احتراماً بعرض می رساند این شرکت با نام قبلی کارگاه صنعتی هیدرو کار با سابقهی حدوداً  72سال در زمینههای
طراحی و ساخت کلیه لوازمات آزمایشگاهی مکانیک خاک و بتون و آسفالت فعالیت داشته و همچنین از جامعه
مخترعین و مبتکرین ایران رتبه اول را در همین زمینه (مکانیک خاک و بتون و آسفالت) به خود اختصاص داده است.
لذا جهت اطالع از فروش این شرکت به موارد زیر میتوان اشاره نمود:
 -1دانشگاههای دولتی :علم و صنعت -راهآهن -تربیت مدرس -صدرا -خواجهنصیرالدین طوسی -شهید عباسپور -صنعت آب و برق-
ارومیه  -بوعلیسینا همدان -شهید بهشتی  -کیش -امیرکبیر -علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -تفرش -کیش  -شمال -مازندران
و دانشگاه تربیت معلم تهران -امام خمینی قزوین -شاهد -زنجان -خزر محمود آباد -آموزش عالی رشت -فنی معماری قزوین -هرمزگان-
چمران رشت -علوم و توسعه آریا -هرمزگان معاونت فرهنگی اجتماعی محیط زیست -صنعتی قم -صنعتی شاهرود -مالیر -دانشگاه بابل-
شهید مدنی آذرباجیان -اسالمشهر -همدان -باهنر کرمان -خوارزمی -دانشگاه شریف کیش و ...
 -7دانشگاههای آزاد :کرج -زنجان -استهبان -شبستر -خرمآباد -نیشابور -ابرکوه یزد -بردسیر کرمان -بم -محالت -کرمان-
اسالمشهر -بروجرد -تربت حیدریه -دزفول -کاشان -ایالم -بیرجند -مهاباد -قزوین -شهرکرد -سمنان -میبد -ارسنجان -اسفراین-
خلخال -فراهان-بیضا -کاشمر -میانه -خورموج -اردبیل -ساوه -آستارا -تربت جام -قشم -خمین -گناباد -کیش -تفرش -جویبار-
مرکز درود -شیراز -نجف آباد -میمه -سبزوار -بندرعباس -نوشهر -دهاقان -مهدیشهر -آزادشهر -خرمآباد -رشت -قائمشهر -فومن
شفت -مالیر -شهرکرد -همدان -نقده -شهریار قدس -تبریز -دانشگاه آزاد تهران مرکز و تهران جنوب و تهران غرب -هیدج-
دانشگاه آزاد واحد پرند -زنجان -نوین شفت -نهاوند و ...
 -3دانشگاه و آموزشکده فنی :داشنگاه تهران -ارومیه -امام خمینی -شمال -امام حسین -بندر ترکمن -ابنحسام بیرجند -امام
حسین بافت -خاوران مشهد -دزفول -سماع -گلستان -کردکوی -کرج -استان مرکزی -نوسازی مدارس خراسان شمالی -قم-
هرمزگان -صومعهسرا -پسران دزفول -سماع -شهید رجایی کاشان -شیروان -تربت حیدریه -حضرت ولیعصر -ثامن الحجج مشهد-
عالمه محدث نوری -قزوین -دیلمان -غیر انتفاعی قزوین -امیرکبیر اراک -سما سیاهکل -شهید یزدان پناه سنندج -محیط زیست-
علمی کاربردی کارگر مشهد -گیالن -الغدیر زنجان -اردبیل -شهرمیرزاد  -دانشگاه غیر انتفاعی خاوران -اداره کل آموزش فنی
حرفهای زنجان -اداره نوسازی اردبیل -موسسه حکیم جرجانی گرگان -پژوهشکده سوانح طبیعی و ...
