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 شرکت صنایع مدیریت پتروشیمی ) جم (شهرک پردیس نشت یابی شبکه توزیع آب  .1

 79نواحی چهار گانه و پنج شهر حومه )تهران( سال  6نشت یابی شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب تهران منطقه  .2

 )تهران(  گاز رسانی تهران 2گاز رسانی منطقه تاسیسات  اسکن و تهیه نقشه ازبیلت از .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         

 

 توسط شركت فرايند زمين پرداز در حال اجراهاي پروژه ليست    

 



  
 

 

 

 

 

  )تهران( چهارگانه نواحي -تهران 6شركت آب و فاضالب منطقه  توزیع آب شبكهنشت یابي  .1

 )تهران( نواحي چهارگانه نتهرا 6فاضالب منطقه شركت آب و بازدید، مرئی و مانور و همسطح سازی دریچه های شیرآالت سنگین  .2

  )تهران( نواحي چهارگانه - تهران 6س شركت آب و فاضالب منطقه تعویض،بازدید و مرئی نمودن محفظه با تهیه جن .3

  )تهران( میان آباد - زي و تعویض شیرآالت آب و فاضالب جنوبغرب تهرانپیمایش، مرئي سا .4

 نصیر شهر )تهران(  -پیمایش، مرئي سازي و تعویض شیرآالت آب و فاضالب جنوبغرب تهران  .5

  )تهران( 5شركت آب و فاضالب منطقه  بروی شیرآالتنصب ماركر هاي هوشمند الكترونیكي  .6

  )همدان( شركت آب و فاضالب استان همدان غیر فلزی از تاسیسات 222/1تهیه نقشه ازبیلت  .9

  )قم(از تاسیسات شركت گاز استان قم  222/1 تهیه نقشه ازبیلت .8

  )تهران( آشكارسازي و تهیه نقشه خطوط فیبرنوري و برق بانك مركزي ایران .7

  )تهران( 9خط  میدان صنعتW7محوطه ایستگاه موجود در تاسیسات تمامی یلت ازتهیه نقشه ازباسکن و  .12

 )تهران(  9خط  تقاطع نواب و امام خمینی  P7ایستگاهاسکن و تهیه نقشه ازبیلت از تمامی تاسیسات موجود درمحوطه  .11

 )تهران( 9خط خیابان نواب   O7اسکن و تهیه نقشه ازبیلت از تمامی تاسیسات موجود درمحوطه ایستگاه .12

 )تهران(  9 پارک گفتگو خط  Q7اسکن و تهیه نقشه ازبیلت از تمامی تاسیسات موجود درمحوطه ایستگاه .13

 (تهران)آشكارسازي خطوط گاز پادگان ولیعصر  .14

  ساري( تان مازندران )شركت گاز اس شبکه توزیعاز  222/1تهیه نقشه ازبیلت  .15

  )کرج(شركت سابیر مجري فاضالب استان البرز آشكارسازي و تهیه نقشه ازبیلت  .16

  (دماوند) تهران هاي مخابراتآشكارسازي و مرئي سازي دریچه .19

  )بندر انزلی( استان گیالنالب مجري فاضبراي شركت آبادگران طوس ز تاسیسات فاضالب تهیه نقشه ازبیلت ا .18

  آشكارسازي لوله فلزي فاضالب كارخانه هلیكوپترسازي ایران )تهران( .17

  )تهران( شركت پژوهش و فناوري پتروشیمي-هاي فلزي آب و تاسیسات گرمایش داخل ساختمانآشكارسازي لوله .22

شاركت باراي شاركت مادیریت تولیاد بارق مشاهد مارتبط باا مسایر اجارا کابال بارق تاسیساات  تمامی بیلت اززتهیه نقشه ااسکن و   .21

   منیران )مشهد(

  كت ژیان )تهران(شر برایفاضالب  مرتبط با مسیر تاسیسات تمامی ازبیلت ازتهیه نقشه اسکن و  .22

 اسکن و تهیه نقشه ازبیلت از تمامی تاسیسات مرتبط با مسیر فاضالب برای شركت ژیان )رشت(  .23

 شركت نفت فالت قاره )خارگ(و تهیه نقشه ازبیلت از شبکه توزیع آب شرب نشت یابي  .24

  )جزیره خارگ( پتروشیمي خارگشرکت  LPGیت ی تاسیسات ساتمام تهیه نقشه ازبیلت ازاسکن و  .25

