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تاریخ تولد : ۱۳۵۰
تحصیالت : مهندس مکانیک

شروع فعالیت کاری : سال ۱۳۷۴
شروع فعالیت کاری در پروژه های ساختمانی و عمرانی : سال ۱۳۷۹

وضعیت تاهل : متاهل دارای دو فرزند
ساکن تهران

مهندس رضا شاهنگیان



بتون سمنان )سرمایه پرتو  بتنی شرکت  تولید قطعات پیش ساخته   مدیر کارخانه 
گذاری خارجی شرکت پارال اینترنشنال سوئد در ایران

 مجری پروژه یک هزار واحدی آبشار اسپادانا اصفهان
پردیس ترابری شهر جدید  و  راه  وزارت  تعاونی خاص کارکنان  واحدی   پروژه یک هزار 

تهران
 
 

اولین ساختمان اجرایی شده آزمایشی از محصوالت کارخانه

سوابق مدیریتی و اجرایی
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مدیر عامل شرکت بتن سامان پیمانکار و مجری پروژه هزار واحدی شهرداری سمنان
 

.



عضو هیئت مدیره، سهام دار و مدیر اجرایی شرکت مکان شهر

 

مجری و سرمایه گذار پروژه های
هتل، پل معلق و محور گردشگری مشکین شهر اردبیل 

پل معلق بوستان نهج البالغه شهرداری منطقه دو تهران

  

.

:









 پروژه دو هزار واحدی شهر جدید هشتگرد

.پروژه مسکونی  دویست و چهل واحدی کارکنان شرکت ماموت شهر جدید هشتگرد

.



وارد کننده و  انحصاری  نماینده  بازار مصالح مکان شهر  دار شرکت   عضو هیئت مدیره و سهام 

 عمده تجهیزات ساختمانی

 موسس و صاحب امتیاز گروه سرمایه گذاری ساختمان راهنگ با مشارکت جناب آقای مهندس

 محسن رئوف مدیر عامل اسبق شرکت آتی ساز، واحد عمران شهرک قدس، واحد عمران شهرک

نمک  آبرود، کارفرمای مرکز تجاری گلستان، کار فرمای مرکز تجاری میالد نور، شهرک غرب تهران

.
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 طراح، سرمایه گذار و مجری پروژه مشارکتی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی پونک  )المپیا) با

.سازمان مشارکت های شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۵ حدودا پنجاه هزار متر مربع



























مشارکت و  حضور  با  عالی  ساختمانی  و  گذاری  سرمایه  کنسرسیوم  امتیاز  صاحب  و   موسس 

.شخصیت های حقیقی و حقوقی  بنام  و مطرح در صنعت ساختمان کشور













.سالن تشریفات و کنفرانس شهر داری منطقه ۲ تهران در مدت ۲۷ روز











دفتر مستند سازی و آرشیو

(021)تلفن تماس :

WWW.ALEEGROUP.IR
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