شركت سامان سازه صالبت
طراحی ،مشاوره و مجري تخصصی سازه هاي  L.S.Fدر جنوب كشور
مشخصات پروژه های اجرا شده  L.S.Fبه مدیریت مدیر عامل شركت سامان سازه صالبت
مشخصات

رديف

محل اجرا

بهره بردار

1

اضافه طبقه سلف سرویس

دانشگاه صنعتی اراک

اراک

2

اضافه طبقه کتابخانه

دانشگاه صنعتی اراک

اراک

2

ساختمان اداری

اداره کل پزشکی قانونی استان فارس شیراز

3

ویال خصوصی

شخصی

شیراز-منطقه کوهمره سرخی

4

ویال خصوصی

شخصی

شیراز-منطقه کوهمره سرخی

5

ساختمان خوابگاه ورزشکاران

هیئت بدمینتون فارس

شیراز

6

ساختمان اداری استخر تربیت داراب

آموزش و پرورش فارس

داراب

7

اضافه طبقه ساختمان اداری

سازمان برنامه و بودجه فارس

شیراز

8

اضافه طبقه در طبقه پنجم آپارتمان

دکتر نگهداری

صدرا شیراز

9

دو طبقه ساختمان درمانی رفاهی

شرکت فوالد پایه

شیراز  -شهرک صنعتی

10

ساختمان ارتباطات مردمی

کارخانه فوالد شرکت سلحشوران

اقلید

11

ساختمان اداری آمفی تأتر با  14متر دهانه

کارخانه فوالد شرکت سلحشوران

اقلید

12

خوابگاه پزشکان مرد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز  -بیمارستان نمازی

13

خوابگاه پزشکان زن

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز  -بیمارستان نمازی

14

بیست دستگاه ویالی اقامتی -رفاهی

شرکت نفت گاز پارس POGC

عسلویه  -شیرینو

15

یك هزار متر مربع رستوران

شرکت نفت گاز پارس POGC

عسلویه  -شیرینو

16

ساختمان اداری طرح نیروگاه

شرکت فوالد خوزستان

اهواز

17

اضافه طبقه ساختمان اداری

موسسه خیریه نرجس

شیراز

18

سازه ترکیبی فوالدی و  - LSFویالی خصوصی

شخصی

شیراز  -قصردشت

19

ویالی خصوصی با سقف آندو ویال

شخصی

شیراز  -قالت

20

ساختمان اداری اضافه طبقه

شرکت فوالد خوزستان

اهواز

21

آموزشی و سخنرانی و نمازخانه

دانشگاه شیراز

شیراز  -دانشگاه الکترونیك

22

آزمایشگاه برق

دانشگاه شیراز

شیراز  -دانشگاه مهندسی

23

740مترمربع ساختمان تدارکات

پتروشیمی شهید تندگویان

بندر امام خمینی

24

600مترمربع اضافه طبقه ساختمان اداری

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشکده پرستاری آباده

25

سالن انتظار شیمی درمانی

دانشگاه شیراز

شیراز

26

ساختمان نمازخانه

شهرداری منطقه  3شیراز

شیراز

27

ساختمان اداری دو طبقه

توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران

28

ساختمان نمازخانه خوابگاه خواهران

دانشگاه شهید باهنر

کرمان

29

ورودی ساختمان جدید

بیمارستان آنکولوژی امیر

شیراز

30

ساختمان پست امداد و آزمایشگاه

آب و فاضالب منطقه  3تهران

تهران

آدرس دفتر مركزي  :شيراز  -بلوار چمران -قبل از زیرگذر -ساختمان ایران  -طبقه سوم -واحد 5كدپستي 7194773369 :
تلفن 071-36261783 :
وب سایت :

فکس071-36282768 :

www.samansazehlsf.com

همراه 09176099965 :
ایميل :

info@samansazehlsf.com