  )تهران( اتوبان بسیج GPRاسکن قطعات آسفالت با دستگاه  .26

 ( تهران) باقرشهر  – آشکارسازی مسیرلوله خروجی مخزن آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران .29

 

 

 

 

 

 

  

 

  19سال  توسط شركت فرايند زمين پردازاتمام يافته هاي پروژه ليست  

 



  
 

 

 

 

 شركت گاز استان گلستان )گلستان( گاز توزیعشبکه از  222/1تهیه نقشه ازبیلت  .1

 آشکارسازی مسیر لوله های فاضالب داروسازی مینا )تهران(  .2

 لوله های آب شرکت کیسون )تهران(  نشت یابی و تهیه نقشه .3

  )تهران( شهر تهران 3ناحیه   3کشف انشعابات غیر مجاز پاركها و فضای سبز شرکت آب و فاضالب منطقه  .4

 ) جزیره خاک(  واحد متانول شرکت پتروشیمی خارگ U/Gای زیرزمینی نشت یابی لوله ه .5

  )فیروزکوه( تهران لوله گاز کارخانه سیمان تهیه نقشه .6

  )تهران(تهران  3ناحیه  5 شرکت آب و فاضالبمنطقه یشیرآالت مفقود کشف .9

  )تهران( انشعابات غیرمجاز آب و فاضالب شرق تهران کشفپیمایش و اسکن خط انتقال آب و .8

  (عسلویهشرکت پتروشیمی برزویه ) شبکه آب اتش نشانی نشت یابی .7

 )یزد( فاز اول آب شرکت آهن و فوالد ارفع اردکان  شبکه توزیع نشت یابی .12

  )یزد(فاز دوم آب آتش نشانی و آشامیدنی و صنعتی شرکت آهن و فوالد ارفع اردکان  شبکهنشت یابی  .11

  ()بهرگاننفت فالت قاره مهندسین مشاور طرح و پیمایش فاز اول تاسیسات سایت صنعتی تمامی و تهیه نقشه از بیلت از  اسکن .12

  )تهران( 3و2و1نواحي  5شركت آب و فاضالب منطقه  توزیع آب نشت یابي شبكه .13

  )تهران( 4و3نواحي  - 6شركت آب و فاضالب منطقه  توزیع آبنشت یابي شبكه  .14

  )تهران( 2و1نواحي  - 6شركت آب و فاضالب منطقه  توزیع آبنشت یابي شبكه  .15

  )تهران( 2ناحیه   3کشف انشعابات غیر مجاز پاركها و فضای سبز شرکت آب و فاضالب منطقه  .16

  )تهران( 4شیرآالت مفقودی و تهیه نقشه ازبیلت شركت آب وفاضالب منطقه  کشف .19

 برزک . جوشقان وکامو (  فاضالب کاشان ) شبکه توزیع آب شرکت آب و و کشف انشعابات غیرمجاز نشت یابی .18

  )تهران( 2ناحیه   3مرئی و همسطح سازی شیرآالت نامرئی و مفقودی شرکت آب و فاضالب منطقه  .17

 )تهران(  3ناحیه   3مرئی و همسطح سازی شیرآالت نامرئی و مفقودی شرکت آب و فاضالب منطقه  .22

 

 

 

 

 

 

 

       

 19سال  هاي اتمام يافته توسط شركت فرايند زمين پردازپروژه ليست  

 



  
 

 

  

 نشت یابی و کشف انشعابات غیر مجاز خطوط انتقال و جمع آوری چاهها شرکت تامین تصفیه آب و فاضالب تهران )تهران(  .1

 نشت یابی و کشف انشعابات غیر مجاز حط انتقال آب شرکت آب و فاضالب استان تهران )کیالن(  .2

 ( بیلت از تمامی تاسیسات سایت صنعتی نفت فالت قاره مهندسین مشاور طرح و پیمایش فاز دوم )بهرگاناسکن و تهیه نقشه از  .3

 )عسلویه(  فاز اول سایت پتروشیمی آریا ساسول شبکه توزیع آب شرب نشت یابی .4

 نشت یابی شبکه آب آتش نشانی و آشامیدنی و صنعتی شرکت آهن و فوالد ارفع اردکان فاز اول )یزد(  .5

