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 تاریخچه
 
 

فنی،  هدر زمینه تابلو برق، من جمله ارائه ی مشاور جهت ارائه خدمات مهندسی1382 در سال کنترل نیرو خراسانشرکت مهندسی 

 تأسیس گردید. صنعتی فشار ضعیف، فشار متوسط و اتوماسیون ساخت، مونتاژ و راه اندازی تابلوبرق های ،طراحی

تدارک و   اسیسات الکتریکی،ت بهترین پیشنهادات و راه حل ها به کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در زمینهارائه ، کنترل نیروشرکت  هدف

امکانات  ،کادر تخصصی و مجرباستفاده از می باشد که مبتنی بر روشهای روز دنیا  الکتریکال ( مرتبط با پروژه هایEPCنصب تجهیزات)

قدیر مؤسس این شرکت، آقای مهندس بنیانگذار و بهره گیری از دیدگاه مدیریتی و  های کاری منسجمروشروزآمد، سخت افزاری و نرم افزاری 

 های عظیم صنعتیپروژهگران سنگی در تجربیات  کهدانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد و عضو انجمن صنفی تابلو سازان ایران،، ابراهیمیان

  نماید. و رقابت  های معتبر داخلی و خارجی فعالیت با شرکتالمللی در سطح استانداردهای بینکه این شرکت  ، منجر گردیدنده اداشت

 

 چشم انداز
 

چشم انداز خود را قرار  ،و ساخت بهترین و مرغوب ترین کاال به مشتریان ها با رویکرد به ارائه بهترین راه حل خراسان کنترل نیروشرکت 

 .کشور تعیین نموده استو تاسیسات الکتریکی  تابلوسازیصنایع زمینه تامین کنندگان پیشرو درگرفتن در میان 

 
 

 مأموریت
 

، تامین آن هاراه حل ها به  ارائه بهترین پیشنهادات و ابطه ای پایدار با مشتریان،برقراری رخراسان کنترل نیرو  شرکت مأموریت اساسی ترین

  نیاز مشتریان به بهترین نحو ممکن و ارتباط موثر با ایشان در ارائه خدمات پس از فروش می باشد.
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 شرکت اساسی ترین فعالیت 

 
 

 ن.فرمابانک خازن و تابلو  ،، اتوماسیون فشارمتوسط، فشار ضعیف هایبرق  طراحی و ساخت تابلومشاوره، -1

 .مجتمع های تجاری و ساختمانی، جاتتاسیسات الکتريکی کارخان و اجرای طراحی مشاوره،-2

 اسکادا. و  DCS طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی ،مشاوره، -3

 

 

 

 مختصری بر نحوه اجرای پروژه ها

 
 

 .مشتری توسط واحد بازرگانیدريافت سفارش به درخواست -1

 .تهیه جداول زمانی و مديريت منابع انسانی برای رسیدن به اهداف پروژه در زمان مقرر توسط واحد بازرگانی-2

 .ايشان وتائید جهت اطالع وارسال برای کارفرما طراحیترسیم نقشه های اجرايی توسط واحد جداول فنی و تهیه -3

 .را توسط واحد مونتاژساخت و سپس شروع به سیم کشی و اج توسط واحد ،نقشهساخت تابلو برق مطابق -4

 .توسط واحد کنترل کیفی هوژپرو نواقص   تفاانحرا قیقد تنظیمو  ساخت پیگیری میزان پیشرفت پروژه در حین-5

 .توسط واحد کنترل کیفی شده منجاا کارهای کیفیت یرو بر مستقیم رتنظا-6

 .شده رمقر نمادر ز هوژپر تکمیلو  اجرا -7
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  خراسان کنترل نیرویشرکت 
)سهامی خاص( 

 بخشی از محصوالت شرکت

های اتوماسیون و برقتابلنمونه 



  خراسان کنترل نیرویشرکت 
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اسکادا و برقتابلنمونه 
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اولیه طراحی به همراه مدل کمپکت متوسطرفشا برقو تابلنمونه 



  خراسان کنترل نیرویشرکت 
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سنتی متوسطرفشا و برقتابلنمونه 
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پست پیش ساخته نمونه



  خراسان کنترل نیرویشرکت 
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به همراه کانکس مربوطهاصلی  نمونه تابلو برق ورودی

