
آدرس الکترونیکیآدرسمدیر عاملسازمان/ عنوان شرکتردیف

10kia_kerman@yahoo.com، واحد 14، پالک (ظفر)تهران، خیابان شهید دستگردیدکتر علیرضا خالقیشرکت مهندسین مشاور کیاطرح کاوش منطقه1

605bahram.asri@gmail.com, mohamadosanlo@gmail.com، واحد 6، طبقه 16تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از چهارراه ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پالک دکتر بهرام عصریشرکت زیماگستر برازین2

18info@parsethylene-kish.comتهران، خیابان آفریقا، بلوار مینا، پالک مهندس حسین فاضلیشرکت پارس اتیلن کیش3

48sgmedhat1395@gmail.com، واحد 495تهران، بلوار فردوس غرب، حد فاصل خیابان الله و سازمان برنامه، پالک مهندس علی مدحتشرکت سازه گستر مدحت4

1968644591info@cylindersazi.com: ، کدپستی52تهران، بلوار آفریقا، خیابان شهید بابک بهرامی، پالک دکتر محمود تبریزی(دانش بنیان)شرکت سیلندرسازی تهران5

6147193111info@kpim.ir: ابتدای جاده اهواز به مسجد سلیمان، جنب نیروگاه شهید زرگان، کدپستیمهندس ابیضشرکت نصب و تعمیرات نیروگاههای خوزستان6

5forozendeh_sazkhoram@yahoo.comخرم آباد، میدان کیو، بلوار حج، باالتر از تامین اجتماعی، روبروی سالن مدیریت، طبقه مهندس اصغر قربانی چگینیشرکت ساختمانی فروزنده7

33info@abrizsazan.ir - info.sales@abrizsazan.comتهران، جاده مخصوص کرج، شهر قدس، خیابان امامزاده، خیابان مطهری، پالک مهندس حسین اژدریگروه صنعتی آبریزسازان8

info@taha-ce.com (1631813861: کد پستی ) 1پالک- بن بست فیروزه - خیابان شهید حاجی پور - خروجی رسالت شرق (جنوب به شمال )- بزرگراه صیادشیرازی - تهران مهندس کاظم نوجوان یولقونلوطاها- شرکت طرح آفرینان هزاره امید 9

1info@zistab.comتهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، بعد از چهارراه کارگر، کوچه پروین، پالک مهندس مهرداد حاج زوارشرکت مهندسین مشاور زیستاب10

3ababan.zhika9a@gmail.com، روبروی آبفا، ساختمان ژیکاوا، طبقه دوم، واحد (زند)آبادان، خیابان طالقانی مهندس حسین حسون نژادیانشرکت مقاوم سازان بتن اروند11

7parhoontarhtenders@gmail.comتهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهاردهم، پالک مهندس سید مسیح مومنیشرکت پرهون طرح12

4info@falateparsco.com و 1، واحد 9 تقاطع کردی، پالک 13تهران، خیابان گیشا، کوچه مهندس سعید فرخیشرکت کارا تجارت فالت پارس13

25info@tunneingservices.com، واحد 38تهران، خیابان بخارست، نبش کوچه یازدهم، برج شماره مهندس داود فالتیشرکت خدمات و تجهیز تونل آرک14

4info@kce.irتهران، انتهای اشرفی اصفهانی، خیابان زیتون، نبش خیابان چمران، کوچه ارغوان یکم، پالک مهندس فرزان رفیعاشرکت مهندسین مشاور کاوشگران15

3info@peyab.org، خیابان شبنم، شاهد فرعی سپهر، پالک (جمشیدی)تهران، سعادت آباد، خیابان یکم مهندس عبدالصمد حسن زادهشرکت پیاب گستر سازه گستر16

24pd.centeraloffice@yahoo.com شرقی، پالک 7اهواز، کیان پارس، خیابان مهندس سید محمد رضوی فالحیهشرکت فنی و مهندسی پدیده دو کوهه17

503info@trh.co.ir, rezaasadollahi@yahoo.com، واحد 4، خیابان گل افشان جنوبی، مجتمع تجاری اداری گل افشان، طبقه 6تهران، شهرک غرب، فاز مهندس رضا اسدالهیشرکت تردد راه هوشمند18

