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درباره شرکت
شرکت دریاپاال انرژی در سال  1382به منظور ارائه خدمات طراحی در پروژه های صنعتی باگرایش نفت ،گاز
و پتروشیمی با مشارکت خبرگان تخصص های مختلف مهندسی تاسیس گردیده و فعالیت خود را در دیگر
زمینه ها نیز مانند آب و فاضالب ،نیروگاه  ،ایمنی و اطفاء حریق ،تامین نیرو و  ...ادامه و توسعه داده است  .این
شرکت از سال  1387با تامین و ساخت پکیج های روغن زدایی برخی فازهای پارس جنوبی حوزه فعالیت خود را
به پروژه های  EPنیز گسترش داد.
شرکت دریاپاال انرژی عضو جامعه مهندسان مشاور ایران می باشد و صالحیت حرفه ای آن در زمینه های زیر
توسط سازمان برنامه و بودجه تایید شده است:
 رتبه  1تخصص های خطوط لوله انتقال نفت و گاز
 رتبه  2تخصص های واحد های پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
 رتبه  2تخصص تاسیسات آب و فاضالب
 رتبه  2تاسیسات باال دستی روزمینی نفت و گاز
همچنین با توجه به اهمیت حفظ سالمت و ایمنی نیروی انسانی و کلیه ذینفعان ،این شرکت اقدام به دریافت
گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نموده است.
شرکت دریاپاال انرژی با استقرار استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت از سال  1384و استفاده از پرسنل فنی
مجرب و کادر ورزیده مدیریت پروژه ،وظایف محوله را با خط مشی کیفیت برتر و جلب رضایت کارفرمایان به
انجام می رساند.
عمده خدمات قابل ارائه مشاوره مهندسی در گرایش های مختلف با توجه به تجربیات اخذ شده در پروژه های
ملی از سوی این شرکت به شرح زیر می باشد:
 مطالعات امکان سنجی
 مهندسی مفهومی
 مهندسی پایه و FEED
 مهندسی تفصیلی
 خدمات مهندسی خرید
 خدمات راه اندازی و بهره برداری
 تامین نیروی متخصص و مجرب
 نظارت بر عملیات اجرایی و راه اندازی
 مدیریت اجرا()MC
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اطالعات شرکت
نام شرکت :شرکت دریاپاال انرژی
نوع شرکت :سهامی خاص
شماره ثبت206066:
تاریخ تاسیس1382/04/26 :
مدیر عامل :شاهین شجاع اردالن
زمینه فعالیت :ارائه خدمات مهندسی ،خدمات خرید و مدیریت اجرا در ارتباط با پروژه های صنعتی به خصوص در
رشته های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی  ،خطوط انتقال نفت و گاز  ،پروژه های زیست محیطی  ،خطوط انتقال
شبکه توزیع آب شهری و صنعتی و تصفیه خانه های آب و فاضالب و پسابهای صنعتی ،پروژه های ایمنی
و بهداشت کار و محیط زیست ( )HSEو پدافند غیر عامل
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زمینه فعالیت
شرکت دریاپاال انرژی با بکارگیری کارشناسان و متخصصین کاارآزموده و خباره و تجربیاات موفاق در طراحای
و انجام پروژه های خود در زمینه های زیر آماده ارائه خدمات به کارفرمایان است:
 .1خطوط لوله انتقال نفت و گاز
 .2پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
 .3تاسیسات آب و فاضالب
 .4تاسیسات باالدستی و روزمینی
 .5اعالم و اطفاء حریق
 .6نیروگاه
 .7ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیر عامل
 .8محیط زیست
 .9پیاده سازی سیستم های نرم افزاری
 .10آموزش

ماموریت
ما ارائه دهنده خدمات امکان سنجی ،طراحی پایه ،طراحی تفصیلی ،خدمات مهندسی خرید و مدیریت طرح
( ) MCدر پروژه های صنعتی می باشیم.
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گواهینامه ها و استاندارد
شرکت دریا پاال انرژی با در اختيار داشتن فناوری و نيروی متخصص و ماهر ،با هدف تضمين کيفيت پایدار
خدمات خود ،از سال ها پيش اقدام به راه اندازی واحد  QHSEنموده است .اینن واحند بنه منظنور حصنول
اطمينان از انطباق فرآیندهای سازمان با استاندارهای بينالمللن ،،فعالينتهنای خنود را بنر مبننای الزامنات
استاندارد های مدیریت کيفيت ،ایمن ،و بهداشت کار و محيط زیست آغناز نمنوده اسنت و موفن بنه اخن
گواهينامه استاندارد هنای ISO 45001:2018 ، ISO 14001:2015 ،ISO 9001:2015و  ISO 29001:2020و
و مدل HSE-MSشده است .جهت اطمينان از انطباق فرآیندهای کاری با استاندارد بينالملل ،،اینن سنازمان
ساالنه توسط شرکت  BQCمميزی شدهاست.
توضيح مختصری از عبارات استانداردها به شرح زیر است:
.1
.2
.3
.4
.5

ایزو  : 9001سيستم مدیریت کيفيت
ایزو  : 14001سيستم مدیریت محيط زیست
ایزو  : 29001استاندارد مدیریت کيفيت در صنایع نفت گاز و پتروشيم،
ایزو  :45001استاندارد ایمن ،و بهداشت شغل،
مدل : HSE-MSسيستم مدیریت ایمن ،،بهداشت و زیست محيط،
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گستره خدمات
گستره فعاليت دریاپاال انرژی بر اساس پروژه های انجام شده  ،پروژه هنای در حنال انجنام و اساسننامه شنرکت بنه شنرح زینر
م ،باشد:

مطالعات امکان سنجی)( Feasibility Study
امکان پ یری و توجيه پ یر بودن طرح/پروژه ها با استفاده از آخرین اطالعات روز و با بررس ،اجزای اصل ،و تحليل پيامندهای
پروژه در حوزه های زیر توسط شرکت دریاپاال انرژی قابل انجام م ،باشد:
 مطالعات بازار
 مطالعات بررس ،و انتخاب محل
 امکان سنج ،فن،
 امکان سنج ،اقتصادی
 امکان سنج ،سازمان ،و قانون،
 آماده سازی طرح توجيه،
 شناسای ،و بررس ،فرصتها
 ارائه گزارشات ارزیاب ،فن ،اقتصادی

طراحی مفهومی )(Conceptual Design
در این مرحله فرآیندهای اصل ،و کارکرد سيستم های عمده تشکيل دهنده طرح/پروژه توسط شرکت دریاپناال اننرژی تعينين و
بيش از یک گزینه برای برآورده ساختن هدف طرح/پروژه پيشنهاد م ،گردد و در نهاینت بنا انجنام مجندد بخشن ،از مطالعنات
امکان سنج ،در صورت نياز ،گزینه برتر مشخص م ،گردد.

خدمات مهندسی پایه ) (Basic Engineeringو تهیه اسناد FEED1
مهندس ،پایه بخش ،از فرآیند طراح ،است که ط ،آن بر مبنای سيمای کل ،طرح/پروژه که در مرحله طراح ،مفهوم،
مشخص شده است و با بررس ،کامل و ميدان ،و انجام محاسبات مهندس ،،مشخصات اجزای اصل ،طرح/پروژه تعيين م ،شود.
در این مرحله فرآیندها به روشن ،تعيين و کارکردهای اصل ،تمام ،سيستم های تشکيل دهنده طرح/پروژه مشخص م ،گردد.
در صورت نياز کارفرما به سفارش گ اری تجهيزات قبل از انجام طراح ،تفصيل ،،دریاپاال انرژی اسناد  FEEDطرح/پروژه را نيز
تهيه خواهد نمود.

خدمات مهندسی تفصیلی) (Detail Engineering

Front End Engineering Design
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محاسبات نهای ، ،تهيه نقشه های اجرای ،و ساخت ،نهای ،نمودن مشخصات فن ،و سایر اسناد و مدارك مهندس ،در مرحله
مهندس ،تفصيل ،صورت م ،پ یرد .همچنين در صورت نياز کارفرما  ،در این مرحله صحه گ اری مدارك مهندس ،پایه و
انجام تغييرات مورد نياز قابل انجام م ،باشد.

خدمات مهندسی خرید )(Procurement Engineering
خدمات زیر در مرحله مهندس ،خرید توسط شرکت دریاپاال انرژی قابل ارائه م ،باشد:

 تهيه مدارك درخواست خرید ) (MRاجزاء سيستم ها
 بررس ،پيشنهادات فن ،پيشنهاددهندگان و م اکره جهت رفع ابهامات و اشکاالت فن،
 ارزیاب ،فن ،پيشنهادات سازندگان )( Technical Bid Analysis
 بررس ،مدارك دریافت شده از سازندگان و فروشندگان منتخب
 بررس ،مدارك حين ساخت سازندگان و حصول اطمينان از برآورده شدن الزامات پروژه
 تهيه و تدوین کتابچه نهای ،مهندس،
 تهيه و تدوین دستورالعملهای بهره برداری

تهیه مشخصات فنی و اسناد مناقصه و برگزاری مناقصات
شرکت دریاپاال انرژی خدمات زیر را در این زمينه به کارفرمایان محترم ارائه م ،نماید:
 آماده سازی اسناد مناقصه
 آماده سازی اسناد فن،
 آماده سازی اسناد مناقصه
 آماده سازی اسناد فن ،قراردادی تکميل،
 برگزاری مناقصات
 ارائه دعوتنامه
 معرف ،پروژه
 م اکرات قراردادی و فن،
 آماده سازی مدل ارزیاب،
 بررسی و ارزیابی پیشنهادها
 ارزیاب ،پيشنهادات فن،
 ارزیاب ،پيشنهادات مال ،و بازرگان،
 گزارش نهای،
 هدایت م اکرات قراردادی
 همکاری با کارفرما برای م اکره و عقد قرارداد با برنده مناقصه
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نظارت عالیه و کارگاهی
فرایند نظارت کارگاه ،به عنوان مجموعه فعاليتهای ،که در اجرای پروژه ها برای حصول اطمينان از کفایت کميت
و کيفيت کارهای در دست اقدام صورت م ،پ یرد ،اهميت بسيار زیادی دارد .در مرحله اجرای پروژه ها ،تيم دستگاه نظارت
متشکل از مهندسان و متخصصان با تجربه در محل اجرای پروژه مستقر شده و بر اساس نقشه ها و مدارك فن ،طراح ،شده
مرتبط با اجرا و با استفاده از چک ليستهای نظارت ،بر فعاليتهای اجرای ،بطور مداوم نظارت داشته تا ازصحت و کفایت فعاليتها
اطمينان حاصل نمایند .شرکت مهندس ،دریاپاال انرژی کليه عمليات اجرای ،را مطاب قرارداد منعقده با پيمانکار و نقشه ها
و مشخصات فن ،و طب نظر کارفرما نظارت م ،نماید.
خدمات مهندس ،کارگاه ،که توسط این مهندس مشاور ارائه م ،گردد شامل موارد زیر م ،باشد:


تامين نيروی انسان ،مجرب و اعزام آنها به سایت ها متناسب با پيشرفت عمليات ساختمان و نصب

 برقراری ارتباط و هماهنگ ،با بخش طراح ،به نمایندگ ،از کارفرما جهت حل مسائل و مشکالت طراح،
 حصول اطمينان از در اختيار داشتن آخرین ویرایش مدارك در کارگاهها


تصميم گيری در مورد تغيير کارهای مهندس ،پيش آمده ضمن انجام خدمات

 بررس ،و تغييرات احتمال ،در نقشه ها و مشخصات فن ،با توجه به ضرورتهای اجرای،
 بررس ،و تایيد نقشه ها و مدارك اصالح ،درجهت تطبي با یافته ها و شرایط جدید و تامين نيازهای برنامه زمان،
 بررس ،و تایيد نقشه های تکميل ،تفصيل ،و نقشه جزئيات اجرای،

همکاری در پروژه های طرح و ساخت )(EPC
تمرکز پروژه های  EPCبر برنامه ریزی ،کنترل ،سرعت بخشيدن به فعالينت هنای همزمنان و حفن کيفينت اجنرای قنرارداد
م ،باشد .شرکت مهندس ،دریاپاال انرژی با در نظر گرفتن این موارد در پروژه هنای  EPCبنه صنورت انجنام خندمات طراحن،
و مهندس ،،مشارکت در تامين  ،مشارکت در اجراء ،دفتر فن ،و ...مشارکت م ،نماید.

کنترل مهندسی اسناد و مدارک پیمانکاران
ب ازنگری و کنترل مدارك طراح ،بخش مهم و تاثير گ اری در فرایند طراح ،و مهندس ،پروژه ها را تشکيل م ،دهد که به
منظور حصول اطمينان از تامين الزامات قرارداد و رعایت نرم ها و استانداردهای مرجع انجام م ،شود .شرکت مهندس،
دریاپاال انرژی به عنوان مشاور کارفرمایان با شناخت و تسلط ،که بر الزامات فن ،و استانداردهای مرتبط دارد این فرآیند را به
گونه ای در سازمان خود طراح ،و پياده سازی نموده تا ضمن کنترل دقي مدارك و اسناد طراح ،و اعالم نقطه نظرات
اصالح ،به پيمانکاران با اتخاذ تصميمات فن ،و ارائه راهکارهای فن ،جایگزین از ایجاد تاخير در روند فعاليتهای مهندس ،و یا
تحميل هزینه های نابجا به پروژه و کارفرما پرهيز گردد.
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مدیریت طرح )(MC
شرکت دریاپاال انرژی به نمایندگ ،از طرف کارفرما (مجری طرح) مسئوليت مدیریت ،کنترل و هماهنگ ،پروژهها و مراحل
اجرای ،را بر عهده م ،گيرد و وظایف خود را در چارچوب روش ها ،ضوابط و دستورالعمل های کارفرما ارائه م ،نماید و با
اعمال مدیریت مستقيم و روزانه بر عوامل اجرای ،در مقابل کارفرما مسئوليت صحت انجام کيف ،و کم ،کار را طب مشخصات،
برآوردها و برنامههای اوليه عهده دار م ،گردد .همچنين بررس ،و اظهارنظر در مورد روشهای اجرا  ،پيشنهاد روش مطلوب،
تفکيک خدمات و عمليات طرح به پروژهها و فعاليتهای مختلف ،تعيين فصل مشترك آنها با توجه به روش انتخاب شده  ،تعيين
روش گردش کارها ،ایجاد و حف هماهنگ ،بين فعاليتهای طرح و عوامل اجرای ،،اعالم تغييرات احتمال ،نسبت به طرح اصل،،
در مدیریت طرح انجام م ،پ یرد .خدمات قابل ارائه توسط شرکت مهندس ،دریاپاال انرژی بر اساس شرح خدمات مدیریت
طرح در  14حوزه زیر م ،باشد:
 .1برنامه ریزی
 .2ارجاع کار
 .3مدیریت بر مطالعه و طراح،
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

مدیریت بر تدارکات  ،ساخت و نصب و خدمات تکميل،
مدیریت کيفيت
مدیریت زمان
مدیریت هزینه
مدیریت ایمن،
مدیریت امور قراردادی
مدیریت بر تحویل و خدمات را ه اندازی
مستندسازی
ارزیاب ،و ارزشياب،
اطالع رسان،
رسيدگ ،کارشناس ،و اظهارنظر در مورد وظایف غيرقابل واگ اری

