
 

 

 

 

BOSTAN GROUP 
 

، اعالم IT ،UPSهای ، مخابرات، شبکهقیابزار دقهای برق و  نهیدرزمهای مستعد فنی و مجرب اکیپ یریکارگ بهاين مجموعه با 
، حرارتی و برودتی و اطفاء حريق و یساتیتأسهای مکانیکی، نیز زمینه های حفاظتی و امنیتی وو سیستم ریصاعقه گحريق، ارتینگ، 

 یها کارخانههای متعدد صنعتی در مراکز مترو، بیمارستان و چندين ساله در پروژه باتجربهصنعتی  نیسنگ مهیننصب تجهیزات 
 ریغهای صنعتی و نگهداری در کلیه پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، آمادگی اجرا، و تعمیر وو در مجتمع یصنعت مهینصنعتی و 

 از: اند عبارت شده انجامهای را داراست. بخشی از فعالیت یصنعت
 

 

 

مکانیکی  تأسیساتها و سوابق بخش فعالیت

 شامل:

 
مکانیکی و اگزاست  تأسیساتاجرای عملیات  -

)شرکت ايستگاه مترو میدان انقالب اصفهان 

 (6931-6931شمس عمران 

مکانیکی بازسازی  تأسیساتاجرای عملیات  -
بیمارستان شريعتی اصفهان  قلببخش جراحی 

 (6011و انرژی  نیتأمشرکت مهندسی )

مکانیکی آزمايشگاه  تأسیساتاجرای عملیات  -
)هسا( )شرکت  اويونیک سازمان هواپیماسازی

 (6011شمس عمران 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الکتریکی شامل: تأسیساتها و سوابق بخش فعالیت
 ((6911)شرکت همت کاران) آباد نجفهای صنعتی مبارکه و شهرک تول ولیک 01های برق اجرای عملیات تعمیرات پست -
 ((6939-6913)شرکت بستاب بنا ) اجرای عملیات برق و تابلوهای کنترلی ايستگاه مترو شهید علیخانی اصفهان -
مترو ها و هواسازهای تونل اجرای عملیات برق شفت -

 ((6939)شرکت کیان کاو ) اصفهان

اجرای عملیات برق و تعمیرات سالن تعمیرات  -
 (6939دپوی کاوه ) –خطوط مترو اصفهان 

ساخت و نصب تابلوهای کنترلی سیستم اگزاست  -
 ((6939)شرکت بستاب بنا ) ايستگاه علیخانی

ساخت و نصب تابلوهای کنترلی سیستم اگزاست  -
 ((6930صنعت صفه ))شرکت آرمه ايستگاه مفتح 

فرار و هواسازهای تونل  یها پلهاجرای عملیات برق  -
 ((6930)شرکت آرمه صنعت صفه ) مترو اصفهان

اجرای عملیات برق پارکینگ طبقاتی حضرتی  -
 تعطیل(( 6931-6930))شرکت نصیر عمران آريا شیراز 

اجرای عملیات برق ايستگاه مترو میدان انقالب  -
 (6931)شرکت شمس عمران اصفهان 

بازسازی بخش جراحی  در اجرای عملیات برق -
) شرکت مهندسی  مردان بیمارستان غرضی اصفهان

 (6933و انرژی  نیتأم

اجرای عملیات برق آزمايشگاه اويونیک سازمان  -
 (6011شمس عمران )هسا( )شرکت هواپیماسازی

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 شامل: سیستم شبکهها و سوابق بخش تیفعال
 .تلفن شعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان صف آرا و اس،یپوي شبکه، برق، ستمیس یاجرا -
و  یتلفن شعب موسسه مال اس ویپوي شبکه، برق،ی اجرا -

 .اصفهان کوثر یاعتبار
و  یموسسه مال یتلفن سرپرست اس ویپوي شبکه، برق، یاجرا -

 .کوثر قم و کاشان یاعتبار
و  یموسسه مال تلفن شعب اس ویپوي شبکه، برق، یاجرا -

 .اصفهان نیقوام یاعتبار
و  یتلفن شعب موسسه مال اس ویپوي شبکه، برق، یاجرا -

 .مهر اصفهان یاعتبار
 مرکز نگیارت ستمیو س تلفن اس ویپوي شبکه، برق، یاجرا -

  ی.خراز دیپروتز شه
 ستمیتلفن و س صف آرا و اس،یپوي شبکه، برق، یاجرا -

 .قرض الحسنه بعثت اصفهان نگیارت

 ستمی، سقياس، تلفن، اعالم حریپوي شبکه، برق، یاجرا -
 .شعبسوم  مارستانیب نیدورب و صوت

 یمحمد یو بافندگ یسندگيبرق کارخانه ر سیستمی اجرا -
 .مورچه خورت

 .سوم شعبان مارستانیبه پرستار ب ماریساخت تابلو اعالم ب -

 یاس، تلفن و راه اندازیپوي شبکه اجرا شبکه، برق، یاجرا -
 (.نیشرکت آرام)اصفهان  یاسالم غاتیسنتر سازمان تبلتايد

  .استان اصفهان یشعب بانک مل نگیارت ستمیاس و سیپويبرق و  یاجرا -
 .باس گرم فوالد نورد خط 100KVAاس یپوي یاندازو راه نصب -
 (.کميپارس )شرکت خرمشهر پروژه  ستگاهيا 61و زهکش  رسان آب یهافرمان و پمپ یتابلوها یاندازو راه ریتعم -
 (.نیها)شرکت آرامبت شرکتثو  آباد نجفاصفهان،  اسناد ثبتبرق اداره کل  یتابلوها یو بازساز ریتعم -
 .اصفهان ینشانآتش یهاستگاهيبرق ا یتابلوها یبازساز و ریتعم -

 


