
 

 

 آذرخش کنترل اسپاداناخدماتی شرکت فنی مهندسی 

 )سهامی خاص(
 

طراحی ، نظارت ،  تامین کاال  ، و تامین نیروی متخصصتعمیرو نگهداری ، نصب و راه اندازی ،  ییاجرا خدمات

اتوماسیون و کنترل ، مخابرات ابزاردقیق ، و  سیستمهای برق

 

 اجرای سیستم ها و سامانه های کنترل هوشمند ساختمانی ، صنعتی ، کشاورزی

 

 ، ، خطوط انتقال و شبکه های توزیع پستهای برق ، نیروگاه ،سیمان و پتروشیمی ، گاز ونفت  ، صنایع فوالد

 مخابراتشبکه های ،  واحدهای صنعتی صنایع ساختمانی ،صنایع معدنی ، 

 

 بلوار کشاورز -آدرس : اصفهان

 03137756742تلفکس :      

 09132358025  - 09130151636  :همراه 
Http://www.azarakhshcontrol.com 

Email:info@azarakhshcontrol.com/ir 

Http://www.azco.blogfa.com 

Email:az.co.es.eng.co@gmail.com 

 

http://www.azarakhshcontrol.com/
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 شرکت فنی مهندسی خدماتی 

 آذرخش کنترل اسپادانا
 )سهامی خاص(

Azarakhsh  Control Espadana Eng.co 

 1388تاریخ تاسیس : 

 53683شماره ثبت : 

 10861787602شناسه ملی : 

 میلیارد ریال سرمایه شرکت: بیست

 

 هیئت مدیره : اعضاء

 عیسی احمدی پبدنیرئیس هیات مدیره : 

 فریدون احمدیمدیر عامل : 

 هیارسالن عبداللنایب رئیس هیات مدیره : 

 



 

 گواهینامه صالحیت پیمانکاری:

 



 

 اساسنامه شرکت:

 

 

 



 

 آگهی تغییرات:

 



 

 

 



 

 
  



 

 

 



 

 شرح خدمات برق )الکتریکال( 

 

  ضعیفاجراو تعمیرات پستهای فشار قوی و فشار 

 پستهای برق و  سیستم اجرا وتعمیر و نگهداریsub station  واحدهای صنعتی 

 نصب و راه اندازی ترانسفور ماتور 

 نصب و را اندازی باس داکت های انتقال برق در ساختمانها و صنایع 

  و کاندویت نصب سینی و لدرعبور کابل شامل اجرای مسیر های Cable Tray & Ladder -Cable Trench  

  تجهیزات الکتریکی و مونتاژساخت ساپورت 

 انجام کابل کشیLV کابل کشی ، و سربندیMV- HV و مفصل کابل  و نصب سرکابل 

  تستHi Pot  کابل هایHV  وMV  و میگر تست کابل هایLV و کنترل 

 ( نصب وتست و راه اندازی تابلوهای اصلی و فرعی برق و کنترلMV-LV-MCC-UPS-Marshaling-PDP) 

  رله ها –تابلوها تست–MCC-فیدرها 

 الکتریکی  تست و راه اندازی موتور های  Solo run Test-Load Test     -    11KV-6KV-0.4KV  -     موتورهایDC 

 روشنایی ساختمانهای صنعتی , سایتهای صنعتی و محوطه سیستم اجرا وتعمیر و نگهداری و راهبری  Lighting 

  روشنایی معابر و خیابانیاجرا و تعمیر و نگهداری 

 ) اجراو تعمیرات خطوط انتقال و شبکه های هوایی و زمینی برق ) برق رسانی 

 ارت ساختمانها و سایتهای صنعتیسیستم  اجرا وتعمیر و نگهداری Earthing 

 (صائقه گیر )سیستم برق گیر  اجرا وتعمیر و نگهداریLightning 

 سیستم اعالم حریق اجرا وتعمیر و نگهداری Fire Alarm 

 اجراو تعمیرات خطوط و شبکه های هوایی و زمینی مخابرات 

 شبکه های کامپیوتری اجرا وتعمیر و نگهداری Data و شبکه های رادیویی و مخابرات communication 

 سیستمهای برق خورشیدی  اجرا وتعمیر و نگهداریSolar 

 سیستم حفاظت کاتدیک  اجرا وتعمیر و نگهداری 

  نظارت تصویری)دوربین مدار بسته( حفاظتی ، سیستمهای  و نگهداریاجرا وتعمیر CCTV،  سیستم اعالم سرقت ، کنترل تردد ،