تامین نیروی متخصص
یک ،از مسنائل سنازمانهای دولتن ،وخصوصن ،تنامين نينروی انسنان ،متعهند و آمنوزش دینده من ،باشند .شنرکت مهندسن،
دریاپاال انرژی این توانائ ،را دارد که افراد متخصص با توانائ ،مناسنب و آمنوزش دینده را در زميننه هنای مختلنف در اختينار
سازمان ها و شرکت های دولت ،و غيردولت ،قرار دهد و در این راستا به نکات ذیل توجه دارد:
 توجه خاص به نياز کارفرما و تخصص های مورد نياز تصدی پست
 توجه خاص به نيروی انسان ،به عنوان سرمایه های اصل ،شرکت اعم از نيروی انسان ،استخدام ،و پيمان،
 گسترش آموزش به منظور ارتقاء سطح مهارت ،دانش و توانمندی کليه نيروها در بخش تامين نيروی انسان،
 حف و رعایت کرامات انسان ، ،ارج نهادن به تالش انسانها و توسعه روحيه مشارکت و ارایه آموزشهای الزم به افراد
10

چارت سازمانی
شرکت مهندس ،دریاپاال انرژی دارای ساختار سازمان ،ماتریس ،متشکل از حوزه مدیریت ، HSEQ ،واحدهای پشتيبان ، ،مال ، ،اداری ،
پروژه ها و واحد های مهندس ،م ،باشد .مجموعه فعاليتهای مرتبط با هر قرارداد به عنوان پروژه در شرکت تعيين شده و از طری مدیر هر
پروژه  ،فعاليتها به معاونت مربوطه ارجاع م ،گردد ،به عنوان نمونه امور طراح ،به معاونت مهندس ،ارجاع تا در واحدهای مهندس،
مختلف موارد الزم طراح ،و برون داد آن به مدیران پروژه که مشتری های داخل ،سازمان تلق ،م ،گردند تحویل شده تا در اختيار
مشتریان طرف قرارداد ،قرار گيرد .این شرکت کليه امور محوله را در چارچوب ضوابط و استانداردهای مل ،و بين الملل ،و مطاب با چارت
سازمان ،خود به انجام م ،رساند.
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اهم فعالیت های قابل انجام
اهم فعاليت های قابل انجام در بخش های مهندس ،به شرح زیر م ،باشد:



بخش فرآیند



تعيين فلسفه ومبان ،طراح،



تعيين ضوابط و استانداردهای طراح،



تهيه نقشه های  PFDوP&ID



انجام محاسبات هيدروليک ،سيال و تهيه داده های طراح ،با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای



انجام محاسبات فرآیندی مورد نياز و تعيين مشخصات دستگاهها و ماشين آالت



تهيه فهرست تجهيزات و ماشين آالت



تهيه برگه های اطالعات ،فرآیندی ) (Process Data Sheetبرای کليه تجهيزات



تهيه داده های فرآیندی برای تجهيزات ابزار دقي



طراح ،و محاسبات شيرهای اطمينان  ،کنترل و سيستمهای اندازه گيری



تهيه فلسفه و نوع سيستم کنترل ،سيستم اعالم خطر و توقف اضطراری و تخليه فشار و تعيين سطوح توقف



بازنگری و نهای ،نمودنHAZOP Study



تهيه نمودار ESD Block Diagram



تهيه نمودار علت و معلول ()Cause and effect



بخش مکانیک و تاسیسات



طراح ،تجهيزات دوار



طراح ،مخازن و تهيه نقشه های ساخت



تهيه مشخصات فن ،تجهيزات



تعيين آزمایشها و بازرس ،فن ،مورد نياز



نهای ،سازی مشخصات تجهيزات بر اساس داده های نهای ،فرایندی



بررس ،فن ،پيشنهادهای سازندگان و انجام مکاتبات الزم با آنان



بررس ،نقشه های سازندگان و ایجاد هماهنگ ،ميان آنها و نقشه های اجرای،



انجام محاسبات ایستای ،تجهيزات



تهيه و تدوین دستورالعملهای نصب تجهيزات ثابت و دوار با هماهنگ ،سازندگان



تهيه برآورد و فهرست مقادیر کليه تجهيزات مکانيک ،و درخواست خرید آنها



طراح ،سيستم  HVACو تهيه نقشه های مربوطه



تهيه فهرست اقالمHVAC
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بخش لوله کشی و مواد



تعيين فلسفه و مبان ،طراح ،برای انواع مختلف کارهای لوله کش،



تعيين ضوابط و استانداردهای طراح،



تهيه نقشه جانمای ،و نحوه آرایش و استقرارکل مجموعه



تهيه داده های مورد نياز برای طراح ،کارهای لوله کش ،و انتخاب لولنه هنا  ،اتصناالت و متعلقنات بنرای اننواع
کارهای لوله کش،



تهيه مدل و نقشه های پالن لوله کش ،با نرم افزار سه بعدی PDMS



تهيه نقشه های سيستم لوله کش ،زیرزمين،



تهيه نقشه های ایزومتریک



انجام محاسبات آناليز تنش



تهيه فهرست مقادیر اقالم لوله کش،



تهيه و تکميل برگه های داده فن ،اقالم اصل ،نظير شيرها ،اتصال عای و . ...



تهيه مشخصات فن ،عمليات رنگ آميزی کل تاسيسات ،عایقکاری حرارت ،و رطوبت ،،جوشکاری ،آزمایش ایسنتای ،آب
و غيره.



بررس ،فن ،پيشنهادهای سازندگان و انجام مکاتبات الزم با آنان.



بررس ،نقشه های سازندگان و ایجاد هماهنگ ،ميان آنها و نقشه های اجرای ،لوله کش.،



تهيه ليست ،مشخصات ،برآورد و نقشه های اجرای ،تکيه گاههای شبکه لوله کش.،



تهيه روش و دستورالعملهای ساخت و نصب قطعات لوله کش ،و سایر مشخصات فن ،اجرای.،



تهيه و تکميل روش های کامل جوشکاری و آزمایشهای مخرب و غير مخرب مورد نياز.



تهيه و تکميل ليست مقادیر لوله کش )MTO( ،و درخواست خرید آنها.



همکاری فن ،در زمان ساخت ،آزمایش و راه اندازی و کنترل و تایيد گزارش های مربوط به آزمایشهای تجهيزات.



هماهنگ ،با سایر بخش های طراح ،و گروه اجرای.،



سیویل و سازه



تعيين فلسفه و مبان ،طراح ، ،شامل تعيين ویژگ ،های معماری  ،خصوصيات کم ،و کيف ،ساختمانها و سازه ها



تعيين ضوابط و استانداردهای طراح،



طراح ،اوليه معماری  ،تعيين سيستم های مناسب تأسيسات برق ،و مکانيک ،و تهيه داده هنای معمناری و سنازه
های مورد نياز جهت انجام محاسبات فن ،ساختمان،



تهيه مشخصات فن ،عموم ،کارهای ساختمان ،و تأسيسات برق ،و مکانيک،



تعيين مشخصات جاده ها



تهيه نقشه های فونداسيون تجهيزات و ماشين آالت و اسکلتهای فلزی



طراح ،ساختمانها



تهيه نقشه های کانالهای برق و ابزار دقي و تاسيسات



تهيه نقشه هایRoad & Paving Plan



تهيه نقشه های دفع فاضالب و آبهای سطح،
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تهيه نقشه های ترانشه های نصب کابلها



برآورد متره کارهای ساختمان،



برق ،مخابرات و حفاظت کاتدیک



مطالعه و بررس ،فن – ،اقتصادی منابع تأمين برق( ،طری شبکه یا ایجاد نيروگاه مستقل )



طراح ،تابلوهای تغدیه مصرف کننده های عمده و سيستم های مختلف



سيستم حفاظت تجهيزات برق،



موتورها و موتور کنترلرها



سيستم های تأمين برق پشتيبان ) ( Standby Power Supplies



طراح ،سيستم های کابل کش،



ارائه نقشه هایElectrical Single Line



تهيه مشخصات فن ،تجهيزات برق( ،ژنراتور ،ترانسفورماتور ،تابلوهای کنترل موتورها ) (MCCو غيره)



تهيه نقشه هایArea Classification



تهيه مبان ،طراح ،و مشخصات فن ،کليه تجهيزات مخابرات،



تهيه و تکميل برگه های داده فن ،کليه دستگاهها و تجهيزات مخابرات،



تهيه نقشه های جانمای ،و کابل اندازی سيستم مخابرات



انجام محاسبات مربوط به برآورد بارها ،تعيين اندازه کابلها ،رله های حفاظت ، ،جریان اتصال کوتاه و غيره



طراح ،شبکه روشنای ،خيابانها ،محوطه و داخل ،کليه ساختمانها و انجام محاسبات و تهيه نقشنه هنای مربوطنه
طراح ،شبکه اتصال زمين و نقشه های مربوطه



طراح ،سيستم برق بدون وقفه و انجام محاسبات و تهيه نقشه های مربوطه



طراح ،سيستم تلفن و تهيه نقشه های مربوطه و سيستم Paging



تهيه برآورد و فهرست مقادیر برای کليه کاالهای برقن ،و متعلقنات آن نظينر جعبنه هنای اتصناالت و ترميننال
و سين ،کابل و )MTO( ...



بررس ،فن ،پيشنهادهای سازندگان و انجام مکاتبات الزم با آنان



بررس ،نقشه های سازندگان و ایجاد هماهنگ ،ميان آنها و نقشه های اجرای،



همکاری فن ،در زمان ساخت ،آزمنایش و راه انندازی و کنتنرل و تایيند گنزارش هنای مربنوط بنه آزمایشنهای
تجهيزات



تهيه و تکميل مشخصات فن ،اجرای،



هماهنگ ،با سایر بخش های طراح ،و گروه اجرای،



ابزار دقیق ،کنترل و”“F&G



تعيين فلسفه و مبان ،طراح ،سيستم شامل تعيين اهداف اصل ،کنترل و اصول اساس ،کارکرد ایمن



تعيين ضوابط و استانداردهای طراح،



تهيه نمودارهای مقدمات ،حلقه های اصل ،و حلقه های فرع ،عمده فرآیند و تجهيزات عمده



تعيين فلسفه و مبان ،طراح،



انتخاب اجزا و تجهيزات کنترل ابزار دقي  ،برای فرآیند
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تعيين مشخصات تابلوها و تجهيزات فرمان)(Poerators Panel & Command Devices



تهيه داده های طراح،



انتخاب تجهيزات کنترل و ابزار دقي



تهيه مشخصات فن ،عموم ،تجهيزات کنترل و ابزار دقي



تعيين مشخصات فن ،سيستم و ادوات ابزار دقي و کنترل



تهيه برگه های اطالعات ،ابزار دقي



تهيه نقشه های جزئيات نصب ادوات ابزار دقي



تهيهLogic Diagram



تهيه نقشه های مدارات ابزار دقي ،جعبه های اتصاالت  ،کابل کش ،و مشخصات کابلها



طراح ،و تهيه نقشه های سيستم های کشف و اعالم حری



تهيه فهرست مقادیر برای سيستم ابزار دقي



مهندسی ایمنی



نهای ،سازی مبان ،ایمن ،پروژه



تهيه و تکميل کليه مشخصات فن ،تجهيزات ایمن ،پروژه



تهيه و تکميل کليه برگه های داده فن ،تجهيزات ایمن ،پروژه



تهيه و تکميل نقشه جانمائ ،تجهيزات آتنش نشنان ،شنامل کپسنولهای آتنش نشنان ،،جعبنه کمکهنای اولينه و
کپسولهای هوای تنفس ،و برآورد مقادیر آنها






هماهنگ ،با سایر بخش های طراح ،و گروه اجرای،

آب و فاضالب و محیط زیست
تعيين فلسفه و مبان ،طراح ،سيسنتم هنای تنأمين آب ( آشناميدن ، ،کشناورزی  ،صننعت ) ،و دفنع فاضنالب
(بهداشت ،،صنعت ،،روغن)،



تعيين ضوابط و استانداردهای طراح،



طراح ،سيستم های تصفيه آب و فاضالب و تعيين مشخصات دستگاهها و ماشين آالت



تهيه نقشه های  PFDوP&ID



انجام محاسبات هيدروليک ،تصفيه خانه های آب و فاضالب و تهيه نقشه پروفيل هيدروليک،



تهيه فهرست تجهيزات و ماشين آالت



تهيه برگه های اطالعات ،فرآیندی ) (Process Data Sheetبرای کليه تجهيزات



تهيه داده های فرآیندی برای تجهيزات ابزار دقي



طراح ،و محاسبات شيرهای اطمينان  ،کنترل و سيستمهای اندازه گيری



طراح ،شبکه های توزیع آب



طراح ،شبکه های جمع آوری فاضالب بهداشت ،و صنعت،



بررس ،اثرات زیست محيط ،در طرح ها و پروژه ها و در نظر گرفتن راهکارهای مناسب جهت کاهش اثرات
زیست محيط،
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معرفی اعضای هیئت مدیره
نام و نام
مشخصات

خانوادگی

شاهين
شجاع اردالن

پيمان
جعفری

انوش
مهرکار اصل

حسين
بافته چ،

محمد باقر
جاجان پور

سوابق حرفه ای

سمت

مدیر
عامل


 دارای  37سال سابقه
 مدیر بخش برق

ریيس
هيئت
مدیره







نایب
ریيس
هيات
مدیره


 دارای  20سال سابقه
 مدیر پروژه
 مدیر بخش ابزاردقي و کنترل

عضو
هيئت
مدیره


 دارای  19سال سابقه
 معاونت اجرای،
 مدیرپروژه

عضو
هيئت
مدیره


 دارای  21سال سابقه
 مدیر پروژه
 مدیر بخش سيویل،سازه و معماری

ليسانس مهندس ،برق

ليسانس مهندس ،شيم،
دارای  25سال سابقه
مدیر پروژه
مدیر بخش ایمن،
مدرس دوره های آموزش ،ایمن ،،اعالم و اطفای حری

ليسانس مهندس ،برق (گرایش مخابرات)

ليسانس مهندس ،برق

ليسانس مهندس ،عمران
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نیروی انسانی
شرکت مهندس ،مشاور دریا پاال انرژی نسبت به ج ب حدود  80نفر نيروی متخصص در حوزه های نفت و گاز و پتروشيم ،از
بين فارغ التحصيالن دانشگاه های معتبر در رشته های مهندس ،و سایر رشته های تحصيل ،شامل مهندس ،عمران ،مهندس،
مکانيک ،مهندس ،برق ،مهندس ،معماری ،مهندس ،شيم، ،مهندس ،صنایع و مهندس ،ایمن ،و بهداشت حرفه ای،MBA ،
حسابداری و محيط زیست اقدام نموده است و در حال حاضر دارای توان و ظرفيت چشمگيری در طراح ،و انجام پروژه های
خود م ،باشد.

