
 

شرکت مدرن تهویه هوارسان البرز  با نام تجاری البرز اذر، شرکتی است نوین، مرکب از تجربه و انگیره که تنها چند سال پس از تاسیس 

ت هماهنگی و همکاری کارشناسان و تکنسین های مجرب در کنار بخش پشتیبانی متخصص ، به عنوان شرکتی پیشرو در صنعتوانسته با 

سیستم های تهویه به ارائه خدمات مشاوره ، طراحی ،اجرا ، تعمیر و نگهداری بپردازد .سهم قابل مالحظه ای از بازار انتخابی موسسان 

البرز با در نظر گرفتن اهداف سازمانی و استراتژی اتخاذی  هوارسان تیم تحقیق و توسعه مدرن تهویه شرکت را بدست آورد. در این زمینه

و همچنین شناخت علمی از نیاز مشتریان و توان فنی و مدیریتی شرکت ، بخش های جدید را به لیست فعالیت های آغازین اضافه نمود 

نتخابی ست.که نتایج بدست آمده از آزمون رضایتمندی مشتریان نشان از درستی مسیر ا  

لبرز خود را به توسعه مستمر و ایجاد ارزش افزوده برای مصرف کنندگان مقید می داند و گسترده وسیع اما ا هوارسان  رن تهویهمد

قرار داده است . فعالیت مرتبطی از خدمات و تجهیزات مدرن را به همراه خدمات جانبی نا محسوس در ویترین بخش های فعالیتی خود 

تری مداری از محوری ترین اصول مدرن تهویه می باشد که همه کارکنان به خوبی با سیستماتیک ،تمرکز زدایی ، تعامل صادقانه و مش

این فرهنگ خو گرفته اند به علت کیفیت محصوالت تولیدی و پشتیبانی محصوالت و همراهی با مشتریان محترم ،همواره مورد عنایت و 

که این شرکت را مفتخر به استفاده از محصوالت خود نموده لطف مصرف کنندگان گرامی بوده و چند عنوان از شرکت ها و سازمان هایی 

 اند در ادامه آورده شده است

پروژه آدرس/مالک  ردیف  نام پروژه نوع کاربری تعداد واحد 

 1 سازمان زندان مشهد اداری --- زندان مرکزی

 2 هتل قصر طالیی مشهد اقامتی/ اداری --- ---

تولیدی محصوالت  دستگاه هایژنیک عالیس چناران

 لبنی عالیس

عالیس شرکت   3 

 4 دانشگاه علمی کاربردی مشهد اقامتی/ اداری ----- -----

 5 دانشگاه اسرار مشهد آموزشی/ اداری --- دانشگاه ازاد اسالمی

اتاق  35 جناب کوشکی   6 هتل روشندل آموزشی/ اداری 

واحد تجاری 30 مهندس مهدی زاده  7 بازارچه چشم چراغ مشهد تجاری 

اتاق  30 مهمان دوست   8 هتل مهمان دوست  اقامتی/ اداری  

 



 

پروژه آدرس/مالک  ردیف  نام پروژه نوع کاربری تعداد واحد 

 9 توسعه تعاون مسکونی --- بنیاد مسکن

 10 مسکن تبادکان مشهد مسکونی 14 مسکن مهر

دراوردانبوه سازان  مسکونی 150 ---  11 

ستاره 5تاالر پذیرایی  --- جناب طباطبایی  12 آرامیس 

 13 موسسه خیریه شهید کامیاب اداری --- گناباد

 14 مجتمع آموزشی یزد اداری / آموزشی --- مهندس هاشمی

واحد 20 مهندس امیدواری  15 پونک تهران مسکونی 

واحدی 40 ---  16 یاس مسکونی 

واحدی 36 گرمدره  17 مهندس هاشمی مسکونی 

واحدی 32 رسالت تهران یق علمهندس عش مسکونی   18 

واحدی 18 میدان کتاب  19 مهندس زارع مسکونی 

واحدی 40 آراباد  20 مهندس ورزی مسکونی 

واحدی 40 پاسداران  21 مهندس علیپور مسکونی 

واحدی 12 پل گیشا  22 مهندس زمانی مسکونی 

واحد 20 مرزداران  23 مهندس مختاری مسکونی 

 24 مهندس موحد مسکونی 15 تبریز / زعفرانیه

 



 

پروژه  آدرس/مالک  ردیف  نام پروژه نوع کاربری نعداد واحد 

واحد 20 زاهدان     25 مهندس ریگی تجاری 

واحدی 7 مشهد فالحی   26 مهندس عامل مسکونی 

واحد 6 قاسم اباد   27 مهندس رزم جو مسکونی 

واحد 4 مقدم  28 مهندس مقدم مسکونی / 

واحد 6 حسینی  29 مهندس حسینی مسکونی 

ویمهندس نب مسکونی 19 نبوی  30 

 31 مهندس عنصری مسکونی 4 عنصری

واحد 12 پورمختار  32 مهندس پور مختار مسکونی 

 33 مسجد چهارده معصوم عمومی --- ---

واحد 18 لویزان تهران  34 مهندس نوذرپور مسکونی 

 35 مهندس چگینی سالن اجتماعات صنعتی دانشگاه صنعتی لوشان

 36 مهندس حاتمی مسجد امام زمان صنعتی یافت آباد

واحدی 10 جماران  37 مهندس لطفی مسکونی 

ورانشرکت توسعه مسکن خا احد یو 24  ونیمسک  ایزدی مهندس   38 

پارس –مشهد  واحدی 12   39 مهندس نظام دوست مسکونی 

بهشتی –مشهد  واحدی 4   40 مهندس نظام دوست مسکونی 

 