 نشت یابی شبکه توزیع آب شرب سایت پتروشیمی آریا ساسول فاز دوم )عسلویه(  .6

 )یزد(  دومنشت یابی و اسکن مخازن آب آتش نشانی و آشامیدنی و صنعتی شرکت آهن و فوالد ارفع اردکان فاز  .9

 )جیرفت(  شرکت آب و فاضالب کرمان شبکه توزیع آب نشت یابی و کشف انشعابات غیرمجاز .8

 )تهران(  1ناحیه  5شركت آب و فاضالب منطقه  توزیع آبشبكه  کشف انشعابات غیر مجاز نشت یابي و .7

 )تهران(  2ناحیه  5نشت یابي و کشف انشعابات غیر مجاز شبكه توزیع آب شركت آب و فاضالب منطقه  .12

 )تهران(  3ناحیه  5نشت یابي و کشف انشعابات غیر مجاز شبكه توزیع آب شركت آب و فاضالب منطقه  .11

 نواحی چهارگانه )تهران(  6نشت یابي و کشف انشعابات غیر مجاز شبكه توزیع آب شركت آب و فاضالب منطقه  .12

 شركت گاز استان قم )قم(  شبکه توزیعاز  222/1تهیه نقشه ازبیلت  .13

 شركت گاز استان مازندران ) ساري(  شبکه توزیعاز  222/1تهیه نقشه ازبیلت  .14

 شركت گاز استان مازندران )بهشهر(  شبکه توزیعاز  222/1تهیه نقشه ازبیلت   .15

  )مشهد( 1منطقه  مشهد شركت آب و فاضالب توزیع آب نشت یابي شبكه .16

 )تهران(  1ناحیه   3منطقه  تهران و کشف انشعابات غیر مجاز پاركها و فضای سبز شرکت آب و فاضالب شبکه توزیع نشت یابی .19

 )تهران(  3ناحیه   3جاز پاركها و فضای سبز شرکت آب و فاضالب تهران منطقه نشت یابی شبکه توزیع و کشف انشعابات غیر م .18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19سال  توسط شركت فرايند زمين پرداز هاي اتمام يافتهپروژه ليست 

 



  
 

 

 

 

 اتش نشانی شرکت فوالد الیاژی یزد  )یزد آب نشت یابی شبکه .1

 ( سایت صنعتی نفت فالت قاره مهندسین مشاور طرح و پیمایش )جزیره خارک اسکن و تهیه نقشه از بیلت از تمامی تاسیسات .2

 ( اسکن و تهیه نقشه از بیلت از تمامی تاسیسات سایت صنعتی نفت فالت قاره مهندسین مشاور طرح و پیمایش )جزیره الوان .3

 ( طرح و پیمایش )جزیره سیری اسکن و تهیه نقشه از بیلت از تمامی تاسیسات سایت صنعتی نفت فالت قاره مهندسین مشاور .4

 ( اسکن و تهیه نقشه از بیلت از تمامی تاسیسات سایت صنعتی نفت فالت قاره مهندسین مشاور طرح و پیمایش )جزیره قشم .5

 (  اسکن و تهیه نقشه از بیلت از تمامی تاسیسات سایت صنعتی نفت فالت قاره مهندسین مشاور طرح و پیمایش )جزیره کیش .6

 )تهران(  3ناحیه   2توزیع و کشف انشعابات غیر مجاز پاركها و فضای سبز شرکت آب و فاضالب تهران منطقه نشت یابی شبکه  .9

 )تهران(  جنوبغربیشركت آب و فاضالب  توزیع آب نشت یابي شبكه .8

 )تهران(  استان تهران شركت تامین تصفیه آبآشکارسازی خطوط انتقال  .7

 )تهران(  4و  2نواحی   6نشت یابی شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب تهران منطقه  .12

 اتش نشانی شرکت پارس جنوبی پاالیشگاه دوم  )عسلویه(  آب نشت یابی شبکه .11

 نشت یابی و کشف انشعابات غیر مجاز خطوط انتقال شرکت آب و فاضالب جنوبغربی )تهران(  .12

