
 

 

 

 سال اجرا نام كارفرما شرح كار رديف

 1400 شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم انجام خدمات برشکاری و خمکاری تیوب 1

2 
گزارشات آزمونهای مخرب و غیر مخرب بر روی بویلـــر بازرسي و ارائه 

 نیروگاه حلب ٥واحد 
 1400 برداری و تعمیراتي مپناشرکت بهره

3 
مجتمع  UTواحد  Aدیده  انجام تعمیرات و بازسازی بویلر آسیب

 پتروشیمي بندر امام
 1400 شرکت پتروشیمي بندرامام

 1400 شرکت تولید نیروی برق سهند نیروگاه سهند FAN.R.G ساخت یک دستگاه ایمپلر و پوسته 4

 1400 شرکت تولید برق کربال ) عراق(  GE FRAME 9اورهال یک دستگاه ژنراتور  5

 1400 شرکت تولید برق نجف ) عراق( GE FRAME 9اورهال دو دستگاه ژنراتور  6

 1399 افق تامین انرژی طوسشرکت  جهت بسکتهای ایر هیتر بویلر   Aتن ورق کورتن استیل 94تامین  7

 1399 شرکت افق تامین انرژی طوس های کراس اور توربین های فشار قوی و متوسطتامین لوله 8

 1399 شرکت تولید نیروی برق دماوند تامین قطعات فلیم تیوب 9

 1399 شرکت تولید نیروی برق کرمان تامین دو هزار شاخه لوله  10

11 
) پره های ثابت و  GT8C2بازسازی قطعات توربین گاز توربین آلستوم 

 متحرک و اقالم جانبي(
 1399 شرکت تولید برق نجف ) عراق(

 1399 نیروگاه سیکل ایسین تامین اقالم ابزاردقیق نیروگاه ) با مشارکت شرکت بارز نیروی کریمان( 12

13 
بخار ) با مشارکت شرکت تامین یک دستگاه سیستم تصفیه روغن توربین 

 بارز نیروی کریمان(
 1399 نیروگاه بخار بندرعباس

 لیست سفارشات انجام شده توسط شرکت پویش گستر صنعت

 



 

 

 

 1399 شرکت تولید نیروی برق دماوند  ٥ورژن  V94-2قلم  قطعات توربین گاز  24فروش  14

 1399 شرکت دابو صنعت خمکاری تیوب بویلر 15

 1399 تامین انرژی طوسشرکت افق  هاو خمکاری لوله 3ها و متعلقات سوپرهیترخرید لوله 16

 1399 شرکت مدیریت تولید برق شازند 6ساخت و تحویل یک عدد تیوب شیت برای هیتر فشار ضعیف شماره  17

 نیروگاه تبریز 2خرید، ساخت و نصب باندلهای اکونومایزر بویلر واحد  18
شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان 

 شرقي
1399 

19 
 2سوپرهیتر گرم ثانویه بویلر واحد خرید، ساخت و نصب باندلهای 

 نیروگاه تبریز

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان 

 شرقي

1399 

20 
خرید، ساخت و نصب باندلهای سوپرهیتر دما پایین به همراه واتروال 

 نیروگاه تبریز 2بویلر واحد 

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان 

 شرقي

1399 

 نیروگاه تبریز 2های بویلر واحد خرید لوله 21
شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان 

 شرقي

1399 

 1399 شرکت مدیریت تولید برق اهواز)رامین( نیروگاه رامین 3تیوب کویل اواپراتورآب مقطر ساز واحد ری 22

 99-98 شرکت تولید نیروی برق سهند ساخت یک دستگاه هیتر فشار قوی نیروگاه سهند بناب 23

24 
سوپر هیتر مرحله اول و دوم مولد بخار نیروگاه سیکل های خرید لوله

 ترکیبي
 99-98 شرکت تولید نیروی برق یزد

25 
نیروگاه سیکل ترکیبي  3و  2،  1های بویلرهای خمکاری و تعویض لوله

 یزد
 99-98 شرکت تولید نیروی برق یزد

 99-98 بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صباشرکت  خرید لوله های سوپرهیتر نیروگاه شهید مدحج اهواز )زرگان( 26

27 
ای واحد بخار یک  و بویلرهای سیکل ترکیبي بازدیدهای میان دوره

 کازرون
 1398 شرکت خدمات بازرگاني آینده نگر مهر

 1398 شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم 4تعمیرات اساسي و بازسازی بویلر واحد  28