,4salesofficd@partlastic.comتهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، جنب بانک ملت، پالک دکتر سهیل یزدانبخششرکت پویا گستر خراسان19

21Info@banafa.irتهران، شهرک قدس، بلوار خوردین، توحید یکم، شماره سید حسن تشکری هاشمیشرکت توسعه ارتباطات و فناوری بنافاقشم20

34info@flar.irتهران، خیابان آفریقا، خیابان پدیدار، پالک مهندس سیامک مسعودیشرکت فالر21


,1434945434saeedi.shahab@herrenkencht.de: ، کدپستی1،  واحد 40تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، خیابان تختی، بن بست تختی، پالک مهندس شهاب الدین سعیدیشرکت هرنکنشت ایران22Fathollahi.Maryam@herrenknecht.de

3behbood.tosea@gmail.com، واحد 7 متری شرقی، پالک 24تهران، سعادت آباد، خیابان خانم مهندس شهره نیرو(سهامی خاص)شرکت بهبود و توسعه سازه 23

info@sirjannano.com، واحد اول24تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی نیا، پالک مهندس رضا زیدآبادیشرکت نانونخ و گرانول سیرجان24

9info@araco.ir، واحد 192تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، خیابان میرخانی نرسیده به میدان توحید، پالک مهندس محمد قربانعلی بیک(آراکو)شرکت آذرخش ریل آریا 25

12ofoghrah@gmail.com، طبقه سوم، واحد B، ساختمان نگین آسمان، بلوک 178تهران، اشرفی اصفهانی، بلوار مرزداران، پالک کریم هاشمی دهکردیشرگت افق راه جهان بین26

6816865634info@yaftehkhak.com: ، کدپستی236خرمآباد لرستان، خیابان رازی، باالتر از بانک ملی، پالک دکتر امیر تابانشرکت مهندسین مشاوریافته خاک پی27

3info@rahvariran.com، واحد 33، پالک 13 و 11تهران، خیابان گاندی، بین کوچه مهندس علی رضا آشتیانیشرکت مهندسین مشاور راه ور ایران28

24gransa.pars@chmail.irتهران، بلوار مرزداران، خیابان ناهید، خیابان وحدتی شرقی، پالک مهندس سیدغالمعباس جمشیدیشرکت مهندسی گرانسا پارس29

1ebrahimi.m1774@yahoo.comتهران، میدان آزادی، بلوار عزیزی، خیابان سلطان محمدی، کوچه ولیعصر جنوبی، ساختمان قائم، پالک مهندس شاه چراغیهلدینگ صنعت و معدن- قرارگاه سازندگی قائم 30

1info@tajhiztunnel.com جاده ساوه، شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان کاوه، پالک 8کیلومتر سورنا گلپرورشرکت تجهیز تونل جوان31

14info@white-damavand.ir، طبقه 13، پالک 35تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان علی محمد هوشنگیشرکت دماوند سفید پارسیان32

1tossar@tossar.comتهران، شهرک غرب، پونک باختری، ابتدای یادگار امام شمال، نبش بن بست آیدا، پالک مهندس عباس غفاری(توسار)شرکت توسعه ساختمان و راه 33

sales@almasesaz.com اتوبان تهران قزوین ، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز یک، نبش خیابان چهارم70کیلومتر رضا رحیمی طاریشرکت الماسه ساز34

اعضای حقوقی انجمن تونل ایران
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اعضای حقوقی انجمن تونل ایران

43info@kimiyaneshan.irتهران، اتوبان مدرس، خیابان شهید دستگردی، خیابان فرید افشار، بن بست نور، پالک حسین صالحی اصلشرکت کیمیا نشان تاک35

4info@payandabco.com، طبقه 1/2تهران، میدان ونک، توانیر شمالی، نرسیده به پل توانیر، کوچه گیتا، انتهای آرمان، پالک مهندس مهدی کتانیپایند آب کوشا36

2info@odf-co.ir، طبقه 30تهران، خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه، خیابان سروستان ششم، پالک مهندس علیرضا شبانیعمران دشت فراساز37

