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 یحسابدار یافزارهاکاشانه نسبت به نرم مدیریت مجتمع افزارنرم یهاتیمز

 و ...  یانبار  نگ،یپارک ،یمکان تیامکان ثبت اطالعات واحدها از جمله متراژ، طبقه، موقع 

تعداد نفرات، خودرو و  ،یهمراه با سوابق از جمله مشخصات فرد نیو مستأجر نیاطالعات مالک یامکان ثبت و نگهدار  

 کلتیموتورس

بر اساس مبلغ  تواندی)فرمول شارژ م کیکل کیگوناگون و بدهکار کردن افراد با  یهانهیامکان محاسبه شارژ با گز 

و  یانبار  نگ،یتعداد پارک ها،نهیپر بودن واحد، سهم از هز ای یطبقه، خال  بیثابت، متراژ واحد، تعداد نفرات، طبقه و ضر

 شود( می... تنظ

طبقه و تعداد واحد و  بینفرات، متراژ، طبقه و ضر یاز پارامترها یبیمجتمع بر اساس ترک یهانهی هز میامکان تقس 

 بدهکار کردن افراد

 ( یمجتمع بر اساس مصرف هر واحد )کنتور فرع یهانهی هز میامکان تقس 

شده در مجتمع و سهم انجام یهانهیمبلغ شارژ و هز اتیاطالع اعضاء از جزئ یامکان چاپ قبض شارژ واحد/شخص برا 

 ها نهیواحد از آن هز

و مستأجر مالک  نیمبلغ ب یبندبودن واحد و بخش یخال  نیحضور افراد و همچن یامکان محاسبه شارژ بر اساس روزها 

 ازیدر صورت ن

 وجه افتیدر  دیو چاپ رس گرددیم  هیفرد، تسو یزیکه با مبلغ وار  ییهایبده نییامکان تع 

و ربات   Android App ت،یساوب قیاعضاء از طر یو ... برا نیپرداخت آنال  ،یگزارش مال ، یبده ستیامکان مشاهده ل 

 تلگرام 

 Android Appو  تیساوب قیاز طر رهیمد أتیاعضاء ه یمتنوع برا یهاامکان مشاهده گزارش 

بازه مبلغ، مهلت  ،یبازه زمان ،یدلخواه از جمله نوع بده یپارامترها میبا تنظ هایانواع بده یبرا مهیامکان محاسبه جر 

 و ...  مهیمبلغ ثابت، دفعات اعمال جر ای یدرصد مهیپرداخت، نحوه جر

 اعضاء خوش حساب  یبرا فیتخف ای یقیامکان در نظر گرفتن تشو 

 اعضاء  یبرا App Notificationو  امیامکان ارسال پ 

 متن  یهاقالب تیریو امکان مد هیدر چند ثان یدیبا استفاده از کلمات کل یگروه یهاامیپ دیتول 

 ها،یپرداخت ساالنه بده  تیمجتمع از جمله گزارش وضع نی ساکن یمناسب و قابل درک توسط تمام یهاارائه گزارش 

 و ...  هانهینمودار روند هز ها،نهیسهم واحد از هز ،یمال یهاگزارش

  ...  و 
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 عنمونه گزارش مالی مجتم

 4ص 



 

 

 تراز آزمایشینمونه گزارش  
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 نمونه قبض شارژ

 

 

 چاپ( های متنوع جهت همراه با گزینه  های مختلف)قابل چاپ در اندازه 

  

 6ص



 

 

 زایحداقل سخت افزار مورد ن

 باشد  Celeron  تر از  یقو پردازنده •

 ت یباگایگ   2حداقل    RAMحافظه   •

 گیگابایت( 4)ترجیحا 

  Windows XP SP3   از   :عامل  ستمیس •

 Windows 11 تا

 

 

 نسخه آزمایشی

نرم  امکانات  و  کاربری  محیط  مشاهده   تیریمدافزار  جهت 

میکاشانه  مجتمع زیر  ،  آدرس  از  را  آزمایشی  نسخه  توانید 

 دریافت کنید:

http://www.chsw.ir/demo 

نرم می  همچنین با  کار  نحوه  زیر توانید  آدرس  از  را  افزار 

 مشاهده کنید:

http://www.chsw.ir/video 

 

 

 

 

 سرویس آنالین

 جهت مشاهده امکانات سرویس آنالین، از اطالعات زیر استفاده کنید:

 را وارد کنید mehreganنام کاربری: بجای شماره همراه، 

 1کلمه عبور: 

 http://mych.ir:  ایتسوب آدرس

 

  http://chsw.ir/kashanehapp.apk : شنیکیاپل دانلودلینک 
 7ص
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 مشتریان منتخب

مدیریت  افزار های مسکونی، تجاری و اداری که از امکانات نرم خی از مجتمعنام بر

 برند در ادامه آمده است:کاشانه بهره می مجتمع

 