 دربهای اتوماتیک

 سیستم  سیستمهای تلفن و سانترال ، اجرا وتعمیر و نگهداری Paging، آنتن مرکزی  ، آیفون 

 و کشاورزی  هوشمند ساختمانی و صنعتی های کنترلسیستم اجرا وتعمیر و نگهداری 

 سیستم مدیریت هوشمند ساختمان  اجرا وتعمیر و نگهداریBMS  

 گرمایش )موتورخانه ها ( و سرمایش چیلر و تهویه هوا  برق و کنترل سیستم اجرا وتعمیر و نگهداری  HVAC،  واحدهای و ساختمانها

 صنعتی

 اجرا و تعمیر و نگهداری جرثقیلهای سقفی Over Head Crain   

  اجرای سیستم برق اضطراریUPS  و نصب و راه اندازی انواع دیزل ژنراتور 

  پکیج های صنعتی و تولیدی اجرا و راه اندازی تعمیرات سیستم برق و کنترل دستگاهها و 

  تعویض سیستمهای قدیمی و فرسوده برق و کنترل با سیستمهای مدرن جدید 

 نترل در تمامی مقاطع برای واحدهای صنعتی تولیدی کارخانجات و شرکتهاتامین نیروی متخصص برق و ک 

 

 

 



 

 و اتوماسیون کنترل،ابزاردقیق شرح خدمات 

 

 اجرا و تعمیر و نگهداری سیستمهای ابزار دقیق و کنترل و اتوماسیون واحدهای صنعتی و تولیدی و کارخانجات 

  اجرا و تعمیر و نگهداری سیستمهای ابزار دقیق وDCS ESD, Field bus,  ......نفت و گاز  و نیروگاهی صنایعو 

 ...نصب تجهیزات ابزاردقیق شامل انواع ترانسمیترها , کنترل ولوها , گیج ها و 

Transmitter- thermocouple -Switch-Gauge-Analyzer-Control Valve-On Off Valve- Safety Valve 

  اجرایHOOK UP  تجهیزات ابزارقیق Air piping – Tubing)) 

  تست و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق Calibration    

  انجامLoop Test   انجام وCheck Loop آنالوگ و دیجیتال هایو تست سیگنال 

  نصب وتست و راه اندازی انواع تابلوهای کنترل و ابزار دقیق 

 فیبر نوری  انجام کابل کشی و سربندی کابلهای ابزار دقیق و کنترل و 

 اجرا و تعمیر و نگهداری سیستمهای اتوماسیون وPLC   واحدهای صنعتی و تولیدیو  کارخانه های فوالد 

  برق اضطراری نصب و راه اندازی  UPS  ،ری روم تباDC Charger   )سیستم برق مستقیم( 

 مربوط به  ابزاردقیق انجام کلیه کارهایPackage واحد های صنعتی 

 کامپیوتری اتاق کنترل و سیستم مونیتورینگ اجرای سیستمهای 

  اجرای سیستمSCADA و تله متری 

 تعویض سیستمهای قدیمی و فرسوده کنترل ابزار دقیق و اتوماسیون با سیستمهای مدرن جدید روز Revamping  

 کنترل هوشمند ساختمانی و صنعتی و کشاورزی و سامانه های ها سیستم اجرا وتعمیر و نگهداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شرکت یها پروژه سوابق  خالصه