موتورخانه ای  نمونه تابلو برق ورودی
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توزیع تابلو برق نمونه 
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بانک خازنی های تابلو برقنمونه 
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 کنترل نیرو ژه های مطرح انجام شده توسط شرکتوتعدادی  از پر

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 پروژه برج اداری بیمه رازی عنوان پروژه:

 کارفرما: گروه آرمانی انصار

اه جهان کودکرچهار-تهران محل پروژه:  

در تهران، بزرگراه حقانی ، ضلع جنوب  رازی مرکزی بیمه برج 

ده است و در زمینی به شرقی تقاطع خیابان آفریقا واقع ش

طبقه زیر  ۷طبقه ) 34متر مربع در  ۱۵۰۰ امساحت حدود

 ۱۷۰۰۰متر طول با زیربنای  ۳۱زمین( با عمق گودبرداری 

که کلیه تابلو برق های آن اعم  در حال ساخت می باشد مترمربع

از تابلو برق های فشار صعیف، فشار متوسط و اتوماسیون صنعتی 

حی، ساخته و آن توسط شرکت کنترل نیرو خراسان طرا BMSو

 است. در محل نصب و راه اندازی شده
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 پروژه برج اداری بانک آینده

:کارفرما گروه آرمانی انصار  

الهیه-تهران محل پروژه:  

متری بانک آینده واقع در الهیه یکی  140شیشه ای  مرکزی  برج

 35از بلندترین و لوکس ترین برج های ایران است که دارای 

که کلیه تابلو برق های آن طبقه زیر زمین( می باشد.  6طبقه)

اتوماسیون  برق های فشار ضعیف، فشار متوسط، اعم از تابلو

حی، توسط شرکت کنترل نیرو خراسان طرا ، BMSصنعتی و

 ه است.راه اندازی شد و  ساخته و در محل نصب
 

 عنوان پروژه:
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 پروژه بزرگ ایران مال

:کارفرما شرکت توسعه بین المللی ایران مال  

22منطقه-تهران محل پروژه:  

دنیاست  مراکز خریدین یکی از بزرگتر ایران بازاربزرگ یا مال ایران

این مجموعه با کاربری تجاری،  . ساخته شده است تهران که در غرب

است. همچنین این مجموعه تفریحی، فرهنگی و ورزشی افتتاح شده

در  دریاچه چیتگر مال در نزدیکیپنج ستاره است. ایرانهتل ۲دارای 

است. ساخت این پروژه با زیربنای تهران واقع شده ۲۲منطقه 

 ۱۳۹۰هکتار، سال  ۲۷در زمینی به مساحت متر مربع ۱٬۷۱۰٬۰۰۰

اعم از تابلو  ،که بخش عظیمی از تابلو برق های این پروژه آغاز گردید

 این پروژه  BMSاتوماسیون و برق های فشار متوسط، فشارضعیف،

 خراسان طراحی و ساخته شد.توسط شرکت کنترل نیرو نیز 

 عنوان پروژه:
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 پروژه موج های خروشان

 کارفرما: مهندس بابایی

 مشهد محل پروژه:

سرزمین موج های خروشان بزرگ ترین مجموعه آبی سرپوشیده در 

یکی از بهترین و متر مربع در  60,000جهان در مساحتی بالغ بر 

 -استراتژیک ترین مراکز تفریحی و گردشگری ایران واقع در مشهد 

جاده شاندیز قرار گرفته و به عنوان نگین گردشگری مشهد  2کیلومتر 

که تابلو برق های اصلی ،توزیع و چنج اور آن توسط  شناخته می شود

 این شرکت طراحی و ساخته شده است.

 عنوان پروژه:
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قطار شهری 2پروژه خط   

:کارفرما قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  

 مشهد محل پروژه:

ایستگاه از  13کیلومتر و با 14.5قطار شهری مشهد به طول  2ط خ

فکوری در جنوب انتهای خیابان طبرسی شمالی آغاز و تا بلوار شهید 

که بخش عمده ای از تابلوبرق های این پروژه  یابدشهر ادامه می

عظیم، اعم از تابلوبرق های فشار ضعیف و اتوماسیون، توسط این 

 شرکت طراحی و ساخته شده است.