مروارید شهر،  - فارس  جی خل یشهدا اچهی، در افرا برج

 یواحد 200

مروارید شهر،  -فارس   جیخل  یشهدا اچهی، درE5مجتمع 

 یواحد 200

  300بلوار اردستانی، ، B4بلوک  یخراز  دیپروژه شه

 ،واحدی

 ی واحد 200 ،یبلوار اردستان، پارسه یادار  یمجتمع تجار 

  -فارس   جیخل یشهدا اچهیدر ، F4بلوک  شهرک آبشار 

 یواحد 200مروارید شهر، 

  -فارس   جیخل یشهدا اچهی، در F3شهرک آبشار بلوک 

 یواحد 200مروارید شهر، 

  - فارس  جیخل یشهدا اچهیمروارید بهارستان، در  برج

 یواحد 200مروارید شهر، 

 واحدی 100برج آریا، دریاچه شهدای خلیج فارس، 

 ی واحد 100فارس،  جیخل ی شهدا اچهی، در 5آوا  مجتمع

  یشهدا اچهی، در s7برج - یراز یش ادیص دیشه شهرک

 ی واحد 200فارس،  جیخل

  - فارس جیخل یشهدا اچهی، درC8بلوک  -سما  یها برج

 یواحد 100، یباقر دیشهرک شه

  -فارس  جیخل یشهدا اچهی، در 2سما  یمسکون مجتمع

 یواحد 300 ،یباقر دیشهرک شه

  200فارس،  جیخل یشهدا اچهیباران، در  یمسکون مجتمع

 یواحد

شهرک  -فارس  جیخل یشهدا اچهی، در C7سما  مجتمع

 ی واحد 100 ،یباقر دیشه

  ،یشرق دیبرج مروار  -احرار زمان  یمسکون یهابرج 

 یواحد 100  ،فارس جیخل یشهدا اچهیدر 

شهدای خلیج  اچهی، در Bشفق بلوک   یمسکون مجتمع

 ی واحد 100، فارس

  200 دریاچه شهدای خلیج فارس، 8سکنا ساحل  مجتمع

 یواحد

  100، دریاچه شهدای خلیج فارس، A5آوا بلوک  مجتمع

 یواحد

  ،دریاچه شهدای خلیج فارس ارت،یرضوان حج و ز  برج

 یواحد 500

  300فارس،  جیخل یشهدا اچهیدر ، ساحل نینگ یبرج ها

 یواحد

  جیخل شهدای اچهی، در c 4-5-6 یبلوک ها -روژان   مجتمع

 ی واحد 300فارس، 

 شهدای اچهی، در s6برج  -یراز یش ادیص دیشه شهرک

 ی واحد 200فارس،  جیخل

،  دریاچه شهدای خلیج فارس، 20و  19آسمان  مجتمع

 یواحد 200
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،  دریاچه شهدای خلیج فارس، 14و  13آسمان  مجتمع

 یواحد 200

  100، دریاچه شهدای خلیج فارس، 12آسمان  مجتمع

 یواحد

  200، دریاچه شهدای خلیج فارس، 9و  8آسمان  مجتمع

 یواحد

  100فارس،  جیخل یشهدا اچهی، در 5مجتمع آسمان 

 یواحد

  250، دریاچه شهدای خلیج فارس، 4و  3آسمان  مجتمع

 یواحد

  220، دریاچه شهدای خلیج فارس، 2و  1آسمان  مجتمع

 یواحد

فارس،   جیخل  شهدای اچهی، در 11و  10آسمان  یها برج

 یواحد 200

  100، دریاچه شهدای خلیج فارس، 1آوا  یمسکون مجتمع

 یواحد

  200، دریاچه شهدای خلیج فارسباران و ساحل،  مجتمع

 یواحد

 ی واحد 300، فارس جیخل شهدای اچهیدرروژان،   مجتمع

  100فارس،  جیخل یشهدا اچهیدر ، برج ستاره غرب

 یواحد

 یواحد  200، چیتگر، 6پامچال  برج

 یواحد 100نمونه، شهرک نمونه سپاه،  A4 بلوک

 یواحد 100، شهرک نمونه سپاه، نمونه A5بلوک 

 ی واحد 100، شهرک گلستان، b1مجتمع سروناز بلوک 

 ی واحد 210شهرک گلستان،  ان،یپارس یمسکون مجتمع

 ی واحد 350 ،مهستان، شهرک گلستان هایبرج 

 ی واحد 100صدف، شهرک گلستان،  مجتمع

 واحدی 200، بلوار کوهک، مجتمع دندانپزشکان

 واحدی 200، بلوار کوهک، برج اسپاد

 واحدی 100برج نیلوفر، بلوار کوهک، 

 واحدی 200، بلوار کوهک، مهرگان یبرجها

 واحدی  100، بلوار کوهک، برج رز 

 واحدی 200، بلوار کوهک، برج الله

 یواحد 100کوهک ، ، بلوار  یطوب یمجتمع مسکون

 واحدی 100، کوهک ، بلوار مجتمع نفت

 واحدی 200، کوهک برج نرگس، بلوار 

 واحدی 100برج آرتمیس، بلوار کوهک، 

 یواحد 300کوهک ، بلوار ، امپریال برج

  200بلوار کوهک،  ،(C1برج شکوفه ) - تونیز   مجتمع

 یواحد

  100آزادگان، بلوار کوهک،  مینس یمسکون مجتمع

 یواحد

 یواحد 100بلوار کوهک،  ن،یکاسپ برج

 یواحد 200کادوس، بلوارکوهک،  برج

 یواحد 300ترنج، بلوار کوهک،  مجتمع

 یواحد 100بلوار کوهک،  م،ینس برج

 ی واحد 500آزادگان، بزرگراه ، 22آفتاب  مجتمع

 واحدی 200؛ میدان المپیک،  یبرج پارس

 ی واحد 200 ک،یالمپ دانیبام چشمه، م مجتمع

 یواحد 100  ،یورزشگاه آزاد ،الهیه برج

 یواحد 100 ،یورزشگاه آزاد ا،یمد برج

  200، بلوار کوهسار، Bو  A یکوهسار بلوک ها مجتمع
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 ی واحد 200، بلوار کوهسار، Dو   Cکوهسار بلوک  مجتمع

