلی :

برج خنک کن
مترمربعاحجام اصلی : 72000

تن 6500
مترمربعقالب پایه هاي ضربدري: 22000

مترمکعب 22000

برجهاي خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی عنوان طرح :

محل طرح  :  اتوبان کرج - قزوین

مشخصـــات طـــرح
مشخصات اصلی :

ضخامت باالي پوسته بتنی :ضخامت پایین پوسته بتنی :

مترمکعب تن190000 6500

مترمکعب تن22000 750

ضخامت باالي پوسته بتنی :ضخامت پایین پوسته بتنی :

تن 750

مترمربعقالب پایه هاي ضربدري: 22000

1377 - زمان اجراي طرح  :   1381

کارفرما  :  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران( مپنا) 

مشاور طرح  :   شرکت مشانیر

برج خنک کن
مترمربعاحجام اصلی : 72000

مترمکعب 190000



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

مترارتفاع : مترقطر پائین:104 مترقطر باال :62/93 56/28
سانتیمتر سانتیمتر125 16

دستگاهتعداد : 1
قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

مترارتفاع : مترقطرپایین:106 مترقطرباال:62/44 51/47
سانتیمتر سانتیمتر115 17

دستگاهتعداد : 1
قالب لغزنده :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

برجهاي خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور عنوان طرح :

مشاور طرح  :   شرکت نیــرو

برج خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی خــوي عنوان طرح :

جاده - خوي ، سلماس محل طرح  :  کیلومتر15

1378 - زمان اجراي طرح  :   1381

کارفرما  :  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران( مپنا) 

مترمکعب 25000

مشخصـــات طـــرح
مشخصات اصلی :

ضخامت باالي پوسته بتنی :ضخامت پایین پوسته بتنی :
برج خنک کن

تن 6000
مترمکعب تن30000 320

مترمربعاحجام اصلی : مترمربعقالب پایه هاي ضربدري:28500 15000

محل طرح  : نیشابــور

1379 - زمان اجراي طرح  :   1382

کارفرما  :  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران( مپنا) 

مترمکعب تن140000 5850

مشاور طرح  :   شرکت مشانیر

مترمکعب تن25000 780

مشخصـــات طـــرح

ضخامت باالي پوسته بتنی:ضخامت پایین پوسته بتنی:
برج خنک کن
مترمربعاحجام اصلی : مترمربعقالب پایه هاي ضربدري:87000 27300

مشخصات اصلی :



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

دستگاه 1

تنآرماتور بندي:خاکبرداري : 2560
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

قالب بندي :

www.tosee-siloha.com

مترمکعب تن11200 294
متر مربع 36200

مشخصـــات طـــرح
تعدادتوربین:مشخصات اصلی :

مگا واتظرفیت توربین : 160
مترمکعباحجام اصلی : 23080

مشاور طرح  :   شرکت موننکو

عنوان طرح : برج خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

محل طرح  : یــزد

1382 - زمان اجراي طرح  : 1384

کارفرما  :  نورهان صنایع و بهین سامان سرزمین



www.tosee-siloha.com

دودکشپروژه هاي 



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

مترارتفاع: مترقطر پایین:80 مترقطرباال:6/25 3/75
سانتیمتر 25

آرماتور بندي:قالب لغزنده :
کارهاي فلزي:بتن ریزي :
خاکبرداري :آجر چینی:

مترارتفاع: مترقطر پایین:160 مترقطرباال:19/8 13/5
سانتیمتر 25

آرماتور بندي:قالب لغزنده :
کارهاي فلزي:بتن ریزي :
خاکبرداري :آجر چینی:

www.tosee-siloha.com

--

مترمربعاحجام اصلی : 18500
متر مکعب تن6000 560

ضخامت پوسته بتونی:
تن 800

مشخصات دودکش :

متر مکعب تن450 8
متر مربع 1000-

عنوان طرح  :  دودکش نیروگاه بیستون کرمانشاه

محل طرح  :   کرمانشــاه

1371 - زمان اجراي طرح  :   1368

کارفرما  : وزارت نیرو - شرکت توانیر

مشاور طرح  :   شرکت قدس نیرو

مشخصـــات طـــرح

مشخصـــات طـــرح
مشخصات دودکش :

مترمربعاحجام اصلی : 2200
ضخـامت پوسته بتونی:

