
 

رزومه              

 شرکت مهندسی آرام
Aram Engineering Company 

 

  



 

رآم دسی آ  رکت  مهن   ش 

 

  هتل رضا
 

 

 میدان طبرسی -مشهد 

 مدیریت جناب آقای میریانمالک / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هتل آدرینا  

 

 

 خیابام امام رضا  –مشهد 

 جناب آقای جاوید  مالک / مدیریت

  

 

 

 

 

 

 



 

رآم دسی آ  رکت  مهن   ش 

 هتل ساوین 

 

 

 خیابان امام رضا - مشهد

 مدار علآقای مدیریت  جناب مالک / مدیریت 

 

 

 

 

 

 هتل رویال 

 
 

 ام رضا جنب بازار ام  - خرمشهر

 غریبی آقای جناب مالک 

 مدیریت جناب آقای انجام 

 

 

 سرعینهتل کوروش 

 

 

 ب گرم گاومیش گلی آسرعین جنب 

 مدیریت  جناب اقای میرزایی مالک / 

 

 



 

رآم دسی آ  رکت  مهن   ش 

 هتل امیر کبیر 

 

 

 مشهد خیابان شیرازی  

 قای رمضانی آمدیریت : جناب  مالک /

 

 
 

 

 

 

 ساختمان قو 

 

 شهرک جدید – سلمان شهر

 ولی زاده قایآجناب مالک  

 مهندس افشارقای آجناب مدیریت   

 

 

 

 

 

 

 تل پیام پالسم

  خیابان ساحلی – بابلسر 

 مدیریت : جناب اقای اسدی  مالک /

 

 



 

رآم دسی آ  رکت  مهن   ش 

 هتل بارمانی

 

  

 جاده ساحلی - خرمشهر

 قای غریبیآجناب  مالک 

 فرهانی قایآجناب مدیریت 

 

 

 هتل شاد توس 

 

 

 خیابان شیرازی  - مشهد

 قای حسینی آمدیریت  جناب  مالک / 

 

 

 

 هتل بیستون

 

 

 خیابان اندرزگو  -مشهد 

 مدیریت  جناب اقای محمدی  مالک /

 



 

رآم دسی آ  رکت  مهن   ش 

 هتل مائده 

 خیابان نواب صفوی  -مشهد 

 زیر نظر سپاه پاسداران 

 مدیریت جناب آقای گندم در

 

 

 هتل فرزانگان 

 خیابان امام رضا   - مشهد

 یر نظر سپاه پاسداران ز 

 مدیریت جناب آقای خانی

 

 

 

 رضویهتل خانه معلم 

 خیابان امام رضا  -مشهد 

 وزارت اموزش و پرورشزیر نظر 

  رضایی مدیریت جناب آقای

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هتل سالمت 

 بلوار شهید بهشتی -کرمانشاه 

 زیر نظر وزارت بهداشت 

 جناب آقای قبادیمدیریت 



 

رآم دسی آ  رکت  مهن   ش 

 دیگر مشتریان شرکت مهندسی آرام

 

 تاریخ قرار داد نشانی مدیریت نام هتل ردیف

3فدایان اسالم  -مشهد رحمانی هتل ریحان 1  1398/2/10 

صنعتیآقای  هتل صنعتی 2 انتهای کوچه– 10خ امام رضا   1398 / 5 / 1 

6خ دانش شرقی  آقای حسینی هتل نجف اشرف 3  1397 / 06 /10 

8خ امام رضا  آقای طاهری هتل افتخار 4  1397/07/01 

 آقای فیض ا... هتل آالء 5
 -کوچه سوم  - 8خ بهجت

93پالک -سمت چپ   
1397/05/13 

2خ امام رضا  آقای عباسیان هتل مهر 6  1396/10/17 

 اقای افخمی هتل کاویان 7
نبش سه راه - 8خ امام رضا 

 اول
1396/03/01 

 1396/11/24  9خ عنصری غربی آقای علیمی هتل والیت 8

28خ امام رضا   هتل آپارتمان شهرداری کرج 9  1396/09/01 

 آقای امیری هتل خاوران 10
کوچه دوم  - 2امام رضاخ 

 سمت چپ
1396/09/17 

 آقای رمضانی هتل مهرگان 11
کوچه دوم  - 2خ امام رضا

 سمت چپ
1396/11/12 

17و 15بین خ دانش شرقی  آقای شفاهی هتل تبریزی 12  1396 



 

رآم دسی آ  رکت  مهن   ش 

کوچه ربیعی - 8خ امام رضا آقای اکبری هتل آپارتمان کاکتوس 13  1395/09/22 

3نبش نوغان  - 6خ کاشانی آقای حسینی هتل کمیل 14  1395/10/14 

8خ امام رضا  آقای بنا زاده هتل آپارتمان سعید 15  1395/11/05 

چهاررا ه اول - 9خ شیرازی آقای حیدری هتل آپارتمان مدائن 16  1395/03/01 

2خیابان اندرزگو  آقای رمضانی هتل آوازه 17  1394/12/01 

شیرازی کوچه مخابراتخ  آقای اسدی هتل آپارتمان بهخواب 18  1394/03/01 

 1394/03/01  6خ امام رضا نبش حنایی  آقای جاللی هتل سفرا 19

1خیابان امام رضا   آقای شفیقی هتل پرشیا 20  1394/04/01 

کوچه نباتی - 5خ امام رضا  آقای  پیروز هتل آپارتمان پارادایس 21  1394/04/25 

5امام رضا خ  آقای بخشی زاده هتل تاج محل 22  1394/07/01 

 1393/03/01 چهارراه شهدا آقای حیدری هتل آپارتمان حیدری 23

 1393/03/01 میدان طبرسی آقای جالئیان هتل آپارتمان بزرگمهر 24

رکنی آپارتمان  هتل 25 رکنیآقای   4چهنو – 5خ امام رضا   1393 /4 / 17 

 1393/04/01 چهارراه شهدا آقای عرفانی هتل جده 26

40خ امام رضا  آقای علی عباسیان هتل آپارتمان میهمان 27  1392/01/01 



 

رآم دسی آ  رکت  مهن   ش 

40خ امام رضا  آقای علی عباسیان هتل آپارتمان میزبان 28  1392/01/01 

 1392/04/25  21خ دانش شرقی آقای صادقی  هتل آپارتمان اهورا 29

 1391/02/09 خیابان خسروی نو آقای سخاوت هتل سخاوت 30

آپارتمان هخامنشهتل  31 کوچه مهر - 5خ امام رضا  آقای گازرانی   1391/03/29 

 آقای قدیری هتل آپارتمان مهدیار 32
کوچه محسن  - 19خ طبرسی 

 رئوف
1391/04/13 

2هتل آپارتمان مهدیار  33  آقای قدیری 
کوچه محسن  - 15خ طبرسی 

 رئوف
1391/04/13 

تیمورلوئیآقای  هتل آپارتمان دوستان محمد 34 کوچه مهر - 5خ امام رضا    1391/11/01 

5خ امام رضا    هتل سبالن 35  1390/03/01 

5خ امام رضا  آقای عهده دار هتل تبریز 36  1390/03/01 

29هتل آپارتمان  37 5خیابان امام رضا  آقای مظاهری   1388/02/01 

 1388/03/01 خ شیرازی   هتل آپارتمان بهشت هشتم 38

پایتختهتل  39 1خ امام رضا  آقای خطیب   1388/03/01 

1خ امام رضا  آقای جاهد هتل باستان 40  1388/03/01 

 