 شرح کار سال اجرا کارفرما محل پروژه ردیف

پروژه برق و ابزاردقیق  1

 پاالیشگاه اصفهان

پاالیشگاه 

 اصفهان
 1397 شرکت هیربد نیرو

تکمیل کابل کشی نصب تابلو 

 وتجهیزات و سربندی

پروژه مانیتورینگ سایت  2

 مرکزی ایرانسل اصفهان
 اصفهان

آریا همراه شرکت 

 سامانه
1396-97 

اجرای زیرساخت کابل کشی نصب 

 تابلو وتجهیزات و سربندی

فوالد کاوه جنوب  2پروژه فاز  3

  SKSکیش 
 بندر عباس 

شرکت صنایع 

تجهیزات  پارس 

 سارایه

1396 
اجرای عملیات برق و اتوماسیون و 

 ابزاردقیق

4 
 97-1396 شرکت ایده کاشان نیروگاه کاشان

راه اندازی سیستم  نصب و پیش

 کنترل و تجهیزات ابزاردقیق

 97-1396 نیروگاه کاشان 20KVپروژه اصالح شبکه  5
نصب سینی و لدر و کابل کشی 

20KV 

 پروژه شهرک سالمت اصفهان 6

 (2)پارت 
 اصفهان

شرکت پارتاک ارم 

 آداک -

عملیات طراحی اجرا و نصب  1395-96

 تجهیزات الکتریکال

 فوالد سباپروژه توسعه  7
مجتمع فوالد 

 مبارکه
 کت صفا فوالد شر

اجرای عملیات برق و اتوماسیون و  1395

 ابزاردقیق

پروژه شهرک سالمت اصفهان  8

 (1)پارت 
 اصفهان

شرکت پارتاک ارم 

 آداک -

1394-95 
 عملیات نصب باسداکت و تابلوها

پروژه شهرک سالمت اصفهان  9

 (1)پارت 
 اصفهان

شرکت پارتاک ارم 

 آداک -

عملیات طراحی اجرا و نصب  1393-95

 تجهیزات الکتریکال

 مپنا-توان گستر اصفهان پروژه خط یک مترو اصفهان 10
1393 

 نصب سیستم برق

پروژه مدرنیزاسیون کوره بلند  11

 ذوب آهن اصفهان 2

ذوب آهن 

 اصفهان
 تام ایران خودرو

راه اندازی تامین نیروی نصب و  1392

 ابزاردقیق

فاز  Utilityپروژه ابزاردقیق  12

 پارس جنوبی 12

-پارس جنوبی

 کنگان

-شرکت الماتکو

 پتروپارس-دایلیم

1391 
 نصب ابزاردقیق

  Sub Stationعملیات اجرایی  1391 شرکت آریا حدید سیرجان طرح جهان فوالد سیرجان 13

پروژه هیپ لیچینگ مجتمع  14

 مس میدوک 

 -کرمان 

 شهربابک

شرکت .انی مس ک

 نصب کاویان

1390-1391 
 نصب و راه اندازی برق و ابزاردقیق

 شرکت دوام انرژی ساوه سیمان خاکستری ساوه 15
باز سازی سیستم آسیب دیده برق و  1390

 اتوماسیون واحد گریت کولر

 2*55نیروگاه حرارتی  16

مگاواتی طرح توازن ذوب 

 آهن اصفهان

ذوب آهن 

 اصفهان
 شرکت نصب نیرو

1389 

 نصب و راه اندازی ابزاردقیق

17 
طرح فوالد چهارمحال و 

 بختیاری
 سفید دشت

شرکت انرژی 

 گستر نصیر

نصب و راه اندازی سیستم برق  1389

ساختمانهای جانبی و  کنترل روم و 

 اجرای سینی کاری و نصب تابلوها 

18 
طرح توسعه ریخته گری 

 مبارکهمداوم مجتمع فوالد 

مجتمع فوالد 

 مبارکه

شرکت توکا فوالد 

شرکت تعمیرات  -

نیروی برق 

 اصفهان

1388-1389 

نصب و راه اندازی برق و ابزاردقیق و 

 اتوماسیون



 

 

 

 

 خالصه  سوابق پروژه ای پرسنل بصورت انفرادی 

 ردیف
 شرح کار کارفرما محل پروژه

1 
 رضاشرکت صنایع قائم  زرند کرمان پروژه فوالد زرند

نصب و راه اندازی برق و 

 ابزاردقیق و اتوماسیون

2 
 شرکت دوام انرژی زرین آباد پروژه  سیمان زنجان

نصب و راه اندازی برق و 

 ابزاردقیق و اتوماسیون

طرح توسعه ناحیه فوالد سازی مجتمع  3

 فوالد مبارکه
 فوالد مبارکه

شرکت  -شرکت ایریتک 

 مهندسی برق آرا

برق و نصب و راه اندازی 

 ابزاردقیق و اتوماسیون

4 
 ذوب آهن اصفهان طرح توسعه واحد آگلومراسیون ذوب آهن

شرکت پیشگامان فن 

 اندیش تهران

نصب و راه اندازی برق و 

 ابزاردقیق و اتوماسیون

5 
 نصب پستهای برق شرکت سایبر فوالد سبا طرح توسعه فوالد سبا

6 
 شرکت ساروج کنگان پروژه  سیمان کنگان

و راه اندازی برق و  نصب

 ابزاردقیق

7 
 شهرکرد پروژه سیمان شهرکرد

شرکت صنعتی فارس 

 اسکات

نصب و راه اندازی برق و 

 ابزاردقیق

8 

 کوهرنگ نیروگاه آبی کوهرنگ و مسجد سلیمان

شرکت تعمیرات 

نیروگاههای برق آبی 

 خوزستان

نصب و راه اندازی برق و 

 ابزاردقیق

پارس  8و7و6-5و4-3و2-1فازهای  9

 جنوبی

نصب و راه اندازی برق و  کنسرسیوم بین المللی عسلویه

 ابزاردقیق

 

