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 درباره ما:

هاي اتوماسيون يسات برق و مكانيك و انجام پروژهسأه خدمات فني و مهندسي در زمينه تبا هدف ارائ 9631نقش جهان در تير ماه  بهرادشركت 

صدها پروژه صنعتي، متخصص  و گيري از كادري مجرببا بهره سال فعاليت 42در طول بيش از  ركتاين ش. سيس گرديدأت ساختمانيصنعتي و 

 است.نموده فراهمرا  ارفرمايانكه با تالش مديريت خود موجبات رضايت خاطر كليه ك و مسكوني را به انجام رسانيده،تفريحي ، تجاري، فرهنگي

 اعضاي هيئت مديره شركت در حال حاضر عبارتند از:

 گران: مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديرهمحمد نشاسته      

 حسين كامروا: رئيس هيئت مديره      

 محمد كهندل: عضو هيئت مديره      

 حاصل تالش كادر فني و مديريتاست كه ديه شدهبهراد نقش جهان در طول فعاليت خود موفق به اخذ چندين گواهينامه و تأييمهندسي شركت 

 ها عبارتند از:ترين اين گواهينامه. برخي از مهمباشدميشركت 

  ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورمعاونت برنامهگواهينامه صالحيت خدمات مشاوره از 

  گواهينامه ارائه خدمات هوشمند تحت پروتكلKNX از كشور آلمان 

  مشاوره و اجراي محصوالت هوشمند اشنايدر الكتريك از كشور آلمانگواهينامه خدمات 

 پروانه فني مهندسي از وزارت صنعت و معدن 

 هاي بلند مرتبه از وزارت مسكن و شهرسازيسيسات الكتريكي و مكانيكي ساختمانأگواهينامه صالحيت خدمات مشاوره ت 

 انجمن خدمات مهندسي استان اصفهان يت درعضو 

هاي ارائه خدمات سيستمو مصرف انرژي سازي ميالدي با هدف بهينه 4292بهراد نقش جهان با شركت اشنايدر الكتريك از سال ي شركت مهندس

پروتكل . در استان اصفهان گرديد KNXپروتكل  تحت نماينده انحصاري محصوالت هوشمند اين كمپانيهوشمند قرارداد همكاري منعقد نموده و 

KNX يكي از رهبران و  اشنايدر الكتريك بوده و ساختمانيجهان در زمينه اتوماسيون باز و استاندارد  هايپروتكلترين كامل وترين يكي از جامع

ساخت محصوالت الكتريكي و  هايبرترين و معتبرترين كمپانييكي از . شركت اشنايدر الكتريك باشدپيشروان تشكيل اين تكنولوژي مي

بندي مونتاژ و بسته ،توليدآلمان كه كليه محصوالت هوشمند آن در كشور باشد ميدنيا سطح ايندگي و كارخانه در نمصدها با بيش از الكترونيكي 

 گردد.مي

در زمينه هوشمند سازي ساختمان در استان اي و حرفهبالد كه به عنوان اولين مجموعه فعال بهراد نقش جهان بر خود مي مهندسان مشاور

در  ذشتهشك اهداف و چشم انداز شركت همانند گبيموفق به جلب رضايت كارفرمايان گرديده است و ها گيري از بهتريناصفهان، همواره با بهره

 ها و اعتالي ميهن عزيزمان خواهد بود.راستاي ارتقاي توانمندي
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 پتروشيمي رجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصفهان توسعه گندله سازي فوالد مباركه      

 

 كارخانه سايپا كاشان

 

 

 

 

 

 

 

              

                

 

 )استان تهران (بيمارستان نور افشار     

 

 هاي انجام شدهبرگزيده پروژه 

 صنعتي 

 مجتمع پتروشيمي رجال 

  سازي مجتمع فوالد مباركه اصفهانطرح توسعه گندله 

 كارخانه سايپا كاشان 

 هاي ويژه پااليشگاه اصفهانساختمان كنترل واحد حالل 

 موكت ظريف مصور 

 كارخانه يخچال سازي حايرآسا 

 كارخانه رسول ماشين 

 كارخانه برق گير پارس 

 كارخانه همگام خودرو آسيا 

 افت باطري پارسيان پارت پاسارگادكارخانه توليد و بازي 

  مشاوراصفهان )موتورخانه مركزي فرودگاه شهيد بهشتي :