 1398 شرکت تولید نیروی برق سهند نیروگاه سهند  GRFتعمیر و بازسازی روتور و ایمپلر  29



 

 

 

 1398 شرکت تعاوني کارکنان نیروگاه یزد F5خرید یک ست نازل ردیف اول توربین گازی  30

 1398 شرکت تولید نیروی برق اصفهان نیروگاه اصفهان 3ساخت کویل استیم ایرهیترهای بویلر واحد  31

32 
تامین و ساخت اتصاالت نگهدارنده لوله های آب بر برج خنک کن 

 نیروگاه زرند
 1398 شرکت تولید نیروی برق کرمان

 1398 افق تامین انرژی طوس خرید، نصب و راه اندازی استیم ایرهیتر ثانویه نیروگاه طوس 33

 1398 شرکت تولید نیروی برق لوشان واحد بخار نیروگاه لوشان A3و  A2خرید )ساخت( هیترهای فشار ضعیف  34

 1397 شرکت مدیریت تولید برق بیستون تعمیرات اساسي بویلر واحد بخار شماره یک  35

 1397 شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم بازسازی یک دستگاه هدر اکونومایزر 36

 1397 تولید نیروی برق کرمانشرکت  خرید دو هزار شاخه لوله فوالدی مورد نیاز بویلرهای نیروگاه زرند 37

 1397 شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم خمکاری لوله های سوپر هیتر نیروگاه 38

39 
ای واحد  بخار دو  و  بویلرهای سیکل ترکیبي بازدیدهای میان دوره

 کازرون
 1397 شرکت خدمات بازرگاني آینده نگر مهر

40 
و بویلرهای سیکل ترکیبي ای واحد  بخار سه بازدیدهای میان دوره

 کازرون
 1397 شرکت خدمات بازرگاني آینده نگر مهر

 1397 شرکت تولید نیروی برق تهران متر لوله واتر وال بویلر 1٥00خرید  41

 1397 شرکت برق منطقه ای فارس نیروگاه خارک GEF5خرید لوازم یدکي جهت توربین گازی  42

 1397 شرکت تولید نیروی برق یزد آلستوم GEF9خرید لوازم یدکي مولد  43

 1396 شرکت صنایع مس ایران GEF5تعمیرات مسیر داغ توربین  44



 

 

 

 1396 شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربي نیروگاه ترکیبي خوی 2تعمیر هارپهای فیدواتر هیتر بویلر 45

 1396 شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم ( GEبخار)های بویلر و هدر اکونومایزر واحد یک تعمیرات اساسي لوله 46

 1396 شرکت مدیریت تولید برق لوشان کرافت  V93.1اورهال توربین، کمپرسور و ژنراتور واحد گازی  47

 1396 شرکت تولید نیروی برق بندر عباس نیروگاه بندر عباس 3ساخت یک دستگاه هیتر فشار پایین شماره  48

 1395 شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر کانوکشن بویلر کارخانه شکر هایتعویض لوله 49

 1395 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي بخار 1تعمیر و بازسازی ایزوالسیون داخلي و بیروني دودکش واحد  50

 1395 شرکت سهامي برق منطقه ای سیستان و بلوچستان ساخت  لوله های سوت بالور 51

52 
های واتر وال و سوپر هیتر و تعویض هدر اسپری از لولهتعویض بخشي 

 واتر وال واحد دوم نیروگاه زرند
 1395 شرکت مدیریت تولید برق زرند

 1395 شرکت مدیریت تولید برق زرند بازرسي، سرویس و باالنس روتور توربین واحد دوم نیروگاه زرند 53

 1395 شرکت سهامي برق منطقه ای یزد نیروگاه سیکل ترکیبي یزد G12تعمیرات اساسي مولد  54

 1395 شرکت مدیریت تولید برق زرند تعمیرات اساسي توربوست واحد دوم نیروگاه زرند 55

 1395 شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح نیروگاه دورود BBCتعمیرات نیمه اساسي واحد یک  56

57 
نیروگاه بخار شهید  ٥فشار قوی شماره تعمیرات اساسي ری تیوب هیتر 

 رجائي
 1395 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي

 1395 شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم GEهای ری هیتر و سوپرهیتر واحد چهار تعویض لوله 58

 1395 شرکت تولید نیروی برق آبادان و کلیه متعلقات مربوطه F9خرید یک ست  نازل ردیف اول  59



