
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 رزومه کاری شرکت                                               

 مشخصات

 فناوران سدآب                                                           نام

 مالزی در ایران  Green Sealبند آبنمایندگی انحصاری محصوالت  نوع فعالیت

 2واحد  71تهران ، میرداماد،  میدان محسنی ، خ وزیری پور پالک  آدرس

 www.sadabb.com آدرس اینترنتی

 .sadabb@gmail.comFanavaran رایانامه

 تلفن تماس

 22217127-22217172 ثابت

 31721172710 اپ واتس

 31726889791 همراه

ف
ردی

 

 شرح عملیات اجرایی آدرس عنوان پروژه

7 

 

بازار بزرگ ایران مال بزرگترین 

پروژه تجاری خاور میانه با 

متر  333/133/7مساحت تقریبی 

 مربع

 کارفرما : بانک آینده

 شرکت البرز تات

 شرکت آمودراهمشاور : 

 مدیر پیمان : شرکت کیسون

 

 

 

 

 

 اتوبان شهید خرازی

 

 

 

 

 

 

ابنیه ،   2فاز طراحی و تهیه شاپ نقشه های -7

و اجرای مراحل  تاسیسات مکانیکال و الکتریکال 

فوق در لنداسکیپ جنوبی به مساحت تقریبی 

 متر  333/72

نماهای صفحه ای و بو آّ  Flower Boxآب بندی  -2

 9833با بیش از  ماهانباغ پرده ای درفضاهای خاص 

 متر مربع برای اولین بار در کشور

 

بیش   R3 – R4 – R5 – R6 آب بندی بام ترازهای  -0

 متر مربع333/13از 

http://www.sadabb.com/
http://www.sadabb.com/
mailto:Fanavaran.sadabb@gmail.com
mailto:Fanavaran.sadabb@gmail.com


 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بازار بزرگ ایران مال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتوبان شهید خرازی

 133آب بندی درز انبساط طول و عرضی به متراژ  -2

 مترمربع

در محورلنداسکیپ   Taxi Wayآب بندی سطوح  -9

 متر مربع 9333شمالی حدود 

 های لنداسکیپ شمالی  Flower Boxآب بندی  -8

متر مربع  9333بام حدود   MEPآب بندی محورهای  -1

) در بتن عدد بیس پلیت کاشت شده 7233با بیش از 

 شرکت ژاکله(

محور  91های بام در   Curtain Wallآب بندی  -6

 نمای شمالی

فضاهای   Sky Lightو   West Gardenآب بندی  -1

صفحه پلیت  خاص باغ کتاب ، باغ ماهان و باغ دیدار

 عنکبوتیفلزی  و انکر بولت های سازه 

و تأسیسات و نصبیات  zon 15  بام آب بندی -73

cooling tower  و نصبیات هواسازهای ایرانمال در

 )شرکت آرمانی( R4طبقه 

آب بندی بتن سازه ای دریاچه با محصوالت  -77

Injection grout   وGs – 200   نفوذگر و کریستال

 متر مربع 2933شونده حدود 

 R3ملل در طبقه  آب بندی آب نماهای فودکورت -72

 (ارس کونکا پ )شرکت

آب بندی فشار منفی دیواره های برشی و حائل  -70

 متر مربع 333/72همجوار با خاک به مساحت 

آب بندی تاسیسات مکانیکال و الکتریکال فضاهای  -72

، اتاق های  خیس و مرطوب در آب نما ، فالور باکس

IT و تاسیسات 

 11تا  12سال 

 بندرعباس پاالیشگاه نفت بندر عباس 2

 

