
 

  2از  1صفحه  -شرکت الکترو حرارت تدبیر صنعتیبرخی از پروژه هاي 

 

  موضوع قرارداد  سال  کارفرما  فیرد

  تأمین تجهیزات مربوط به نیروگاه یزد  1386  سازمان توسعه برق ایران  1

  مخازن اسید مربوط به طراحی و تأمین تجهیزات و اجرا  1388  شرکت پاالیش نفت اصفهان  2

  طراحی، تأمین تجهیزات مورد نیاز پتروشیمی خراسان  1388  پتروشیمی شرکت ملی صنایع  3

  1389-1388  شرکت ملی گاز ایران  4
 4و نظارت اجرا مربوط به پروژه زات یتجهطراحی، تأمین 

 IGAT IV –فشار  تقویتایستگاه 

  ن تجهیزات مربوط به شرکت پاالیش گاز جمیتأم  1389  شرکت ملی گاز ایران  5

  ن تجهیزات موردنیاز شرکت پتروشیمی پارستأمی  1389  نایع پتروشیمیص ملی شرکت  6

  توسعهتأمین تجهیزات مربوط به خطوط طرح   1389  شرکت پاالیش نفت اصفهان  7

  پروژه سلمان جزیره کیشتأمین تجهیزات مربوط به   1389  شرکت مهندسی و توسعه نفت  8

  خطوط سوخت رسانی یزات و اجراطراحی، تأمین تجه  1389  نیروگاه شهید رجایی قزوین  9

 طراحی، تأمین تجهیزات و اجرا  1389  مشانیر سهامی خدمات مهندسی برقشرکت   10

 طراحی، تأمین و اجرا مربوط به پروژه سد دوستی  1389  شرکت مدیریت منابع آب ایران  11  مربوط به پروژه مس سونگون

ر ات مورد نیاز پتروشیمی کیمیا بندطراحی، تأمین تجهیز  1389  شرکت ملی صنایع پتروشیمی  12

  تأمین تجهیزات مورد نیاز تاکستان و قزوین  1389  ملی گاز استان قزوینشرکت   13

  1390  شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)  14
  طراحی، تأمین تجهیزات و اجرا

  سیستم جلوگیري از یخ زدگی 

   نیروگاه گازي پرند طراحی، تأمین تجهیزات و اجرا  1390  گا)شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (تو  15

 طراحی، تأمین تجهیزات  1390  شرکت پتروشیمی خراسان  16

 طراحی، تأمین تجهیزات و اجرا  1390  نیروگاه منتظر قائم  17

 و نظارت نصب طراحی، تأمین تجهیزات  1390  شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)  18

منطقه ویژه اقتصادي  –پلیمر آریا ساسول  تشرک  19

  پارس

 MIطراحی، تأمین تجهیزات و نصب کابلهاي   1390

 خطوط تقلیل فشار گاز تأمین تجهیزات  1390  ملی گاز استان زنجان شرکت  20

 تأمین تجهیزات خطوط ترمینال نفت مراغه  1391  شرکت بناگستر کرانه  21

 ن تجهیزات پروژه اکسیژن یزدتأمی  1391  شرکت صفا فوالد اصفهان  22

 تأمین تجهیزات پروژه لیچینگ میدوك  1391  شرکت کانی مس  23

 سیستم جلوگیري از یخ زدگی مخازن تأمین  1391  شرکت مسیر سبز دلتا  24

 سیستم جلوگیري از یخ زدگی لوله هاي انتقال آب تأمین  1391  شرکت ایمن سهند آریا  25

 سیستم جلوگیري از لختگی مازوت در پمپ تأمین  PETCO 1391شرکت پمپ و توربین   26

 سیستم جلوگیري از یخ زدگی تأمین  1391  تک ماکارونشرکت   27

 سیستم جلوگیري از یخ زدگی آب تأمین  1392  تام ایران خودروشرکت   28

 استیل کاوه تأمین تجهیزات پروژه  1392 شرکت مهندسی فن آور فلزات    29

 طراحی، تأمین تجهیزات نیروگاه گازي رودشور   1392 لکترونیکنوآوران پژوهش اشرکت   30



 

  2از  2صفحه  -شرکت الکترو حرارت تدبیربرخی از پروژه هاي صنعتی 

 

  موضوع قرارداد  سال  کارفرما  ردیف

  تجهیزات لوله ها و مخازن کاستیک و متانول تأمین  1392  شرکت مسیر سبز دلتا  31

 تأمین تجهیزات سایت احیاء فوالد بردسیر  1392 شرکت نیرو افزاي اسپادانا  32 

  آریا ساسولطراحی، تأمین تجهیزات مورد نیاز پتروشیمی   1393  شرکت پتروشیمی پارس  33

  خطوط آب و هوا طراحی و تأمین تجهیزات و اجرا  1393  شرکت سیمان صوفیان  34

  ط پالمخطوطراحی، تأمین تجهیزات مورد نیاز   1393  شرکت صنایع غذایی کوروش  35

 خطوط کاستیکطراحی، تأمین تجهیزات و نظارت اجرا   1393  شرکت پدیده شیمی جم (مواد شوینده گلرنگ)  36

