
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های انجام شده و در دست اجراءفهرست قسمتی از پروژه

شرکت برودت کار اطلس مدیریت توسط  

 سال اجراء محل پروژه عنوان پروژه ردیف

 1369 شاهرود توحید هزار تنی تعاونی باغداران 5 سردخانه 1

 1370 تهران بیمارستان سمیه آشپزخانه یسردخانه ها 2

 1370 نکاء تنی میاندرود 40یخسازی  3

 1370 تهران بیمارستان سجاد آشپزخانه هایسردخانه  4

 1371 رفسنجان هزار تنی ساباتا 4سردخانه  5

 1372 تنکابن هزار تنی بهار 2سردخانه  6

 1372 طاووسیه کرج هزار تنی پارس میوه 5بازسازی سردخانه  7

 1373 کنارک سیسات برودتی مجتمع شیالت مارانتأ 8

 1373 تنکابن تنی دریائی 1500سردخانه  9

 1373 بندر دیر- بوشهر مجتمع شیالتی مروارید صیدسیستم برودتی  10

 1374 بندرلنگه مجتمع شیالتی حسینهسیستم برودتی و  ییخساز 11

 1374 کرج تنی رضا )کردان( 2000سردخانه  12

 1375 تنکابن برودتی کشت و صنعت گلشهر سیستم 13

 1375 مازندران قالبی علمده 1500یخسازی 14



 1376 پارسیان مجتمع شیالتی دریا طعام سیستم برودتی و ییخساز 15

 1377 ساوه برودتی کارخانه فرزاد طعام )سوسیس و کالباس( سیستم 16

 1378 بستانه -بندرلنگه مجتمع شیالتی هامورسیستم برودتی  17

 1381 لنگهبندر لنگه تاکمجتمع شیالتی سیستم برودتی  18

 1381 عباسبندر برودتی آبدشت شرق بازسازی سیستم 19

 1382 کیاشهربندر کیاتنکارخانه برودتی  سیستم 20

 1382 صنعتی رشت کشهر تن تیوا کارخانه برودتی سیستم 21

 1383 شریعتی تهران  شرکت نان سحر )چیلر( تهویه مطبوع سیستم 22

 1383 شهرک صنعتی بوشهر انجماد ماکیان طیورصنعت جنوبو سیستم برودتی  23

 1384 پسابندرچابهار  مجتمع شیالتی دولفین بازسازی و راه اندازی سیستم برودتی 24

 1385 بندرلنگه تنی تعاونی شیالت 500سردخانه نگهداری  25

 1385 چابهار بریس برودت کارخانه برودتی بازسازی سیستم 26

 1386 شهرضا اصفهان شیر الله کارخانه برودتی سیستمآیس بانک و  27

 1386 قزوین بیتا شیر کارخانه برودتی آیس بانک و سیستم 28

 1386 پسابندر -چابهار مجتمع شیالتی دریای نیلگونسیستم برودتی  29

 1387 اهرم -بوشهر کشتارگاه صنعتی ماکیان تیکای جنوبسیستم برودتی  30

 1387 بستک هرمزگان کشتارگاه صنعتی ماکیان خورشید حسنیسیستم برودتی  31

 1387 بوشهر تنی آبزی فرآیند 1500سردخانه و سیستم برودتی  32



 1387 بندر انزلی شیالت ایران آبزیان ملی فرآوری برودتی مرکز بازسازی سیستم 33

 1387 چابهار دولفینکارخانه خط بسته بندی گوشت قرمز سیستم برودتی  34

 1388 گرمسار کشور برودتی کشتارگاه صنعتی پشتیبانی امور دام سیستم 35

 1388 بجنورد کشور برودتی کشتارگاه صنعتی پشتیبانی امور دام سیستم 36 

 1388 پاکدشت تنی جمال آباد 4000برودتی سردخانه های  سیستم  37

 1389 زاهدان برودتی خط گوشت ناروئی طراحی سیستم 38

 1389 آبادشهرک صنعتی عباس  آباد عباسعقیق  آبزیان فرآوری برودتی مجتمع سیستم  39

 1389 بوشهر شرکت احرار دریا سیستم برودتی 40

41 
مرکز ملی تحقیقات فرآوری های فشار و ترموگراف کنترلر

 آبزیان شیالت ایران 
 1389 انزلیبندر

 1389 هندیجان شرکت دریا هودهبرودتی  زسازی سیستمبا 42

 1389 بوشهر مجتمع شیالتی آبزیان رسول سیستم برودتی طراحی 43