 یواحد 218کوهسار،  بلوار نسترن،  برج

 300، یناصر حجاز بلوار ارم،  نینگ یمسکون مجتمع

 یواحد

 ی واحد 100، بلوار ناصر حجازیالهام،  مجتمع

 ی واحد 200 ،یناصر حجاز بلوار  ان،یپارس مجتمع

 ی واحد 50، ناصر حجازیهماد کوروش بزرگ، 

 یواحد 100 با ،یشهر ز  ،برج زیبا

 یواحد 100 با ،یشهر ز  ا،یآس ساختمان

 ی واحد 300 ،سازمان برنامه ق،یشقا مجتمع

 واحدی 50، سازمان برنامه، اطلس یمجتمع مسکون

 یواحد 100جنت آباد،  س،ی آر  مجتمع

 یواحد 200 ،یجنت آباد جنوب  م،یمر یتجار  مجتمع

 یواحد 200 ،یشمال  نیشاه ،بهاران مجتمع

 ی واحد 200 ،یشمال  نیشاه ش،یاین نی نگ مجتمع

 ی واحد 100 ،یشمال نیشاه  ش،یایبام ن یمسکون مجتمع

 یواحد 300 تون،یز  - یآسمان، ستار  مجتمع

 ی واحد 100 ،یآباد لیخل  - یباغ مهرگان، ستار  برج

 واحدی  500، شهرک اکباتان، 10بلوک  - 2فاز 

 واحدی  100، ستاری، Dمجتمع افق اکباتان بلوک 

 واحدی  200، ستاری، Iمجتمع افق اکباتان بلوک 

 یواحد 50 ،یاهلل کاشان تیمجتمع بهنام، آ

 یواحد 100 مه،یب ی، کو8/7هما  یمجتمع مسکون

 ی واحد 100 مه،یب ی، کو7 هما یمسکون مجتمع

 یواحد 200فردوس، فردوس،  مجتمع

 یواحد 50 امبر،یمجتمع افالک، پ

 واحدی 100، طرشت،  طرشت یبرج فناور 

 ی واحد 300 ه،ی ، صادقمسکونی گلها مجتمع

 ی واحد 100 ه،یافق، صادقتجاری اداری  مجتمع

 یواحد 100 ه،یصادق  سان،یآ یادار  یتجار  مجتمع

 یواحد 60 ض،یباغ ف ،یمهد یمسکون مجتمع

 یواحد 100 ض،یباغ ف دار،یباغ سپ برج

 ی واحد 100، یوار یچهارد  -پونک  تون،یز   مجتمع

 یواحد 100پونک،  ،ماهان مجتمع

 یواحد 100پونک،  ن،ی نگ مجتمع

 یواحد 101دانش، پونک،  یمسکون مجتمع

 یواحد 110پونک،  ک،یکالس الیرو  مجتمع

 یواحد 200پونک،  اتور،ینی م مجتمع

  100 ،یاصفهان یپارک، اشرف سیآرام یمسکون مجتمع

 یواحد

 ی واحد 100 ، یاصفهان یباران، اشرف یمسکون مجتمع

 یواحد 100 ،یاصفهان یاشرف ق،یشقا مجتمع

 ی واحد 100بلوار مرزداران،  ان،یرانیا مجتمع

 یواحد 50ساختمان مهستان، مرزداران، 

 یواحد 50، مرزداران، 2 نیمجتمع نو

 واحدی 50، ستارخان، پاساژ مهرگان

 یواحد 100، ستارخان،  1آسمان  مجتمع

 یواحد 50ساختمان فدک، ستارخان، 

 ی واحد 200، دانیبلوار شه ،یآزاد ابانیخ، برج زیتون

 واحدی 300، شهرآرا، نسترن یمجتمع مسکون
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 یواحد 200افرا، شهرآرا،  یمسکون مجتمع

 واحدی  500مرکز تجاری اپال، سعادت آباد، 

 واحدی 100سعادت آباد،  ،(N2مجتمع باران )

 یواحد 100سعادت آباد، ، سایآر  یمجتمع مسکون

 واحدی 500؛ سعادت آباد،  مجتمع ونوس

 یواحد 100سعادت آباد،  ،اسیمجتمع 

 یواحد 200، سعادت آباد ، نگین فراز  مجتمع

 ی واحد 100سعادت آباد،  ،1بوستان مجتمع 

 یواحد 100سعادت آباد،  آفتاب،مجتمع 

، سعادت آباد، 106-105- 104 یبلوکها یبوعل شهرک

 یواحد 200

 واحدی 200، سعادت آباد، 301شهرک بوعلی بلوک 

 100، سعادت آباد، C4بلوک   - یعلوم پزشک مجتمع

 یواحد

 یواحد 100، سعادت آباد، Dسرو برج   دی اسات مجتمع

 یواحد 100پارک، سعادت آباد،  سایپروم یمسکون مجتمع

 یواحد 500، سعادت آباد، 3 نهیبه یمسکون مجتمع

 واحدی 100، سعادت آباد، البرز  یمجتمع مسکون

 یواحد 300سروستان، سعادت آباد،  یها برج

 یواحد 50، سعادت آباد س، ی تند یادار  یتجار  مجتمع

 یواحد 100گلستان، سعادت آباد،  یمسکون مجتمع

 یواحد 100، سعادت آباد، 18کوهستان سرو  مجتمع

 یواحد 100، سعادت آباد، 15کوهستان سرو  مجتمع

 یواحد 56، سعادت آباد، 14سرو  -مجتمع کوهستان 

 53، سعادت آباد، A2تهران برج  یعلوم پزشک مجتمع

 یواحد

 یواحد 50پارک، سعادت آباد،  یمجتمع مسکون

 یواحد 50مجتمع سروناز، سعادت آباد، 

 واحدی 200 سعادت آباد،، 3سامان  یمجتمع مسکون

 واحدی 200، ونک، مالصدرا یمجتمع مسکون

 یواحد 300سکنا، ونک،  رانیا مجتمع

 یواحد  50پاساژ ونک، ونک، 

 یواحد 50آلونک، ونک،   ییالیمجتمع و

 یواحد 100 ،یجنوب راز یبهار، ش برج

 ی واحد 100، ولنجک، 1 الیپارک رو ساختمان

 یواحد 50ولنجک، ولنجک،  نی مجتمع نگ

 یواحد 100آفتاب، ولنجک،  برج

 یواحد  50، ولنجک، 33مجتمع 

 یواحد 200، آفریقادوما،  یمسکون مجتمع

 ی واحد 50 قا،یبرج صبا، آفر

 ی واحد 50، ویپارک - عصریول ابانیخ ن،یمجتمع پرو

 یواحد 50آباد،  وسفی، مبین مجتمع

 ی واحد 200آباد،  وسفیقصرصدف،  مجتمع

 یواحد 50دولت ،  ابانیساختمان پزشکان کاوه، خ

 یواحد 50 ه،ی، زعفرانلزیمجتمع گلنار ه

 یواحد 100 ه،یفرشته، زعفران یمسکون مجتمع

 یواحد 50،  هیزعفران وم،یمجتمع رود

 یواحد 50،  هیزعفرانکوهسار،  یمجتمع مسکون

 واحدی 50، دزاشیب، پارک الیمجتمع رو

 یواحد 50 ش،ی، تجربرج نیال 

 یواحد 50 ش،یمجتمع افرا، تجر
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 واحدی 50، درکه، مجتمع مهرگان