تن 50

مشاور طرح  :   شرکت کارخانه شیشه سازي ساوه جام

عنوان طرح : دودکش کارخانه شیشه سازي ساوه جام

محل طرح  :  ســاوه

1369 - زمان اجراي طرح  :   1371

کارفرما  :  شرکت کارخانه شیشه سازي ساوه جام



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

مترارتفاع: مترقطر پایین:150 مترقطرباال:22/4 19/02
سانتیمتر سانتیمتر70 30

آرماتور بندي:قالب لغزنده :
کارهاي فلزي:بتن ریزي :
خاکبرداري :قالب بندي:

مترارتفاع: مترقطر پایین:200 مترقطرباال:21/6 8/21
سانتیمتر سانتیمتر65 20

تنآرماتور بندي:قالب لغزنده : 1363
تنکارهاي فلزي:بتن ریزي : 75
خاکبرداري :قالب بندي:

متر مربع اجراي آجر نسوز از داخل : 1600

www.tosee-siloha.com

ضخامت باال پوسته بتونی:

ضخامت باال پوسته بتونی:

متر مربع مترمکعب1600 13500

ضخامت پایین پوسته بتونی:

متر مکعب تن11028 124
متر مربع مترمکعب1314 17392

عنوان طرح  : دودکش هاي نیروگاه حرارتی شازند اراك

مترمربعاحجام اصلی : 34400
متر مکعب 7680

مشخصات دودکش :

مشخصـــات طـــرح
مشخصات دودکش :

ضخامت پایین پوسته بتونی:
مترمربعاحجام اصلی : تن19166 1252

محل طرح  :   شازند اراك

1377 - زمان اجراي طرح  :   1380

مپنا )  کارفرما  : مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران ( 

مشاور طرح  :   شرکت قدس نیرو

مشخصـــات طـــرح

مشاور طرح  :   شرکت قدس نیرو

مگاواتی بخار همدان عنوان طرح : دودکش نیروگاه 1000

محل طرح  :  همــدان

1370 - زمان اجراي طرح  :   1371

کارفرما  : وزارت نیرو - شرکت توانیر



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

مترارتفاع: مترقطر پایین:80 مترقطرباال:6/25 3/75

آرماتور بندي:قالب لغزنده :
کارهاي فلزي:بتن ریزي :
خاکبرداري :قالب بندي:

اجراي آجر نسوز از داخل : 

مترارتفاع: مترقطر پایین:102 مترقطرباال:6,85 5,74
سانتیمتر سانتیمتر65 20

تنآرماتور بندي:قالب لغزنده : 415
تنکارهاي فلزي:بتن ریزي : 32
خاکبرداري :قالب بندي:

www.tosee-siloha.com

مشاور طرح  :   شرکت فوالد تکنیک

عنوان طرح : دودکش ها و اسکلت فلزي ذوب آهن اصفهان

محل طرح  :  ذوب آهن اصفهان

1382 - زمان اجراي طرح  :   1386

کارفرما  : کارخانه ذوب آهن اصفهان

مشخصـــات طـــرح
مشخصات دودکش :

ضخـامت پوسته بتونی:
مترمربعاحجام اصلی : تن2200 50

مشخصـــات طـــرح
مشخصات دودکش :

متر مکعب تن450 8

عنوان طرح  : دودکش بتنی شیشه فلوت قزوین

متر مربع مترمکعب2380 1250

سانتیمتر 25

متر مربع متر مکعب100 1900

ضخامت باال پوسته بتونی:ضخامت پایین پوسته بتونی:
مترمربعاحجام اصلی : 33200

متر مکعب 2100

محل طرح  :   جاده تاکستان ابهر

1386 - زمان اجراي طرح  :   1387

کارفرما  : شرکت شیشه قزوین

مشاور طرح  :   نماینده کارفرما



www.tosee-siloha.com

کارخانه سیمانپروژه هاي 



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

آرماتور بندي:قالب لغزنده :
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

خاکبرداري :

آرماتور بندي:قالب لغزنده :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

خاکبرداري :

www.tosee-siloha.com

مشاور طرح  :   شرکت سازه پردازي ایران

تن در روزظرفیت کارخانه : 2300

تن در روزظرفیت کارخانه : 500

مشخصـــات طـــرح
مشخصات اصلی :

