
HVAC 

1: 

 21-20جنوبی فاز گاز پارس نام كارفرما: 

 OIEC مشاور پروژه:

 ه عمران تهويصنعتی  پيمانكار پروژه: 

سيستم   از با استفاده  AD  صنعتی HVACطراحی، ساخت، برنامه نويسی، پياده سازي، سيستم هاي موضوع پروژه: 

 هاي صنعتی   Substation سري از  12 زيمنس 400سري  Redundantهاي كنترل 

 1394تاريخ شروع  پروژه: 

2: 

 21-20گاز پارس جنوبی فاز نام كارفرما: 

 OIECمشاور پروژه: 

 عمران تهويه صنعتی پيمانكار پروژه: 

با استفاده از سيستم هاي كنترل   HVACطراحی، ساخت، برنامه نويسی، پياده سازي، سيستم هاي  موضوع پروژه: 

Redundant  سري از4زيمنس  400سري Substation    هاي صنعتیNIB   

 1393تاريخ شروع  پروژه: 

3: 

 21-20گاز پارس جنوبی فاز كارفرما: نام 

 OIECمشاور پروژه: 

 عمران تهويه صنعتی پيمانكار پروژه: 



با استفاده از سيستم هاي كنترل   HVACطراحی، ساخت، برنامه نويسی، پياده سازي، سيستم هاي  موضوع پروژه: 

Redundant  البراتورها  زيمنس  400سري 

 1393تاريخ شروع  پروژه: 

  4  : 

 مادر تخصصی فرودگاه هاي كشور نام كارفرما: 

 تهويه  مهكوهپيمانكار پروژه: 

منطقه مختلف كشور از جمله گيالن،بوشهر   8كنترل در طراحی، برنامه نويسی، پياده سازي، سيستم هاي  موضوع پروژه: 

 و بندرلنگه  

 1391تاريخ شروع  پروژه: 

5 : 

 شهرداري اراك نام كارفرما: 

 اتمسفرصنعتی  پيمانكار پروژه: 

 تن 160نصب و راه اندازي يك دستگاه تابلو چيلر موضوع پروژه: 

 1394تاريخ شروع  پروژه: 

6   : 

 عسلويه   14نام كارفرما : فاز 

 پيمانكار پروژه : صنعتی عمران تهويه  

 موضوع پروژه : طراحی و ساخت تابلو قدرت و كنترل ، برنامه نويسی ، نصب  و راه اندازي 

 1399تاريخ پروژه : 

 



 نيروگاه 

1: 

 مديريت توليد نيروي برق بيستون  نام كارفرما: 

 نيروگاه حرارتی بيستون پيمانكار پروژه: 

 زيمنس SCADAاز طريق  I/O  4000،بيش ازديتا الگرموضوع پروژه: نصب و راه اندازي دو سيستم كامل 

 1394تاريخ شروع  پروژه : 

 

2: 

 پژوهشگاه نيرو نام كارفرما: 

   SF6راه اندازي دستگاه پركن گاز   -ساخت تابلوي كنترل -نصب و راه اندازيموضوع پروژه: 

 WINCC FLEXIBLE و  S7-300توسط سيستم 

 1389تاريخ شروع  پروژه

 

3: 

 اصفهانذوب آهن  نام كارفرما: 

 شركت تعميرات نيروي برق اصفهان پيمانكار پروژه: 

  2با بيش از  (PCS7)و  DCS SIEMENSذوب آهن اصفهان از طريق  7و  5بويلرهاي بخار  DCSموضوع پروژه: 

 و توليد مدارك ابزار دقيق و نظارت بر نصب ادوات ابزار دقيق  I/Oهزار 

 1388: تاريخ شروع  پروژه 



 فوالد 

1: 

 فوالد خوزستان نام كارفرما: 

 شاخص كنترل اسپادان پيمانكار پروژه: 

و تأمين تجهيزات   POSITIONERساخت و   -طراحی -نصب و راه اندازي سيستم كنترلموضوع پروژه: 

VALVE POSITIONER 

 1390تاريخ شروع  پروژه : 

2: 

 فوالد آلياژي يزد نام كارفرما: 

 شركت ترموونپيمانكار پروژه: 

 Waterنصب و راه اندازي كنترل  -برنامه نويسی - ساخت –طراحی –تابلو سيستم كنترل موضوع پروژه:

