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 یوسفی نام خانوادگی: سید صدرانام : 

 

 16213شماره شناسنامه : محمدنام پدر: 

 تهرانمحل تولد :  12/1360/ 28تاریخ تولد :

 متأهل :تأهل  وضعیت

 دارای کارت پایان خدمت وضعیت نظام وظیفه :
 

 سال اخذ مدرک محل تحصیل رشته مدرک تحصیلی

 1384 دانشگاه علم و صنعت مهندسی خط و سازه کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 ساخت مجموعه فرهنگی و تفریحی وابسته به موسسه فرهنگی روزبه -1  

 سمت: مجری و مدیر پروژه کارفرما     

 متر مربع محوطه سازی 7000متر مربع زیربنا به عالوه  3500مساحت پروژه ها :      

 ریال80،000،000،000ارزش پروژه :      

  1383-1386زمان اجرای پروژه :      

 کارفرما : موسسه فرهنگی روزبه      

 



 
 
 
 
 

 

  

 طبقه واقع در خیابان دبستان 7ساخت ساختمان مسکونی  -2   

 سمت:  پیمانکار     

 متر مربع زیر بنا 2500مساحت پروژه :      

 20،000،000،000ارزش پروژه :       

  1386-1388زمان اجرای پروژه :      

 کارفرما : آقایان دلجو و عبداللهی     

 

 

 طبقه واقع در بلوار شهرزاد )درروس( 6ساخت ساختمان مسکونی  -3   

 سمت:  پیمانکار     

 متر مربع زیر بنا 2300مساحت پروژه :      

 ریال38،000،000،000ارزش پروژه :      

  1386-1388زمان اجرای پروژه :      

 کارفرما :آقایان دلجو و عبداللهی     

 

   

 طبقه واقع در سعادت آباد 4ساختمان مسکونی ساخت   -4    

 سمت:  پیمانکار     

 متر مربع زیر بنا 880مساحت پروژه :      

 ریال 8،000،000،000ارزش پروژه :      

  1386-1388زمان اجرای پروژه :      

 کارفرما :آقای شرفی     

 



 
 
 
 
 

  

 طبقه واقع در خیابان دبستان 7اخت ساختمان مسکونی س -5     

 سمت:  پیمانکار     

 متر مربع زیر بنا 3200مساحت پروژه :      

 ریال30،000،000،000ارزش پروژه :      

  1388-1390زمان اجرای پروژه :      

 کارفرما :آقایان انصاری و شرفی      

 

 باز سازی –اخت ساختمان مسکونی واقع در سعادت آباد س -6       

 سمت:  پیمانکار     

 یک واحد –متر مربع زیر بنا  300مساحت پروژه :      

 ریال 800.000.000ارزش پروژه :      

 زمستان 1389زمان اجرای پروژه :      

 کارفرما :آقای دکتر خوش چهره      

 

 

 طبقه واقع در خیابان دیباجی جنوبی 3اخت ساختمان مسکونی س -7  

 سمت:  پیمانکار     

 متر مربع زیر بنا  300مساحت پروژه :      

 یال4.000.000.000ارزش پروژه :      

  1390زمان اجرای پروژه :      

 کارفرما :آقای حبیبی      

 



 
 
 
 
 

 

  

 شهرک غربطبقه واقع در  9ی ساخت ساختمان ادار-8

 سمت : پیمانکار

 ریال 90.000.000.000مساحت پروژه : 

 1394الی  1391از سال  زمان اجرای پروژه :

 کارفرما : شرکت کارگزاری سرمایه ودانش

 


