به نام خدا

با سالم و احترام
بدین وسیله به استحضار میرساند مجموعه فرابین سازه کاسپین مجری تخصصی مقاوم سازی سازه ،با به کار گیری بهترین و بروز ترین متریال
ساختمانی با اکیپی متخصص در خدمت مهندسین محترم می باشد.
فرابین سازه کاسپین طی سالهای اخیر افتخار همکاری با پروژه ها و مهندسین متعددی را کسب نموده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل میباشد.

رزومه فعالیت
ردیف

نام پروژه

نام شرکت

کارفرما

نوع فعالیت

1

حرم مطهر رضوی

پاوان پی

آستان قدس

کرگیری جهت اجرای میکروپایل و برش بتن

2

استادیوم آستان قدس رضوی

بنیان بتن

سازمان تربیت بدنی آستان قدس

مقاوم سازی کرگیری جهت ایجاد باز شو ،برش بتن،کرگیری

3

افغانستان(ورزشگاه شهر نیمروز)

موسسه خیریه سبز پارسیان

.............................

کاشت میلگرد انتظار جهت مقاوم سازی

4

پروژه لویزان

سپید عمران لویزان

مهندس عبدیان

5

پروژه مهندس رستمی

.............................

.............................

مقاوم سازی سازه بتنی با ژاکت فلزی و ژاکت بتنی

6

برج های آترین(تعاونی مسکن کارکنان دارایی)

بنیان بتن

دارایی

کرگیری از بتن-کاشت بولت و میلگرد-کاتر بتن سقف

7

پارک خورشید (انتهای هفت تیر)

سازمان عمران شهرداری

شهرداری

کاشت بولت جهت نصب تیرهای چراغ برق

8

برج الیزه

.............................

الیزه

کرگیری جهت عبور لوله تاسیسات

9

قطار شهری مشهد(ایستگاه بهشتی)

شمشاد بتن

قطار شهری مشهد

کاشت بولت و میلگرد ،برش بتن

10

قطار شهری مشهد(ایستگاه پرواز)

دژبارو

قطار شهری مشهد

کاشت بولت و میلگرد ،کرگیری

11

دانشگاه دولتی بجنورد

هیراد سازه

مهندس سر پوشان

مقاوم سازی ستون و پوتر بتنی مسجد دانشگاه

12

قطار شهری مشهد(گلبهار)

مولوی

قطار شهری مشهد

کاشت بولت و میلگرد،

13

پارس فوالد سبزوار

MMTE

فوالد سبزوار

مقاوم سازی کاشت بولت در کوره ها

14

برج اکسون مشهد

طاق گسترثامن

.............................

کرگیری از بتن جهت اجرای نیلینگ

15

بیمارستان رضوی

سلیم نیرو

بیمارستان رضوی

کرگیری از بتن

16

بیمارستان بنت الهدی

.............................

بیمارستان بنت الهدی

برش سیم بتن-کرگیری از بتن-کاشت بولت و میلگرد مقاوم سازی

17

بیمارستان امام رضا (ع)

درناآوند

طرح توسعه بیمارستان امام رضا (ع)

کاشت بولت و میلگرد انتظار

18

بیمارستان پاستور

.............................

بیمارستان پاستور

کاشت بولت و میلگرد انتظار

19

دانشگاه فردوسی(رستوران زیتون)

مهندس وفادار

دانشگاه فردوسی

کاشت بولت ونصب بیس پلیت

20

دانشگاه فردوسی(دانشکده اقتصاد)

مهندس وفادار

دانشگاه فردوسی

کاشت میلگرد انتظار جهت دیوار برشی

21

دانشگاه ادبیات شوکت آباد

کویرزدایی بیرجند

دانشگاه بیرجند

کاشت بولت

22

پروژه مجموعه فرهنگی هنری عمیق

فرآیند عمیق

مهندس عمیق

مقاوم سازی ستونهای طبقه  3و  4با الیاف CFRP

23

دانشگاه آزاد گلبهار

.............................

دانشگاه آزاد گلبهار

مقاوم سازی وکاشت بولت جهت نصب آنتن دکل ها

24

هواپیمایی تابان

.............................

هواپیمایی تابان

برش،کرگیری -کاشت بولت و میلگرد

تقویت دال بتنی با لمینت  CFRPو مفاوم سازی ستونهای طبقه آخر
جهت افزایش طبقات

رزومه فعالیت
ردیف

نام پروژه

نام شرکت

کارفرما

نوع فعالیت

25

فرودگاه

شرکت گسترش

فرودگاه هاشمی نژاد

برش،کرگیری و کاشت بولت در چاله آسانسور

26

فرودگاه (ساختمان حجاج)

آقای مهندس لطفی

فرودگاه هاشمی نژاد

برش،کرگیری و کاشت بولت در چاله آسانسور

27

عرصه میدان شهدا(پایانه هاشمی نژاد)

بتن ماشین

شهرداری مشهد

کرگیری از بتن ،برش سیم بتن ،کاشت بولت و میلگرد

28

هتل امپراتور

.............................

هتل امپراتور

مقاوم سازی ستونها کاشت بولت کاشت میلگرد

29

هتل البرز

.............................