 آب شرب شرکت پتروشیمی آریا ساسول )عسلویه( توزیع نشت یابی شبکه  .13

 آشکارسازی خطوط انتقال آب شرکت مشاور عمران ایران )تهران(  .14

 نشت یابی و کاهش اب به حساب نیامده شرکت آب و فاضالب کاشان  )کاشان(  .15

 )تهران(  روستایی استان تهراننشت یابي شبكه توزیع آب شركت آب و فاضالب  .16

 آب شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی )مشهد( نشت یابی خطوط انتقال  .19

 )تهران(  1ناحیه   5نشت یابي شبكه توزیع آّب شركت آب و فاضالب منطقه  .18

 )تهران(  2ناحیه   5نشت یابي شبكه توزیع آّب شركت آب و فاضالب منطقه  .17

 )تهران(  3ناحیه   5نشت یابي شبكه توزیع آّب شركت آب و فاضالب منطقه  .22

 نشت یابی و کشف انشعابات غیر مجاز خطوط انتقال شرکت تامین تصفیه تهران )تهران(  .21

 )یزد( نشت یابی شبکه توزیع آب آشامیدنی و آتش نشانی شرکت فوالد آلیاژی ایران  .22

 کشف انشعاب غیر مجاز شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب استان گلستان )گرگان(  .23

 و فاضالب استان البرز )کرج( آشکار سازی خطوط فلزی آب شرک آب  .24

 مانیتورینگ هوشمند نشت شبکه توزیع آب در کاهش هدر رفت شرکت آب وفاضالب کرمان  ) کرمان(   .25

 نشت یابی )برحسب لیتر بر ثانیه( و کاهش اب به حساب نیامده شرکت آب و فاضالب سیرجان  )سیرجان(  .26

 )تهران( شبکه فاضالب شرکت شهرک صنعتی بهشهر تهیه نقشه ازبیلت  .29

 نشت یابی و کشف انشعابات غیر مجاز شبکه توزیع شرکت شهرک صنعتی کرمان )کرمان(  .28

 تهیه نقشه ازبیلت خطوط انتقال آب شرکت آب و فاضالب جنوب تهران )تهران(  .27

 نشت یابی و کشف انشعابات غیر مجاز خطوط انتقال شرکت تامین تصفیه تهران )تهران(  .32

             

  14سال  هاي اتمام يافته توسط شركت فرايند زمين پردازپروژه ليست 

 



  
 

 

 

 ( تهران)شرکت بتن سازان دهدشت نفت پاالیشگاه انبار  مرتبط با کوریدورفاضالب تاسیساتتمامی تهیه نقشه از بیلت از اسکن و  .1

 )تهران(  4و  2نواحی   6نشت یابی شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب تهران منطقه  .2

 )تهران(  1ناحیه   3نشت یابي شبكه توزیع آّب شركت آب و فاضالب منطقه  .3

 )تهران(  3ناحیه  5آشکار سازی و تهیه کروکی شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب منطقه  .4

 نشت یابی شبکه گاز در تست فشار آب شرکت کالر صنعت بوزرم )مسجد سلیمان(  .5

 مرتبط با کوریدور برق شرکت برق منطقه ای اصفهان )اصفهان(  اسکن و تهیه نقشه ازبیلت از تمامی تاسیسات .6

 ابنیه سازان ناردیس )تهران(  شبکه توزیع غیر فلزی شرکتآشکارسازی  .9

 اسکن و تهیه نقشه ازبیلت از تمامی تاسیسات شهرک صنعتی نصیرآباد )تهران(  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15سال  هاي اتمام يافته توسط شركت فرايند زمين پردازپروژه ليست 

 



  
             

 

 

 

 کشف انشعابات غیر مجاز و آشکار سازی شبکه گاز شرکت گاز استان یزد )یزد( .1

 .نشت یابی شبکه توزیع آب پاالیشگاه ششم شرکت پارس جنوبی )عسلویه(  .2

 کشف انشعابات غیر مجاز شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب جنوبغربی )تهران(  .3

 )تهران(  فاز اول نقشه ازبیلت از تمامی تاسیسات کریدور مرتبط برق شرکت اطلس افروز شرق اسکن و تهیه .4

 آشکارسازی خطوط فلزی فاضالب شرکت راه آهن تهران )تهران(  .5

 اسکن و تهیه نقشه ازبیلت از تمامی تاسیسات کریدور مرتبط برق شرکت اطلس افروز شرق فاز دوم )تهران(  .6

 اسکن و تهیه نقشه ازبیلت از تمامی تاسیسات کریدور مرتبط برق شرکت الکترو سازه )تهران(  .9