44 
 مخصوص فرآور کارخانه برودتی بازسازی و توسعه سیستم

 (یورانیای سابق)
 1389 انزلیبندر 

 1389 انزلیبندر مجموعه سردخانه های آقای محمدیان 45

 1389 جردن -تهران سردخانه دپوی ماهی شرکت فرآوری ماهی قشم 46

 1390 سبزوار بستنی گل و بلبل انجماد کارخانه تونل 47

 1390 بوشهر برودتی شرکت احرار دریاسیستم  بازسازی و توسعه 48



 1390 قیر و کارزین  آقای احمدی تنی 1500 سردخانه نگهداری خرما 49

 1390 قشم  قشم مجتمع شیالتی فرآوری ماهی تنی 2000سردخانه  50

51 
تعمیرات اساسی کمپرسور های گرام مرکز ملی تحقیقات 

 (UNIDO)فرآوری آبزیان شیالت ایران 
 1391 انزلیبندر

 1391 تهران فت ایرانای آشپزخانه بیمارستان شرکت ملی نه سردخانه 52

 1391 تنکابن ترنج کنسانتره سردخانه های کارخانه 53

 1391 واوان -تهران سردخانه های آشپزخانه بیمارستان سوده 54

 1391 قم دارو  نگهداری سردخانه 55

 1392 برازجان آقای معمار خرما سردخانه نگهداری 56

 1392 شادآباد -تهران نفت ملی شرکت بیمارستان ییسردخانه دارو جهت انبار دارو 57

 1392 چغادک -بوشهر مجموعه شیالتی شالو و تعمیرات اساسی بازسازی 58

 1393 پاسداران -تهران تهویه مطبوع رستوران باگتسیستم  59

 1393 دماوند -تهران آب معدنی دماوند کارخانه طراحی سیستم تهویه مطبوع 60

61 
 تعمیرات اساسی سیستم برودتی مرکز ملی فرآوری آبزیان

 شیالت ایران
 1394 بندر انزلی

 1394 فتح -تهران پژوه سردخانه نگهداری داروی شرکت سامان سالمت 62

 1394 کمالشهر رضوانقالبی  2000یخسازی بازسازی  63

 1395 بوشهر سیستم برودتی دریا هوده خلیج فارس تأسیسات طراحی 64



 1395 کمالشهر سردخانه نگهداری خرما آقای رمضانی 65

 1395 شهر قدس -تهران سردخانه نانوایی صنعتی آقای نور محمدی 66

 1395 تهران آقای مهدی خانیسردخانه نگهداری گوشت  67

 1395 همدان سیستم گاز کربنیک شرکت گاز کربنیک غرب ایران 68

69 
تأسیسات برودتی فریونی شامل پیش سردکن و سردخانه 

 شیالت بندرانزلی
 1395 بندرانزلی

 1396 کرمان سردخانه نگهداری زیر صفر آقای پرورش 70

 1396 کرمان سردخانه نگهداری خرما آقای احمدی 71

72 
قالبی پادگان خیبر سپاه پاسداران انقالب  1500یخسازی 

 اسالمی
 1396 قم

 1396 بوشهر سردخانه کافی شاپ آقای شاهنده 73

 1396 کرمان سیستم رطوبت گیر شرکت شیر پگاه 74

75 
سردخانه نگهداری زیر صفر و باالی صفر شرکت مهندسی و 

 توسعه نفت و گاز محمدیان
 1396 پرند

 1396 برازجان نگهداری خرما آقای دشمن زیاری تنی 1500 طراحی سردخانه 76

77 
طراحی و ساخت مبدل های حرارتی هوا خنک گلیکول دانشگاه 

 امام صادق 
 1397 تهران

 1397 قزوین (Nestleتعمیرات اساسی کمپرسور سابرو کارخانه نستله ) 78



 1397 بندرعباس تن شرکت کولهام 50مشاوره و طراحی سیستم یخساز پولکی  79

 1398 ساری ساعی انشرکت آبزی گستر اسکرو تن 10یخساز پولکی  80

 1398 بجنورد ماکیان لوازم یدکی کمپرسور کشتارگاهپمپ آمونیاک و  81

 1398 قم تن با پرس قالب آقای سپاهی 40یخساز پولکی  82

 1398 بومهن پارک فناوری پردیس راون سازهکندانسینگ یونیت هواساز جهت کلین روم شرکت  83

 1398 تهران کندانسور هواخنک سیستم درایر شرکت محقق 84

 


