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202798شماره ثبت :   

 

 

 

 ) سهامی خاص (

معيار توسعه نريو  

 پراكنده )مولدهاي مقياس كوچک( توليد زمينه در شركت انجام حال در و شده انجام هايپروژه

 

 سال عقد قرارداد کارفرما عنوان قرارداد ردیف

1 
انجام آزمایشات راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک گازسوز 

 در سمنان مگاواتی یک
 1395 شرکت تولید انرژی پاژن سفیت

2 
مگاواتی تولید پراکنده در منطقه آزاد  25اخذ مجوز نیروگاه 

 ارس
 1395 شرکت پردیس انرژی

3 
انجام مطالعات و طراحی طرح اتصال به شبکه نیروگاه 

 مقیاس کوچک
 1395 شرکت آذر فناوران پویا پندار

4 
 25ارائه خدمات مشاوره ای در تهیه طرح اتصال نیروگاه 

 شهرستان تبریز درمگاواتی 
 1395  شرکت آریا فلز ناب 

5 
 25ارائه خدمات مشاوره ای در تهیه طرح اتصال نیروگاه 

 یدر استان آذربایجان شرقمگاواتی 
 1395 شرکت سینانیروی تبریز 

 مشاوره در حوزه  منابع تولید پراکنده 6
ت توزیع برقشرک  

شهرستان اصفهان   
1395 

 مگاوات 7طرح اتصال به شبکه نیروگاه تولید پراکنده تا  7
 شرکت توزیع برق

خراسان شمالی   
1394 

8 
انجام خدمات مهندسی و مشاوره جهت اخذ مجوزها و عقد 

 مگاواتی 3قرارداد خرید تضمینی مولد مقیاس کوچک 
 1394 بیمارستان قائم رشت

9 
خدمات مشاوره ای و نظارت بر اجرا و اتصال نیروگاه انجام 

 مگاواتی )آزادشهر( 7

شرکت توسعه برق و نیروگاه 

 دیلمان
1394 
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10 
انجام خدمات مشاوره ای و نظارت بر اجرا و اتصال نیروگاه 

