ﺑﻧﺎم ﺧدا
ﺑرﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺷرﮐت ﺗوان ﺑرق ھﯾرﺑد ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:

.1اﺟرای ﮐﺎﻣل ﺳﯾﺳﺗم روﺷﻧﺎﯾﯽ اﻣﺎم زاده ﺻﺎﻟﺢ ﺗﮭران ﺑﮫ ھﻣراه اﺟرای روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﺳﯾر اﻣﺎم زاده ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺎ ﭘل روﻣﯽ
.2ﺳروﯾس و راه اﻧدازی ﭘﺎﻧزده ﻋدد دﮐﻠﮭﺎی ﻣﺗﺣرک اﯾراﻧﺳل و ھﻣراه اول
.3اﺟرای ﮐﺎﻣل ﺳﯾﺳﺗم روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ و ﭘل ھﺎ و ﻣﺣوطﮫ ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺟوادﯾﮫ
.4ﻧﺻب ﺗﺎﺑﻠو  ،روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣرﮐز ﺧرﯾد ﮐوروش در ﺑزرﮔراه ﺳﺗﺎری ﺗﮭران )ﺗﺎﺑﻠو ﻗدرت،ﺗﺎﺑﻠو ﭘﮑﯾﭻ،ﺗﺎﺑﻠو روﺷﻧﺎﯾﯽ(
 .5ﭘروژه ﺑزرگ اداره ﺛﺑت ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﮐل ﮐﺷور ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯾرداﻣﺎد از ﻗﺑﯾل اﺟرای ﮐﺎﻣل و ﺗﻌوﯾض ﮐﺎﺑل ﮐﺷﯽ  ،ﻣوﺗور
ﺧﺎﻧﮫ  ،طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت ﺗﺎﺑﻠو ﺑرق ھﺎی ﻗدرت  -UPS ،اﺟرای ﺑﯾش از  30ﻋدد ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮭوﯾﮫ ھوا و ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧده ھﺎی
ﺳﮫ ﻓﺎز و ﺑﯾش از  38ﻋدد ﺗﮏ ﻓﺎز – اﺟرای ﮐﺎﻣل ﺧطوط ﺷﺑﮑﮫ ،اﺟرای ﮐﺎﻣل ﺧطوط اﻧﺗﻘﺎل ﺑرق ﺟﮭت ﺳﺎﻟﻧﮭﺎ
.6ﻧﯾروﮔﺎه ﻋظﯾم ﺑرق آﻟﺳﺗوم ﺗﮭران و اﻗﻊ در ﺳﺗﺎرﺧﺎن –اﺟرای  3ﻋدد ﺗوﻧل ھر ﮐدام ﺑﮫ طول ﺳﯾﺻد ﻣﺗر ،ﻧﺻب ﺳﯾﻧﯽ
در دو طرف ھر ﺗوﻧل در ﺳﮫ طﺑﻘﮫ ﺟﮭت اﻧﺗﻘﺎل ﮐﺎﺑل  ،ﻧﺻب ﺗﺎﺑﻠو ﻗدرت ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور -ﻧﺻب ﭼراغ ﺟﮭت روﺷﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺣوطﮫ
.7اﺟرای  120ﻋدد ﭼﺎه ارت ھﻣراه ﺑﺎ ﻓﻧداﺳﯾون ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻧﺻب ﮐﺎﻧﮑس زﯾر ﻧظر ﺷﮭرداری ﺗﮭران و زﯾﺑﺎ
ﺳﺎزی  ،ﺑرای ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺎی ﻓﺿﺎی ﺳﺑز و ﭘﺎرک ھﺎ ﻧظﯾر ﭘﺎرک ﭼﯾﺗﮕر ،درﯾﺎﭼﮫ ﭼﯾﺗﮕر )ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس(  ،ﭘﺎرک ﺷﺑﻧم
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮔﺎﻧدی  ،ﻓﺿﺎی ﺳﺑز  7ﺗﯾر  ،ﺷﮭرک آزﻣﺎﯾش  ،ﭘﺎرک اوﺳﺗﺎ در اﻧﻘﻼب  ،ﭘﺎرک ﭘرواز  ،و ﻓﺿﺎ ھﺎی
ﺳﺑز در ﻣﺣﻠﮫ ھﺎی ﺷﮭرک راه آھن  ،ﺷﮭرک ﭼﺷﻣﮫ  ،ﺷﮭﯾد ﺑﺎﻗری  ،ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘﯾروزی  ،ﻣﯾدان ﻓﺗﺢ و .....