میزان تجربه کاری پرسنل
باالتر از  30سال

 1تا  10سال

 10تا  20سال
21%
28%
51%

درصد تعداد کارکنان به تفکیک واحد ها
%16.85

واحد اداری

%21.89

واحد های مهندسی
پروژه ها

%61.26

70

%60

60

49

50
تعداد نفرات

40

درصد

%22
%15

18

12

30
20
10
0

لیسانس

فوق لیسانس و باالتر
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فوق دیپلم

کارکنان کلیدی
سابقه کار

ردیف

نام

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

1

شاهين شجاع اردالن

مدیریت عامل و مدیر بخش
برق،مخابرات و حفاظت کاتدیک

ليسانس

مهندس ،برق

37

2

محمدرضا بهنيا

معاونت پروژه ها

فوق ليسانس

مهندس ،مکانيک

37

3

پيمان جعفری

ریيس هيات مدیره و مدیر بخش
ایمن ،و آتش نشان،

ليسانس

مهندس ،شيم،

25

4

انوش مهرکار اصل

نایب ریيس هيات مدیره و مدیر واحد
ابزار دقي و کنترل

ليسانس

مهندس ،برق

20

5

محمد باقر جاجانپور

عضو هيات مدیره ومدیر بخش سيویل
سازه و معماری

ليسانس

مهندس ،عمران

21

6

حسين بافته چ،

عضو هيات مدیره و معاون اجرای ،و
مدیریت پروژه ها

ليسانس

مهندس ،برق

19

7

محمد غله زاری

مدیر امورقراردادها
مدیر پروژه

ليسانس

مهندس ،شيم،

30

8

فاطمه شاه،

معاونت مهندس ،و مدیر بخش مکانيک

ليسانس

مهندس ،مکانيک

19

9

سيامک شهاب الدین

مشاور مهندس،

ليسانس

مهندس ،شيم،

40

10

مرتض ،رضویان

مدیرامور مال ،و اداری

فوق دیپلم

حسابداری

33

11

محمد معتمدی

مدیر بخش لوله کش ،و مواد

فوق دیپلم

نقشه کش ،و
طراح ،صنعت،

40

12

سحر یوسف،

مدیر بخش آب و فاضالب و HSEQ

فوق ليسانس

مهندس ،شيم ،و

MBA

(سال)

15

13

حسين هدایت مهر

مدیر پروژه

ليسانس

مهندس ،برق

30

14

سحر رفعت پناه

مدیر بخش فرآیند

ليسانس

مهندس ،شيم،

14

15

رضا آبگينه چ،

مدیر بخش کنترل پروژه

ليسانس

مهندس ،صنایع

21

16

موناالسادات یکتامرام

مدیر پروژه

ليسانس

مهندس ،برق

14

17

وحيد عظيم،

مدیر بخش فن آوری و اطالعات

ليسانس

کامپيوتر

21

19

تجربیات و سوابق اجرایی
شرکت دریا پاال انرژی بنا بهنره گينری از تنوان و تجربينات نينروی انسنان ،مناهر
و متخصص و دانش فن ،و اجرای،،ط ،فعاليت خود در سنال هنای گ شنته دارای
سواب و تجربيات اجرای ،زیر است:


پروژه های جاری



پروژه های خاتمه یافته
 خطوط لوله انتقال نفت و گاز
 پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
 تاسیسات باالدستی و روزمینی
 تاسیسات آب و فاضالب
 اعالم و اطفاء حریق
 نیروگاه
 ایمنی ،بهداشت و محیط زیست و پدافند غیر عامل
 سایر

20

پروژه های جاری

21

ردیف

نام پروژه

نام کارفرما

شرکت مناط نقت
مرکزی

1

احداث و راه اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز هما

2

احداث تاسيسات تقویت فشار گاز پل کله به صورت(IGAT X( EPC

شرکت مهندس ،و توسعه
گاز ایران

3

احداث واحد نمزدای ،و فشار افزای ،رگ سفيد  1و خطوط لوله

شرکت پاالیش گاز بيدبلند
خليج فارس

4

احداث سيستم آب آتشنشان ،،اعالن و اطفاء حری در مراکز انتقال نفت مارون
 1ال 8 ،و مراکز انتقال نفت فرآورده و نفت خام ری و نظارت کارگاه ،پروژه
تعویض پوشش  50کيلومتر خط لوله "  32مارون /اصفهان

5

خدمات مهندس ،پروژه آفسایت مجتمع پتروشيم ،مهر پترو کيميا

6

خدمات مشاوره ای ساخت و نصب راکتور

7

احداث ایستگاه تزری گازگچساران و خط لوله خوراك

شرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران

پتروشيم ،مهر پترو کيميا

شرکت پتروشيم ،غدیر

22

شرکت پاالیش گاز بيدبلند
خليج فارس

احداث و راه اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز میدان هما )(EPCC

کارفرما

شرکت نفت و گاز پرشيا  /شرکت مهندسين ساخت و
بهره وری آرمان

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت نفت مناط مرکزی ایران

محل پروژه

استان فارس /المرد

زمينه پروژه

خطوط لوله انتقال نفت و گاز

ظرفيت

مهندس ،،خرید و اجراء به صورت مشارکت با شرکت انهار

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

 26ماه
 15ميليون متر مکعب در روز
ایستگاه تقویت فشار گاز شامل لخته گير و  4عدد توربو کمپرسور

23

احداث تاسیسات تقویت فشار گاز پل کله به صورت )IGAT X( EPC

کارفرما

شرکت پژوهش و پاالیش رادم ان

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت مهندس ،و توسعه گازایران

محل پروژه

استان اصفهان /پل کله

زمينه پروژه

خطوط لوله انتقال نفت و گاز

ظرفيت

 60ميليون متر مکعب در روز

خدمات ارائه شده

صحه گ اری طراح ،پایه ،طراح ،تفصيل ،،خدمات مهندس ،خریند ،تهينه مندارك  As builtو
 Final Bookتجهيزات ،خدمات کنترل پروژه

مدت قرارداد

 15ماه

شرح پروژه

ایستگاه تقویت فشار گاز شامل  3عدد توربو کمپرسور

24

احداث واحد نمزدایی و فشار افزایی رگ سفید  1و خطوط لوله

کارفرما

شرکت طراح ،و مهندس ،صنایع انرژی ()EIED

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت پاالیش گاز بيدبلند خليج فارس

محل پروژه

استان خوزستان /اميدیه

زمينه پروژه

تاسيسات روزمين،

ظرفيت

 124ميليون استاندارد فوت مکعب در روز

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

طراح ،تفصيل،،خدمات کنترل پروژه
 7ماه
احداث واحد نمزدای ،و فشار افزای ،رگ سفيد  1و خطوط لوله شامل:
تاسيسات النچر و رسيور
خط لوله  24اینچ به طول تقریب 1500 ،متر
خط لوله  14اینچ به طول تقریب 32 ،کيلومتر
فلر ،شير های بين راه ،و ...

25

احداث سیستم آب آتشنشانی ،اعالن و اطفاء حریق در مراکز انتقال نفت مارون  1الای  8و مراکاز انتقاال
نفت فرآورده و نفت خام ری و نظارت کارگاهی پروژه تعویض پوشش  50کیلومتر خاط لولاه "  32ماارون/
اصفهان

کارفرما

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

محل پروژه

استان های تهران ،اصفهان ،خوزستان ،چهارمحال بختياری

زمينه پروژه

اعالم و اطفاء حری

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
ظرفيت

نظارت عاليه و کارگاه،
 36ماه
 2000مترمکعب در ساعت

شرح پروژه

نظارت عاليه و کارگاه ،سيستم های اعالن و اطفناء حرین اتوماتينک مراکنز انتقنال نفنت خنام
مارون  1ال 8 ،و مراکز انتقال نفت فرآورده و نفت خام ری
نظارت عاليه و کارگاه ،احداث ساختمان رستوران و سالن اجتماعات مرکز انتقال نفنت فنرآورده
ری
نظارت عاليه و کارگاه ،تعویض پوشش خط لوله ارتباط ،مارون  6و7

26

خدمات مهندسی پروژه آفسایت مجتمع پتروشیمی مهر پترو کیمیا

کارفرما

شرکت ناموران

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت پتروشيم ،مهر پترو کيميا

محل پروژه

استان بوشهر /عسلویه

زمينه پروژه

پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشيم،

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد

طراح ،تفصيل ،،مدل سازی سه بعدی  ،خدمات کنترل پروژه
 15ماه

ظرفيت

 900هزار تن پل ،پروپيلن در سال

شرح پروژه

انجام خدمات مهندس ،و طراح ،واحد یوتيليت ،و آفسنایت شنامل طراحن ،لولنه کشن ،،مندل
سازی سه بعدی  ،طراح ،یک کيلومتر  ، Pipe rackطراح ،سازه و خطوط زیرزمين،

27

خدمات مشاوره ای ساخت و نصب راکتور

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت پتروشيم ،غدیر

محل پروژه

استان خوزستان /بندر امام خمين،

زمينه پروژه

پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشيم،

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
ظرفيت

خدمات مشاوره ،تهيه اسناد مناقصه و مشارکت در برگزاری مناقصه و انتخاب برنده
 2ماه
 150هزار تن وینيل کلراید مونومر )(VCMدر سال
 120هزار تن پل ،وینيل کلراید )(PVCدر سال
بررس ،وضعيت موجود و بناز طراحن ،راکتنور DC-201مجتمنع ،تهينه مندارك و نقشنه هنای
مربوطه ،تهيه اسناد مناقصه ساخت و نصب راکتور ،همکاری در روند برگزاری مناقصنه و ارزیناب،
پيشنهادات

شرح پروژه

28

احداث ایستگاه تزریق گازگچساران و خط لوله خوراک

کارفرما

مشارکت تدبير انرژی گستر ایرانيان  -دریاپاال

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت پاالیش گاز بيدبلند خليج فارس

محل پروژه

استان کهگيلویه و بویراحمد /گچساران

زمينه پروژه

تاسيسات باالدست ،و روزمين،

خدمات ارائه شده

صحه گ اری طراح ،پایه ،طراح ،تفصيل ،،خدمات مهندس ،خرید ،خدمات کنترل پروژه

مدت قرارداد
ظرفيت

 14ماه
 880ميليون استاندارد فوت مکعب در روز

شرح پروژه

احداث ایستگاه جدید تزری گاز گچساران شامل:
 GAS COMPRESSORوACID GAS COMPRESSOR
 26کيلومتر خطوط لوله خوراك
مطالعات مسيریاب ،،نقشه برداری و خاك شناس ،مسير خط لوله
مطالعات زیست محيط ،ایستگاه

29

پروژه های خاتمه یافته

30

 خطوط لوله انتقال نفت و گاز
ردیف

نام کارفرما

نام پروژه

شرکت مهندس ،و توسعه
گاز ایران

1

خط لوله گاز  56اینچ تهران از محمدیه قم  /پارچين

2

احداث تاسيسات تقویت فشار گاز ارسنجان به صورت)IGAT VIII( EPC

3

احداث خط لوله  20اینچ فرآورده حدفاصل مراکز انتقال نفت سبزآب/تنگ فن ،بنه روش

EPC

شرکت مهندس ،و
توسعه گاز ایران
شرکت بونيز سازه
شرکت مهندس ،و توسعه
گاز ایران

4

احداث تاسيسات تقویت فشار گاز صفاشهر بصورت EPC

5

طراح ،پایه و تفصيل ،تعویض کالس 37کيلومتر از خط لوله  30اینچ سرخس/نکا/رشنت شرکت مهندس ،و توسعه
گاز ایران
و طراح ،پایه ایستگاه کنترل فشار سمنان

6

ایستگاه کنترل فشار و تاسيسات ایستگاه ،مورد نيازدر حد فاصل کيلومتر  132تنا 168
خط  30/36اینچ قدیم مشهد

شرکت مهندس ،و توسعه
گاز ایران

7

خطوط لوله NGL-3100

8

خدمات مهندس ،پایه ایستگاههای تقویت فشار گاز طنرح خنط لولنه ششنم سراسنری و
نظارت بر صحه گ اری مدارك پایه ،مهندس ،تفصيل ، ،مهندس ،خرید پروژه  2ایستگاه
تقویت فشار گاز خورموج و دیلم

شرکت مهندس ،و توسعه
گاز ایران

9

طراح ،پایه و تفصيل ،خط لوله عسلویه/ابرکوه

شرکت مهندس ،و توسعه
گاز ایران

10

خدمات طراح ،پایه خط لوله "56رابط سایت  1و  2پارس جنوب( ،عسلویه-اختر)

شرکت مهندس ،و توسعه
گاز ایران

11

خدمات طراح ،تفصيل ،تامين نفت خام پاالیشگاه بندر عباس از طری جزیره قشم

شرکت سرمایه گ اری
نفت قشم

شرکت طراح ،و
مهندس ،صنایع انرژی
()EIED

31

خط لوله گاز  56اینچ تهران از محمدیه قم  /پارچین
کارفرما

شرکت دریا پاال

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت مهندس ،و توسعه گازایران

محل پروژه

استان قم  /پارچين

زمينه پروژه

خطوط لوله انتقال نفت و گاز

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد

طراح ،پایه ،تهيه مشخصات فن ،و اسناد مناقصه ،مهندس ،ارزش
 3ماه

طول خط پروژه

 130کيلومتر خط لوله  56اینچ گاز

شرح پروژه

مسير یاب ،،نقشه برداری ،مطالعات خاکشناس ،و طراح ،پایه و تهيه اسنناد مناقصنه  EPCخنط
لوله تقویت ،پنجم تهران که از خط هشتم سراسری واقع در محمدیه قنم شنروع و بنه خنط ”48
شمال و شمال شرق واقع در ایستگاه دریافت پارچين تهران متصل م ،شود.
پروژه در دو گستره  71.5و  58.5کيلومتری انجام م ،گردد.

32

احداث تاسیسات تقویت فشار گاز ارسنجان به صورت )IGAT VIII ( EPC
کارفرما

مشارکت انهار – آریا پيشرو قرن

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت مهندس ،و توسعه گازایران

محل پروژه

استان فارس /ارسنجان

زمينه پروژه

خطوط لوله انتقال نفت و گاز

خدمات ارائه شده

صحه گ اری طراح ،پایه ،طراح ،تفصيل ،،خدمات مهندس ،خریند ،تهينه مندارك  As builtو
 Final Bookتجهيزات ،خدمات کنترل پروژه
 15ماه
 110ميليون متر مکعب در روز

شرح پروژه

ایستگاه تقویت فشار گاز شامل  4عدد توربو کمپرسور

مدت قرارداد
ظرفيت

33

احداث خط لوله  20اینچ فرآورده حدفاصل مراکز انتقال نفت سبزآب/تنگ فنی به روش EPC
کارفرما

شرکت بونيز سازه

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

محل پروژه

استان خوزستان،لرستان  /سبزآب  ،پلدختر

زمينه پروژه

خطوط لوله انتقال نفت و گاز

خدمات ارائه شده

صحه گ اری طراح ،پایه ،طراح ،تفصيل ،،خدمات مهندس ،خریند ،تهينه مندارك  As builtو
 Final Bookتجهيزات ،خدمات کنترل پروژه
4ماه
 101کيلومتر

شرح پروژه

جایگزین ،خط لوله  16اینچ موجود با خط  20اینچ جدید
انتقال ایستگاه توپک ران ،موجود
احداث ایستگاه توپک ران ،جدید

مدت قرارداد
طول خط لوله

34

احداث تاسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر به صورت EPC
کارفرما

شرکت مهندس ،و توسعه گاز ایران

کارفرمای اصل ،طرح

شيمافرمند -دریاپاال انرژی

محل پروژه

استان فارس /صفاشهر

زمينه پروژه

خطوط لوله انتقال نفت و گاز

خدمات ارائه شده

صحه گ اری طراح ،پایه ،طراح ،تفصيل ،،خدمات مهندس ،خریند ،تهينه مندارك  As builtو
 Final Bookتجهيزات ،خدمات کنترل پروژه
 8ماه
 110ميليون متر مکعب در روز

شرح پروژه

ایستگاه تقویت فشار گاز شامل  4عدد توربو کمپرسور

مدت قرارداد
ظرفيت

35

طراحی پایه و تفصیلی تعویض کالس 37کیلومتر از خط لوله  30ایانچ سرخس/نکا/رشات و طراحای پایاه
ایستگاه کنترل فشار سمنان