 یواحد 50برج بارو، درکه، 

 یواحد 50تابان، درکه،  یمجتمع مسکون

 یواحد 50درکه،   اس،ی یمجتمع مسکون

 واحدی 50، فرمانیه،  دنتیبرج فلورا رز 

 یواحد 50 ،فرمانیه، سیپارادا الیمجتمع رو

 یواحد 200 ،فرمانیه، 1 ایمات یمسکون مجتمع

 ی واحد 100 ه،یفرمان ،ارغوان برج

 یواحد 50 ه،یفرمان سا،یساختمان پان

 یواحد 50 ه،ی، فرمان2ساختمان بوستان 

 یواحد 50  ه،یفرمان ان،یساختمان پارس 

 یواحد 50 ه،ی طریق ن،یمجتمع مب

 یواحد 50 ه،یطریساختمان روشن، ق

 یواحد 50 ،یشمال یباج یسنبل، د یمسکون مجتمع

  یواحد 100، دارآباد ،مجتمع محیا

  یواحد 50، آجودانیه دا،یآ یمسکون برج

 یواحد 50 ه،یآجودان ال،یبرج رو

 یواحد 50 ه،یبرج ستاره، آجودان

 ی واحد 50، اندرزگو ،آوان یادار  یمجتمع تجار 

 واحدی 300، هی اله، انیدانشگاه یمسکون یمجتمع برجها

 واحدی 100، هی اله ،سانی پردمجتمع 

 یواحد 100بلوار کاوه،  ا،یمیک ساختمان

 واحدی 200، پاسداران، مجتمع ساحل

 واحدی 50ساختمان نارنجستان، دروس، 

 واحدی 200، ازگل، مجتمع اورانوس

 واحدی 300، ازگل، فارس جیخل یبرجها

 واحدی  100، ازگل، ایبرج باغ عرش

 ی واحد 200ازگل،  اسمن،ی شهرک

 یواحد 100چناران پارک، ازگل،  برج

 یواحد 100ازگل،  م،یمر مجتمع

 یواحد 50ازگل،  ،باران مجتمع

 واحدی 50، نیاوران، مجتمع مژده

 یواحد 100 اوران،ی، نمجتمع مسکونی جم

 یواحد 100 اوران،یسپند، ن برج

 یواحد 50 اوران،ین با،یبرج باغ د

 یواحد  50 اوران،یمجتمع بام راد، ن

 یواحد 50 اوران،یسرو، نمجتمع 

 ی واحد 50 اوران،ین ه،ی دیبام جمش یمجتمع مسکون

 یواحد 50  اوران،ین وش،یساختمان دار

 ی واحد 50 ،ی محالت دیشهرک شه، )ع( یمجتمع امام عل

 ی واحد 50 ،یمحالت دی، شهرک شهآسمان یمجتمع مسکون

 یواحد  100 ،یمحالت دیشهشهرک عرش،  یمسکون مجتمع

 واحدی 100شهرک محالتی، ، هیمجتمع طالئ

 یواحد  100شهرک صدف،  -  یتیس ینی م ،مجتمع نسترن

 100شهرک صدف،  -  یتیس ینیم د،یمروار  مجتمع

 یواحد

 ی واحد 100شهرک صدف،  -  یتیس ینیآسمان، م مجتمع

 ی واحد 100شهرک صدف،  - سیتی مینی ،رضوان  مجتمع

 ی واحد 100شهرک صدف، - یتیس ینیم ما،یس برج

 ی واحد 100 ،شهرک صدف – یتیسینی م ا،یدر  مجتمع

 12ص



 