 عنوان پروژه:
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 شرکت رب دلند)گلستان عصاره(

:کارفرما شرکت گلستان عصاره  

 گرگان محل پروژه:

در زمینی به  1378در سال  عصاره گلستان شرکت صنایع غذایی

در استان  متر مربع  16000مترمربع با زیر بنای  35000مساحت 

تن رب گوجه فرنگی و پوره میوه جات  10000با ظرفیت  گلستان 

بسته بندی های اسپتیک وقوطی،با ماشین آالت ایتالیایی جهت در 

نیاز به   با توجه به گسترش بازار فروش و صادرات شروع به کار کرد.

  تن 25000افزایش تولید هم اکنون این شرکت با ظرفیت بیش از 

که شرکت  باشد متر مربع مشغول به تولید می 20000 وبا زیربنای 

کنترل نیرو مسولیت ساخت بخش عمده ی تابلو برق های آن اعم از 

فشار متوسط، اصلی، توزیع ، چنج اور و اتوماسیون آن را بر عهده 

 داشته است.

 عنوان پروژه:
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 شرکت رب بیوآگرو ازبکستان

:کارفرما شرکت بیوآگرو   

 کشور ازبکستان محل پروژه:

شرکت رب بیوآگرو ازبکستان یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی 

تن تولید روزانه توسط  1200رب در کشور ازبکستان با ظرفیت خط 

تنی تمام استیل می باشد که مشاوره، طراحی و  600کانتینویس  2

ساخت تابلو برق های خطوط کانتینیوس و همچنین طراحی، ساخت، 

ی و راه اندازی در محل تابلو برق خط سورتینگ آن توسط برنامه نویس

 شرکت کنترل نیرو انجام پذیرفت.

 عنوان پروژه:
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بیمارستان امام حسین )ع(   

:کارفرما سپاه مهندسی استان  

سرافرازان-مشهد محل پروژه:  

بیمارستان امام حسین)ع( بدون شک یکی از بزرگترین و  2فاز 

بیمارستان های استان خراسان رضوی است که در تخصصی ترین 

متر مربع در  26000منطقه سرافرازان مشهد در زمینی به وسعت 

حال ساخت می باشد که مسئولیت مشاوره ، طراحی و ساخت  اکثر 

تابلو برق های آن اعم از تابلوبرق فشار متوسط، اصلی، توزیع و 

 اتوماسیون، بر عهده شرکت کنترل نیرو می باشد.

 عنوان پروژه:



  کنترل نیرو خراسانشرکت 
 (سهامی خاص) 

 سایر پروژه ها به تفکیک نوع کاربري 

 �شار ��و�ط   �وژه �ی  

 محل پروژه  نام کارفرما پروژهعنوان 
 مشهد شرکت مولود شرق  پنج سلولی پست پاساژ شرکت مولود شرق ت کیلو ول 20تابلو فشار متوسط کمپکت 

 مشهد شرکت فضل الکتریک  ی داخله شرکت فضل الکتریکسلولسه   ت کیلو ول 20 تابلو فشار متوسط کمپکت 

 زاهدان بیمارستان نبی اکرم (ص)  چهار سلولی پست پاساژ بیمارستان نبی اکرم (ص)  ت کیلو ول 20تابلو فشار متوسط کمپکت 

 زاهدان کرم (ص) بیمارستان نبی ا بیمارستان نبی اکرم (ص)  چهار سلولی پست داخله ت کیلو ول 20تابلو فشار متوسط کمپکت 

 تهران.E.P.I.Lآزمایشگاه  .E.P.I.Lسه سلولی تست جهت آزمایشگاه  ت کیلو ول 20تابلو فشار متوسط کمپکت 

 تهران شرکت آمودراه سه سلولی راه هاي دسترسی هتل ایران مال  ت کیلو ول 20تابلو فشار متوسط کمپکت 

 تهران هتل ایران مال  هتل ایران مال شش سلولی داخله  ت کیلو ول 20فشار متوسط کمپکت تابلو 

 مشهد مجتمع تجاري اداري آکسونپست پاساژ  برج  آکسون سلولی  چهار ت کیلو ول 20تابلو فشار متوسط کمپکت 

 مشهد مجتمع تجاري اداري آکسون مگاوات  آکسون 6.5داخله نیروگاه  سلولی شش   ت کیلو ول 20کمپکت تابلوهاي فشار متوسط  

 تایباد  ستاره مرزي نگین شایان تایباد پست پاساژ  نیروگاه خورشیدي تایباد   تکیلو ول 20متوسط کمپکت تابلو فشار 