Cooling   از طريق سيستم كنترلRedundant  زيمنس(S7-400H) 

 1389تاريخ شروع  پروژه : 

3: 

 شركت پوالد اركنام كارفرما: 

 فوالد خوزستانپيمانكار پروژه: 

كنترل گندله سازي فوالد  راه اندازي و برنامه نويسی سيستم   -نصب -سيم بندي -طراحیموضوع پروژه: 

 خوزستان 

 1389تاريخ شروع  پروژه 



4  : 

 نام كارفرما : فوالد اردكان يزد

 پيمانكار پروژه : تهويه آذر باد 

 موضوع پروژه : طراحی و ساخت

 1399تاريخ پروژه : 

 

 نفت وگاز و پتروشيمي 

1  : 

 مخازن پتروشيمیشركت پايانه ها و نام كارفرما: 

 پتروشيمی تبريزپيمانكار پروژه: 

 SM  سيستم كنترل بارگيريموضوع پروژه: 

 1394تاريخ شروع  پروژه 

 

2 : 

 پتروشيمی شازندنام كارفرما: 

 تامين تجهيزات و نصب و راه اندازي سيستم كنترل بخش انتقال پودر و پلت دستگاه كامپاندر موضوع پروژه: 

 1394تاريخ شروع  پروژه 

 

 



3  : 

 

 

 پتروشيمی اميركبيرنام كارفرما: 

 BD&HDواحدهاي   ACBپروژه خريد و تعويض و نصب و راه اندازي دوازده عدد كليدهاي موضوع پروژه: 

 1393تاريخ شروع  پروژه : 

 

4  : 

 پااليش نفت اصفهاننام كارفرما: 

 SIEMENS خريد و راه  اندازي سيستم مانيتورينگ -مشاورهموضوع پروژه: 

 1390تاريخ شروع  پروژه 

 

5   : 

 شركت نفت و گاز كارون نام كارفرما: 

 -نام پيمانكار:

از ورژن پائين به سخت افزار با ورژن باالتر با    HMIنصب و راه اندازي و تبديل برنامه موضوع پروژه: 

WINCC FLEXIBLE 

 1390تاريخ شروع  پروژه 

 

 



5   : 

 

 پتروشيمی زاگرسنام كارفرما: 

 S7-300ساخت تابلو كنترل  -مشاوره -طراحیموضوع پروژه: 

 1389تاريخ شروع  پروژه 

 كرمانشاه پتروشيمی نام كارفرما: 

 نام پيمانكار: احداث كنترل

 repeaterساخت تابلوي كنترل موضوع پروژه: 

 1389تاريخ شروع  پروژه 

 

6   : 

 

 كالستر(شركت مناطق نفت خيز جنوب )پارسی نام كارفرما: 

 رخشا كوشا صنعت پيمانكار پروژه: 

چند راهه پارسی   MANIFOLDسيستم   اه اندازير   نصب و - برنامه نويسی - مشاوره -طراحی  موضوع پروژه:

 (S7-400Hزيمنس) Redundantاز طريق سيستم كنترل   كالستر

 1388تاريخ شروع  پروژه : 

 

 

 



 

7: 

  )رك سفيد(جنوبشركت مناطق نفت خيز  نام كارفرما: 

 شعله خاور پارسيان پيمانكار پروژه: 

 نصب وراه اندازي دستگاههاي فوق-PLCساخت تابلوي  - ومانيتورينگ(PLC)طراحی سيستم كنترل  موضوع پروژه:

 ( S7-400Hزيمنس) Redundantاز طريق سيستم كنترل  رك سفيد جهت پروژه

 1387تاريخ شروع  پروژه : 

 

8  : 

  شركت مناطق نفت خيز جنوب)دره نی(نام كارفرما: 

 مارون تكنيك پيمانكار پروژه: 

از   چند راهه دره نی  MANIFOLDسيستم   راه اندازي   نصب و - برنامه نويسی -مشاوره -طراحی   موضوع پروژه:

 (S7-400Hزيمنس) Redundantطريق سيستم كنترل 

 1387تاريخ شروع  پروژه : 

 9 : 

 خانگيرانگاز  پااليشگاهنام كارفرما: 