 مگاواتی 7

 شرکت آباد سازان 

 سرافرازبام شمال
1393 

11 
مولدهای مقیاس نظارت بر اجرای کار،تست و بهره برداری 

 کوچک
 1393 شرکت توزیع برق گلستان

12 
انجام خدمات مشاوره ای و نظارت بر اجرا و اتصال نیروگاه 

 مگاواتی توربین بخار 3/1
 1393 شرکت کیمیا داران نوین شمال

13 
انجام خدمات مشاوره ای جهت عقد قرارداد نیروگاه های 

 و یزدمقیاس کوچک توربین بخار در سایت های بجنورد 
 1393 شرکت کیمیا داران کویر

14 
انجام خدمات مشاوره ای ونظارت بر اجرا و اتصال نیروگاه 

 مگاواتی توربین بخار 5مقیاس کوچک 
 1393 شرکت کیمیا داران کویر

 مگاواتی و طرح اتصال به شبکه 25اتصال نیروگاه  15
موسسه مالی و اعتباری 

 فرشتگان
1393 

16 

ای و نظارت بر اجرا و اتصال واحد انجام خدمات مشاوره 

مگاواتی تولید پراکنده مستقر در شرکت  9.6نیروگاهی 

کشت و صنعت امام خمینی )ره(  به شبکه برق سراسری 

 در قالب  توسعه مولدهای مقیاس کوچک

شرکت کشت و صنعت امام 

 خمینی )ره(
1393 

17 

انجام خدمات مشاوره ای و نظارت بر اجرا و اتصال واحد 

مگاواتی تولید پراکنده مستقر در شرکت  9.6روگاهی نی

کشت و صنعت دعبل خزاعی به شبکه برق سراسری در 

 قالب  توسعه مولدهای مقیاس کوچک

 شرکت کشت و صنعت

دعبل خزاعی   
1393 

18 

انجام خدمات مشاوره ای و نظارت بر اجرا و اتصال واحد 

شرکت مگاواتی تولید پراکنده مستقر در  9.6نیروگاهی 

کشت و صنعت سلمان فارسی  به شبکه برق سراسری در 

 قالب  توسعه مولدهای مقیاس کوچک

 شرکت کشت و صنعت 

 میرزا کوچک
1393 

19 

انجام خدمات مشاوره ای و نظارت بر اجرا و اتصال واحد 

مگاواتی تولید پراکنده مستقر در شرکت و  9.6نیروگاهی 

قالب  توسعه صنعت فارابی  به شبکه برق سراسری در 

 مولدهای مقیاس کوچک

 شرکت کشت و صنعت

حکیم فارابی   
1393 
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20 

انجام خدمات مشاوره ای و نظارت بر اجرا و اتصال واحد 

مگاواتی تولید پراکنده مستقر در شرکت  9.6نیروگاهی 

کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شبکه برق سراسری 

 در قالب  توسعه مولدهای مقیاس کوچک

 شرکت کشت و صنعت 

خان میرزا کوچک  
1393 

21 

انجام خدمات مشاوره ای و نظارت بر اجرا و اتصال واحد 

مگاواتی تولید پراکنده مستقر در شرکت  9.6نیروگاهی 

کشت و صنعت نیشکر دهخدا به شبکه برق سراسری در 

 قالب  توسعه مولدهای مقیاس کوچک

 شرکت کشت و صنعت 

 نیشکر دهخدا
1393 

22 
تهیه طرح اتصال به شبکه و اخذ تائید اتصال به شبکه 

 نیروگاه پراکنده بیوگاز

شرکت دامپروری و کشاورزی 

 کوهستان سمنان
1392 

23 
مگاواتی و  2/1تهیه طرح اتصال نیروگاه تولید پراکنده 

 اتصال به شبکه توزیع
 1391 شرکت نگین برق قزوین

24 
و اتصال نیروگاه   انجام خدمات مشاوره ای و نظارت بر اجرا

 مگاواتی 7
 1391 شرکت کاوش آباد جنوب

25 
 2انجام خدمات تهیه طرح اتصال نیروگاه تولید پراکنده 

 مگاواتی شهرک صنعتی شیروان به شبکه فشار متوسط

شرکت توزیع نیروی برق استان 

 خراسان شمالی
1391 

26 

 2ارائه خدمات مشاوره ای جهت تهیه طرح داخلی  نیروگاه 

مگاواتی تولید همزمان برق و حرارت مجموعه روستای 

 هاللی در شهرستان مشهد

 شرکت  فراگامان 

 نیروی بینالود
1390 

27 

مگاواتی  2ارائه خدمات مشاوره ای جهت تهیه طرح نیروگاه 

تولید همزمان برق و حرارت مجموعه روستای کنگ در 

 شهرستان طرقبه شاندیز

 شرکت  فراگامان

نیروی بینالود   
1390 

28 
تهیه طرح اتصال به شبکه و تنظیمات حفاظتی و راه اندازی 

 شش مگاواتی ، CHP نیروگاه مقیاس کوچک

 شرکت صنایع تجاری

پارال منسوجات   
1390 

29 

و تهیه طرح جهت اتصال واحد  ارائه خدمات مشاوره ای 

تولید پراکنده چهارمگاواتی کارخانجات ریسندگی و 

و پوشاک جامعه به شبکه توزیع نیروی برق  بافندگی

 شهرستان مشهد

شرکت توزیع نیروی برق 

 شهرستان مشهد
1390 



       
 

 44297549و فاكس  44297560-62تلفن – 307واحد  –برج الوند  –خیابان ابراهیمی  –بلوار مرزداران  –دفتر مركزي: تهران 
www.MeyarNiroo.ir       Email:  info @ MeyarNiroo.ir  

 

   

 

انگلستان   UKAS   از موسسه  OHSAS 18001 -2008 بهداشت و وگواهی ایمنی  ISO 9001 -2008 ن كیفیت خدماتدارنده گواهی تضمی         

202798شماره ثبت :   

 

 

 

 ) سهامی خاص (

معيار توسعه نريو  

30 

اساس فعالیت  نیاز بر فروش نقشه ها واطالعات مورد

اجرایی، مهندسی ومشاوره ومطالعات الزم به منظور استقرار 

 در کارخانجات صنایع کیمیا چوب گلستان، ... CHPطرح 

چوب گلستان صنایع کیمیا  1390 

31 
مکاواتی به شبکه  2تهیه طرح اتصال نیروگاه تولید پراکنده 

 توزیع برق قم
 1389 شرکت پویش برق شیوا

 

 