.8اﺟرای ﺳﯾﺳﺗم ﺑرق ﭘروژه  80واﺣدی از ﺑﻠوک ھﺎی ﺷﮭرک ﺗوﺣﯾد ﻧﯾرو ھواﯾﯽ
.9اﺟرای ﺑرق درﯾزﯾن ﺧﺎﻧﮫ و  8ﺳﺎﻟن ﺷرﮐت راه آھن ﺗﮭران
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 .10ﺗﯾپ ﺣﺿرت اﻣﯾر ﺳﭘﺎه اﺟرای ﺳﯾﺳﺗم روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﺣوطﮫ و ﻧﺻب ﭼراغ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و ﺑرق  2ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘﻧﺞ طﺑﻘﮫ

 .11اﺟرای ﮐﺎﻣل ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﭘروژه ھوا ﻓﺿﺎ ﺳﭘﺎه ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﺳوﻟﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺣت  6000ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
 .12ﭘروژه ﭘﺎﻧزده طﺑﻘﮫ ﻧﯾﺎوران اﺟرای ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
.13ﺻﻔر ﺗﺎ ﺻد ﭘروژه آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ) 80واﺣد( ﻣﮭرآﺑﺎد
.14ﭘروژه ﺷرﮐت داروﺳﺎزی ﺧوارزﻣﯽ در دو واﺣد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ
.15ﭘروژه آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ  10طﺑﻘﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻋﺎطﻔﯽ در ﻧﯾﺎوران
.16ﭘروژه ﻧﯾﺎوران
.17اﺟرای ﭼﻧدﯾن ﭘروژه ﻣوﺗور ﺧﺎﻧﮫ ﻧظﯾر ﺷﮭرک ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷﻣس آﺑﺎد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﺎﺑﻠو ﺑرق ﮐﺎﺑل ﮐﺷﯽ و ﺳﯾﻧﯽ ﮐﺷﯽ
)12ﻣوﺗور ( 90KW
.18اﺟرای ﭘروژه ﺳوﻟﮫ ﺷرﮐت داروﺳﺎزی ﺧوارزﻣﯽ در ﺻﺑﺎ ﺷﮭر
.19ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ  35واﺣد ﺷﮭرک اﮐﺑﺎﺗﺎن ﺗﮭران
.20راه اﻧدازی ﺧط ﺗوﻟﯾد ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﺻﻧﻌﺗﯽ
.21طراﺣﯽ و اﺟرای ھوش ﻣﺻﻧوﻋﯽ
.22ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی …PLC- BMS-
.23ﺗﻌﻣﯾرات و ﻧﮕﮭداری ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت اﻟﮑﺗرﯾﮑﺎل و ﻣﮑﺎﻧﯾﮏ ﺳﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﺳﺎﺟﯽ
.24ﭘروژه ﺑزرگ ﺷﮭرک وﯾﻼﯾﯽ ﮐردان ﮐرج
.25اﺟرای ﺳﯾﺳﺗم ﺑﯽ ام اس واﺟرای ﮐﺎﻣل ﺳﯾم ﮐﺷﯽ ﻧﺻب ﺗﺎﺑﻠو ﺑرق  ،ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎزن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن  7طﺑﻘﮫ ﺷرﮐت اﯾران ﭘورا
طب در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﺧﺎرﺳت ﺗﮭران
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.26ﺗﻌﻣﯾرات و ﺗﻐﯾﯾرات و ﺑﺎزﺳﺎزی داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠﻣﯽ ﮐﺎرﺑردی ﻣﯾﻧﯽ ﺳﯾﺗﯽ
 .27ﻧﯾروﮔﺎه ﺑرق ارﺑﯾل )ﺗﻌﻣﯾر ﺗراﻧس و اﺟرای ﺗراﻧس ﺟدﯾد و طراﺣﯽ و اﺟرای ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ ﺣدود  16ﻣﺎه
ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد(
و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر از ﭘروژھﺎی دﯾﮕر در ﺗﮭران و دﯾﮕر اﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﮑوھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺟﻼس ﺳران ،ﺷرﮐت
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺷﯾراز ،اﺟرا ی ﺳوﻟﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری در ﻧﻘﺎط و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﭘروژه ھﺎی ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﮫ ﺑﺻورت
ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان اﻋﻼم ﮐرد.
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