


APEC
Association of 
Petroleum Industry 
Engineering & 
Construction 
Companies-APEC

Apec Secretariat
Editorial Team:
Mousa Taheri
Alireza Fazlolahzadeh
Graphic Designer:
Meisam Ameri



شرکت راهبرد سازه
مدیرعامل: دکتر کوروش رحمانی فرد

)EPC( مجری طرح های صنعتیِ ملی و بین المللی  
  تامین کننده مالی پروژه های نفت، گاز و نیروگاهی

نمونه هایی از پروژه های اجرایی شرکت
.EPC دوگانه سوز کردن نیروگاه بخار ایرانشهر به عنوان اولین نمونه اجرا شده  موفق در ایران به روش 

. EPC پروژه 1000 کیلومتر گاز رسانی در استان خراسان رضوی به روش 
)GPRS( احداث ایستگاه های تقلیل فشار گاز 

 اجرای واحد 1۴۳ فاز 1۳ پارس جنوبی
 احداث منیفولد كارخانجات درود 2 جزیره خارك

EPC احداث مخازن ذخیره سوخت و سیستم های جانبی اطفاء حریق در نیروگاه های سیکل ترکیبی به صورت 
General Electric  احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی با همکاری شرکت 

 تامین و اجرای سیستم کنترل واحد یوتیلیتی پروژه کنگان
 احداث و بهره برداری ۴ واحد نیروگاه گازی مقیاس کوچک

 تامین کاالی فازهای 1۳، 1۵ و 1۶، 22،21 و 2۴ پارس جنوبی
عناوین و افتخارات 

 رتبه یک صالحیت پیمانکاری در زمینه پروژه های نفت و گاز 
 رتبه A صالحیت کسب و کار اتحادیه اروپا

 دریافت نشان زرین چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور در سال 1۳۹۵ 
 منتخب سازمان UNIDO به عنوان هلدینگ پیشرو 

 دریافت تندیس »مدیر نمونه جوان« از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت 
 واحد خدماتی برتر در نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان

)APEC( عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت،گاز و پتروشیمی 
 عضو شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا

 عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
 عضو انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان

 عضــو فعــال تشــکل های صنفــی ازقبیــل: شــرکت های پیمانــکار تاسیســات و تجهیــزات صنعتــی ایــران و انجمن 
صنفی شــرکتهای اتوماسیون صنعتی

Rahbordsazeh Co.
CEO: K.Rahmani Fard



Fields of Activity:
 National and International industrial projects( EPC)
 Financing Projects in Oil & Gas and Power plants

Titles and Honors
 Grade One as A Qualified Contractor in Oil and Gas Projects
 Grade A in European Business Competence.
 Being Certified as A Golden Award of Famous in Industry and Economy In 1395
 Selected by UNIDO As Top Iranian Holding 
 Select as The Prominent Young Industrialist 
 Member of Board of Directors in Association of Petroleum Industry, Engineering and Construction 

Companies (APEC).
 Member of The Supreme Council of Association of Entrepreneurs 
 Member of Board of Directors of House of Industry, Mine & Trade in Tehran.
 Member of Association of Managers of Knowledge–Based Centers.
 Active Member of Association Such As: Iranian Syndicate of Mechanical, Electrical and Industrial 

Companies, Association of Industrial Automation Companies.

Some Implemented Projects
 Iranshahr Steam Power Plant Gas Burning Project as A First Successful EPC Project in Iran.                                   
 1000 Km Gas Transmission Pipeline in Khorasan Razavi Province. 
 Construction of Gas Pressure Reduction Stations. (GPRS)
 Unit 143 Phase SPGD13
 DOUROOD2 Intake Manifold Plants in Khark Island
 Construction of Fuel Storage Tanks and Accessories of Firefighting System in Combined Cycle 

Power Plants.
 Construction of Combined Cycle Power Plants in Cooperation with General Electric Company.
 Supply and Implement of Control System of Kangan Project.

Web: www.rahbordsazeh.com
Email: info@rahbordsazeh.com
Fax & Tell:(+9821) 22016945 | 22016944-6
Add: No 8,7th Alley,Takhti St,Fereshteh 
Ave,Tehran
ک ۸ نشانی:  تهران، خیابان فرشته، خیابان تختی، کوچه هفتم، پال



بسمه تعالی 

جایگاه جهانی و ملی صنعت نفت 
همچنیـن و  نفـت  اسـتحصال  قابـل  ذخایـر  بشـکه  میلیـارد   157 داشـتن  بـا   ایـران 

عمده تریـن  از  یکـی  طبیعـی،  گاز  اسـتحصال  قابـل  ذخایـر  مکعـب  متـر  تریلیـون   33/8
گاز  تامین کننده هـای انـرژی در جهـان اسـت و بـا توجـه بـه عمـر باقی مانـده از ذخایـر نفـت و 

کان حفـظ خواهـد شـد. کمـا کشـور، ایـن جایـگاه جهانـی تـا دوره زمانـی قابـل توجهـی 
کشـور، دارای جایـگاه ویـژه ای  کشـور بعنـوان پیشـران اقتصـاد  از سـوی دیگـر صنعـت نفـت 
کـه از آن جملـه می تـوان  کشـور اسـت  کالن و اسـتراتژی های بلنـد مـدت  در سیاسـت های 
کالن اقتصاد ملی در افق چشـم انداز  بعنوان نقش اساسـی این صنعت در تحقق اهداف 
اقتصـادی دیپلماسـی  پیشـبرد  عامـل  ملـی،  اقتصـاد  محـرک  موتـور  سـاله،   20 
و  همکاری هـا  توسـعه  طریـق  از  کشـور  ملـی  امنیـت  تضمیـن  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
کرد. عالوه بر این، صنعت نفت یکی از اصلی ترین  تعامالت منطقه ای و بین المللی اشاره 
کشـور  کل  مزیت هـای اقتصـاد ایـران بشـمار مـی رود، بطوریکـه بخـش عمـده ای از بودجـه 
بکارگیـری  و  مدیریـت  بـا  کـه  اسـت  شایسـته  بنابرایـن،  می شـود.  تامیـن  نفـت  بخـش  از 
هوشـمندانه ظرفیت هـای فیزیکـی و انسـانی بالقـوه و بالفعـل نهفتـه در ایـن  بخش،ضمـن 
کشـور از  درآمدهـای نفتـی، زمینـه بکارگیری نیروهای ورزیده شـاغل  حفـظ اسـتقالل بودجـه 

در ایـن صنعـت در راسـتای توسـعه اقتصـادی پایـدار فراهـم شـود.

APEC



APEC

Association of 
Petroleum Industry 
Engineering & 
Construction 
Companies-APEC

تاسیس انجمن:
کار جمهـوری اسـالمی ایـران  بـا عنایـت بـه نـکات فوق الذکـر و در اجـرای مـاده 131 قانـون 
پیمانـکاری  و  مهندسـی  شـرکت های  انجمـن   سـال 1379  در  مربوطـه،  آیین نامه هـای  و 
گاز و پتروشـیمی تاسـیس شـد. سـاختار تشـکیالتی انجمـن شـرکت های مهندسـی و  نفـت، 
گاز و پتروشـیمی مرکـب از مجمـع عمومـی، هیـات مدیـره، شـورای عالی،  پیمانـکاری نفـت، 

کارشناسـی اسـت. کمیته هـای تخصصـی و  هیـات بازرسـان، هیـات داوری و 
کـه در پایـان سـال 1395 بیـش از 2۴5 شـرکت عضو این انجمـن بوده اند  شـایان ذکـر اسـت 
از شـرکت های فعـال در عرصه هـای مهندسـی و پیمانـکاری رشـته های  آنهـا،  کـه همگـی 
گاز و پتروشـیمی بشـمار می رونـد. در ایـن رابطـه الزم بـه یـادآوری  مختلـف صنعـت نفـت و 
کـه طبـق اساسـنامه، فقـط شـرکت های خصوصـی ایرانـی بـه عضویـت ایـن انجمـن  اسـت 

پذیرفتـه می شـوند.

آرمان، رسالت و اهداف انجمن:
پتروشـیمی، تـالش در  گاز و  انجمـن صنفـی شـرکت های مهندسـی و پیمانـکاری، نفـت، 

راسـتای تحقـق جایـگاه آرمانـی و انجـام تعهـدات اصولـی زیـر را رسـالت خـود می دانـد:

و  صنـف  اعضـای  بیـن  همبسـتگی  و  پیونـد  تحکیـم  و  تـداوم  و  ارتبـاط  گسـترش  الـف( 
گاز و پتروشـیمی بـا یکدیگـر  شـرکت های مهندسـی و پیمانـکاری فعـال در صنعـت نفـت و 
کشـور از سـوی دیگـر، بـه منظـور ایجـاد انگیـزه  از یکسـو و بـا مسـئوالن و ارکان صنعـت نفـت 
کشـور از طریـق توسـعه  و بسـتر مناسـب بـرای رشـد و اعتـالی حرفـه مهندسـی و اجرایـی در 
و ارتقـای سـطح خالقیـت و دانـش و فرهنـگ حرفـه ای اعضـا و افزایـش توانمندی هـای 
کشـور کـه اتـکا بـه نیروهـای داخلـی بـرای اجـرای طرح هـای توسـعه ای در   آنـان، بـه نحـوی 

روز بـه روز افزون تـر شـود و سـرانجام، بـه رفـع نیازهـا و خودکفایـی ملـی در عرصه مهندسـی و 
گردد. اجـرای طرح هـا و پروژه هـای صنعـت نفـت منجـر 

ب( کوشش در جهت ارتقای شان و منزلت حرفه مهندسی و پیمانکاری و تالش در راستای 
که این  کشـور، به نحوی  شـکل گیری و توسـعه نظام ها و تشـکل های مهندسـی و حرفه ای در 

انجمن رکن معتبر و پیشگام اعتالی نهادهای صنفی و حرفه ای شناخته شود.

کوشـش در جهـت رشـد و شـکوفایی و اعتـالی همه جانبـه و مسـتمر صنعـت و اقتصـاد  پ( 
کشور و مشارکت در فرآیند تصمیم سازی و ایفای نقش هدایتی، نظارتی و نقادانه  نسبت به 
 طرح هـا و برنامه هـای توسـعه ای، بـه ویـژه در صنعـت نفـت و پیشـنهاد  طرح هـای ضـروری و
کشـور،  زیـر بنایـی بـر پایـه نیازهـای جامعـه و همـکاری همه جانبـه در جهـت توسـعه پایـدار 

کارشناسـی پیشـرو و موثـر، از ارکان ضـروری بـرای  کـه ایـن انجمـن بـه عنـوان نهـاد  به نحـوی 
کشور شناخته شود و در منظر  افکار عمومی  تصمیم سازی در فرآیند شکوفایی صنعت نفت 

گردد. بـه عنـوان نماینـده مترقـی جامعـه مهندسـی و پیمانـکاری از اعتبـار ویـژه ای برخـوردار 
کشـور و پیشـرفت مهندسـی داخلی   اعضای این انجمن  بی شـک در بخش صنعت نفت 
در ایـن صنعـت نقـش برجسـته ای داشـته و دارنـد، بطوریکـه بارهـا مـورد توجـه و تشـویق 
گرفته انـد. ایـن انجمـن بـا فعالیـت اعضـای خـود  کشـور قـرار  گاز  مسـئولین ارشـد نفـت و 
کشـور هـا و بومی سـازی تـوان داخلـی نقـش سـازنده  توانسـته بـر انتقـال دانـش  فنـی از سـایر 
خـود را در صنعـت نفـت ایفـا نمایـد. سـخنان ریاسـت محتـرم جمهـور و وزیـر محتـرم نفـت 
کـه توسـط شـرکت های عضـو ایـن انجمـن محقـق یافتـه،  در افتتـاح فـاز 12 پـارس جنوبـی 

کی از اهمیت و جایگاه ویژه شرکت های عضو این انجمن می باشد.  خود حا
هـدف از انتشـار ایـن دایرکتـوری معرفـی مختصـری از شـرکت های عضو این انجمن اسـت، 
معرفـی  بـا  اسـت  امیـد  می باشـند.  کشـور  مهندسـی  شـرکت های  بزرگتریـن  از  اغلـب  کـه 
کتـاب، فعالیـن اقتصـادی و عالقه منـدان در ایـن حـوزه  توانمندی هـای ذکـر شـده در ایـن 

کافـی از شـرکت های مربوطـه بدسـت آورنـد. بتواننـد شـناخت 

بهزاد حضرتی

 رییس هیئت مدیره انجمن شرکت های
پک(

َ
مهندسی و پیمانکاری نفت،گاز و پتروشیمی)ا



نمودارهای مشاوران
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خطوط انتقال نفت و گاز 
واحدهای پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
تاسیسات باالدستی و روزمینی نفت و گاز
آماده سازی و بهره برداری معدن  
پیجویی و اکتشاف معدن 
زمین شناسی  
صنایع فلزات اساسی و ماشین سازی  
کانه آرایی و فن آوری مواد 
بند سازی و سازه های دریایی  
تاسیسات آب و فاضالب 
سد سازی  
شبکه های آبیاری و زهکشی 
راه آهن 
محیط زیست 
انتقال نیرو 
مطالعات اکتشاف و استخراج  نفت و گاز 
ساختمان های مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی
سیستمهای اطالعات جغرافیایی 
تولید نیرو 
بازرسی فنی 
تاسیسات برق و مکانیک  
راهسازی 
ساختمان های آموزشی ورزشی بهداشتی  و درمانی  
مقاوم سازی  
اجرای پروژه های صنعتی 
ژئوتکنیک 
سازه 
سد سازی  
حفاظت و مهندسی رودخانه 
نقشه برداری زمینی هیدروگرافی 
خدمات اقتصادی 
شهرسازی  
شیالت و آبزبان  
کشاورزی منابع طبیعی و دامپروری 
ترافیک حمل و نقل  
نقشه برداری زمینی 
مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی  و فضایی 
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%51؛ 63؛ 1رتبه 

%7؛ 8؛ 2رتبه 

%7؛ 9؛ 3رتبه 

%6؛ 8؛ 4رتبه 

%29؛ 36؛ 5رتبه 

نفت وگاز

1رتبه  2رتبه  3رتبه  4رتبه  5رتبه 

%36؛ 45؛ 1رتبه 

%21؛ 26؛ 2رتبه 

%13؛ 16؛ 3رتبه 

%9؛ 12؛ 4رتبه 

%21؛ 26؛ 5رتبه 
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%17؛ 12؛ 1رتبه 
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%57؛ 40؛ 5رتبه 
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1رتبه  2رتبه  3رتبه  4رتبه  5رتبه 

%35؛ 27؛ 1رتبه 

%4؛ 3؛ 2رتبه 

%9؛ 7؛ 3رتبه 
%10؛ 8؛ 4رتبه 

%42؛ 33؛ 5رتبه 

رتبه آب

1رتبه  2رتبه  3رتبه  4رتبه  5رتبه 

%44؛ 41؛ 1رتبه 

%10؛ 9؛ 2رتبه 

%16؛ 15؛ 3رتبه 

%5؛ 5؛ 4رتبه 

%25؛ 23؛ 5رتبه 
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آب
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%46؛ 15؛ 5رتبه 

نیرو

1رتبه  3رتبه  4رتبه  5رتبه 

%39؛ 11؛ 1رتبه 
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%4؛ 1؛ 5رتبه 
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واحد های پاالیشگاه نفت و گاز
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%67؛ 10؛ 1رتبه 
%6؛ 1؛ 2رتبه 