 

 

 

 

 



 

 پروژه مانیتورینگ سایت مرکزی ایرانسل اصفهان

 

 

 SKSفوالد کاوه جنوب کیش مجتمع  2فاز پروژه 

 

 



 

 پروژه توسعه فوالد سبا )مجتمع فوالد مبارکه(

 

 

 پروژه شهرک سالمت اصفهان

 

 



 

 

 مترو اصفهانپروژه برق 

 

  



 

 ذوب آهن اصفهان 2پروژه مدرنیزاسیون کوره بلند 

 

 

 )کنگان(پارس جنوبی 12فاز  Utilityپروژه ابزاردقیق 

 



 

 طرح جهان فوالد سیرجاناجرای سینی و لدر پست برق 

 

 

 شهر بابک(-)کرمان پروژه هیپ لیچینگ مجتمع مس میدوک

 

 



 

 کارخانه سیمان ساوه اتوماسیون واحد گریت کولرباز سازی سیستم آسیب دیده برق و 

 

 

 پروژه نصب و راه اندازی ابزار دقیق نیروگاه حرارتی طرح توازن ذوب آهن صفهان

 

 



 

 پروژه اجرای سیستم برق ساختمانهای جانبی طرح فوالد چهارمحال بختیاری

 

مجتمع  2ماشین ریخته گری پروژه نصب و راه اندازی برق ، ابزاردقیق و اتوماسیون طرح توسعه 

 فوالد مبارکه

 

 



 

 مدیره هیئت یکار سوابق و تجارب شرح و رزومه

 عیسی احمدی پبدنی

 سمت : رئیس هیئت مدیره

 مدرک تحصیلی : برق ) الکتروتکنیک (

 1356تاریخ تولد :