 (سارويه شركت

  دانشگاه صنعتي اصفهان 2موتورخانه مركزي شماره 

 

 تاسيسات زير بنايي 

 ( شهر و : شركتمشاورشهر رامشار سيستان و بلوچستان 

 (خانه

 شهر جديد سپاهان شهر 

 مشاور) صفهانشهرك علمي و تحقيقاتي دانشگاه صنعتي ا :

 (ايمن راه شركت

 ( پارس جوياب : شركتمشاورمنطقه آزاد چابهار) 

 شركت سارويه(مشاور) فرودگاه شهيد بهشتي استان اصفهان : 

 (پارامادان : شركتمشاور) دانشگاه فني شهركرد 

  نقش  : شركتمشاورمحدوده طرح ميدان عتيق )معابر داخلي

 (جهان پارس

 

 بيمارستان 

 (پارامادان شركت :مشاور) تهران بيمارستان نور افشار 

 شركتمشاور) ول اكرم خميني شهربيمارستان حضرت رس : 

 (پارامادان

  عليرضا كفيلي و  :مشاور) شهرك ولي عصر ميالدبيمارستان

 (همكاران
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 فرودگاه شهيد بهشتي  پروازهاي داخلي پايانه                

 

 

 

 

 

 

 شهداء ميدان ايستگاه مترو  

 

 

 

 دارايي استان اصفهاناداره كل اقتصاد و   

 

 

 

 

 

 مركزي بانك كشاورزي ساختمان           

 

 

 

 

 

 

 هاي انجام شدهبرگزيده پروژه 

 مسافربري پايانه  

 هاي پروازهاي داخلي و خارجي فرودگاه شهيد بهشتي پايانه

 (سارويهشركت  :مشاور) اصفهان

 دانشگاه تختي، دانشگاه و خوابگاه  هاي مترو شهداء،ايستگاه

 (نقش جهان پارس : شركتمشاور) اصفهان

 (اسپادانا : شركتمشاور) بري آبادانپايانه مسافر 

 سازه  : شركتمشاور) زاهدان و دامغانبري هاي مسافرپايانه

 (پردازي سپاهان

 

 اداريهاي ساختمان 

 استان اصفهانو ساختمان خزانه  اداره كل اقتصاد و دارايي 

 : شركت سارويه(مشاور)

  نوسازي و بهسازي ساختمان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

  (91آذر  : شركتمشاور)استان اصفهان 

 ت صنعتي استان سيستان و اداره كل استاندارد و تحقيقا

 (شهر و خانه : شركتمشاوربلوچستان )

 (شهر و خانه :شركتمشاور) استاندارد استان اصفهان اداره كل 

  مديريت و برنامه ريزي استان توسعه ساختمان اداري سازمان

 (شهر و خانه : شركتمشاور) و بلوچستان سيستان

 (سارويه : شركتمشاور) ساختمان تامين اجتماعي شعبه تيران 

 (سارويه : شركتمشاور) اداره تعاون شهرستان اردستان 

 شهر و  : شركتمشاور) هاي ورودي منطقه آزاد چابهارگمرك

 (خانه

 اورزي كرج و استان اصفهانهاي مركزي بانك كشساختمان 

 (سارويه : شركتمشاور)

 بانك سپه ي مركزي بانك سپه و شانزده شعبه هاساختمان

 (پارامادان : شركتمشاور) اصفهان
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 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجتمع تجاري تفريحي سيتي سنتر اصفهان   

 

 مجتمع تجاري اداري صفاييه يزد                                    

 

 

 

 

 

 جهان نما مجتمع ارگ                                                 

 

 

 

 

 

 

 هاي انجام شدهبرگزيده پروژه 

 هاي آموزشيساختمان  

  ساختمان دانشكده علوم منابع طبيعي دانشگاه صنعتي

 (پارامادان شركت: مشاور) اصفهان

 دانشگاه صنعتي اصفهان يهامجتمع كالس 

 (پارامادان : شركتمشاور) دانشگاه هنر فارسان 

 ساختمان دانشكده معماري واحد خوراسگان استان اصفهان 

 (پارامادان : شركتمشاور)