4payadezhsazehgil@yahoo.com الی 1، ساختمان فربد، طبقات اول و دوم، واحدهای 3گیالن، رشت، بلوار شهید انصاری، کوچه ولیعصر مهندس علیرضا کشاورزپایا دژ سازه گیل38

1419933653pasarco@yahoo.com:، کدپستی5، واحد 170تهران، پایین تر از میدان توحید، خیابان فرصت شیرازی شرقی، پالک خانم مهندس فاطمه ارکوازی(پاسار)مهندسین مشاور پایداری سازه و راه 39

info@cedexco.comکرج، مهرشهر، بن بست کاجمهران فرج پورافزودنی های سیمان نوژان40

info@afragroups.comتهران، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فن آوری شریفاسماعیل محمدیان- حسین افشین افرافرآیند آرمان شریف41

info@cdtic.ir 3،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پالک (ظفر)تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی خیراله خادمیساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور42

1khakpey.fsc@gmail.com، واحد 4، ساختمان سروش، طبقه 19-17کرمان، بلوار آزادگان، حدفاصل کوچه حسن برجستهمهندسین مشاور خاک پی کرمان43

قدیر بیرامیعمران تونل جوان44

1info@abadgarangroup.com، طبقه همکف، واحد 124تهران، خیابان سهرودی شمالی، خیابان شهید قندی، پالک سید البرز مجزوب حسینیصنایع شیمی ساختمان آبادگران45

3info@alamootgroup.com، واحد 51، پالک 4تهران، خیابان ستارخان، بین نیایش و تاکستان، جنب بانک پاسارگاد، کوچه منوچهر حیدریآرمان سازه الموت46

6info@araspoulad.irتهران، باالتر از پل سیدخندان، نبش کوچه حافظ، ساختمان ایستا، طبقه پنجم، واحد مهندس حسام الدین زاهد بنیسارس پوالد47

24touuchalco@gmail.com,pd.cenperaloffice@yahoo.com شرقی، پالک 7اهواز، کیانپارس، خیابان  - 4، پالک 14تهران، میدان آرژانتین، خیابان وزراء، کوچه مهندس کاوه تاجیکشرکت ساختمانی توچال48

2am445@yahoo.com، طبقه 10، واحد 7اصفهان، خیابان طیب، ابتدای خیابان میرداماد، ساختمان مهتاب علی معینتونل سازان سپاهان49

11info@tehisse.irتهران، نرسیده به میدان فردوسی، خیابان پارس، کوچه جهانگیر، پالک علی اکبر گلسرخیته تیس50

21khnsco@gmail.comاصفهان، خیابان فلسطین، ساختمان حافظ، طبقه چهارم، واحد عباس حیدری پورخوش نماسازان غرب51

rravara@yahoo.com، طبقه همکف22تهران، خیابان دکتر بهشتی، بعد از تقاطع سهروردی، خیابان کاووسی فر، کوچه باربد، پالک بابک ملکیساختمانی و مهندسی رآورا52

info@sabirinternational.com، واحد اول3 متری دوم، پالک 12تهران، بزرگراه همت، جنوب ونک پارک، خیابان گلستان، کوی بهروز ابراهیمیسابیر بین الملل53

saadatyolazarbayejan@yahoo.comمراغه، خیابان خیام، روبروی ایساکو. ش.آسمیه دیانیسعادت یول آذربایجان54

mehrdad_geology@yahoo.comشیراز، بلوار هفت تنان، جنب پل عابر پیادهمهرداد پورزرقانمهندسین مشاور فراکاوان فارس55

khandagh2006@yahoo.comاصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، نبش چهارراه گلزار، ساختمان باران، طبقه سوممهدی آقا عابدیفنی مهندسی خندق56

1947743413info@kandovanpars.com، کدپستی 16تهران، خیابان شریعتی، باالتر از حسینیه ارشاد، خیابان قبا، کوچه نگین، پالک محمدحسن صاحب الزمانیکندوان پارس57

1568936915info@rahyabconsultant.com، واحد دوم غربی، کدپستی 3، پالک 9تهران، خیابان شریعتی، اندیشه سید علی سجادیمهندسی مشاور مدیریت طرح رهیاب58