 ی واحد 100شهرک صدف،  - یتیس ینینور، م مجتمع

 100شهرک صدف،  -سیتی  مینی د،یخورش مجتمع

 یواحد

 ی واحد 50شهرک صدف،   - یتیسینی م ق،یمجتمع شقا

 ی واحد 50شهرک صدف،  - یتیس ینیبرج موج، م

 ی واحد 100ارتش، بزرگراه  شم،یابر یتجار  مجتمع

 ی واحد 50 ،یتیس ینیم -بزرگراه ارتش  ر،یبرج حر

 ،یبهشت دیشهرک شه - ییبابابزرگراه ،  1افق مجتمع 

 یواحد 500

 دیشهرک شه - ییبابابزرگراه ، یمجتمع آسمان شرق

 یواحد 200 ،یبهشت

 ،یبهشت دیشهرک شه - یی، بزرگراه بابا1مجتمع باران 

 یواحد 200

 ،یبهشت دیشهرک شه - ییبابابزرگراه ، 2باران  مجتمع

 یواحد 200

 دیشهرک شه - ییبابابزرگراه ، 23 نسترن مجتمع

 یواحد 100 ،یبهشت

 دیشهرک شه - ییبابابزرگراه ، 24 نسترن مجتمع

 یواحد 100 ،یبهشت

 ی واحد 100 ان،یشهپر دی شهرک شه، 12مجتمع البرز 

 واحدی  100، شهرک شهید شهپریان، 5مجتمع البرز 

 یواحد 100الماس سوهانک، سوهانک،  برج

 50، بلوار سوهانک، 3کوهسار فاز  یمجتمع مسکون

 یواحد

 یواحد 50سوهانک،  مرغ،یساختمان س

 یواحد 100 ه،یمیحک اس،ی یمسکون برج

 یواحد 100ساسان، خ جشنواره،   مجتمع

 ی واحد 50آفتاب، تهرانپارس،  اسیساختمان 

 50سپه شهر، تهرانپارس،  یمجتمع مسکون 12بلوک 

 یواحد

 50سپه شهر، تهرانپارس،  یمجتمع مسکون 10بلوک 

 یواحد

 ی واحد 50، تهرانپارس، 19شهرک پارس بلوک

 یواحد 200، تهرانپارس، D2برج  انیفرهنگ ساختمان

 یواحد 200 ،، تهرانپارسE2برج  انیفرهنگ ساختمان

 یواحد 200، تهرانپارس، E4برج  انیفرهنگ ساختمان

 یواحد 200، هفت حوضامرالد استار،   یتجار  مجتمع

 واحدی 100مجتمع رویال پارک، میدان هروی، 

 یواحد 100 ،یهرومیدان  ،برج باغ آرشا

 یواحد 100 ،یهرومیدان  اس،ی یمسکون مجتمع

 یواحد 200  ،یهرومیدان  اس،ی مجتمع

 یواحد 200 ،یهرو دانیبرج صدف، م

 یواحد 50 ،یهرو دانی، م3مجتمع روستر 

 ی واحد 300 ن،ی الد نیتقاطع سراج و ز   اس،ی مجتمع

 یواحد 55 زان،ی لو لوانا،یس برج

 ی واحد 200بام سامان، شمس آباد،  مجتمع

 یواحد 110 ،یشمال  یهید یسجاد، مج مجتمع

هاشم،   یبن ابانیهاشم، خ یالله بن یتجار  یادار  مجتمع

 یواحد 200

 ی واحد 50هاشم،   یبن بار،یجو یمجتمع مسکون

 واحدی 50، شهید مدنی، مجتمع سبز

 یواحد 50 ،مطهری ،ایمح یمجتمع ادار 

 13ص یواحد 50 ،یعتیشر با،یپروژه ز 



 

 واحدی 50، شریعتی، پلماتی مجتمع د

  50 دخندان،یبرج آسمان، س یمسکون یمجتمع ادار 

 یواحد

  ،یروز یپ ابانی)پانوراما(، خ یروز یپ  نمایس یتجار  مجتمع

 یواحد 500

 ی واحد 50 مخان،یکر - عصریول دانی م ا،یمیساختمان ک

 واحدی  50ساختمان کاخ، خیابان فلسطین، 

 واحدی 100، کارگر شمالی،  مجتمع سامان 

  ،یالبرز، الله زار شمال یفرهنگ ادیبن 3شماره  ساختمان

 یواحد 200

 ی واحد 500چهارسوق، بازار بزرگ تهران،  یتجار  مجتمع

 واحدی 100، شادآباد، مجتمع نمونه پارس

  ابانیخ -(، بزرگراه فتح 1بهارستان )فاز  یمسکون مجتمع

 ی واحد 500فارس،  جیخل

  ابانیخ -(، بزرگراه فتح 2بهارستان )فاز  یمسکون مجتمع

 ی واحد 500فارس،  جیخل

 یواحد 206شهرک گلشهر،  -باران، چهاردانگه  مجتمع

 واحدی  300، بزرگراه بعثت، تونیز یمجتمع تجار 

  200 ،یبروجرد دیشهرک شه لوفر،ین یمسکون یهابرج 

 یواحد

 یواحد 500، شهر ری ،گل نرگس یمجتمع مسکون

  200دولت آباد،  -شهر ری  الماس، یسه قلو یها برج

 یواحد

 یواحد 200 ،ی شهر ر  مرغ،یس مجتمع

 یواحد 50 ،یر ، شهر3مجتمع فدک بلوک 

 یواحد 50اسالم،  انی، فدائ17ساختمان 

 

 واحدی 300، هزارجریب، مجتمع پزشکان

 واحدی  200، چهارباغ، اوسان یادار  یمجتمع تجار 

 یواحد 200اطشاران،  ،1 الدیم یمسکون مجتمع

 یواحد 200، اطشاران، 2 الدیم یمسکون مجتمع

 یواحد 200، اطشاران، 3 الدیم یمسکون مجتمع

 یواحد 200، اطشاران، 4 الدیم یمسکون مجتمع

 یواحد 200، اطشاران، 5 الدیم یمسکون مجتمع

 یواحد 100، اطشاران، 8 الدیم یمسکون مجتمع

 یواحد 100، اطشاران، 9 الدیم یمسکون مجتمع

 یواحد 100، اطشاران، 10 الدیم یمسکون مجتمع

 یواحد 100، اطشاران، 11 الدیم یمسکون مجتمع

 یواحد 300، اطشاران، 12 الدیم یمسکون مجتمع

 یواحد 200، اطشاران، 13 الدیم یمسکون مجتمع

 یواحد 100، اطشاران، 15 الدیم یمسکون مجتمع

 یواحد 100، اطشاران، 19 الدیم یمسکون مجتمع

 یواحد 100، اطشاران، 20 الدیم یمسکون مجتمع

 یواحد 300، اطشاران، 28 الدیم یمسکون مجتمع

 واحدی  50، اطشاران، 24ظفر یمجتمع مسکون

  200، شهرک شهید کشوری، 5و  4ناز  یمجتمع مسکون

 واحدی

 14ص



 

