
 

         88533826-7:  کستلف    1555733738کد پستی      15، واحد  52تهران ، ابتداي سهروردي شمالی ، خیابان برازنده ، شماره   آدرس: 

 لیست پروژه هاي مرتبط با صنایع آب و انرژي

 

  کارفرماي اصلی  کارفرما  شرح پروژه  ردیف

1  
ه اندازي سامانطراحی، خرید، اجرا و پیش راه

شرکت منابع آب و   -  روهق-انتقال آب از سد آزاد به دشت دهگالن
  نیروي آیران

2  
انجام خدمات تله متري و کنترل از راه دور 

آبرسانی شهرهاي تحت پوشش به روش 
EPC  

آبفاي جنوب شرق   -
  استان تهران

3  

انجام کلیه کارهاي مطالعاتی، ساختمانی و 
تهیه، خرید، حمل، نصب، راه اندازي و 

آزمایش تجهیزات مکانیکی، برق، کنترل و 
واحد  4ابزار دقیق براي افزایش ظرفیت 

ه تلمبه خانه انتقال آب از سد ایالم تا تصفی
  خانه

  آبفاي ایالم  -

4  

و راه  شیو ساخت، نصب، آزما هیته ،یطراح
مداربسته  نیو دورب يتله متر ستمیس يانداز
لنگرود و آموزش پرسنل  یآبرسان ساتیتأس

  کارفرما

اي شرکت آب منطقه  شرکت تکنوزیست
  استان گیالن

- حمل، نصب و راهطراحی، تهیه و ساخت،   5
سازمان منطقه آزاد   شرکت ژیان  فاضالب شمال کیش خانهاندازي طرح تصفیه

  کیش

6  
هاي اجرایی پایپینگ ، تعیین تهیه نقشه

مقادیر آنها به همراه نصب کلیه تجهیزات 
  مکانیکی و پایپینگ تصفیه خانه شمال کیش

سازمان منطقه آزاد   شرکت تکنوزیست
  کیش

7  
- ساخت، حمل، نصب و راهطراحی، تهیه و 

اندازي تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق 
  طرح تصفیه تکمیلی فاضالب شمال کیش

سازمان منطقه آزاد   شرکت تکنوزیست
  کیش

8  

خانه هیفروش تابلوهاي برق و کنترل تصف
 هیکل هیفاضالب شهر بهارستان شامل ته

کارفرما و ساخت  ازیمدارك مرتبط مورد ن
  تابلوها

شرکت آب و فاضالب   دزونشرکت 
  استان اصفهان

خانه هیفروش تابلوهاي برق و کنترل تصف  9
مدارك  هیکل هیشامل ته يفاضالب شهر سار

شرکت آبفاي استان   شرکت دزون
  مازندران
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  کارفرماي اصلی  کارفرما  شرح پروژه  ردیف
  کارفرما و ساخت تابلوها ازیمرتبط مورد ن

10  

 وژنراتور  زلید ياندازحمل، نصب و راه ه،یته
کنترل و  زاتیآن، تجه یجنب زاتیتجه
آب  يهاخانهخانه و تلمبههیتصف قیابزاردق
  شهر نیریش

شرکت عمران شهر   -
  شهرنیریش دیجد

11  

 اندازيقرارداد طراحی، تهیه، حمل، نصب، راه
هاي فاضالب خانهمدول یک پروژه تصفیه

پارك ایران زمین و شهرك ساحلی جزیره 
  قشم

آب و برق و شرکت   شرکت موجان
  تأسیسات قشم

 يهاستگاهیا ياندازحمل، نصب و راه ه،یته  12
  آبفاي ایالم  -  المیپمپاژ چشمه گل گل ا

 يهاستگاهیا زاتیو حمل تجه دیساخت، خر  13
  اي لرستانآب منطقه  -  وهدشتک - 2و  1پمپاژ گرخوشاب شماره 

14  
کنترل و  ستمیس يو ساخت تابلوها یطراح
 کیمیم يو تابلو نگیتوری، مانونیاتوماس
  خانه فاضالب شهر همدان هیتصف

  همدان يآبفا  شرکت دزون

نیروگاه  MIMICطراحی و ساخت تابلو   15
  نیروگاه رامین اهواز  -  رامین اهواز

خانه  هیبرق پروژه تصف يساخت تابلوها  16
- یعل یصنعتشهرك   -  آبادیعل یصنعت

  آباد

پروژه  یبرق و اقالم جانب يساخت تابلوها  17
  اي لرستانآب منطقه  شرکت تکنوزیست  شهر بروجردخانه فاضالب هیتصف
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  کارفرماي اصلی  کارفرما  شرح پروژه  ردیف

