خدا هست ...
کلینیک سقف های شیبدار آسابام
شماره ثبت 71927 :
تاسیس 1395 :

رزومه شرکت آسابام از سال  1395تا 1400

معرفی مدیریت شرکت
مدیریت  :مهندس حمید رنجبر
متولد  7آذر  1374در مشهد

رزومه کاری و تحصیلی :
کارشناسی نقشه برداری از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
کارشناسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناس اتحادیه معماران تجربی مشهد
سابقه ی مدیریت اجرایی در پروژه های هتل قصرطالیی و هتل نرگس بندر انزلی
کارآفرین برتر کشوری در سال 1399
دارای گواهینامه های ( HSEایمنی کارگاه)  -گواهینامه ( CWIبازرسی جوش)

رزومه اجرایی شرکت
. 1اجرای پروژه ی هتل نرگس بندر انزلی به متراژ  3700متر مربع
. 2اجرای بیش از  10پروژه در شهرهای بندر انزلی – دریاکنار – خزرشهر و رشت
. 3اجرای  5پروژه ی پل عابر پیاده برای شهرداری مشهد و پروژه های اصالحی شهرداری مشهد

. 4همکاری مستقیم با آستان قدس رضوی و اجرا و ترمیم پروژه های دامداری – دامپروری و مرغداری های نمونه آستان قدس
رضوی به متراژ بالغ بر 10000متر مربع
. 5اجرای بیش از  300پروژه ی ویالیی موفق و ممتاز تنها در  4سال و در مدت  1600روز
. 6اجرای بیش از  40پروژه استانی
. 7اجرای موفق سازه های سبک فرودگاه آموزشی گلبهار
. 8اجرای موفق سردخانه های نان مزرعه به متراژ  2700مترمربع
. 9همکاری و اجرای پروژه های ویالیی مدیران کارخانه های ذوب آهن اصفهان – سیم و کابل مشهد – شهرک صنعتی مشهد – صنایع پیشرفته رضوی – هلدینگ رب صادق و تبرک – کارخانه چی توز و ...
.10مدیریت اجرایی شرکت تولیدی پوشش سقف صدف

شرکت های طرف قرارداد شرکت آسابام

.1همکاری مستقیم با نمایندگی فروش شرکت پارس روفتایل و ارایه ی ضمانت نامه  10ساله ی این شرکت
((آسابام مجری تخصصی سازه های سبک با روفتایل پارس میباشد و از بعنوان نماینده فروش شهر مشهد در خدمت شما عزیزان میباشد)).
. 2همکاری مستقیم با نمایندگی فروش شرکت سفال با م طبرستان با ضمانتنامه  10ساله ی این شرکت
.3مدیریت اجرایی پروژه های شرکت تولیدی تایل صدف و ارایه ی ضمانتامه ی کیفیت و ثبات رنگ  5ساله ی این شرکت
. 4همکاری مستقیم با شرکت پرچین تهران و ارایه ی ضمانتامه ی کیفیت و ثبات رنگ  5ساله ی این شرکت
. 5همکاری مستقیم با شرکت کینگستون و ارایه ی ضمانتامه ی کیفیت و ثبات رنگ  50ساله ی این شرکت

امور اجرایی شرکت
. 1اجرای انواع سقف های شیبدار ویالیی و کالسیک
. 2اجرای تخصصی انواع سوله – مرغداری – سالن های صنعتی و سردخانه ای
. 3اجرای انواع آالچیق و کنسول
. 4اجرای انواع سازه های کابلی و پیچ و مهره ای
. 5اجرای انواع متریال های اجرایی از قبیل سفال – روفتایل – بامینو – پرچین – ورق – آندولین و
آندوویال –

دکرا – تایل های سنگریزه ای – شینگل و ...

ارتباط با ما
آدرس دفتر مرکزی  :مشهد – بین فکوری  58و 69
شماره تماس شرکت 05138766358 :

شماره تماس مدیریت 09150953595 – 09155596295 – 09159165700 :
ضمنا از طریق شماره تماس  09155596295میتوانید از طریق تلگرام و واتساپ با ما در ارتباط باشید.