38moutabarcom@gmail.comتهران، مرزداران، بلوار آریا فر، چهارراه جانبازان، پالک مهندس فرشید ابوالفتحیساختمانی معتبر59

916info@permayon.com-16615: ، صندوق پستی23تهران، شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شریفی منش، پالک محمدرضا رهبرمقاوم سازی پیشرفته پرمایون60

2bfarnood.haffar@gmail.com، واحد 15تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شاد، کوی باغسرا، پالک حمیدرضا خلیلیمهندسی بهسازان فرنود حفار61

2bamrah@bamrahco.comتهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، کوچه ی شاهین، پالک حسن مهدیساختمانی بام راه62

4info@sharin.ir، واحد 52تهران، خیابان زرتشت غربی، خیابان کبکانیان، پالک محمدرضا خباز تمیمیمهندسین مشاور شارین سازه63

3sarooj_pey_zamin@yahoo.com، طبقه دوم، واحد68، نبش کوچه قدس، ساختمان شماره (خیابان گذرنامه)تهران، خیابان شهرآرا عبدالرحیم صالحی دزفولیمهندسی ساروج پی زمین64

4info@sakp.ir,info@sazabkianpaad.ir، طبقه 2، کوچه هومان، پالک (توانیر شمالی)تهران، میدان ونک، خیابان شهید عباسپور مهندس علی صبریشرکت سازآب کیان پاد65

39info@psaco.ir شرقی، پالک 21تهران، بزرگراه جالل آل احمد، بین پل گیشا و آزمایش، خیابان پاتریس لومومبا، خیابان سید امین موسوی فالحیهمهندسی پیشگام صنعت امین66

10info@rahpeytarh.com، واحد 6، طبقه 2212تهران، خیابان ولیعصر، پالک جعفر رادکانیمهندسین مشاور ره پی طرح67

5kalanrah@yahoo.com، ساختمان برج، طبقه 1 غربی، فاز 14اهواز، کیان پارس، خیابان فرامرز نوروزی راسفندکالن راه کیان کار68
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اعضای حقوقی انجمن تونل ایران

309h.ghiyasinejad@zistafan.ir، واحد 63تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان موسوی، بعد از مرکز خرید گلستان، پالک دکتر حسین غیاثی نژادمهندسین مشاور پادنا زیستا فن69

4info@ariahangard.com,msanati92@yahoo.com، واحد 176تهران، خیابان سهرودی جنوبی، نبش خیابان مریوان، پالک مهندس مهرداد زمانیشرکت مهندسین مشاور آریا هنگارد70

,9savandco@gmail.com، پالک 10تهران، میدان شهید باهنر، خیابان شهید زینعلی، کوچه دکتر عبدالهادی قزوینیان"ساوند"شرکت مهندسی سنگ آزمای 71

9info@polymergostar.com، واحد 3، طبقه 3تهران، خیابان ستارخان، خیابان خسرو جنوبی، کوچه کریمی، پالکمهندس حمید رمضانخانیشرکت پلیمر گستر داتیس72

2info.msfco@gmail.com، طبقه هفتم، واحد 80 غربی، ساختمان عالمه، پالک 28تهران، سعادت آباد، عالمه جنوبی، نبش مهندس محمدحسین تسلیمیشرکت نوین سازه پیشگام73

8189114478info@farazrah.com: اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان بسیج، کدپستیمهدی عسکریشرکت فراز راه معین74

130sherkat_metarah@yahoo.comتهران، شهرک قدس، خیابان سپهر، نبش معراج، پالک  -، طبقه اول 92مشهد، بلوار سجاد، بین زنبق و گلریز، پالک مهندس مرتضی سورمهشرکت ساختمانی متاراه75

6617881776spiran_pajohesh@yahoo.com: ، کدپستی27، بلوار تعاون، زیباشهر، پالک 1/19سنندج بهاران، مهندس رحمان دارایشرکت سپیران پژوهش غرب76

2info@cvr-co.com، واحد 14تهران، خیابان کارگر شمالی، انتهای خیابان شکراله، خیابان آذر، پالک دکتر اورنگ فرزانهشرکت مهندسین مشاور سیویار77

