ردیف

فُرست اعضاء اوجمه مُىذسان مطاير خراسان در تخصص "ژئًتکىیک" از گريٌ تخصص َای مطترک
وام ي مطخصات ضرکت

پایٍ

آبابان طرح ي ساخت پارس
1

مذیر عامل :حسي ضَقی

3

تلفکس36516563-3:
وطاوی :آزادی  -929چْارراُ چْارم – سوت راست – پالک 3
آب پًی

3

مذیرعامل :حویدرضا زریي خَ

3

تلفکس38927333 :
وطاوی :بلَار ٍکیل آبادٌّ -رستاى -23پالک 8
الماس بىیان ضرق
مذیرعامل :هحوَد خسرٍی

3

تلفه79741363 - 159-43329922 :

فکس159-43329923 :

4

وطاویً :یطابَر -بلَار بعثت -بیي آیت ضوالی ٍ بعثت -93پالک-28طبقِ2
هطْد -فرٌّگ -21ضْید رضَی(21سیدرضی )8پالک248

آمایص برتر خاک سازٌ ستايوذ
4

مذیرعامل :پیواى علیپَر تبریسی ًژاد

3

تلفکس36158429 :
وطاوی :خیاباى جالل آل احود -39پالک  - 49طبقِ ّوکف
پارس ایستا ضرق

5

مذیرعامل :عباس جَاّری
تلفکس36222851 :

3

وطاوی :دکتر حسابی ضوالی  -49/5پالک  -29طبقِ هٌفی9

پژيَطکذٌ مُىذسان عمران خراسان مبیه
6

مذیرعامل :سعید رسَلی
تلفه38427735 :

فکس38463449 :

3

وطاوی :احود آباد – رضای  -99پالک 41
پی آزمًن ضرق
7

مذیر عامل :جعفر ًجفی زادُ

3

تلفکس36198696 -36198697 :
وطاوی :بلَار ٍکیل آباد-بلَار ضْید قاًع – پالک 29
پی کايان ضرق

8

مذیرعاملٍ :حید اقبالی
تلفه35191429 :

فکس35197219 :

3

وطاوی :بلَارٍکیل آبادٍ-کیل آبادً-77بص فارغ التحصیالى-6پالک 24

تحقیقات خاک مُارآب
9

مذیرعامل :هحودرضا کاخی
تلفه36223332 :

فکس36226869 :

1

وطاوی :قاسن آباد -بلَاراهاهیِ -جٌب اهاهیِ  -42پالک88

تیًان آب ضرق
16

مذیرعامل :اسواعیل احراری
تلفه35259879 :
وطاوی :قاسن آباد -بلَار فالحی-فالحی -38/98پالک 29

3

جُذآزمای مطُذ
11

مذیر عامل :علیرضا ساالری هٌص
تلفه36176446 :

فکس36157996 :

1

وطاوی :بلَار فردٍسی -بیي فراهرز ٍ هیداى استقالل -ضوارُ 598
خاک ي سىگ الماس ضرق
13

مذیر عامل :اکبر قارًٍی فرد
تلفکس38434539:

3

وطاوی:خیاباى احودآباد-خیاباى قائن -قائن  -6پالک3/5
ديام سازان دضت آب طًس
13

مذیرعامل :اسواعیل خلیل زادُ
تلفه38938974 :

فکس 38938975 :

3

وطاوی :بلَار پیرٍزی – پیرٍزی  –58پالک 58
رٌ کايان خاک ي پی ساویار
14

مذیر عامل :هجتبی غالهسادگاى
تلفکس36699894 :

3

وطاوی :ضْید فالحی  -67/3پالک  ،3طبقِ ّوکفٍ ،احد 9
زمیه چُر
15

مذیر عامل :هسعَد رضازادُ عٌبراًی
تلفکس35949411 :

3

وطاوی :قاسن آباد -بلَار ضریعتی  -ضریعتی  - 71پالک 35
سازآب ضرق
16

مذیر عامل :حسیي هسافری

3

تلفکس 37637619:
وطاوی :چْارراُ خیام -بیي بیستَى-8 ٍ6پالک -32ساختواى جْادتعاٍى -طبقِ 2
سپاد اوذیص

17

مذیر عامل :حاهد فرقاًی

3

تلفکس37994167 :
وطاوی :بلَار خیام ضوالی -بلَار بْارستاى -بْارستاى-6تقاطع اٍل سوت راست کارگاُ خَش سیوا -ضرکت سپاد خراساى
طرح تًسعٍ محًر

18

مذیرعامل :سید سعید هجتْد سیستاًی
تلفه35193848 :

3

فکس35194852 :

وطاوی :بلَار ٍکیل آباد -بیي ٍکیل آباد  -77ٍ75پالک 23
طًس آب
19

مذیر عامل :سعید ًی ریسی
تلفه37684199-6:

1

فکس37688868 :

وطاوی :بلَارسجاد – خیاباى پیامً -بص پیام  -4پالک 94
کايش پی مطُذ
36

مذیر عامل :حسي ضجاعی سیَکی
تلفه38458924 :

1

فکس38461591 :

وطاوی :خیاباى احودآباد -پاستَر -22پالک96
کايش تذبیر طًس
31

مذیرعامل :غالهرضا غالهی
تلفکس99193379 :
وطاوی :بلَار اهیریِ-اهیریِ -99بلَارسجادیِ -سجادیِ -73پالک995

3

ماوذسازان طًس
33

مذیرعامل :هحودحسیي بلَری بساز
تلفه37626945 :

3

وطاوی :فلسطیي  -92پالک ٍ -34/9احد9
مطُذ زمیه ساخت
33

مذیرعامل :سید هجید رفیعی
تلفه36198593-96 :
وطاوی :بلَار سید رضی -سیدرضی -53پالک 264

3