 پایان کار شروع کار عنوان شغل شرکت پیمانکار کارفرما نام پروژه ردیف

1 
مانیتورینگ سایت مرکزی پروژه 

 ایرانسل اصفهان
 شرکت آریا همراه سامانه

شرکت آذرخش کنترل 

 اسپادانا
 1397/05/10 1396/11/15 سرپرست کارگاه

 پارس سارایه فوالد کاوه جنوب کیشپروژه  2
شرکت آذرخش کنترل 

 اسپادانا
 1397/02/15 1396/08/20 مدیرپروژه

 ایده -شرکت کاال نیروگاه کاشان 3
شرکت آذرخش کنترل 

 اسپادانا
 1397/12/29 1396/06/01 سرپرست  کارگاه

4 
توسعه فوالد سبا )مجتمع روژه پ

 فوالد مبارکه(

مشارکت صفا فوالد 

 ،تامکار ، میکا سازه

شرکت آذرخش کنترل 

 اسپادانا
 1395/12/30 1395/04/23 سرپرست کارگاه

 پارتاک ارم پروژه شهرک سالمت اصفهان 5
کنترل  شرکت آذرخش

 اسپادانا
 1395/04/23 1393/09/25 مدیر اجرا

 مپنا-توان گستر پروژه خط یک مترو اصفهان 6
شرکت آذرخش کنترل 

 اسپادانا
 1393/06/30 1392/09/02 سرپرست اجرا

7 
 2پروژه مدرنیزاسیون کوره بلند 

 ذوب آهن اصفهان
 شرکت تام ایران خودرو

شرکت آذرخش کنترل 

 اسپادانا
 1392/06/06 1392/03/06 سرپرست اجرا

8 
 12فاز  Utilityپروژه ابزاردقیق 

 پارس جنوبی

-دایلیم-شرکت الماتکو

 پتروپارس

شرکت آذرخش کنترل 

 اسپادانا
 1392/01/31 1391/08/15 سرپرست کارگاه

9 
پروژه هیپ لیچینگ مجتمع مس 

 میدوک

 -شرکت کانی مس 

 شرکت نصب کاویان

شرکت آذرخش کنترل 

 اسپادانا
 1391/06/31 1390/03/25 سرپرست کارگاه

 شرکت دوام انرژی سیمان خاکستری ساوه 10
شرکت آذرخش کنترل 

 اسپادانا
 1390/03/20 1390/03/01 سرپرست اجرا

11 
نیروگاه حرارتی طرح توازن ذوب 

 آهن اصفهان
 شرکت نصب نیرو

شرکت آذرخش کنترل 

 اسپادانا
 1389/12/29 1389/04/14 سرپرست کارگاه

 شرکت انرژی گستر نصیر طرح فوالد چهارمحال و بختیاری 12
شرکت آذرخش کنترل 

 اسپادانا
 1389/04/10 1389/01/06 سرپرست اجرا

13 
پروژه طرح توسعه ریخته گری 

 مجتمع فوالد مبارکه

 -شرکت توکا فوالد 

شرکت تعمیرات نیروی 

 برق اصفهان

شرکت آذرخش کنترل 

 اسپادانا
 1388/12/29 1388/06/01 سرپرست اجرا

14 
پروژه بهره برداری ونمک زدایی 

 مسجد سلیمان

شرکت ملی مناطق نفت 

 خیز جنوب

آریا توان  –مشارکت الماتکو 

 طرح
 1388/04/31 1387/02/01 سوپر وایزر برق و ابزار دقیق

 شرکت سیمان شهرکرد پروژه سیمان شهرکرد 15
شرکت صنعتی فارس 

 اسکات

و ابزار سرپرست اجرای برق 

 دقیق
1385/08/06 1386/11/07 

 1385/08/01 1385/05/08 سوپر وایزر برق و ابزار دقیق شرکت مهندسی هماد انرژی شرکت سیمان ساوه پروژه سیمان ساوه 16

17 
واحد اتیل بنزن پتروشیمی پارس 

 عسلویه
 1385/04/31 1384/06/01 سوپر وایزر برق و ابزار دقیق چگالش-مشارکت دایلیم شرکت پتروشیمی پارس 

18 
خرید و نصب سیستمهای دقیق 

 اندازه گیری دبی نفت

شرکت ملی مناطق نفت 

 خیز جنوب
 1384/05/31 1383/12/20 سوپر وایزر برق و ابزار دقیق الماتکو  -مشارکت دریا پا ال

19 
طرح و توسعه میدان گازی پارس 

 5و4جنوبی فازهای 
 1383/12/10 1383/02/14 سوپر وایزر نصب ابزار دقیق مهندسی الماتکوشرکت  هیوندای  -شرکت انی 

20 
واحد پتروشیمی امیرکبیر 

 ماهشهر
 پید ک -شرکت چگالش 

شرکت مهندسی تیرک 

 شهاب

تکنسین ارشد برق و ابزار 

 دقیق
1382/06/31 1383/01/30 

21 
طرح و توسعه صنایع شیمیایی 

 (LABایران)پروژه 
LG 

سپید شرکت فنی تجیزات 

 سامن
 1382/05/28 1382/04/14 تکنسین برق و ابزار دقیق

22 
طرح و توسعه میدان گازی پارس 

 1جنوبی فاز 

 -شرکت پترو پارس 

 دایلیم
 شرکت مشاورین زمان نو

سوپر وایزرنصب ابزار 

 دقیق)پیش راه اندازی(
1381/10/22 1382/06/03 

23 
طرح و توسعه میدان گازی پارس 

 1جنوبی فاز 
 شرکت پتروپارس 

 -شرکت صنایع آذر آب

 شرکت  مهندسی الماتکو

تکنسین ابزار دقیق نصب 

 تجهیزات
1381/01/01 1381/10/30 

24 
طرح و توسعه میدان گازی پارس 

 2و3جنوبی فاز 

شرکت هیوندای تحت 

 نظارت شرکت توتال

شرکت فنی مهندسی 

 الماتکو

تکنسین ابزار دقیق نصب 

 تجهیزات
1380/02/14 1380/12/29 

 شرکت سازه  پروژه اکریلیک جدید اصفهان 25
گروه برق و ابزار دقیق 

 شرکت پلی اکریل ایران
 1379/10/04 1378/08/16 تکنسین برق و ابزار دقیق

 پروژه نیروگاه اتمی بوشهر 26
شرکت مهندسین مشاور 

 )ایراتم(

شرکت نیرو رسانی برق 

 فارس

تکنسین برق و سرپرست 

 گروه نصب
1377/11/22 1378/07/25 

27 
معاونت تحقیقات و جهاد 

 خورکفایی نزاجا
 نزاجا نزاجا

تکنسین برق 

 )تعمیرونگهداری(
1376/05/18 1377/10/18 

 1375/12/03 1375/10/03 تکنسین ابزار دقیق  شرکت فنی مهندسی دریز شرکت ملی نفت ابران پروژه پاالیشگاه بندرعباس 28