 -4پیام نور :مشهد -مرکز ورامین -اردستان -خراسان -تیران -سمنان -اردستان -خراسان رضوی -پیام نور کرج
 -5آزمایشگاههای استانها و شرکتهای :موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی استانهای مختلف -آزمایشگاههای محل یجهاد
سازندگی -نیروی زمینی و دریایی و هوایی موسسه حرا -موسسه ندسا -سازمان صنایع دفاع -ساخت آزما و کارگاههای محلی-
سایبر -ملی ساختمان -سهند تبریز -ایران خاک -کاوش پی مشهد -زمین ساخت یزد -صنایع آموزشی -سانو -تکنیک-
شاخصسازان -استراتوس -دژان -وزارت راه (استانهای مختلف) -بهینه سازان خاک آب سازه -فرآیند خاک پی -قرارگاه پارچین-
ارکان پویش -راهوار -تمسون -جهد آزما -سیمان ممتازان کرمان -چکاد اندیشان -پویشگران زمین -طرح و کنترل گیل601 -

کالله -ژئوتکنیک جنوب -خاک آزمون فارس -تارابتن -ویما -شهرداری اراک -جهاد نصر اراک -پژوهشکده نیرو -مکانیک خاک
البرز -موسسه عمران قرارگاه خاتم  -ژئوتکنیک و مقاومت مقطع -آریان کاوان اطلس -خاک پاد شرق -سپاد خراسان -دکتر
عربانی -موسسه مکین -سارینا آزما -زمین کاوش مازندارن -کاوان سد غرب -پیرو زپی آزما -کندوان پارس -گاز پارس -پایا خاک-
فنی مکانیک خاک خراسان شمالی -فنی مکانیک خاک آذربایجان غربی -خاک و بتن نصر مرکزی -فنی مکانیک خاک هرمزگان-
فنی مکانیک خاک بندرعباس -مکانیک خاک خرب -شرکت مادر متخصصی آزمایشگاه مکانیک خاک زنجان -مکانیک خاک و بتن
گیالن -فنی مکانیک خاک کردستان -فنی مکانیک خاک اذربایجان غربی -تحکیم بتن لنگرود -شرکت سپاسد (سد مشپا) -سازمان
عمران شهرداری شهر تهران -آزمایشگاه فنی مکانیک خاک البرز -خط  7مترو تهران -انجمن بتن استان البرز کرج -صنایع دفاع-
بلندپایه -صافات -سابیر مترو کرج -سابیر سد کوهرنگ -سازمان بورس اوراق تهران -بلند پایه خط -A4-2بنیاد مسکن انقالب
استان گلستان -موسسه عمران صنعت کارگاه مترو قشم -سرمایهگذاری مسکن سازمان زمین شناسی -موسسه خاطر -سابیر نیرو
بینالملل پروژه -ایستگاه  -Bموسسه حرا مترو قم -گروه تخصصی شهید رجایی پروژه مصلی -موسسه آموزشی عال پویندگان
دانش -نیروی دریایی سپاه پروژه قشم -پروژه بندرعباس -ایمن گستران محیط -جواد االئمه -مجتمع صنایع قائم الرضا -سازمان
صنایع دفاع قرارگاه پارچین -کاوشگران جوامروز -جنرال مکانیک پروژه قصرشیرین -موسسه حرا پروژه سد دز -کیسون (الفین
بوشهر) و ...
 -6فعالیت برون مرزی شامل شرکتهای :ویرتگن -اوپال -رادیس -کیسون -توسعه راهها -کولهام -مهاب اقدس -استراتوس-
دژان -توسعه سیلوها -سایبر -کیان آب  -بلند پایه عراق -شرکت عمران افغانستان -شرکت افغانت -دروچم خاورمیانه (باکو) و ...
 -2آموزشی عالی :آسیا -جهاد دانشگاهی رشت -لقمان حکیم آققال -انرژی -بیهقی سبزوار -لودکان -مالیر -سینا کاشان-
سراج -پارسیان -آموزش عالی خاوران مشهد و ...
 -8کارخانه ها ،شرکتها :پارس بتن -میناب شن -سروش بتن -بنیان بتن مشهد -پایا بتن -سقف بهمن -بتن ایران -چهارواتا-
صبح روشن -مهیار بتن -تهران دشت بتن -آسفالت شهریار -مهر بتن -بتن الغدیر -بلند پایه -شن و ماسه شهریار -بنیاد بتن ایران-
سانترال بتن -پردیس بتن -صنعت بتن -آسفالت نمونه -خانه بتن کردستان -بتن پارس -بتن غرب تهران -بتن نصر کاشان -های
وی -صنایع بتنی غرب -بتن مازند بابل -ریگزار -ایران بتن قم -در و بتن شمال -آبا بتن -بنیان بتن گرگان -جهان کوثر -بتن
شناس خوزستان -ساالر بتن اهواز -میالد پودر -شهران بتن -سگال آذر -آبادگران زمین -شن و ماسه رستمی کرمان -تیرچه بلوک
و قطعات بتنی ایالم 166 -بیجار -نرم کوبان -شن بتن مشهد -اباسلت مشهد -نیک پی -عمران سازه آبادگران فردیس-
آذدرآبادگان فردیس -مهر آزاد (باکو) سنگ بن -عمران کرمانشاه -ایران بتن قم -دیوا ساروج -تیرچه بلوک برادران شیری -سرچ-