 200، شهرک شهید کشوری، (  P3)بلوک  3مجتمع سوسن 

 واحدی

  100، شهرک شهید کشوری، 7 لوفرین یمجتمع مسکون

 واحدی

  100، یکشور  دیشهرک شه، 3 ایآزال یمجتمع مسکون

 واحدی

 ی واحد 200 ،یکشور  دی شهرک شه ،1الله   مجتمع

 ی واحد 200 ،یکشور  دیشهرک شه ،3آفتابگردان  مجتمع

 ی واحد 200 ،یکشور   دیشهرک شه اسمن،ی مجتمع

 ی واحد 100 ،یکشور  د ی، شهرک شه2الدن   مجتمع

 ی واحد 200، یکشور  دی، شهرک شهU2 ایاقاق مجتمع

 ی واحد 100، یکشور  دی، شهرک شه2 لوفرین مجتمع

 ی واحد 100 ،یکشور   شهید شهرک ،1 نای م مجتمع

 ی واحد 200شهر، ، سپاهان3پگاه  یمسکون مجتمع

 یواحد 100شهر،  ، سپاهان1پگاه  مجتمع

 یواحد 100شهر، ، سپاهان12 سی مجتمع پرد

 یواحد 100شهر، ، سپاهان5 سی پرد مجتمع

 یواحد 200شهر، ، سپاهان4 سی پرد مجتمع

 یواحد 100شهر، ، سپاهان6 سی پرد مجتمع

 ی واحد 108مهر جانبازان، سپاهان شهر،  یمجتمع مسکون

 واحدی 100، خ فالطوری، سیبرج ماهت

 واحدی 100، خیابان آمادگاه، مجتمع آژند

 واحدی 100، خ فالطوری، آفتابگردانمجتمع 

 واحدی  100مجتمع مسکونی آرمان، خ فالطوری، 

 ی واحد 200خانه،  نهیپاسارگاد، آئ یمسکون مجتمع

 یواحد 100ملک شهر،  ،5آرمان  یمسکون مجتمع

 یواحد 200، ملک شهر، 3و  2آرمان  یمسکون مجتمع

 یواحد 100مهر و ماه، ملک شهر،  مجتمع

 یواحد 100برج فوالد، فوالد شهر،  مجتمع

 ی واحد 600، بلوار کشاورز ، 8فرهنگ  مجتمع

 ی واحد 750 ،یج ابانیفدک، خ یمسکون مجتمع

 یواحد 200 ه،یاروند، ارغوان یمسکون مجتمع

 واحدی  50، مشتاق  ،ساختمان سپهر

 یواحد  100، مشتاق تون،یز   مجتمع

 ی واحد 100، مشتاقمرمر،  یمسکون مجتمع

 ی واحد 100، مشتاقالماس،  یمسکون مجتمع

 یواحد 300، بلوار شفق، ایمجتمع پرش

 یواحد 100، بلوار شفق، 1پاسارگاد  یمسکون مجتمع

 یواحد 100، بلوار شفق، 3پاسارگاد  یمسکون مجتمع

 یواحد 100، بلوار شفق، 4پاسارگاد  یمسکون مجتمع

 یواحد 200، بلوار شفقشفق،  برج

 واحدی 200برج نور، خ کاوه، 

 یواحد 200، بی ط ابانیختهران دو،   مجتمع

 ی واحد 200، خ گلستانفردوس،  یمسکون مجتمع

 ی واحد 200جانبازان، بلوار ، 2 و 1 آسمان شهرمجتمع 

 ی واحد 210، بلوار جانبازان، 2و  1کوثر  مجتمع

 یواحد 500، بهارستانکوه نور،  مجتمع

 ی واحد 300مدرس، بهارستان،  یمسکون مجتمع

 یواحد 100، بهارستان، 2سرو  مجتمع

 یواحد 100 ،شهر ین یصدف، خم یمسکون مجتمع

 واحدی 100سی، و، شیخ طنقش جهان الدیم
 15ص



 

 

 یواحد 200آباد،  یمعال، بهاران یمجتمع مسکون

 یواحد 50قصردشت،  ابانیخ ،انیوار  یهتل مسکون

 یواحد 200 ،ایبلوار مطهرن - صدرا  ،2 نیمهندس مجتمع

 یواحد 100آباد،  فیعف ابانیحافظ، خ یمجتمع تجار 

 ی واحد 50آباد،  یپارک، معال الیرو یمسکون هتل

 ی واحد 512 ،بلوار آزادگانآزادگان،  یمسکون مجتمع

 یواحد 22مالصدرا،   ابانیماه، خ مجتمع

 ی واحد 75 راز،یش یباغ نار  مجتمع

 یواحد 50 ،قصردشت ابانیخ مهرگان،  مجتمع

 یواحد 200 ،یغرب یقدوس ن،یمهندس مجتمع

 یواحد 200نفت زاگرس، صدرا،   مجتمع

 

 یواحد 200، خ نواب صفوی، هتل شکوه ایمان

 ی واحد 100، بلوار سجاد، پاسارگاد نینگ یبرج تجار 

 ی واحد 50، الهیه، مشهد نی ام یمجتمع تجار 

 ی واحد 300، بلوار حجرشد،  یمجتمع مسکون

 یواحد 500، قاسم آباد ر،یغد  مجتمع

 ی واحد 500آباد،  لیپارس، بلوار وک یمسکون مجتمع

 ی واحد 750، بلوار دالورانچشم انداز،  مجتمع

 ی واحد 750 ،یکوهسنگ  ،یکوهسنگ یمسکون مجتمع

 یواحد 750آفتاب،  یمسکون مجتمع

 ی واحد 500، دالورانالماس،  یمسکون مجتمع

 یواحد 200قاسم آباد،  نالود،یب مجتمع

 یواحد 50آباد،    لیبلوار وک ،یکسر برج

 ی واحد 50، یکوهسنگ، Cبلوک  یکوهسنگ مجتمع

،  یسلطان دانیبلوار شه، یقطار شهر یمجموعه مسکون

واحدی 300

 واحدی 500  ،ریا شیمجتمع دامون ک

 واحدی 200، مرغیساحل س، وتاور یمجتمع 

 واحدی  200، بلوار پارس، بلوک مهر  :مجتمع شهر آفتاب

  50، یریس دانیم، یاحتیسازان نوار س ندهیمجتمع آ

 واحدی

 واحدی  200، بلوار نیایش، مهستان یمجتمع مسکون

 واحدی  300، 3، فاز دیخورش یونکمجتمع مس 

  300 ،یجنب دهکده ساحلشهرک رز،  یمجتمع مسکون

 یواحد

 ی واحد 200 ،صدف 2فاز ساز صدف،  ندهیآ مجتمع

 ی واحد 500 ،امیبلوار خانه گستر، خ مجتمع

 16ص ی واحد 500ششصد دستگاه،  ن،یپرش یساحل یها برج



 