 پروژه توسعه فوالد صبا تأمین تجهیزات  1394  شرکت صفا فوالد سپاهان  37

 پروژه آب دمین تأمین تجهیزات  1394  شرکت صفا فوالد سپاهان  38

 پروژه فوالد مبارکه تأمین تجهیزات  1394  شرکت صفا فوالد سپاهان  40

 مخازن اسیدطراحی، تأمین تجهیزات طراحی،   1394  بابک مس ایرانیانشرکت   41

  Flexible Heated Hoseآنالیزر  تأمین تجهیزات  1395  شرکت پیرامون سیستم قشم  42

 Iله سازي سنگان گندپروژه طراحی، تأمین تجهیزات  1395  شرکت آذران  43

 5گندله سازي سنگان پروژه طراحی، تأمین تجهیزات  1395  آذران شرکت  44

 فوالد مجتمع مبارکه  تأمین تجهیزات 1395  پیشگام الکتریک صفهشرکت   45

  نیروگاه طبس تأمین تجهیزات 1395  رشد صنعتشرکت   46

  گهر گندله سازي گل تأمین تجهیزات 1395  کیسونشرکت   47

 Flexible Heated Hose نالیزر گل گهرآ تأمین تجهیزات 1395  مهندسی فن آور معادن وفلزاتشرکت   48



 

 2از  1صفحه  – و تجاري نیساختمابرخی از پروژه هاي 

 

  موضوع قرارداد  سال  کارفرما  ردیف

  1387  شرکت بلند پایه  1
طراحی و اجراي سیستم جلوگیري از یخ زدگی لوله 

 برج میالد و تراسهاي محورهاي 

  سیستم گرمایش از کفطراحی و اجراي   1387  ایرانسفارت هلند در   2

  1390  بانک ملت شعبه قزوین  3
 هايطراحی، تأمین و اجراي سیستم برف زدایی ورودی

  و بانک پارکینگ

  1387  مجتمع تفریحی سیرا شمشک  4
طراحی و اجراي سیستم برف زدایی ورودي پارکینگ، 

  تراس و پشت بام

  طراحی، تأمین و اجراي سیستم گرمایش کف تراس  1390  راس برج شبستري الهیهت  5

  1390  ساختمان امام نیاوران  6
طراحی، تأمین و اجراي سیستم برف زدایی ورودیهاي 

  پارکینگ

  1391  شرکت مبتکر نماي آلومینیومی دنا  7
 طراحی، تأمین و نظارت بر اجراي سیستم جلوگیري از

  نفري همدان 6000ن ورزشگاه یخ زدگی آبروهاي سال

  1391  تراسها و آبروهاي برج آسا شهرك غرب  8
طراحی، تأمین و اجراي سیستم برف زدایی بام و 

  و تراس آبروهاي بام

  طراحی، تأمین و اجراي سیستم برف زدایی تراس   1392  تراس طبقه یازدهم برج چناران پارك تهران  9

  1392  یاسر رمپ پارکینگ پروژه نیاوران سه راه  10
طراحی، تأمین و اجراي سیستم برف زدایی ورودي 

  پارکینگ

  1392  دنا ینماي آلومینیوممبتکر شرکت   11
طراحی، تأمین و نظارت اجراي سیستم جلوگیري از 

  یخ زدگی آبروهاي پروژه تبریز

  1393  شرکت مبتکر نماي آلومینیومی دنا  12
ز طراحی، تأمین و نظارت اجراي سیستم جلوگیري ا

  یخ زدگی آبروهاي پروژه ورزشگاه بروجن

  1393  ایستگاه متروي تبریز –شرکت تهیه   13
طراحی، تأمین و اجراي سیستم جلوگیري از یخ زدگی 

  آبروهاي پروژه ایستگاه متروي تبریز

  طراحی، تأمین و اجراي سیستم برف زدایی لبه بام  1393  شاءم -شیروانی ویال دماوند   14

  طراحی، تأمین و اجراي سیستم برف زدایی لبه بام  1393  هکده خوشبختید- مشاء –ویال دماوند   15

  1393  کارخانه جدید سن ایج (عالیفرد)  16
طراحی، تأمین و اجراي سیستم جلوگیري از یخ زدگی 

  آبروهاي سوله هاي فیروزکوه

  1393  تهران بوران انبار شرکت  17
دگی طراحی، تأمین و اجراي سیستم جلوگیري از یخ ز

  آبروهاي سوله

  1394  ایستگاه متروي تبریز –شرکت فراز سازه   18
طراحی، تأمین و اجراي سیستم جلوگیري از یخ زدگی 

  5آبروهاي لندنی مترو تبریز ایستگاه 

  1394  فرودگاه یاسوج  19
طراحی، تأمین و اجراي سیستم جلوگیري از یخ زدگی 

  آبروها

   



 

 2از  2صفحه  – اريو تج ساختمانیبرخی از پروژه هاي 

  

 

  موضوع قرارداد  سال  کارفرما  ردیف

  طراحی، تأمین و اجراي سیستم جلوگیري از یخ زدگی   1394  بانک ملت تبریز  20

  1394  متروي تبریز  21
طراحی، تأمین و اجراي سیستم جلوگیري از یخ زدگی 

  بهمن 29مترو تبریز ایستگاه 

  