29 
قطران زغال پروژه پاالیشگاه 

 سنگ
 شرکت مهندسی استیم

شرکت فنی و مهندسی 

 بهسازان برق

تکنسین برق )نصب 

 تجهیزات الکتریکی(
1374/11/25 1375/09/07 



 
 

 مدیره هیئت یکار سوابق و تجارب شرح و رزومه

 فریدون احمدی

 و مدیر عامل سمت : عضو هیئت مدیره

 ( مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی برق ) الکترونیک

 1353تاریخ تولد :
 پایان کار شروع کار عنوان شغل شرکت پیمانکار کارفرما نام پروژه ردیف

1 

پروژه برق و 

ابزاردقیق پاالیشگاه 

 اصفهان

شرکت هیربد 

 نیرو

شرکت آذرخش 

 کنترل اسپادانا
 1397/09/30 1397/05/01 کارگاه سرپرست 

 نیروگاه کاشان 2
 -شرکت کاال

 ایده

شرکت آذرخش 

 کنترل اسپادانا
 1397/12/29 1396/07/01 کارگاه سرپرست 

3 
پروژه شهرک 

 سالمت اصفهان
 پارتاک ارم

شرکت آذرخش 

 کنترل اسپادانا
 1396/12/29 1393/09/25 کارگاه سرپرست 

 زرین آباد پروژه  سیمان زنجان 4
شرکت دوام 

 انرژی

نصب و راه اندازی 

برق و ابزاردقیق و 

 اتوماسیون
1392/02/10 1392/11/15 

5 

پروژه ابزاردقیق 

Utility  12فاز 

 پارس جنوبی

-شرکت الماتکو

-دایلیم

 پتروپارس

شرکت آذرخش 

 کنترل اسپادانا
 1392/01/31 1391/08/15 سرپرست اجرا

 طرح فوالد سیرجان 6
شرکت آریا 

 حدید

شرکت آذرخش 

 کنترل اسپادانا
 1391/08/10 1391/05/01 سرپرست کارگاه

7 

فوالد طرح توسعه 

سازی مجتمع فوالد 

 مبارکه

 شرکت ایریتک
شرکت مهندسی 

 برق آرا

سرپرست اجراء 

 نصب و راه اندازی
1388/10/15 1391/04/01 

8 

پروژه طرح توسعه 

ریخته گری مجتمع 

 فوالد مبارکه

شرکت توکا 

 فوالد 

شرکت تعمیرات 

نیروی برق 

 اصفهان

پیمانکار برق و 

 ابزاردقیق
1388/06/01 1388/10/15 

9 

طرح توازن ذوب 

آهن پروژه توسعه 

 آگلومراسیون

شرکت ذوب 

 آهن اصفهان

شرکت پیشگامان 

 فن اندیش تهران

سرپرست اجراء 

 نصب و راه اندازی
1386/06/01 1388/09/30 

10 

طرح توسعه چهار 

واحد نیروگاه مسجد 

 سلیمان

نیروگاه مسجد 

 سلیمان

شرکت تعمیرات 

نیروگاههای برق 

 آبی خوزستان

اجراء  سرپرست

 نصب و راه اندازی
1385/02/01 1386/05/07 

11 
پروژه نیروگاه 

 کوهرنگ

نیروگاه 

 کوهرنگ

شرکت تعمیرات 

نیروگاههای برق 

 آبی خوزستان

سرپرست اجراء 

 نصب و راه اندازی
1383/02/08 1385/02/01 

 پروژه فوالد سبا 12
مجتمع فوالد 

 مبارکه

شرکت مونتاژ 

 صنعت ایران

تکنسین نصب و 

 اندازی راه
1387/06/01 1381/04/31 

 

 



 

 مدیره هیئت یکار سوابق و تجارب شرح و رزومه

 ارسالن عبدالهی

 سمت : نایب رئیس هیئت مدیره

 مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی برق ) قدرت (

 1356تاریخ تولد :