 

پروژه آدرس/مالک  ردیف نام پروژه نوع کاربری نعداد واحد 

تهران  –نیاوران  واحدی  8   41 مهندس فروغی مسکونی  

واحدی  4 سنندج   42 مهندس موسوی  مسکونی  

واحدی  2 نیاوران   43 مهندس حمیدی  مسکونی  

واحدی  24 کرمان   44 مهندس یوسف الدین  مسکونی  

واحدی  10 داراباد تهران  45 مهندس اروئی  مسکونی  

هران زعفرانیه ت دی واح 20   46 مهندس آذر مسکونی  

واحدی  5 داراباد تهران   47 مهندس حسینی  مسکونی  

واحدی  6 وکیل آباد مشهد   48 مهندس مهرورزان  مسکونی 

واحدی  25 آزادی تهران  49  مهندس خسروی مسکونی  

واحدی  10 داراباد تهران   50 مهندس جاللی  مسکونی  

واحدی  5 گرمدره   51 مهندس قاسم زاده  مسکونی  

واحدی  10 نیاوران   52 مهندس خزایی مسکونی  

واحدی  10 چیتگر   53 مهندس کریمی   مسکونی  

واحدی  10 تهرانسر   54 مهندس جلیلی  مسکونی  

واحدی  8 حافظیه مشهد   55 مهندس سیدان  مسکونی  

واحدی  8 پونک تهران   56 مهندس لشکری  مسکونی  

 



 

پروژه آدرس/مالک  ردیف نام پروژه نوع کاربری تعداد واحد  

واحدی  10 تبریز  57 مهندس عزیزی مسکونی  

 58 مهندس نجاتی  درمانگاه   --- افغانستان

واحدی  25 شهرکرد   59 مهندس فرخی  مسکونی  

واحدی  12 سرو مشهد   60 مهندس تعالی مقدم  مسکونی  

واحدی  5 اصفهان شاهین شهر  61 مهندس گرامی  مسکونی  

واحدی  12 کرمان   62 مهندس ابراهیمی  مسکونی  

واحدی  18 کرمان   63 مهندس هادیزاده  مسکونی  

واحدی  10 کرمان   64 مهندس پور زین العابدین مسکونی  

واحدی  5 کرمان   65  مهندس برخورداری مسکونی  

واحدی  6 اصفهان    66 مهندس حسینی  مسکونی  

واحدی  13 صادقیه تهران   67 مهندس کامران  مسکونی  

واحدی  52 نیاوران تهران   68 پروژه ناز مسکونی  

واحدی  12 سعادت آباد   69 مهندس حسینی  مسکونی  

واحدی  5 سعادت آباد   70 مهندس کاتبی  مسکونی  

واحدی  23 یزد   71 مهندس محمودی  مسکونی  

واحدی  10 کرمان   72 مهندس افسری  مسکونی  

 



 

پروژه آدرس/مالک  ردیف  نام پروژه نوع کاربری نعداد واحد 

واحدی  28 کرمان   73 مهندس هنردان  مسکونی  

واحدی  30 کرمان   74 مهندس مداح  مسکونی  

واحدی  12 کرمان   75 مهندس مصطفایی مسکونی  

واحدی  20 کرمان   76 مهندس خوش باطن  مسکونی  

 77 مهندس عطار زاده  ویالیی  --- کردان کرج 

واحد  12 تهران   78 مهندس عشق علی  مسکونی  

واحدی  34 تهران پونک   79 مهندس امیدوار مسکونی  

واحدی 5 نیشابور  80 مهندس برادران مسکونی 

واحدی 10 تهران جمهوری یمهندس زائر مسکونی   81 

 82 مهندس ایزدی تجاری --- ---

واحد 42 سمنان  83 مهندس قربانی  مسکونی 

واحدی 10 سنندج طبقه عمارت 10برج    84 مهندس موالیی 

 85 مهندس فرخی  مسکونی 25 شهرکرد

آموزگار –مشهد  واحدی 10   86 مهندس حسین زاده مسکونی 

واحدی  6 تبریز  87 مهندس شیرفر  مسکونی  

واحدی 10 مشهد بعثت انیمهندس قهرم مسکونی   88 

 



 

پروژه آدرس/مالک    ردیف نام پروژه نوع کاربری نعداد واحد 

امام خمینی –مشهد  واحدی 5  ینیمهندس حس مسکونی   89 

ایثار-مشهد  واحدی 4   90 مهندس عسگری مسکونی 

واحدی 10 مشهد رودکی  91 مهندس رحمت جو مسکونی 

واحدی 24 مشهد فدائیان اسالم  92 مهندس روبند فروشان مسکونی 

واحدی8 مشهد صدف  93 مهندس سلطان خواه مسکونی 

واحدی 12 مشهد پیروزی  94 مهندس دارابی مسکونی 

رضوی خراسان نیشابور واحدی 10   95 مهندس محمد آبادی مسکونی 

 