هتل البرز

کرگیری بتن -کاشت بولت و میلگرد

30

هتل بشری

.............................

هتل بشری

31

هتل الزهرا

.............................

مهندس جوشنی

کاتر کف بتن

32

هتل یاس

طاق گستر ثامن

تعاونی اعتباری عسکریه

کرگیری از بتن-گاشت میلگرد انتظار

33

هتل جواد االئمه

طاق گستر ثامن

.........................

کرگیری از بتن جهت اجرای نیلینگ-کاشت بولت ومیلگرد

34

پروژه مهندس شکاری

.............................

.............................

مقاوم یازی پوتر بتنی با الیاف CFRP

35

سیمان زاوه تربت حیدریه

سیمان زاوه

سیمان زاوه

مقاوم سازی کاشت بولت و میلگرد ،برش سیم بتن

36

گیالس طرقبه

گیالس

حسین ملکی

کاشت بولت جهت نصب پلیت  -کرگیری تاسیسات

37

پل های جاده بیرجند(نهبندان)

................................

راه ترابری بیرجند

کاشت بولت مقاوم سازی گاردریل های جاده

38

پل چوینلی قوچان درگز

تعدیل راه

راه ترابری درگز

کاشت میلگرد انتظار و مقاوم سازی پل

39

پروژهای شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال

پروژه  496واحدی گلبهار-پروژه امید-پروژه سعادت

شرق

پروژه رواق-پروژه مسعود-پروژه نگین

برش بتن ( ایجاد بازشو در دیوار برشی به عمق 2متر)
و مقاوم سازی سازه

کرگیری بتن -کاشت بولت و میلگرد

40

کارخانه عالیس

عالیس

عالیس

کرگیری از بتن جهت نمونه برداری

41

همکاری با آزمایشگاه سپاد اندیش

سپاد اندیش

مهندس فرقانی

کرگیری از بتن جهت نمونه برداری

42

پروزه آیت اهلل بروجردی (رئوف)

سرآمد بنای ایرانیان

کرگیری جهت نیلینگ،کاشت بولت ومقاوم سازی

43

شرکت سیمرغ خراسان(قوچان)

................................

شرکت سیمرغ قوچان

کاشت بولت و میلگرد

44

پروژه سلسبیل

الماس سازه روشن

پروژه شهید شوشتری

کرگیری از بتن و کاشت بولت

45

آزمایشگاه کاشمر

اداره راه و ترابری

نمونه برداری از بتن و آسفالت

46

آسمان کوهسنگی

ماهدشت

............................

کرگیری و کاشت بولت

47

نان قدس رضوی

آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی

کرگیری از بتن ،کاشت بولت و میلگرد

48

کانون قرآن و عترت شهرداری

سازمان عمران شهرداری

شهرداری

کاشت بولت و میلگرد

49

زندان شیروان

...................

اداره زندان شیروان

کاشت بولت جهت نصب پلیت

50

سازه پایداررضوی

سازه پایداررضوی

سازه پایداررضوی

کاشت بولت جهت نصب پلیت

51

زعفرانیه تربت حیدریه

آربر

شهرداری تربت حیدریه

کاشت بولت جهت نصب پلیت و مقاوم سازی

52

سازمان نظام کاردانی
کاشمر

رزومه فعالیت شمال کشور

ردیف

نام پروژه

نام شرکت

کارفرما

نوع فعالیت

53

ساختمان نظام مهندسی تنکابن

........................

نظام مهندسی تنکابن

کاشت بولت جهت نصب پلیت

54

هایپر سنتر خزر

........................

نو اندیش شمال

کاشت بولت و میلگرد

55

محوطه پارکینگ دانشگاه آزاد تنکابن

........................

دانشگاه آزاد تنکابن

کاشت بولت جهت نصب پلیت

56

برج اوج تنکابن

........................

مهندس مغربی

کاشت بولت جهت نصب پلیت

57

پروژه مهتاب رشت

........................

بنیاد مستضعفین

کرگیری -کاشت بولت ومیگرد

58

پل آزاد راه تهران رشت (رودبار)

بهساز خاک ایرانیان

راه ترابری استان گیالن

کرگیری ازفنداسیون پل جهت اجرای میکروپایل

59

پروژه میکروپایل کیاشهر

بهساز خاک ایرانیان

آقای نوروزی

کرگیری ازفنداسیون جهت اجرای میکروپایل

60

پروژه میکروپایل فرح آباد ساری

بهساز خاک ایرانیان

مهندس احمدی

کرگیری ازفنداسیون جهت اجرای میکروپایل

61

هتل بادله ساری

........................

هتل بادله

کاشت میلگردجهت افزیش ابعاد فنداسیون

62

شرکت سحر مرغ کردان

........................

مهندس مالح

کاشت بولت جهت افزایش طبقات مرغداری

63

مهدیه آزاد شهر

........................

مهدیه

کاشت بولت و میلگرد

64

بهسازی امامزاده آق امام( آزاد شهر)

........................

........................

کاشت بولت پیشانی تیر جهت مقاوم سازی

65

مجتمع تفریحی سیسنگان

........................

........................

کاشت بولت جهت نصب پلیت