 یواحد 200 ،آبشار   یدانم کا،یم یمسکون مجتمع

   200 ،دار یبلوار سپ اد،یساز نوبن ندهیآ یمسکون مجتمع

 یواحد

 ی واحد 100 ش،یک انیفرهنگ یمسکون مجتمع

 ی واحد 300 ،بلوار مرجان دنس،یرز نای م مجتمع

 واحدی 200، بلوار نیما، شیک نی اسیمجتمع 

 یواحد 100 ،شهرک صدف ،یخشنود

دانشگاه تهران،   شیک سی و کارکنان پرد دیاسات یکو

 ی واحد 100 ر،یغد دانیم

 یواحد 200 ش،یک یایرو  مجتمع

 یواحد  50 ش،یالهه ک مجتمع

 واحدی 200، شهرک رشدیه، زیبرج تبر

 100  ه،یشهرک رشد ،(B)بلوک  A.S.P یدو قلو یبرج ها

 واحدی

 واحدی 100برج تابان، فلکه همافر، 

 واحدی 100 ان،یاغچی، شهرک برج نفیس

 واحدی 100، کنار  یچا، روما دیمرکز خر

 ی واحد 100 ،نایاغچیشهرک  ،الرا یحیتفر یمجتمع تجار 

 یواحد 200 ،یگل لیا  ،انیمجتمع کوثر فرهنگ

 یواحد 200 ،خیابان شهید بهشتی ق،یعت یمسکون یکو

 ی واحد 100 ه،ی، رشد14قیشقا یمسکون برج

 یواحد 200 ان،یاغچیشهرک  د،یآ توح برج

 یواحد 300  ان،یاغچیباران، شهرک  برج

 ی واحد 200سهند،  دیشهرجد نا،یمب یمسکون مجتمع

 ی واحد 200،  انیاغچیشهرک مهتاب،  یمسکون مجتمع

 ی واحد 115 ، بهمن 22 یابانخصدرا،  یمسکون مجتمع

 یواحد 500 ،عصر یولفرهنگ شهر،  مجتمع

 350 ،گلکار  ابانیخ ار،یشهر  نیعارف مب یمسکون یبرجها

 یواحد

 یواحد 100 ،یارتش جنوب ابانیماهان، خ یمجتمع خدمات

 واحدی  300، شهرک فضیلت، یآزاد یمجتمع مسکون

 دی واح 200، بلوار مدرس، شهر آفتاب یمجتمع مسکون

 واحدی  50، خیابان سید گلسرخ، هرفته یامجتمع گلخانه

 ی واحد 200 ،خیابان پژوهش ،مهستانمجتمع 

 ی واحد 100 ، یاسالم یبلوار جمهور ،مجتمع ارغوان

 ی واحد 200 ،ذوالفقار  ابانیخ تون،یمجتمع ز 

  20 ،یاسالم یبلوار جمهور  ،یآرمان یمسکون مجتمع

 یواحد

 یواحد 20 ،هیصفائ ال،یرو  مجتمع

 ی واحد 200دالوران،  ابانی خ ان،یپارس یمجتمع مسکون

 17ص



 

  300 ه،یی، صفا4روشن فاز  یاحمد یمسکون مجتمع

 یواحد

 ی واحد 820 ،بن جعفر یموس ابانیخ زد،ی شهیاند مجتمع

 300 ه،ی، صفائ5روشن فاز  یاحمد یمسکون مجتمع

 یواحد

 یواحد 200 ه،ی، صفائ3روشن فاز  یاحمد مجتمع

 ی واحد 500 ،بلوار جانباز الماس،  یمسکون مجتمع

 ی واحد 100، بلوار پاسدارانرز،  یمسکون مجتمع

 ی واحد 500جوانان، بلوار دانشجو،  یمسکون مجتمع

 یواحد 50 ،پاکنژاد ابانیخ زد،یکوثر  مجتمع

  100، بلوار دفاع مقدس، 2همراز  یمجتمع مسکون

 دیواح

واحدی  300، بلوار آزادگان، فارس جیخل یمجتمع مسکون

 واحدی 200، بلوار جمهوری، جتمع سردفترانم

 واحدی  300، سانیپرد، یدغفار یشه یمجتمع مسکون

 ی واحد 500 سان،ی، پرد 3 ثار یا یمجتمع مسکون

 یواحد 300 ر،یارگ قم، بلوار الغد یمسکون یها برج

 یواحد 200 ج،یبس دانیآسمان، م برج

 ی واحد 100 سان،ی جام جم، شهرک پرد مجتمع

 300، یقدوس دیشه ابانیخ ر،یغد یمسکون مجتمع

 یواحد

 ی واحد 200، سانیشهرک پرد ،یثان دیشه مجتمع

،  شهرک پردیسان، 2 قیبلوک شقا -اعظم  امبریپ  مجتمع

 یواحد 50

 یواحد 200نارنجستان، گرمدره،  یمسکون یبرجها

 واحدی 100، مهرشهر، انیمجتمع لوکس پرن

 یواحد 200، مالرد، دهکده باران

 واحدی 300، صفادشت، رینص انیدانشگاه یمجتمع رفاه

 واحدی  50، شهرک وحدت، کیالله  یمجتمع مسکون

 یواحد 100کرج، سر حد آباد،  انیفرهنگ اسیمجتمع 

 ی واحد 100محمد شهر،   ،باغ فروهر یمجتمع مسکون

 یواحد 750محمد شهر،  ه،یطالئ شهرک

 ی واحد 200 ،باران، شهرک بنفشه  یمسکون یها برج

 یواحد 100، مهرشهر ، 11مجتمع آسمان 

 یواحد 100، مهرشهر ،  9 آسمان مجتمع

 یواحد 100، مهرشهر ،  8 آسمان مجتمع

 یواحد 100، مهرشهر ،  7 آسمان مجتمع

 ی واحد 50 س،یالبرز، فرد دیمروار  یمسکون مجتمع

 یواحد 500مهرشهر،   اوران،ین مجتمع

 یواحد 50، مهرشهر، 5آسمان  مجتمع
 18ص



 