 

 

 

 1395 شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربي نیروگاه شوباد  V94.2های متحرک و ثابت توربین گازی خرید پره 60

 1395 شرکت تولید نیروی برق آذربایجان خرید کوپلینگ انعطافي ما بین توربین و جعبه دنده 61

 1395 آذربایجان شرقيشرکت مدیریت تولید برق  تعمیرات عایق رفرکتوری بویلر و توربین 62

63 
نیروگاه سیکل ترکیبي  GE-F9خرید لوازم یدکي توربین های گازی 

 فارس
 1395 شرکت مولد نیروگاهي تجارت فارس

 1395 شرکت آب و برق کیش GEF6 & GEF5خرید قطعات توربین  64

 1395 تولید برق نکاشرکت مدیریت  ری تیوب و تغییر طراحي یک دستگاه هیتر فشار قوی واحد یک بخار 65

 1395 شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربي ارومیه  3واحد  V94.2تعمیرات اساسي  66

 1394 برداری و تعمیرات نیروگاه صباشرکت بهره F5خرید نازل مرحله اول توربین گازی  67

 1394 کرمانشرکت برق منطقه ای  های بویلر نیروگاه زرند کرمانخمکاری و تعویض لوله 68

 1394 شرکت مدیریت تولید برق بعثت ساخت دو دستگاه هیتر فشار قوی 69

 1394 گروه نو آوران تجهیزات صنعتي پایا Fuel Nozzle (DNLتأمین ) 70

 1394 شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقي خرید لوله های بویلر 71

72 
نیروگاه سیکل  V1394.2آیتم لوازم یدکي واحد های گازی  88خرید 

 ترکیبي شهدای پاکدشت)دماوند(
 1394 شرکت مدیریت تولید برق دماوند

 1394 شرکت سهامي برق منطقه ای سیستان و بلوچستان و پین آن F5ست  نازل ردیف دوم  ٥خرید  73

 1394 بلوچستانشرکت سهامي برق منطقه ای سیستان و  و پین آن F5ست  پره متحرک ردیف دوم  ٥خرید  74



 

 

 

 1393 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي متر مربع( و بیروني 2٥00تعمیر و بازسازی ایزوالسیون داخلي ) 75

76 
جهت  V94.2های گازی از نوع های متحرک و ثابت توربینتأمین پره

 نیروگاه سیکل ترکیبي کرمان
 1393 شرکت تولید نیروی برق کرمان

77 
واحد یک بخار  6و  ٥های هیترهای فشار قوی تیوبتأمین و تعویض 

 نیروگاه شهید مدحج اهواز)زرگان(
 1393 شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

 1393 گروه نوآوران تجهیزات صنعتي پایا )پتروشیمي پارس( MS5002Dهای گازی توربین  cover plateتأمین  78

 1393 شرکت سهامي برق منطقه ای یزد نیروگاه سیکل ترکیبي یزد G12تعمیرات اساسي مولد  79

 1393 گروه نوآوران تجهیزات صنعتي پایا )پتروشیمي پارس( MS5002Dهای گازی های کمپرسور توربینتأمین  باندل 80

 1392 شرکت مدیریت تولید برق زرند های کندانسور واحد اول نیروگاه زرندتعویض تیوب شیت و لوله 81

 1392 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي بخار 3تعمیر و بازسازی ایزوالسیون داخلي و بیروني دودکش واحد  82

 1392 شرکت پتروشیمي مبین GEF9تامین یک ست الینر  83

 1392 شرکت مدیریت تولید برق بعثت 2تعمیرات اساسي بویلر واحد  84

 1392 شرکت پتروشیمي مبین   GEF9قلم قطعات اصلي توربین گازی  1٥تأمین  85

 1392 شرکت پتروشیمي مبین  GEF9قلم قطعات اصلي توربین گازی  14تأمین  86

 1392 شرکت پتروشیمي مبین  GEF9قلم قطعات اصلي توربین گازی  11تأمین  87

 1392 شرکت مدیریت تولید برق اهواز)رامین( نیروگاه 6تأمین قطعات داخلي توربین واحد شماره  88

 1392 شرکت مدیریت تولید برق زرند تامین  یکدستگاه کارتریج یونیت پمپ مازوت نیروگاه زرند 89



 

 

 