 نشت یابی و آشکارسازی شبکه کولینگ واتر پتروشیمی پارس )عسلویه(  .8

 آشکارسازی کریدور خطوط فلزی نفت وگاز پارس شرکت برنا تدبیربهتا )عسلویه(  .7

 ت کریدور مرتبط لوله گذاری قرارگاه خاتم االنبیاء )اهواز( اسکن و تهیه نقشه ازبیلت از تمامی تاسیسا .12

 ه عمران حکمت ایرانیان )تهران( عشرکت توس محل اجرای پروژه ساختمانیدر زمینیجهت کشف حفرهای زیربرداری راسکن و تصوی .11

 آشکارسازی خطوط فلزی گاز شرکت تولید نیروی مرکزی صبا )تهران( .12

             شرکت پترو صنعت شهید رجایی  پاالیشگاه دوم پارس جنوبی پروژهاسکن و آشکار سازی تمامی تاسیسات زیر سطحی در  .13

 )عسلویه(  اولفاز  قرارگاه خاتم االنبیاء

 نشت یابی موردی شرکت ابنیه سازان ناودیس )تهران(  .14

             شرکت پترو صنعت شهید رجایی  دوم پارس جنوبی پروژهپاالیشگاه اسکن و آشکار سازی تمامی تاسیسات زیر سطحی در  .15

 )عسلویه(  دومفاز  قرارگاه خاتم االنبیاء

 نشت یابی موردی دانشگاه علوم پزشکی )تهران(  .16

 نشت یابی خطوط آتش نشانی پژهشگاه پلیمر شیمی ایران ) تهران(  .19

 آب شرکت صبا فوالد خلیج فارس )بندرعباس(  622نشت یابی خطوط اصلی  .18

 نشت یابی خطوط آب شرکت ملی نفتکش ایران )خارگ(  .17

 پیمایش و کشف نشت احتمالی شرکت آریا ساسول )عسلویه(  .22

 نشت یابی موردی سفارت آلمان )تهران(  .21

 شت یابی موردی شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظری )اصفهان( ن .22

             شرکت پترو صنعت شهید رجایی  پاالیشگاه دوم پارس جنوبی پروژهسکن و آشکار سازی تمامی تاسیسات زیر سطحی در ا .23

 )عسلویه(  سومفاز  قرارگاه خاتم االنبیاء

 نشت یابی شبکه آب شرکت آب و فاضالب قائمشهر )قائمشهر(  .24
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 کیلو ولت شرکت پیشتازان بردین نیروگاه اصفهان )اصفهان(  63آشکار سازی کابلهای برق  .25

 ) تهران(  3ناحیه  6نشت یابی شرکت آبنیه سازان ناودیس پیمانکار منطقه  .26

 اسکن و آشکار سازی تمامی تاسیسات در محل اجرای پروژه شرکت جهاد نصر )سیرجان(  .29

 ) تهران(  ایران نشت یابی موردی شرکت پارس خودرو .28

 )تهران(  1ناحیه  2منطقه نشت یابی شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب  .27

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 نواحی چهار گانه )تهران(   6نشت یابی شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب تهران منطقه  .1

 )تهران(  2ناحیه   3نشت یابی شبکه توزیع آب و کشف انشعابات غیر مجاز پاركها و فضای سبز شرکت آب و فاضالب منطقه  .2

 نشت یابی شبکه آب شرکت آب و فاضالب قائمشهر فاز دوم )قائمشهر(  .3

 ) تهران ( فاز اول شرکت زیمنس آلمان نیروگاه رودشورنشت یابی شبکه توزیع آب  .4

 شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی تابان )تهران(  پروژه های فشار قوی آشکارسازی کابل .5

 )تهران( پروژه احداث دیوارهای ضد انفجار شرکت گاز استان تهرانیایستگاه تقلیل فشار شهر ریسازی تمامی تاسیسات در اسکن و آشکار .6

 ان کوشای سحر )تهران( سازی تمامی تاسیسات در پایگاه یکم شکاری تهران پروژه شرکت فن آوراسکن و آشکار .9

 اسکن و آشکارسازی تمامی تاسیسات بزرگراه همت روبروی رز مال پروژه شرکت لیان حفار صنعت )تهران(  .8

