
سامی شرکت های حقوقی تعیین صالحیت شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان همدانا

آدرسشماره تماسپایهنوع صالحیتنام مدیریتنام شرکتردیف

09121072042یک،ژئوتکنیکبتن،دکتر وحید رضا اوحديکاسیان پی سازه1
8221316-0811

-بلوار فاطمیه نرسیده به تقاطع فرهنگ-همدان
59مجاور پالك 

09183122915یکبتن،جوش،خاكمهندس ابوذر حاجیلوییآرشام بتن پارس2
08132727404

کوچه  - کوي دانشگاه- متري رسالت30-همدان
39پالك - 5دانش 

دو،ژئوتکنیکبتنمهندس سعید خاوريپارسیانآزمايسازپی3
09186721538

82666813–
081

پایین تر از شهید –خیابان پاسداران –همدان 
367پ –جنب لواشی –زمانی 

یکبتن،جوش،ژئوتکنیکحامدنوریهمهندس آزمامهاب گستر 4
09183115256

8229921 -0811
فکس

–نرسیده به پارك زنبق - چهارراه شهناز–همدان 
49پالك –سمت راست 

مهندس محمدرضائیان پاکیزان هنر آزما5
09188153024دوبتن، ژئوتکنیکپاکیزه

کمال آباد باالتر ازمسجد کوچه شادي-همدان09127163802

مهندس احسان محرابی تاتهگمتانسازهارزیاب6
دو)سه(، جوشدوبتنتوانا

09183157208
09188111664

38277041
1واحد 8برج پاستور طبقه

09181117333دوبتن و جوشمهندس شجاعی ثابتگرمش آزماي همدان7
4225946-0813

کوي امام -)چراغ قرمز(میدان سپاه –همدان 
375پالك - جنب کوچه امام خمینی-خمینی



دوو ژئوتکنیکبتنمهندس سعید زنگنهآزما سازه مبتکران8
09188199388
09189165308

2647207 -0811
متري سعادت18همدان انتهاي صدف 

09182223307سهبتنمهندس حسام دریاییآذرین آزماي آریا9
09353687066

متري سعادت جنب 18تپه حاج عنایت –همدان 
شیرینی فروشی زیتون انتهاي کوچه میعاد

09126163730دوبتنقاضی زادهخانم مهندسبنیان سازه آنادانا10
متري شهید 24–سیمتري بنی هاشم –همدان 

روبروي (نبش کوچه شهید صفائیان–چهاردولی 
)واشینانوایی ل

09183113541دوبتنمهندس یاسر فرجیآزما بتن پی تاو پارت11
09125864281

اولین درب –کوچه شریفی –بلوار صدف –همدان 
218شمالی پالك 

09183184099دوو ژئوتکنیکبتنمهندس محمد یلفانیبتن سنگ آزما12
میدان شاهد جاده مزدقینه روبروي شعبه نفت 09188117414

مهندس مصطفی محمدي تحلیل شالوده ماد13
سهبتنافرا

09188181572
32متري هدایت پالك 18صدف 38335029

-جوش –بتن مهندس  حمید صلواتیانچاوش آزماي ماندگار14
یکژئوتکنیک

09188157006
09189130105
08138222008

متري فاطمیه18سعیدیه روبروي کمیته امداد 

09183119164یکژئوتکنیک–بتن خانم مهندس یوسفلوئیاطمینان گسترآبان آزما 15
09184956818

متري شهید 12خیابان ایثار 2شهرك مدنی فاز 
1ملکی کوچه نگارستان 

دوبتنمحمدرضا فدائیمهندس دقیق آزمون کیان الوند16
09181110231
38264347 -

081
خیابان میرزادعشقی تقاطع سعیدیه مجتمع 

14واحد 3جاري الوند طبقه ت



دوبتنمهندس غالمرضا قهرمانیدوام بتن حامی17
09185922184
09188190453

38319327-081
جنب ) شهناز سابق ( خیابان شهید نواب صفوي 

4مسجد اعظم کوچه گلچین پالك 

بتن و جوش مهندس امین رنجبرداربتن سازه بارزآزماي اکباتان18
09188150590دووژئوتکنیک

37میدان رسالت کوچه مژده پالك 32727562

09122847909دوبتنمهندس وحید ناصر نژاداطمینان پی ویرا19
انتهاي جاده فقیره بلوار بهارستان 09183112684

09183157393دوبتن وژئوتکنیکمهندس مجید بشیریانرهنگارسازه غرب20
38337207

کوچه -ز شرکت گاز پاینترا-میدان شیرسنگی
54فجر پالك 

مهندس محمدهاشم پی آزماي ترنج21
-09188179951دوو بتنژئوتکنیکبطائیان

09182064003
2میخک –سه راه هنرستان –شهرك مدنی 

26پالك 

متري شهید 12خیابان ایثار 2شهرك مدنی فاز 09183119164سهبتنمهندس حبیب یوسفلوئی آزمون آزماي سازه22
1ملکی کوچه نگارستان 

