
 

 

 

 

 

 شرح پروژه و تيم مجری رديف
 کارفرمای اصلي
 کارفرمای شرکت

 كارخانه قند جوين (  دستگاه سانتريفيوژ كارخانه قندS7 300 SIEMENSطراحي و اجراي سيستم كنترل) 1

 شركت ملي گاز  ايران )مجتمع شهيد باقري ( 4طراحي و اجراي سيستم اتصال زمين شركت گاز منطقه  2

 ( دستگاه آسياب كود كمپوستS7 300 SIEMENSطراحي و ساخت تابلوي برق و كنترل ) 3
 سازمان بازيافت شهرداري مشهد

 نماي صتعتشركت 

 شركت ملي نفت )نماي صتعت( طراحي سيستم اتصال زمين مخازن نفتي دوغارون 4

 شركت سامان تابلو طراحي و اجراي اتوماسيون دستگاه نور افشاني و آب فشاني هوشمند 5

 ( دستگاه خشك كن كود گرانولهS7 300 SIEMENSطراحي و ساخت تابلوي برق و كنترل ) 6
 شهرداري مشهدسازمان بازيافت 

 شركت نماي صتعت

 شيشه سازي داوودي ( كارخانه شيشه سکوريتLOGO SIEMENS) 2و 1اتوماسيون خط توليد  7

 ( دستگاه آسياب كود كمپوستS7 300 SIEMENSطراحي و ساخت تابلوي برق و كنترل ) 8
 سازمان بازيافت شهرداري مشهد

 شركت نماي صتعت

 كميته امداد امام خميني مراكز كميته امداد امام خميني )ره( در استان خراسان پشتيباني سيستم برق اضطراري 9

 مزرعه صنعتي رادان پروژه مکانيزه كردن مزرعه صنعتي رادان 11

 شركت سيم خودرو تابان پروژه ساخت و توليد فيلتر دلکو 11

 كارخانه رضا باف پشتيباني و خدمات نت كارخانه نساجي 12

 كارخانه چرم صدف خريد تجهيزات برق و كنترل فركانس جهت اجراء خط توليد چرم صنعتينظارت بر  13

 طراحي و ساخت سيستم آموزشي آزمايشگاههاي ريزپردازنده 14
 دانشگاه علمي كاربردي

 مركز خانه كارگر

 اجراء اتوماسيون و مانيتورينگ بازيافت كاغذ 15
 شركت پاژ كاغذ
 شهرداري مشهد

 ساخت دستگاه هوشمند تست ظرفيت باتريطراحي و  16
 دانشگاه فردوسي مشهد

 آزمايشگاه شيمي دانشکده علوم

 شركت رضاباف طراحي و ساخت دستگاه ميکرويي كنترل كننده ماشين هاي نساجي 17

 راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه فيزيك الکتريسيته 18
دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد مشهد 

 خانه كارگر

 راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه الکترونيك 49
 دانشگاه جامع علمي كاربردي

 واحد مشهد خانه كارگر

 راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه دستگاههاي جانبي كامپيوتر 21
 دانشگاه جامع علمي كاربردي

 واحد مشهد خانه كارگر

 كميته امداد امام خميني )ره( خراسان رضوياداره سطح استان  03خدمات تعمير و پشتيباني برق اضطراري در  21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارفرما عنوان پروژه ردیف

1 
 بانك تجارت –بانك صادرات  –بانك سپه  UPSتعمير و پشتيباني 

2 
 اداره استان 44آموزش و پرورش در  UPSتعميرو پشتيباني 

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان 

 رضوي

 شركت گاز منطقه چهار در استان هاي UPSتعميرو پشتيباني  3

 ) مازندران ، گلستان، خراسان رضوي و خراسان شمالي (
 منطقه چهار –شركت ملي گاز ايران 

4 
 بانك انصار –بانك ملت  خدمات تجهيز و پشتيباني باتري هاي سيلدليد اسيد

5 
 بانك قوامين خدمات تعمير و پشتيباني و تامين باتري

6 
 كميته امداد امام خميني )ره( اداره سطح استان خراسان رضوي 03پشتيباني برق اضطراري در خدمات تعمير و 

7 
 شهرداري مشهد مقدس UPSتعمير و پشتيباني 

8 
 شهرداري مشهد مقدس ارائه خدمات پشتيباني تجهيزات كامپيوتري