خانه هیتصف کیمیبرق و م يساخت تابلوها  18
  هیفاضالب شهر اروم

ي آذربایجان آبفا  شرکت شفاب
  غربی

- هیتصف ياندازساخت ، نصب و راه ،یطراح  19
  خانه فاضالب شهر زنجان

شرکت آبپردازان 
  زنجان يآبفا  بهار

- هیتصف ياندازساخت، نصب و راه ،یطراح  20
  يمرکز يآبفا  شیمبارشرکت   خانه فاضالب شهر اراك

21  
 ياندازساخت و نظارت بر نصب و راه ،یطراح
خانه فاضالب هیبرق و کنترل تصف يتابلوها

  شهر مهاباد
 جانیآذربا يآبفا  شرکت دزون

  یغرب

اي آب منطقه  شرکت ژیان  نیجگ یبرق سد مخزن يساخت تابلوها  22
  خوزستان

پمپاژ جهت استان  ستگاهیساخت تابلو برق ا  23
  بوشهر ايآب منطقه  شرکت مهندسی کیا  بوشهر

برق و کنترل سد  يو ساخت تابلوها یطراح  24
 يجهاد کشاورز  -  آب شهر آب دبه میتنظ

  هرمزگان

 ، تابلويکنترل ستمیو ساخت س یطراح  25
 ياآب منطقه  شرکت دزون  خانه آب تکابهیتصف نگیتوریو مان کیمیم

  غربی جانیآذربا

 انیغاز یبرق پروژه آبرسان يساخت تابلوها  26
  النیگ يآبفا  شرکت پل عمران  یانزل

نظارت بر نصب و راه  و ساخت ،یطراح  27
  انیپمپاژ آب غاز ستگاهیا يانداز

شرکت صدراب 
  النیگ يآبفا  صنعت

  همدانآبفاي   شرکت آبیران  خانه آب همدانهیو ساخت تصف یطراح  28

خانه فاضالب شهر و ساخت تلمبه یطراح  29
  النیگ يآبفا  شرکت کیا  رشت

  النیگ يآبفا  شرکت شفاب  خانه فاضالب رشتهیو ساخت تصف یطراح  30

خانه فاضالب هیو ساخت تصف یطراح  31
  النیگ يآبفا  شرکت شفاب  جانیاله

پروژه  یبرق و اقالم جانب يساخت تابلوها  32
  لرستان يآبفا  شرکت تکنوزیست  خانه فاضالب شهر بروجردهیتصف
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  کارفرماي اصلی  کارفرما  شرح پروژه  ردیف

  فاضالب شهر عجبشیر خانهطراحی تصفیه  33
 شرکت دزون

  
 آب و فاضالب استان
  آذربایجان شرقی

 ياندازو راه تجهیزات ، ساخت، نصبیطراح  34
  همدان يآبفا  شرکت دزون  ریخانه شهر مالهیتصف

35  
برق و کنترل شهر  يو ساخت تابلوها یطراح
  سمنان يآبفا  شرکت دزون  سمنان

36  
خانه طراحی پایه و تفصیلی سیستم تصفیه

و تعویض  ROآب نیروگاه کازرون به روش 
  یونی

  شرکت مپنا  رعدآبشرکت 

37  
کنترل  میزهاي ياندازساخت و راه ،هیته
  المیا آبفاي  شرکت شیمبار  المیخانه آب اهیتصف ییانویپ

  همدان يآبفا  دزونشرکت   ریخانه شهر مالهیبرق تصف يساخت تابلوها  38

خانه هیتصف قیبرق و ابزاردق ستمیس یطراح  39
  ي کردستانآبفا  شرکت دزون  فاضالب شهر بانه

  شیرازاي آب منطقه  زالل ایرانشرکت   خانه فاضالب شهر شیراز طراحی تصفیه  40

  اي اصفهانآب منطقه  زالل ایرانشرکت   خانه فاضالب شهر اصفهان طراحی تصفیه  41

خانه فاضالب هیجامع تصف یو مهندس یطراح  42
 جانیآذربا يآبفا  شرکت تکنوزیست  شهر سراب

  یشرق
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  کارفرماي اصلی  کارفرما  شرح پروژه  ردیف

 طراحی سیستم برق و ابزاردقیق تصفیه خانه  43
  فاضالب شهر پاوه

 شرکت دزون
  

 نآب و فاضالب استا
  کرمانشاه

اصفهان (بابا شیخ  خانه آبطراحی تصفیه  44
  اي اصفهانآب منطقه  ایران شرکت زالل   PLC-S7400نویسی علی) و برنامه

بروجرد به همراه  خانه فاضالبطراحی تصفیه  45
 اي لرستانآب منطقه  شرکت تکنوزیست  PLCنظارت بر خرید و برنامه نویسی 
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