


�کت ساخت�نی عسکری
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Design Center / Architecture / Construction / Consulting



گروه مهندسی عسکری سابقه بیش از بیست و پنج سال در حوزه ساخت�ن های ایمن و کارا،  و 

سابقه همکاری با مع�ران برجسته را در رزومه خود دارد. این �کت با هدف ایجاد �ایز در حوزه 

اجرا، خدمات زیر را برای کارفرمایان و مع�ران ارایه می دهد:

- مشاوره در خصوص م�حظات ضوابط شهرداری، آتش نشانی، تأسیسات مکانیکی و برق به ویژه استخر، 

سونا و جکوزی جهت بهبود در زمان و هزینه نهایی پروژه 

- درک متقابل و هم فکری مش�ک در راستای وفاداری به طرح مع�ری 

- فــراهـــم آوری بسـتــری شــفــاف در حـــوزه هـــای مــالـی پــــروژه بـــه مـنــظــور آرامـــش فــکـــری 

کارفرمایان و مع�ران

- همکاری و بهبود سیستم کن�ل و نظارت برای مع�ران با بهره گیری از نرم افزارهای نوین  

- پیاده سازی سیستم های ارزیابی و انتخاب بهینه پی�نکاران جزء با توجه به م�حظات کیفی، مالی و غیره

- پیـاده سـازی فرآینـدهای سـازمانی و مدیـریت پـروژه بـه منـظـور یـکپـارچـگی بیـشتـر بیـن ذی نفعان 

کلیدی پروژه 

- ایجاد سیستم منظم اط�ع رسانی به کارفرمایان و مع�ران 

- مشاوره در انتخاب مصالح نوین و متنوع در راستای بهبود کیفیت و هزینه پروژه 

- اسـتـفاده از تجربیـات گذشـتـه در زمینـه اجـرای طـرح هـای مینیـ�ل و همچنیـن شعب تجاری با هویت 

مع�ری واحد 

دربــاره مـا

۱



ASKARI
CONSTRUCTION Co.





Under
Construction
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۵

طراح: مهندس رئوف قاسمی

سال ساخت: ۱۴۰۰ - ۱۳۹۸

وی�ی پارنــا



وی�ی پارنــا

۶



طراح: مهندس رئوف قاسمی

سال ساخت: ۱۴۰۰ - ۱۳۹۸

وی�ی پارنــا

۷



وی�ی پارنــا

۸





Villa
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طراح: گروه مع�ری کانسپت

سال ساخت: ۹۳ - ۱۳۸۹

وی�ی فشند

 ۱۱



۱۲

وی�ی فشند



طراح: گروه مع�ری کانسپت

سال ساخت: ۹۳ - ۱۳۸۹

وی�ی فشند

 ۱۳



وی�ی فشند

۱۴



طراح: گروه مع�ری کانسپت

سال ساخت: ۹۳ - ۱۳۸۹

وی�ی فشند

۱۵



۱۹

وی�ی فشند

۱۶



۱۷

طراح: مهندس رئوف قاسمی

سال ساخت: ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹

وی�ی دیدار



وی�ی دیدار

۱۸



طراح: مهندس رئوف قاسمی

سال ساخت: ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹

وی�ی دیدار 

۱۹



وی�ی دیدار 

۲۰



۲۱

طراح: گروه مع�ری خط اول

سال ساخت: ۹۴ - ۱۳۹۲

وی�ی کوشک زر



وی�ی کوشک زر

۲۲



۲۳

طراح: گروه مع�ری خط اول

سال ساخت: ۹۴ - ۱۳۹۲

وی�ی کوشک زر



۲۴

وی�ی کوشک زر



۲۵

طراح: مهندس وحیده رضایی پور

سال ساخت: ۹۶ - ۱۳۹۵

وی�ی شودر



وی�ی شودر

۲۶



۲۷

طراح: گروه مع�ری کانسپت

سال ساخت: ۹۴ - ۱۳۹۱

وی�ی باغشهر



وی�ی باغشهر

۲۸



 ۲۹

طراح: مهندس وحیده رضایی پور

سال ساخت: ۹۸ - ۱۳۹۷

وی�ی ارگ



وی�ی ارگ

 ۳۰



۳۱

طراح: مهندس اویسی

مهندس فیروزآبادی

سال ساخت: ۸۵ - ۱۳۸۳

مجموعه عسلک



مجموعه عسلک

۳۲





Commercial
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طراح: مهندس مهران خو�و

سال ساخت: ۹۸ - ۱۳۹۶

ساخت�ن گندم (زر ماکارون)

 ۳۵ 



ساخت�ن گندم (زر ماکارون)