 -پيمانكار پروژه: 

 نصب و راه اندازي سيستم هاي كنترل و كنترل دور موتور پااليشگاه  -مشاوره -طراحیموضوع پروژه: 

 1387تاريخ شروع  پروژه 



 

10 : 

 پااليشگاه گچساراننام كارفرما: 

 صنايع شركت نو انديشان خدمات بهسازي پيمانكار پروژه: 

 وتابلوي قدرت توربين هاي پااليشگاه گچساران PLCساخت تابلوي كنترل   -برنامه نويسی  –طراحی  موضوع پروژه:

 1386تاريخ شروع  پروژه : 

 

11 : 

 شركت پتروشيمی بندر امام نام كارفرما: 

 پيمانكار پروژه:  

 METERنصب و راه اندازي سيستم كنترل و مانيتورينگ خطوط  -برنامه نويسی-مشاورهموضوع پروژه: 

PROVING & MASTER METER  پتروشيمی بندر امام سيستم كنترلS7-300   و نرم افزار مانيتورينگ

WINCC 

 1385: تاريخ شروع  پروژه 

 

12  : 

 مياندوآب نام كارفرما : شركت پتروشيمی 

 پيمانكار پروژه : صنعتی عمران تهويه 

 موضوع : طراحی و ساخت تابلو قدرت جهت كولينگ تاور ، برنامه نويسی ، نصب و راه اندازي 

 1399تاريخ پروژه : 



 صنايع شيميايي 

 

 

1: 

 كلران شركت نام كارفرما: 

توليد    PCS7و  DCS SIEMENS نصب وراه اندازي سيستم هاي  -برنامه نويسی -مشاوره  - یطراح موضوع پروژه:

 كلر

 1388شروع  پروژه : تاريخ 

 سيستم آب شيرين كن

1: 

 15-14گاز پارس جنوبی فاز نام كارفرما: 

 1فراذرآب پيمانكار پروژه: 

 دستگاه تابلو كنترل ريتال   3خريد تجهيزات اتوماسيون زيمنس و -موضوع پروژه: مشاوره

 1391شروع  پروژه تاريخ 

2: 

 20-19گاز پارس جنوبی فاز نام كارفرما: 

 2فراذرآب پيمانكار پروژه: 

 ساخت تابلو كنترل -مشاوره -طراحی -موضوع پروژه: نصب

 1392شروع  پروژه تاريخ 



3: 

 20-19گاز پارس جنوبی فاز نام كارفرما: 

 3فراذرآب پيمانكار پروژه: 

 ساخت تابلو كنترل -مشاوره -طراحی -موضوع پروژه: نصب

 1393شروع  پروژه تاريخ 

 

 

 

 مترو

 

1: 

 متروي تهران  6خط  شركت بهره برداري ريلینام كارفرما: 

 مشاور پروژه:

 ( 1)آهاب  پيمانكار پروژه:

قطعات  -Masterو اصالح برنامه كنترلی   160kwو  75kwپنل درايو  4ساخت و مونتاژ  موضوع پروژه:

 جنوبی

 1391 پروژه تاريخ شروع 

 



 

2: 

 متروي تهران  6نام كارفرما: شركت بهره برداري ريلی خط 

 مشاور پروژه:

   (2پيمانكار پروژه: )آهاب 

قطعات  -Masterو اصالح برنامه كنترلی   160kwو  75kwپنل دراي و  4موضوع پروژه: ساخت و مونتاژ 

 جنوبی

 1392تاريخ شروع  پروژه: 

 

 

3  : 

 متروي تهران  6نام كارفرما: شركت بهره برداري ريلی خط 

 مشاور پروژه:

 ( 3پيمانكار پروژه: )آهاب 

قطعات  -Masterو اصالح برنامه كنترلی   160kwو  75kwپنل درايو  4موضوع پروژه: ساخت و مونتاژ 

 ميانی

 1394تاريخ شروع  پروژه

 

 

 



4: 

 متروي تهران  6نام كارفرما: شركت بهره برداري ريلی خط 

 مشاور پروژه:

 ( 4پيمانكار پروژه: )آهاب 

قطعات  -Masterو اصالح برنامه كنترلی   160kwو  75kwپنل درايو  4موضوع پروژه: ساخت و مونتاژ 