و آب بندی نقطه  بندی درز انبساط مخزن آب عملیات آب

 16سال  -جوش و اتصاالت 

 11سال  -آب بندی نقطه جوش و اتصاالت

 بندی منهول خطوط انتقال  آب



 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

0 
پاالیش نفت ستاره خلیج شرکت 

 فارس
 بندرعباس

لوله  و خطوط های صنعتی منهولفشار منفی آب بندی   -

  دفن در زمین 

راوش آب بندی منهول های صنعتی و جلوگیری از ت  -

                                          نمیعانات نفتی به خاک پیرامو

 16-11سال 

2 
 مخازن آب شیرین کن

  سازان()سازه 
 بندرعباس

بیولوژیک زن آب اآب بندی مخازن آب بزرگترین مخ -

 بازیافت 

 نقطه سر به سر جوش خطوط لوله انتقال میعانات -

 16-11سال                                     

9 
استخر و مجموعه ورزشی آبی 

 ورزشگاه شهید کشوری
 ميرداماد -تهران

و نظارت تخریب بتن  آب بندی و ترمیم دیواره استخر

فرسوده و اجرای بتن آب بند سازه ای استخر قهرمانی و 

 16سال  –  m 93*29*7332کودک در ابعاد 

 

 

8 

 

 

 گروه سرمایه گذاری تات

ساختمان مرکزی 

 بانک آینده ، برج

نبش الهیه و  -الهیه

 بزرگراه مدرس

 

 

 

پروژه تجاری ایزد  -

 شهر

 

 

 

 

 

 شهرایزدورزشگاه  -

 

متر از  037با ارتفاع  22احداث استخر و جکوزی در طبقه 

 18سال  - نداسیونوف

 

 

 

 

سال  – و چاله آسانسور غربیآب بندی دیواره های باران گیر

19 

 تأسیساتی و سپتیک های  هاآب بندی منهول ، چاله آسانسور

 19سال  – همجوار با دریا های جنگل وویال

 

 

 

متر  0633نداسیون سالن ورزشی به مساحت وآب بندی ف

مربع ، سکوی تماشاگرها ، فونداسیون ساختمان اداری و 

 19سال  – سالن های همجوار

 مالزی آسیا شرق اسالمی هنرهای موزه 1
 – با مدیریت استاد محمد کاوند موزه بام و گنبد بندی آب

 2371سال 

6 
 انرژی و آب منابع توسعه شرکت

 کشور
 آزادگان مترو

 

 اخذ با مترو تونل سقف و هواساز های حوضچه بندی آب

 19سال  – کتبی نامه رضایت



 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه سرمایه گذاری دیپلمات

خیابان ولنجک -

 سوم

 

ولنجک خیابان  -

 یازدهم

 

ولنجک خیابان -

 ششم

الهیه خیابان گلنار  -

 برج الهیه

میرداماد  -

 کوشا خیابان

،  روف گاردن، آب بندی استخر ، جکوزی ، تاسیسات ، تراس 

 10سال  – بام ، محوطه ، سرویس بهداشتی و آشپزخانه

 

آب بندی استخر ، جکوزی ، تاسیسات ، تراس ، روف گاردن ، 

 12سال  – بام ، محوطه ، سرویس بهداشتی و آشپزخانه

 12سال  – آب بندی استخر و جکوزی

 

 12سال  – آب بندی استخر و جکوزی

 

 18سال  – بامو  ، آشپزخانه آب بندی سرویس های بهداشتی

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 النسب صحیح مهندسین گروه

 

 

 

 

 

زعفرانیه خیابان  -

 فیروزکوه، پروژه جم

 

 

 

 زعفرانیه خیابان -

 آصف، پروژه نشاط

 

زعفرانیه خیابان  -

 آصف،پروژه پیشکوه

 

مجتمع تجاری  -

خیابان  –گالریا 

 سیزدهم ولنجک

 

 چالوس،کالر-   

 آباد

 شهرک بهشت دریا

، اتصاالت سازه فلزی و بتن ، آب بندی بتن دیوار حائل 

 تاسیسات جانبی

 12سال 

 

 

 – آب بندی بتن دیوار حائل مقابل رطوبت و فشار منفی آب

 12سال 

 

آب بندی تاسیسات اطاق ژنراتور در زیر سطح فالورباکس و 

 19سال  – آب نما

 

