
ليست پروژه هاي شركت مهندسي آوابصير

آموزشي دسته بندي:

شهر شركت مجريسال نصبنام پروژهرديف

شبكه گستر1394 قمرصد خانه امام علي (ع) - مركز پژوهشهاي فلكي نجومي قم 1

فن آوران هكمتان حفاظ1394-1399 همداندانشكده دندانپزشكي همدان 2

فن آوران هكمتان حفاظ1393-1398 دانشگاه علوم پزشكي ، بيمارستان ها و ادارات تابعه استان 

همدان

مختلف 3

ايمن كاران استرآباد1398 گرگانحوزه علميه اتباع خارجي 4

آوابصير1398 تهرانمدرسه سفارت آلمان 5

ايمن كاران استر آباد1398 گرگانحوزه علميه امام خميني گرگان (برادران) 6

نگين صنعت1398 الهيجاندانشگاه آزاد الهيجان 7

فن آوران هكمتان حفاظ1398 همدانسايت پرديس دانشگاه همدان 8

آينده گستران غدير1396 تهرانآموزشگاه زبان ايران و استراليا 9

رايان صنعت دارابگرد1396 مختلفدانشگاههاي پيام نور استان هرمزگان 10

امن گستر يكتا دژ1396 تهراندانشكده داروسازي دانشگاه تهران 11

فن آوران هكمتان حفاظ1396 همدانخوابگاه دانش همدان 12

فن آوران هكمتان حفاظ1396 همدانسالن تشريح دانشگاه علوم پزشكي همدان 13

هزاره سوم1396 تهرانآموزشگاه زبان پارسيك 14

فن آوران هكمتان حفاظ1395-1399 همدانمركز آزمون دانشگاه علوم پزشكي همدان 15

فن آوران هكمتان حفاظ1395 همداندانشگاه علوم پزشكي همدان (اتاق سرور مركزي) 16

موسسه فني قاصدك1395 تهرانموسسه آموزش عالي صدرالمتالهين 17

پادمهر1395 تهرانپژوهشكده زلزله شناسي تهران 18

فن آوران هكمتان حفاظ1395 همدانسالن همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان 19

تكنيك افزار1395 موسسه فرهنگي شهداي موتلفه (ستاد مركزي  -  فخرالدوله

 - لرزاده)

تهران 20
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سفيران ايمني پاسارگاد1395 شيرواندانشگاه آزاد اسالمي شيروان 21

ايمن نگاه هوشمند1395 رشتساختمان مركزي دانشگاه علمي -  كاربردي 22

پادمهر1395 تهراندانشكده رفاه 23

سيناد سيستم ايرانشهر1394 ايرانشهردانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 24

ره آورد فانوس سپاهان1394 اصفهانهنرستان پسرانه شفيعيون 25

فرانگر1393 آزاد شهراداره آموزش و پرورش آزاد شهر 26

سما1393 كرجدانشكده كشاورزي كرج 27

ايمن صنعت ايرسا1393 تهراندبيرستان عالمه طباطبايي شعبه آبشناسان 28

ايمن صنعت پارسا1393 تهرانآموزشگاه هاي آشپزي ساناز و سانيا 29

ايمن صنعت ايرسا1393 تهرانپژوهشكده سامانه هاي ماهواره اي 30

مشهددانشكده تربيت معلم ثامن الحجج نگهبان سيستم طوس1393 31

مشهددانشكده تربيت معلم شهيد بهشتي نگهبان سيستم طوس1393 32

پيشگامان فناوري ققنوس1393 شيرازدانشگاه دولتي المرد 33

نگهبان پرداز بين الملل1391 ...دانشگاه فني حرفه اي قدسي 34

شركت تكوين صنعت آپادانا1391 اصفهاندانشگاه راغب اصفهاني 35

آلفا سيستم1391 قممركز فقهي فاضل قم 36

ايمن سيستم جهان گستر ميناب1391 مينابدانشگاه آزاد ميناب 37

نگهبان پرداز بين الملل1390 ....دانشكده فنون طبرستان 38

نگهبان پرداز بين الملل1390 ...اداره تجهيز مدارس استان مازندران 39

سيستم هاي حفاظتي آرمان1390 تهراناداره آموزش و پرورش منطقه 13 40

آلفا سيستم1390 قمكتابخانه آيت ا... خامنه اي 41
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