 پایان کار شروع کار عنوان شغل شرکت پیمانکار کارفرما نام پروژه ردیف

 دفتر مرکزی شرکت 1
شرکت آذرخش 

 کنترل اسپادانا
 - 1397/01/15 مدیر مهندسی  -

2 
شهرک پروژه 

 سالمت اصفهان
 پارتاک ارم

شرکت آذرخش 

 کنترل اسپادانا

سرپرست دفتر 

 فنی
1393/09/25 1396/12/29 

3 
بهره برداری پستهای 

 برق

شرکت توزیع 

 برق اصفهان

شرکت تعاونی برق 

 اصفهان
 - 1391/01/15 کارشناس برق

4 
پروژه هیپ لیچینگ 

 مجتمع مس میدوک

شرکت کانی 

شرکت  -مس 

 نصب کاویان

شرکت آذرخش 

 کنترل اسپادانا

دفتر   سرپرست

 فنی
1390/03/25 1390/12/29 

5 

نیروگاه حرارتی 

مگاواتی طرح  2*55

توازن ذوب آهن 

 اصفهان

شرکت نصب 

 نیرو

شرکت آذرخش 

 کنترل اسپادانا

سرپرست دفتر 

 فنی
1389/04/14 1389/12/29 

6 
طرح توسعه  مجتمع 

 فوالد سبا
 شرکت سایبر شرکت ایریتک

سرپرست اجراء 

 نصب و راه اندازی
1389/01/15 1389/03/25 

7 

پروژه طرح توسعه 

ریخته گری مجتمع 

 فوالد مبارکه

شرکت توکا 

شرکت  -فوالد 

تعمیرات نیروی 

 برق اصفهان

شرکت آذرخش 

 کنترل اسپادانا

سرپرست دفتر 

 فنی
1388/07/01 1388/12/29 

8 
سیمان ساروج 

 کنگان
 1388/02/30 1386/01/18 نظارت برق شرکت ساروج

9 
پارس  8و7و6فازهای

 جنوبی
TOYO/IDRO/JGC&DAELIM 1386/01/15 1383/01/15 سوپروایزر برق 

 1383/12/25 1383/06/15 سوپروایزر برق JKT پتروشیمی برزویه 10

 1383/06/10 1382/08/16 سوپروایزر برق IDRO&DAELIM پارس جنوبی 1از ف 11

12 
پارس  3،2ازهای ف

 جنوبی
HYUNDAI 1382/08/11 1380/05/22 سوپروایزر برق 

13 
نایع الکترونیک ص

 ایران
 1379/05/10 1378/12/11 فورمن برق صایران

14 

رکت مهندسی ش

ساخت تجهیزات  

 میالد

 1376/12/28 1376/08/18 تکنسین برق شرکت مهندسی میالد

 

 

 



 

      لیست ابزارآالت

 توضیحات مشخصات واحد مقدار نوع ابزار ردیف

     دستگاه 2 اینچ 4برقی  حدیده )دایس( 1

     دستگاه 2 اینچ 2حدیده )دایس( برقی  2

     دستگاه 2 اینچ 2 حدیده )دایس( دستی 3

     دستگاه 2 خم کن هیدرولیک 4

     دستگاه PG 2خم کن و حدیده  5

     دستگاه 3 پانچ هیدرولیک 6

     دستگاه 2 ترانس جوش سه فاز 7

     دستگاه 6 ترانس جوش تک فاز 8

005 کابل و انبر جوش 9      متر 

     ست 8 تجهیزات جوشکاری 10

     دستگاه 10 سنگ فرز 11

     دستگاه 10 مینی سنگ 12

     دستگاه 5 دریل هیلتی 13

     دستگاه 10 دریل آهن 14

   دستگاه 2 اره برقی  15

   ست 10 ست کامل آچار تخت و رینگی 16

   ست 5 آچار بوکسست کامل  17

   ست 5 آچار فرانسه 18

05 انبر دست و سیم چین و سیم لخت کن 19    عدد 

010 انواع پیچ گوشتی 20    عدد 

02 جعبه ابزار 21    عدد 

   دستگاه 10KV  2دستگاه تست عایقی کابل )میگر( 22

   دستگاه 5KV  3دستگاه تست عایقی کابل )میگر( 23

   دستگاه 5 دیجیتالمولتی متر  24

   عدد 5 پرس کابلشو هیدرولیک  25

   عدد 5 پرس کایلشو دستی 26

   عدد 8 قیچی کابل 27

   عدد 10 پرس کابلشوی دستی 28

   عدد 4 تلفن چک 29

   عدد 4 فنر کابل کشی 30

   عدد 5 سشوار صنعتی 31

   دستگاه 2 لیفتراک دستی 32

   دستگاه 4 چین پالگ 33

    دستگاه 1 وینچ کابل کشی 34

   دستگاه 3 ترکمتر 35

   دستگاه 4 چین پالک )جرثقیل دستی( 36

 