%27؛ 4؛ 3رتبه 

تاسیسات باالدستی و روزمینی نفت و گاز

1رتبه  2رتبه  3رتبه 

%46؛ 27؛ 1رتبه 

%5؛ 3؛ 2رتبه 
%14؛ 8؛ 3رتبه 

%5؛ 3؛ 4رتبه 

%30؛ 18؛ 5رتبه 

راه و ترابری
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راه و ترابری



گاز:  نفت و 
گاز ۱:   رتبه های نفت و 

گاز، اسـتیم، الماتکو، انهار،  آبادراهان پارس، آریا پترو 
ایتـوك ایـران، برزیـن، بلنـد طبقـه، بونیـز سـازه، بینـا،  
کیهان، پترو پی،    پترو تک سان، پترو صنعت  پارس 
انـرژی  تبدیـل  پیدکـو،  گـروه،  راد  پرشـین  جنـوب، 
گاز ایـران، توسـعه شـبکه  پایـا، تنـاوب، توسـعه آب و 
هـای صنعتـی ایـران، تیـو انرژی، تهـران برکلـی، تهران 
جنـوب، جرونـد، جنـدی شـاپور، جنـوب تأسیسـات، 
دانیـال  دشـت،  خلخـال  چکادجنـوب،  جهانپـارس، 
رادیـرا،  اهـواز،  مکانیـک  راد  رادمـان،  درریـز،  پتـرو، 
زیراسـاس،  صنعـت،  رژیـن  سـازه،  راهبـرد  رامپکـو، 
ژالکـه، سـاتراپ جنـوب، سـاختمان و نصـب صنایـع 
پتروشیمی، سازه پاد تهران، ستیران، سروش انرژی 
پارسـیان، سـکاف،  صنایـع فـرا سـاحل، صنایـع نفـت 
انـرژی قشـم، صنعـت سـازه ثمیـن، عمـران سـازان، 
گاما، گسـترش خطوط انرژی  کیسـون،  فالت پارس، 
کاران، ماهان صنعت  ایـران، لوله پی گسـتر، مـارون 
میسـان،  ک،  برنـا مهندسـی  محورسـازان،  آریـا، 

نـاورود، همپـا، هیربـدان
گاز 2:  رتبه های نفت و 

 البرز مسیر، بین المللی طراحی و مهندسی ساخت 
صنایـع نفت، سـایبر صنعت، سـپهر رزمونـد، صائین، 

گنگان، میم تیم کادر سـازه، 
گاز 3: رتبه های نفت و 

ایسـتافر، پایبسـت،  پتـرو آذرپـاد، توسـعه و تجـارت 
گسـتر سـپند، شـیمبار،  مهـرآراد، جـم جنـوب، سـیال 

عمـراب انـرژی،  طرقـه 
گاز: رتبه های 4 نفت و 

بنـا،  راه  چـاوش  صنعـت،  فـرا  پیشـگام  نصـر،  اوج 
آپادانـا،  صنعـت  شـبدیز  پـارس،  صنعـت  سـروش 

ویمـا کاو،  ویـرا سـازه،  کانـرود 
گاز: رتبه های 5 نفت و 

کسـیر صنعـت باختـری، اویـول،  ابنیـه فنـی تهـران، ا
بخارا فن آوران، بستاب بنا، بهداد معدن پاسارگاد، 
کوثـر، پتروپارسـیان صنعت جنوب،  پترو گسـتر  پایـاب 
پرمایـون، ترانشـه پـل راه، تولیـد پیشـرو انـرژی آسـیا، 
کا، رژیان پی،  زانکو خاور، زالل ایران، سـازه  تیراژ، دتا
هـای آبـی، سماسـد، سـیف بنـا، فراسـاحل پرشـین، 
انـرژی  آوران  فـن  میـاب،   فیـدار  جنـوب،  فریـاب 
کیفیـت گسـترش  کیـش اسـپارک،  کاهنربـا،  ایرانیـان، 
گسـترش پتروشـیمی شـیراز، مدیریـت طـرح و  آریـا، 
گسـتر  پیمـان مبـدا، نـدای علـم و صنعـت، هامـون 
هوایـار،  هنـزا،  نویـن،  سـاخت  همگامـان  صنعـت، 

هوجسـتان، رکینـدژ، عمـران آذرسـتان
تاسیسات و تجهیزات: 

رتبه های تاسیسات و تجهیزات ۱:
کسـیر صنعت باختری، انهار،  ایستافر،  آمن، اسـتیم، ا
بخارا فن آوران، بستاب بنا، بلند طبقه، بونیز سازه، 
کیهان، پترو پی، پترو تک سـان- بین المللی،  پارس 
پتـرو صنعـت جنـوب، پیشـگام فـرا صنعـت، تابلیـه،  
گاز ایـران، تیـو انرژی،  ترمـوون، تنـاوب، توسـعه آب و 
درریـز،  چکادجنـوب،  جهانپـارس،  شـاپور،  جنـدی 
رامپکـو، رژیـن صنعـت، زالل ایران، ژالکه، سـاختمان 
و نصب صنایع پتروشیمی، سازه های آبی، عمراب، 
گامـا،  کیسـون،  کولهـام- سـاختمان،  کانـرود سـازه، 
گسـتر، ماشـین سـازی ویـژه، محورسـازان،  لولـه پـی 
میسـان، نـاورود، نـدای علم و صنعت، نوتـاش افرا، 

گلسـافر هنـزا، رکینـدژ، عمران آذرسـتان، 

رتبه های تاسیسات و تجهیزات 2:
آبزولوت، آزمون فلز پارس،  ابنیه فنی تهران، الکترو 
کنتـرل، اوج نصـر، بهـداد معـدن پاسـارگاد، توسـعه و 
تجارت مهرآراد، چاوش راه بنا، دریاپاال- مهندسی، 
سـیال  سماسـد،  سـکاف،  صنعـت،  سـایبر  رادیـرا، 
گسـتر سپند، شـبدیز صنعت آپادانا، شفاب، شیمبار، 
موجـان،  سـازه،  کادر  پـارس،  فـالت  عطاردیـان، 

هوایـار، هوجسـتان، هیربـدان، 
رتبه های تاسیسات و تجهیزات 3:

آبادراهـان پارس، البرز مسـیر، انرژی پیمـان، اویول، 
سـریر،  عمـران  الملـل  بیـن  صنعـت،  سـازان  ایـده 
پورنـام، پیدکـو، رژیـان پـی،  سـازانه بتـن، سـیف بنـا، 
سـاختمانی،  مهندسـی  جنـوب،  فریـاب  فرابـرد، 
ک،  برنـا مهندسـی  ایـران،  انـرژی  خطـوط  گسـترش 

هـدی نقـش 
رتبه های تاسیسات و تجهیزات 4:

الماتکـو، پرتـاو، تبدیل انرژی پایا، تهـران جنوب، زانکو 
پارسـیان،  انـرژی  سـروش  تهـران،  پـاد  سـازه  خـاور، 
عمـران سـازان،  فنـی و مهندسـی آبسـان پاالیـش، 

گنـگان، ویمـا گسـترش پتروشـیمی شـیراز، 
رتبه های تاسیسات و تجهیزات 5:

کوثـر، پایبسـت،  پاینـد  ارساسـاختمان، ایسـتا، پایـاب 
کوشـا، پترو آذرپاد، پتروپارسـیان صنعت جنوب،   آب 
پیمانـکاران عمـران بـارو، جرونـد، جنوب تأسیسـات، 
سـروش  زیراسـاس،  رادمـان،  دشـت،  خلخـال 
نفـت  اریکـه، صنایـع  پـارس، سـیویل سـازه  صنعـت 
انـرژی،  طرقـه  ثمیـن،  سـازه  صنعـت  قشـم،  انـرژی 
کیفیت گسـترش آریا،  فیـدار میـاب،  کیش اسـپارک، 
کاران، مدیریـت طـرح و پیمـان مبـدا، میـم  مـارون 

تیـم، نویـن دانـش آینـده
شرکت های دارای رتبه ۱ آب:

ارساسـاختمان، اویـول، بـام راه، بلنـد طبقـه، پایـاب 
تیـس،  تـه  تابلیـه،  پورنـام،  کوشـا،  آب  پاینـد  کوثـر، 
رامپکـو  چکادجنـوب،  جهانپـارس،  شـاپور،  جنـدی 

آبـی،  هـای  سـازه  کتـرا،  سـاختمانی  ایـران،  زالل 
آوری  فـن  عمـراب،  شـیمبار،  شـفاب،  سماسـد، 
کولهـام- سـاختمان  کانـرود سـازه،  فراسـاحلی دلتـا، 

کیسون، گاما، ماشین سازی ویژه، موجان
شرکت های رتبه 2 آب:

صنعت خط و پاالیش، عطاردیان، عمران آذر ستان
رتبه های 3 آب:

المللـی،  بیـن  سـان-  تـک  پتـرو  پـارس،  آبادراهـان 
ترموون، تیراژ، زانکو خاور، فریاب جنوب، مهندسـی 

نـاورود سـاختمانی، 
رتبه های 4 آب:

البرز مسـیر، تیو انرژی، تهران جنوب، سـایبر صنعت،  
گسـترش خطـوط  فنـی و مهندسـی آبسـان پاالیـش، 

ک، رکیندژ انـرژی ایران، مهندسـی برنـا
رتبه های 5 آب: 

آمـن، ابنیـه فنـی تهـران، ایسـتافر، بخـارا فـن آوران، 
بسـتاب بنـا، پتـرو صنعـت جنـوب، پرتـاو، پیمانـکاران 

گاز ایـران  عمـران بـارو، تنـاوب، توسـعه آب و 
تجـارت  و  توسـعه  پنـدار،  صنعتـی  فرآینـد  توسـعه 
دانیـال  دشـت،  خلخـال  بنـا،  راه  چـاوش  مهـرآراد، 
ایـران،  راهسـازی  رادیـرا،  اهـواز،  مکانیـک  راد  پتـرو، 
رژیـان پـی،  ژالکـه، سـازه پـاد تهـران، سـپهر رزمونـد، 
کادر سـازه،  سـکاف، عمـران سـازان، فـالت پـارس، 

گسـتر، میسـان، نقـش هـدی، هنـزا لولـه پـی 

رتبه های پیمانکاران 



ساختمان و ابنیه: 
ساختمان و ابنیه رتبه ۱:

تهـران،  فنـی  ابنیـه  آمـن،  پـارس،  آبادراهـان 
کسـیر صنعت باختری، البرز  ارساسـاختمان، استیم، ا
مسـیر، انهـار، ایسـتافر، بـام راه،  بسـتاب بنـا،   بلنـد 
طبقـه، بونیـز سـازه، بین الملل عمران سـریر، تابلیه، 
تنـاوب، جنـدی شـاپور، جهانپـارس، چـاوش راه بنـا، 
رادمـان، رامپکـو، راهسـازی ایـران،  ژالکه، سـاختمان 
و نصـب صنایـع پتروشـیمی، سـازانه بتـن، سـازه پـاد 
تهران، سـازه های آبی، سـکاف، سماسـد، سیف بنا، 
عطاردیـان، فریـاب جنـوب، مهندسـی سـاختمانی، 
گامـا، محورسـازان، نـاورود،  کیسـون،  کانـرود سـازه، 

نـدای علـم و صنعـت، هنـزا، عمـران آذرسـتان
ساختمان و ابنیه رتبه 2: 

برزیـن،  پایـاب کوثـر، پایبسـت،  پتـرو تـک سـان- بیـن 
صنعـت،  رژیـن  دشـت،  خلخـال  پیدکـو،  المللـی، 

هـدی نقـش  میسـان، 
ساختمان و ابنیه رتبه 3:

کیهـان، پتـرو صنعـت جنـوب، پورنـام،  اویـول، پـارس 
خـاور،  سـازه  پـی،   رژیـان  جنـوب،  تهـران  ترمـوون، 
شفاب، صفا نیکو سپاهان، فرابرد، کولهام، گسترش 
خطـوط انـرژی ایـران، ماشـین سـازی ویـژه، نوتـاش 

افرا
ساختمان و ابنیه رتبه 4: 

آبزولوت، زالل ایران، صائین، عمراب، لوله پی گستر
ساختمان و ابنیه رتبه 5:

الماتکـو،  انـرژی پیمان، پتـرو آذرپـاد، پرتاو، پویندگان 
ایـران،  گاز  و  آب  توسـعه  کـم،  ترا افکـن،  پـی  سـازه 
توسـعه و تجـارت مهـرآراد، تـه تیـس، تیـراژ، جرونـد، 
شـبدیز  سـازه،  راهبـرد  چکادجنـوب،  جنـوب،  جـم 
و  فنـی  پاالیـش،  و  خـط  صنعـت  آپادانـا،  صنعـت 
مهندسـی آبسـان پاالیـش، فالت پـارس،  فـن آوران 
پتروشـیمی  گسـترش  سـازه،  کادر  ایرانیـان،  انـرژی 

شـیراز، ماهـان صنعـت آریـا
صنعت و معدن:

رتبه های ۱ صنعت و معدن: 
بـام راه،  تنـاوب، تیـو انـرژی،  جنـدی شـاپور، درریـز، 
کاهنربـا،  سـازه،  کانـرود  تهـران،  پـاد  سـازه  رامپکـو، 

گلسـافر میسـان،  کیسـون، 
رتبه های 2 صنعت و معدن: 

الکترو کنترل، سکاف، گسترش خطوط انرژی ایران
رتبه های 3 صنعت و معدن: 

ایـده سـازان صنعـت، ایسـتافر، پتـرو صنعـت جنوب، 
جهانپـارس، سـازه خـاور، گامـا، نویـن دانـش آینـده

رتبه 4 صنعت و معدن:
استیم، اویول، بخارا فن آوران، دریاپاال- مهندسی، 

راهبرد سازه، عمراب
رتبه 5 صنعت و معدن: 

کنترل، انرژی پیمـان، انهـار، اوج نصر،  اسـتیم، الکتـرو 
راه،  بـام  ایسـتافر،  صنعـت،  سـازان  ایـده  اویـول، 
بخـارا فـن آوران، بونیـز سـازه، بیـن المللـی طراحـی و 
کیهـان، پترو  مهندسـی سـاخت صنایـع نفـت، پـارس 
پـی، پتـرو صنعـت جنـوب، پورنـام، پیدکـو، پیشـگام 
فـرا صنعـت، تبدیـل انـرژی پایـا، ترموون، تنـاوب، تیو 
تهـران جنـوب، جنـدی شـاپور، جهانپـارس،  انـرژی، 
رامپکـو،   مهندسـی،  دریاپـاال-  درریـز،  پتـرو،  دانیـال 
راهبرد سـازه،  رژین صنعت، زالل ایران، زیراسـاس، 
آبـی،  هـای  سـازه  خـاور،  سـازه  تهـران،  پـاد  سـازه 
سـکاف،  پارسـیان،  انـرژی  سـروش  صنعـت،  سـایبر 
سـیال گسـتر سـپند،   شـبدیز صنعت آپادانا،  شـفاب، 
کانـرود  پاالیـش، عمـراب،  صائیـن، صنعـت خـط و 
گسـترش  گامـا،  کیسـون،  کولهـام،  کاهنربـا،  سـازه، 
کاران، ماشـین  گنگان، مـارون  خطـوط انـرژی ایـران، 
ک پویـا،  سـازی ویـژه، محورسـازان، مهندسـی رسـتا
میسـان، میم تیـم، نـاورود، نوین دانش آینـده، نیرو 
کاو، همگامـان سـاخت نویـن، هوایـار،  و تـوان، ویـرا

هوجسـتان، رکینـدژ، عمـران آذرسـتان

راه و ترابری:
راه و ترابری رتبه ۱:

آبادراهـان پـارس، ارساسـاختمان، اویـول، بـام راه، 
کوثر، پورنام، تابلیه، تیراژ، جندی  بلند طبقه، پایاب 
شـاپور، جهانپارس، چاوش راه بنا،   خلخال دشـت، 
سـکاف،  ایـران،  راهسـازی  رامپکـو،  رادیـرا،  درریـز، 
کیسـون، نـاورود،  کولهام،  کانرود سـازه،  عطاردیان، 

ویمـا، هنـزا، رکیندژ
راه و ترابری رتبه 2:

صنایـع  نصـب  و  سـاختمان  تهـران،  فنـی  ابنیـه 
شـیمی و پتر

راه و ترابری رتبه 3:
ابنیه فنی تهران، ایسـتافر، سـاختمان و نصب صنایع 
مهندسـی  کاران،  مـارون  بنـا،  سـیف  پتروشـیمی، 

ک، عمـران آذرسـتان برنـا
راه و ترابری رتبه 4:

بستاب بنا،  تهران جنوب، جم جنوب
راه و ترابری رتبه 5:

کسـیر صنعـت باختـری،  آزمـون فلـز پـارس،  آمـن، ا
انهـار، بیـن الملـل عمـران سـریر، پویندگان سـازه پی 
تأسیسـات، چکادجنـوب،  تیـس، جنـوب  تـه  افکـن، 
کتـرا، سـازه پـاد  رادمـان، رژیـن صنعـت، سـاختمانی 
سـیال  سماسـد،  پـارس،  صنعـت  سـروش  تهـران، 
گستر سپند، سیویل سازه اریکه، صنعت سازه ثمین، 
فریـاب جنـوب، لولـه پـی گسـتر، ماهـان صنعـت آریا، 

میسـان، نـدای علـم و صنعـت، نقـش هـدی
نیرو:

رتبه های ۱ نیرو:
پتـرو تـک سـان، تنـاوب، جنـدی شـاپور، جهانپـارس،  

صفـا نیکـو سـپاهان، هیربـدان
رتبه های 3 نیرو:

کیهـان، پورنـام،  پـارس  انـرژی پیمـان، بونیـز سـازه، 
سازه پاد تهران، کیسون، میسان، نوتاش افرا، نوین 

دانـش آینـده، 
رتبه های 4 نیرو:

اویول، تبدیل انرژی پایا، رامپکو
رتبه های 5 نیرو:

آبادراهـان پـارس، اسـتیم، الماتکـو، ایسـتا، ایسـتافر، 
بیـن الملـل عمـران سـریر، پتـرو پـی، پیدکـو، رادیـرا، 
راهبـرد سـازه، ژالکـه، سـایبر صنعـت، شـفاب، طرقه 
کانرود سـازه، گسـترش خطوط انـرژی ایران،  انـرژی، 

ک پویـا مهندسـی رسـتا
کاوش های زمینی:

کاوش های زمینی رتبه ۱:
کولهام، کیسون 

کاوش های زمینی رتبه 3:
تیراژ 

کاوش های زمینی رتبه 5:
اویول، سیف بنا، صنایع نفت انرژی قشم

ارتباطات: 
ارتباطات رتبه ۱: 

الماتکو، لوله پی گستر، همگامان ساخت نوین 
ارتباطات رتبه 3:

کیش اسپارک 
خدمات تعمیر و نگهداری سیستمهای تاسیساتی: 

فیرمکو پارس رتبه 1 
شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز 

آباد راهان پارس رتبه 3
آبیاری و زهکشی: 

کم رتبه 4 ترا
کشاورزی: 

پاینداب کوشا رتبه 2



کل رتبـه هـای مشـاوران در 73 رتبـه در زمینـه هـای 
مختلـف می باشـد.

گاز و صنایع پتروشیمی  واحد های پاالیشگاه نفت، 
رتبه ۱

مهندسـی  برکلـی،  تهـران  انرشـیمی،  ایـران،  ایتـوک 
درریـز،  پـارس،  جهـان  شـاپور،  جنـدی  بینـا،  مشـاور 
مشـاور  مهندسـی  قـرن،  پیسشـرو  آریـا  هیربـدان، 
پویـا،  انـرژی  سـروش  مهندسـی،  پـاال  دریـا  پـارس، 
کیمیـا  مـاد  گامـا،  صنعـت،  فرانگـر  فراینـد،  شـانول 
فراینـد، نورهـان صنایـع، همپا انـرژی، هیـرگان انرژی
گاز و صنایع پتروشیمی  واحد های پاالیشگاه نفت، 

رتبه 2:
سـازه  هـا،  طـرح  توسـعه  راهبـرد  انـرژی،   پـاال  دریـا 

دلـوار آوران  نـام  ایـران،  پـردازی 
گاز و صنایع پتروشیمی  واحد های پاالیشگاه نفت، 

رتبه 3:
هامـون  جنـوب،  سـاتراپ  کیمیـا،  سـازان  برسـاد 
گسـتر صنعـت، پتـرو آذر پـاد، طـرح و مدیریـت اجـرا، 

آریـا نواندیشـان 
گاز رتبه ۱:  تاسیسات باالدستی و روزمینی نفت و 

سـاتراپ  پـارس،  جهـان  تکسـان،  پتـرو  انرشـیمی، 
جنـوب، توسـعه صنایـع نفـت و انـرژی قشـم، صنایـع 
فراسـاحل، مهندسـی مشـاور پـارس، پتـرو آسـماری 

بیـن الملـل، دریـا پـاال مهندسـی، هیـرگان انـرژی 
گاز رتبه 2: تاسیسات باالدستی و روزمینی نفت و 

انرشیمی
گاز رتبه 3: تاسیسات باالدستی و روزمینی نفت و 

رزمونـد،  صـف  پـاد،  آذر  پتـرو  پایـا،  انـرژی  معیـن 
پـارس انـرژی  کنـدوکاو 

گاز رتبه ۱ خطوط انتقال نفت و 
کیهان، تهران برکلی، مهندسـی  ایتـوک ایـران، پارس 
کاران،  مشـاور بینـا، جهـان پـارس، سـتیران، مـارون 
گستر صنعت، مهندسی مشاور پارس، دریا  هامون 

پـاال مهندسـی، سـروش انـرژی پویا
گاز رتبه 2:  خطوط انتقال نفت و 

و  نفـت  صنایـع  توسـعه  شـاپور،  جنـدی  انرشـیمی، 
انـرژی  دریـک  آراز،  پتـرو  قشـم،  انـرژی 

گاز رتبه 3:  خطوط انتقال نفت و 
سـاتراپ جنـوب، بهیـن طـرح پایـدار، پـارس پرنـون، 
کـو، دریا پاال انرژی، سـازه پردازی  پتـرو آذر پـاد، تکین 
ایـران، شـانول فراینـد، مدیریت پـروژه های صنعتی 

ابـدال، نـام آوران دلـوار، هیـرگان انـرژی

صنایع فلزات اساسی و ماشین سازی:
برسو: رتبه 1، اریا پیشرو قرن، ایتوک ایران: رتبه 3

بندر سازی و سازه های دریایی: 
رتبـه 1: تهـران برکلـی، سـازه پـردازی ایـران، طـرح نـو 

اندیشـان 
تاسیسات آب و فاضالب

رتبه 1: زالل ایران، شفاب، شیمبار، عمراب، کیسون 
رتبه 2: دریاپاال انرژی، دریاپاال مهندسی 

رتبه 3: تهران برکلی، برسو، سازه پردازی ایران
سد سازی:

رتبه 2: پتهران برکلی
رتبه 3: ستیران

راه آهن: 
رتبه 1:کیسون، مهندسی مشاور پارس

رتبه 2: ستیران
رتبه3: طرح نو اندیشان 

رتبه های مشاوران



 محیط زیست: 
رتبه 2: ستیران

کندو  گستر صنعت، فام زیر ساخت،  رتبه 3: هامون 
کاو انرژی پارس 

انتقال نیرو:
رتبه 1: صفا نیکو سپاهان 
دریاپاال مهندسی: رتبه 3

گاز: کتشاف و استخراج نفت و  مطالعات ا
پتـرو  قشـم،  انـرژی  و  نفـت  صنایـع  توسـعه   :1 رتبـه 

الملـل بیـن  آسـماری 
رتبه 3: مدیریت پروژه های صنعتی ابدال 

ساختمانهای مسکونی تجاری اداری صنعتی و 
نظامی:

رتبه 1: کیسون، سازه پردازی ایران 
رتبه 2: پارس پرنون

رتبـه 3: پژوهـش عمـران راهـور، طـرح نـو اندیشـان، 
مدیریـت پـروژه هـای صنعتـی ابـدال 

سیستم های اطالعات جغرافیایی:
رتبه 2: فام زیر ساخت

رتبه 3: هامون گستر صنعت، سازه پردازی ایران 
تولید نیرو: 

رتبه 1: هیربدان، نورهان صنایع
رتبه 2: دریاپاال مهندسی 

بازرسی فنی:
رتبه 1: مدیریت پروژه های صنعتی ابدال، تکین کو

رتبه 3: انرشیمی، برسو
تاسیسات برق و مکانیک: 

رتبه 3: برسو، تکین کو
راه سازی:

رتبـه 1: مهندسـی مشـاور پـارس، پژوهـش عمـران 
راهـور، 

رتبه 2: پارس پرنون
رتبه 3: سازه پردازی ایران، طرح نو اندیشان

ساختمانهای آموزشی ورزسی بهداشتی و درمانی:
رتبه 3: پارس پرنون 

مقاوم سازی: 
رتبه 3: پارس پرنون، طرح نواندیشان 

اجرای پروژه های صنعتی: 
رتبه 2: پترو آراز 

ژئوتکنیک: 
رتبـه 1: پژوهـش عمـران راهـور، سـازه پـردازی ایران، 

ک مکانیـک خا
سازه: 

رتبه 1: سازه پردازی ایران
رتبه 2: پژوهش عمران راهور

رتبه 3: انرشـیمی، طرح نواندیشـان، مدیریت پروژه 
های صنعتـی ابدال 

سد سازی:
رتبه 2: پژوهش عمران راهور 

رتبه 3: سازه پردازی ایران، طرح نو اندیشان 
حفاظت و مهندسی رودخانه: 

رتبه 1: سازه پردازی ایران 
نقشه برداری زمینی هیدروگرافی:

رتبه 2: سازه پردازی ایران 
خدمات اقتصادی: 

رتبه 1: سنجش امکان طرح 
شهرسازی:

رتبه 3: فام زیر ساخت
شیالت و آبزیان: 

رتبه 3: فام زیر ساخت 
کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری

رتبه 3: فام زیر ساخت
ترافیک حمل و نقل: 

رتبه 3: طرح نو اندیشان 
نقشه برداری زمینی: 

رتبه 3: فام زیر ساخت
مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی 

رتبه 3: فام زیر ساخت 
آماده سازی و بهره برداری معادن، پیجویی و 
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 Abad Rahan Pars International Group is a long-lasting general contractor with years of experi-
ence and service, with the aim of implementing constructional projects in the fields of:
Civil Engineering, design and execution of road construction operations, technical buildings, civil, 
on-shore, installing and launching Oil, Gas and Petrochemicals projects through Engineering- Pro-
curement- Construction (E.P.C), by excellence and optimum quality, is active in the execution of 
mega  projects on  an internal and international scale.
By utilizing our fleet of over 3000 heavy machineries across the country we are able to execute our 
projects with excellence, high quality and in accordance to the international standards within the 
specified time framework. Over the years we have become one of the top construction companies 
in Iran, hence becoming a leading and pioneering company in our field of activity.
Abad Rahan Pars has left its trace of projects across the country, especially in the gas field de-
velopment (Assalouyeh) Phases 1 to 24 and also in the region’s petrochemical and infrastructure 
industry.
In reference to overseas projects, A.R.P has been fully active in executing various projects in: Cy-
press, Emirates, Kuwait, Iraq, Oman, India, Turkmenistan, Tajikistan, and in Afghanistan, a wide 
range of projects are carried out in Kabul and Herat and In the Kurdistan region (Iraq).
The Company’s head quarter uses the latest software systems in management and technical divi-
sions including: Project control and planning division- Quality control (QC/QA)- Health and safety 
division (H.S.E) and information technology division and Quality Management which has passed 
through the stages of receiving the certificate of administrative Integrated management system 
ISO 9001 and financial and administrative divisions, using modern methods of accounting and 
cost control.
This Company has been registered under the license number 97622 and has obtained the follow-
ing certificates from the management and planning organization of Iran. 
We have also been elected to the list of exclusive companies that have more than the estimated 
capacities in the rankings:

Grades:
Oil & Gas:1
Road & Transporation:1
Civil &Construction:1

 گروه بین المللی آبادراهان پارس شرکتی با سابقه طوالنی و تجربیات دراز مدت، بعنوان پیمانکار عمومی در اجرای پروژه 
های متنوع شـناخته شـده و در رشـته های زیر فعال میباشد:

گاز و پتروشـیمی بـه  طـرح، اجـرا و بهـره بـرداری  پـروژه هـای راه، راه آهـن، ابنیـه فنـی، نصـب و اجـرای پـروژ هـای خشـکی،  نفـت، 
کیفیت و فعال در اجرای پروژه های بزرگ مقیاس داخلی و خارجی  روش: طرح، تامین کاالی پروژه و ساخت EPC(( با بهترین 
کیفیت بسیار  کشور، قادر به اجرای پروژه هائی با  گیری از ناوگانی متجاوز از 3000 دستگاه ماشین آالت سنگین در سرار  با بهره 
گـروه بـه یک شـرکت برتـر در ایـران تبدیل گردیـده و  بـاال و اسـتاندارد بیـن المللـی در زمـان مقـرر بـوده و بـا گذشـت زمـان، ایـن 

بدین ترتیب در رشـته های فعالیت خود، بعنوان یک شـرکت پیشـتار و پیشـرو شـناخته شده است.
کشور در فازهای 1 الی 24  گاز  کشور، نشانه هائی از فعالیت های خود را خصوصا در زمینه توسعه  آباد راهان پارس در سراسر 

گذاشته است. عسلویه و همچنین در حوزه پترو شیمی و زیرساخت بر جا 
کویـت،  در رابطـه بـا پـروژه هـای بـرون مـرزی، آبـاد راهـان پـارس در پـروژه هـای متنوعـی: در قبـرس، امـارات متحـده عربـی، 
کابـل، هـرات و  کامـل فعـال بـوده و تعـداد زیـادی پـروژه را در  عراق،عمـان، هنـد، ترکمنسـتان، تاجیکسـتان و افغانسـتان بطـور 

کردسـتان عـراق باتمـام رسـانیده اسـت.
 سـتاد مرکـزی ایـن شـرکت از جدیـد تریـن سیسـتم هـای نـرم افزاری مدیریتی و فنی شـامل: برنامـه ریزی و کنترل پـروژه و کنترل 
کیفیت بهره مند بوده و با طی این مراحل،  کیفی)QA/QC( وسالمت و ایمنی  )HSE( در بخش فناوری اطالعات و مدیریت 
در موقعیـت دریافـت گواهـی مدیریـت جامـع "ایـزو 9001 " قـرار گرفتـه اسـت و در بخـش اداری و مالـی خـود هـم از روش هـای 

کنترل هزینه ها بهـره برداری میکند. مـدرن حسـابداری و 
کشـوردریافت  گواهینامـه هـای زیـر را از سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی  ایـن شـرکت تحـت شـماره 97622  بـه ثبـت رسـیده و 
کاری بیش از میزان هر رتبه: برای اجرای پروژه های متعدد و همزمان  انتخاب  نموده و ضمنا بعنوان شرکت خاص با ظرفیت 

شـده است:

رتبه:
گاز: 1 نفت و 

راه و ترابری: 1
ساختمان و ابنیه: 1

 آبادراهان
پارس ساختمانی
Abad Rahan Pars Co.
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Web: www.absolutco.com
Email: info@absolutco.com
Fax & Tell:(+9821) 88903542 | 88803660
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آبزولوت 
Absolut 
Engineering 
Co.