آب بندی دیواره های برشی شمالی و حائل همجوار با خاک در 

 19سال  –ترازهای منفی 

 

 

آب بندی تاسیسات ، تراس های باران گیر ، سرویس های 

 10سال  – استخر و جکوزی آشپزخانه ، بهداشتی ،

 

 

77 

 احداث مجری چین STA شرکت

 چالوس – تهران آزادراه

 چین(  STI)شرکت

-تهران آزادراه

 8تونل  چالوس
 تونل و درز سرد بتن بتنی دال و دیواره منفی فشار بندی آب

 18تا  19سال  – با تزریق مواد نفوذگر کریستال شونده تونل



 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

72 
 مهندسین گروه

 سازه بن سی

ساختمان مرکزی  -

 22بانک گردشگری،

 متری سعادت آباد

 ویال لواسان -

مجتمع مسکونی  -

 نیاوران

آب بندی تراس ، بام ، روف گاردن ، مخازن ذخیره آب ، 

 Sky Lightسطوح بتنی ، دیتاسنترها ، اتاق سرورها ، خزانه و 

 18تا  12سال  –

 

 18سال  – آب بندی استخر ، فالورباکس و روف گاردن

 

 12سال  – آب بندی بتن استخر

70 
 مجتمع تجاری
LC Waikiki 

 

       

 تجاری پروژه      

 رویان وازیوار

 

 11سال   -روف گاردن و گیر باران های دیواره بندی آب

 پروژه هتل میزبان 72

 مهندس بابائی

، رمپ پارکینگ با  تراس و سرویس های طبقاتآب بندی  بابلسر

 11سال  – محصول نفوذگر آب بند با قابلیت تردد ترافیکی 

79 
 ک آکام شهرپروژه شهر    

 ) شهاب حداد (          
 مازندران

سال  – دریا با همجوار -2در تراز بتنی سیسات اجرای اطاق تأ

12 

78 
 برج جام ملت

 )شرکت همپایه(

 شریعتی روبه

 روی پارک کوروش

در طبقه  هاآب بندی فشار منفی آب و پیت باکس آسانسور

 12سال  – -8

 سرپرست: مهندس حکمت

71 
 پاسارگادگروه سرمایه گذاری 

 )پارس آریان(

ساختمان مرکزی  -

 مالی ، بخارست

 

 

بانک پاسارگاد  -

 میرداماد

 10سال  – آب بندی روف گاردن ، آب نما و فالور باکس

 

 12سال  – آب بندی فالورباکس ، تراس و بام

 

پروزه آب بندی روف گاردن ساختمان جنب مسجد الغدیر 

فشار منفی  -1طبقه هزاره ضلع غربی پل میرداماد آب بندی 

)شرکت جهان دیوار برشی و اتصال بتن با تیر و ستون فلزی

 پارس(

76 
 شرکت سازه

 (مائیمهندس یغ)
 پروژه نشاط

 

 – ،تراس ، سرویس و بام پارکینگ ،آب بندی سطوح بتنی 

 12سال 

 

 

 0ه شهرداری منطق 71
بزرگراه رسالت   

 جنب اتوبان حقانی
 10سال  – سبزآب بندی بتن مخزن آب فضای             



 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

23 
 امام حسین  تجاری مجتمع

 طبقه  78

نبش  _بندرعباس

 میدان امام حسین

آب بندی بتن فنداسیون در مقابل فشار منفی آب دریا به 

 10سال  –متر مربع 2333تقریبی  مساحت

27 

 

 مسکن مهر

 

 

 شاهین شهر

 اصفهان

 

 

پس از اجرای سنگ و ، تراس و آشپزخانه  سرویس آب بندی

 سرامیک بدون اجرای تخریب )مرحله بهره برداری(

 10سال  –

22 

 

 

 

 گروه سرمایه گذاری دامون

 

 

 

 

 

مجتمع مسکونی  -

دامون در ساحلی 

 کیش

 