مترمربعاحجام اصلی : تن30000 8000

مشخصات اصلی :

متر مکعب تن70000 3000
مترمکعب 110000

تنی اردبیل عنوان طرح  :   کارخانه  سیمان 2300

محل طرح  :  اردبیــل

1369 - زمان اجراي طرح  :   1376

کارفرما  :  وزارت صنایــع

تنی نیریز عنوان طرح  :   کارخانه  سیمان 500

محل طرح  :  شیراز/ نیریز

1369 - زمان اجراي طرح  :   1372

کارفرما  :  شرکت سیمان سفید نیریز

مشاور طرح  :   شرکت پوالد

مترمکعب 120000

مترمربع تن15000 700

مشخصـــات طـــرح

احجام اصلی :
متر مکعب تن55000 500



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

آرماتور بندي:قالب لغزنده :
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

خاکبرداري :

آرماتور بندي:قالب لغزنده :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

قالب بندي :خاکبرداري :

www.tosee-siloha.com

مترمکعب متر مربع53500 76548

مترمربعاحجام اصلی : تن15152 2541

متر مکعب تن24967 1189

1379 - زمان اجراي طرح  :   1384

کارفرما  :  شرکت سیمان الرستان

مشاور طرح  :   شرکت سانو

مشخصـــات طـــرح
تن در روزظرفیت کارخانه :مشخصات اصلی : 700

محل طرح  :  شیراز/ الرستان

مشخصـــات طـــرح
تن در روزظرفیت کارخانه :مشخصات اصلی : 900

مترمربعاحجام اصلی : تن12100 2558
متر مکعب تن22000 420
مترمکعب 34000

تنی الرستان عنوان طرح  :   کارخانه سیمان 700

مشاور طرح  :   شرکت سانو

تنی اصفهان عنوان طرح:طرح توسعه کارخانه سیمان 900

محل طرح  :  اصفهــان

1375 - زمان اجراي طرح  :   1379

کارفرما  :  شرکت سیمان اصفهان



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

آرماتور بندي:قالب لغزنده :
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

قالب بندي :خاکبرداري :

آرماتور بندي:قالب لغزنده :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

قالب بندي :خاکبرداري :

www.tosee-siloha.com

مترمکعب متر مربع294044 173300

متر مربع 131000

مترمربعاحجام اصلی : تن29000 9150

متر مکعب تن105500 3552

1383 - زمان اجراي طرح  :   1386

کارفرما  :  شرکت سیمان ممتازان کرمان

مشاور طرح  :   شرکت سازه اندیشان

مشخصـــات طـــرح
تن در روزظرفیت کارخانه :مشخصات اصلی : 3300

محل طرح  :  کرمــان

مشخصـــات طـــرح
تن در روزظرفیت کارخانه :مشخصات اصلی : 3000

مترمربعاحجام اصلی : تن31000 9100
متر مکعب تن71750 3150
مترمکعب 105000

تنی ممتازان کرمان عنوان طرح  :   کارخانه سیمان 3300

مشاور طرح  :   شرکت سانو

تنی فارس نو عنوان طرح  :   کارخانه سیمان 3000

محل طرح  :  شیراز/ فیروز آباد

1381 - زمان اجراي طرح  :   1384

کارفرما  :  شرکت سیمان فارس نو



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

آرماتور بندي:خاکبرداري:
کارهاي فلزي:بتن ریزي:

قالب بندي:قالب لغزنده:

آرماتور بندي:خاکبرداري:
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

قالب بندي:قالب لغزنده:

www.tosee-siloha.com

مشاور طرح  :   شرکت پردیس روز

عنوان طرح:  کارخانه سیمان آبیک

محل طرح  : آبیک

1385 - زمان اجراي طرح  :   1388

کارفرما  :  شرکت سیمان آبیک

مشخصـــات طـــرح
تن در روزظرفیت کارخانه :مشخصات اصلی : 7500

مشاور طرح  :   شرکت اندیشه سازان پارس

مترمکعباحجام اصلی : تن18000 4000
متر مکعب تن26000 3000

مترمربع متر مربع10000 44000

عنوان طرح: کارخانه سیمان گیالن سبز

محل طرح  :  گیالن/ دیلمان

1386 - زمان اجراي طرح  :   1390

کارفرما  :  شرکت صنایع گیالن سبز

متر مربع متر مربع20000 8000

مشخصـــات طـــرح
تن در روزظرفیت کارخانه :مشخصات اصلی : 3400

متر مکعباحجام اصلی : تن143000 6000
متر مکعب تن52000 7000



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

آرماتور بندي :خاکبرداري:
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

قالب بندي :قالب لغزنده :