 Absolut Engineering Company was estab-
lished in 1979 upon the experience and perse-
verance of a group of engineers for executing 
mechanical and electrical projects.
This company has successfully executed nu-
merous petrochemical, oil and gas refineries, 
hospitals and administrative buildings and cur-
rently is executing several industrial projects in 
the petrochemical industry.
This reputed firm has been able to establish 
subsidiary companies in order to pursue its 
target to further develop itself to the next lev-
el. we are currently a shareholder and board 
member of the following firms: 
- HAMPA   Eng. Co. 
- HAMGAMAN Eng. Co. 
- ABGOSTAR Eng. Co.
- ATTAR Mass Construction Co.
Also  Absolut  eng. co. is a shareholder of 
banks, organizations and companies as below:
- SAkHTAGAND Investing Co.
- PETRO SAKHT-O-NASB Co.
- IRAN Construction Co.
- IRAN Engineers Co.
- KARAFARIN Bank
- KARAFARIN Insurance Co.
based on its previous experiences we are 
ready to provide the following engineering 

and financial services:
- EPC projects
- project management ( MC )
- Construction activities, equipment  installa-
tion and commissioning  
- Procurement services
- Engineering and designing services 
- Providing financial resources 

Grades:
Installation and equipment’s: 2

 شرکت مهندسی آبزولوت در سال 1979 بر اساس  تجربه 
بـرای اجـرای   از مهندسـان متخصـص   گـروه  یـک  و پشـتکار 

پـروژه هـای مکانیکـی و الکتریکـی  تاسـیس شـد.
ایـن شـرکت بـا موفقیـت پـروژه هـای  متعـددی را در  مجتمع 
گاز، بیمارسـتان هـا  هـای پتروشـیمی، پاالیشـگاههای نفـت و 
کـرده اسـت و هـم  و سـاختمان هـای اداری و صنعتـی  اجـرا 
کنـون در حـال اجـرای چندیـن پـروژه در صنایـع پتروشـیمی  ا

مـی باشـد.
شـرکت آبزولـوت بـرای نیـل بـه اهـداف خـود شـرکت هـای زیر 
کـرده اسـت.همچنین ایـن شـرکت در  مجموعـه ای را ایجـاد 
شـرکت هـای دیگـری نیـز سـهامدار و عضـو هییت مدیـره می 

کنیم: کـه در اینجـا بـه برخـی از آنهـا اشـاره می  باشـد 
- شرکت مهندسی همپا

- شرکت مهندسی همگامان 
- شرکت مهندسی آبگستر
- شرکت ساختمانی عطار 

همچنین شرکت آبزولوت در  برخی بانک ها و سازمان های 
دیگر نیز سـهامدار می باشـد. از جمله در

- بانک کارآفرین
- شرکت بیمه کار آفرین
- شرکت مهندسی ایران

- شرکت ساختمانی ایران
- شرکت پترو ساخت و نصب 

گند - شرکت سرمایه گذاری ساختا
بـا توجـه بـه سـوابق متعـدد ایـن شـرکت آمـاده ارائـه خدمات 

مهندسـی و خدمـات مالـی در زمینـه هـای زیـر   مـی باشـد:
EPC پروژه های -

)MC( مدیریت  پروژه -
- فعالیت های ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات

-  خدمات بازرگانی و خرید کاال
- طراحی مهنهدسی

- تامین منابع مالی

رتبه:
رتبه 2 تاسیسات و تجهیزات 
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Web: www.azmoonfelez.com
Email: azmoonfelezpars@yahoo.com
Fax & Tell:(+9821) 44242816 | 44387894
Add: unit 15,No 4, Bustan West Seven Alley, 
Abbolfazl St, Marzdaran Blvd, Tehran, Iran  

Web: www.ariaoil.com

آزمون فلز پارس  
Azmoon Felez 
Pars Co. 
A.F.P.CO

 Azmoon Felez Pars was founded in 1999 with the mission of undertaking Oil, Gas and Petro-
chemical Projects. Our experiences were obtained based on Technical knowledge, professional 
and liable employees in addition to utilizing heavy and light, advanced industrial equipment & 
facilities.
This Company has had prosperous experiences in numerous projects in different parts of Iran and 
is ready to engage in various projects in the mentioned fields:
• Industrial piping in Refinery Plants (Oil, Gas, Petrochemical) 
• Establish/Accomplish, Installation, Commissioning Mechanical Equipment 
• Test and Commissioning Pipe lines 
• Establish/Accomplish, Installation Structures 
• Painting and Insulation 
• Civil works (Concrete processes, Road executions) 
• Presentation of Technical Services, consulting, Superintend and Control in any of A/M projects 

Grades:
Installations & Equipment’s: 2
Road & Transportation: 5

گاز و پتروشـیمی تاسـیس گردیـد و با تکیه بـر دانش   شـرکت آزمـون فلـز پـارس در سـال 137۸ جهـت انجـام پـروژه هـای نفـت،  
فنی،  نیروهای متخصص و متعهد و بکارگیری تجهیزات پیشـرفته صنعتی،  ماشـین آالت سـبک و سـنگین در سـایه الطاف الهی 

کسـب نموده اسـت. کشـور  گرانبهایی در عرصه خدمت به صنعت  تجربیات 
ایـن مجموعـه بـا در اختیـار داشـتن پرسـنل مجـرب،  تجهیزات مرتبط و تجربـه اجرای موفـق ده ها پروژه در اقصی نقاط کشـور،  

آمـاده انجـام فعالیـت در زمینه های ذیل می باشـد.

• لوله کشی صنعتی در پاالیشگاه )نفت،  گاز و پتروشیمی(
• ساخت،  نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکال

• تست و راه اندازی خطوط لوله
• ساخت و نصب اسکلت فلزی

• رنگ و عایق
• عملیات سیویل)عملیات بتنی و اجرائی جاده بین شهری(

• ارائه خدمات فنی،  مشاوره،  نظارت و بازرسی در پروژه های فوق الذکر

رتبه:
تاسیسات و تجهیزات : 2

راه و ترابری : 5
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Email: info@ariaoil.com
Fax & Tell:(+9821) 22001564 | 22612765
Add: No 102,Shekar Abi Ave,Emamzadeh 
St,Doolat Ave,Shariat Ave, Tehran

آریا پیشرو قرن 
Aria Pishrow 
Gharn Co.

 Aria Pishro Gharn Company has participated in more than 25 Major projects in the fields of Oil, 
Gas, Petrochemical and steel.
We are obligated to provide the highest quality to our customers according to the exact time 
schedule in the Petrochemical, Oil & Gas Refinery Units, Pipelines, Storage Tanks and Energy 
plants.
• Project Management Consultant/ Contractor     
• Feasibility Studies 
• Preliminary And Conceptual Studies    
• Basic And Detailed Design
• Procurement And Procurement  Service
• Technical Services For Procurement
• Construction Supervision 
• Construction And Commissioning

Grades:
Oil & gas: 1

گاز و پتروشـیمی   شـرکت آریا پیشـرو قرن در سـال 1379 توسـط جمعی از مدیران ارشـد،  با سـابقه و خوشـنام صنعت نفت و 
تاسـیس شـد و فعالیت خود را به عنوان شـرکت مهندس مشـاور آغاز کرد.  در این مدت شـرکت آریا پیشـرو قرن با تکیه بر توان 
و نیروی تخصصی خود توانسته است در بیش از 30 پروژه حضور فعال و چشمگیر داشته باشد. این شرکت تامین کننده حرفه 
کارفرمایان بخش عمومی و  خصوصی برای خدمات مدیریت و اجرای     پروژه های صنعتی به  گاه مطمئن  ای،  همراه و تکیه 

گاز،  پتروشیمی،  نیروگاهی و فلزی با استفاده از نیروهای شاخص می باشد. ویژه صنایع نفت و 

   زمینه فعالیت شرکت و رتبه: 
• ارائه خدمات مربوط به : 

• مشاور/ پیمانکار مدیریت پروژه * خرید و خدمات خرید     
• مطالعات امکان سنجی * خدمات مهندسی خرید

• مطالعات مقدماتی و مفهومی * نظارت بر اجراء
• مهندسی پایه و تفصیلی * ساختمان و نصب

- در واحدهای پاالیشگاهی نفت، گاز،  پتروشیمی، خطوط لوله، مخازن ذخیره و صنایع فلزی و نیروگاهی
گاز  -رتبـه بـر اسـاس مدیریـت برنامه ریـزی معاونـت راهبردی ریاسـت جمهـوری:  پایه یک تخصص واحدهای پاالیشـگاه نفـت و 

و صنایع پتروشیمی 
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 DPEnergy was established in 2003 with the aim of majorly focusing on engineering services 
in Oil, Gas and Petrochemical projects. Today, with its competent managers as the sharehold-
ers, the organizations is working harder than ever in order to further develop the company. 
Having this goal as our company policy, enabled us to furnish our working systems with inter-
national Quality Management standard such as ISO9001; 2000. This system is assisting us in 
improving our working quality, hence avoiding malfunctions during our growth period.
We are proud of our well educated, skilled and experienced people who are part of the team 
work which enables us to acquire, develop and share knowledge and enhance our values for 
our clients. This has been and will continue to be a main priority for DPEnergy, based on our 
core competence in this spectrum of industries.
Currently, over one hundred specialized people are working in DPEnergy to provide our com-
mitments in Oil, Gas and Petrochemical Plants, Pipelines, Waste Water Treatment Plants and 
in the following fields:
• Feasibility studies and conceptual design
• Basic design
• Detailed engineering and procurement services
• Inspection
• Site supervision
• Partner with clients in Managing Contracts (MC)
• Procurement Services

Our project teams implement our execution plans, which are based on our Quality Manage-
ment Systems and seek more than ever customer satisfaction as stipulated in our Quality pol-
icy.

Grades:
Oil & Gas:2

Web: www.dpenergy.ir
Email: info@daryapalenergy.com
Fax & Tell:(+9821) 22911290
| 22272808
Add: Apt 8,3rd Floor,No 8,Mirzayeh Shirazi 
St,Karimkhan Zand Ave, Tehran

انرژی- دریاپاال
Darya pala energy Co.

 شـرکت دریاپـاال انـرژی در سـال 13۸2 بـرای ارائـه مطلـوب تـر خدمات طراحی مهندسـی پـروژه های صنعتی باالخص صنعت 
گردید. گاز و پتروشـیمی توسـط شـرکت در یا پاال و با مشـارکت مدیران بخش های مهندسـی و مدیریتی آن تأسـیس  نفت، 

در حال حاضر این شرکت با 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.

کیفیت از شـرکت SGS برای خدمات مشـاوره و مهندسـی و خدمات مدیریت  گواهینامه مدیریت  این شـرکت موفق به اخذ 
گردیده اسـت.

در زمینه های زیر توسـط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تشـخیص صالحیت شـده اسـت و در حال ارتقا به رتبه های 
باالتر می باشـد:

رتبه:
رتبه 2 تخصص های واحد های پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

رتبه 2 تخصص تأسیسات آب و فاضالب
رتبه 3 تخصص خطوط انتقال نفت و گاز
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Web: www.amen-dc.com
Email: amen@amen-dc.com
Fax & Tell:(+9821) 88796950 | 88884344
Add: Apt 10,2rd Floor,No 17 ,5th 
st,GandhiAve ,Tehran

 Amen is a renowned developer and constructor for achieving excellence and the highest quality 
in its projects. We are capable of effectively executing heavy civil, industrial, residential, and com-
mercial projects of great magnitude and complexity, whether it be through lump sum, unit price, 
construction management, or EPC method of delivery. However, we are relentlessly dedicated to 
delivering our projects within the specified period of work and on budget while implementing the 
highest standards and quality  regardless of the scale of the project.

Grades:
Installations & Equipment:1
Civil & construction:1

آمن- توسعه و ساختمانی
Development 
&Construction Amen 
Co.PJS

 شـرکت آمـن یکـی از شـرکت هـای برتـر در زمینـه اجـرای پـروژه هـا بـا بهتریـن کیفیت در طول سـالیان متمـادی بوده اسـت.ما 
قادر هستیم تا   پروژه های بزرگ عمرانی، صنعتی، مسکونی، و تجاری را در هر مقیاس و پیچیدگی اجرا  نماییم. ما می توانیم 
کنیم.در عین حال همیشه  گون Epc،Lump Sum، Unit price و.... برای شما اجرا  گونا این پروژه ها را با استفاده از روش های 
هـدف اصلـی مـا تحویـل پـروژ هـا در بـازه زمانی مشـخص و با توجه به بودجه تعیین شـده بوده اسـت.البته همواره سـعی ما بر 

کیفیت و اسـتاندارد ها فارغ از حجم و پیچیدگی پروژه به مشـتریان خود می باشـد. ارایه باالترین 

رتبه:
رتبه 1 تاسیسات و تجهیزات

رتبه 1  ساختمان و ابنیه 
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Web: www.aftco.ir
Email: info@aftco.ir  
Fax & Tell:(+9821) 88064759 | 88064755-8
Add: No 15,Fallahi St,Southn Shiraz 
Ave,Molasadra Ave,Vanak Sq,Tehran

ابنیه فنی تهران
Abnieh Fani 
Tehran Co.

Activities: 
Abnieh Fanni Tehran Co. was established in Tehran in 2000 and now it is active in the fields of de-
sign, consultancy, procurement and construction projects such as roads, buildings, facilities, and 
water and sewer systems. Also the company has developed cross-border activities and major pro-
jects in its branches abroad, including stock companies, manufacturing companies and contracts 
with international consortium partners (consultant and contractor). It has obtained the first Grade 
in the following fields: Buildings, Road, Establishments and equipment’s from the management 
and planning organization of Iran.

Grades:
Civil  & construction:1
Road & transportation:1
Installations & equipments:1
Oil & Gas: 2

گاز، ابنیـه،  راه،  تاسیسـات و    شـرکت ابنیـه فنـی تهـران در سـال 1379 تأسـیس و در طـی ایـن مـدت در رشـته هـای نفـت و 
کرده و یا در دست  تجهیزات، آب و فاضالب و انبوه سازی مسکن فعالیت مؤثر و مستمر داشته و پروژه های متعددی را اجرا 
کشـورهای امارات متحده عربی و بالروس و اسـپانیا تأسـیس و  اجرا دارد. دفتر مرکزی شـرکت در تهران بوده و شـعبات آن در 

درحـال اجـرای پـروژه هائـی در آنها می باشـد.

رتبه:
دارای رتبه 1 در رشته های ابنیه،  راه،  تاسیسات و تجهیزات

گاز دارای رتبه 2 در رشته نفت و 
دارای رتبه 3 در رشته آب

فعالیت جاری در پروژه های پتروشیمی،  راه،  ابنیه با تعداد حدود 1000 نفر پرسنل فعال
امکانات و تجهیزات : حدود 200 دستگاه ماشین آالت راه سازی و کارگاهی

ISO استانداردها: پتروشیمی و
افتخارات: نشان صد شرکت برتر سال ایران  در سال 1392
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Web: www.arsa.ir
Email: info@arsa.ir
Fax & Tell:(+9821) 88732335 | 88732180
Add: No 17,ShohadaSt,Mirza Shirazi 
St,Motahari Ave,Tehran

 ارساساختمان
بین المللی
ARSA int. Construction Co.

Fields of Activities:
Execution of civil projects in the field of oil, gas, petrochemical and power plants
Implementation of the civil sector of industrial projects including water and wastewater plants, 
utilities, steel industries and etc
Site preparation and construction of transportation infrastructure, roads, railways, highways, 
bridges, tunnels and etc
Construction of Dam, Water transmission lines and pumping stations
Producing and driving precast concrete piles and execution of cast in situ concrete piles
Construction of piers, harbors and ports

Grades:
Grade 1 in the field of Transportation
Grade 1 in the field of Civil & Construction
Grade 1 in the field of Water

The significant projects:
Sirjan combined cycle power plants
Concrete structures of Khorasan steel factory
Bushehr Gas Developments Repair Yard
Concrete structures of Khuzestan rolled wide steel factory
Civil works and piling of Amirkabir petrochemical complex LDPE unit - 6th olefin project
Producing and driving of precast concrete piles of Yadavaran project CTEP
Construction of Tehran- Shomal freeway -zone 1 (Lot B2)
Amirkabir tunnel and underpass
Qucham and Zamkan reservoir dams
Construction of Zagros Water transmission Tunnel

زمینه های فعالیت:
اجرای پروژه های سیویل در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

اجرای بخش سیویل پروژه های صنعتی از جمله؛ نیروگاه ، یوتیلیتی، صنایع فوالد، تصفیه خانه های آب و فاضالب و ...
عملیات بستر سازی سایت و احداث راه، راه آهن، آزادراه، پل، تونل و سازه های مربوطه

احداث سد، خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ
ساخت و کوبش شمع های پیش ساخته و اجرای شمع های درجا

احداث اسکله، آبگیر و بندرگاه

رتبه:
رتبه 1 در رشته ابنیه

رتبه 1 در رشته راه و ترابری
رتبه 1 در رشته آب

برخی پروژه های شاخص شرکت:
عملیات ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان

اجرای سازه های بتنی واحد فوالدسازی شرکت فوالد خراسان
احداث یارد تعمیراتی توسعه گاز بوشهر

اجرای سازه های بتنی مجتمع فوالد خوزستان
)LDPE( عملیات سیویل و شمع های پتروشیمی امیرکبیر

عملیات اجرایی قطعه B2 منطقه اول آزاد راه تهران- شمال
اجرای عملیات احداث تونل و زیرگذر امیرکبیر با تاسیسات مربوطه

احداث سد های مخزنی قوچم و زمکان و سازه های وابسته
گرس احداث تونل انتقال آب زا
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Web: www.arashsazeh.com
Email: info@arashsazeh.com
Fax & Tell:(+9821) 26401295 | 26401295
Add: No 8 ,Arbabi St,15th St,Agazadeh  
St,Zafar St,Shariat Ave,Tehran

آرش سازه
Arash Sazeh Co.