مجتمع تجاری  -

 دامون دریا

 10سال  – متر مربع 033آب بندی استخر ساحلی به مساحت 

 

 

 

 10سال  –آب بندی سالن اجتماعات و پاتیناژ طبقه فوقانی 

20 
 فردوسی بزرگ هتل پروژه

 )جناب پورعزیز(

میدان امام خمینی 

ابتدای خیابان 

 فردوسی

)حین آب بند و بازسازی سرویس های هتل در طبقه دوم

 10سال  – بهرهبرداری(

22 
 ساختمان بانک گردشگری

 )بانک گردشگری(

متری  22خیابان 

 سعادت آباد،

 سئولخیابان 

 

 

پروژه امیرکبیر  -

 آهنشهرک راه 

و اطاق  -2آب بندی مخازن آب شرب؛ آتش نشانی، طبقات 

پلی کربنات شرکت  sky light –خزانه -در تراز منفی ITهای 

آب سی بن سازه ، روف گاردن و تراس ها؛ دیوار باران گیر،

 19سال  – سازهمنفی  بندی چاله آسانسورها و تراز

 

اطاق  آب بندی فونداسیون و دیوار برشی تراز منفی

 12سال  – ITتآسیسات 

29 
 شریعتی سام پروژه تجاری

 گروه سرمایه گذاری هم قدم

شریعتی پایین تر 

ازپل صدر روبه روی 

 سفارت انگلیس

و  گودبرداریمتر 02عمق در نداسیونوفبتن آب بندی 

 10-12سال  –فشار منفی  ارتفاعیهای برشی در تراز  دیواره

 پروژه دکتر سلطانی 28

 

نیاوران ، انتهای  -

 خیابان یاسر

 

نیاوران ، ابتدای  -

 خیابان یاسر

 

، بام ، سرویس ،  محوطه استخر ،بتن استخر  آب بندی

 19سال  – آشپزخانه و دیوار همجوار با خاک و رطوبت

 

آب بندی مجموعه تفریحی استخر و سونا و جکوزی و محوطه 

 بهداشتیآن ، دیوار حائل ، فونداسیون و سرویس های 

 18سال  –



 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 پروژه برج باغ سفیر 21
فرمانیه ، ارغوان 

 شرقی ،سفارت هلند

آب بندی استخر ، جکوزی و فشار منفی آب در طبقه زیرین 

 )حین بهره برداری(12سال  – استخر

 دیبا ساحلی برج مسکونی پروژه 26

بندر عباس،بلوار 

صمدو روبه روی 

 هتل گنو

دریا در کشور برعمق بتن اجرای آب بندی فشار منفی آب 

 cmو دیوار حائل به ضخامت  cm 93نداسیون به ضخامت وف

 – متر مربع 133در دو طبقه منفی به مساحت حدود  23

 10سال  

 کیش (7) پردیس مجتمع تجاری 21
بازار پردیس -کیش

 یک

نورگیر و  آب بندی سقف با پوشش ساندویچ پنل وگریل ها

)حین بهره  متر مربع  2333آن به مساحت  سایر نصبیات 

 10سال  – برداری(

 چهار راه ولی عصر پروژه تئاتر شهر 03
 – آب بندی آب نماهای محوطه ، درزانقطاع و درزهای ژوئن

 12سال 

 پروژه پارک آب و آتش تهران 07
پارکینگ طبقاتی 

 شهرداری

آب زیر  آب بندی بتن دیوار حائل و آب بندی فشارمنفی

 12سال  – های پارکینگبر دیواره سطحی 

 بزرگترین پارک آبی کشور 02
بندرعباس، کیلومتر 

 جاده میناب 73

آب بندی بتن مخازن ، رودخانه های مصنوعی ، استخرها و 

 10سال  - تاسیسات

00 
اداری  –پروژه مجتمع تجاری 

 بهگویمهندس 

زعفرانیه، خیابان 

 آصف، نبش اکبری

 ، تراس ، سرویس آشپزخانه ها آب بندی دیوار حائل ، پی ، بام

 12-19سال  – و کف طبقات منفی

 شرکت طرح و پاالیش تهران 02
قائم مقام ، جنب 

 تهران کلینیک
 19سال  – در مالت سنگ کاری آب بندی طبقات تراز منفی

 گلستان برج مسکونی پروژه 09
کاشانک ، روبه روی 

 سفارت چین

 

