شرکت مهندسی آرمان سکو صنعت زاگرس
طراحی ،مشاوره و تولید تجهیزات ثابت آزمایشگاهی

خالصه فهرستی از پروژه هایی که تا کنون توسط شرکت مهندسی( آرمان سکو ) تجهیز گردیده است:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

تصفیه خانه آب و فاضالب رشت
دانشکده علوم پایه رشت فاز 1و 2
جهاد کشاورزی سمنان
مرکز پزشکی خاص تهران فاز 1و  2و3
فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
آزمایشگاه بهار ( دکتر افتخاری) 1و2
دانشکده علوم دانشگاه تهران
دانشکده داروسازی دانشگاه تهران
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه تهران
آب و فاضالب روستائی رشت
کارخانه پشم و شیشه شیراز
دانشگاه آزاد واحد ابرکوه1و2
کارخانه تولی پرس قزوین
دانشگاه پیام نورواحد میبد
دانشگاه آزاد واحد بهبهان
سردخانه عصریکتا پیمان تهران
دانشگاه آزاد واحد بجنورد
کارخانه سیبستان خرمدره
دانشگاه پیام نور واحد جهرم فاز 1و2و3
سازمان دامپزشکی ارومیه
کارخانه کنسرو سازی یاران
آب و فاضالب فومن
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مرکز تحقیقات چای کشور (الهیجان) 1و2
بیمارستان جم تهران
فیلتر سرکان
صنایع اپتیک اصفهان(صا ایران)

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

کارخانه ذوب فلزات رویا
دانشکده کشاورزی دانشگاه اردبیل
دانشگاه پیام نور رودسر
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی
بیمارستان بوعلی تهران
بیمارستان شریعتی (مرکز تحقیقات گوارش و کبد)
دانشگاه آزاد واحد شاهرود
سرم سازی رازی کرج (پرورش حیوانات )
سرم سازی رازی کرج (تک یاخته ها)
سرم سازی رازی کرج (ویروس شناسی )
گروه صنعتی دلتا
دانشگاه آزاد واحد قیامدشت
دانشگاه آزادا واحد سبزوار
بیمارستان تامین اجتماعی گنبد
آب معدنی پلور
کارخانه رادیاتور آرمکو
آب و فاضالب یاسوج
دانشکده کشاورزی تربیت مدرس (کرج)
آزمایشگاه مرکز تحقیقالت متن سلول
کارخانه ثمره کرج
دانشکده داروسازی دانشگاه تبریز
دانشکده بهداشت دانشگاه بقیه اهلل
آزمایشگاه کانی شناسی میترا
آزمایشگاه دانشکده زیست شناسی دانشگاه الزهراء
بیمارستان محک
آزمایشگاه دکتر صابونی همدان
صنایع هواپیما سازی اصفهان( هسا )
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
81

صنایع غذایی آماده لذیذ (کرج)
شرکت طوبی گل ارومیه
صنایع متالوژی رازی (تهران)
صنایع هوا فضا دانشگاه عاشورا (تهران)
صنایع غذایی تهران گوار(فیروز کوه)
شرکت صنایع آرایشی بهداشتی کادوس(اشتهارد)
پگاه خوزستان
مرکز تحقیقات ایدز ایران (تهران)
کارخانه شرکت ابزار درمان(سمنان)
دانشگاه پیام نور گنبد
کارخانه بیدانه تاکستان
شرکت شیمیایی بهان(تهران)
مرکز پزشکی شهید شوریده(تهران)
آب وفاضالب خوزستان
جهاد کشاورزی یاسوج
جهاد کشاورزی زابل
دانشگاه پیام نور تالش
دانشگاه آزاد واحد شهرضا
مجتمع پزشکی آلفا(تهران)
دانشگاه شهید بهشتی گیاه پزشکی کشور
آزمایشگاه دکتر دبیری (کرمان)
آزمایشگاه دکتر راستی (اصفهان)
آزمایشگاه دکتر وهاب زاده(رباط کریم)
آزمایشگاه دکتر اخیاری (دهدشت)
آزمایشگاه دکترآتش زر(کرمانشاه)
صنایع غذایی شاهد لبنیات کوهرنگ(شهر کرد)