آرماتور بندي:خاکبرداري:
کارهاي فلزي:بتن ریزي:

قالب بندي:قالب لغزنده:

www.tosee-siloha.com

تن در روزظرفیت کارخانه :مشخصات اصلی : 3300

مترمکعباحجام اصلی : تن36000 1952
متر مکعب تن11800 640

متر مربع- 27000

خط تولید کارخانه سیمان مند دشتی عنوان طرح:  عملیات اجرایی فاز 1

محل طرح  :  بوشهر

1390 - زمان اجراي طرح  :   1392

کارفرما  :  شرکت سیمان مند دشتی

مشاور طرح  :   شرکت مهندسی خرید و ساخت جم

مشخصـــات طـــرح
تن در روزظرفیت کارخانه :مشخصات اصلی : 3300

عنوان طرح:عملیات اجرایی خط تولید کارخانه سیمان تهران

محل طرح  :  تهران/ ورامین

1390 - زمان اجراي طرح  :   1393

کارفرما  :  شرکت سیمان تهران

مشاور طرح  :   شرکت اندیشه سازان صنعتی پارس

متر مکعب تن36550 260
متر مربع متر مربع15000 53500

مشخصـــات طـــرح

متر مکعباحجام اصلی : تن38000 8500



www.tosee-siloha.com

سایر پروژه ها



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

دستگاه 5

تنآرماتور بندي:خاکبرداري : 1200
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

قالب بندي :

مترطول پل : مترعرض پل :147 6/55

قالب لغزنده :قالب بندي :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

متر مکعب 3200

متر مربع 2500-

مشخصـــات طـــرح

احجام اصلی :
متر مکعب تن27500 338

تن 22

مشخصات پل :

عنوان طرح  : عملیات ساختمانی پل زیر گذر ایران خودرو

جاده مخصوص محل طرح  :  تهران/کیلومتر 8

زمان اجراي طرح  :   1375

کارفرما  :  شرکت ایران خودرو

مشاور طرح  :   شرکت سازه پردازي ایران

عنوان طرح  :عملیات ساختمانی طرح پروژه هاي توربین صنعتی توگا

محل طرح  :  فردیس کــرج

زمان اجراي طرح  :   1389

کارفرما  :  شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا

مترمکعب تن16000 200
متر مربع 8500

مشاور طرح  :   شرکت نوهــا

مشخصـــات طـــرح
مشخصات اصلی :

مگا وات 117
مترمکعباحجام اصلی : 25000

تعدادتوربین:
ظرفیت توربین :



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

زیر بنا :

قالب لغزنده :قالب بندي :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

زیر بنا :تعداد طبقات:
مترارتفاع : 46

قالب لغزنده :قالب بندي :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

متر مکعب تن1500 800

زمان اجراي طرح  :   1372

کارفرما  :  معاونت آموزش و تحقیقات جهاد سازندگی

مشاور طرح  :   معاونت آموزش و تحقیقات جهاد سازندگی

مشخصـــات طـــرح
طبقهمشخصات اصلی : متر مربع18 8000

متر مربعاحجام اصلی : 2600-
متر مکعب تن8000 100

محل طرح  :  تهران

-

مشخصـــات طـــرح
مشخصات اصلی :

متر مربعاحجام اصلی : متر مربع7000 36200

متر مربع عدد2000 تعداد گنبد بتنی : 5

تن- 600
متر مکعب 3000

عنوان طرح  : پروژه مجتمع اداري ساختمــان نــواب

مشاور طرح  :   شرکت پارس گستره

تیر عنوان طرح: عملیات ساختمانی مرقد مطهر شهداي 7

محل طرح  :  تهران / بهشت زهرا

زمان اجراي طرح  :   1374

کارفرما  : هیأت امناي طرح زیارتی مرقد مطهرشهداي هفتم تیر 



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

فازتعداد طبقات: 5 تعداد فاز اجرا شده :
واحدزیر بنا : تعداد واحد هر فاز :  64

قالب لغزنده :قالب بندي :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

زیر بنا :