 )تهران(  اندیشه نقش نگار آالپروژه شرکت  نظرآبادآشکارسازی لوله های آب پلی اتیلن شهرک صنعتی  .7

 ب جنوبغربی فاز اول )تهران( کشف انشعابات غیر مجاز شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضال .12

 کیلو ولت نیروگاه دوچه یا اسالم آباد پروژه شرکت پیشتازان بردین )اصفهان(  63آشکار سازی کابلهای برق  .11

 پروژه شرکت فن آوران اطلس انرژی )ماهشهر(  بندرامامنشت یابی شبکه آب آتش نشانی پتروشیمی  .12

 )جزیره الوان(  الوانشیرین شرکت نفت و پاالیش نشت یابی شبکه آب  .13

             شرکت پترو صنعت شهید رجایی  پاالیشگاه دوم پارس جنوبی پروژهاسکن و آشکار سازی تمامی تاسیسات زیر سطحی در  .14

 فاز چهارم )عسلویه(  قرارگاه خاتم االنبیاء

 ( واوان) تهران کشف انشعابات غیر مجاز شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب جنوبغربی .15

 کشف انشعابات غیر مجاز شبکه انتقال آب پادگان تکاوری ارتش ایران )تهران(  .16

 آب و فاضالب جنوبغربی )تهران(  1822آشکارسازی لوله های فلزی انتقال با قطر  .19

 )البرز(  آتش نشانی شرکت دارو سازی آتی فارمدنشت یابی شبکه آب  .18

 ) تهران ( فاز دوم ان شرکت زیمنس آلمنیروگاه رودشورنشت یابی شبکه توزیع آب  .17

 ( اسالمشهر) جنوبغربی تهران نشت یابی شبکه آب شرکت آب و فاضالب .22

 اسکن و تصویر برداری از بتون مصلح جهت مشخص کردن آلماتورها شرکت پاالیش و نفت شازند امام خمینی )اراک(  .21

 ( کریم رباط) تهران کشف انشعابات غیر مجاز شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب جنوبغربی .22

 )تهران(  راژمان گستر آریاپروژه شرکت  استان تهران فیبر نوری و مخابراتآشکارسازی کابل های  .23

 )تهران(  سازان طرح پردازپروژه شرکت  شرکت فرودگاه های کشور شبکه آب اسکن و آشکارسازی تمامی تاسیسات .24

 ) تهران ( فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( نشت یابی شبکه آب آشکار سازی و  .25
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 )تهران(  کیمیا بینش پروازپروژه شرکت  شرکت فرودگاه های کشورواحد آموزششبکه  اسکن و آشکارسازی تمامی تاسیسات .26

 ( کرمانشاه) پلیمر کرمانشاه نشت یابی شبکه آب آتش نشانی پتروشیمی .29

 ( صالحیه) تهران مجاز شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب جنوبغربیکشف انشعابات غیر  .28

 ( گلستان) تهران کشف انشعابات غیر مجاز شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب جنوبغربی .27

 ( احمدآباد مستوفی) تهران کشف انشعابات غیر مجاز شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب جنوبغربی .32

 ( رباط کریم) تهران یع آب شرکت آب و فاضالب جنوبغربیکشف انشعابات غیر مجاز شبکه توز .31

 ( واوان) تهران کشف انشعابات غیر مجاز شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب جنوبغربی .32

 ( چهار دانگه) تهران کشف انشعابات غیر مجاز شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضالب جنوبغربی .33

 ) تهران ( پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نشت یابی شبکه توزیع آب  .34

 ( بیروت) نیروگاه زهرانی لبناننشت یابی شبکه آب آتش نشانی  .35

 ( کرمان) 1شهرک صنعتی کرمان  نشت یابی شبکه توزیع آب و کشف شیرآالت مفقودی شهرکهای صنعتی کرمان .36

 ( کرمان) 2هرک صنعتی کرمان شهرکهای صنعتی کرمان ش و کشف انشعابات غیر مجاز کشف شیرآالت مفقودی .39

 ( کرمان) 3شهرک صنعتی کرمان  شهرکهای صنعتی کرمان کشف شیرآالت مفقودی .38

 (ماهان)شهرک صنعتی ماهان  شهرکهای صنعتی کرمان کشف انشعابات غیر مجاز .37

 (جیرقت) 1شهرک صنعتی جیرفت  شهرکهای صنعتی کرمانوزیع آب و کشف انشعابات غیر مجازنشت یابی شبکه ت .42