کارفرما

شرکت مهندس ،و توسعه گاز ایران

محل پروژه

استان های خراسان رضوی ،مازندران ،گيالن ،سمنان  /سرخس ،نکا ،رشت ،سمنان

زمينه پروژه

خطوط لوله انتقال نفت و گاز

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
طول خط لوله

طراح ،پایه ،طراح ،تفصيل ،،تهيه اسناد مناقصه ،خدمات کنترل پروژه
 6ماه
 37کيلومتر

شرح پروژه

مسيریاب ،،نقشه برداری ،ژئوتکنيک
طراح ،ایستگاه کنترل فشار سمنان
تغيير کالس خط لوله  30اینچ

36

ایستگاه کنترل فشار و تاسیسات ایستگاهی مورد نیاز در حد فاصل کیلومتر  132تا  168خط  30/36ایانچ
قدیم مشهد

کارفرما

شرکت مهندس ،و توسعه گاز ایران

محل پروژه

استان های خراسان رضوی  /مشهد

زمينه پروژه

خطوط لوله انتقال نفت و گاز

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
ظرفيت

طراح ،پایه  ،تهيه اسناد مناقصه ،خدمات کنترل پروژه
 3ماه
 10ميليون مترمکعب در روز

شرح پروژه

مسيریاب ،،نقشه برداری ،ژئوتکنيک
طراح ،ایستگاه کنترل فشار
تغيير کالس خط لوله

37

خط لوله NGL 3100

کارفرما

شرکت طراح ،و مهندس ،صنایع انرژی

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت مهندس ،و ساختمان صنایع نفت

محل پروژه

استان ایالم  /چشمه خوش ،دهلران

زمينه پروژه

خطوط لوله انتقال نفت و گاز

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
طول خط لوله

طراح ،پایه  ،طراح ،تفصيل ،،مهندس ،خرید ،خدمات کنترل پروژه
 8ماه
 376کيلومتر

شرح پروژه

نقشه برداری ،مکانيک خاك
مطالعات و طراح ،تفصيل 9 ،خط لوله
طراح ،پایه و تفصيل ،خط لوله به طوا  200کيلومتر
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خدمات مهندسی پایه ایستگاههای تقویت فشار گاز طرح خط لوله ششم سراسری و نظارت بر صحه گذاری
مدارک پایه ،مهندسی تفصیلی  ،مهندسی خرید پروژه  2ایستگاه تقویت فشار گاز خورموج و دیلم
کارفرما

شرکت دریا پاال

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت مهندس ،و توسعه گازایران

محل پروژه

استان های بوشهر،خوزستان  /عسلویه ،بيدبلند

زمينه پروژه

خطوط لوله انتقال نفت و گاز

خدمات ارائه شده

طراح ،پایه ،تهيه اسناد مناقصه ،ارزیاب ،پيشنهادات ،خدمات کنتنرل پنروژه ،نظنارت کارگناه،،
مدیریت پروژه و پيمان
 30ماه
 100ميليون متر مکعب در روز

شرح پروژه

طراح ،پایه دو ایستگاه تقویت فشار گازBGCS 2,3
تهيه اسناد مناقصه  EPCو بررس ،پيشنهادات واصله
نظارت بر اجرای دو ایستگاه تقویت فشار گاز خورموج و دیلم

مدت قرارداد
ظرفيت
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طراحی پایه و تفصیلی خط لوله عسلویه/ابرکوه

کارفرما

شرکت دریا پاال

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت مهندس ،و توسعه گازایران

محل پروژه

استان های بوشهر،فارس ،یزد  /عسلویه ،ابرکوه

زمينه پروژه

خطوط لوله انتقال نفت و گاز

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
طول خط لوله

طراح ،پایه  ،طراح ،تفصيل ، ،خدمات کنترل پروژه ،مهندس ،ارزش
 6ماه
 600کيلومتر خط  56اینچ

شرح پروژه

مسير یاب،،مطالعات زیست محيط ،،مطالعنات مينراث فرهنگ،،مهندسن ،ارزش ،نقشنه بنرداری،
مطالعات خاکشناس ،و طراح ،پاینه  ،طراحن ،تفصنيل HAZID ،HAZOP ، ،و تهينه اسنناد
مناقصه  PCFبخش ،از خط یازدهم سراسنری گناز از عسنلویه تنا ایسنتگاه گيرننده و فرسنتنده
خاوران به طول حدود  327کيلومتر (قطعه اول) و از ایستگاه م کور تنا ابرکنوه بنه طنول حندود
 273کيلومتر (قطعه دوم)
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خدمات طراحی پایه خط لوله " 56رابط سایت  1و  2پارس جنوبی

کارفرما

شرکت دریا پاال

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت مهندس ،و توسعه گازایران

محل پروژه

استان بوشهر  /عسلویه ،اختر

زمينه پروژه

خطوط لوله انتقال نفت و گاز

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
طول خط لوله

طراح ،پایه  ،نظارت عاليه و کارگاه ، ،خدمات کنترل پروژه ،مهندس ،ارزش
 6ماه
 25کيلومتر خط  56اینچ

شرح پروژه

طراح ،پایه  ،تهيه اسناد مناقصه  ، EPCارزیاب ،پيشنهادات پيمانکناران و همکناری در انتخناب
پيمانکار ، EPCنظارت بر طراح ،،نظارت بر خرید ،نظنارت کارگناه ،و عالينه و مهندسن ،ارزش
پروژه خط لوله " 56رابط سایت  1و  2پارس جنوب( ،عسلویه -اختر)
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خدمات طراحی تفصیلی تامین نفت خام پاالیشگاه بندر عباس از طریق جزیره قشم

کارفرما

شرکت دریا پاال

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت سرمایه گ اری نفت قشم

محل پروژه

استان هرمزگان /بندرعباس -قشم

زمينه پروژه

خطوط لوله انتقال نفت و گاز

ظرفيت

 320.000بشکه در روز نفت خام سنگين
 160.000بشکه در روز نفت خام فوق سنگين

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

طراح ،تفصيل ،،خدمات کنترل پروژه
 10ماه
طراح ،پایانه صادرات ،از نوع گوی شناور فرا ساحل )(SPM
طراح ،خط لوله انتقال نفت خام شامل خط لوله زیر دریای ،و زیر زمين،
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 پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
نام پروژه

ردیف

نام کارفرما

مهندس ،تفصيل ،و نظارت عاليه دیوارهای حائل و فنس پيرامون ،سایت پتروشيم ،مهر
1

پتروشيم ،مهر پترو کيميا

پترو کيميا
امکان سنج ،تامين خوراك و دریافت حداکثری پاالیشگاه بيد بلند  1از مازاد گاز ترش

شرکت مهندس ،و توسعه
گاز ایران

2

خط لوله پنجم سراسری

3

بازیاب ،گازهای ارزشمند سوخت ،از مشنعل واحند  500پتروشنيم ،آبنادان و اسنتفاده
مجدد از آنها در شبکه سوخت ،پتروشيم ،آبادان

شرکت پتروشيم ،آبادان

4

افزایش گاز خوراك شرکت پتروشيم ،آبادان از پاالیشگاه آبادان

شرکت پتروشيم ،آبادان

5

خدمات مهندس ،نصب کمپرسورهای گاز کوب پاالیشگاه آبادان

شرکت پتروسينا

6

مشاوره و همياری فن ،برای انجام خدمات طراح ،و مهندس،

شرکت نفت پارس

7

خدمات مهندس ،واحد فورفورال 3

شرکت نفت پارس

8

طرح جامع بهسازی انبار نفت-ری

شرکت مل ،پخش فرآورده
های نفت ،ایران

9

طراح ،مخازن ذخيره فرآورده های نفت ،در قطعه  A59مجتمع بندری امام خمين،
(ره)

اداره کل بنادر و دریانوردی
استان خوزستان ،بندر امام
خمين،

10

مهندس ،پایه و انجام تشریفات مناقصه و نظارت بر کار پيمانکار پاالیشگاه گاز سرخون

شرکت مهندس ،و توسعه
گاز ایران

11

نظارت بر احداث یازده دستگاه مخزن و تاسيسات مربوطه پاالیشگاه آبادان

شرکت مل ،مهندس ،و
ساختمان نفت ایران

12

خدمات مهندس Unit 121 ،پروژه فازهای  15و  16پارس جنوب،

شرکت نفت و گاز پارس
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.1مهندسی تفصیلی و نظارت عالیه دیوارهای حائل و فنس پیرامونی سایت پتروشیمی مهر پترو کیمیا

کارفرما

شرکت پتروشيم ،مهر پتروکيميا

محل پروژه

استان بوشهر /عسلویه

زمينه پروژه

پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشيم،

متراژ

 2000متر

خدمات ارائه شده

صحه گ اری طراح ،،مهندس ،تفصنيل ،،تهينه مشخصنات فنن ،و اسنناد مناقصنه و بررسن ،و
ارزیاب ،پيشنهادها ،نظارت عاليه و کارگاه،
 1+10ماه
طراح ،دیوارهای حائل سایت پتروشيم ،مهر پترو کيميا با طول  2000متر و ارتفاع تا  9/5متر
احداث دیوارهای حائل شامل  50000مترمکعب خاکبرداری و  18000مترمکعب بتن ریزی

مدت قرارداد
شرح پروژه

44

امکان سنجی تامین خوراک و دریافت حداکثری پاالیشگاه بید بلند  1از مازاد گاز تارش خاط لولاه پانجم
سراسری

کارفرما

شرکت مهندس ،و توسعه گازایران

محل پروژه

استان خوزستان/بهبهان

زمينه پروژه

پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشيم،

ظرفيت

 25ميليون متر مکعب در روز

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

امکان سنج ، ،خدمات کنترل پروژه  ،تهيه اسناد مناقصه طراح ،پایه
 5ماه
بررس ،امکان پ یری تامين خوراك پاالیشگاه گاز بيدبلند  1از گاز ترش خط لوله پنجم سراسری
با توجه به تغيير کيفيت خوراك و تعيين تغييرات مورد نياز ،تهيه اسناد مناقصه طراح ،پایه
)(Feed

45

بازیابی گازهای ارزشمند سوختی از مشعل واحد  500پتروشیمی آبادان و استفاده مجدد از آنهاا در شابکه
سوختی پتروشیمی آبادان

کارفرما

شرکت پتروشيم ،آبادان

محل پروژه

استان خوزستان /آبادان

زمينه پروژه

پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشيم،

ظرفيت

 47تن در روز

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

بازنگری مطالعات اوليه  ،طراح ،پایه ،طراح ،تفصيل ،،خدمات کنترل پروژه
 5ماه
کاهش بار آلودگ ،،کاهش هزینه سوخت و ایجاد مزینت رقنابت ،بنا اسنتفاده از بازیناب ،گازهنای
ارزشمند سوخت ،از مشعل واحد  500و استفاده مجدد از آنها در شبکه سوخت،
طراح ،کمپرسو جهت افزایش فشار

46

افزایش گاز خوراک پتروشیمی آبادان از پاالیشگاه آبادان

کارفرما

شرکت پتروشيم ،آبادان

محل پروژه

استان خوزستان /آبادان

زمينه پروژه

پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشيم،

ظرفيت

 6262فوت مکعب بر ساعت
 4900فوت مکعب بر ساعت

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

بازنگری مطالعات اوليه  ،طراح ،پایه ،طراح ،تفصيل ،،خدمات کنترل پروژه
 4ماه
افزایش گاز خوراك پتروشيم ،آبادان از پاالیشگاه آبادان از واحدهای تقطير قندیم80-75-70 ،
و واحد تقطير جدید 100
طراح ،کمپرسورهای مورد نياز جهت افزایش فشار جریان ها
طراح ،خطوط انتقال

47

خدمات مهندسی نصب کمپرسورهای گاز کوب پاالیشگاه آبادان
کارفرما

شرکت پتروسينا

کارفرمای اصل ،طرح

پتروشيم ،آبادان-پاالیشگاه آبادان

محل پروژه

استان خوزستان /آبادان

زمينه پروژه

پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشيم،

ظرفيت

 6262فوت مکعب بر ساعت
 4900فوت مکعب بر ساعت

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

طراح ،تفصيل ،،خدمات کنترل پروژه ،خدمات خرید
 5ماه
افزایش گاز خوراك پتروشيم ،آبادان از پاالیشگاه آبادان از واحدهای تقطير قندیم80-75-70 ،
و واحد تقطير جدید 100
طراح ،کمپرسورهای مورد نياز جهت افزایش فشار جریان ها
طراح ،خطوط انتقال

48

مشاوره و همیاری فنی برای انجام خدمات طراحی و مهندسی

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت نفت پارس

محل پروژه

استان تهران /تهران

زمينه پروژه

پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشيم،

ظرفيت
خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

طراح ،تفصيل ،،خدمات کنترل پروژه  ،تهيه مدارك As Built
 54ماه
طراح ،تفصيل ،واحد  MEKشامل برج ها ،مبدل ها و پمپ ها
طراح ،سيستم  Steam Tracingواحد فورفورال و مخازن ذخيره
طراح ،سيستم لوله کش ،مخازنBlending
طراح ،و تهيه نقشه های خطوط ارتباط ،برج های خنک کن
طراح ،سيستم های جانب ،شامل  ،Utility stationشبکه جمع آوری پساب بهداشت ،و ...