8rcca.civil@gmail.com، واحد 4، طبقه 29تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان شهید برادران نوبخت، پالک مهندس سید مهدی بخت ورشرکت مهندسین مشاور آرسیکا78

3، طبقه 19تهران، خیابان مطهری، بعداز مفتح، خیابان مهرداد، خیابان وراوینی، پالک مهندس هادی بنگریشرکت سازمند هنرسازان پیشگام79

1548637111nimrokh_company@yahoo.com: ، کدپستی6، پالک (رازان جنوبی)تهران، بلوار میرداماد، انتهای خیابان شهید بهزاد حصاری مهندس محمد باقر حدادزادهشرکت نیمرخ80

1/31stratus@stratusgc.comتهران، شهرک غرب، فاز یک، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، روبروی مسجدالنبی، ساختمان مهندس عباس طاهری قراگوزلوشرکت بین اللملی استراتوس81

gollehshekan@yahoo.comطبقه سوم – جدید 15 – قدیم49تهران ، خیابان آزادی، نرسیده به میدان انقالب، خیابان نوفالح، تقاطع دیلمان، پالک مهندس جعفر مشعوف شرکت مهندسی آتشباری نوین قله شکن82

27info@balagar@yahoo.comتهران، کریم خان زند، میرزای شیرازی، خیابان نهم، شماره مهندس مهدی کیمیاوی شرکت ساختمانی باالگر83

25j-kowsar@jahankowsar.com و 23تهران، میدان فاطمی، خیابان شهیدگمنام، خیابان جهان مهر، نبش خیابان بوعلی سینا، پالک مهندس محمد قربانی شرکت جهان کوثر84

805، واحد 8تهران، میدان صادقیه، بلوار کاشانی، برج اداری تجاری یاران، طبقه مهندس بیژن امینیشرکت مهندسین مشاور خاک خوب85

68info@ramoozcivil.comتهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه قرقاول، پالک مهندس کامیار عبدالرحیم زادهشرکت ساختمانی راهسازی راموز86

5تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، کوچه بهزاد افشار، پالک مهندس علی عبدالرحیم زاده شرکت ساختمانی زیگورات87

15info@sano@ir، شماره (توانیر  )تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپوربهمن حشمتی شرکت مهندسان مشاور سانو88

info@kanikavan.com (1657163871: کد پستی ) 48.2، پالک4 جاده دماوند، پارک فناوری، نوآوری20تهران،کیلومترمهندس کامبیز معظمی شرکت کانی کاوان شرق89

14665-896: صندوق پستی- ، ساختمان نصر، جنب شرکت آزادراه تهران شمال، طبقه دوم غربی27، خیابان سیمای ایران، پالک 5تهران، شهرک غرب، فاز آقای عباس دهقانی شرکت مهندسین مشاور النیز90

3، واحد شماره 33، کوچه آریا وطنی، پالک (میترا)تهران، عباس آباد، نرسیده به میدان تختی، خیابان کاوسی فر مهندس داود فالتی شرکت ماشین سازی آیکهوف91

عماد مرتضویشرکت آهون-  شرکت آهون ساز 92

5، واحد 6تهران، خیابان ولیعصر، ساختمان تجارت ایرانیان، طبقه مهندس شهرداد غیاثیشرکت آرمه تاب گسترش93

، طبقه سوم23، پالک (چهرازی )تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای پارک ملت، خیابان شهید رحیمی مهندس سید حسن مجمریان اصفهانیشرکت ساختمانی آبسا94

، طبقه اول، واحد یک43، شماره 8و 6تهران، خیابان وزراء، بین کوچه مهندس بیژن هوجقانی شرکت سازه راه95

15649، صندوق پستی 544تهران، خیابان شریعتی، تقاطع بهارشیراز، بن بست انوار، شماره پرویز عربی اصفهانی شرکت مهندسین مشاور برداشت96

171ارومیه، خیابان کاشانی، روبروی مهمانسرای بزرگ ارومیه، پالک مهندس عبدالعلی عبدی اور شرکت مهندسین مشاور پنجه روان97

34mehdi_diba2005@yahoo.comتهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان پردیس، شماره مهندس مهدی کیوان آرا(جهاد توسعه منابع آب) توسعه منابع آب و انرژی 98