 تایباد  تایباد ستاره مرزي نگین شایان  مگاوات تایباد  2پست داخله  نیروگاه خورشیدي  تکیلو ول 20تابلو فشار متوسط کمپکت 

 افغانستان شرکت اوراسیا پست داخله   ت کیلو ول 20 تابلو فشار متوسط کمپکت 

 شهرك ماشین ابزار  گروه صنعتی  شکفته  کارخانه فوالد کبکان رغبار گی پست داخله  ت کیلو ول 20فشار متوسط کمپکت   تابلو

 مشهد شرکت رب صادق با حفاظت ثانویه   20KV تابلوهاي برق فشار متوسط 

 فریمان فریمانشرکت قند   با حفاظت ثانویه   20KV تابلوهاي برق فشار متوسط 

 فریمان ایران مالس  (طرح توسعه)   با حفاظت ثانویه 20KV تابلوهاي برق فشار متوسط 

 جاده قوچان   35کیلومتر  قهوه پارت سازان  شرکت  با حفاظت ثانویه   20KVتابلوهاي برق فشار متوسط 

 جاده قوچان   25کیلومتر  ایی سامد شرکت صنایع شیمی (طرح توسعه)  با حفاظت ثانویه  20KV تابلوهاي برق فشار متوسط 

تپه سالم-مشهد شرکت رب صادق با حفاظت ثانویه   20KVتابلوهاي برق فشار متوسط 

 فریمان شرکت رنگرزي زمرد  با حفاظت ثانویه   20KV برق فشار متوسط  تابلوهاي

کاشانکتهران  طبقه کاشانک  18مجتمع مسکونی  با حفاظت ثانویه  20KVتابلوي فشار متوسط کمپکت 

 تربت حیدریه  زعفران گلوبال  با حفاظت ثانویه  20KVتابلوي فشار متوسط کمپکت 

نیشابور  روغن طالیه  با حفاظت ثانویه   20KVتابلوي فشار متوسط کمپکت 

 شهرك صنعتی کاویان  شرکت فوالد کاویان شرق آسیا  با حفاظت ثانویه  20KVتابلوهاي فشار متوسط 



  کنترل نیرو خراسانشرکت 
 (سهامی خاص) 

 �شار ��و�ط   ی�وژه �

 محل پروژه  نام کارفرما عنوان پروژه
ردوسیشهرك صنعتی ف آبتین تیما (رب تبرك)  با حفاظت اولیه  20KVر متوسط اي فشاتابلوه

 ناظریه (جاده قوچان )  مجتمع صنعتی طالیه  با حفاظت اولیه 20KVتابلوي فشار متوسط 

 شهرك صنعتی طوس  ریسندگی نگین  با حفاظت اولیه  20KVتابلوهاي فشار متوسط 

 شهرك صنعتی کالت  کارخانه چدن فوالد مشهد  ولیه با حفاظت ا 20KVتابلوهاي فشار متوسط 

 اتوبان باغچه مشهد 77لشگر  با حفاظت اولیه   20KVتابلوهاي فشار متوسط 

 شهرك صنعتی چناران  شرکت فوالد آذر ماهان با حفاظت ثانویه   20KVتابلوهاي فشار متوسط 

 شهرك فناوري برتر  صبا راد محور  با حفاظت ثانویه   20KVتابلوي فشار متوسط 

 شهرك صنعتی چناران  کارخانه ذوب بارثاوا  با حفاظت ثانویه   20KVتابلوهاي فشار متوسط 

 شهرك فناوري برتر  نا قطعه طوس نه سیکارخا با حفاظت ثانویه   20KVتابلوي فشار متوسط 

 شهرك فناوري برتر  کارخانه ذوب آذرخش  با حفاظت ثانویه  20KVتابلوهاي فشار متوسط 

 شهرستان آزادشهر  گلستان عصاره (رب دلند)  با حفاظت اولیه  20KVتابلوهاي فشار متوسط 



  کنترل نیرو خراسانشرکت 
 (سهامی خاص)   

ر���ه ��ی و ذوب �نا�ع �وژه �ی 
 محل پروژه  نام کارفرما تابلوهاي ساخته شده 

 صنعتی کاویان  ركشه شرکت فوالد کاویان شرق آسیاو ساخت کلیه تابلوهاي برق مشاوره،طراحی