 We at Arash Sazeh are proud to boast more than 36 years of experience working in the con-
struction industry with an emphasis on petroleum and oil.
In the past decade Arash Sazehs management, either individually or in the form of our APEC man-
agement committee, has maintained a presence in the oil industry, particularly in the Office of 
deputy ministry for engineering, research and technology. Our participation and cooperation is 
focused on the creation of the necessary engineering infrastructures, including procedures and 
rules for execution/contractual and financing in Oil and Gas projects.
In order to convey a clear message to the public and private stakeholders in the Oil industry the 
top managers of Arash Sazeh actively organize and participate in Seminars, Conferences and Spe-
cialist meetings in the fields of management, administration and financing.
We have actively participated in the diffusion of the necessary information in the field of indus-
try, especially in the Petroleum industry by publishing more than 120 papers and articles. These 
papers covered various topics and issues including management, project delivery and financing.

 شـرکت آرش سـازه با بیش از 36 سـال سـابقه در پروژه های صنعت احداث خصوصا صنعت نفت افتخار دارد ضمن حضور 
در پروژه ها در دو حوزه مهندسی و صنعت نقش آفرینی بنماید.

گذشـته مسـئوالن شـرکت آرش سـازه منفـردا و یـا در قالـب هیـات مدیـره انجمـن APEC بـا حضـور در وزارت  در یـک دهـه 
نفت خصوصا در معاونت مهندسـی،  پژوهشـی و فناوری و زیرمجموعه آن همکاری و مشـارکت مسـتقیم و فعاالنه در تدوین 
زیرسـاختهای مهندسـی نفت من جمله ضوابط در این حوزه من جمله فضاهای مهندسـی / اجرایی / حقوقی و مالی نموده 

است.
مسـئوالن شـرکت آرش سـازه برای بسـط و گسـترش و رسـاندن پیام های صنعت نفت به ذینفعان دولتی و بخش خصوصی با 
حضـور در برگـزاری سـمینارها،  کنفرانـس هـا،  نشسـت هـای علمی و تخصصـی در حوزه مدیریـت،  نگاه به نظام هـای اجرایی و 

مالـی پـروژه هـا چـه در قالـب انجمن APEC یا راسـا نقش آفرینی فعال نمـوده اند.
مسـئوالن شـرکت آرش سـازه بـا نـگاه بـه گسـترش و نشـر اطالعـات مهندسـی در بسـط و توسـعه در صنعـت احداث خصوصـا در 
صنعـت نفـت کشـور بـا ارائـه مقـاالت مختلـف مدیریتـی و مهندسـی در رسـانه هـای علمـی و مهندسـی کشـور نقشـی فعـال ایفـا 

کاربـردی منتشـر شـده اسـت. کنـون بیـش از 120 مقالـه علمـی و  نمـوده و از مسـئوالن ایـن شـرکت تا
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Web: www.steam.co.ir
Email: info@steam.co.ir
Fax & Tell:(+9821) 22227571 | 22222204
Add: No 4,shengerf St,Mirdamad 
Blvd,Terhan

 STEAM Industrial and Engineering Company has been established in 1993 with the objective of 
execution and implementation of infrastructure and industrial projects. 
This company is one of the pioneering contractors with a reputable history in execution of projects 
in the fields of Oil, Gas, Petrochemical, Power Plant and Steel Processing industries. By exploiting 
qualified and highly experienced staff and utilizing our own machineries & equipment’s we are 
honored to have participated in the execution of most of the major infrastructure and important 
projects in Iran. 
Our Company’s objectives in principle are: execution of the project according to the scheduled 
time frame with the maximum performance and providing a desirable output with the highest 
quality according to the request and satisfaction of our clients. 

Grades:
Oil & Gas: 1
Civil & construction:1
Installations & equipments:1

 بیوگرافی شـرکت : شـرکت مهندسـی و صنعتی اسـتیم در سـال 1372 به منظور مشـارکت در اجرای پروژه های صنعتی و زیر 
بنائی کشـور تاسـیس گردیده اسـت.  

هدف شرکت "اجرای به موقع تعهدات و ارائه کیفیت مطلوب و جلب رضایت مشتریان می باشد". 
 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
گاز،  پتروشـیمی،  نیروگاهها و صنایع فوالد می باشـد   این شـرکت یکی از شـرکت های پیشـرو در زمینه اجرای پروژه های نفت،  
گیـری از نیروهـای مجـرب و بـا سـابقه داخلـی و اسـتفاده از تـوان ماشـین آالت و تجهیزاتـی خـود و اسـتفاده از ظرفیـت  و بـا بهـره 

مهندسـی کشـور افتخـار اجـرای بسـیاری از پـروژه های مهـم و زیر بنایی کشـور را دارد.  
گاز و  عضـو انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعتـی ایـران و عضـو اصلـی انجمـن شـرکتهای مهندسـی و پیمانـکاری صنعـت نفـت و 

پتروشـیمی می باشـد.  
شـرکت اسـتیم دارای رتبه: تعیین صالحیت در صنعت،  نیرو و تاسیسـات و تجهیزات از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و 

همچنیـن دارای تعییـن صالحیـت اجـرای پروژه ها به روش EPC از سـازمان مدیریت صنعتی می باشـد.  
کوره ها و تجهیزات  کارخانه  ای در عسلویه جهت تولید اسکلت فلزی،  مخازن تحت فشار، انواع  کنون این شرکت دارای  هم ا

گاز و پتروشیمی می باشد.   )کارخانه استیم آریا صنعت( پروژه های نفت،  

 استیم
مهندسی و صنعتی 
Steam Engineering & 
Industrial Co.
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Web: www.exirsanat.com
Email: info@exirsanat.com
Fax & Tell:(+9821) 88911830 | 88930288
Add: No 42,Farhang Hosseini st,Talegani 
Cross Road,VAliasr Ave,Tehran

کسیر صنعت باختری ا
Exir Sanat 
Bakhtari Co.

 Exir Sanat is a privately held engineering, procurement and construction company providing 
management, engineering, procurement and construction services to develop, engineer & build 
projects for customers both in Iran and overseas. The company was performed in 2001 during 
construction of Fajr-1 Petrochemical Complex in Bandar Imam Port and established in 2003 ac-
cordingly. Exir Sanat was granted the contractor license verification- grade one in civil and instal-
lations & equipment by Islamic Republic of Iran Management and Planning Organization of the 
Presidency.
Exir Sanat is one of the Iran’s leading engineering, procurement and construction contractors 
throughout a wide variety of industries and infrastructure projects in the power, energy, petro-
chemical, refinery, cement, steel, oil & gas fields.
Exir Sanat’s primary objective is to execute projects on schedule, within a specific budget and with 
the highest quality. In this regard, our clients rely on Exir Sanat to provide world-class solutions. 
Exir Sanat has a strong commitment to HSE and QMS issues. 
Exir Sanat utilizes its extensive experience in this regard in order to perform projects with the 
highest safety and quality standards.

Grades:
Installation’s & Equipment’s: 1
Civil & Construction:1

کسیرصنعت ارائه دهنده خدمات مدیریت پروژه، مدیریت پیمان، مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت، احداث، اجرای   ا
فعالیتهای ساختمانی، تعمیرات و بازسازی، نصب و راه اندازی در پروژه های زیر ساختاری و صنعتی بصورت قرارداد های کلید 

در دست و EPC، در زمینه های زیر میباشد:
- نیروگاه های حرارتی، گازی، سیکل ترکیبی، زمین گرمایی و آبی

-  مجتمع های شیمیایی و پتروشیمی )واحدهای یوتیلیتی و فرایندی(
-  مجتمع های پاالیشگاهی، نفت و گاز

-  صنایع سیمان، چوب و کاغذ، نیشکر، فوالد و سایر مجتمع های صنعتی
-  احداث بنا و تاسیسات ساختمانهای صنعتی، مسکونی و شهرک ها

-  همـکاری و مشـارکت بـا شـرکت هـای معتبـر داخلـی و خارجی بمنظـور افزایش توانمندی و حضـور در اجرای پـروژه های عظیم 
داخلـی و خارج از کشـور 

رتبه:
تاسیسات و تجهیزات :1

ابنیه و ساختمان : 1
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Web: www.oxinfarayand.com
Email: info@oxinfarayand.com
Fax & Tell:(+9821) 89786609 | 
(+9861)52366236
Add: Naft St,Industrial Zone,Mahshar 
City,Khuzestan Province

کسین فرآیند  ا
پارس  
Oxin Farayand 
Pars Co

 Oxin Farayand Pars Co. is a pragmatic company in engineering, construction and procurement 
in the fields of oil, gas and petrochemical industries.
Our activities are focused on Electrical, Mechanical, and Filtration & Separation.
Oxin Farayand Pars Co. is proud to have numerous cooperation’s with reliable European and Asian 
companies and in order to procure the equipment’s required for the projects with the elimination 
of brokers. We are able to provide the required items and goods in the current circumstances in 
Iran. One of the advantages of this company is to eliminate the brokers and offer direct services 
and products with competitive prices and official documents.

گاز و صنایع پتروشـیمی  کاال در پروژه های مختلف نفت،  کسـین پارس فرآیند یک شـرکت مهندسـی عملگرا در اجرا و تهیه   ا
می باشد.

فعالیت های عمده ما در  برق، مکانیک، و تصفیه و جداسازی متمرکز می باشد.
کـه همکارهـای متعـددی را  با شـرکت های معتبـر اروپایی و آسـیایی به منظور تهیه تجهیزات  کسـین پـارس فرآینـد افتخـاردارد  ا
کار حـذف دالالن بـوده اسـت.ما قـادر بـه ارائـه  کـه هـدف عمـده ایـن  مـورد نیـاز بـرای پـروژه هـای مختلـف انجـام داده اسـت 
اقـالم مـورد نیـاز و محصـوالت مـورد نیـاز پـروژه های مختلف می باشـیم. یکـی از مزایای این شـرکت حـذف دالالن و ارائه کاال و 

خدمات مسـتقیم  با قیمت های رقابتی و اسـناد رسـمی می باشـد.
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Web: www.electro-control.com
Email: info@electro-control.com
Fax & Tell:(+9821) 22384365 | 22141074
Add: No 3,11th St,Saadat Abad Ave,Tehran

 الکترو کنترل
مهندسی و ساختمانی
Electrocontrol co.

 Electrocontrol Company was established in 1983 and since has executed a wide range of pro-
jects across the country.
 We are proud of our hard earned and well-deserved reputation. Our renowned success in the 
industry was built from taking on tough projects and giving value to our customers. We have had 
extensive experience specializing in structural steel, vessels, rotary equipment’s, piping, electrical 
and instrumentation in oil, gas, steel making plants and mining equipment installation. 

Grades:
Installations & equipment’s: 2

کشـور اجرا  گسـترده ای از پروژه های مختلف را در سراسـر  کنون  طیف   شـرکت الکتروکنترل در سـال 19۸3 تاسـیس شـد و تا
کرده اسـت. 

که  شـهرت خود را با تالش های فراوان در طول سـالیان متمادی بدسـت آورده ایم.. موفقیت ما  بدلیل  کنیم  ما افتخار می 
گسـترده ای در اجرای  اجرای پروژه های سـخت و پیچیده و ارزش دادن به مشـتریان خود بدسـت آمده اسـت.ما تجربه ای  
گاز داشـته ایم.همچنین  کشـی،  برق و ابزار دقیق در صنایع نفت،  سـازه های فوالدی،  سـازه، مخازن، تجهیزات روتاری، لوله 

در اجـرای  کارخانـه هـای فـوالد  و نصـب و راه اندازی تجهیزات معدن تجربه زیـادی داریم.

رتبه:
رتبه 2 تاسیسات و تجهیزات 



w w w . i r a p e c . c o m37

Web: www.energypeyman.com
Email: info@energypeyman.com
Fax & Tell:(+9821) 88344853 | 88301846
Add: No 141,between Mofateh and Bahar 
Ave,Talegani Ave,Tehran 

انرژی پیمان
Energy Peyman Co.

 Energy  Peyman(Ltd.)  was  registered  in  May 1993, it was based upon  the  efforts  of  its  found-
er  in  oil,  gas,  and  petrochemical  industries. These efforts started in late 60’s in oil extraction and 
export industries, developed in 70’s in the petrochemical industries.
During the 80’s this development continued in the form of industrial factories due to the necessity 
of serving the country. During the next two decades the activities were resumed in the oil, gas and 
petrochemical area.
Energy Peyman is a specialized company in performing installation and commissioning of electri-
cal equipment, instruments and rotary machineries in oil and gas industries.
PROJECTS:
NASR Consortium (Phase 12 South Pars)
Installation & commissioning of electrical & mechanical equipment of offsite buildings
O.I.E.C (RAMSHIR)
Installation and Pre commissioning of electrical and instrument of Phase 10&9 (South Pars Eco-
nomic Energy Zone). This project include all electrical and instrument works at Phase 10&9, area C.
Projects A.Z.A.A.N CONSORTIUM 
Installation of electrical and instrument of Offsite Lines of Petrochemical Zone (Mobin Petrochem-
ical Company), South Pars Special Economic Zone (Assaluye), and Installation, testing, alignment 
and pre-commissioning of fire fighting water pump stations. 
Projects MEAM TEAM -ASFALT TOUS CONSORTIUM Installation of Heavy Equipments, Furnaces 
and Pumps and Installation of Refractory of Incineration Petrochemical Zone (Mobin Petrochemi-
cal Company) In South Pars Special Economic Zone (Assaluye)
Projects RAMSHIR C.T.C. 
Installation of electrical and instrument of 10Th Olefins (Main Unit of Jam Petrochemical) In South 
Pars Special Economic Zone (Asaluye)
Projects UNIGULF Co.  
Erection, testing and commissioning of cathodic protection of Pipeline for C2 Recovery (Assaluye)

 انـرژی پیمـان )سـهامی خـاص(،  شـرکت تخصصی نصب و 
راه اندازی تجهیزات برق،  ابزاردقیق و ماشـین آالت دوار در 
گاز و پتروشـیمی میباشـد که از سـالها ی انتهایی  صنایع نفت، 
کـرده، در دهـه  دهـه 1340 شمسـی فعالیـت خـود را آغـاز 
1350 در صنایع پاالیشـگاهی بالنده شـده و شـکوفا شـده،در 
سـالهای دهـه 1360 بـا تکیـه بـر اصـل لـزوم خدمـت رسـانی به 
کارخانجات صنعتی ادامه یافته و  میهن در هر شـرایطی، در 
مجـددا از دهـه 1370 تـا کنون فعالیت هـای خود را درصنایع 

گاز و پتروشـیمی ادامـه داده اسـت. نفـت و 
پروژه ها : 

فاز 12 پارس جنوبی 
 N.A.S.R Consortium: کارفرما

نصـب تجهیـزات بـرق،  ابـزار دقیـق و مکانیـک کلیه سـاختمان 
های صنعتـی و 

OFFSITE اداری واحد
C فازهای 9و10،ناحیه

کارفرما : شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت)اویک(
عملیات نصب و پیش راه اندازی برق و ابزار دقیق 

OFFSITE و خطوط ارتباطی منطقه ویژه پتروشیمی
کارفرما : مشارکت آزان

عملیـات نصـب تجهیـزات بـرق و ابزار دقیقو نصب،تسـت راه 
انـدازی پمـپ های

 ایستگاه آتش نشانی پتروشیمی مبین
واحد زباله سوز پتروشیمی مبین

کارفرما : مشارکت میم تیم اصفهان - آسفالت طوس
کوره ها و پمپ ها، اجرای  عملیات نصب تجهیزات سنگین، 

نسوزکاری صنعتی 
الفین دهم

کارفرما : پتروشیمی جم
عملیات نصب و پیش راه اندازی برق و ابزار دقیق

ک پتروشیمی پارس( فاز یک پارس جنوبی )خط لوله خورا
کارفرما : شرکت آجیپ ایتالیا با پیمانکاری شرکت یونی گلف

هیدروتست و پیک رانی و نصب تجهیزات ابزار دقیق 
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Web: www.energykavir.com 
Email: info@energykavir.com
Fax & Tell:(+9821) 88777324 | 88647637
Add: No 24,Kaman St,Africa Ave,Tehran

Activities:
 Energy Kavir Paya (E.K.P) is one of Electro Kavir industrial group companies which was estab-

lished in 2008. 
Our major aim in Energy Kavir Paya (E.K.P) Company is execution of Control & Automation projects 
with the highest quality and the most competitive prices, while maintaining the most efficient 
conditions using the most updated standards and experiences. 
EKP specializes in: 
Design and implementing industrial control and automation systems. 
Supplying valve and field instruments. Design and implementing of automation and security sys-
tems for commercial & residential buildings, hospitals, hotels and …
In order to achieve consistent results, we employ a proven array of project management, hard-
ware design, software programming, SCADA, visualization and relative commissioning services. 
Vast relations with other foreign and local companies makes us more powerful in facing different 
project difficulties.