173 ، طبقه دهم، شماره cتهران، خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، مجتمع برجساز، بلوک مهندس عبدالعظیم گلچین شرکت سیویل دز99

81735-373، صندوق پستی 235اصفهان، خیابان نظر شرقی، جنب تاالر اندیشه، پالک مهندس فریدون قمصری شرکت مهندسین زایندآب100

16557 ، 21 شرقی، شماره 212تهران، تهرانپارس، خیابان مهندس بهشید نویسیتهران – شرکت مهندسی خاک پی 101

221، خیابان فالمک شمالی، نبش خیابان زرافشان، شماره 4تهران، شهرک قدس، فازدکتر سعید محمد اسالمی(ص) قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء102
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اعضای حقوقی انجمن تونل ایران

119info@tbe.irتهران، خیابان شهید بهشتی، میدان تختی، خیابان علی اکبری، نبش کوچه مهرداد، پالک مهندس اسماعیل مسگرپور طوسیبوستن-  شرکت مهندسی تهران 103

1518834815:  و کدپستی43تهران، بزگراه آفریقا، خیابان کیش، پالک محمدتقی ابراهیمی شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت104

مهندس مسعود حبیب وندام-دی- شرکت ساختمانی اس105

17تهران، خیابان شهید وحید دستگردی، کوی تخارستان، شماره مهندس ترکش دوز شرکت مهندسی مهاب قدس106

3info@madankav.irتهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، صائب تبریزی غربی، کوچه احداثی، پالک مهندس محمد جعفرصادقی پناه شرکت مهندسان مشاور معدنکاو107

 جاده کرج، روبروی شهرک دانشگاه، شرکت جهاد نصرکوثر12تهران، کیلومتر مهندس مهدی عسگری شرکت جهاد نصر کوثر108

19تهران، بلوار آفریقا، باالتر از تقاطع شهید دستگردی، بن بست نور، پالک مهندس محمد جعفراکرام جعفری پژوهشکده حمل و نقل109

info@jnkhco.comبعد از خانه کارگر - (میثاق) 38هاشمی رفسنجانی - مشهد مهندس غالم حسن حسین زاده شرکت جهاد نصر خراسان110

18، واحد 4، طبقه 266کاشانی، بین خیابان رامین و گلستان، پالک .. تهران، بلوار ایت ادکتر محمد حسین صدقیانی شرکت مهندسی سازبن پژوه111

info@tabrizmetro.irتبریز، میدان منظریه، مجتمع سهندیه، ورودی شرقی، طبقه اولمصطفی مولویسازمان قطار شهری تبریز و حومه112

2info@jyane.ir، پالک37تهران، میدان آفریقا، نبش بلوار آفریقا، بن بست مهندس رضا پیرودین شرکت ساختمانی ژیان113

info@sepano@org، طبقه دوم199تهران، خیابان مطهری، نبش میرعماد، شماره مهندس عباس شیخی شرکت ساختمانی سپانو114

، ساختمان ولیعصر21 متری چهارم، پالک 12تهران، خیابان محمدعلی جناح، خیابان شهید طاهریان، نبش مهندس شریف دینیموسسه عمران115

5info@geobite.comتهران، خیابان آپادانا، خیابان مرغاب، خیابان ایازی، شماره مهندس مهدی کشت دار(ژئوبایت) شرکت فن آوری داده های زمین 116

25al_mozami@yahoo.comتهران، خیابان آیت اله کاشانی غربی، بین خیابان سازمان برنامه و شقایق، ساختمان پاسارگاد، طبقه چهارم، پالک دکتر علی معظمی شرکت مهندسی سازه بتن خاورمیانه117

اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان بسیججالل سبحانی شرکت نصر اصفهان118

121، پالک (شهید مومن نژاد)تهران، پاسداران، خیابان گلستان یکم هادی قاسمی شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان119

19917، کدپستی 103، واحد 109تهران، خیابان مالصدرا، شماره  مهندس قاسم صفوی شرکت تونل سازان ایران120

1474719985divar.mosallah@gmail.comکد پستی - 711واحد - 7طبقه - مجتمع سمرقند- جنت آباد جنوبیسیاوش پراندیش شرکت ساختمانی دیوار مسلح121

