
کیلوولت  230/63عملیات نصب ، تجهیزات و راه اندازی پست : نام پروژه -1
کمال آباد

شركتبرقمنطقهايتهران:كارفرما
احداثساختمانكنترل،انباروفونداسيونهايمحوطهپست،خريدو:توضيحات

نصبتجهيزاتوراهاندازيپست
1373:پايان1371:شروع

طرح ذوب مس خاتون آباد کرمان: نام پروژه -2
شركتمليصنايعمسايران:كارفرما

عملياتاحداثانبارهايقطعاتفوالديوموادمتفرقه:توضيحات
1376:پايان1374:شروع

کیلوولت علی  400عملیات نصب ، تجهیزات و راه اندازی پست : نام پروژه -3
آباد گرگان

شركتبرقمنطقهايمازندران:كارفرما
احداثساختمانكنترل،انباروفونداسيونهايمحوطهپست،خريدو:توضيحات

نصبتجهيزاتوراهاندازيپست
1374:پايان1373:شروع

قزوین 3کیلوولت البرز 63نصب و راه اندازی پست : نام پروژه -4
شركتبرقمنطقهايزنجان:كارفرما

احداثساختمانكنترل،انباروفونداسيونهايمحوطهپست،خريدو:توضيحات
نصبتجهيزاتوارهاندازيپست

1376اسفندماه:پايان1376تيرماه:شروع

پروژه های انجام شده



کیلوولت میدان میوه و تره بار 63نصب و راه اندازی پست : نام پروژه -5
شركتبرقمنطقهايتهران:كارفرما

كيلوولتميدانميوهوترهبار63/20نصبوراهاندازيپست:توضيحات
1373:پايان1371:شروع

جزیره کیشعملیات برقرسانی : نام پروژه -6
سازمانمنطقهآزادكيش:كارفرما

برقرسانيشهركهايسفيناجرايعملياتتاسيساتزيربنايي:توضيحات
كيشوصدفوتوسعهمناطقمسكونيوتجاري

1380:پايان1375:شروع
کیلوولت ابهر230عملیات احداث پست: نام پروژه -7

شركتبرقمنطقهايزنجان:كارفرما
زاتواحداثساختمانكنترل،انباروفونداسيونهايمحوطهپست،خريدونصبتجهي:توضيحات

ارهاندازيپست
1373:پايان1371:شروع

دانشکده بهداشت رامهرمز: نام پروژه -8
دانشكدهعلومپزشكياهواز:كارفرما

ساختمان،تاسيساتالكتريكيومكانيكي-احداثدانشكدهبهياريرامهرمز:توضيحات
1374:پايان1372:شروع

TAEپروژه فیبر نوری   : پروژه نام -9
شركتمخابراتايران:كارفرما

فيروزكوه-شركتمخابراتايران،مسيرتهران:توضيحات
1377:پايان1375:شروع



کارخانه ریسندگی زابل : نام پروژه -10

احداث ساختمان خبرگزاری جمهوری اسالمی جزیره کیش: نام پروژه -14
سازمانمنطقهآزادكيش:كارفرما

احداثساختمانوتأسيساتواحدخبرگزاري:توضيحات
1378:پايان1376:شروع

می احداث پست حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالعملیات : نام پروژه -15
تهران

سازمانصنايعمليايران:كارفرما
عملياتتأسيساتمكانيكيوالكتريكي:توضيحات

1374:پايان1372:شروع
عملیات برقرسانی به شهرک صدف جزیره کیش : نام پروژه -11

سازمانمنطقهآزادكيش:كارفرما
دفاجرايتاسيساتزيربناييبرقفازهاييكودوشهركص:توضيحات

1377:پايان1376:شروع
عملیات برقرسانی فاز اضطراری جزیره کیش : نام پروژه -12

سازمانمنطقهآزادكيش:كارفرما
تاحداثساختمانكنترل،انباروفونداسيونهايمحوطهپس:توضيحات

هايتوزيعوانتقالدرسطحجزيره،احداثشبكهكابليوپستهاي
توزيعوانتقال،تعميروراهاندازيترانسفورماتورهايپروژه

1380:پايان1379:شروع
اختمان پروژه ساخت آشیانه بالگرد ،سالن پشتیبانی،س: نام پروژه-13

اداری و ساختمان ژئوفیزیک
شركتنفتخزر:كارفرما
1393:پايان1391شهريور:شروع



B11-B15 16- طبقه شهرک سعیدیه   های دوازدهم احداث بلوک : پروژه نام
شركتعمرانبنيادجانبازان:كارفرما

:توضيحات
1375:پايان1373:شروع

احداث تصفیه خانه فاضالب شهرک سعیدیه تهران: پروژه نام -17
شركتعمرانبنيادجانبازان:كارفرما

:توضيحات
1376:پايان1375:شروع

طبقه حکیم اعظم 13احداث ساختمان : پروژه نام -18
مالكشخصيواقعدرتهران:كارفرما

طبقهپاركينگ2طبقهمسكونيو11واحديدر30ساختمان:توضيحات
1379:پايان1376:شروع

واحد مسکونی تعاونی مسکن مهر اسالمشهر 380ساخت : پروژه نام -19
7تعاونيمسكنشماره:كارفرما

:توضيحات

1392اسفند:پايان88اسفند:شروع



نمکزدایی عملیات احداث و بهینه سازی برق و ابزار دقیق واحدهای : پروژه نام -20
4و3مارون–2و1اهواز
شركتمناطقنفتخيزجنوب:كارفرما