 جنوبی

 1395تاريخ شروع  پروژه: 

 

 

 سيمان صنايع  

 

 : نام كارفرما : سيمان غرب  1

 - پروژه :    مشاور

 پيمانكار پروژه : سيمان غرب 

 موضوع پروژه : طراحی و ساخت تابلوهاي بخش بارگير خانه سيمان غرب  

 

 

 

 



 

 متفرقه

1: 

 كشت و صنعت ميرزا كوچك خان نام كارفرما: شركت 

 كشت و صنعت ميرزا كوچك خان پيمانكار پروژه: شركت 

 MCCو  INSTROMENTدستگاه تابلو  2موضوع پروژه: ساخت و مونتاژ 

 1394تاريخ شروع  پروژه 

:2 

 دانشگاه شهيد بهشتینام كارفرما: 

 (BTC)تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه ابزار دقيق و كنترل ساختمان آموزش  موضوع پروژه: 

 1392تاريخ شروع  پروژه 

 

:3 

 تهويه نام كارفرما: 

 بهره كار اتوماسيون پيمانكار پروژه: 

 برنامه نويسی و آموزش -خريد تجهيزات اتوماسيون زيمنس و يك تابلوموضوع پروژه: 

 1390تاريخ شروع  پروژه 

 

 



:4 

 شركت طيف آسانام كارفرما: 

 ساختمان راه اندازي و برنامه نويسي سيستم كنترل روشنايي  - نصب -سيم بندي -طراحيموضوع پروژه: 

 1389تاريخ شروع  پروژه 

 

:5 

 پارسا جام نام كارفرما: 

 دستگاه شستشوي شيشه دو جداره  PLC S5برنامه نويسي موضوع پروژه: 

 1389تاريخ شروع  پروژه 

 

:6 

 شركت اعتالي صنعتنام كارفرما: 

و تبديل تمامی ارتباط    FUNCTION KEYو تمامی پارامترها و تعريف  OP270تبديل برنامه  موضوع پروژه: 

قديمی و   PLCجديد نسبت به برنامه   PLCها و تغييرات در قسمت خطوط انتقال مطابق برنامه  TAGها و 

DOWNLOAD   كردن برنامه روي سخت افزارMP277 

 1389تاريخ شروع  پروژه 

 

:7 

 سد كارون  نام كارفرما: 

 شركت ماشين سازي اراك  نام پيمانكار:



 تم تفاله گيرنصب و راه اندازي سيس  -برنامه نويسي  -مشاوره-طراحيموضوع پروژه: 

 1388:تاريخ شروع  پروژه 

:8 

 شركت استيل البرزنام كارفرما: 

 نام پيمانكار:

تم شستشوي سينك ظرفشويي پس از  سيس -ساخت تابلو  -برنامه نويسي -مشاوره -طراحي موضوع پروژه: 

 پروسه رنگ 

 1388 :تاريخ شروع  پروژه 

 

:9 

 شركت تراز انرژي مادنام كارفرما: 

 نام پيمانكار:

 ساخت تابلو فرمان  -مشاوره -طراحي موضوع پروژه: 

 1388 :تاريخ شروع  پروژه 

 

:10 

 موج سبز جنوبشركت نام كارفرما: 

 -نام پيمانكار:

 فرمان ساخت تابلو  -مشاوره -طراحي موضوع پروژه: 

 1388:تاريخ شروع  پروژه 



:11 

 -نام كارفرما: 

 شركت پاكمنپيمانكار پروژه: 

نصب و راه اندازي سيستم كنترل و ابزار دقيق مبتنی   -ساخت تابلو كنترل-برنامه نويسی -مشاورهموضوع پروژه: 

 ,SIMATIC S7-300 Controller SIPART  WINCC, بر سيستم كنترل 

 1385 : تاريخ شروع  پروژه

 

:12 

 شركت خزر الكتريك نام كارفرما: 

 نصب و راه اندازي دستگاه زباله سوز  -برنامه نويسی -خريد  -مشاورهموضوع پروژه: 

 1390 :تاريخ شروع  پروژه

 

:13 

 شركت شوگانام كارفرما: 

 پيمانكار پروژه:  

 ساخت تابلوي طرح ريتال موضوع پروژه: 

 1388 :تاريخ شروع  پروژه

 