 شهرك صنعتی چناران  شرکت قلمروي اندیشه مشاوره،طراحی و ساخت کلیه تابلوهاي برق

 شهرك صنعتی چناران  شرکت ذوب بارثاوا  مشاوره،طراحی و ساخت کلیه تابلوهاي برق

 وري برترشهرك صنعتی فنا شرکت صبا راد محور  ، اصلی و خازن (طرح توسعه)  20KV برق فشار متوسط  تابلوهاي

 شهرك صنعتی فناوري برتر شرکت سینا قطعه ، اصلی و خازن (طرح توسعه)  20KV تابلوهاي برق فشار متوسط 

 شهرك صنعتی فناوري برتر شرکت ذوب فلز شرق تابلو برق غبارگیر 

 شهرك صنعتی فناوري برترشرکت فوالد آبتین  خازنبانک 

 جاده قوچان  10کیلومتر شهد میل لنگ  ت مشرک  و اصلی 20KV تابلوهاي برق فشار متوسط 

 شهرك صنعتی کالت  شرکت چدن فوالد مشهد بانک هاي خازن 

 شهرك صنعتی چناران  شرکت ذوب آذرخش  مشاوره،طراحی و ساخت کلیه تابلوهاي برق

 مجتمع فوالد خراسان -2فاز شرکت آسادیس ، اصلی و خازن (طرح توسعه)  20KV تابلوهاي برق فشار متوسط 

�نا�ع ما��ن سازی و ���سات �وژه �ی  
 محل پروژه  نام کارفرما تابلوهاي ساخته شده 

 پارکینگ سپاد  شرکت گرماگستر  ، خازن و موتورخانه  تابلوهاي برق اصلی

 مجتمع تجاري عدالت شرکت گرماگستر  تابلوهاي برق اصلی ، خازن و موتورخانه 

 شهرك صنعتی توس  کت مهندسین طراح شر تابلوهاي برق ماشین آالت 

 شهرك صنعتی توس  شرکت ترالن توس  تابلوهاي برق ماشین آالت 

 شهرك صنعتی توس  شرکت راد توس  ماشین آالت تابلوهاي برق و کنترل 

قوچان -جاده مشهد  شرکت ساحل سرما  تابلوهاي برق کنترل برج خنک کن 

 زاهدان و تربت حیدریه وسشرکت رادان ت تابلوهاي برق دستگاههاي شهر بازي 



  کنترل نیرو خراسانشرکت 
 (سهامی خاص)   

يی ، ���یايی و دارويی�وژه �ی   �نا�ع �ذا
 محل پروژه  نام کارفرما تابلوهاي ساخته شده 

 فریمان ایران مالس(طرح توسعه)   20KVتابلوهاي برق فشار متوسط 

 جاده قوچان  35کیلومتر  شرکت قهوه پارت سازان ،توزیع، روشنایی و موتور خانه  20KVتابلوهاي برق فشار متوسط

 جاده قوچان  25کیلومتر  شرکت صنایع شیمیایی سامد (طرح توسعه)   20KVبلوهاي برق فشار متوسط ات

 جاده قوچان  25کیلومتر  شرکت صنایع شیمیایی سامد تابلو برق اتوماسیون خط وم فید

 جاده قوچان  25کیلومتر  شرکت صنایع شیمیایی سامد وموتور خانه  500KVAR، بانک خازن 2000Aتابلوهاي برق توزیع 

 شهرك صنعتی توس  شرکت ماکارونی پاریزان تولید و اتوماسیون تابلوهاي  برق کنترل خط 

 شهرك صنعتی توس زعفران شرکت نوین تابلوهاي برق اصلی و خازن 

 آزادشهر-استان گلستان شرکت گلستان عصاره  و چاههاي آب ( با اینورتر)  2000Aتابلوي برق توزیع 

 تربت جام شرکت سامان نغمه جام یلوهاي گندم وزیع و کنترل ستابلوهاي برق ت 

 تپه سالم-مشهد شرکت رب صادق  ،توزیع، روشنایی و موتور خانه  20KVتابلوهاي برق فشار متوسط

 فریمانشرکت داروسازي نصر  تابلوهاي برق اصلی، خازن ، روشنایی و سیستم کنترل شهر ژنراتور 