Grades:
Power: 5

انرژی کویر پایا 
Energy Kavir 
Paya Co.

کـه از سـال 13۸7 شـروع بـه فعالیـت در  گـروه صنعتـی الکتروکویـر می باشـد  کویـر پایـا )EKP( یکـی از شـرکت های   شـرکت انـرژی 
کارآزموده،  در زمینه مهندسی،  پروژه های صنعتی نموده است. این شرکت با تکیه بر توان تخصصی،  نیروی انسانی مجرب و 
گردید و در این راسـتا با رزومه ای قابل افتخار یکی از شـرکت های  خرید و اجرای سیسـتم های اتوماسـیون صنعتی،  پایه گذاری 
گاز و  کشـورمان در حـال همـکاری بـا مشـتریان و همچنیـن فعـال در پروژه هـای نفـت و  کنتـرل  پیشـرو در صنعـت اتوماسـیون و 
پتروشـیمی، پاالیشـگاه، متـرو و. .. می باشـد. ایـن شـرکت بـا بهره گیـری از معتبرتریـن برندهـای اروپایـی ماننـد SIEMENS در 
کنترل و اتوماسیون صنعتی و همچنین برندهای معتبر دیگر مانند Loytec، Watchnet، Thermokon در بخش مدیریت  بخش 
هوشـمند سـاختمان و دسترسـی بـه مدرن تریـن نرم افزارهـای تخصصـی و دانـش روز نسـبت به طراحـی، برنامه نویسـی، اجرا و 

همچنیـن ارائـه راهکارهـای منطقـی و عملی و مشـاوره فنی اقـدام می نماید.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
گواهی صالحیت پیمانکاری، پایه پنج رشته نیرو

مهندسی، خرید، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی
SCADA, PDCS, PMS, DCS, ESD, F&G
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Web: www.enerchimi.com
Email: info@enerchimi.com
Fax & Tell:(+9821) 88777056 | 88799287
Add: No 83 ,Yazdan Panah St, higher than 
Mirdamad BlvdmValliasr,Tehran

انرشیمی
Enerchimi  
Engineering Co.

 Enershimi Engineering Company was established with the vision of experienced and knowl-
edgeable mangers of Iran’s oil industry in the year 1981.The main objective of the founders of this 
company was to provide consultancy and project management for the oil, gas and petrochemical 
projects in Iran. This company was one of the first Engineering consulting companies to have 
entered this field.
Enershimi has a reputable resume of participating in numerous projects in the last 34 years.Having  
crafted and skilled Engineering staff increases our capability for executing projects according to 
the highest international standards.
Our services are:
Project Studies: to define scope of a project, evaluating alternatives and preparing budget type 
estimates.
Process Evaluation: Performing technical and economical studies necessary to evaluate various 
processes and select the best scheme.
Process Design: Design Package including Energy and Material Balance, Process Flow Diagram 
and Piping and Instrumentation Diagram.
Detail Engineering: Providing complete detail design including plant layout, plant model, P & I 
diagrams, equipment specification, foundation, structures, piping, instrumentation, electrical, civil 
works and other items as necessary.
Project Management: Providing effective project control including scheduling, cost control, hu-
man resources and material control, quality control and man-hour control.
Project Managing Contractor (PMC), Managing and coordinating engineering and construction 
activities especially wherever several contractors are involved in implementation of a major pro-
ject.
Procurement Services: Including inquiry, quotation analysis, assessment of vendors and subcon-
tractors, purchase orders, inspection, expediting and material delivery. 
Construction Site Supervision: Coordination and supervision of all phases of construction from 
site preparation through mechanical completion by experienced construction supervision engi-
neers.

Grades:
Oil & Gas:1

  شـرکت مهندسـی انرشـیمی در مرداد ماه 1359 توسـط چند تن ازمدیران با تجربه صنعت نفت تاسـیس شـد و مهندسـین 
ارشد این شرکت از میان کارشناسان مجرب صنایع نفت و گروههای مهندسین مشاور بخش خصوصی انتخاب شدند. زمینه 

گاز و پتروشیمی میباشد. اصلی فعالیت شرکت ارائه خدمات مشاوره و مدیریت پروژه های صنعتی خصوصا صنایع نفت و 
کاری،  تعدادکثیـری ازپـروژه هـای عمـده را در طـول  کامـال" ایرانـی درایـن زمینـه  ایـن شـرکت بـه عنـوان یکـی از اولیـن مشـاوران 
مدت 34 سـال فعالیت خود به انجام رسـانده و در حال حاضر  با مدیران با تجربه و پرسـنل متخصص و زیر سـاخت مناسـب 

در حـال ارائـه خدمات میباشـد. 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه: شرکت مهندسی انرشیمی دارای صالحیت های: پایه 1 خدمات مشاوره در تخصص واحدهای 
گاز وبازرسـی فنـی و  گاز وپتروشـیمی و تخصـص تاسیسـات باالدسـتی روزمینـی، پایـه 2 خطـوط انتقـال نفـت و  پاالیشـگاه نفـت و 
گاز بوده و زمینه فعالیت  کاهش فشـار  پایه 3 خدمات مشـاوره در صنایع برق و الکترونیک، سـازه و شـبکه توزیع ایسـتگاه های 
گاز و پاالیش،طراحـی مخازن ذخیـره ای و  هـای آن مطالعـات فنـی- اقتصـادی پـروژه هـای عمده،مطالعـات فرآینـدی نفـت و 
کم و انتقال گاز طبیعی،طراحی و مهندسی پاالیشگاههای جدید  سیستم انتقال سیاالت، طراحی واحدهای تصفیه، تفکیك،  ترا
و بازسـازی و نوسـازی پاالیشـگاه های موجود،صنایع پتروشـیمی و شـیمیایی،تولید بخار و نیرو،تصفیه آب صنعتی،حفظ محیط 

زیسـت وسیسـتم های ایمنی می باشـد.
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Web: www.anharco.ir
Email: info@anharco.ir
Fax & Tell:(+9821) 88212918 | 88061219
Add: No 4,21st St,Piroozan Square,north 
Sheikh Bahaei,Tehran

انهار 
Anhar Co.

 Anhar Company was established in the year 1974.over the past 43 years it has gained con-
siderable experiences, hence paving the way for it to be transformed to one of the leading EPC 
contractors in several fields. The founders have had ambitious goals to transform this company 
from a local company to a well-known contractor across the country, and now they are thinking 
about becoming a renowned international contractor. 
In 2012, Anhar Co. was awarded 3 first grades in Installation, Construction and Oil & Gas fields 
from the management and planning organization of the Iranian government. These high rank-
ings are an indication of the company’s proficiency in the mentioned fields which exemplifies the 
quality of the executed projects across Iran. 
Anhar Co. joined APEC (Association of Petroleum Industry Engineering & Construction Com-
panies) in 2002 and has attempted to broaden its activities by forming cohesive cooperation 
between reputable contractors of the APEC Association which has led to forming Energy Pooya 
Company. Numerous projects including: Gas Compressor Stations in Naein, Dehshir,Polkaleh 
and Gazvin , Quite few Oil & Gas pipelines, Several mega Construction projects are only a 
glimpse  of Anhar Co. projects throughout the past 42 years.

Grades: 
•  Oil & Gas:1
•  Civil & construction:1
•  Installations & equipments:1

 

گذشـت 43 سـال از تاسـیس آن، این شـرکت از شـرکت های فعال در زمینه    شـرکت انهاردر سـال 1353 تاسـیس و امروز با 
گاز و پتروشـیمی درآمد و  فنی، مهندسـی و اجرایی می باشد.شـرکت انهار در سـال 13۸1 به عضویت انجمن پیمانکاران نفت 
تـا بـه امـروز یکـی از اعضـای فعـال ایـن انجمـن بوده اسـت.این شـرکت در زمینه احداث ایسـتگاه های تقویت فشـار گاز،خطوط 
گاز ،یاردهـای تعمیراتـی بیـن خطـوط، احـداث و اجـرای سـاختمانهای صنعتـی و غیـر صنعتـی فعـال بـوده. تـالش  انتقـال نفـت و 
کارفرمایان خود از طریق اجرای صحیح و متعهدانه پروژه  کامل در بین  کارکنان شرکت انهار ایجاد اعتماد ورضایت  مدیریت و 

های می باشـد.

زمینه فعالیت شرکت :
کاال، تجهیزات و ماشین آالت ، ساخت ،نصب و راه اندازی ،راهبری  مطالعه ، طراحی، مهندسی ، مدیریت ، تدارکات و تامین 
گاز و پتروشـیمی ، انرژی ، صنعتی و معدنی ،تاسیسـات زیر بنایی ، راه و سـاختمان، تونل ،  و نگهداری پروژه های صنایع نفت ، 
گذاری و مشـارکت با اشـخاص  کشـور و همچنین سـرمایه  کلیه سـازه های بتنی و فوالدی در داخل و خارج از  آب و فاضالب و 

حقوقـی جهت انجام پـروژه های بین المللی.

رتبه:
گاز: 1 نفت و 

تاسیسات و تجهیزات : 1
ابنیه و ساختمان : 1

راه و ترابری: 5
صنعت و معدن : 5
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Web: www.evyol.com
Email: evyolcompany@gmail.com Email: 
info@ev-yol.com
Fax & Tell:(+9821) 88771140 | 88771137
Add: No 50,Attar St,upper than Vanak 
Square,Valiasr St,Tehran

اویول
EV-Yol const Co.

 Ev-Yol Construction Company which is mainly active in the fields of Roads, water, building, 
Equipment, industries & mines, power, plant exploration & oil and gas was established in 1978. 
Effective participation in development of I.R.IRAN and making improvements in productive op-
portunities in local and international construction activities has been pursued by the company as 
its main goal. Executing more than 30 domestic projects and participating in several international 
projects shows the great success of the company towards its goals. In addition; obtaining Quali-
ty Management systems based on ISO9001:2008, Construction Quality Control-Assurance (QC/
QA), Project Management (PMBOK) and HSE has increased our constructing ability dramatically.

Grades:
Road & Transportation:1
Water:1
Oil & Gas : 5

 شـرکت سـاختمانی اویول در سـال 1356 تاسـیس شـد.این شـرکت به طور عمده در  اجرای پروژه ها در زمینه های مختلف 
از جمله  راه، آب، ساختمان، نیروگاه، احداث کارخانه، نصب تاسیسات و تجهیزات در صنایع و معادن، قدرت، وخصوصا پروژه 

گاز فعال اسـت. های  نفت و 
مشارکت موثر در توسعه ایران  و ایجاد  فرصت های مولد، حضور فعال در ساخت و ساز های داخلی  و بین المللی به عنوان 
هدف اصلی این شرکت دنبال شده است. اجرای بیش از 30 پروژه داخلی و شرکت در چندین پروژه بین المللی از موفقیت 
 :ISO9001 کیفیت مبتنی بر های بزرگ این شرکت در نیل به  اهداف خود می باشد.عالوه بر این، اخذ سیستم های مدیریت 
کیفیت در ساخت و ساز  )QC / QA(، مدیریت پروژه )PMBOK( و HSE توانایی ساخت ما را بصورت چشمگیری  کنترل   ،200۸

افزایش داده است.

رتبه:
 راه و ترابری: 1

آب: 1
گاز: 5 نفت و 
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Web: www.iranitok.com
Email: info@iranitok.com
Fax & Tell:(+9821) 22431356 | 22431401
Add: No 14,Yasaman Square,Velenjak 
,Tehran

ایتوك ایران - 
مهندسی
IRAN ITOK Co.

 Itok group was established in the year 1988 with the objective of executing various projects in 
the oil, gas, petrochemical and mining industries.
Oil and Gas
Field Development, Processing units, Pipeline and related facilities, Refineries, Petrochemical
Mining and Minerals
Exploration, Extraction and Feasibility Studies, Production of Iron, Steel, Copper, Aluminum and 
Zinc, Cement Mills
Partnership, Investment and Funding
Bank acceptable technical and economic studies, Funding through national and international 
stock exchange
Market, Partnership and investment in projects of oil and gas, petrochemical, mining and mineral 
industry
Infrastructure
Construction of Industrial and Residential Estates, Road and Railways, Power Plants and Energy 
Pipelines,
Renewable Energy
Grade
 oil & Gas:1

 گروه ایتوك در سال 1367 به منظور انجام خدمات مهندسی، پیمانکاری عمومی، مدیریت پروژه ها، توسعه و تامین مالی 
گیری از متخصصان مجرب و تکنولوژی های  پروژه ها تشکیل و با رشد و توسعه مداوم در طی مدت بیش از ربع قرن با بهره 
برتر توانسـته در پروژه های بزرگ موجبات توسـعه اقتصادی و رفاه مردم را با تعهد به محیط زیسـت و همکاری های محلی و 

بین المللی فراهم نماید.

زمینه فعالیت شرکت:
نفت و گاز

توسعه میادین نفت و گاز، واحدهای فرآوری نفت و گاز
خطوط انتقال نفت و تاسیسات وابسته، پاالیشگاه های نفت و گاز، صنایع پتروشیمی

بخش معادن و صنایع معدنی
کتشافات، مطالعات و استخراج معادن ا

کارخانه های تولید آهن، فوالد، مس، آلومینیوم و روی
کارخانه های تولید سیمان

مشارکت و سرمایه گذاری و تامین سرمایه
انجام مطالعات فنی و اقتصادی قابل قبول بانکها

تامین سرمایه از طریق بورسهای داخلی و بین المللی
مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و معادن و

صنایع معدنی
تاسیسات زیربنایی

احداث شهرکهای صنعتی و مسکونی، راه آهن و راه
نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو، انرژی های نو

رتبه:
رتبه: مشاور:

صنایع فلزات اساسی)نورد، ذوب، ریخته گری ( و ماشین سازی )3(- خطوط انتقال نفت و گاز )1( واحدهای پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع 
پتروشیمی  )1(

کتشاف معادن )2( آماده سازی و بهره برداری معادن )1( کانه آرایی و فر آوری مواد )1( زمین شناسی )3( پی جویی و ا

رتبه: پیمانکاری:
گاز 1 نفت و 
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Web: www.istaoil.com
Email: masumi@istaoil.com
Fax & Tell:(+9821) 88663900 | 88663901
Add: No 2, Chaman St,Upper than saei 
Park,Valiasr Ave,Tehran

ایستا- مهندسی 
گاز توسعه نفت و 
ISTA Oil & Gas 
Development 
Engineering Co.

