


























سال قراردادمبلغ پروژه کارفرماعنوان پروژهردیف
2,000,000,000شرکت نفت فالت قاره 14 سکوهای نفتی فاز ROتامین کاال و راه اندازی اتوماسیون صنعتی و برق پکیج 1 1388ريال

1,000,000,000شرکت مخروطکار تامین نصب وراه اندازی  اتوماسیون صنعتی  و برق ایستگاه تصفیه آب شهرستان خرم آباد2 1390ريال

2,000,000,000شرکت مخروطکار شهرستان نورآباد لرستانPC تامین تجهیزات نصب و راه اندازی برق اتوماسیون ایستگاه پمپاژ آب قرارداد 3 1390ريال

2,500,000,000شرکت ماشین سازی ویژه20-176-95قرارداد خرید و تامین تجهیزات برقی و  تابلو برق مربوطه  قرارداد 4 1395ريال

2,000,000,000شرکت ماشین سازی ویژه68-172-95قرارداد -قرارداد خرید و تامین تجهیزات برقی و  تابلو برق   مربوطه  5 1395ريال

5,000,000,000شرکت فوالد سنگانتامین تجهیزات الکتریکال، ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی  و الکتروپمپهای شرکت فوالد سنگان6 1397ريال

9,000,000,000شرکت نواوران آسیا  شرکت دوار محرک جهت توربو کمپرسورهای گازPLCتامین تجهیزات 7 1398ريال

2,000,000,000شرکت رامپکوتامین تجهیزات الکتریکال و الکترومکانیکال تلمبه خانه غرب کارون8 1397ريال

2,500,000,000شرکت نظم آوران گل گهر سیرجانتامین تجهیزات و راه اندازیت جهیزات آب شیرین کن گل گهر سیرجان9 1399ريال

1,000,000,000شرکت مس سرچشمهبرنامه نویسی و راه اندازی آسیاب گلوله ای مس چهل کوره10 1396ريال

5,000,000,000سیمان کردستانبرنامه نویسی وراه اندازی واحد سنگ شکن و کوره سیمان کردستان11 1395ريال

10,000,000,000شرکت فوالد سنگانطراحی، ساخت و اجرای سیستم برق و اتوماسیون  دستگاه ریکالیمر فوالد سنگان12 1399ريال

5,500,000,000کارخانه آهک اهربرنامه نویسی و راه اندازی اتوماسیون کانی مس13 1399ريال

25,000,000,000شرکت نظم آوران گل گهر سیرجانتامین زغال فعال تصفیه خانه آب صنعتی14 1399ريال

500,000,000شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان خرم آباد2سیستم نظارت تصویری تصفیه خانه شهرک صنعتی شماره 15 1392ريال

5,500,000,000شرکت آب و فاضالب روستایی استان لرستانتعمیر و نگهداشت سیستم پمپاژ روستایی شهرستان نورآباد16 1391ريال

8,000,000,000شرکت آب و فاضالب  استان لرستانساختمان اداری شرکت آبفای لرستان17 1392ريال

3,000,000,000شرکت آب و فاضالب  استان لرستان دستگاه تابلوی برق سافت استارتر برای چاه های آب14طراحی و ساخت 18 1396ريال

5,000,000,000آقای مهندس صادق نیاطراحی ، تامین،نصب و راه اندازی سیستم الکترومکانیکال و تابلوهای سافت استارتر دشت پلدختر19 1396ريال

20
طراحی ، تامین،نصب و راه اندازی سیستم الکترومکانیکال و تابلوهای سافت استارتر چاه های شهرک صنعتی خرم آباد 

و بروجرد
6,000,000,000(شهرک صنعتی استان لرستان)شرکت ثبات پایه  1397ريال

2,000,000,000شرکت آب و فاضالب  استان لرستانتعمیر و بازسازی پست های فشار متوسط ایستگاه های پمپاژ سطح شهر21 1398ريال

10,000,000,000شرکت آب منطقه ای استان لرستانتجهیزات برق، کنترل و الکترومکانیکال سد کمندان استان لرستان22 1392ريال

3,000,000,000شرکت آب و فاضالب  استان لرستان دستگاه الکتروپمپ مستغرق ابارا ، ایستگاه پمپاژ فاضالب شهرستان دلفان5تامین 23 1392ريال

7,000,000,000شرکت آب منطقه ای استان لرستانتجهیزات برق، کنترل و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ نصیر آباد بروجرد24 1390ريال

8,500,000,000شرکت آب منطقه ای استان لرستانتجهیزات برق، کنترل و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ ابراهیم آباد بروجرد25 1390ريال

8,000,000,000شرکت آب منطقه ای استان لرستانتجهیزات برق، کنترل و الکترومکانیکال سد نیله استان لرستان26 1392ريال

7,500,000,000شرکت جهاد کشاورزی استان لرستانتجهیزات برق، کنترل و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ رنگین بان پلدختر27 1399ريال

28
 کیلووات و 200 دستگاه الکتروپمپ 10)تجهیزات برق، کنترل و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ مرکزی خرم آباد