 فریمان شرکت قند ثابت خراسان  تابلوهاي توزیع  

،تابلوهاي برق اصلی ، خازن و   20KV تابلوهاي برق فشار متوسط 

 موتورخانه 
 فریمان شرکت رنگرزي زمرد 

 شهرك صنعتی خیام -نیشابور شرکت شیر بلوط خط تولید برق توزیع و کنترل   تابلوهاي

 شهرك صنعتی خیام -نیشابور شرکت ارجمند آذین شرق سردخانه  و کنترل خط تولید و اتوماسیونتابلوهاي  برق اصلی،بانک خازن 

 کشور ازبکستان  شرکت نگارتایماز  تابلو برق کنترل اتوماسیون خط تغلیظ 

 کشور ازبکستان  شرکت فراسو ماشین  تابلوبرق کنترل اتوماسیون خط سورتینگ

 آزادشهر-استان گلستان شرکت گلستان عصاره  تابلو برق اتوماسیون خط پاستوریزاسیون 



  کنترل نیرو خراسانشرکت 
 (سهامی خاص)   

�نا�ع �و�وسازی �وژه �ی 
 محل پروژه  نام کارفرما تابلوهاي ساخته شده 

 جاده قوچان   27کیلومتر  چدن خراسان شات پالست ، خازن و  ، اصلی 20KV تابلوهاي برق فشار متوسط 

 شهرك صنعتی توس  شرکت پایور پالستیک تابلوهاي توزیع و خازن  

 شهرك صنعتی توس  شرکت تکالن توس   باسبار داخلی پروژه یوبان توس   اجرايو  2000A برقتابلوهاي 

ه قوچانجاد  20کیلومتر  مجموعه سازي توس  تابلوهاي برق و اتوماسیون ماشین آالت 

 جاده قوچان  10کیلومتر  شرکت رینگ سازي تابلوي برق کنترل ماشین آالت

 شهرك صنعتی توس گروه صنعتی برادران منوري   تابلوهاي توزیع ، خازن ، روشنایی و اتوماسیون ماشین آالت 

 جاده قوچان  5کیلومتر شرکت الکتریک خودرو شرق  تابلوهاي برق متفرقه 

 شهرك صنعتی توس  شرکت مهر آرین خودرو پرنیان  ازن ، روشنایی و اتوماسیون ماشین آالت تابلوهاي توزیع ، خ

 شرکت قواي محرکه  -بم مهندس جابري  CNCتابلوهاي برق توزیع ماشین آالت 

 شهرك صنعتی توس  شرکت طوس میل لنگ  تابلو هاي برق خط تولید

 شهرك صنعتی توس توس عایق خودرو سقف خودرو تابلو برق اتوماسیون خط تولید نمد 

�نا�ع کا�ی ��ر ف��ی و �وازم خان�ی�وژه �ی  
 محل پروژه  نام کارفرما تابلوهاي ساخته شده 

 جاده قوچان  شرکت لعاب مشهدتابلوهاي برق توزیع ، خازن و ماشین آالت طرح توسعه   

قوچانجاده   27کیلومتر  گرمان گاز شرکت  تابلوهاي برق سالن تولید و رنگ  

 شهرك صنعتی توس  شرکت فرش زمرد مشهد  1600Aتابلوي برق توزیع 

 جاده قوچان  15کیلومتر  شرکت کاشی فیروزهتابلوهاي برق و کنترل خط لعاب 

 4نیشابور کیلومتر  شرکت فضل الکتریک (طرح توسعه)  20KV تابلوهاي برق فشار متوسط 



  کنترل نیرو خراسانشرکت 
 (سهامی خاص)   

�دمات ر��ی و �ور���ی و ��ره   ی�وژه �
 پروژه محل  نام پروژه  تابلوهاي ساخته شده 
 تهران الهیهنده یآ يساختمان بانک مرکز تابلوهاي برق اصلی ، خازن ، موتورخانه و روشنایی 

 تهران جهان کودك  مرکزي بیمه طبقه  30برج اداري تابلوهاي برق اصلی ، خازن ، موتورخانه و روشنایی 

 تهران کاشانک  طبقه کاشانک  18مجتمع مسکونی  تابلوهاي برق اصلی ، خازن ، موتورخانه و روشنایی 

 تهران ولیعصر مجتمع تجاري ورساچه تابلوهاي برق اصلی ، خازن ، موتورخانه و روشنایی 

 جودانیه آ تهران آجودانیه مجتمع تجاري  تابلوهاي برق اصلی ، خازن ، موتورخانه و روشنایی 