 (قلعه گنج) شهرک صنعتی قلعه گنج شهرکهای صنعتی کرماننشت یابی شبکه توزیع آب  .41

 (  بندر امام خمینی) پتروشیمی خلیج فارس )فجر(   شرکت صنایع نشت یابی شبکه توزیع آب .42

 ) تهران (  فاز دوم  فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(نشت یابی شبکه آب آشکار سازی و  .43

 )تهران(  محوطه وزارت نیرو برای شرکت مونیرشبکه  تمامی تاسیسات اسکن و آشکارسازی .44

             شرکت پترو صنعت شهید رجایی  پاالیشگاه دوم پارس جنوبی پروژهاسکن و آشکار سازی تمامی تاسیسات زیر سطحی در  .45

 )عسلویه(  پنجمفاز  قرارگاه خاتم االنبیاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 ( یزد) تصویر برداری زیر سطحی جهت کشف چاه های آب برای شرکت آب منطقه ای استان یزد اسکن  .1

             شرکت پترو صنعت شهید رجایی  پاالیشگاه دوم پارس جنوبی پروژهدر  جهت کشف نشتی اسکن و آشکار سازی زیر سطحی .2

 )عسلویه( اول فاز  قرارگاه خاتم االنبیاء

 ( کرمان) خطوط فلزی آب انتقال برای شرکت مس سرچشمهاسکن و آشکارسازی  .3

 شرکت زیمنس آلمان ) تهران ( نیروگاه رودشورنشت یابی شبکه توزیع آب  .4

 (  سیرجان)  سمنگان سیرجان شرکت مپنانیروگاه نشت یابی شبکه توزیع آب  .5

 ) تهران( 2ناحیه  5ان منطقه توزیع آب شرکت آب و فاضالب تهرنشت یابی شبکه  .6

 )تهران( 1ناحیه   3منطقه  نشت یابي شبكه توزیع آّب شركت آب و فاضالب .9

 شرکت زیمنس آلمان ) تهران ( نیروگاه رودشورنشت یابی شبکه توزیع   .8

 نشت یابی شبکه توزیع آب شرب شرکت پتروشیمی آریا ساسول )عسلویه(  .7

 نشت یابی شبکه توزیع آب شرب شرکت پتروشیمی آریا ساسول )عسلویه(  .12

 نشت یابی شبکه توزیع آب شرب شرکت پتروشیمی بوشهر پروژه شرکت پویا نصب پارس )بوشهر( .11

 سورن بنا ساز نصف جهان )عسلویه(شرکت  پاالیشگاه دوم پارس جنوبی پروژهسکن و آشکار سازی تمامی تاسیسات زیر سطحی در ا .12

 (تهران) آهن پودشرکت  پروژهبرای برق تهران سکن و آشکار سازی تمامی تاسیسات زیر سطحی ا .13

 انرژی گستر نصیر )عسلویه(شرکت  پروژه پتروشیمی مبینسکن و آشکار سازی تمامی تاسیسات زیر سطحی در ا .14

 کوثر)تهران(موسسه همیاری  پروژه مجموعه بانک ملیدر  خطوط فلزی آبسکن و آشکار سازی تمامی ا .15

 نشت یابی شبکه توزیع آب شرب شهرک پردیس جم شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی )جم( .16

 نشت یابی شبکه توزیع آب شرب دانشگاه علوم پزشکی تهران )تهران( .19

 )یزد( نشت یابی شبکه آب آتش نشانی و آشامیدنی و صنعتی شرکت آهن و فوالد ارفع اردکان  .18

 ( البرز) شرکت برق منطقه ای تهران  انتقال برای برقخطوط آشکارسازی  .17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  18سال  اتمام يافته توسط شركت فرايند زمين پرداز هايپروژه ليست 

 



  
 

           

 

 

 

 ( تهران) تهران  1ناحیه  3آب وفاضالب منطقه شرکت  تونل توحید برایت یابی نش .1

 تهران ) تهران ( 2ناحیه  3کشف انشعابات غیر مجاز مشترکین برای شرکت آب و فاضالب منطقه  .2

 شهرک سینمایی دفاع مقدس ) تهران( شبکه توزیع آب شرب نشت یابی .3
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