 1392 شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران)چوکا( مگاواتي 1٥تعمیرات اساسي و اورهال توربین و ژنراتور  90

 1392 گروه نو آوران تجهیزات صنعتي پایا ، پتروشیمي پارسNOUVO PIGNONE(HP+LP,MS5002Dتأمین روتور) 91

 1391 ای کرمانشرکت برق منطقه های کندانسورشاخه لوله 4000تامین  92

 1391 نیروگاه ناصریه F6تعمیرات اساسي توربین گازی  93

 1391 برداری نیروگاه طرشت شرکت بهره های کندانسور شاخه لوله 4000تامین  94

 1391 شرکت پتروشیمي مبین 8139٥9019سفارش شماره GEF9لوازم یدکي توربین گازی  95

 1391 ای سیستان و بلوچستانشرکت برق منطقه GEF5خرید قطعات یدکي  96

 1391 شرکت مدیریت تولید برق بعثت عدد باندل سوپرهیتر واحد یک نیروگاه 60خرید و ساخت  97

 1391 شرکت پتروشیمي مبین GEF9قلم لوازم یدکي توربین گازی  78تأمین  98

 1390 شرکت مدیریت تولید برق زرند اجرای عملیات بازسازی بویلر به صورت کلید در دست 99

 1390 شرکت مدیریت تولید برق زرند ساخت دستگاه کولر روغن توربین و دستگاه تیوب باندل یدکي کولر 100

 1390 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي بخار 1الینینگ جداره داخلي سیلندر دودکش واحد  101

 1390 شرکت برق منطقه ای یزد نیروگاه شهید زنبق یزد G11تعمیرات اساسي مولد  102

 1390 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي خرید لوله های استینلس استیل بدون درز ری هیتر بویلر 103

 1389 ای هرمزگان شرکت برق منطقه های واتروال بندر عباسخرید و ساخت پنلها و دمونتاژ و مونتاژ لوله 104



 

 

 

 1389 شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان  G11گیربکس اصلي واحد  6بازسازی کامل یاتاقان شماره  105

 1389 شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظری  4های سوپر هیتر بویلر واحد شماره تعویض لوله 106

 1389 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي  بخار  4تعمیرات اساسي بویلر واحد  107

 1389 شرکت مدیریت تولید برق زرند کرمان تعویض تیوب شیت و لوله های ایر هیتر واحد یک بخار 108

 1388 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي بخار 3تعمیرات اساسي بویلر و تجهیزات جانبي واحد  109

 1388 شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان  GEF5قلم قطعات توربین گازی 12تهیه و تأمین  110

 1388 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي بخار 3تعمیرات اساسي داکت واکسپنشن جوئینتهای واحد  111

 1388 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي بخار 3دودکش جداره داخلي واحد تعمیرات اساسي الینینگ  112

 1388 شرکت مدیریت تولید برق زرند کرمان تعمیرات اساسي توربین بخار  113

 1388 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي تعمیرات اساسي بویلر و تجهیزات جانبي واحد یک بخار 114

 1388 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي تجهیزات جانبي واحد دو بخار تعمیرات اساسي بویلر و 115

 1388 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي تعمیرات اساسي بویلر و تجهیزات جانبي واحد چهار بخار 116

 1388 شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان تأمین کابلهای ترموکوپل  117

 1388 شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان GEF5های توربین گازی تأمین سیل و پین 118

 1388 ای آذربایجان شرکت برق منطقه GEF9تأمین نازل سوخت توربین گازی  119



 

 

 

 1388 شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان Roperهای سوخت تایپ تأمین پمپ 120

 1388 شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان GEF5تأمین ترانزیشن پیس توربین گازی  121

 1388 شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان GEF5های ردیف اول و دوم توربین گازی تأمین پره 122

 1388 بلوچستانای سیستان و شرکت برق منطقه GEF5تأمین نازلهای ردیف اول و دوم توربین گازی 123

 1388 شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان GEF5توربین گازی  Kتأمین ترموکوپل اگزوز تایپ  124

 1388 ای سیستان و بلوچستان شرکت برق منطقه GEF5تأمین انژکتور سوخت و بردهای الکترونیکي توربین گازی  125

 1388 شرکت برق منطقه ای یزد  نیروگاه سیکل ترکیبي یزد V93.2تعمیرات اساسي توربین و ژنراتور واحد  126

