
بنام خدا

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

امام زاده صالح تھران  بھ ھمراه اجرای روشنایی مسیر امام زاده صالح تا پل رومیاجرای کامل سیستم روشنایی.1

ایرانسل و ھمراه اولسرویس و راه اندازی پانزده عدد دکلھای متحرک .2

روشنایی خیابان ھا و پل ھا و محوطھ ھای خیابان جوادیھاجرای کامل سیستم .3

)تابلو قدرت،تابلو پکیچ،تابلو روشنایی(ش در بزرگراه  ستاری تھران ونصب تابلو ، روشنایی مرکز خرید کور.4

پروژه بزرگ اداره ثبت شرکتھای کل کشور خیابان میرداماد از قبیل اجرای کامل و تعویض کابل کشی ، موتور .5
عدد سیستم تھویھ ھوا و خنک کننده ھای 30اجرای بیش از -UPS، طراحی و ساخت تابلو برق ھای قدرت ،خانھ  

اجرای کامل خطوط شبکھ ،اجرای کامل خطوط انتقال برق جھت سالنھا –عدد تک فاز 38و بیش از سھ فاز 

کدام بھ طول سیصد متر ،نصب سینی عدد تونل ھر3اجرای –تھران و اقع در ستارخان منیروگاه عظیم برق آلستو.6
نصب چراغ جھت روشنایی -قدرت ترانسفورماتوردر دو طرف ھر تونل در سھ طبقھ جھت انتقال کابل ، نصب تابلو 

محوطھ

عدد چاه ارت ھمراه با فنداسیون سرویس بھداشتی و نصب کانکس زیر نظر شھرداری تھران و زیبا 120اجرای  .7
،  پارک شبنم  )   خلیج فارس(پارک چیتگر،   دریاچھ چیتگر فضای سبز و پارک ھا نظیرسازی ، برای مجتمع ھای 

تیر   ،  شھرک آزمایش  ،  پارک اوستا در انقالب   ،   پارک پرواز   ،  و فضا ھای 7فضای سبز خیابان گاندی   ،  
.....روزی   ،  میدان فتح و سبز در محلھ ھای شھرک راه آھن ، شھرک چشمھ ، شھید باقری   ،  خیابان پی

واحدی از بلوک ھای شھرک توحید نیرو ھوایی 80اجرای سیستم برق پروژه .8

سالن شرکت راه آھن تھران8اجرای برق دریزین خانھ و .9
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ساختمان  پنج طبقھ2اجرای سیستم  روشنایی محوطھ  و نصب چراغ روشنایی خیابانھا و برق تیپ حضرت امیر سپاه . 10

متر مربع6000اجرای کامل تاسیسات الکتریکی پروژه ھوا فضا سپاه شامل سھ سولھ بھ مساحت .11

پروژه پانزده طبقھ نیاوران  اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی . 12

مھرآباد) واحد80(صفر تا صد پروژه آپارتمانی .13

پروژه شرکت داروسازی خوارزمی  در دو واحد ساختمانی.14

طبقھ خیابان عاطفی در نیاوران10پروژه آپارتمانی .15

پروژه نیاوران .16

شمس آباد کھ شامل تابلو برق کابل کشی و سینی کشی  اجرای چندین پروژه موتور خانھ نظیر شھرک صنعتی .17
)90KWموتور 12(

اجرای پروژه سولھ شرکت داروسازی خوارزمی در صبا شھر.18

واحد شھرک اکباتان تھران35کی و مکانیکی الکتریبازسازی تاسیسات .19

راه اندازی خط تولید ماشین آالت صنعتی.20

طراحی و اجرای ھوش مصنوعی .21

-PLCسیستم ھای .22 BMS-…

یرات و نگھداری تاسیسات الکتریکال و مکانیک سھ کارخانھ نساجیتعم.23

پروژه بزرگ شھرک ویالیی کردان کرج.24

طبقھ شرکت ایران پورا  7اس واجرای کامل سیم کشی نصب تابلو برق ، بانک خازن ساختمان اجرای سیستم بی ام .25
طب  در خیابان بخارست تھران 
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یرات و تغییرات و بازسازی دانشگاه ھا مانند دانشگاه علمی کاربردی مینی سیتیتعم.26

ماه 16اجرای قسمت ھای مختلف کھ حدود ر ترانس و اجرای ترانس جدید و طراحی و تعمی(اربیلبرقنیروگاه.27
)بھ طول انجامید

و دیگر استانھا مانند  سکوھای نفتی ،ساختمان اجالس سران،  شرکت نو بسیاری دیگر از پروژھای دیگر در تھرا
ی سولھ ھای بسیاری در نقاط  و ھمکاری با بسیاری از پروژه ھای بھ نام کھ  بصورت ھای مختلف در شیراز، اجرا

.ی نمی توان اعالم کردعموم
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