۳۶



۳۷

طراح: مهندس مهران خو�و

سال ساخت: ۹۸ - ۱۳۹۶

ساخت�ن گندم (زر ماکارون)



ساخت�ن گندم (زر ماکارون)

      ۳۸



۳۹

طراح: مهندس مهران خو�و

سال ساخت: ۹۸ - ۱۳۹۶

ساخت�ن گندم (زر ماکارون)



۴۰

ساخت�ن گندم (زر ماکارون)



۴۱

طراح: مهندس پارسا اردم

مهندس رامین بیرق دار

سال ساخت: ۱۴۰۰ - ۱۳۹۷

باغ شیرینی ناتلی



باغ شیرینی ناتلی

۴۲



۴۳

طراح: مهندس پارسا اردم

مهندس رامین بیرق دار

سال ساخت: ۱۴۰۰ - ۱۳۹۷

باغ شیرینی ناتلی



۴۴

باغ شیرینی ناتلی



۴۵

طراح: مهندس پارسا اردم

مهندس رامین بیرق دار

سال ساخت: ۹۶ - ۱۳۹۵

شوروم کارچر



۴۶

شوروم کارچر



۴۷

طراح: �کت B & O دا±ارک

سال ساخت: ۸۷ - ۱۳۸۶

شوروم بنگ اند الوفسن (B & O دا±ارک)



شوروم بنگ اند الوفسن
(B & O دا±ارک)

 ۴۸
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Residential    
building



۵۱

طراح: مهندس رئوف قاسمی

سال ساخت: ۱۴۰۰

ساخت�ن روژه 



   ۵۲

ساخت�ن روژه 



طراح: مهندس رئوف قاسمی

سال ساخت: ۱۴۰۰

ساخت�ن روژه 

۵۳



۵۴

ساخت�ن روژه 



۵۵

طراح: مهندس آبرامیان

سال ساخت: ۸۱ - ۱۳۷۶

ساخت�ن محمودیه



ساخت�ن محمودیه

۵۶



۵۷

طراح: مهندس آبرامیان

سال ساخت: ۸۱ - ۱۳۷۶

ساخت�ن محمودیه



ساخت�ن محمودیه

۵۸



۵۹

ساخت�ن اکسیژن
طراح: مع�ران ۶ - ۲۱۰

سال ساخت: ۱۳۹۹



ساخت�ن اکسیژن

۶۰



۱۳۹۹ - ۱۴۰۰

۱۳۹۹ - ۱۴۰۰

۱۳۹۹

۱۳۹۸ - ۱۴۰۰

 ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰

 ۱۳۹۶ - ۱۳۹۸

 ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸

 ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

 ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

۱۳۹۴

مهندس رئوف قاسمی

مهندس رئوف قاسمی

مهندس پارسا اردم

مهندس رامین بیرق دار

مهندس رئوف قاسمی

مهندس پارسا اردم

مهندس رامین بیرق دار

مهندس مهران خو�و

مهندس وحیده رضایی پور

مهندس وحیده رضایی پور

مهندس پارسا اردم

مهندس رامین بیرق دار

مهندس وحیده رضایی پور

̧فنی داخلی دف

سـاخـت بـاغ ویـ�ی دوپـلکـس بـا زیـربـنــای ۴۰۰ متــر در زمیـنـی بـه مساحت ۹۰۰ م� شامل محوطه 

سازی، استخر و ... (وی�ی دیدار)

(C04 وی�ی) ساخت وی�ی دوپلکس با زیربنای ۲۰۰ م�

بـازسـازی یــک واحــد آپارÆــان ۶۵۰ مـتــری بـه همــراه مـبــلمـان و دکوراسیون داخلی واقع در 

زعفرانیه (ساخت�ن اکسیژن)

شـامـل  متــر   ۱۰۰۰ مـسـاحـت  به  زمینی  در  م�مربع   ۶۰۰ زیربنای  با  تریپلکس  وی�ی  باغ  ساخت 

مـحـوطـه ســازی، اسـتـخــر، آبـنـ� و... (وی�ی پـارنا)

بازسازی و راه اندازی شعب باغ شیرینی ناتلی (سهروردی ش�لی، فلکه سوم تهران پارس، فرخی یزدی 

پاسداران، سعادت آباد، شهرری، قم، میدان هفت حوض، پردیس  و ...)