49

خدمات مهندسی واحد فورفورال 3

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت نفت پارس

محل پروژه

استان تهران /تهران

زمينه پروژه

پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشيم،

خدمات ارائه شده

طراح ،پایه ،طراح ،تفصيل ،،خدمات مهندس ،خرید ،خدمات کنترل پروژه ،تهينه نقشنه هنای
As built
 39ماه
طراح ،پایه و تفصيل ،واحد فورفورال  3پاالیشگاه نفت پنارس در بخنش هنای مکانينک و لولنه
کش ،شامل مبدل های حرارتن ،،بنرج هنا ،مخنازن اتمسنفریک ،مخنازن تحنت فشنار ،هيترهنا،
اجکتورها ،کولرهای هوای ،و فيلتر

مدت قرارداد
شرح پروژه

50

طرح جامع بهسازی انبار نفت -ری
کارفرما

شرکت دریاپاال

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت مل ،پخش فرآورده های نفت ،ایران

محل پروژه

استان تهران /ری

زمينه پروژه

پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشيم،

ظرفيت

 1000مترمکعب در ساعت
 4*270مترمکعب در ساعت

خدمات ارائه شده

جمع آوری اطالعات و بررس ،ميدان ،،طراح ،مفهوم ، ،طراحن ،پاینه ،خندمات کنتنرل پنروژه،
تهيه اسناد مناقصه
 12ماه
طراح ،واحدهای بارگيری و تخليه نفت کوره،نفت گاز و نفت سفيد شامل  30نقطه بارگيری
طراح ،سيستم لوله کش ،جدید جهت رسيد و ارسال مخازن شمال ،انبار نفت
طراح ،سيستم لوله کش ،رسيد فرآورده های نفتکوره ،نفت گاز و نفت سفيد
طراح ،سيستم لوله کش ،تخليه نفتکش های جاده پيما جهت فرآورده های بنزین و نفت گاز
طراح ،سيستم بخار و کندانس برگشت،
طراح ،سيستم اتوماتيک اطفاء حری
پدافند غير عامل

مدت قرارداد
شرح پروژه
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طراحی مخازن ذخیره فرآورده های نفتی در قطعه A 59مجتمع بندری امام خمینی (ره)
کارفرما

شرکت دریاپاال

کارفرمای اصل ،طرح

اداره کل بنادر و درینانوردی اسنتان خوزسنتان بنندر امنام
خمين،

محل پروژه

استان خوزستان /بندر امام خمين،

زمينه پروژه

پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشيم،

ظرفيت

 20هزار تن سوخت

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

طراح ،پایه ،طراح ،تفصيل ،،خدمات کنترل پروژه ،مهندس ،خرید
 12ماه
طراح ،مخازن سقف ثابت جهت ذخيره سازی گازوئيل ،مخازن سقف ثابت جهت ذخينره سنازی
مازوت ،مخزن سقف شناور ذخيره سازی بنزین و پمپ هنای  Unloadingو سيسنتم تنوزین،
مخزن آب آتش نشان ،و سيستم آتش نشان ،،سيستم اطفاء حری  ،ساختمانهاو تاسيسات جانب،

52

مهندسی پایه و انجام تشریفات مناقصه و نظارت بر کار پیمانکار پاالیشگاه گاز سرخون
کارفرما

شرکت دریاپاال

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت مهندس ،و توسعه گاز

محل پروژه

استان هرمزگان /بندر عباس

زمينه پروژه

پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشيم،

ظرفيت

 12000بشکه در روز

خدمات ارائه شده

طراح ،پایه ،تهيه اسناد مناقصه ،خدمات کنترل پروژه ،ارزیاب ،پيشننهادات پيمانکناران ،نظنارت
عاليه و نظارت کارگاه،
 60ماه
اصالحات ورودی تفکيک کننده گاز و مایعات درتاسيسات سرخون  1و 2
اصالحات واحدهای تبرید و شبکه گاز سوخت تاسيسات سرخون 2
تجهيزات اطفاء حری مخازن مایعات گازی خونسرخ کاهش مازاد گاز سوخت
خط لوله مایعات گازی پاالیشگاه سرخون به مخازن خونسرخ به طول  75کيلومتر

مدت قرارداد
شرح پروژه

53

نظارت بر احداث یازده دستگاه مخزن و تاسیسات مربوطه پاالیشگاه آبادان
کارفرما

شرکت دریاپاال

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت مل ،مهندس ،و ساختمان نفت ایران

محل پروژه

استان خوزستان /آبادان

زمينه پروژه

پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشيم،

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

نظارت بر کليه مراحل پروژه  ، EPCنظارت عاليه
 24ماه
نظارت بر احداث یازده مخزن و برچيدن  13مخزن پاالیشگاه آبادان

54

خدمات مهندسی  Unit 121پروژه فازهای  15و  16پارس جنوبی
کارفرما

شرکت مهندس ،و ساخت بویلر مپنا

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت نفت و گاز پارس

محل پروژه

استان بوشهر  /عسلویه

زمينه پروژه

پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشيم،

ظرفيت

 4×170مترمکعب در ساعت

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

صحه گ اری مدارك  ، FEEDمدل سازی سه بعدی  ،PDMSخدمات کنترل پروژه
 8ماه
هدف واحد  ، 121تأمين بخار مورد نياز کليه مصرف کننده های پاالیشگاه است که اینن امنر بنه
وسيله چهار عدد بویلر برآورده م ،شود .همچنين واحد  121وظيفه دریافت بخارات مایع شده از
قسمتهای مختلف پاالیشگاه و سرد و آمناده کنردن بخنارات جهنت اسنتفاده مجندد بعننوان آب
مصرف ،دیگهای بخار را نيز به عهده دارد.
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 تاسیسات باالدستی و روزمینی
ردیف

نام کارفرما

نام پروژه

شرکت پایانه های نفت،
ایران

1

بهينه سازی سيستم های اندازه گيری پایانه های نفت ،خارك

2

طرح ذخيره سازی گاز در مخزن شوریجه D

شرکت نفت مناط مرکزی
ایران

3

خدمات مهندس ،خرید طرح ذخيره سازی گاز در مخزن شوریجه D

شرکت نفت مناط مرکزی
ایران

4

احداث تاسيسات یدک ،تزری آب و گاز مجتمع درود 3

موسسه دریاساحل
و نقل

شرکت راه آهن جمهوری
اسالم ،ایران

6

انجام خدمات مشاوره تخصص ،ارزیناب ،و صنحه گن اری مشخصنات فنن ،و منال ،طنرح
مدیریت یکپارچه و بهينه سازی سيستم سوخت رسان ،شبکه حمل و نقل ریل،

شرکت راه آهن جمهوری
اسالم ،ایران

7

احداث تسهيالت مورد نياز فرازآوری با گاز چاههای مخازن گاز آسماری اهواز

شرکت مل ،مناط نفتخيز
جنوب

8

طرح توسعه ميدان نفت ،یاران شمال،

شرکت مهندس ،و توسعه
نفت ایران

9

طرح توسعه ميدان منصوری

شرکت مهندس ،و توسعه
نفت ایران

5

طرح مدیریت یکپارچه و بهينه سازی سيستم سوخت رسان ،شبکه حمل

56

بهینه سازی سیستم های اندازه گیری پایانه نفتی خارک

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت پایانه های نفت ،ایران

محل پروژه

استان بوشهر /جزیره خارك

زمينه پروژه

تاسيسات باالدست ،و روزمين،

ظرفيت

 6ميليون بشکه در روز نفت خام (جهت صادرات)

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

جمع آوری اطالعات ،طراح ،پایه ،خدمات کنترل پروژه ،تهيه اسناد مناقصه
 12ماه
بهينه سازی سيستم های اندازه گير پایانه های نفت ،خارك
تعویض و جایگزین ،سيستم های اندازه گينری جرینان از ننوع تنوربين و  PDميتنر و همچننين
سيستم های نمونه گير در ساحل آذرپاد و اسکله شرق،

57

طرح ذخیره سازی گاز در مخزن شوریجه D

کارفرما اصل ،طرح

شرکت نفت مناط مرکزی ایران

محل پروژه

استان خراسان رضوی /سرخس

زمينه پروژه

تاسيسات باالدست ،و روزمين،

ظرفيت

 20ميليون متر مکعب در روز در  4ماه سرد سال
 10ميليون متر مکعب در روز در سایر ماه های سال

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

مطالعات مفهوم ،،طراح ،پایه ،طراح ،تفصيل ،،خدمات کنترل پروژه ،تهيه اسناد مناقصه
 11ماه
تزری گاز  21حلقه چاه

58

خدمات مهندسی خرید طرح ذخیره سازی گاز در مخزن شوریجه D

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت نفت مناط مرکزی ایران

محل پروژه

استان خراسان رضوی /سرخس

زمينه پروژه

تاسيسات باالدست ،و روزمين،

ظرفيت

 20ميليون متر مکعب در روز در  4ماه سرد سال
 10ميليون متر مکعب در روز در سایر ماه های سال

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

خدمات مهندس ،خرید
 12ماه
خدمات مهندس ،کاالی پيمان های  PCو  EPCطرح ذخيره سازی گاز در مخنزن شنوریجه D
شامل  7پيمان مربوط به  6حلقه چاه منته ،به مرکز تفکيک ،مرکز تفکيک و مرکنز جمنع آوری
فرع ،،خط هوای ،برق  6 ،OHLحلقه چاه منته ،به مرکز جمع آوری اصل ،،مرکز جمنع آوری
اصل ،،مخابرات و سيستم CCTV

59

احداث تاسیسات یدکی تزریق آب و گاز مجتمع درود 3
کارفرما

موسسه دریا ساحل
(قرارگاه سازندگ ،خاتم االنبياء)

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت نفت فالت قاره ایران

محل پروژه

استان بوشهر /جزیره خارك

زمينه پروژه

تاسيسات باالدست ،و روزمين،

ظرفيت

تزری گاز به ظرفيت  120ميليون استاندارد فوت مکعب در روز به  2حلقه چاه
تزری آب به ظرفيت  1800مترمکعب در ساعت به  12حلقه چاه

خدمات ارائه شده

بازنگری و صحه گ اری طراح ،پایه ،طراح ،تفصيل ،،خدمات مهندس ،خریند ،خندمات کنتنرل
پروژه ،مهندس ،کارگاه ،و تهيه نقشه های As Built
 18ماه
طراح ،واحد تزری گاز شامل یکسری کمپرسور سه مرحله ای و یک کمپرسور تک مرحله ای
طراح ،واحد تزری آب شامل بوستر پمپ و ملحقات مربوطه

مدت قرارداد
شرح پروژه

60

طرح مدیریت یکپارچه و بهینه سازی سیستم سوخت رسانی شبکه حمل و نقل ریلی

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت راه آهن جمهوری اسالم ،ایران

محل پروژه

استان های هرمزگان ،اصفهان ،خراسان رضوی ،تهران /بندرعباس،اصفهان ،مشهد ،تهران

زمينه پروژه

تاسيسات باالدست ،و روزمين،

ظرفيت

بهينه سازی سيستم سوخت رسان ،ایستگاه های تهران ،مشهد،اصفهان و بنندرعباس بنا پوشنش
حدود  45 %از کل مصرف شبکه ریل ،کشور

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

کنترل مهندس ،اسناد و مدارك  ،خدمات مهندس ،خرید
 3ماه
مشاوره تخصص ،ارزیاب ،و صحه گ اری مشخصات فن ،و مال ،طرح مندیریت یکپارچنه و بهيننه
سازی سيستم سوخت رسان ،شبکه حمل و نقل ریل،

61

انجام خدمات مشاوره تخصصی ارزیابی و صحه گذاری مشخصات فنی و ماالی طارح مادیریت یکپارچاه و
بهینه سازی سیستم سوخت رسانی شبکه حمل و نقل ریلی

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت راه آهن جمهوری اسالم ،ایران

محل پروژه

ایستگاه های چادرملو،باف  ،مبارکه ،سيرجان ،تبریز ،یزد ،طبس ،تربت حيدریه ،اندیمشک ،اهنواز،
قم ،شاهرود ،شيراز ،بخش ترنست تهران

زمينه پروژه

تاسيسات باالدست ،و روزمين،

ظرفيت

بهينه سازی سيستم سوخت رسان 14،ایستگاه با پوشش حدود  35 %از کل مصرف شبکه ریلن،
کشور

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

کنترل مهندس ،اسناد و مدارك  ،خدمات مهندس ،خرید
 5ماه
مشاوره تخصص ،ارزیاب ،و صحه گ اری مشخصات فن ،و مال ،طرح مندیریت یکپارچنه و بهيننه
سازی سيستم سوخت رسان ،شبکه حمل و نقل ریل،

62

احداث تسهیالت مورد نیاز فرازآوری با گاز چاههای مخازن گاز آسماری اهواز
کارفرما

شرکت دریاپاال

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت مل ،مناط نفت خيز جنوب

محل پروژه

استان خوزستان /اهواز

زمينه پروژه

تاسيسات باالدست ،و روزمين،

ظرفيت

 86ميليون استاندارد فوت مکعب در روز
 30ميليون استاندارد فوت مکعب در روز

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

انجام خدمات مهندس ،مقدمات ،و  FEEDپروژه ،تهيه اسناد مناقصه
 18ماه
مطالعه احداث تسهيالت مورد نياز فرازآوری با گاز جهت تداوم توليند از حندود  260حلقنه چناه
مخزن آسماری اهواز
خدمات نقشه برداری و ژئوتکنيک  ،پدافند غير عامل و مطالعات زیست محيط،

63

طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی
کارفرما

شرکت دریاپاال

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت مهندس ،و توسعه نفت ایران

محل پروژه

استان خوزستان /اهواز

زمينه پروژه

تاسيسات باالدست ،و روزمين،

ظرفيت

 30هزار بشکه در روز

خدمات ارائه شده

صحه گ اری مدارك فنن، ،بررسن ،مندارك پيمانکنار ،مسنتند سنازی ،نظنارت عالينه ،نظنارت
کارگاه ، ،تامين نيرو مورد نياز کارفرما
 48ماه
حفر  20حلقه چاه جهت افزایش توليد نفت در ميدان نفت ،یاران شمال ،کنه در 130کيلنومتری
جنوب غرب شهر اهواز و در غرب ميدان آزادگان جنوب ،در نوار مرزی با عراق واقع شده است

مدت قرارداد
شرح پروژه

64

طرح توسعه میدان منصوری
کارفرما

شرکت دریاپاال

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت مهندس ،و توسعه نفت ایران

محل پروژه

استان خوزستان /اهواز

زمينه پروژه

تاسيسات باالدست ،و روزمين،

ظرفيت
خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

نظارت بر مهندس ،و طراح ،تفصيل ،،نظارت کارگاه، ،خدمات بازرس ،فنن ،،خندمات کنتنرل
پروژه
 18ماه
احداث یک واحد بهره برداری و نمک زدای ،با تمام تاسيسات و امکانات جانب ،بنه منظنور بهبنود
وضعيت فراورش ،نفت توليد شده از مخزن آسماری ميدان منصوری
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 تاسیسات آب و فاضالب
ردیف

نام کارفرما

نام پروژه

شرکت توليد آب و برق قشم مپنا

1

مطالعات فن ،و اقتصادی طرح توليد بسته بندی آب آشاميدن ،در جزیره قشم

2

انجام مطالعات فن ،اقتصادی آب شيرین کن حرارت ،نيروگاه سيکل ترکيبن 484 ،مگنا
وات ،گناوه

شرکت توليد برق گناوه مپنا

3

طراح ،،تامين و ساخت  Condensate Deoiling Packageفازهای  15و 16

شرکت مهندس ،و ساخت بویلر مپنا

4

طراح ،،تامين و ساخت  Condensate Deoiling Packageفازهای  23 ،22و
24

شرکت ناردیس

5

طراح ،،تامين و ساخت  Condensate Deoiling Packageفاز 13

شرکت مدیریت پروژه های نيرو گاه،
ایران-مپنا (نيرپارس)

6

طراح ، ،تامين و ساخت تجهيزات  Deoiling Package Condensateفاز14

شرکت مدیریت پروژه های نيرو گاه،
ایران-مپنا (نيرپارس)

7

احداث شبکه جمع آوری پسابهای بهداشت ،و نوسازی تصفيه خاننه پسنابهای صننعت،
و بهداشت ،پاالیشگاه نفت پارس

شرکت نفت پارس

8

خدمات مشاوره و نظارت بر مراحل مهندس ،تفصيل ،وتأمين کاال احداث تصنفيه خاننه
پاالیشگاه گاز ایالم

شرکت پاالیش گاز ایالم

9

خدمات مشاوره مهندس ،پکيج آب جهت پروژه  NGLخارك

10

طراح ،سيستم آب کارخانه احياء مستقيم زمزم I

شرکت مهندس ،فن آوری معادن و
فلزات

11

طراح ،سيستم آب کارخانه احياء مستقيم زمزم II

شرکت مهندس ،فن آوری معادن و
فلزات

12

طراح ،تجهيزات و انجام خدمات مهندس ،تصفيه آب واحد احياء مستقيم سنگ آهنن
پروژه چهار محال و بختياری

شرکت مهندس ،فن آور معادن و
فلزات

13

طراح ،تجهيزات و انجام خدمات مهندس ،تصفيه آب دو واحد احياء مسنتقيم سننگ
آهن پروژه فوالد کاوه جنوب