قالب لغزنده :قالب بندي :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

متر مکعب تن2549 8352

متر مربع 45000

محل طرح  :  تهران

زمان اجراي طرح  :   1373

کارفرما  :  وزارت جهاد سازندگی

مشاور طرح  :   شرکت سازه پردازي و بینش و فن

مشخصـــات طـــرح
متر مربعمشخصات اصلی : 20000

متر مکعب تن60000 600
متر مکعب تن3000 800000

متر مربعاحجام اصلی : 6613-
متر مکعب تن2660 161

عنوان طرح  : عملیات اجرایی مجتمه فرهنگی ورزشی جهاد گران

مشخصـــات طـــرح
طبقهمشخصات اصلی : 19

متر مربعاحجام اصلی : 7000-

مشاور طرح  :   شرکت مهسا پل

عملیات ساختمانی مجتمع مسکونی سعادت آباد عنوان طرح: 

محل طرح  :  تهران

زمان اجراي طرح  :   1380

کارفرما  : شرکت توسعه سیلوها



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

فازتعداد طبقات: 3 تعــداد فــاز :
واحدزیر بنا : تعداد واحد هر فاز :  153

قالب لغزنده :قالب بندي :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

تن سولفور در روز در سال400 LPG یک میلیون تن

قالب لغزنده :قالب بندي :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

مشاور طرح  :   شرکت ابنیه نواندیش

عنوان طرح: اجراي عملیات اسکلت فلزي مجتمع مسکونی       
بلوار آسیا

محل طرح  :  تهران

زمان اجراي طرح  :   1388

کارفرما  : شرکت تعاونی مسکن کارکنان موسسه جهاد توسعه

مشخصـــات طـــرح
طبقهمشخصات اصلی : 12

متر مربع 20000
متر مربعاحجام اصلی : 24000-

مشخصات اصلی :

متر مکعب تن20000 646
متر مکعب تن4600 1200

( ساختمانی)  و 10 عنوان طرح: بخش خشکی فاز 9

محل طرح  :  عسلویه

زمان اجراي طرح  :   1384

OIEC :  کارفرما

EIED مشاور طرح  :   شرکت

مشخصـــات طـــرح

متر مکعب 110000-

میلیون متر مکعب گاز شیرین تصفیه شده در روز  50
متر مربعاحجام اصلی : 269000-

متر مکعب تن669000 13000



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

فازتعداد طبقات: 14 تعــداد فــاز :
واحدزیر بنا : تعداد واحد هر فاز :  45

قالب لغزنده :قالب بندي :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

مترارتفاع دهانه : متر27 عرض دهانه : 28

قالب لغزنده :قالب بندي :
آرماتور بندي:خاکبرداري :

کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

متر مکعب تن3000 105

متر مربعاحجام اصلی : 2000-
متر مکعب تن30000 57

مشخصات اصلی :

متر مکعب تن27000 4000
متر مکعب تن27000 150

عنوان طرح: عملیات احداث تجهیزوتامین تجهیزات معدن 
مس چهل کوره

محل طرح  :  زاهــدان

زمان اجراي طرح  :   1391

کارفرما  : شرکت ملی صنایع مس ایران

مشاور طرح  :   شرکت کان آذین

مشخصـــات طـــرح

مشخصـــات طـــرح
طبقهمشخصات اصلی : 9

متر مربع 60000
متر مربعاحجام اصلی : 120000-

مشاور طرح  :  شرکت مهندسین مشاور گــراد

عنوان طرح: اجراي عملیات ساختمانی مجتمع مسکونی 
آسمان صدرا

محل طرح  : شیــراز

زمان اجراي طرح  :   1391

کارفرما  : شرکت عمران و توسعه فارس
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پروژه هاي در دست اجرا



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

مترارتفاع : مترقطرپایین:133 مترقطرباال:99 68

دستگاهتعداد: 1
قالب لغزنده :قالب بندي :
آرماتور بندي:خاکبرداري:
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

سازمان توسعه برقکارفرما :
مشاور طرح :

برج  فلزي خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی همدانعنوان طرح :
همــدانمحل طرح :

در حال اجـرازمان اجراي طرح :

-

مهندسین مشاور قدس نیرو
مشخصـــات طـــرح

متر مکعب تن6014 1816

پوسته برج خنک کن به صورت فلزي اجرا می شود
برج خنک کن:
متر مربعاحجام اصلی : 4692

متر مکعب تن13340 470

مشخصات اصلی :