 19سال  – آب بندی استخر در بام

 

 پروژه مسکونی برج سیمرغ 08
کامرانیه ، خیابان 

 شیبانی

 12سال  – آب بندی تاسیسات ، آبنماو مخازن سپتیک

 ) حین بهره برداری(                               

01 
پروژه مسکونی مهندس نجم 

 آبادی

نیاوران ، کوچه 

 حافظ

نداسیون از نشت با فشار آب منفی چاله وآب بندی بتن ف

 18سال  – دهانه سپتیک آسانسور و

 پروژه مسکونی رویال 06
پاسداران ، نیستان 

 دهم
 بندی چاله آسانسور و  فشارمنفی آبآب

 ساز آتی شهرک پروژه 01
اتوبان چمران ، آتی 

 ساز

 ساختمان بدون تخریب سطوح و روف گاردن بندی تراسآب

 10سال  –

 سرباز دکتر شمال ویالهای پروژه 03
گیالن ، جاده 

 دیلمان

آب بندی دیوار حائل ، سرویس ها و استخر چندین ویال در 

 استان گیالن

 12سال 

 



 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 اتوبان حقانی استخر قهرمانی شهید کشوری 27
بند استخر قهرمانی و استخر  تخریب، طراحی و اجرای بتن آب

   16سال -کودک

 

22 

 

 برج مسکونی اسفندیار 

 کامرانیه، 

دیباجی شمالی، 

 ارغوان شرقی

 

 

متر مربع ، دیواره های  193آب بندی بتن بام به مساحت 

 12سال  – حائل منفی ، تاسیسات و سرویس ها

 

 

 پروژه باغ مجلل ادیب فر 20
کرج ، محمدشهر ، 

 زیبادشت

آب بندی فالورباکس ، استخر ، محوطه حیاط ، سقف با 

 19سال  – پوشش سفال ، نمای ساختمان

 19سال  – متر مربع 233آب بندی کل ساختمان به مساحت  رشت پروژه اداری قلعه رودخان 22

29 
مسکونی زرافشان آقای  ویالی

 امانی

شهرک غرب ، 

 زرافشان 0 خیابان
 19سال  – آب بندی سقف و دیوار حائل

 الماس کریمخان مجتمع تجاری 28
کریمخان ، تقاطع 

 حافظ
 19سال  – آب بندی بتن مخازن آب شرب و آتش نشانی

 12سال  – ساختمان Sky Lightآب بندی  محمودیه پروژه مسکونی آقای جعفری 21

 زند معماری آتلیه 26
 لواسان -ویال 

 11سال  – بام و ،جکوزیاستخر بندی آب

 برج آوران مجتمع تجاری 21
-خیابان ری

 پاساژمروارید
 11سال  _آب بندی دیوار حائل

93 

 پارسشرکت جهان

 )ساختمان هزاره سوم(

 پاسارگادبانک 

  میرداماد

 11سال  _آب بندی دیوار حائل 

 نشتارود مدرسان شریف 97

آب بندی موتورخانه ، چاله آسانسور، سپتیک و گالری دور 

 استخر

 16و  11سال  _همجوار با دریا  -8در تراز 

از سطح دریا،آب  -6در تراز فونداسیون دیواره  بندی آب

 11زمستان  -دریا بندی بتن سازه ای بام و استخر مشرف به

92 
 ای پسمانداری هسته

 )شرکت مشاور صنعتی ایران(
 19سال  -سقف سوله های انبارآب بندی  نائین

 نیاوران اطلس مال 90
سال  -، ورودی البیکارواش سرویس، فضاهای خیس ومرطوب

18-12 

92 
 ویالی خصوصی

 جناب مهندس محمدی
 زر افشان

 شهرک غرب

اولین  وز برایاجرای استخر و جکوزی با بتن اکسپ طراحی و

 12سال  – بار در کشور



 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 فرشته مجتمع تجاری رویال 99
در دیواره  -8و1آب بندی فشار آب منفی در طبقات منفی 

