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 انجام داده است: که شرکت فراکوهمهم فشار ضعیف هاي  پروژهبرخی از فهرست 

  اي و توزیع هاي برق منطقه شرکت

  اي استان تهران شرکت برق منطقه  اي استان یزد شرکت برق منطقه

  اي استان هرمزگان شرکت برق منطقه  اي استان کرمان شرکت برق منطقه

  اي استان فارس ت برق منطقهشرک  اي استان اصفهان شرکت برق منطقه

  اي استان آذربایجان شرکت برق منطقه  اي باختر شرکت برق منطقه

  اي استان خراسان شرکت برق منطقه  اي استان مازندران شرکت برق منطقه

  اي استان گیالن شرکت برق منطقه  اي استان سمنان شرکت برق منطقه

  زوینشرکت توزیع برق استان ق  غرباي  شرکت برق منطقه

  شرکت توزیع برق استان بوشهر  شرکت توزیع برق استان زنجان

  خوزستاناستان سازمان آب و برق   شرکت توزیع برق استان زاهدان

  اي استان سیستان و بلوچستان شرکت برق منطقه  سازمان توزیع آب و برق خوزستان

  اناي استان خراس باشگاه برق منطقه  واحد انفورماتیک برق استان خراسان

  اي تهران) نیرو (تابلوسازي برق منطقه شرکت ساخت  شرکت توزیع برق استان قم

  شرکت توزیع برق خوزستان  سازمان توسعۀ برق ایران (اهواز)

    شرکت توزیع برق تهران بزرگ

  صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی

  پتروشیمی امیرکبیر  پتروشیمی تبریز

  کرمانشاهپتروشیمی   پتروشیمی خوزستان

  هاي نفتی پروژة سکوهاي ژاکت  پتروشیمی مشعلداران، کرمانشاه

  (ساختمان مرکزي)صنایع نفت شرکت مهندسی و ساختمانی   ایستگاه فرآورش و انتقال خطوط لولۀ گاز

  شرکت نفت (ناحیۀ یزد)  شرکت ملی گاز (پروژة اردبیل و پروژة سراب)

  نفت پارس  پاالیشگاه تهران

  کت الماتکو (نمک زدائی مسجد سلیمان)شر  پتروشیمی شهید رسولی

  ) TEPشرکت تبدیل انرژي پایا (  پتروشیمی مروارید

 – (IGC)شرکت بین المللی و پیمانکاري عمومی 

  پروژه الوان
  پتروشیمی لرستان

  شرکت ناردیس  شرکت مهندسی تجهیزات برق ایران (متبا)
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  صنایع فلزي و فوالد

  نتنیدة سپاها سیم  ذوب آهن اصفهان

  فوالد خوزستان  آباد مجتمع مس خاتون

  فوالد خراسان  فوالد مهریز

  مس میدوك  فوالد میانه

  شرکت سایا (صنایع فوالد)  سازي کروما کارخانجات لوله

  فوالد سدید کاوه  فوالد سیادن

  فوالد هرمزگان MMEشرکت مهندسی معادن و فلزات 

  فوالد صباي خلیج فارس   فوالد یزد

 - (MMTE)فن آور معادن و فلزات شرکت مهندسی 

  پروژه احیاي مستقیم سیرجان
  فوالد سازان دماوند

  شرکت فوالد تکنیک  شرکت آلومیناي ایران

  صنایع سیمان

  سیمان کارون  سیمان سپاهان، اصفهان

  سیمان ایالم  سیمان شرق، بجنورد

  سیمان بوشهر  سیمان زنجان

  سیمان آزادگان قشم  سیمان بهبهان

  سیمان دهلران  هرانسیمان ت

  سیمان قائن  سیمان ارومیه

  سیمان خزر  سیمان کردستان

  سیمان شهرکرد  سیمان دلیجان

  سیمان هگمتان  سیمان الر

  سیمان سردار  سیمان باقران

  سیمان گیالن سبز  سیمان عمران انارك

  سیمان شاهرود  سیمان ساوه

  صنایع خودروسازي

  ایران خودرو  صنایع خودروسازي کرمان

  شرکت سایپا دیزل  شرکت شمیم پژوهش (ساخت قطعات خودرو)

  گروه بهمن (ایران وانت)  شرکت صنعتی خاور (تولید کامیون و کامیونت)
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  خدمات ایرانیان (ایدکو)  هاي سنگین ایران شرکت دیزل

    شرکت امداد خودرو ایران

  هاي آب و فاضالب شرکت

 خانۀ شوش و (تصفیهشرکت آب و فاضالب تهران 

  قیطریه)
  شرکت آب و فاضالب استان گلستان

  شرکت آب و فاضالب استان خوزستان  شرکت آب و فاضالب شهر ورامین

  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  شرکت آب و فاضالب شهر سقز

  خانۀ آب مراغه شرکت تصفیه  تأسیسات جانبی سد استور (مازندران)

    هاي آب شهر صنعتی البرز چاه

  صنایع عمومی

  کارخانۀ سهند دور (سازندة گیربکس)  کارخانۀ ایران پرلیت (تولید کنندة آردواز)

  بیوتیک سازي مازندران کارخانجات آنتی  کاشان-کارخانۀ آسفالت اتوبان قم

  کارخانۀ شکر شعیبیه  کارخانجات شکر امیرکبیر

  کارخانجات شکر دعبل  کارخانۀ آرد خراسان

  شرکت توسعۀ نیشکر و صنایع جانبی  ت نساجیآال کارخانجات شرکت سمن، ماشین

  شرکت کویرتایر  شرکت توکا (تولیدکنندة وسایل کودك)

