
               

محل اجرا بهره بردار مشخصاترديف

اراکدانشگاه صنعتی اراک اضافه طبقه سلف سرویس1

اراکدانشگاه صنعتی اراکاضافه طبقه کتابخانه2
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اقلیدکارخانه فوالد شرکت سلحشورانساختمان ارتباطات مردمی 10

 اقلید کارخانه فوالد شرکت سلحشوران متر دهانه14ساختمان اداری آمفی تأتر با 11

بیمارستان نمازی - شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیرازخوابگاه پزشکان مرد12

بیمارستان نمازی -  شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیرازخوابگاه پزشکان زن13

شیرینو- عسلویه POGCشرکت نفت گاز پارس رفاهی-  بیست دستگاه ویالی اقامتی14
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اهوازشرکت فوالد خوزستانساختمان اداری طرح نیروگاه16

شیراز موسسه خیریه نرجس  اضافه طبقه ساختمان اداری17

قصردشت - شیراز شخصیویالی خصوصی - LSFسازه ترکیبی فوالدی و 18

قالت -  شیراز شخصیویالی خصوصی با سقف آندو ویال19

اهوازشرکت فوالد خوزستانساختمان اداری اضافه طبقه20

دانشگاه الکترونیك - شیراز  دانشگاه شیرازآموزشی و سخنرانی و نمازخانه21

دانشگاه مهندسی - شیراز  دانشگاه شیرازآزمایشگاه برق22

بندر امام خمینیپتروشیمی شهید تندگویانمترمربع ساختمان تدارکات23740

دانشکده پرستاری آباده دانشگاه علوم پزشکی شیراز مترمربع اضافه طبقه ساختمان اداری600 24

شیرازدانشگاه  شیرازسالن انتظار شیمی درمانی25

شیراز شیراز3شهرداری منطقه ساختمان نمازخانه26

تهرانتوزیع نیروی برق تهران بزرگساختمان اداری دو طبقه27

کرماندانشگاه شهید باهنرساختمان نمازخانه خوابگاه خواهران28

شیرازبیمارستان آنکولوژی امیرورودی ساختمان جدید29

تهران تهران3آب و فاضالب منطقه ساختمان پست امداد و آزمایشگاه30

        شركت سامان سازه صالبت
  در جنوب كشورL.S.Fطراحی، مشاوره و مجري تخصصی سازه هاي 
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