 1387 شرکت مدیریت تولید برق زرند کرمان  های هیتر فشار قویتأمین، ساخت و تعویض لوله 127

 1387 شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان GEF5گازی  ٥تعمیرات واحد  128

مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستانشرکت  GEF5گازی  6تعمیرات واحد  129  1387 

 1387 شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان GEF5تهیه و تأمین پره و نازلهای  130

 GEF9تهیه و تأمین نازل ردیف دوم توربین گازی  131
شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه 

 1387 سیکل ترکیبي خیام

132 
و نازل سوخت و انواع  DCSهای سوت بالور و قطعات تهیه و تأمین لوله

 پمپها و یاتاقان
 1387 ای سیستان و بلوچستان شرکت برق منطقه

 1387 شرکت مدیریت بهره برداری نیروگاه طرشت تأمین قطعات یدکي سیل، پره و گلند سیل  133

134 
بویلر اجرای طراحي وساخت وتعویض لوله های سوپرهیتر 

  120MWنیروگاه
 1386 شرکت مدیریت تولید برق اسالم آباد اصفهان



 

 

 

 1386 شرکت مدیریت تولید برق زرند کرمان ساخت دو دستگاه کولر ژنراتور  135

 8513 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي تهیه برد الکترونیکي  136

 1385 ایرانصنایع مس  GEF5تهیه و تأمین قطعات یدکي توربین گازی  137

 1385 شرکت مدیریت تولید برق یزد GEF9تهیه و تأمین قطعات یدکي توربین گازی  138

 1384 شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس  GEF5ساخت یک دست یاتاقان گیربکس ژنراتور  139

 1384 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي اورهال الینینگ دودکش واحدیک بخار  140

 1384 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي 1ها و الکتروموتورهای واحدتعمیرات اساسي پمپ  141

 1384 شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب  تهیه سنسور و برد الکترونیکي  142

 GEF5تهیه انواع ترموکوپل واحد  143
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای 

 سیستان و بلوچستان
1384 

 1384 نیروگاه تبریز تهیه اورینگ  144

 های گازیتهیه قطعات توربین 145
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای 

 سیستان و بلوچستان
1384 

 GEF5تهیه نازل سوخت توربین گازی  146
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای 

 سیستان و بلوچستان
1384 

 1383 شرکت مدیریت تولید برق زرند کرمان  ساخت یاتاقان سمت اکسایتر توربین بخار 147

 ساخت بخشي از قطعات سیستم کنترل توربین  148
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای 

 سیستان و بلوچستان
1383 

 بخار  4واحد GEF5عیب یابي لرزش روتور توربین گازی  149
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای 

 سیستان و بلوچستان
1383 



 

 

 

 

 1383 شرکت مدیریت تولید برق زرند کرمان  های مسیرخنک کن کندانسور تعویض لوله 150

 1383 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي اورهال الینینگ دودکش واحد چهار بخار  151

 دستگاه کنتور سوخت  ٥تأمین و نصب  152
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای 

 سیستان و بلوچستان
1383 

 1383 نیروگاه تبریز  تهیه لوله های بویلر  153

 1383 پتروشیمي رازی تهیه پره های توربین کمپرسور  154

 تهیه چرخ دنده گیربکس 155
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای 

 سیستان و بلوچستان
1383 

 تهیه انواع والو دستي و کنترلي  156
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای 

 بلوچستانسیستان و 
1383 

 1383 نیروگاه تبریز  واتروال(  –ری هیت  -های بویلر )سوپر هیترتعویض لوله 157

 بازسازی مخازن و فیلتر هاوس 158
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای 

 سیستان و بلوچستان
1382 

 2عیب یابي اواپراتور واحد  159
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای 

 بلوچستانسیستان و 
1382 

 1382 شرکت مدیریت تولید برق زرند کرمان اینچ مسیرخنک کن 60ساخت و بازسازی دو دستگاه شیرپروانه  160

 بازسازی یاتاقان های توربین بخار  161
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای 

 1382 سیستان و بلوچستان

 ساخت قطعات دوده روب های بویلر 162
تولید برق نیروگاههای شرکت مدیریت 

 سیستان و بلوچستان
1382 

 ها و ورقهای کربن استیلتهیه لوله 163
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای 

 1382 سیستان و بلوچستان

 تهیه انواع پمپ و کنتورهای سوخت 164
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای 

 1382 سیستان و بلوچستان