شرکت مهندس ،فن آور معادن و
فلزات

14

مطالعات فن ،و اقتصادی توليد آب در ایران

بخش پروژه های سرمایه گ اری
شرکت مپنا

15

طراح ،سيستم  WATER TREATMENT PLANTگندله سازی گلگهر

16

تکميل سيستم تصفيه پساب صنعت ،و بهداشت ،انبار نفت ری

17

تصفيه خانه پساب فوالد خوزستان

شرکت فوالد خوزستان

18

مطالعات فاز اول بازیافت پساب صنعت ،تصفيه شده فوالد خوزستان

شرکت فوالد خوزستان

19

خدمات مهندس ،مطالعات توجيه ،و طراحن ،مفهنوم ،تاسيسنات زینر بننای ،اراضن،
عباس آباد

20

مطالعات مفهوم ،تأسيسات زیربنای ،پروژه  7000واحد مسکون ،کاریبيا ونزوئال

21

خدمات مطالعات تفصيل ،شبکه جمع آوری و مطالعات تصفيه خانه فاضنالب بهداشنت،
مجتمع  16080واحدی شهر جدید پرند
66

شرکت ناردیس

فراتحقي سپاهان
شرکت مل ،پخش فرآورده های نفت،
ایران

شرکت کيسون

شرکت کيسون
شرکت کيسون

مطالعات فنی و اقتصادی طرح تولید بطری و بسته بندی آب آشامیدنی در جزیره قشم

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت توليد آب و برق قشم مپنا

محل پروژه

استان هرمزگان  /قشم

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

 10000بطری در ساعت ( 1/5ليتری)

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

شناخت بازار ،بررس ،ساختگاه ،مطالعات فن ،و اقتصادی ،امکان سنج،
 3ماه
مطالعه ميزان عرضه و تقاضا در منطقنه  ،بررسن ،سنناریو هنای مختلنف توليند آب اشناميدن ،و
بطری ،بررس ،خط توليد های بطری ،بسته بندی و پرکن ،تحليل فن ،،منال ،و اقتصنادی گزیننه
های مختلف  ،تعيين ظرفيت بهينه  ،بررس ،اطالعات دریافت ،از سازندگان ،طراح ،اوليه

67

انجام مطالعات فنی اقتصادی آب شیرین کن نیروگاه سیکل ترکیبی  484مگا واتی گناوه

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت توليد برق گناوه مپنا

محل پروژه

استان بوشهر  /گناوه

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

 8000 ،4000و  14000مترمکعب

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

مطالعات فن ،و اقتصادی ،امکان سنج،
4ماه
سناریوهای مختلف بر اساس محل دریافنت بخنار  ،تنامين آب خنام و نحنوه شنيرین سنازی آب
بررس ،و طراح ،اوليه آب شيرین کن های  MEDو  ،در هر سناریو انجام شده است.
سازه آبگير و سامانه تخليه آب شور برگشت ،به دریا نيز طراح ،و مورد مطالعه قرار گرفته است.
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طراحی ،تامین و ساخت  Condensate Deoiling Packageفازهای  15و 16
کارفرما

شرکت مهندس ،و ساخت بویلر مپنا

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت نفت و گاز پارس

محل پروژه

استان بوشهر  /عسلویه

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

 238مترمکعب در ساعت

خدمات ارائه شده

طراح ،تفصيل ،،تامين تجهيزات  ،ساخت )، (EPتهيه نقشه های  As builtو خندمات کنتنرل
پروژه
 8ماه
روغن زدای Condensate ،توسط  3دستگاه  Coalescer Filterو  3دستگاه فيلتر کربن
اکتيو صورت م ،پ یرد .همچنين پکيج شامل تجهيزات الزم برای بکواش و سيستم کنترل
م ،باشد.

مدت قرارداد
شرح پروژه
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طراحی ،تامین و ساخت  Condensate Deoiling Packageفازهای  23 ،22و 24
کارفرما

شرکت ناردیس

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت نفت و گاز پارس

محل پروژه

استان بوشهر  /عسلویه

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

 244مترمکعب در ساعت

خدمات ارائه شده

طراح ،تفصيل ،،تامين تجهيزات  ،ساخت )، (EPتهيه نقشه های  As builtو خندمات کنتنرل
پروژه
 8ماه
روغن زدای Condensate ،توسط  3دستگاه  Coalescer Filterو  3دستگاه فيلتر کربن
اکتيو صورت م ،پ یرد .همچنين پکيج شامل تجهيزات الزم برای بکواش و سيستم کنترل
م ،باشد.

مدت قرارداد
شرح پروژه
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طراحی ،تامین و ساخت  Condensate Deoiling Packageفاز 13
کارفرما

شرکت مدیریت پروژه های نيرو گاه ،ایران
مپنا (نيرپارس)

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت نفت و گاز پارس

محل پروژه

استان بوشهر  /عسلویه

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

 244مترمکعب در ساعت

خدمات ارائه شده

طراح ،تفصيل ،،تامين تجهيزات  ،ساخت )، (EPتهيه نقشه های  As builtو خندمات کنتنرل
پروژه
 8ماه
روغن زدای Condensate ،توسط  3دستگاه  Coalescer Filterو  3دستگاه فيلتر کربن
اکتيو صورت م ،پ یرد .همچنين پکيج شامل تجهيزات الزم برای بکواش و سيستم کنترل
م ،باشد.

مدت قرارداد
شرح پروژه
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طراحی  ،تامین و ساخت تجهیزات  Condensate Deoiling Packageفاز14
کارفرما

شرکت مدیریت پروژه های نيروگاه ،ایران
مپنا (نيرپارس)

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت نفت و گاز پارس

محل پروژه

استان بوشهر  /عسلویه

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

 240مترمکعب در ساعت

خدمات ارائه شده

طراح ،تفصيل ،،تامين تجهيزات  ،ساخت ) ،(EPتهيه نقشه هنای As Builtو خندمات کنتنرل
پروژه
 8ماه
روغن زداین Condensate ،توسنط  3دسنتگاه  Coalescer Filterو  3دسنتگاه فيلتنر
کربن اکتيو صورت م ،پ یرد .همچنين پکيج شامل تجهيزات الزم برای بکواش و سيستم کنترل
م ،باشد.

مدت قرارداد
شرح پروژه
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احداث شبکه جمع آوری پسابهای بهداشتی و نوسازی تصفیه خانه پسابهای صنعتی و بهداشتی پاالیشاگاه
نفت پارس
کارفرما ی اصل ،طرح

پاالیشگاه نفت پارس

محل پروژه

استان تهران

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

 90مترمکعب در ساعت

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

طراح ،پایه ،طراح ،تفصيل ،و خدمات مدیریت اجرا  ،راه اندازی
 14ماه
تکميل طراح ،و تامين و اجرای شبکه جمع آوری فاضالب و اصالح سيستم تصفيه خانه موجود
طراح ،تفصيل ،و خدمات مدیریت اجرا و راه اندازی تصفيه خانه جدید شنامل Surge Basin
و متعادل ساز ،آشغالگيری ،سيستم جداسازی روغن ) ،(APIجداسازی روغن امولسيون ،توسنط
شناور سازی ) ،(DAFسيستم تصفيه بيولوژیک ،(MBR) ،سيستم تغلي و آبگينری از لجنن
)(Dewatering Systemو سيستم تزری مواد شيميای ، ،سيسنتم کنتنرل واحند و تنامين
برق مورد نياز
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خدمات مشاوره و نظارت بر مراحل مهندسی تفصیلی وتأمین کاال احداث تصفیه خانه پاالیشگاه گاز ایالم

کارفرما ی اصل ،طرح

پاالیشگاه گاز ایالم

محل پروژه

استان ایالم /چوار

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

 53مترمکعب در ساعت

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

نظارت بر مهندس ،تفصيل ،،نظارت بر خدمات مهندس ،تامين کاال ،خدمات کنترل پروژه
 20ماه
تصفيه پساب شامل مراحل زیر بوده است:
 Surge Basinو متعادل ساز ،آشغالگيری ،سيستم جداسازی روغن) ،(APIجداسنازی روغنن
امولسيون ،توسط شناور سازی ) ،(DAFسيستم تصفيه بيولنوژیک ،(SBR) ،سيسنتم توليند و
تزریننن ازن ،فيلتراسنننيون،پکيج  ، Incinerationسيسنننتم تغلننني و آبگينننری از لجنننن
)(Dewatering Systemو سيستم تزری مواد شيميای ، ،سيسنتم کنتنرل واحند و تنامين
برق مورد نياز

74

خدمات مشاوره پکیج آب پروژه  NGLخارک
کارفرما

شرکت ناردیس

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت نفت فالت قاره ایران

محل پروژه

استان بوشهر /خارك

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

سيستم شيرین سازی آب دریا 70 :مترمکعب بر ساعت
سيستم توليد آب دمين  27 :مترمکعب بر ساعت

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

صحه گ اری طراح ،پایه  ،کنترل اسناد و مدارك پيمانکاران
 18ماه
پکيج آب شامل سيستم های زیر م ،باشد:
سيستم پيش تصفيه شامل فيلترهای شنن ،و کربنن ، ،سيسنتم توليند آب شنيرین از آب درینا
) ،(ROسيستم توليد آب آشاميدن ،،سيستم توليد آب دمين
(شامل  ) Cation, Anion & Mixed Bed Filterو سيستم تصفيه آب های روغن،

75

طراحی سیستم آب کارخانه احیاء مستقیم زمزم I
کارفرما

شرکت مهندس ،فن آوری معادن و فلزات

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت فوالد خوزستان

محل پروژه

استان خوزستان  /اهواز

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

)(MMTE

ظرفيت
خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

بازنگری و تکميل مهندس ،پایه  ،طراح ،تفصيل ، ،خدمات کنترل پروژه ،تدوین شرح کار بخش
های مختلف
 18ماه
پروژه شامل بخش های زیر م ،باشد:
 Cooling Towerو سيکل خنک کن آب تميز
•
 Cooling Towerو سيکل خنک کن Contaminated Water
•
سيستم زالل ساز سيکل آب آلوده
•
ایستگاه های پمپاژ آب گرم و سرد سيکل آب خنک کن
•
پکيج های تزری شيميای ،سيکل آب
•
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طراحی سیستم آب کارخانه احیاء مستقیم زمزم II
کارفرما

شرکت مهندس ،فن آوری معادن و فلزات

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت فوالد خوزستان

محل پروژه

استان خوزستان  /اهواز

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

)(MMTE

ظرفيت
خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

بازنگری و تکميل مهندس ،پایه  ،طراح ،تفصيل ، ،خدمات کنترل پروژه
 6ماه
پروژه شامل بخش های زیر م ،باشد:
Cooling Towerو سيکل خنک کن آب تميز
Cooling Towerو سيکل خنک کنContaminated Water
سيستم زالل ساز سيکل آب آلوده
سيستم آب ماشين آالت
ایستگاه های پمپاژ آب گرم و سرد سيکل آب خنک کن
پکيج های تزری شيميای ،سيکل آب
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طراحی تجهیزات و انجام خدمات مهندسی تصفیه آب واحد احیاء مستقیم سنگ آهن پروژه چهار محاال و
بختیاری

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت مهندس ،فن آور معادن و فلزات

محل پروژه

استان چهار محال و بختياری

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

 950مترمکعب در ساعت (آب خنک کن)
 5مترمکعب بر ساعت (آب آشاميدن)،
 240مترمکعب در ساعت (آب جبران)،

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

صحه گ اری مهندس ،پایه  ،طراح ،تفصيل ، ،خدمات کنترل پروژه
 6ماه
پروژه شامل بخش های زیر م ،باشد:
سيستم زالل ساز سيکل آب خنک کن
ایستگاه پمپاژ آب گرم و سرد سيکل آب خنک کن
پکيج های تزری شيميای ،سيکل آب
واحد توليد آب آشاميدن،
واحد توليد آب جبران ،سيکل شامل سيسنتم پنيش تصنفيهRO ،و سيسنتم هنای تزرین منواد
شيميای،
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طراحی تجهیزات و انجام خدمات مهندسی تصفیه آب دو واحد احیاء مستقیم سنگ آهن پروژه فوالد کاوه
جنوب

)(MMTE

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت مهندس ،فن آوری معادن و فلزات

محل پروژه

استان هرمزگان

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

1200هر واحد مترمکعب در ساعت (آب خنک کن)

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

صحه گ اری مهندس ،پایه  ،طراح ،تفصيل ، ،خدمات کنترل پروژه
 6ماه
پروژه شامل بخش های زیر م ،باشد:
سيستم زالل ساز سيکل آب خنک کن
ایستگاه پمپاژ آب گرم و سرد سيکل آب خنک کن
پکيج های تزری شيميای ،سيکل آب
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مطالعات فنی و اقتصادی تولید آب در ایران
کارفرما

شرکت دریا پاال

کارفرما ی اصل ،طرح

بخش پروژه های سرمایه گ اری شرکت مپنا

محل پروژه

استان های جنوب ، ،گلستان  ،مازندران

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت
خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

شناخت بازار ،بررس ،ساختگاه ،مطالعات فن ،و اقتصادی ،امکان سنج ،،مطالعات و مندل سنازی
هيدرودیناميک
 6ماه
سيستم های مختلف نمک زدای ،آب دریا اعنم از  MED-TVC ،ROو  MSFاز جهنت فنن ،و
اقتصادی مورد ارزیاب ،قرار گرفته و درظرفيت های مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافتن و بررس ،ساختگاه های مناسب برای توليد آب شيرین  ،آنناليز اقتصنادی سنرمایه گن اری
مورد نياز  ،بررس ،هزینه های ثابت و جاری ،تعمينرات و نگهنداری تأسيسنات آب شنيرین کنن،
انتخاب بهترین روش توليد آب شيرین  ،بررس ،اثرات زیسنت محيطن ،،بررسن ،منوارد حقنوق،
قراردادهای مشارکت بخش خصوص ،در تاسيسات نمک زداین ...،،از جملنه فعالينت هنای انجنام
شده در این پروژه است.
مطالعات و مدل سازی هيدرودیناميک جرینان و پخنش آلنودگ ،و حنرارت در تأسيسنات توليند
همزمان برق وآب بوشهر نيز در چارچوب این پروژه انجام شده است.
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طراحی سیستم  WATER TREATMENT PLANTگندله سازی گلگهر
کارفرما

شرکت دریا پاال

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت فراتحقي سپاهان

محل پروژه

استان کرمان  /سيرجان

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

 43متر مکعب در ساعت آب صنعت،
 400متر مکعب در ساعت آب آتش نشان،
مهندس ،تفصيل ، ،خدمات مهندس ،خرید
 9ماه
طراح ،سيستم پنيش تصنفيه و تصنفيه آب ) ،(ROایسنتگاه پمپناژ آب خنام و تصنفيه شنده،
ایستگاه پمپاژ آب آتش نشان،

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه
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تکمیل سیستم تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی انبار نفت ری
کارفرما

شرکت دریا پاال

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت مل ،پخش فرآورده های نفت ،ایران

محل پروژه

استان تهران /ری

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

 700مترمکعب در روز

خدمات ارائه شده

جمع آوری اطالعات و بررس ،ميدان ،،طراح ،مفهوم ، ،طراحن ،پاینه ،خندمات کنتنرل پنروژه،
تهيه اسناد مناقصه
 12ماه
طراح ،تصفيه خانه پساب صنعت ،شامل سيسنتم حن ف روغنن  CPIو  APIو تصنفيه پسناب
بهداشت ،به روشA2O
مطالعات ژئوتکنيک  ،نقشه برداری  ،پدافند غير عامل

مدت قرارداد
شرح پروژه
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تصفیه خانه پساب فوالد خوزستان
کارفرما