 ISTA Oil & Gas Development Engineering Co (IODEC) was established in 2005 to carry out 
electrical, mechanical and chemical projects in gas, oil and petrochemical industries. Through its 
successful carrier, the IODEC has managed to obtain various certificates and standards, including 
International Quality Management Certificates “ISO 9001.ISO TS/29001”Environmental Manage-
ment Certificate “ISO 14001; Occupational Health and safety Management Systems Certificate; 
OHSAS 18001; and HSE.
IODEC has also signed multiple contracts in various categories of E, P and C in oil, gas and petro-
chemical projects in Iran.
IODEC’s board of directors has a main vision which relies on market development and involved 
the latest technologies and methodologies, advanced engineering optimization programs which 
based on intelligent techniques and innovation to deliver the optimal performance in the domes-
tic oil EPC projects. The main activities of the company include:
1- Upstream Services(Exclusive Agency of SFDT)
2- Piping Materials(Exclusive Agency of API)
3- Electrical Heat Tracing System (Exclusive Agency of Heat Trace Ltd.)
4- Cathodic Protection System(Exclusive Agency of CTS)

Grades:
Installation & Equipment:5
Power: 5

 شرکت مهندسی توسعه نفت وگاز ایستا، در سال 13۸4 با هدف انجام پروژههای الکتریکال، مکانیکال و شیمیایی در زمینه 
نفـت، گاز و پتروشـیمی در تهـران تأسـیس گردیـد و در طـول سـالهای متمـادی پـس از تأسـیس بـا فعالیـت جـدی موفـق به اخذ 
 - ISO9001 کیفیـت گواهینامـه صالحیـت پیمانـکاری از معاونت راهبردی ریاسـت جمهوری و گواهینامههای بینالمللی مدیریت 
HSE-MS - ISO TS - ISO1۸001 - ISO14001/29001 و همچنین عقد قراردادهای متعدد در بخشهای مهندسی، تأمین کاال 

گردیده اسـت. کشـور  گاز، پاالیش و پتروشـیمی  و سـاخت )EPC( پروژههای مرتبط با صنایع نفت، 
همچنین ایسـتا با اخذ نمایندگی انحصاری از سـازندگان مطرح اروپایی و آسـیایی، بخشـی از نیاز صنایع باالدسـتی و پاییندستی 

کشـور تولید نمیگردد، تأمین نموده اسـت. که در  نفت وگاز به تجهیزات خاص 
اهداف اصلی هئیت مدیره شرکت ایستا، توسعه بازار داخلی و بهرهگیری تکنولوژی روز دنیا در اجرای پروژههای داخلی صنایع 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشـیمی و همچنین بومیسـازی مهندسـی پیشـرفته هوشـمند و بهرهگیری از متدولوژی خاص در مسیر 

اجرای بهینه پروژههای مرتبط با فعالیت شرکت به شرح ذیل میباشد؛
1( صنایع باالدستی )نمایندگی SFDT در زمینه تولید رشته های حفاری( 

2( سیستم گرمایش الکتریکی )نمایندگی Heat Trace انگلستان(
3( سیستم حفاظت کاتدیک  )نمایندگی CTS انگلستان(

4( لوله، اتصاالت و شیرآالت )نمایندگی API استرالیا(

رتبه:
تاسیسات و تجهیزات: 5

نیرو : 5
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Web: www.istafer.com
Email: icc.dabir@yahoo.com
Fax & Tell:(+9821) 22043643 | 22034814
Add: No 19, west Atefi Ave, Aferica 
Ave,Tehran,Iran

ایستافر 
Istafer Construction 
Co.(ICC)

 Founded in 1992 ISTAFER Construction Co. began its operations in line with its founder’s visions, 
which was building a better future for the next generation. Successful construction of “Tabriz Pet-
rochemical Complex” power generation and industrial buildings in 1995 was a milestone step 
forward in defining ISTAFER’s future direction. Now after successful completion of six oil, gas and 
petrochemical plants and construction and installation of 4100 MW power generation complexes, 
ISTAFER has become one of the most reputable construction companies of Oil, Gas, Petrochemi-
cal and power generation fields in Iran and the  and regional countries. 
With a fully automatic steel structure manufacturing plant and production capacity of 2500 tons 
per month, ISTAFER Construction Company offers full range of Engineering, Procurement, Con-
struction and Installation (EPC) services in the fields below:
* Oil & Gas Refineries * Petrochemical complexes * Power plants (Thermal, Gas & Combined 
Cycle)
* Oil and Gas Pipe lines * Water & sewage treatment plants * Gas pressure Reduce / Increase  
stations
* Steel manufacturing complexes * Heavy concrete/steel super structures
* Commercial, recreational & high rise buildings and facilities * Industrial/non-industrial steel 
structures

Grades:
Civil & construction: 1
Installation & equipment: 1
Oil & Gas: 3

گاز و پتروشـیمی، از    شـرکت ایسـتافر بـا بیـش از دو دهـه سـابقه حضـور موفـق در پـروژه هـای ملـی حـوزه نیروگاهـی، نفـت، 
کشـور می باشـد. این شـرکت در سـال 1374 با احداث نیروگاه برق و سـاختمانهای صنعتی مجتمع  پیشـروان عرصه سـازندگی 
پتروشـیمی تبریز، حضور فعالتر خود در صنعت نفت را آغاز نمود. اجرای موفقیت آمیز این پروژه نقطه عطفی در جهت رشـد 
گاز و پتروشیمی و همچنین ساخت  که پس از احداث 6 مجتمع عظیم نفت،   و پیشرفت روز افزون شرکت ایستافر بود تا آنجا 
و نصـب 4100 مـگاوات مجتمـع نیروگاهـی،  توانسـت بـه عنـوان یکـی از موفـق تریـن پیمانـکاران عمومـی حـوزه هـای نیروگاهـی 

گاز و پتروشـیمی در ایـران و منطقـه مطـرح گردد. )حرارتـی، گازی و سـیکل ترکیبـی( نفـت، 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه: 
گاز،  همچنیـن بـا  شـرکت ایسـتافر بـا بهـره منـدی از رتبـه 1 در رشـته هـای ابنیـه،   تاسیسـات و تجهیـزات و رتبـه 3 در رشـته نفـت و 
اسـتفاده از تجـارب ارزنـده خـود و بهـره بـرداری از کارخانـه تمـام اتوماتیـك تولیـد سـازه هـای فلزی به ظرفیت تقریبـی 2500 تن 
کلیـه خدمـات طـرح و سـاخت )EPC( در گسـترۀ بزرگـی از پروژه های صنعتی و شـهری به شـرح ذیـل را دارا  در مـاه، امـکان ارائـه 

میباشد :
* پاالیشگاه های نفت و گاز * کارخانجات صنایع پتروشیمی * نیروگاه های حرارتی،  گازی و  سیکل ترکیبی

* ایستگاههای تقویت و تقلیل فشار گاز * مجتمع های صنعتی و معدنی * تصفیه خانه های آب و فاضالب
کچرهای سنگین بتنی و فوالدی * مجتمع های صنعتی فوالد * خطوط لوله، نفت و گاز  * سوپر استرا

کلیـه تاسیسـات زیربنایـی * اسـکلت فلـزی پـروژه هـای صنعتـی و غیرصنعتـی * مجتمـع هـای تجـاری،  * شـهرک هـای مسـکونی بـا 
تفریحـی و بلندمرتبـه سـازی
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Web: www.bamrahco.com
Email: bamrah@bamrahco.com
Fax & Tell:(+9821) 88785081 | 88770490-4
Add: No 2,Shahin St, Tavanir Ave,Valiasr 
Ave,Tehran

بام راه - ساختمانی 
Bam Rah Co.

 Founded in April of 1976, Bamrah Company is among the well-known establishments in Iran’s 
construction industry. Stable management, innovative leadership, loyal associates and experi-
enced managers along with efficient, educated, and talented staff equipped with the most recent 
computerized systems have enabled the company to become one of the leading contractors in 
the country. In 2005, Bamrah expanded its services to EPC contracts and proudly continues to 
operate with Grade One Qualification in Water Resources, Transportation, Industry and Mining, 
Infrastructure and Urban Facilities. 

Bamrah also works with many international technology providers and engineering firms and is an 
active member of “Association of Construction Companies”, “Iranian Tunneling Association”, “As-
sociation of Petroleum Industry Engineering and Construction Companies (APEC)”, “International 
Consultant and Contractor Association of Iran”, “Iran’s consultants and contractors association of 
Iran” and “Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture”.
Our Main areas of activities are summarized as below:
• Industrial Complexes: Iron Ore Treatment Plants, Production Factories, Steel Mills, Power Gen-
eration Plants, Gas Turbine Power Plants, Gas Condensate Refineries, Gas Treatment Plants, Oxy-
gen Separation Plants and Copper Smelting Plants
• Water Resources: Hydro Power Plants, Dams, Water and Wastewater Treatment Plants, Water 
Supply Networks, Water Supply Tunnels, Water Diversion Tunnel, Pump Stations and Reservoirs
• Infrastructure: Highway Bridges, Underground Railway Tunneling Network (Metro), Reclamation 
of Land from Sea and Earth Works

Grades:
Civil & Construction:1
Industry & Mine:1
Road & Transportation:1
Water:1

 شرکت بام راه در سال 1355 تاسیس و با به اعتقاد در انجام 
کیفـی کارهـا و ضـرورت جلب رضایـت کارفرمایان فعالیت های 
خـود را بـا بخـش عمومـی و کارفرمایان موفق بخش خصوصی 
مبتنـی بر  مدیریتی منسـجم، رهبری مبتکرانـه، جلب همکاری 
کارآمد آغاز نمود و علیرغم  کارکنان  مدیران وفادار و مجرب و 
وقـوع انقـالب شـکوهمند اسـالمی و متعاقـب آن شـروع جنگ 
۸ سـاله کـه متعاقـب تجاوز رژیم بعثی کشـور عراق بروز نمـود و 
محدودیت های ناشی از وقوع دو واقعه فوق، موفق شد در 
مـدت زمـان کوتاهی با تمرکـز بر اصول ارزشـی تعهد، وفـاداری، 
مشـتری مـداری و اسـتفاده مناسـب از آخریـن فـن آوری هـای 
اجرایی، سیستم های نرم افزاری و اتخاذ راهبردهای متناسب 
بـا شـرایط سیاسـی و اقتصـادی کشـور،  خـود را در جایـگاه یکـی از 

پیمانکاران مطرح کشور تثبیت نماید.
طی مدت 40 سال فعالیت، علیرغم فراز و فرود های فراوان 
کشـور، بام راه طیف وسـیعی از پروژه های صنعتی و  اقتصادی 
زیربنائی را در سطح ملی و در مقیاس متوسط و بزرگ، به شیوه 
های سـاخت، طرح و سـاخت و طراحی، تدارک و سـاخت  اجرا 
نمـوده و همـواره تـالش نمـوده و مـی نمایـد، در انجـام پـروژه 
گـذاری، روش هـا و اصـول راهنمـای مدیریـت پـروژه  هـای وا
نوین را بمنظور ارائه خدمات رضایت بخش،  در فضای رقابتی 

گیرد. سالم بکار 
بـام راه بـا اتخاذ راهبرد گسـترش حوزه فعالیـت خود به خارج 
کشـور هـای  کشـور،  طـی سـالهای اخیـر پـروژه هائـی را در  از 
کنون در دست  سریالنکا و عراق به انجام رسانیده و نیز هم ا
انجـام دارد و امیـدوار اسـت بـا بهبـود مقـررات و قوانیـن ایـن 

گسـترش دهـد.  حـوزه، خدمـات خـود در ایـن حـوزه را 
بام راه در انجمن های صنفی مشروحه ذیل عضویت دارد:

1- سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
و  گاز  نفـت،  پیمانـکاری  و  مهندسـی  شـرکتهای  انجمـن   -2

)  APEC  ( پتروشـیمی 
3- انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

4- انجمن تونل ایران
کشـور بـرای  بـام راه توسـط سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی 
فعالیـت در زمینـه ارائـه خدمـات پیمانـکاری تعیین صالحیت 

شـده  و دارای رتبـه یـک در رشـته هـای زیـر اسـت:
1- آب

2- راه و ترابری
3- صنعت و معدن
4- ساختمان و ابنیه

حوزه های فعالیت عام بام راه به شرح ذیل است:
آهـن،  سـنگ  تغلیـظ  کارخانجـات  صنعتـی:  هـای  مجتمـع   •
کارخانجـات تولیـد  مجتمـع هـای بـزرگ تولیـدی و صنعتـی،  
گاز، پاالیشگاه  فوالد، نیروگاههای برق، تاسیسات عمل آوری 
کسیژن و  ذوب مس. میعانات گازی، کارخانجات جداسازی ا

هـای  خانـه  تصفیـه  آبـی،  هـای  نیـروگاه  سـد،  آب:  منابـع   •
فاضـالب، تصفیـه خانه هـای آب، انواع تونلهـای آب بر، تلمبه 

خانـه هـا و مخـازن آب
قطارهـای شـهری  بزرگراهـی،  پلهـای  زیربنایـی:  تاسیسـات   •

از دریـا )متـرو(، اسـتحصال زمیـن 

رتبه:
آب: 1

حمل و نقل: 1
صنعت و معدن : 1
ساختمان و ابنیه : 1
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Web: www.bokharaco.ir
Email: info@bokharaco.ir
Fax & Tell:(+9821) 88252314 | 88252405
Add: 2nd Floor,No 19,7th St,Baloochestan 
St,Kooyeh Nasr,Tehran

 بخارا فن آوران
مهندسی
Bokhara Fan Avaran 
Engineering Co.

 BOKHARA FAN AVARAN engineering company with a team of professional and skilled experts 
in various engineering fields and aggregation of essential skills was established in 2000 with the 
aim of implementing E.P.C. industrial projects. 

The main experiences are as bellow:
1. Installation of Mechanical, Electrical & Control equipment of  O.C.C unit in MAZANDARAN wood 
& paper plant
2. Execution of  piping operations and installation of imported (Mechanical, Electrical & instru-
mentation) in raw sugar production unit of DEHKHODA sugar project’s site
3. Engineering, procurement of construction of concert segment curing unit for water and under-
ground train tunnels
4. Construction, installation & commissioning of  F.T.P unit in IRALCO ALUMINIUM plant 
5.  Installation, commissioning and material procurement of  Anode Roding unit in IRALCO ALU-
MINIUM plant 
6. Installation, commissioning and material procurement of  Anode Roding unit in ALMAHDI AL-
UMINIUM plant
7. Piping installation of 15&16 phase in south pars, unit 160, in M,K,J AXES
8. Engineering, procurement and construction of 1600 meters long belt conveyer for HAMKAR 
coal mine in KERMAN (IRAN minerals production and preparation company)
9. Material procurement construction of structures & silos and installation of internal and import-
ed equipment MALAT KHOSHK SEMNAN plant.
10. Installation of steam and process line piping’s, construction & commissioning of R.O. unit, 
cooling tower system, pumping station and installation of all equipment of NESTLE infant dried 
milk plant in QAZVIN  

Grades:
Installations & Equipment:1
Oil & Gas:5

کنون،   شرکت مهندسی بخارا فن آورن، جهت ارائه خدمات مهندسی و پیمانکاری صنعتی در سال 1379 تاسیس شد و تا
نسبت به ارائه خدمات به بیش از دهها پروژه، اقدام نموده است. نیروهای فعال این شرکت در پروژه ها، با توجه به تعداد 

پروژه های فعال، متغیر بوده و در باالترین میزان به حدود  530 نفر رسـیده اسـت.
تجلـی برنامـه ریـزی، بکارگیـری نیروهـای متخصـص و بـا اتـکا بـر نظامـات مدیریـت علمـی و کسـب تجـارب ارزنـده، موجـب احراز 

برنامـه زمـان بنـدی پـروژه هـای خـود گردیـده و بارهـا توسـط کارفرمایـان، مـورد تقدیـر و تشـویق قـرار گرفتـه اسـت.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
- ارائه خدمات مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات صنعتی- طراحی و اجرای سیستمهای تاسیسات صنعتی، نفت و گاز

-طراحی و اجرای ابنیه صنعتی و تاسیسات مکانیکی و برقی آنها

رتبه:
تاسیسات و تجهیزات :1

گاز :5 نفت و 
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Web: www.nbb_epcgroup.com
Email: Barzincompany@gmail.com Email: 
info@barzincompany.com
Fax & Tell:(+9821) 88058137 | 88058138
Add: 5th Fl,NBB Bld,No 5,Jaleh St,South 
Shiraz Ave,Tehran

 برزین
ساخت و نصب
Barzin Co.