  هاي تصویري) الکترونیک (سازندة آیفون شرکت تابان  سفالین (تولیدکنندة آجر) شرکت عالی

  شرکت طعام  پودر (تولیدکنندة پودر شیر خشک) شرکت به

  تولیدي دیبا پالستیک  شرکت تولیدي سهند

  شرکت نساجی کردستان  شرکت پارت کویر

  بافت شرکت جامه  مصرف) صنایع مهتاب خراسان (تولیدي المپ کم

  نخ شرکت ریس  شرکت فرش البرز

  هاي صنعتی خوزستان شرکت شهرك  مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (الستیک گلدستون)

  تحقیقات صنعتی زاهدان مؤسسۀ استاندارد و  فر (تولید پوست) شرکت رخشان

  فام جام مهشرکت   طراحی مهندسی صنایع انرژيشرکت 

  روغن نباتی جهانشرکت   هاي آبیاري تولیدکنندة لوله IEMشرکت 

  شرکت سلسلۀ آب حیات کرمان  شرکت الیاف پروپیلن

  شرکت شایا ایساتیس  شرکت پارسیان (پروژه کاشان)

 شرکت سیمیا  پارس کمپرسور

  شرکت کابلسازي تک  داگروه صنعتی ن
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  شرکت مهر توان گسیل  شرکت شکوفا شیمی آرین

  شرکت اکسین صنعت  شرکت صنایع بسته بندي پتروپک

  شرکت آذین صنعت دشتستان  شرکت شکوفا بهداشت آرین

  شرکت آبادگران تواناي پاسارگاد  شرکت آسفالت طوس

  شرکت فکور صنعت  شرکت گسترش و نوسازي معادن خاورمیانه

  ها و مراکز درمانی ارستانبیم

  نیا، قم بیمارستان کامکار عرب  بیمارستان المرد

  بیمارستان نبی اکرم زاهدان  بیمارستان بندرعباس

  بیمارستان شهید مفتح  مرکز پزشکی کرمانشاه

    درمانگاه فاطمه زهرا (س)

  ها نیروگاه

  نیروگاه شازند اراك  نیروگاه کازرون

    نیروگاه شریعتی

  روآب و نی

    شرکت فنی مهندسی چال منار خوزستان

  صنایع تابلوسازي

  شرکت فیدار سدید تابلو  شرکت پارس تابلو

    شرکت صنایع برق زنگان پارس

  ادارات

  ادارة ثبت امالك خراسان  شهرداري تهران (مرکز تجاري رودبار)

  کتابخانۀ ملی تهران (ایران)  مخابرات استان قم

  شرکت پست (ساختمان مرکزي)  رکزي)شرکت ساتکاپ (ساختمان م

  گروه جانبازان استان خوزستان (ساختمان اداري)  شرکت مخابرات (ساختمان مدیریت)

  برج اداري بانک مرکزي (بخش انفورماتیک میرداماد)  فرمانداري دشت آزادگان (پست اصلی توزیع)

  نهاد ریاست جمهوري  هاي ملت اهواز (مجموعۀ تابلوهاي دیماند) بانک

  مجتمع قضایی ایران  دادگستري کل استان تهران

  دادگستري شهریار  اداره دارائی زنجان

  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  شهرداري تهران

    مجلس شوراي اسالمی
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  ها سازمان

  سازمان صنایع دفاع (زرین خودرو اصفهان)  سازمان صنایع دفاع (پروژة خجیر)

  ازمان عمران و توسعۀ حریم حرم امام رضا (ع)س  سازمان سنجش و آموزش کشور

  سازمان همیاري شهرداري اهواز  سازمان موتوري شهرداري مشهد

  سازمان ملی جوانان (ریاست جمهوري)  سازمان تعاونی روستایی اهواز

  سازمان جغرافیایی کشوري  سازمان تأمین اجتماعی

    سازمان بنادر و دریانوردي

  ها ها و برج ساختمان

  برج مهستان  تمع مسکونی فردوسمج

  برج مسکونی الهیه  برج مسکونی خیابان نفت

  برج مسکونی آرمان  برج مسکونی سیمرغ

  مجتمع مسکونی شنگرف  برج مسکونی قو

  دانشگاه آزاد اسالمی رودهن  سازي شوش پروژة خانه

  دانشگاه آزاد اسالمی اهواز  دانشگاه کرمان

  اهواز هتل اوکسین  المللی هرمز هتل بین

    مجتمع مسکونی سپند

  ها فرودگاه

  المللی امام خمینی فرودگاه بین  المللی مهرآباد فرودگاه بین

    فرودگاه ایالم

  متفرقه

  انتشارات حسینیۀ جماران  پادگان بالل حبشی

  پادگان امام صادق (ع)  مرکز خدمات دینی قم

  المهدي 33تیپ   گروه موشکی پانزده خرداد

  سردخانۀ آستان قدس رضوي  چمرانسردخانۀ شهید 

  شرکت امیا پارس  سردخانۀ زرین دشت

  شرکت مشانیر  شرکت ستبر گرانول

  شرکت گسترش مولد  شرکت گرایش برق و برودت

  شرکت گل بهار  شرکت صلصال سنگ سپاهان

  شرکت کلوین  شرکت لیوار

  شرکت عرصه رسان شرق  شرکت ساختمانی کوا
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  وشن توان بندرشرکت ر  شرکت ریخته گري دقیق

  سیم پیچی تالش  الکتریکی رضا

  موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)  مسجد جامع مالرد

    شرکت نیرو شایان نشاط

 
 