(تابلوهای سافت استارتر راه انداز
8,700,000,000شرکت آب و فاضالب  استان لرستان 1389ريال

29
 هکتار زمین زیر 600)تجهیزات برق، کنترل و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ دشت رودبار الیگودرز استان لرستان 

(کشت 
12,000,000,000شرکت جهاد کشاورزی استان لرستان 1395ريال

14,000,000,000شرکت آب منطقه ای استان لرستانتجهیزات برق، کنترل و الکترومکانیکال ایستگاه چم مهر پلدختر30 1394ريال

6,000,000,000شرکت مپناشیرآالت نیروگاه شهرستان خرم آباد شرکت مپنا31 1399ريال

9,500,000,000شرکت آرش ساز بناتجهیزات برق، کنترل و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضالب خرمشهر32 1390ريال

2,100,000,000شرکت خارا دژتجهیزات برق، کنترل و الکترومکانیکال سد بویین زهرا33 1399ريال

6,800,000,000شرکت آب منطقه ای استان لرستانتجهیزات برق، کنترل و الکترومکانیکال سد ایوشان استان لرستان34 1393ريال

8,000,000,000شرکت آب و فاضالب  استان لرستانتجهیزات برق، کنترل و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضالب الیگودرز35 1392ريال

11,000,000,000شرکت مخروطکارساخت و راه اندازی سیستم بوستر پمپ مجموعه ورزشی المپیک شهرستان خرم آباد36 1397ريال

3,700,000,000پتروشیمی لرستانساخت و راه اندازی سیستم بوستر پمپ فضای سبز پتروشیمی لرستان37 1397ريال

5,000,000,000سازمان میراث فرهنگیساخت و راه اندازی سیستم بوستر پمپ مجموعه تارخی قلعه فلک االفالک خرم آباد38 1397ريال

3,500,000,000شرکت نفت لرستانساخت و راه اندازی سیستم بوستر پمپ آتش نشانی شرکت نفت لرستان38 1396ريال

6,700,000,000هلدینگ رنگین کمانساخت و راه اندازی سیستم بوستر پمپ هتل و مجموعه تجاری رنگین کمتن خرم آباد39 1397ريال

14,000,000,000تعاونی ارتش واحدی ارتش شهرستان خرم آباد1200 دستگاه بوستر پمپ مجموعه 40ساخت و راه اندازی 40 1399ريال

25,000,000,000شهرداری خرم آبادتهیه تجهیزات الکترومکانیکال و آتش نشانی مرکز نجات شهرستان خرم آباد41 1398ريال

30,000,000,000شرکت آب و فاضالب  استان لرستان دستگاه شناور  در قدرت های مختلف144تهیه و تحویل 42 1398ريال

8,000,000,000شرکت آب و فاضالب  استان لرستانتجهیزات برق، کنترل و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضالب الیگودرز43 1392ريال

8,000,000,000شرکت عمران سازان حامیتجهیزات برق، کنترل، الکترومکانیکال،لوله و شیر آالت پروژه آبرسانی مجتمع شهید بروجردی شهرستان بروجرد44 1398ريال

8,000,000,000شرکت عمران سازان حامیتجهیزات برق، کنترل، الکترومکانیکال،لوله و شیر آالت پروژه آبرسانی مجتمع شهید بروجردی شهرستان بروجرد45 1398ريال

8,000,000,000شرکت عمران سازان حامیتجهیزات برق، کنترل، الکترومکانیکال،لوله و شیر آالت پروژه آبرسانی مجتمع شهید بروجردی شهرستان بروجرد46 1398ريال

5,000,000,000شرکت فرابتجهیزات برق، کنترل و روشنایی نیروگاه سیکل ترکیبی فراب عسلویه47 1398ريال

8,000,000,000شرکت جهاد کشاورزی استان لرستانتجهیزات برق، کنترل و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ خان آباد  الیگودرز48 1392ريال

1235,400,000,000شرکت تعاونی تجهیزات برق، کنترل، الکترومکانیکال،لوله و شیر آالت پروژه ساخت مخازن ابراهیم آباد بروجرد49 1398ريال

7,800,000,000شرکت کشت و صنعت لرستان هکتاری کشت و صنعت لرستان24تجهیزات برق، کنترل، الکترومکانیکال،لوله و شیر آالت پروژه گلخانه 50 1398ريال

20,000,000,000شرکت آب و فاضالب  استان لرستانتجهیزات برق، کنترل، الکترومکانیکال،لوله و شیر آالت پروژه تصفیه خانه مرکزی شهرستان خرم آباد51 1394ريال

10,000,000,000شرکت نفت لرستان دستگاه دیزل ژنراتور ایستگاه های سوخت سطح استان13خرید، نصب و راه اندازی 52 1396ريال

8,600,000,000امور عشایری استان لرستانساخت و تجهیز سه باب جایگاه سوختگیری روستایی53 1397ريال

(شرکت رخام نماد و آب صنعت)رزومه کاری مجموعه فنی و مهندسی الکترو ماشین 
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