 خیابان امام رضا هتل یاس روشنایی تابلوهاي برق اصلی ، خازن ، موتورخانه و 

 بلوار نامجو   کانون بازنشستگان نیروهاي مسلح  تابلوهاي برق اصلی ، خازن ، موتورخانه و روشنایی 

 ضااردوگاه امام ر  مهندسی سپاه تابلوهاي برق توزیع و روشنایی آمادگاه شهدا

 ابتداي جاده طرق  پادگان قدس مشهد  تابلوهاي آشپزخانه و پمپ آب و روشنایی

 شعبه هاي در استان خراسان بانک ملت تابلوهاي برق روشنایی 

 شهرك صنعتی توس (سایت توس)  جهاد کشاورزي تابلوهاي برق پمپ چاه 

 گراه کالنتري بزر هتل پردیسان  تابلوهاي برق اصلی ، خازن ، موتورخانه و روشنایی 

 چهارراه شهدا هتل مدینه الرضا                       موتورخانه و روشنایی تابلوهاي برق اصلی ، خازن ، 

 18خیابان امام رضا  هتل مینو طبقات ،  موتورخانه،   تابلوهاي اصلی

 چهارراه شهدا  هتل آزادي  تابلوهاي برق اصلی ، خازن ، موتورخانه و روشنایی 

 بلوار وکیل آباد هتل پارس موتورخانه و روشنایی لوهاي برق اصلی ، خازن ، تاب

 خیابان امام رضا  هتل فردیس  تابلوهاي برق اصلی ، خازن ، موتورخانه و روشنایی 

 جاده شاندیز موجهاي خروشان  تابلوهاي برق اصلی ، خازن ، موتورخانه و روشنایی 

 هدایتخیابان  کاوش پیشرکت  تابلوهاي کنترل انتقال آب سطح شهر

 22منظقه-تهران شرکت آمود راه  تابلو برق هاي اتوماسیون کنترل جت فن

 22منظقه-تهران شرکت آمود راه  تابلو برق هاي اتوماسیون کنترل روشنایی سایت ها 

 22منظقه-تهران ایران مال کنترل اتاق میهمان  BMSتابلو برق هاي 

 سرافرازان -مشهد بیمارستان امام حسین(ع)  و اتوماسیون توزیع،اصلی،  20KVتمامی تابلو برق هاي 



14/2/1399 

502/11 

 دارد

  
  

  »»  سال جهش توليـدسال جهش توليـد  ،،  13991399سال سال « « 

 ي)رهبر معظم (مقام                                             

9 9 / 2 / 1 3 - N A 7 - K   

    

 اي و توزيع نيروي برق مديران محترم عامل شركتهاي برق منطقه
 

 
  كمپكت هاي صالحيت شده انواع تابلوهاي برق و پست تائيـدكنندگان  تكميلي تأمين موضوع : ليست

 

 سالم با

كمپكت پست  نده انواع تابلوهاي برق ونك شركت واجد صالحيت تأمين 15پيوست ليست   به

2و  241 هـجلس اتمصوبد و صالحيت آنها براساس ـان گرفتهي قرار ـكه مورد ارزياب 4 4 

استفاده نحوه چگونگي و همچنين  فنـي بازرگاني شركت توانيـر مورد تأييـد قرار گرفته كميته

  برداري جهت اطالع و بهره هاي كمپكت كنندگان تابلوهاي برق و پست از ظرفيت فهرست تأمين

شركت  301ي ـارزياب . الزم به ذكـر است قبالً نتايج گردد ه اعالم ميـشركتهاي زيرمجموع 

  است.ابالغ گرديده  24/7/1398مورخ  4098/11زمينه طي نامه شماره در اين 
 

 

  

 محمد حسن متولي زاده

 رئيس هيئت مديره و مديرعامل 
 

 

 رونوشت:

 ضارجناب آقاي مهندس حايري معاون محترم وزير نيـرو در امور برق و انرژي جهت استح -

 اطالع معاونت هماهنگي توزيع جهت -

 معاونت تحقيقات و منابع انساني جهت اطالع -

 سنديكاي صنعت برق ايران جهت اطالع -

 انجمن صنفي توليدكنـندگان تابلوهاي برق جهت اطالع -
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