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

عددتعداد : مترارتفاع :100000تنظرفیت :36 47
مترقطر: 11,5
مترارتفاع : مترطول :63 مترعرض :30 11
قالب بندي سنتی :قالب لغزنده :

آرماتور بندي:خاکبرداري :
کارهاي فلزي:بتن ریزي :
قالب بندي کالیمینگ

www.tosee-siloha.com

مترمربع 10000
مترمکعب تن40000 750

برجکـــار
مترمربعاحجام اصلی : متر مربع83000 53000

مترمکعب تن40000 6000

کندوها

تنی شرق تهرانعنوان طرح : سیلوي 100،000
گرمسارمحل طرح :

در حال اجرازمان اجراي طرح :
معاونت آب، خاك و صنایع وزارت جهاد کشاورزيکارفرما :

شرکت سازه پردازيمشاور طرح :
مشخصـــات طـــرح



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

مترارتفاع : مترقطرپایین:118 مترقطرباال:83 61

دستگاهتعداد: 3
قالب بندي 
قالب سنتی :کالیمینگ :

آرماتور بندي:خاکبرداري:
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

مشخصات اصلی :

برج هاي خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی شیروانعنوان طرح :
شیروانمحل طرح :

در حال اجـرازمان اجراي طرح :
شرکت مپنا - توسعه یککارفرما :

مشاور طرح :
مشخصـــات طـــرح

متر مکعب تن18000 772

پوسته برج خنک کن به صورت بتنی اجرا می شود
برج خنک کن:
متر مربعاحجام اصلی : 10637212318

متر مکعب تن3000 5317



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

مترارتفاع : مترقطرپایین:120 مترقطرباال:72/8 61/3
سانتیمتر سانتیمتر130 18

دستگاهتعداد: 1
متر مربع قالب بندي :قالب کالیمینگ : 38000

آرماتور بندي:خاکبرداري:
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

متر مکعب تن12300 340

ضخامت باالي پوسته بتنی:ضخامت پایین پوسته بتنی:
برج خنک کن:
متر مربعاحجام اصلی : 11000

متر مکعب تن14000 3000

مشخصات اصلی :

برج خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 2عنوان طرح :
یزدمحل طرح :

در حال اجرازمان اجراي طرح :
مپنا ) کارفرما : شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران ( 

مپنــامشاور طرح :
مشخصـــات طـــرح



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

دستگاه 4

متر مکعبقالب بندي : آجر سفال: 3475
آرماتور بندي:خاکبرداري:
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

تعدادتوربین:مشخصات اصلی :

عملیات ساختمانی( دوواحد3و4) طرح توسعه نیروگاه گازي دماوندعنوان طرح :
عسلویهمحل طرح :

- 1394زمان اجراي طرح : 1395
مپنا ) کارفرما : شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران ( 

مپنــامشاور طرح :
مشخصـــات طـــرح

متر مکعب تن22000 133

مگا واتظرفیت توربین : 162
متر مربعاحجام اصلی : 41000

متر مکعب تن65000 1800



طرح و اجراي پروژه هاي بزرگ ساختمانی و تأسیساتی 

دستگاه 1

قالب لغزنده: -قالب بندي :
آرماتور بندي:خاکبرداري:
کارهاي فلزي:بتن ریزي :

www.tosee-siloha.com

متر مکعب تن26000 237

مگا واتظرفیت توربین : 500
متر مربعاحجام اصلی : 54000

متر مکعب تن82000 3700

تعدادتوربین:مشخصات اصلی :

عملیات ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی هریسعنوان طرح :
هریسمحل طرح :

- 1395زمان اجراي طرح : 1398
شرکت تانا انرژيکارفرما :

شرکت مسینانمشاور طرح :
مشخصـــات طـــرح
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تشویق نامه ها
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نشانی : ایران - تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادي - خیابان پنجاهم - شماره 3

پستی  : 1436754819صندوق

تاریخ تاسیس : 1365/09/17

تلفن :0098-21-88063891

فاکس :0098-21-88031340

www.tosee-siloha.com : وب سایت

info@tosee-siloha.com : ایمیل

www.tosee-siloha.com

شرکت توسعه سیلوها
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