شرکت دریا پاال

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت فوالد خوزستان

محل پروژه

استان خوزستان  /اهواز

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

طراح 6000 :،مترمکعب در ساعت
احداث 3000 :مترمکعب در ساعت
طراح ،تفصيل . ،مهندس ،خرید ،مشارکت در خرید و احنداث ،نظنارت بنر سناخت ،نصنب  ،راه
اندازی  ،بهره برداری
 16ماه
در این پروژه انجام طراح ،توسط شرکت دریاپاال انرژی و تامين تجهيزات  ،اجرا و بهره بنرداری
از پروژه بصورت  EPCبا مشارکت شرکتهای دریاپاال  ،گسترش صنعت و حرارت ایران و کنانرود
سازه صورت گرفته است .
تصفيه خانه پساب صنعت ،شامل واحدهای زیر م ،باشد:
آشغالگيری و ایستگاه پمپاژ ورودی  ،جداسازی روغن سيستم ،DAF
انعقاد و لخته بندی ،ته نشين ، ،گندزدای ، ،آبگيری از لجن  ،سيستم تزرین شنيميای ، ،دینزل
ژنراتور و تابلو های برق ،سيستم کنترل  ،تاسيسات و ساختمان های جانب،

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه
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مطالعات فاز اول بازیافت پساب صنعتی تصفیه شده فوالد خوزستان
کارفرما

شرکت دریا پاال

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت فوالد خوزستان

محل پروژه

استان خوزستان  /اهواز

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

ظرفيت

 2000مترمکعب در ساعت

خدمات ارائه شده

جمع آوری اطالعات ،امکنان سننج، ،طراحن ،مفهنوم ،،خندمات هميناری فنن ،و مهندسن، ،
مطالعات فن ،و اقتصادی
 6ماه
تصفيه تکميل ،پساب صنعت ،تصفيه شده به وسيله سيستم هنای فيلتراسنيون ،سنخت ،گينری،
اسمز معکوس ((RO

مدت قرارداد
شرح پروژه
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خدمات مهندسی مطالعات توجیهی و طراحی مفهومی تاسیسات زیر بنایی اراضی عباس آباد
کارفرما

شرکت دریا پاال

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت کيسون

محل پروژه

استان تهران  /تهران

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

مطالعات مفهوم،،تهيه نقشه  As-Builtتأسيسات موجود و طراح ،مفهوم ،تأسيسات زیربنای،
 4ماه
بررس ،و  As-Builtتأسيسات موجود شامل شبکه آب آشاميدن ،،شبکه جمنع آوری فاضنالب
بهداشت ، ،فضای سبز  ،شبکه جمع آوری آبهای سطح،
طراح ،مفهوم ،تأسيسات زیربنای ،آب آشاميدن ،،فاضالب بهداشت ،،آبياری فضای سنبز ،جمنع
آوری آبهای سطح ،وتصفيه خانه فاضالب بهداشت ،در کل اراض ،عباس آباد
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تأسیسات زیربنایی پروژه  7000واحد مسکونی کاریبیا ونزوئال
کارفرما

شرکت دریا پاال

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت کيسون

محل پروژه

ونزوئال

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

مطالعات مقدمات ،و مفهوم،
 6ماه
مطالعات مقدمات ،و مفهوم ،زیرساخت هنای شنهرك  7000واحندی وننزوئال شنامل تأسيسنات
آبرسان ،،برقرسان ،،گازرسان ،،تصفيهخانه پساب ،تلفن و مخابرات
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خدمات مطالعات تفصیلی شبکه جمع آوری و مطالعات تصافیه خاناه فاضاالب بهداشاتی مجتماع 16080
واحدی شهر جدید پرند
کارفرما

شرکت دریا پاال

کارفرما ی اصل ،طرح

شرکت کيسون

محل پروژه

استان تهران  /پرند

زمينه پروژه

تاسيسات آب و فاضالب

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

مطالعات مقدمات ،و مفهوم ،،امکان سنج ،،طراح ،تفصيل ، ،تهيه نقشه های اجرای،
 6ماه
مهندس ،تفصيل ،و تهيه نقشه های اجرای ،شبکه جمع آوری فاضالب
مطالعات امکان سنج ،و طراح ،مفهوم ،تصفيه خانه فاضالب بهداشت،
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 نیروگاهی
ردیف

نام کارفرما

نام پروژه

1

خدمات مشاوره مهندس ،و نظارت توليد همزمان برق و آب در ساختگاه قشم

شرکت توليد آب و برق قشم
مپنا

2

مستند سازی پروژه توليد همزمان برق و آب قشم

شرکت توليد آب و برق قشم
مپنا

3

توليد همزمان آب و برق در جزیره کيش بصورتBOO

شرکت آرین ماه تاب گستر
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خدمات مشاوره مهندسی و نظارت تولید همزمان برق و آب در ساختگاه قشم

کارفرماای اصل ،طرح

شرکت توليد آب و برق قشم مپنا

محل پروژه

استان هرمزگان  /قشم

زمينه پروژه

نيروگاه

ظرفيت

 50مگاوات توليد برق
 18000مترمکعب توليد آب شيرین
تهيه گزارش زیست محيط ،،خدمات مشاوره مهندس ، ،نظارت عاليه ،نظارت کارگاه،
 44ماه
پروژه شامل آبگير  ،خط لوله دریای ،،خط لوله خشک ،،ایستگاه پمپاژ آب دریا ،آب شنيرین کنن
نوع  ، MED-TVCمغ ی سازی آب توليدی  ،مخنزن ذخينره آب آشناميدن ،،بنویلر بازیافنت،
توربين گازی ،پست برق و واحدهای  BOPنيروگاه ،و ساختمان هنا و تاسيسنات جنانب ،من،
باشد.

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه
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مستند سازی پروژه تولید همزمان برق و آب قشم

کارفرماای اصل ،طرح

شرکت توليد آب و برق قشم مپنا

محل پروژه

استان هرمزگان  /قشم

زمينه پروژه

نيروگاه

ظرفيت

 50مگاوات توليد برق
 18000مترمکعب توليد آب شيرین
جمع آوری اطالعات ،مستند سازی
 9ماه
تهيه مجموعه روای ،از دالیل پيدایش ،روال شکل گيری ،روند مطالعات و مراحل اجرای پروژه

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

90

تولید همزمان آب و برق در جزیره کیش بصورت BOO

کارفرماای اصل ،طرح

شرکت آرین ماه تاب گستر

محل پروژه

استان هرمزگان  /کيش

زمينه پروژه

نيروگاه

ظرفيت

برق  90مگا وات
آب  24000مترمکعب در روز
طراح ،مفهوم ،،طراح ،پایه  ،ارزیاب ،اقتصنادی ،تهينه گنزارش زیسنت محيطن ،،تهينه اسنناد
مناقصه و خرید
 10ماه
پروژه شامل توربين گازی ،بویلر بازیافت آب شنيرین کنن ننوع  ،MED-TVCآبگينر و ایسنتگاه
پمپاژ آب دریا و تاسيسات جانب ،م ،باشد.

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه
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 اعالم و اطفاء حریق
ردیف

نام پروژه

نام کارفرما

1

طراح ،سيستم آب آتشنشان ،،اعالن و اطفاء حری در مراکز انتقال نفت مارون  1ال،
 8و مراکز انتقال نفت فرآورده و نفت خام ری

شرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران

2

خرید خدمات مشاوره طراح ،سيستم اعالم حری ( )F&Gپاالیشگاه گاز پارسيان

3

طراح ،سيستم اعالم و اطفا حری ساختمان وزارت کشور
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شرکت مهندس ،و توسعه گاز
ایران
وزارت کشور

طراحی سیستم آب آتشنشانی ،اعالن و اطفاء حریق در مراکز انتقال نفت مارون  1الای  8و مراکاز انتقاال
نفت فرآورده و نفت خام ری

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

محل پروژه

استان های تهران ،اصفهان ،خوزستان ،چهارمحال بختياری

زمينه پروژه

اعالم و اطفاء حری

ظرفيت

 2000مترمکعب در ساعت

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

طراح ،تفصيل ،،تهيه مشخصات فن ،و اسناد مناقصه و بررس ،و ارزیاب ،پيشنهادها
 12ماه
طراح ،سيستم های اعالن و اطفاء حری اتوماتيک مراکنز انتقنال نفنت خنام منارون  1الن 8 ،و
مراکز انتقال نفت فرآورده و نفت خام ری
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خرید خدمات مشاوره طراحی سیستم اعالم حریق )(F&Gپاالیشگاه گاز پارسیان
کارفرما

شرکت دریا پاال

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت مهندس ،و توسعه گاز ایران

محل پروژه

استان بوشهر  /عسلویه

زمينه پروژه

اعالم و اطفاء حری

خدمات ارائه شده

طراح ،و بهينه سازی سيستم فوم مخازن ذخيره مایعات گازی
جمع آوری اطالعات ،مهندس ،تفصيل ، ،خدمات کنتنرل پنروژه ،تهينه اسنناد مناقصنه ،ارزیناب،
پيشنهادات پيمانکاران
 4ماه
طراح ،سيستم های اعالم و اطفاء حرین در دو بخنش صننعت ،و غينر صننعت ،پاالیشنگاه گناز
پارسيان

مدت قرارداد
شرح پروژه
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طراحی سیستم اعالم و اطفا حریق ساختمان وزارت کشور

کارفرمای اصل ،طرح

وزارت کشور

محل پروژه

استان تهران

زمينه پروژه

اعالم و اطفاء حری

ظرفيت
خدمات ارائه شده

مدت قرارداد
شرح پروژه

بررس ،و مطالعه و تهيه نقشه های وضع موجود سيستم اعالم و اطفنا حرین  ،تهينه نقشنه هنای
 AS-BUILTمورد نياز اعالن و اطفا حریقو ارائه نقشه های اجرای ،و متریال مورد نياز و بنرآورد
مال ، ،تهيه اسناد مناقصه جهت تعيين پيمانکار برای ساختمان های ستاد مرکنزی وزارت کشنور
به مساحت  80/000متر مربع
 5ماه
طراح ،سيستم اعالم و اطفا حری ساختمان
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 ایمنی ،بهداشت و محیط زیست و پدافند غیر عامل و آموزش
ردیف

نام پروژه

نام کارفرما

1

خدمات جنب ،مربوط به ایمن ، ،بهداشت و محيط زیست پروژه ها جهنت انجنام فعالينت
برخ ،از واحد های ستادی و عمليات،

شرکت نفت فالت قاره
ایران

2

انجام مطالعات HAZOP ,HAZID , PSSRو  ERPبرای واحند اکسنيژن مجتمنع منس
خاتون آباد

مجتمع مس شهر بابک

3

آموزش نرم افزار  II CEASARو  PDMSبه کارکنان شرکت ILF

4

پياده سازی و آموزش  SHAREPOINTشرکت صنایع شير ایران(پگاه)
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BERATENDE ILF
INGENIEURE GMBH
شرکت صنایع شير ایران

خدمات جنبی مربوط به ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست پروژه ها جهت انجام فعالیت برخی از واحاد هاای
ستادی و عملیاتی شرکت نفت فالت قاره ایران

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت نفت فالت قاره ایران

محل پروژه

استان تهران و مناط هفت گانه شرکت نفت فالت قاره

زمينه پروژه

ایمن ،،بهداشت و محيط زیست و پدافند غير عامل و آموزش

ظرفيت
خدمات ارائه شده

مدت قرارداد
شرح پروژه

تهيه و بررس ،روش های اجرای ،و دستورالعمل ها ،تهيه اسناد مناقصه برای پروژه های مرتبط با
ایمن ، ،بهداشت و محيط زیست و پدافند غير عامل ،ارائه خندمات طراحن ،و تهينه نقشنه هنای
مرتبط با سيستم های اعالن و اطفاء حری  ،برآورد شعاع محدوده در معرض خطنر نشنت منواد
شيميای ،خطرناك ،تهيه و گرد آوری استاندارد های مرتبط ،انجام بازدید های الزم و ارائه اظهنار
نظرها و پيشنهادات بر اساس استاندردها یين الملل ،و مل ،،انجام مطالعات
 JSA, HAZOP ,HAZID, H2S RISK ASSESSMENTو سنایر پنروژه هنای منرتبط بنا
HSE
 14ماه
ارائه خدمات جنب ،مربوط به ایمن ، ،بهداشت و محيط زیست پروژه ها
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پروژه انجام مطالعات  HAZOP ,HAZID,PSSRو  ERPبرای واحد اکسیژن مجتمع مس خاتون آباد

کارفرمای اصل ،طرح

مجتمع مس شهر بابک

محل پروژه

شهر بابک /خاتون آباد

زمينه پروژه

ایمن ،،بهداشت و محيط زیست و پدافند غير عامل و آموزش

خدمات ارائه شده

انجام مطالعات شناسای ،ریسک و مخاطرات فرآیندی و غير فرآیندی به روش های  HAZOPو
 HAZIDبرای واحد اکسيژن مجتمع مس خاتون آباد
تدوین سند واکنش در شرایط اضطراریEmergency Response Plan
 6ماه
ارائه خدمات جنب ،مربوط به ایمن ، ،بهداشت و محيط زیست پروژه ها

مدت قرارداد
شرح پروژه
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آموزش نرم افزار  CEASAR IIو  PDMSبه کارکنان شرکت ILF

کارفرمای اصل ،طرح

ILF BERATENDE INGENIEURE GMBH

محل پروژه

آلمان  /مونيخ

زمينه پروژه

آموزش

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد
شرح پروژه

آموزش پرسنل
 8ماه
آموزش نرم افزار  CEASAR IIو مندل سنازی دو بعندی و سنه بعندی  PDMSبنه کارکننان
شرکت ILF
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پیاده سازی و آموزش  SHAREPOINTشرکت صنایع شیر ایران(پگاه)

کارفرمای اصل ،طرح

شرکت صنایع شير ایران

محل پروژه

استان تهران  /تهران

زمينه پروژه

آموزش

خدمات ارائه شده
مدت قرارداد

آموزش پرسنل
 1ماه

شرح پروژه

پياده سازی  SHAREPOINTشرکت صنایع شير اینران و آمنوزش نماینندگان دفناتر تهنران و
شهرستان ها
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Item

Project Name

Client

Project Phase

Owner

Field

1

Homa Gas
Compressor Station

ARMAN/

Engineering &
procurement &
Construction

Iranian
Central Oil
Fields
Company

Oil & Gas
Pipeline

Detail design

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Oil & Gas
Pipeline

Bidboland Gas
Refinery

Oil & Gas
Pipeline

Field
Supervision &
Management
Contract

I.O.P.T.C

F&G

Namvaran

Engineering &
procurement
Services

Mehr Petro
Kimia
petrochemical
company

6

Qadir Reactor
Manufacturing and
installation of reactors
DC-201

Qadir
Petrochemical
Company

Engineering
consulting

Qadir
Petrochemical
Company

7

GACHSARAN NEW
GAS COMPRESSOR
STATION

NISOC

Detail design

PIDMCO

PERSIA OIL
AND GAS CO.