 مركز آموزشي مديريت دولتي شهرستان ياسوج  

 (پارامادان : شركتمشاور)

  دولتي شهرستان شهركردمركز آموزشي مديريت  

 (پارامادان : شركتمشاور)

  ساختمان كتابخانه مركزي استان اصفهان  

 (شهر و خانه : شركتمشاور)

  ساختمان كتابخانه مركزي و سالن اجتماعات دانشگاه آزاد

 (سارويه : شركتمشاور) خميني شهر

 (شهر و خانه : شركتمشاور) دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 

 دانشگاه پيام نور واحد اصفهان ساختمان مركزي  

 (پارامادان : شركتمشاور)

  شهرستان مركز آموزشي مديريت دولتي استان اصفهان و

 (پارامادان : شركتمشاور) اراك

 

 هاي تجاريساختمان 

 شركتمشاور) سيتي سنتر اصفهان تفريحيتجاري  مجتمع : 

 (پارس نقش جهان

  يزدمجتمع تجاري اداري صفاييه 

 (شهر و خانه : شركتمشاور) جهان نما مجتمع ارگ 

 (شركت دوين)مشاور:  سپاهان شهر حامي مجتمع تجاري 

 (شركت دوين)مشاور:  مجتمع تجاري خاقاني 
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 شهر اصفهانمجموعه تفريحي و فرهنگي آبسار سپاهان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هتل جام جم جزيره كيش                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    اصفهان مجتمع مسكوني گلسار  

 

 

 مجتمع مسكوني تجاري آيينه خانه   

 

 

 

 

 
 
 

        

 

 هاي انجام شدهبرگزيده پروژه 

 خدماتي-هاي فرهنگيساختمان  

 (سازه ميكا : شركتمشاور) فني ايران مركز اسناد كتابخانه و 

 شهر اصفهانسپاهان مجموعه تفريحي و فرهنگي آبسار 

(BMS) 

  (شركت دوين)مشاور:  جزيره كيشهتل جام جم 

  مجموعه فرهنگي حوزه علميه استان مدرسه علمي تخصصي و

 (همگون : شركتمشاور) اصفهان

  (پارامادان : شركتمشاور) بانك سپه رفاهي، فرهنگيمجتمع 

  شهرجموعه فرهنگي شاهينو متاالر 

 (شهر و خانه : شركتمشاور) باشگاه ملوانان جزيره خارك 

  مشاور) محال بختياريچهلگرد استان چهارمهمانسراي :

 (شهر و خانه شركت

 هاي اصفهان،كرمان و شيرازهاي اصالح و تربيت استانكانون 

 (همگون : شركتمشاور)

  محوطه سازي اراضي دو طرف دروازه اقيانوس منطقه آزاد

 (شهر و خانه : شركتمشاور) چابهار

 )هتل مجمع النور نجف )مشاور: شركت تبيان 

 

 هاي مسكونيتمانساخ 

 معماران  : شركتمشاورمسكوني تجاري آيينه خانه ) مجتمع

 (زيست محيط

 مشاور) مجموعه مسكوني كوي اساتيد دانشگاه اصفهان :

 (پارامادان شركت

 شركتمشاور) هاي مسكوني ميردامادمجتمع آپارتمان : 

 (پارامادان

  مجتمع مسكوني سرو 

  شركتمشاور) شهرواحدي سپاهان 19مجموعه مسكوني : 

 (پارامادان

  مشاور) واحدي استيجاري گلشهر 152مجموعه مسكوني :

 (شهر و خانه شركت

  مشاور) واحدي شهر جديد بهارستان 922مجموعه مسكوني :

 همگون( شركت

  مجتمع مسكوني گلسار 

  واحدي نارنجستان اهواز 452مجتمع مسكوني  
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 اسالميكتابخانه و موزه مجلس شوراي             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تانمجموعه ورزشي، فرهنگي و آموزشي گلس

 

 مجتمع تجاري چهارباغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاقمش هاي هوشمند سپهرخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي انجام شدهبرگزيده پروژه 

