
(پتروگرندسوابق کاری واحد ارتینگ شرکت پترونیر )   

 تاریخ کارفرما فیلد بخش موضوع پروژه ردیف

1 
 کیلو ولت برق رسانی 02متریال سیستم زمین شبکه تامین 

 میدان نفتی خشت 
P شرکت  نفت،گاز و پتروشیمیOEIED 1397 

 MMTE 1397شرکت  فوالد P پروژه احیا سبزوارحفاظت کاتودیک تامین تجهیزات سیستم  2

3 
 طراحی، تامین تجهیزات و نظارت بر اجرای سیستم زمین و 

 حفاظت در برابر صاعقه پروژه مسکونی کاشان
EP 1397 شرکت زانیار ساختمان 

 1397 شرکت پامیدکو فوالد p احیا چادرملوپروژه تهیه و تامین سیستم ارت اولیه  4

5 
 خرید و اجرای سیستم زمین  ،طراحی

 متروی قم 1خط  A14 , A9ایستگاه های 
EPC 

 مترو، مونوریل 

 و قطار شهری
 1397 حقرب نو -قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا

6 
 کیلو ولت  33کابل  SVLامین و اجرای تطراحی، 

 چهارم پارس جنوبیپاالیشگاه 
EPC 1397 پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی نفت،گاز و پتروشیمی 

 OEIED 1396شرکت  نفت،گاز و پتروشیمی PC پارس جنوبی 01و  02فازهای مخازن  RGAتامین و نصب  7

8 
 خدمات محاسبات و طراحی سیستم زمین 

 اداری و هتل نیایش مجتمع تجاری ،
E 1396 شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش ساختمان 

9 
 خدمات طراحی، محاسبات و اجرای سیستم زمین 

 نیروگاه ریساختمان های ابزار دقیق و کارگاه 
EPC 1396 مدیریت تولید برق ری نیروگاه 

 MMTE 1396شرکت  فوالد P مجتمع جهان فوالد سیرجانتامین تجهیزات ارتینگ و صاعقه گیر  10

 1395 شرکت توسعه بندا فرآور - P خرید تجهیزات سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه 11

12 
 قرارداد طراحی، خرید و اجرای سیستم ارت، صاعقه گیر و 

 مرکز داده جیحون بانک ملت فیلتر هارمونیک
EPC 1395 شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی دیتاسنتر 

13 
  NGRانجام مطالعات سایزینگ و انتخاب 

 پارس جنوبی 11و  11پاالیشگاه فاز 
E شرکت  نفت،گاز و پتروشیمیIPMI 1395 

14 
 طراحی،تامین و اجرای سیستم حفاظت در برق سرج

 پارس جنوبی 11و  11فاز  
EPC شرکت  نفت،گاز و پتروشیمیIPMI 1395 

15 
 طراحی،تامین تجهیز،نصب و راه اندازی سیستم ارتینگ 

 دیتاسنتر سازمان فناوری اطالعات استان مرکزی
EPC 1394 شرکت پرورش داده ها نفت،گاز و پتروشیمی 

16 
 طراحی،تامین تجهیز،نصب و راه اندازی سیستم ارتینگ

 بخش سولفورکوب پاالیشگاه تهران 
EPC 1394 شرکت سازه تجارت هما نفت،گاز و پتروشیمی 

17 
 خدمات طراحی و مهندسی سیستم زمین 

 (0متروی اصفهان )فاز  1خط 
E 

 مترو، مونوریل 

 و قطار شهری
 1394 شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا

 



 

 تاریخ کارفرما فیلد بخش موضوع پروژه ردیف

 1394 شرکت مهندسی و نصب فریمکو نفت،گاز و پتروشیمی E پارس جنوبی 12و  9فاز طراحی سیستم صاعقه گیر  18

19 
 دیتاسنتر ساختمانتامین و اجرای سیستم زمین 

 معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری 0شماره  
EPC 1393 شرکت توسن خلیج فارس دیتاسنتر 

20 
 طراحی سیستم ارت تجهیزات قدرت و ابزار دقیق

 نیروگاه  برق آبی شهید عباسپور خوزستان
E نیروگاه 

 شرکت نصب،تعمیر و نگهداری

 نیروگاههای برق آبی خوزستان 
1393 

21 
 تامین تجهیزات و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه و ارتینگ 

 شرکت پارسا فیدار پایدارطبقه  11ساختمان اداری 
EPC 1393 پایدارشرکت پارسا فیدار  ساختمان 

22 
 خدمات طراحی سیستم زمین پروژه انجام

 (1متروی اصفهان ) فاز  1خط 
E 

 مترو، مونوریل

 و قطار شهری
 1392 شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا

23 
 مطالعات و طراحی سیستم صاعقه گیر

 تاسیسات نمزدایی گاز گورزین و مخازی خونسرخ 
E 1392 شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم نفت،گاز و پتروشیمی 

24 
 طراحی سیستم حفاظت در برابر صاعقه 

 تاسیسات تقویت فشار گاز هشترود
E 1391 عملیات انتقال گاز 1منطقه  نفت،گاز و پتروشیمی 

 E مونوریل قم LPSو  TPSطراحی تفصیلی سیستم ارتینگ پستهای  25
 مترو، مونوریل 

 و قطار شهری
 1391 شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا

 1391 شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی نفت،گاز و پتروشیمی EPC بندر پتروشیمی پارستامین طراحی واجرای سیستم ارت و صاعقه گیر  26

 