17rhasazi.iran@yahoo.com، واحد6، طبقه 7تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، کوچه زرکش، پالک مهندس کرگانی شرکت ساختمانی راهسازی ایران122

71تهران، بلوار آفریقا، بعد از پل میرداماد، خیابان تابان غربی، پالک امیرحامد سهرابی شرکت مشاور عمران ایران123

milad_civil90@yahoo.comتهران، بزرگراه بسیج، سه راه تختی، بعد از استادیوم تختی، خیابان شهید محمد تجاره،مهندس درستی موسسه حراء124

info@gamanehkav.comطبقه چهارم- 3/1پالک - بین بوستان پنجم و ششم غربی- خیابان حضرت ابوالفضل- بلوار مرزدارانبدیل پهلوان شرکت مهندسین مشاور گمانه کاو125

13alijavadi1344@gmail.com، طبقه سوم، واحد 23تهران، خیابان شهید مطهری، مقابل ترکمنستان، ساختمان شماره مهندس علی جوادی شرکت تعاونی معدنی دانش فن126

22تهران، خیابان مطهری، خیابان مفتح، جنب پمپ بنزین، کوچه درفش، پالک حسین چهرآزاد شرکت مهندسین مشاور هگزا127

 متری کاکاوند24خرم آباد، لرستان، میدان امام، نعمت اله روئین شرکت جهاد نصر لرستان128

7، واحد 2تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، بعد از پل همت، نبش خیابان گلستان شرقی، مجتمع قصر، طبقه محسن ملک سلیمانی شرکت مهندسی پی فراز پایاب129

تهران، خیابان آیت اله کاشانی، روبروی بلوار آسیا، ساختمان حامد، طبقه اولعلیرضا قنبری نمین شرکت مهندسی ساحل گستر سیمین130

2info@tirage.irتهران، بزرگراه صدر، ابتدای کامرانیه جنوبی، خیابان عباسی، نبش بن بست پیشرو، پالک مهندس شاهوردی فرنیا شرکت ساختمانی تیراژ131

48sedad.co@gmail.comتهران، خیابان ولیعصر، باالتر از ظفر، کوچه بابک بهرامی، شماره محمدرضا رادخواه تهرانی شرکت سداد132

12، واحد 2تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان حافظ، نبش کوچه هورچهر، پالک حمیدرضا مولوی شرکت صنایع برق و الکترونیک مهرگان133

134
22356227: نمابر –تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نرسیده به میدان فرهنگ، مجتمع اداری سهند، طبقه اول دکتر سید حسین یثربی شرکت مهندسین مشاور و پژوهش عمران راهوار

5تهران، خیابان دکتر علی شریعتی، باالتر از پل سیدخندان، نبش کوچه حافظ، ساختمان ایستا، طبقه رامین آقا علی اکبری شرکت ماشین سازان حفار صنعت یدک135
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آدرس الکترونیکیآدرسمدیر عاملسازمان/ عنوان شرکتردیف

اعضای حقوقی انجمن تونل ایران

23office@jnh.irپالک  –کوچه یازدهم  –خیابان میرعماد  –تهران، خیابان شهید استاد مطهری غالمرضا امینی شرکت جهاد نصر حمزه136

اکبر نیکزاد شرکت تالون137

21، پالک 5 و 3مشهد، بلوار فلسطین، بین فلسطین علی اکبر علی پور شرکت مهندسین مشاور طرح توسعه محور138

1001، واحد 10، ساختمان چهلستون، طبقه 2تهران، میدان دکتر فاطمی، خیابان چهلستون، پالک حسین ازقندی شرکت ساختمانی پلسنگ سنندج139

12، واحد 525تهران، امیرآباد شمالی، باالتر از شهید گمنام، ساختمان محمد شفیع برکت رضائی شرکت مهندسین مشاور کوهستان راه140

محمود مصطفی زاده شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه141

2info@rbc.co.irواحد - 14پالک - کوچه پروین- خیابان دولتشاد غربی- خیابان فریدافشار- خیابان ظفر مهندس مهدویانی شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه142