مهندس عسگر چاوش بتن سنج دقیق هگمتانه23
عبدالرحمانی

یک بتن و دو 
ژئوتکنیک

یک 
50خیابان چمران آرام شرقی کوچه ایثار پالك09189045080ودو

09188182160دوبتندومهندس مصطفی  مرادياقیسکنا ماندگاراشت24
26سی متري رسالت کوچه جوانه پالك 09189010243

43سی متري رسالت بلوار اعتمادیه شرقی پالك 09352800942یکیک بتن ژئوتکنیککالهچیمهندس کریم قائم سازه سنجش اکباتان25



مهندس محمدرضائی معزدرگاانبوه پی پاسا26
دودو بتن و ژئوتکنیکمهندس مرتضی احمدوند

09188174417
09189154587
08138240368

11مجسمه شیرسنگی بلوارچمران کوچه ابوذر 
278پالك جنب مسجدابوذر

09188168890یکیک بتن ژئوتکنیکمجتبی احمدوندمهندس آرسام سنجش پارس27
08138247671

چهارراه شهنازخیابان آزادغربی نبش کوچه پیش 
395آهنگ پالك 

متري روحانی12مهدیه 09181112912دودو بتن و ژئوتکنیکوحید آقامحمديمهندس خاك سازه آرمیس28

دوبتن و مهندس محمد ده تیريآزمون بناي ماد29
09181114159دودوژئوتکنیک

38332443
خیابان هنرستان انتهاي آپارتمانهاي هنرستان 

33پالك 

مهندس شهاب الدین آروین عمران الوند30
09333058372دواكدو بتن،جوش،خمساحی

31متري ولیعصر پالك 25میدان مدرس 34222928

خیابان سعیدیه مجتمع سعیدیه طبقه دهم واحد 09120195580دودو بتن و ژئوتکنیکمهندس سمیه صالحاستحکام آزماي ابنیه الوند31
1005

- 09189121050دودو بتن و ژئوتکنیکمهندس جلیل شریفیبنیاد پی آزمون سامان گستر32
08132673118

بلوار سی متري بنی هاشم –میدان فردوسی 
روبروي فروشگاه دیبا

-09188119332دودو بتن و خاكمهندس محمد سعیدي یگانهسیناجوش آزماي غرب33
09188114384

ابتداي بلوار شاهد ) تپه حاج عنایت(میدان صدف
جنب ابزار یراق قره باغی

دس محمدرضا ولی مهنطرح آذین هگمتان34
-09188097944دودو بتنمحمدي

17خیابان گلزار کوچه مهتاب پالك 38318543



-09188186227یکیک بتن و ژئوتکنیکمهندس ولی اله دارابیپی آزماي اکباتان35
911برج سعیدیه طبقه نهم واحد 08138311245

مهندس محسن ورمزیارایستا سداد ثمین36
- 09183134341سهسه بتنب بیاتیمهندس امین صاح

متري عدالت کوچه زرین 18رسالت 09183126376

- 09187138676دودو بتن و ژئوتکنیکمهندس حمیدرضا لطفیانسازه کاران آزمون بنا37
09196298704

مقابل ) ضرابی(کوچه شهدا–خیابان شهدا 
24ساختمان قائم بن بست حاج زینل پالك

15واحد4طبقه –ساختمان سینا –سیزده خانه 09188128337دودو جوشدکتر وحید رستمی نگین طرح الوند38

مهندس اکبر رحمانی خاك و بتن اکباتان39
- 09188110575یکیک بتن و ژئوتکنیکپاکروان

09183178512
ابتداي خیابان جهان نما مجتمع -میدان دانشگاه
8واحد4خجسته طبقه

- 09126549460یکیک بتنمهندس اسداله بداغیابرارآزماي بتن غرب40
2متري مهرکوچه ظهیر پالك18خیابان شریعتی 09398520053

متري رسالت کوچه 18میدان رسالت بلوار مطهري 09186100766دودو بتنمهندس سامان ترکمانالوند آزمون مهرگان سامان41
2دانش نبش دانش 

-09188158656دودوبتن و سه جوشدس بهزاد قدیمیمهنکیان آزماي گنجنامه همدان42
09120811260

انتهاي خیابان گلزار باالتر از نیروي انتظامی جنب 
بیمه نوین

مهندس محمدمهدي نوین سازه آزما اکباتان43
09183163273یکیک ژئوتکنیکشوشتري

4واحد 12برج آریان طبقه38271532



15واحد4طبقه -ساختمان سینا- سیزده خانه09188128337یکیک بتن و ژئوتکنیکعسگريمهندس مرتضیپی کاوش هگمتانه44

09188500071سهسه بتنمهندس حسین ساسانی پورسریر آزما تدبیر45
09187081043

خیابان - خیابان شهید چمران- میدان رسالت
34صنعتی پالك 