2

POLKALEH Gas
Compressor Station
Project on IGAT X

Radman

3

Ragsefid 1
Compressor Station
and Gas Dehydration
with Pipelines

EIED

4

FIRE WATER and
F&G SYSTEMS for
MARUN NUMBERS
1 TO
.8ESLAM ABAD,
REY PRODUCT
AND REY CRUDE
OIL
TRANSPORTATION
FACILITIES

5

Engineering
services for UT/ OF
units of MEPEK

I.O.P.T.C

Detail design
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Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants
Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants
Oil & Gas
Pipeline

Item

Project Name

Client

8

MOHAMADIEH(QO
M)-PARCHIN "56
TRANSMISSION
PIPELINE

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Project Phase

Owner

Field

Basic Design

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Oil & Gas
Pipeline

Detaol Design &
Field
Supervision

MEHR
PETRO
KIMIA
PETROCHE
MICAL

Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants

Upstream
facilities of the
oil industry

9

SITE RETAINING
WALL DETAIL
ENGINEERING

MEHR PETRO
KIMIA
PETROCHEMI
CAL

10

Ancillary services
related to safety,
health and
environment of
projects to perform the
activities of some
headquarters and
operational units

Iranian
Offshore Oil
Company
(IOOC)

Engineering
Services

Iranian
Offshore Oil
Company
(IOOC)

11

HAZOP,HAZID,PSS
R,ERP OF KHATUN
ABAD COMPLEX
OXYGEN UNIT

KHATUN
ABAD
COMPLEX

Engineering
Services

KHATUN
ABAD
COMPLEX

Industrial

12

TRAINING OF
PDMS & CEASAR
SOFTWARE

ILF

Engineering
Services

ILF

Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants

13

Implementation and
training of
SHAREPOINT
(Pegah)

Iran Dairy
Industries
Company

Engineering
Services

Iran Dairy
Industries
Company

Industrial

14

FIRE WATER and
F&G SYSTEMS for
MARUN NUMBERS
1 TO 8, ESLAM
ABAD, REY
PRODUCT AN REY
CRUDE OIL
TRANSPORTATION
FACILITIES

I.O.P.T.C

Detail Design

I.O.P.T.C

F&G
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Item

Project Phase

Owner

Field

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Detail Design

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

F&G

16

Design of fire alarm
and extinguishing
system of the Ministry
of Interior Building

Ministry of
Interior

Detail Design

Ministry of
Interior

F&G

17

Qeshm Power &
Water cogeneration
Plant

Qeshm water &
power
generationMAPNA

Management
Contract

MAPNA

POWER
PLANT

18

Documentray of
Qeshm Power &
Water cogeneration
Plant

Qeshm water &
power
generationMAPNA

Detail Design

MAPNA

POWER
PLANT

19

KISH Power & Water
Cogeneration plant
(BOO)

ARYAN
MAHTAB
GOSTAR

Feasibility
Study

ARYAN
MAHTAB
GOSTAR

POWER
PLANT

20

Technical and
economic studies of
drinking water
packaging production
plan in Qeshm Island

Qeshm water &
power
generationMAPNA

Feasibility
Study

MAPNA

Water &
Wastewater

21

Technical and
economic studies of
Desalination Plant in
Genaveh Combined
cycle Power plant

Genaveh
Combined cycle
Power plant

Feasibility
Study

MAPNA

Water &
Wastewater

22

Design, Porocurement
and Construction of
Condensate Deoiling
Package- Phase 15 &
16

MAPNA
BOILER

Detail Design &
Procurement

PARS OIL &
GAS

Water &
Wastewater

15

Project Name

Design of F&G
System
For Parsian Gas
Refinery

Client
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Item

Client

Project Phase

Owner

Field

NARDIS

Detail Design &
Procurement

PARS OIL &
GAS

Water &
Wastewater

24

Design, Porocurement
and Construction of
Condensate Deoiling
Package- Phase 13

NEYRPARS

Detail Design &
Procurement

PARS OIL &
GAS

Water &
Wastewater

25

Design, Porocurement
and Construction of
Condensate Deoiling
Package- Phase 14

NEYRPARS

Detail Design &
Procurement

PARS OIL &
GAS

Water &
Wastewater

26

PARS OIL
SANITARY &
INDUSTRIAL
WASTEWATER
TREATMENT
PLANT

PARS OIL
REFINARY

Detail Design
&
Commissioning
supervision

PARS OIL
REFINARY

Water &
Wastewater

27

ILAM gas treating
Wastewater treatment
PLANT

NATIONAL
IRANIAN GAS
COMPANY

ENGINEERING
SERVICES &
SUPERVISION

NATIONAL
IRANIAN
GAS
COMPANY

Water &
Wastewater

28

KHARG
NGL RECOVERY
PROJECT WATER
TREATMENT
PACKAGE

NARDIS

ENGINEERING
SERVICES &
SUPERVISION

IOOC

Water &
Wastewater

29

ZamZam I
WTP SYSTEM

MMTE

Basic & Detail
Design

KHOUZEST
AN STEEL
COMPANY

Water &
Wastewater

30

ZamZam II
WTP SYSTEM

MMTE

Basic & Detail
Design

KHOUZEST
AN STEEL
COMPANY

Water &
Wastewater

23

Project Name
Design, Porocurement
and Construction of
Condensate Deoiling
Package- Phase
22,23& 24
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Item

Project Name

Client

Project Phase

Owner

Field

31

Chaharmahal
Bakhtiari
Steel Company
DIRECT
REDUCTION
PLANT WTP
SYSTEM

MMTE

Basic & Detail
Design

NISCO

Water &
Wastewater

32

South Kaveh Steel
Company
DIRECT
REDUCTION
PLANT WTP
SYSTEM

MMTE

Basic & Detail
Design

SKS

Water &
Wastewater

33

Technical and
economic studies in
IRAN

MAPNA - IP

Feasibility
Study

MAPNA

Water &
Wastewater

34

Make up & Potable
Water System(WTP)GOL-E-GOHAR

Faratahghigh
Sepahan

Detail Design &
Porocurement
Services

GOLE E
GOHAR
Complex

Water &
Wastewater

35

KHOUZESTAN
STEEL CO
WASTEWATER
TREATMENT
PLANT

KHOUZESTA
N STEEL
COMPANY

Detail Design &
Porocurement
Services

KHOUZEST
AN STEEL
COMPANY

Water &
Wastewater

36

Rey tank farm
SANITARY AND
INDUSTRIAL
WASTEWATER
TREATMENT

National Iranian
Oil Refining &
Distribution
Conpany

Basic Design

National
Iranian Oil
Refining &
Distribution
Conpany

Water &
Wastewater
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Item

Project Name

Client

Project Phase

Owner

Field

37

RECOVERY OF
KHOUZESTAN
STEEL CO
WASTEWATER

KHOUZESTA
N STEEL
COMPANY

Feasibility
Study

KHOUZEST
AN STEEL
COMPANY

Water &
Wastewater

38

Abbas Abad Area
Infrastructures
Conceptual Studies
Project

KCC

Feasibility
Study & Basic
Design

Abbasabad
Renovation
Construction
Co

Water &
Wastewater

39

CONSTRUCTION
OF URBANISM
AND
INFRASTRUCTURE,
AREA
PREPARATION
AND PUBLIC
SERVICE
INFRASTRUCTURE
of 7000 HOUSING
UNIT PROJECT
(caribia)

KCC

Basic & Detail
Design

Minestrio del
poder popular
para Vivienda
Ha'bitat

Water &
Wastewater

SANITARY
WASTEWATER
NETWORK AND
TREATMENT OF
PARAND COMPLEX
(16080 UNITS)

KCC

Feasibility
Study & Basic
&Detail Design

KCC

Water &
Wastewater

REVAMPING &
RENOVATION OF
KHARG OIL
TERMINAL
METERING
SYSTEM PROJECT

Iranian Oil
Terminals
Company
(IOTC)

Basic Desiign

Iranian Oil
Terminals
Company
(IOTC)

Upstream
facilities of the
oil industry

40

41
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Item

Project Name

Client

42

Shurijeh" D "Gas
Injection/Production
Project

Iranian Central
Oil Fields
Company
(I.C.O.F.C)

43

Shurijeh" D "Gas
Injection/Production
Project

Iranian Central
Oil Fields
Company
(I.C.O.F.C)

44

DOROOD 3- NEW
GAS AND WATER
INJECTION SPARE
FACILITIES
ROJECT

45

46

Project Phase

Owner

Field

Basic and Detail
Design

Iranian
Central Oil
Fields
Company
(I.C.O.F.C)

Upstream
facilities of the
oil industry

Procurement
Services

Iranian
Central Oil
Fields
Company
(I.C.O.F.C)

Upstream
facilities of the
oil industry

Darya Sahel Co.

Detail Design

Iranian
Offshore Oil
Company
(IOOC)

Upstream
facilities of the
oil industry

Integrated
Management and
Optimization of
Railway
Transportation
network fuel system

Iranian Railway
Company

Managing
Contract

Iranian
Railway
Company

Upstream
facilities of the
oil industry

Integrated
Management and
Optimization of
Railway
Transportation
network fuel system

Iranian Railway
Company

Basic and Detail
Design

Iranian
Railway
Company

Upstream
facilities of the
oil industry
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Item

Project Name

Client

47

REQUIRED
FACILITIES FOR
CONTINUOUS
PRODUCTION OF
AHVAZ ASMARI
RESERVOIR’S
WELLS BY GAS
LIFT

National Iranian
South Oil Field
Company
(N.I.S.O.C)

48

North Yaran Oil Field
Development (Cluster,
Oil & Gas Transfer
Lines, Power
Transmission Line,
Telecom System &
Scada)

Petroleum
Engineering
and
Development
Company
(PEDEC)

49

MANSURI NEW
PRODUCTION AND
DESALTING UNIT

Petroleum
Engineering
and
Development
Company
(PEDEC)

50

Feed supply and
maximum receipt of
Bidboland 1 refinery
from surplus sour gas
of the fifth national
pipeline

51

FUEL GAS
RECOVERY OF
UNIT 500 USEFULL
FLARE GASES &
REUSE IT IN FUEL
GAS NETWORK OF
ABADAN
PETROCHEMICAL
PLANT

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

ABADAN
PETROCHEMI
CAL CO

Project Phase

Owner

Field

Basic Desiign

National
Iranian South
Oil Field
Company
(N.I.S.O.C)

Upstream
facilities of the
oil industry

Managing
Contract

Petroleum
Engineering
and
Development
Company
(PEDEC)

Upstream
facilities of the
oil industry

Managing
Contract

Petroleum
Engineering
and
Development
Company
(PEDEC)

Upstream
facilities of the
oil industry

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants

ABADAN
PETROCHE
MICAL CO

Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants

Feasibility
Study

Basic & Detail
Design
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Item

Project Name

52

INCREASING
ABADAN
PETROCHEMICAL
PLANT FEED GAS
VIA OLD DISTIL
LATION UNITS OF
70,75 80 & ALONG
WITH NEW
DISTILLATION
UNIT OF 100 OF
ABADAN
REFINERY

53

INCREASING
ABADAN
PETROCHEMICAL
PLANT FEED GAS
VIA OLD
DISTILLATION
UNITS OF 70,75 &
80 ALONG WITH
NEW
DISTILLATION
UNIT OF 100 OF
ABADAN
REFINERY

54

Pars Oil Consulting
and technical
assistance for design
and engineering
services

Client

ABADAN
PETROCHEMI
CAL CO

Petro Sina

Pars Oil

Project Phase

Basic & Detail
Design

Detail design

Detail design
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Owner

Field

ABADAN
PETROCHE
MICAL CO

Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants

ABADAN
PETROCHE
MICAL CO

Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants

Pars Oil

Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants

Item

Project Name

Client

FURFURAL
EXTRACTION UNIT
NO. 3

Pars Oil

56

Rey tank farm Basic
Engineering

National Iranian
Oil Refining &
Distribution
Conpany

57

CONSTRUCTION
OF TERMINAL AND
PRODUCT
STORAGE TANKS
IN ZONE 59a OF
PORT COMPLEX

Port & Martime
Organization
(Imam
Khomeini Port
Authority)

55

58

59

60

SARKHUN GAS
REFINERY
MODIFICATION

ABADAN
REFINERY
UPGRADING
PROJECT

South Pars Gas Field
Development Phases
15 & 16 Onshore
Facilities

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

National Iranian
Oil Engineering
and
Construction
Company

Pars Oil and
Gas Company

Project Phase

Basic & Detail
Design

Owner

Pars Oil

Basic Design

National
Iranian Oil
Refining &
Distribution
Conpany

Basic Design

Port &
Martime
Organization
(Imam
Khomeini Port
Authority)

Basic Design
and Managing
Contract

Managing
Contract

Piping &
Mechanical
Detail Design

110

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

National
Iranian Oil
Engineering
and
Construction
Company

Pars Oil and
Gas Company

Field
Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants
Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants
Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants

Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants

Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants

Oil Refining
Industries, Gas
Processing
Facilities
and
Petrochemical
Plants

Item

Project Name

Client

Project Phase

Owner

Field

61

Arsanjan Gas
Compressor Station
Project (IGAT VIII)

Anhar
Arya Pishro
Gharn

Detail design

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Oil & Gas
Pipeline

62

PRODUCT
PIPELINE FROM
SABZAB TO TANGE-FANNI

Boniz Sazeh

Detail design

I.O.P.T.C

Oil & Gas
Pipeline

63

Safashahr Gas
Compressor Station
Project
( IGAT VIII)

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Detail design

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Oil & Gas
Pipeline

64

"30Sarakhs-NekaRasht Pipeline
Replacement &
Semnan Pressure
Control Station

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Basic Design

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Oil & Gas
Pipeline

65

Pressure control
station and required
station facilities at the
distance of 132 to 168
km, 30/36 inch old
Mashhad line

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Basic Design

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Oil & Gas
Pipeline

66

NGL 3100 Pipe Line

EIED

Detail design

I.C.O.F.C.

Oil & Gas
Pipeline

67

56" GAS PIPELINE
COMPRESSOR
STATIONS(ASSALU
YEH TO BID
BOLAND-IGAT VI)

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Basic Design

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Oil & Gas
Pipeline

68

PROJECT TITLE:"11
IRANIAN GAS
TRUNK LINE"
(ASSALUYEHKHAVARAN)

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Oil & Gas
Pipeline

Basic & Detail
Design
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Item

Project Name

Client

69

56"Transmission
Pipeline Project
(ASSALUYEHAKHTAR)

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

70

BANDAR ABBAS
CRUDE OIL
SUPPLY PROJECT
VIA QESHM
ISLAND

MOEEN
ENERGY
PAYA

Project Phase

Owner

Field

Basic Design

Iranian Gas
Engineering &
Development
Company

Oil & Gas
Pipeline

Detail design

QESHM OIL
INVESTMEN
T CO.

Oil & Gas
Pipeline
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Some of our Clients

Na�onal Iranian South
Oil Company

Energy Industries Engineering
& Design(EIED)

Anhar Co.

Arian MahTaab Gostar Co.

Radman Sanat Co.

Iranian Oﬀshore Oil Company

Iran Dairy Industries Co

Khouzestan Steel Company

Ministry of Interior of
Islamic Republic Of IRAN

MAPNA GROUP

Iranian Oil Terminals Company

Mehr Petro Kiimia Co.

ARIA PISHROW GHARN

Islamic Republic of Iran Railways

Tadbir Energy Gostar Iranian

Iranian Gas Engineering and
Development Company

Abadan Petrochemical Company

Nardis Co.

Boniz Sazeh Contrac�ng

Iranian Oil Pipelines and
Telecommunica�on Company ( IOPTC)

Pars Oil Company

Iranian Central Oil Fields
Company

Persian Gulf Bidboland Gas
Treatng Company

Darya Pala Co.

PETROSINA PETROCHEMICAL
INDUSTRIES Co.

Mines and Metal Technology
Engineering

Ilam Gas Trea�ng (Processing) Co