120، شماره 2شیراز، خیابان الله، کوچه یعقوب صفرپور شرکت سنگ سیر کارون143

2تهران، خیابان وحید دستگردی، خیابان ظفر، پالک فریدون خسروخواه شرکت ابزار خاک144

62info@kavoshrah.comپالک  –خیابان عاطفی غربی  –بلوار افریقا کریم جوالئی ویجویه شرکت مهندسین مشاور کاوش راه145

، طبقه سوم1026تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه بهشتی، شماره شاهرخ درخشان خواجو شرکت مهیار146

3 و 2 جدید، طبقه 3 متری دوم، پالک 12 متری گلستان، 20تهران، بزرگراه کردستان، خیابان شیراز جنوبی، خیابان بابا علیخانی، مهندس کیوان لو شرکت سابیر نیرو147

info@tscaspian.com          طبقه سوم۱۸   خیابان شهید بهشتی،خیابان پاکستان،کوچه حکیمی پالکامیر علی سپهرم شرکت مهندسین مشاور طرح و سازة کاسپین148

4، طبقه 16، واحد 643تهران، میدان رسالت، خیابان فرجام شرقی، شماره مهندس فریس صابری شرکت سازه ماندگار مایان149

31، واحد 4، طبقه 56تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پالک مهندس امیر نمازی شرکت آب راه ماشین150

303، واحد 444تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بین ابراهیمی جنوبی و شهید ستاری، مجتمع البرز، پالک مهندس کریم سلیمی شرکت مهندسین مشاور بهاب نواندیش151

، طبقه سوم50تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، خیابان بوعلی سینا غربی، پالک مهندس مجید انصاری فرد شرکت مهندسی بتن سازان مهر152

3، واحد 6تهران، سعادت آباد، میدان بوستان، ابتدای بلوار کوهستان، پالک مهندس محمد ضرغامی شرکت خدمات معدنکاری اسپیر153

30تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان فرزان غربی، پالک مهندس محمد طاهری زاده شرکت مهندسین مشاور ری آب154

92تهران، یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، نبش فتحی شقاقی، شماره مهندس برنده شرکت مهندسین مشاور سگال155

3، واحد 32تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان گلفام، پالک مهندس آرمن کنعانیشرکت مهندسین مشاور سهند ترانشه156

آذر، ساختمان بعثت16تهران، خیابان بلوار کشاورز، خیابان مهندس احسان نوری شرکت مهندسان مشاور راه گستر157

19917- 33163: ، کدپستی8تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه الدن، پالک مهندس جمشید شیخ اکبری(سانا)شرکت سهند آذر و ناودیس راه 158

1، واحد 108تهران، خیابان پاسداران، بوستان هشتم، پالک مهندس آرش منصوریشرکت مهندسین مشاور گراب آریا159

www.tunnelpuzh1375.com ۱۹۴۸۹۶۴۴۱۱:  کدپستی۱2واحد  - ۵پالک - کوچه بهشت آسا - نرسیده به خیابان میرداماد - خیابان دکتر شریعتی - تهران مهندس مجید قائمی شرکت تونل پاژ160

5، پالک 3اصفهان، بهارستان، خیابان فرهنگ، مجتمع سروناز، زنبق مهندس حمیدرضا میالجردی شرکت گسترش ماشین آالت ریلی161

 info@ttbp.ir، طبقه اول208 خیابان کریم خان زند، خیابان ویالی شمالی، پالکمهندس خواجوی شرکت طرح و توسعه بلند پایه162

6، واحد403تهران، سهرودی شمالی، پالک مهندس عبدالنبی مکابر شرکت مهندسی بناسازان کژال163

شیراز، بلوار هفت تنان، جنب پل عابر پیادهدکتر مهرداد پورزقان شرکت مهندسین مشاور فراکاوان فارس164

14تهران، سیدخندان، خیابان شهید کابلی، خیابان شهید شیخ شعبانی، پالک استوار محمودآبادی.. مهندس حبیب ا شرکت راهسازی و عمران ایران165

1434945434: ، کدپستی1،  واحد 40تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، خیابان تختی، بن بست تختی، پالک شهاب سعیدیشعبه ایران- شرکت هرنکنشت آگ 166
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