مارون-بهينهسازيبرقوابزاردقيقواحدهاينمكزدايياهواز:توضيحات
1385:پايان1383:شروع

احداث کارخانه باتری سازی نیرو : پروژه نام -21
شركتسهاميبارتريسازينيرو:كارفرما

نصبواجرايعملياتتأسيساتالكتريكي،مكانيكيوابزاردقيق:توضيحات
1385:پايان1384:شروع

برقرسانی به شهرک میر مهنا در جزیره کیش: پروژه نام -22
شركتعمرانوخدماتشهريكيش:كارفرما

عملياتبرقرساني:توضيحات
1386:پايان1385:شروع

دیوار کشی و فنس کشی اطراف سد دریاچه لتیان: پروژه نام -23
شركتآبمنطقهايتهران:كارفرما

عملياتبرقرساني:توضيحات
1386آذر:پايان1386تير:شروع

توسعه و نوسازی شبکه برق جزیره الوان: پروژه نام -24
شركتنفتفالتقارهايران:كارفرما
1386:پايان1386:شروع



•

طراحی و اجرای انبار مواد شیمیایی منطقه بهرگان: پروژه نام -25
شركتنفتفالتقارهايران:كارفرما
1388:پايان1387:شروع

احداث ساختمان ستاد صنایع قطعات الکترونیک وزارت دفاع : پروژه نام -26
شركتصنايعقطعاتالكترونيكوزارتدفاع:كارفرما
1388:پايان1387:شروع

تامین تجهیزات جانبی سکوی ابوذر جزیره سیری : پروژه نام -27
موسسهدرياساحل:كارفرما

شاملتجهيزاتابزاردقيقوكنترلوتامينتابلوهايكنترلتجهيزاتچاههاينفت:توضيحات
1389ديماه:پايان1387:شروع

گیلوان-کیلوولت دندی ماه نشان، لوشان63احداث خط انتقال : پروژه نام -28
شركتبرقمنطقهايزنجان:كارفرما
1390:پايان1388:شروع

تهیه مصالح، تعمیرات، بازسازی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی: نام پروژه-29
موسسه سرم سازی رازی

موسسهتحقيقاتواكسنوسرمسازيرازي:كارفرما
91ارديبهشت:پايان1390شهريور:شروع

سیستم های جانبی توربین های جدید منطقه جزیره سیری: پروژهنام -30
شركتنفتفالتقارهايران:كارفرما

يتأمينگار،گازوئيلمصرفيوسيستمهوايفشردهبههمراهكليهسيستمها:توضيحات
كنترليوابزاردقيق

1393:ارديبهشت:پايان1388بهمن:شروع



رستوران مرکزی سایپا   : پروژه-31
(سايپا)شركتايرانيتوليداتومبيل:كارفرما
1388دي:پايان1387اسفند:شروع

ساختمان اداری صنایع قطعات الکترونیک ایران: پروژه-32
شركتصنايعقطعاتالكترونيك:كارفرما
1388اسفند:پايان1387مهر:شروع

اشانعملیات اجرایی تأسیسات الکتریکی و مکانیکی شرکت زامیاد ک: پروژه -33
شركتزامياد:كارفرما
1390مهر:پايان1386اسفند:شروع

طرح ذوب مس خاتون آباد کرمان: پروژه-34
شركتمليصنايعمسايران:كارفرما
NIPECشركتمهندسي:مشاور
1376بهمن:پايان1374:شروع

کیلو ولت کیش132نصب و راه اندازی کابل -35
شركتسيمكو:كارفرما
1387:شروع

EPCاحداث کارخانه تولید باتری استارتر خودرو به صورت -36
شركتپگاهباتري:كارفرما
1388:شروع

شهرستان رباط کریم16واحد مسکونی مسکن مهر 260احداث : نام پروژه-37
رباطكريم16تعاونيمسكنمهر:كارفرما
1389:شروع

شهرستان رباط کریم14واحد مسکونی مسکن مهر 180احداث :نام پروژه-38
رباطكريم14تعاونيمسكنمهر:كارفرما
1389:شروع

بشکه ای جزیره120000پروژه تکمیل واحد جدید تزریق آب: نام پروژه -39
شركتنفتفالتقاره:كارفرما

20000تهيهونصبتجهيزاتپمپهايمربوطبهتزريقآببمنظورافزايش:توضيحات
نيونصبوبشكهدرروزشاملكليهتجهيزاتبرقي،مكانيكي،ابزاردقيق،عملياتساختما

طراحييكپارچهسازيانرژيدرجزيره)راهاندازيوهمچنين
1390ارديبهشت:شروع

پست برق در منطقه 4تامین،تدارک مصالح،ساخت و راه اندازی :نام پروژه-40
سیری
شركتنفتفالتقاره:كارفرما
1394:شروع



)BOO به صورت)1مگاواتی زنجان 500احداث نیروگاه : پروژه نام -1
شركتمهندسيكنترلقدرت:كارفرما
1389:شروع
1389

احداث نیروگاه قزوین : پروژه نام -2
شركتمهندسيكنترلقدرت:كارفرما

احداثنيروگاهسيكلتركيبيوبهرهبرداريازنيروگاه:توضيحات
1389:شروع
1389

بازیافت سرب باتری های استارتر واقع در شهرک صنعتی اشتهارد: پروژه نام -3
شركتبازيافتپگاهباتري:كارفرما
1389ماهمرداد:شروع
1389

دستگاه پست فوق توزیع به روش تامین منابع 67تامین تجهیزات :نام پروژه-4
( کیلو ولت132/33،132/20،63/20)مالی خارجی

شركتبرقمنطقهايتهران:كارفرما
1395:شروع

پروژه های در حال انجام