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

شرکت طلوع سالمتی (شیرینی ناتالی)
آزمایشگاه دکتر سلیمانی (هشتگرد)
صنایع ماهان پالست
دانشکده کشاورزی دانشگاه گیالن
دانشکده داروسازی دانشگاه تبریز
دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
مرکز انتقال خون تبریز
هالل احمر تهران
دانشگاه تربیت معلم تهران
دانشگاه آزاد قشم
دبیرستان محمدی قشم
مرکز بهداشت پاوه
شرکت پایا کنسرو(زنجان)
شیمی محلول آزما(ساری)
مرکز ناباروری امید
شایان سام مالیر
آب معدنی پروچشمه
شرکت شهرکهای صنعتی شیراز
سلولی مولکولی بیمارستان امام خمینی
لبنیات اتسا(قم)
پرورش گل رستگاری
گلچین گوشت یزد
شرکت پاکشو(قزوین)
شرکت ایراندار(قزوین)
شرکت گسترش فناوران شرق(قزوین)
شرکت سیاالت حفاری پارس
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108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

صنایع غذایی آماده لذیذ (کرج)
داروسازی کاسپین تامین (تصفیه خانه)
کارخانه گیل آرد (رشت)
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
بیمارستان ولیعصر ناجا (تهران)
بیمارستان ولیعصر ناجا (تبریز)
ذخایرژنتیکی ایران (کرج)
شرکت ویتانا (تهران)
فوالد صبانور(بیجار)
ذوب آهن غرب کشور
شرکت آروین ماکارون
شرکت کاسپین کارتن
دانشگاه آزاد آبادان
شرکت پارس نیکل
معاونت غذاوداروی تهران
لبنیات میهن
لبنیات کالبر
لبنیات کاله
بیمارستان ایرانمهر
بیمارستان مهراد
بیمارستان پیامبران (تصویر برداری)
دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش
دانشکده فنی فومن

82
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

شرکت طلوع سالمتی (شیرینی ناتالی)
مجموعه آزمایشگاههای سن ایچ (فیروزکوه)
دانشگاه ازاد واح بندر جاسک
شرکت رانی (شهرصنعتی کاوه)
فاز 2و 3پارس جنوبی (عسلویه)
مرکز پزوهشهای علمی صنعتی ایران
شرکت نشاسته البرز (قزوین)
شرکت رافونه (تهران)
بیمارستان  501ارتش
شرکت ایراندار فاز ( 3قزوین)
راشا کاسپین ایرانیان (زنجان)
دانشکده فنی فومن (آزمایشگاه نفت)
داروسازی مداوا(هشتگرد)
دانشگاه آزاد شهر ری( زیست شناسی)
کلینیک یاس (نازی آباد)
کاغذ سازی اندیشه ماندگار(نظر]باد)
دانشگاه آزاد شهر قدس(دانشکده کشاورزی)
شرکت پاکشو فاز 3
بیمارستان رسول اکرم (بیماریهای عفونی)
داروسازی طب مفید نیکان (هشتگرد)
سیاالت حفاری پارس نوین کیش
کارخانه آرد وطن (شهر صنعتی پرند)
آزمایشگاه دکتر شیرازی (ونک)
صنایع فوالد کرمان
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165

بیمارستان شهدای نیروگاه (قم)
شرکت گلگاه (اشتهارد)
دبیرستان دخترانه بعثت (شهر ری)
شرکت گسترش فناوران شرق (قزوین)
شرکت سالمت الکترونیک نسیم (بانک پاسارگاد)
صنایع کارتن کاالپوش غرب
معاونت غذا و دارو فاز3
دبیرستان غیر دولتی واله شعبه چیتگر

دبیرستان غیر دولتی واله شعبه سازمان آب
دبیرستان غیر دولتی واله شعبه سعادت آباد

دبستان غیر دولتی واله شعبه جالل آل احمد
مجتمع آموزشی حسان

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
175
176

دانشگاه لرستان –دکتر محمد زاده
پژوهشکده زیست بنیان
صنایع شیمیایی غفاری
فاز  3دانشکده فنی کاسپین
آزمایشگاه نسیم الکترونیک پاسارگاد
فوالد بوتیای ایرانیان (کرمان)
داروسازی آرین سالمت سینا فاز 1
داروسازی آرین سالمت سینا فاز 2
بیمارستان محب کوثر
آریا سایان گستر
شرکت شیرین داروی شیراز
زرمعدن اختران خمین
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