ستیران -بتن آماده سالمی -ساوه بتن -شن بتن شرق -کاراکتر -نیک تابان دز -نسیم شمال -خاک و پی بیستون -آروین بتن
خاک -موزائیک مرمر -آجر توکل -راه ساحل -شن بتن نیشابور -پی بتن گرگان -پاک دشت بتن -بتن سقف مشهد -بنیان بتن
مازندران -گچ کوهدشت -پاکساد شن -آیدین -نادر بتن قوچاق -بتن شرق زمین -میعاد بتن -آذرآبادگان خوی -الموت -بتن
قومادیان -ایران سایول -تراز آب الوند -معدن شماره  661والی آباد -بنیان بتن ایران -بتن آماده گلیج -شن و ماسه سیرجان-

سیمای خوی -زیتون فارس -بتن باتیمان -تک بتن -راه شمس -بتن کاوان اصفهان -بتن امین -خیبر گستران زاگرس -صبا بتن-
زرین بتن اکباتان -آژند بتن -نیایش بتن -بتن صفایی -آراز بتن -نوین بتن -چیا بتن سازه -بتن حاج دلربایی -بتن ریزان پاسارگاد-
نماگستر بنیالود -کاشانه سازان بام سبز -فرا راه قم -شاهد بتن جنوب -بتن آماده میثاق یاران -بتن آماده پرشین -بانا بتن -باران
بتن -زرین بتن شرق -تعاونی  611ایثارگران آبادان -آقای پور ایمان -زارع بتن خوزستان -تجهیز روشنکاران غرب -رباط بتن
غرب -بیان بوکان -آجر بهرنگ نما -یکتا آزمای ایساتیس -آزمون مشرق زمین -جوان جنوب راهمرمز -کاروان جنوب -فورش بتن-
تالشگران کوشا کسری -قائم بتن شاهوار -شن و ماسه ،ماسهسازان -جهان بتن زاگرس -آریا بتن کوشا -مهیار -سازه بتن -بتن
دریا -کپاساحل -ماندژ سازه -آذر راه پردیس -زمین پیمایش باختر -خیام بتن فیروزه -شرکت صدرا -شورلول -ساتراپSES -
طلب اصادق اصفهان -آونک سازه -ارکان پویش -دریا خاک پی -تینا طلب -طلب صادق شیراز -شاخص سازان دزفول -زمین آزما-
خاک پی تهران -پارس پی آزما -کارآزمون متین -کاوش گستران لیان -شرکت پرهان جوش -بتن جوش پایدار -اسپرلوس آزما-
فوالد بتن -کیهان سازه ابهر -سد پایه بناء -آذر دوام یول -طرح کنترل گیل -تحکیم بناء خزر -آجر ماشین گلوگاه -ایمن اسفراین-
مکث بتن -ماهیت کاوان کیفیت نگر -بهساز آزما ابنیه -آکام صنعت آزما -پاکسار شن -تحکیم بنای لنگرود -ساروب سازان -خاک
و سنگ -سانا -بتن بست طوس -کولهام -تونل سد آریانا -جهد آزما مشهد -فن آوران بتن ایرانیان -بتن ایران کویری -زربین
پویان -بهین سازان خلیج فارس -هراز راه -فرآوردههای بتنی سبحان -ماسه سازان زرندیه -تهران بتن -توسعه افزودنیهای نوژان-
ماندرو -دورو چم خاورمیانه -آزما آژند -ایران سایول -فنآوری نوین -زبین کاران جنوب -خاک آزمون تهران -پیشتاز بتن -پودر
صنعتی نمونه زرین خوزستان -سپیدار سازه بتن -ژیکارا -خاک و بتن آزمون آریا -پایدار پی کاو -سویل آزما پاژن -ماکادوم شرق-
چینندگان زمین فیزیک پویا -آکام صنعت آسیا -پترول ساحل -لوله بتن پلیمر -پروژه بانک پارسان -آروند ابنیه پایدار  -خاک پی
شمع -مشاور طرح جامع -گوهر کاووش -قرارگاه قرب قائم کانیسی -سامان محیط -کلینک ساختمان -افق دید بیکران -ناظر
خاک -پی برز آزما -مجتمع سیمان تهران -نفت و گاز محمدیان -مارو سد مخزن باالرود -سطح راهان -فوالد آزمونه -سارنج کاران
ابهر -بهین بستر البرز (بابلسر) -مهندسی مشاور طرح گارنو -توسعه عمران راستین البرز -سامان محیط -پایا خاک -شمس عمران-
سیمان نوژان -اروند پل -خلخال دشت -خاک آزما شریف -بنیان بتن -آبادگران -استراتوس -هراز راه -راهآهن درود -پترو ساحل-
طرح و ساخت سام -نسوز ایران -کارا سازه ماندگار -خیام فوالد و ...
در صورت نیاز به مدارک و اسناد جهت آن واحد که در بایگانی این شرکت میباشد ارائه میگردد همچنین کلیه اجناس
در صورت نیاز به گواهی استاندارد -همراه دستگاه گواهی و برچسب استاندارد ارائه میگردد.
کلیه محصوالت دارای  18ماه گارانتی و  11سال خدمان پس از فروش میباشد.

با تشکر
شرکت مهندسی خاک و بتن تک آزما
واحد فروش