 یواحد 50،  میدان آزادگان کان،یبرج ن

 واحدی 100، مهرشهر، (4مجتمع گلها )بلوک 

 واحدی  100، مهرشهر، مجتمع گلها

واحدی 50مجتمع عمارت خیام، مهرویال،  

 واحدی 100، 11، فاز 7بلوک 

 یواحد 100، 94 بلوک

 واحدی  50، 3، فاز کوهستانمجتمع 

 یواحد 100، 4فاز  ،مجتمع مالک اشتر

 یواحد 100، 96 بلوک

 یواحد 100، 11فاز  ،آفاق برج

 یواحد 200، 2نفت آفتاب، فاز  مجتمع

 ی واحد 104، 2، فاز 1مسکونی کوهستان زون  مجتمع

 یواحد 500، 3مسکونی سنبل، فاز  مجتمع

 یواحد 100 ،یفارس شمال جیخلکوه نور،  برج

 یواحد  100 ،54بلوک  مجتمع

 ی واحد 54 ،9کاج  مجتمع

 ی واحد 54 سان،ی، پرد 1بلوک  - تونیز   مجتمع

 یواحد 100، 11، فاز 3مجتمع جام جم 

 یواحد 100 ،11فاز  ،2جام جم  مجتمع

 واحدی 200، 3، فاز 2 لوفریشهرک ن

 واحدی 100، 11، فاز یساختمان سارا

 واحدی 200، آزادشهر، دواتری مجتمع تا

  ،ینی خم یمصطفخیابان ، ییقصر طال یادار  یمجتمع تجار 

 یواحد 50

 یواحد 300 ،یبلوار ساحل ، نینگ دیمرکز خر

 یواحد 200 ،یجنوب هیاکباتان، اله یایدن یمجتمع مسکون

 یواحد 50، چهارراه دانشگاهشمس،  مجتمع

 یواحد 200 ،یجنوب  هیاله س،یپرد یتجار  مجتمع

 یواحد 200، گلشهرنخل،  یادار  یتجار  مجتمع

 واحدی  500: سمنان، بلوار امیرکبیر، نما نی نگمجتمع 

 یواحد 200، 1گلشهر : ارومیه، 2گلستان مجتمع 

 یواحد 200 ،یبهشت دیشه  یابانخ ه،یاروم :هی مجتمع اله

: اردبیل، خیابان لیشوراب دیمروار  یمجتمع مسکون

 ی واحد 100، عطایی

 یواحد 200 ،دانشگاه یابانخ  ل،یاردب :مجتمع الله سبالن

 19ص



 

 واحدی  500، الرستان، الر   نینگ یحیتفر یمجتمع تجار 

  100، تیوال بلوار  ،الرستان: یبانک مل یمجتمع مسکون

 یواحد

، یبلوار جمهور  : المرد،الماس جنوب یحیتفر یمجتمع تجار 

 یواحد 300

 ی واحد 300، وحدت ابانیخ  : کنگان،سنتر کنگان یتیس

 ی واحد 50 قدس،: شهر سرو یمجتمع مسکون

 واحدی 50: طالقان، مهستان یمجتمع مسکون

 واحدی  300، میرباط کر، باغستان یمجتمع اختصاص

 ی واحد 300 شه،یشهر اند: 2مجتمع الماس 

 واحدی 100مجتمع آسمان، شهر اندیشه، 

 ی واحد 500 بهستان: شهر اندیشه، یمسکون مجتمع

 ی واحد 200 : شهر اندیشه،ارغوان یمسکون مجتمع

  100، آزادگان بلوار  ،ار یشهر  : صباشهر شهرک صنعتی

 یواحد

 یواحد  500شهرک شاهد،  ،ار یشهر :ویآر  یمسکون مجتمع

 ی واحد 100بومهن،  :الدیم یتجار  یمرکز پاساژ

 ی واحد 300 ن،یزیمهتاب شمشک، شمشک د مجتمع

 یواحد 50نو،  گونیم :نو گونیم کیمجتمع کالس

بلوار   : شهرکرد،حضرت قائم )عج( یمجتمع مسکون

 یواحد 250 ،یعتیشر

 یواحد 50، ینیآو د یخ شه : بیرجند،ایمجتمع آر 

  200؛ بندر ماهشهر، جام جم یحیتفر یمجتمع تجار 

 واحدی

 یواحد 320بندر ماهشهر،  :دستگاه 218مجتمع 

 یواحد 50  ،درفول گلستان دز:مجتمع 

 یواحد 200مهرشهر،  ،دزفول :سیپرد یمسکون مجتمع

 یواحد 300خرمشهر،  :امام رضا )ع( یتجار  مجتمع

 یواحد 20زنجان،  :یبرج آب

  ،شهرک کشاورز  سنندج، :B3بلوک  - در یمجتمع سپهر آب

 یواحد 50

 واحدی 500: سلمانشهر، قو خزر  اسیمجتمع 

 واحدی 200: نور، اورانین یمجتمع ساحل

 200و رودسر پشت،   ی شهر کالچا :لکجانیمجتمع گ

 یواحد

 واحدی 100: رشت، برج گلسار  یمجتمع تجار 

 یواحد 100رشت،  :پزشکان دانا ساختمان

 واحدی 100: رشت، کادوس یونکمجتمع مس 

 یواحد 100، بلوار حج آباد،خرم :پزشکان یمجتمع مسکون

 یواحد  200 ان،یرو :دهیشهرک ارک

 یواحد 100 ان،یرو :1افرا  شهرک

 یواحد 50محمود آباد،   :ساحل مهر یمسکون مجتمع

 یواحد 300 ،بابلسر :مجتمع آرامش

 یواحد 106 رکال،یام له:ال   مجتمع

رامسر،  :الملل آرامش نی بزرگ و مرکز تجارت ب بازار 

 یواحد 500

 یواحد 20بهشهر،  :18سینا مجتمع

 واحدی 200: اراک، یمجلل دیبرج سف

 ی واحد 500اراک،  :(دی)مجتمع اسات  الدیبرج م

 ی واحد 50اراک،  :فردوس مجتمع

 یواحد 50، بلوار کربال ، راک : امجتمع صدرا b1 بلوک

 20ص واحدی  500: کرمانشاه، فرهنگیان، یمجتمع آزاد



 

 واحدی 100، پژوهش: قشم، خیابان نیآرم یبرج مسکون

 واحدی  500: قشم، نخل زرین، آپادانا  یدوقلو یبرج ها

  100، شهرک نریمان، قشم :موسسه اسکان داریوش

 واحدی

 واحدی 50کیانپارس، : اهواز، شهاب یمجتمع پزشک

 واحدی  50،: کرمان، بلوار جمهوری، اقوتی یمجتمع ادار 

واحد 50ر: میانه، جواه یمجتمع تجار 

 

 21ص