 12سال  -های همجوار با خاک و اتصال بتن با سازه فلزی

 سعادت آباد  مجتمع تجاری روبال  98
در دیواره  -6و1طبقات منفی آب بندی فشار آب منفی در 

 12سال  -های همجوار با خاک و اتصال بتن با سازه فلزی

91 
 ساحلیویالی 

 (پور مهندس اشرف) 

شهرک پزشکان 

 ایزدشهر

الیتینگ، گاتر و نما  -دیواره های بارانگیرآب بندی بام و 

  11سال -)حین بهره برداری(

96 
آقای آرش  7برج مسکونی میالن 

 ناصریان 
 بابلسر 

آب بندی بام و اتصاالت مکانیک و الکتریال دیواره های سنگ 

 -برداری( پیرامون و اتصاالت بر روی سنگ نما )حین بهره

 11سال 

 اصفهان  ویالی خصوصی مهندس خواجه  91

سال  –اجرای آب بندی استخر جکوزی و آب نما بر روی بام 

16-18  

اجرای آب بندی اطاق های تأسیساتی تراز منفی با فشار آب 

 18-16سال  -

83 
 رویال پارک  آب درمانی هتل

 )مهندس حسینی(

 اردبیل

 سرعین

های شیمیایی تخریب  شرح عملیات آسیب شناسی خورنده

 11زمستان  –سازه بتنی استخر و اجرای مجدد سازه استخر 

 غرب -های دوقلو میکا برج 87
 تهران 

 اتوبان باقری

های استراکچر  ها و بولت بندی مقطع بام و اتصاالت پلیتآب

 11زمستان  -نصب کامپوزیت در بام و نما

82 
 دیالوندایستگاه پمپاژ آب 

 )شرکت باران گستر لرستان(

 کوهدشت

 لرستان

 –آسیب شناسی دالیل نفوذ آب و خسارات ناشی از آن 

فشار منفی  آب در عمقی به ارتفاع  -بندی و ترمیم بتن آب

 11زمستان  -متر همجوار با رودخانه سیمره 72

 11زمستان  -بندی چاهک آسانسور آب کامرانیه NO5ساختمان اداری تجاری  80

82 
 بیمه مؤسسهساختمان مرکزی 

 کوثر
  متری رسالت 29

های  دیوارهبندی فشار منفی، اجرای عایق رطوبتی در  آب

 7233بهار  -پارکینگ

89 
 ایستگاه تصفیه خانه آب شرب

 (شرکت پایند آب کوشا) 
 خلخال

آسیب شناسی دالیل  ،عملیات ترمیم و اصالح و آب بندی

 7233بهار –نفوذ آب و خسارات ناشی از آن 

 

 

88 
 شرکت خدمات انفورماتیک ایران

 )بانک مرکزی ایران(
 7233بهار – چاهک آسانسور -تراز منفیآب بندی  میرداماد

 7233بهار  -بندی تراز منفی و چاهک آسانسور آب الهیه -تهران  برج مسکونی بابک 81

86 
 مجتمع تجاری الیزیوم

 )بانک ملل(
 کن -تهران

-متر 0933 -بندی تراز طبقات منفی و چاهک آسانسور آب

 7233تابستان 



 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

81 
 مجتمع تجاری همیال

 )شرکت همپایه(

 تهران

 پونک

سپتیک و گاتر  -چاهک آسانسور -منفی آببندی تراز

                          7233تابستان  – منفی 73طبقه 

 

 