Íپرستی کارگاه برج ۱۴ طبقه دف� مرکزی زرماکارون، با زیربنای ۷۲۰۰ متـرمربع شامل ۵ طبقه پارکینگ، 

دو طبقه تجاری، ۶ طبقه اداری و روف گاردن (ساخت�ن گندم)

بازسازی منزل مسکونی در سعادت آباد، تبدیل دو واحد به یک واحد ۲۸۰ م�ی و تغییرات اساسی

    

ساخت باغ وی�ی چهارباغ با زیربنای ۲۰۰ م� در زمینی به مساحت ۲۸۰۰ م� به همراه محوطه و استخر 

روباز

بازسازی اولین شوروم کارچر آÒان واقع در جاده مخصوص شامل سالن اصلی Ðایش کاÏها، تعمیرگاه و 

دفاتر کار، اتاق مدیریت و ... 

ساخت وی�ی چهارطبقه ک�سیک با زیربنای ۱۰۰۰ م� در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ م� شامل سالن 

اجت�عات، استخر Íپوشیده و روباز، سونا، جکوزی، ح�م ترکی و ... (وی�ی شودر)

بازسازی دف� کار یوسف آباد با زیربنای ۱۸۰ م�مربع

توضیحاتمشاور یا مع�رسال

رزومه اجرایی گروه مهندسی عسکری
از سال ۱۳۷۵ الی ۱۴۰۰

۶۱



بازسازی و محوطه سازی وی�ی جنوبی کوشک زر با زیربنای ۵۰۰ م� مربع

بازسازی آپارÆان مسکونی قزوین با زیربنای ۱۴۰ م�مربع

ساخت آپارÆان اسکلت بتنی در ۶ طبقه با زیربنای ۲۰۰۰ م�مربع واقع در شهر جدید هشتگرد (ساخت�ن 

بیستون)

ســاخــت ۲ بـلــوک آپــارتـمــان اســکـلت فلـــزی شــهـــرجـــدیــد هشـتــگـرد در ۵ طـبـــقـــه 

(ساخت�ن های الوند و سهند)

طرح و ساخت وی�ی تریپلکس با زیربنای ۴۵۰ م� در زمینی به م�اژ ۳۵۰۰ م�مربع شامل استخر روباز، 

فضای اسپا، اتاق بیلیارد و... (وی�ی کوشک زر)

طرح وی� و ساخت دیوار، Íدرب و محوطـه زمینی به مساحت ۱۶۰۰ م�مربع (باغشهر)

طرح و ساخت پروژه چهار طبقه وی�یی به مساحت ۵۰۰ م�مربع در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ م� مربع 

شامل استخرهای روباز، Íپوشیده و محوطه سازی (وی�ی باغشهر)

طرح و ساخت پروژه چهار طبقه وی�یی با زیربنای ۹۰۰ م�مربع در زمینی به مساحت ۱۲۰۰ م�مربع 

شامل محوطه سازی، استخر، سونا، جکوزی و اتاق ورزش (وی�ی فشند)

ساخت اولین شوروم بنگ اند الوفسن (B&O داÐارک) شامل اتاق های تست صدا و تصویر واقع در 

خیابان Öیعتی

بازسازی دف� مرکزی ایرتویا شامل فضای تعمیرگاه، Ïنژ، دف� کار و ... 

Íپرستی کارگاه برج ۳۸ طبقه Öکت ایرتویا واقع در سه راهی تهران پارس با زیربنای ۱۱۰/۰۰۰ م�مربع

Íپرستی کارگاه آپارÆان-وی�های تراسی واقع در لواسان شامل ۱۵ وی�ی طبقاتی با مـســاحـت مـجــزای 

۷۰۰ متــر مـربــع بــرای هـر واحــد به همــراه استـخــر، ســونا، جکــوزی، فضای سبز و ... (مجتمع 

عسلک)

Íپرستی کارگاه برج ۱۴ طبقه محمودیه

گروه مع�ری خط اول

̧فنی داخلی دف

مهندس پارسا اردم

مهندس پارسا اردم

گروه مع�ری خط اول

مهندس وحیده رضایی پور

گروه مع�ری کانسپت

گروه مع�ری کانسپت

�کت B&O  دا±ارک

̧فنی داخلی دف

̧فنی داخلی دف

مهندس اویسی

مهندس فیروزآبادی

مهندس آبرامیان

 ۱۳۹۳

 ۱۳۹۳

۱۳۹۲ - ۱۳۹۵

۱۳۹۲ - ۱۳۹۵

۱۳۹۲ - ۱۳۹۴

۱۳۹۲-۱۳۹۳

۱۳۹۱-۱۳۹۴

۱۳۸۹ - ۱۳۹۳

۱۳۸۶ - ۱۳۸۷

 ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶

۱۳۸۵ - ۱۳۸۶

 

۱۳۸۳ - ۱۳۸۵

۱۳۷۵ - ۱۳۸۳

توضیحاتمشاور یا مع�رسال

۶۲