 هاي هوشمندساختمان  

 95222با زير بناي  كتابخانه و موزه مجلس شوراي اسالمي 

 (هسته طراحي شركت :مشاور) مترمربع

 خيابان سرچشمه ،ميدان بهارستان ،تهران

  كارفرما: نظام  –مجموعه ورزشي، فرهنگي و آموزشي گلستان

 متر مربع 95522مهندسي استان اصفهان با زير بناي 

 اصفهان، خيابان گلستان

 مربعمتر32222با زير بناي  مجموعه تجاري اداري برج ابريشم 

 يافت آبادبزرگراه آيت ا... سعيدي، تهران، 

  44222مبلمان شهري چهارباغ با زير بنايمجتمع تجاري  

 اصفهان، چهارباغ باال

 كارفرما: شركت  –مشتاق  واحدي سپهر 62 مجتمع مسكوني

 توسعه اوج سپهر

 اصفهان، مشتاق دوم، نبش خيابان حمزه اصفهاني

 فاز دوم هتل كوثر اصفهان 

 اصفهان، بوستان ملت

 واحدي آقاي حرّ 94 مسكوني مجتمع 

 اولمشتاق اصفهان، 

 آقاي صالحي هاوس واحد پنت 

 جنب مادي نياصرم ،خيابان آذراصفهان، 

  امينيمسعود آقاي تريپلكس ساختمان مسكوني 

 كوچه كامران ،چهارباغ باالاصفهان، 

 آقاي حيدرزاده تريپلكس ساختمان مسكوني  

 كوچه كارگر  ،خيابان دانشگاهاصفهان، 

 آقاي هنري كارفرما: - بهشت واحدي 92مسكوني  مجتمع  

 كوچه بهشت ،مشتاق دوماصفهان، 

 آقاي اميري كارفرما:  –مسرور  واحدي 94 مسكوني مجتمع 

 كوچه گلستان ،خيابان مسروراصفهان، 

 آقاي فشاركي كارفرما: –باران  واحدي 3 مسكوني مجتمع 

 كوچه چهارم ،هزار جريباصفهان، 

 آقاي صمدي واحدي 3 مسكوني مجتمع 

 8اصفهان، مالصدرا، كوچه 

 ساختمان مسكوني تريپلكس آقاي شالباف 

 9اصفهان، مرداويج، خيابان عمار، كوچه 
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 فاز دوم هتل كوثر

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجتمع مسكوني آقاي البهشتي

 

 

 مجتمع مسكوني باران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع مسكوني مسرورجتم

 

 

 هاي انجام شدهبرگزيده پروژه 

 هاي هوشمندساختمان  

 ساختمان مسكوني تريپلكس آقاي صرافان 

 اصفهان، فردوسي، كوچه چرخاب

 ساختمان مسكوني تريپلكس آقاي دانش 

 خميني شهر، خيابان بهشتي، كوچه بهشاد

  واحدي آقاي توال 9مجتمع مسكوني 

 9، كوچه اصفهان، مرداويج، خيابان رسالت

 مسكوني تريپلكس آقاي كدخدايي ساختمان 

 بهايي، كوچه كاجاصفهان، خيابان شيخ

 ساختمان مسكوني دوبلكس آقاي زينداري 

 اصفهان، عباس آباد، كوچه فردوسي

 آقاي البهشتي مجتمع مسكوني 

 ن، كمال اسماعيلاصفها

 مجتمع مسكوني آقاي دالل زاده 

 9، كوچه خيابان عماراصفهان، مرداويج، 

  آقاي بهرام پورمجتمع مسكوني 

  اصفهان، مهرآباد

 بخشساختمان مسكوني تريپلكس آقاي نعمت 

 اصفهان، خيابان مير، كوچه سپهساالر

  واحدي آقاي جهانبخش 9مجتمع مسكوني 

  93اصفهان، خيابان آتش، كوچه 

 ساختمان مسكوني آقاي برهاني 

  اصفهان، مشتاق اول،كوچه روشن، جنب مادي نياصرم

 دكتر نصر مجتمع مسكوني آقاي 

 اصفهان، مشتاق دوم

  واحدي آقاي بهبهاني 5مجتمع مسكوني 

 9اصفهان، مرداويج، خيابان استقالل، نبش كوچه 

 ساختمان مسكوني تريپلكس آقاي دبير رضايي 

 شهركرد، گودال چشمه

  كارفرما: آقاي فيض – واحدي آهنگ 92مجتمع مسكوني 

 اصفهان، آبشار سوم
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 هاي انجام شدهپروژه برگزيده 