 



 
 

 لیست ماشین آالت و تجهیزات کار گاهی   

 توضیحات تعداد مشخصات فنی نام دستگاه ردیف

   2 پیکان خودرو وانت  1

   3 پراید -پژو خودرو سواری 2

   2 متری9 کانتینر 3

   3 متری6 کانکس  4

  6   کامپیوتر  5

  DELL 4 لپ تاپ 6

  hp 5  پرینتر 7

  ست6   لوازم اداری 8

  1   ژنراتور 9

  1   اره آتشی پایه دار 10

  2 تن3 لیفتراک دستی 11

  4   ابزار برشکاری 12

  10   خرک کابل کشی 13

  100   رولیک کابل 14

  1   وینچ کابل کشی 15

  DYMO 1 دستگاه نصب لیبل فلزی 16

  KENWOOD 6 دستگاه بی سیم  17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ELECTRICAL EQUPMENT LIST 

No Range Manuf. Model Equipment Name Row 

2 0 - 500 A              0 - 1500 A MARCKEN  ENG   Current  Injection  test  set 1 

3 
0 - 1 KV                     0 - 5 KV                     
0 - 10 KV 

SEW 
  

Digital  H-V  Insulation  
Tester 

2 

1 0 - 80 KV SEBA   HV - Test  Set 3 

6 
0 - 400 V  AC            0 - 350 V  DC            
0 - 100 AMP AC       0 - 600 S 

MARCKEN  ENG   Multi  Testsr 4 

1 0 - 1000 A KYORITSU   Leakage  Current  Tester 5 

1 0 - 250 V EMERSUN   Voltage  Regulator 6 

1 0 - 110 V  PC     DC Power Supply 7 

1 0 - 54 OHM RRT   Variable Resistance 8 

3 
DC  AMP             AC   AMP            
OH  AMP 

KYORITSU 
  

Digital Clemp Meter 9 

1 0 - 2000 A TABESH   ELEC   Current  Injector 10 

1 0 - 4000 V 
ZENITH  

ELECTRONIC   
Voltage  Regulator (3 
Phase) 

11 

1 0 - 2000 rpm LOTROUN   Digital PRM Indicator 12 

1 L1,L2,L3 KYORITSU   Phase Squence Tester 13 

1 0 - 2KV Iran   Voltage Source 14 

1 CMC 156     Owmicron 15 

1 650 SVERKER   Sverker 16 

1       Time Test 17 

1       Contact  Resistance 18 

1 0.1 mili amper     Digital Clemp Meter 19 

      

      

 

 

 INSTRUMENT  EQUPMENT LIST 

No Range Manuf. Model Equipment Name Row 

1   FLUKE 725 Process Calibrator 1 

1 (- 1 - 700 bar )               DRUCK PV - 4111 Pressure Calibrator 2 

1 0 - 700 bar                TEKNOW PC - 700 Pressure Calibrator 3 

1 (- 1 - 7 bar )               FLUKE 718 Pressure Calibrator 4 

1   TEKNOW 100 MA Source 5 

1   KYORITSU 1008 Miitimeter 6 

1 (- 1 - 20 bar )               ASHCROFT DI1005PS Digital Presser Gauge 7 

1 0 - 700 bar                ASHCROFT DI1005PS Digital Presser Gauge 8 

1   ASHCROFT DI1005PS Digital Presser Gauge 9 

1 50 - 650 C                TEKNOW TC650 Temperetur Calibrator 10 

1 (- 40 - 125 C)                TEKNOW TC125 Temperetur Calibrator 11 

1 0 - 700 bar                    Dead Weight Tester 12 

1 0 - 2 bar                    Standard Test Gauge 13 

1 0 - 60 bar                    Standard Test Gauge 14 

1 0 - 1600 bar                    Standard Test Gauge 15 

1       Hart Communicator 16 

      

 

 



 
 

 

 چارت سازمانی گروههای اجرایی :

 

 