 هاي هوشمندساختمان  

  متر مربع 93222مجتمع تجاري چهارباغ باال با زير بناي بيش از 

 مسكن زاينده رودسرمايه گذاري كارفرما: شركت 

 ابتداي چهارباغ باال ،سي و سه پل ،اصفهان

 ساختمان مسكوني تريپلكس آقاي سعيد اميني 

 ساختمان مسكوني تريپلكس آقاي منتظري 

 4اصفهان، مرداويج، خيابان استقالل، كوچه 

  واحدي كوهسار 3مجتمع مسكوني 

 اصفهان، آبشار سوم

  جباريواحدي آقاي  2مجتمع مسكوني 

 اصفهان، خيابان جابرانصاري

اصفهان، خيابان مطهري، جنب هتل آسمان

  واحدي آقاي قبه 5مجتمع مسكوني 

 نژاداصفهان، شيخ صدوق، خيابان اميني

 شكنساختمان مسكوني تريپلكس آقاي بت 

 اصفهان، بوستان ملت

 استخر دانشگاه آزاد شهرضا 

 شهرضاشهرضا، دانشگاه 

 واحد پنت هاوس آقاي هاشمي 

 اصفهان، بوستان سعدي

 ويالي آقاي فالحتيان 

 اصفهان، منطقه گردشگري قلعه سرشير

 ساختمان مسكوني آقاي سبحاني 

 9اصفهان، آبشار اول، كوچه شماره 

 ويالي آقاي ايلخاني 

 اصفهان، منطقه گردشگري قلعه سرشير

  واحدي بهار آزادي  96مجتمع مسكوني 

 كارفرما: شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود

 اصفهان، چهارباغ باال، خيابان بهار آزادي

 

 

 

 

 

 رضايي مجتمع مسكوني آقاي دبير

 واحد پنت هاوس آقاي هاشمي

 مجتمع تجاري چهارباغ باال
 تجاري چهارباغ باالمجتمع 

 ني بهار آزاديمجتمع مسكو
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 هاي انجام شدهپروژه برگزيده 

 هاي هوشمندساختمان 

  ساختمان مسكوني تريپلكس آقاي صالتي 

 مهرآباداصفهان، 

  ساختمان مسكوني تريپلكس آقاي بحرينيان 

 اصفهان، چهارباغ باال، كوچه عطاء الملك

  واحدي دكتر كالنتر 2ساختمان 

 اصفهان، كوي اساتيد

 ساختمان مسكوني تريپلكس آقاي ايران زاد 

 اصفهان، مهرآباد

  واحدي آقاي نوروزي 2ساختمان 

 خيابان آبشار دوماصفهان، 

  واحدي آقاي دانشمند 5ساختمان 

 اصفهان، خيابان مشتاق دوم

  ساختمان مسكوني دكتر شيرازي 

 اصفهان، خيابان حكيم نظامي، كوچه بيژن

  واحدي آقاي رفيعي  1ساختمان 

 اصفهان، خيابان خاقاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختمان مسكوني تريپلكس آقاي كدخدايي

 مجتمع مسكوني آقاي بهرام پور

 ويالي آقاي فالحتيان

 ساختمان مسكوني آقاي شالباف

 ساختمان مسكوني آقاي كدخدايي

http://www.bnj.ir/
mailto:info@bnj.ir


 شرکت مهندسی بهراد نقش جهان 

                                                                                   

                                                             Web: www.BNJ.ir  Email: info@bnj.ir 
136-31132333فکس:     136-31133633: تلفن                                                                           3شماره  –کوی الفت  -خیابان آپادانا دوم  -اصفهان        

 مجموعه گواهينامه ها
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 در استان اصفهان الكتريك اشنايدر اتوماسيون ساختماني رسمي و انحصاري محصوالتنمايندگي گواهينامه 
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