 Barzin private joint stock was founded in 1994 by a group of engineers and experts with different 
technical and managerial background and experience, which were involved in various projects. 
The company was backed up by its founders experience in many projects and its careful and sys-
tematic selection of skills which led to a positive growth of technical and managerial staff. Due 
to its wide range of technical knowledge and managerial expertise, this company is capable to 
provide different sectors of the industry with all aspects of erection, construction, and commis-
sioning services.

Grades:
Oil & Gas:1
Civil & Construction:2

 شرکت برزین ) سهامی خاص ( در سال 1375 با هدف انجام فعالیتهای طراحی, ساخت, نصب و راه اندازی ماشین آالت 
گـذاری گردیـده اسـت و بـا ایجـاد  گاز و پتروشـیمی پایـه  و تاسیسـات پـروژه هـای صنعتـی بخصـوص در صنایـع نیروگاهـی, نفـت, 
کارشناسـان و متخصصان با تجربه بوده و به اتکاء این موضوع بعنوان  گروهی از  محیطی پویا و سـازماندهی مناسـب پذیرای 
پیمانـکار عمومـی نصـب تجهیـزات مکانیکی, بـرق و ابزار دقیق, نقـش بزرگـی را در راه اندازی پروژه های عظیم صنعتی ایـران در 

حـوزه نفـت,گاز , پتروشـیمی , نیروگاهی, فـوالد و. .. ایفا نماید.
عملیات نصب مکانیکی و لوله کشی واحد تولید پلی پروپیلن

اجرا و نصب دیگ بخار و کمپرسور هوای فشرده و خطوط انتقال آنها
"پروژه نصب و راه اندازی سرد ماشین آالت و تجهیزات نورد 150 هزار تنی"

کسیژن به کوره های ریورب و واحد مولیبدن اجرای پروژه خط ازت از واحد ا
پروژه نصب سیستم خنك کن خشك نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

عملیات نصب تجهیزات برج خنك کن نیشابور
عملیات نصب توربین ژنراتور نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

عملیات نصب مکانیکی برق و ابزاردقیق واحد پلی پروپیلن 
عملیات نصب و راه اندازی توربین ژنراتور و تجهیزات جانبی و راه اندازی کل پروژه مبین

عملیات نصب مکانیکی برق و ابزار دقیق واحد تولید LDPE پتروشیمی پارس
عملیات واحد یوتیلیتی مرکزی و off site پتروشیمی ایالم

عملیات نصب و راه اندازی پروژه پلی پروپیلن پتروشیمی جم
عملیات نصب و راه اندازی پتروشیمی آمونیاك سوم رازی

عملیات نصب و راه اندازی پتروشیمی آمونیاك سوم شیراز

رتبه:
گاز: 1 نفت و 

ساختمان و ابنیه : 2
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Web: www.barsadgroup.com
Email: info@barsadgroup.com
Fax & Tell:(+9821) 88738910 | 88522556
Add: 5th Fl,Apt 13,No 15,6th St,Ahmad 
Ghasir, Ave,Argentina Sq,Tehran

برساد سازان کیمیا
Barsad Sazan 
Kimia Co.

 BarsadSazan Kimia was formally established and registered at Tehran registration office under 
No: 395666 on 11-11-1389 Iranian calendar (Jan.2011) as a private industrial group company and 
provides mainly following activities in Oil, Gas, Petrochemical and other Industries: 
• Managing Contractor (MC)
• Design, Engineering & Construction
• Construction & Erection Supervision
• Procurement Services
• Management, Planning and Project Control Services in industrial and Non industrial plants Fea-
sibility Study
• IT and MIS in Oil, Gas, Petrochemical and other Industries
• Value Engineering and Optimization Study in Energy consumption
• Construction of Petrochemical plants, Oil & Gas refinery and other industries
• Fields of activity:
• To engage in any technical and engineering activities, Basic and Detail design, providing consul-
tancy, Managing Contractor(MC), Value Engineering, Optimization and energy audit, Supervision 
services in sites, Strategic management and planning, Crisis management and passive defense, 
Knowledge management, integrated management systems(EMS), Management Information 
Systems(IMS) and Dashboard management systems, Technology management and finally doing 
projects on an EPCC basis.
• BarsadSazan Kimia enjoys the cooperation of experts and engineers holding professional back-
ground in petroleum and civil development industries and is capable for doing about 60,000 
Man-Hour engineering works in 2016.

Grades:
Oil & Gas:3

کیمیا به طور رسمی در تاریخ یازدهم بهمن ماه 13۸9 در اداره ثبت شرکت  ها و مؤسسات غیرتجاری   شرکت برساد سازان 
تهـران تحـت شـمارة 395666 بـه ثبـت رسـید و جهـت ارائـه خدمـات متنـوع  از جملـه مراحـل امـکان سـنجی، مشـاوره سـرمایه 
گاز و پتروشـیمی و  گـذاری، طراحـی، نظـارت، سـاخت، خریـد، اجـرا و خدمـات برنامـه ریـزی و مدیریـت طـرح در صنایـع نفـت، 

همچنیـن سـایر صنایع، فعالیت خـود را آغـاز نمود.
گاز و  که خوشـبختانه تمامی عرصه های متنوع صنعت نفت،  گذشـت قریب به چهار سـال و انجام پروژه های متعدد  پس از 
گرفتن  که این شرکت را در به عهده  گرانبهائی به دست آمده است  پتروشیمی را شامل شده است توانمندیهای و تجربیات 

کارفرمایان مختلف یاری میدهد. وظایف و درخواستهای 
کارشناسـی در سـال ارتقـاء یافتـه  کار  تـوان لجسـتیکی و فنـی شـرکت در پایـان سـال 1393 شمسـی بـه میـزان 46000 نفـر سـاعت 
که با برنامه ریزی های انجام شـده و متناسـب با شـرایط جدید این میزان در سـال 1394 قطعا افزایش قابل توجهی را  اسـت 

خواهد داشـت.

کلیـه پـروژه هـای عمرانـی و  کلیـه فعالیتهـای امکانسـنجی فنـی و اقتصـادی و طراحـی، مشـاوره، نظـارت سـاخت و اجـرای  انجـام 
گاز و پتروشـیمی صنعتـی در حیطـه پـروژه هـای نفـت و 

  مدیریـت طـرح )MC(، طراحـی، ارائـه خدمـات فنـی، مهندسـی و سـاخت، نظـارت بـر عملیـات سـاختمان و نصـب و خدمـات 
کنتـرل پـروژه، مطالعـات امکان سـنجی، مهندسـی ارزش و مطالعـات بهینـه  کاال، خدمـات مدیریـت،  برنامه ریـزی و  مدیریـت 
گاز و  کاال و تجهیزات  مورد نیاز صنایع نفت،  سازی مصرف انرژی، تکنولوژی اطالعات و سیستم های اطالعات مدیریت خرید 

گاز و سـایر صنایع  پتروشـیمی، اجرا، سـاخت و نصب مجتمعهای پتروشـیمی و پاالیشـگاههای نفت و 

رتبه:
گاز: 3  نفت و 
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Web: www.barsoo.com
Email: info@barsoo.com
Fax & Tell:(+9821) 88541263 | 88541843-8
Add: No 22,4th St,Kooheh Noor,Motahari 
Ave,Tehran

برسو- مهندسی
Barsoo Eng Co.

 Barsoo Engineering Company was established with the aim of providing consultancy and Engi-
neering Services to industrial projects in the year 1993.Till this date we are proud to announce that 
we have participated in over 60 projects on a national scale. Our Technical group consisting of 260 
highly experienced engineers is ready to provide our services in the following areas:
Feasibility studies, Procurement, Engineering services, Buildings, facilities and infrastructure de-
sign, Plant Design, Supervision & Inspection Services, and Project Management in the following 
fields:
Material handling, Iron ore concentrate/ beneficiation, Pelletizing Process, Direct Reduction Pro-
cess, Blast furnace Process, Steel Making and continuous casting, Rolling(sections, Plates,)Ag-
glomeration, sea Water Taking Station ,Water Desalination, Agglomeration, Oxygen Plants

Grades:
Basic Metals & Machinery Industries: 1
Inspection: 3
Installation of water & wastewater: 3
Mechanical & Electrical Installations: 3

 شـرکت مهندسـی برسـو جهـت ارائـه خدمـات مشـاوره ای و مهندسـی بـه پروژه هـای صنعتـی در سـال 1372 تاسـیس شـد و 
کنـون نسـبت بـه ارائـه خدمـات بـه بیـش از 60 طـرح، ابـر پـروژه و پـروژه در سـطح ملـی  اقـدام نمـوده اسـت. تا

ایـن مشـاور بـا بهـره گیـری از بخشـها و واحدهـای تخصصـی و مهندسـی خـود، بـا بیـش از260 نفـر نیـروی متخصـص تمـام وقت، 
آمـاده ارائـه خدمـات می باشـد.

کنترل  کید بر  کار، رویکرد سیسـتمی  و تا انجـام متعهدانـه و کارشناسـانه، دقـت همـراه بـا سـرعت، امانتداری، صحـت در اجرای 
کیفیت،  خط مشـی اساسـی فعالیتهای شـرکت می باشـد.

صالحیت خدمات مشـاوره از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی: پایه 1تخصص صنایع فلزات اساسـی)نورد، ذوب و ریختگری(و 
ماشین سازی،     پایه3  تخصص تاسیسات آب و فاضالب، پایه  3 تخصص تاسیسات، برق و مکانیک، پایه 3 تخصص بازرسی 

فنی

زمینه فعالیت  و رتبه: کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی:
گرایشهای ساختمان، مسکن و شهرسازی، صنعت، شاخه فالت و معادن و صنعت شاخه انرژی، نفت و گاز

رتبه الف2 در رسته امکان سنجی و رتبه الف3 در رسته نظارت   با مجوز فعالیت در پروژه های با تکنولوژی متعارف و پیچیده 
گذاری صد میلیارد ریال در هرطرح گذاری و در پروژه های با تکنولوژی نو تا سقف سرمایه  و با ال بدون سقف سرمایه 
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Web: www.bastabbana.com
Email: bastabbana@gmail.com
Fax & Tell:(+9821) 88721697 | 88725117
Add: No 15,6th St, Khaled Istanbuli 
Ave,Tehran

 بستاب بنا
 ساختمانی و تاسیساتی 
)سهامی خاص(

Bastab Bana Co.

 Bastabbana Company was established in 1993 with intent on providing following services:
Engineering  and construction of civil , utilities, road and transportation projects, implementing 
industrial factories, oil, gas and petroleum plants,  procurement and installation of machinery, 
equipment’s and utilities, importing, exporting and trading of all affairs related to the company’s 
fields of activities. 

Main fields of activities:
• Oil , gas and petrochemical projects
• Cement , steel , automobile , and food industries
• Hospital , educational and general buildings
• Cultural and sport complexes and stadiums 
• Mass production residential apartments
• Hyper markets and trading centers
Qualification from managing and planning organization of Iran (MPO)
Bastab Bana company has obtained highest Grades in Building and in Utility , which are as fol-
lowing:

Grades:
Building and construction: 1
Installations & Equipment’s: 1
Road & Transportation: 4
Oil & Gas: 5
Water:5

 شرکت بستاب بنا در سال 1372 با هدف ارائه خدمات در زمینه های زیر تأسیس گردید:
کارهـای مکانیـکال و  گاز و پتروشـیمی،  کارخانجـات صنعتـی،  واحـد هـای نفـت و  اجـرای پـروژه هـای راه و سـاختمان، احـداث 

کارهـای عمرانـی. الکتریـکال مربوطـه و همچنیـن بازرگانـی داخلـی و خارجـی مربـوط بـه 
مهم ترین زمینه های کاری:

• پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی
• صنایع سیمان، خودرو و مواد غذایی

• ساختمان های عمومی، آموزشی و بیمارستانی
• احداث مجتمع های بزرگ فرهنگی ورزشی

• انبوه سازی مسکن
• مجتمع های تجاری و فروشگاهی)هایپر مارکت(

رتبه:
ساختمان و ابینه : 1

 تاسیسات و تجهیزات: 1
 راه و ترابری: 4

گاز: 5  نفت و 
 آب: 5

پروژه های مهم اجرا شده:
1(آزمایشگاههای پیشرفته مهندسی زلزله و ژئوتکنیک)برگزیده شده بعنوان پروژه برتر بتنی ایران در سال 1395/از نظر اهمیت 

و بزرگی بعد از پروژه مشابهی در امریکا دومین در جهان است(
)EPC(طرح و اجرای سالن سرپوشیده ورزشی 6000 نفری همدان با دهنة 100 متر)2

کرمانشـاه با دهنة ۸5 متر بصورت خرپای سـه بعدی با لوله ها  3(مجموعه ورزشـی آبی و اسـتخر قهرمانی در دهکدة المپیک 
st57 و تیـر ورق

کنترل/آزمایشگاه/پسـت هـای برق/انبـار محصـول واحـد HDPE و محوطـه سـازی  4(پتروشـیمی مـارون ماهشهر)سـاختمان 
آفسـایت(

کارفور فرانسه بصورت طرح  کز خرید، توسط  گذاری خارجی در زمینة مرا 5(هایپر استار تهران Carrefour/اولین پروژه سرمایه 
کاری و سـاخت )EPC( در مدت زمان 10 ماه 
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Web: www.bonizcontracting.com
Email: info@bonizcontracting.com
Fax & Tell:(+9821) 88032413 | 30-
88607428
Add: 3rd Fl,No 158,Molasadra Ave,Vanak 
Sq,Tehran 

 بونیز سازه
مهندسی و ساختمانی
Boniz Sazeh Eng&-
Const Co.

 Boniz group of companies was established by a group of well-known Iranian engineers as a 
general contractor for the execution of EPC projects in the year 2005. By executing projects on a 
national scale within a decade we have proven our competence to be one of the most reputable 
Iranian General contractors in this field. We have obtained numerous internal and international 
certificates in this regard.
Boniz offers Services to oil, gas and petrochemical industries in accordance to the latest inter-
national standards. Boniz Construction Philosophy is based on a task force to provide fast track 
execution solutions in the fields of:
Oil, gas & water pipelines, Gas processing, separation, compression, Oil, gas gathering & produc-
tion facilities, Oil terminals & pump stations, High pressure water & gas re-injections, Petrochem-
ical plants, Electrical power transmission lines & substations, Industrial large building construc-
tion, Site preparation & Earth works.

Grades:
Installations & Equipments:1
Oil & Gas:5

 گروه شرکت های بونیز در سال 13۸3 به عنوان شرکت پیمانکار عمومی، توسط گروهی از مهندسین باتجربه ایرانی با هدف 
کرد. بونیز با مشارکت در اجرای پروژه های ملی توانست  گاز و پتروشیمی آغاز بکار  اجرای پروژه های EPC در زمینه های نفت، 
گواهینامه های مختلف داخلی و بین المللی مربوطه  طی کمتر از یک دهه صالحیت خوشد را در این عرصه باثبات رسانده و 
کنـون بـا در اختیـار داشـتن بیـش از 2000 نیـروی متخصـص و مجـرب و 3 شـرکت زیرمجموعـه با  را اخـذ نمایـد. ایـن شـرکت هم ا
کاال  نام های بونیزتدبیر، بونیزتامین و بونیزسازه بر اجرای پروژه های بزرگ و ملی نفت،گاز و پتروشیمی بصورت طراحی، تامین 

و اجرا)EPC( تمرکز دارد.

رتبه:
رتبه 1 تاسیسات و تجهیزات

رتبه 5 نقت و گاز

گاز و پتروشـیمی طبـق اسـتانداردهای بیـن المللـی مرسـوم، خدمـات ارائـه مـی  گـروه شـرکت های بونیـز در حـوزه  صنایـع نفـت، 
نمایـد. اسـاس نظریـه سـازندگی بونیـز، ارایـۀ راه حل هـای سـریع اجرایـی، مهندسـی و تامیـن کاال در زمینه هـای ذیل می باشـد:
گاز، پایانه های نفتی و ایستگاه های پمپاژ،  گاز، تسهیالت جمع آوری و تولید نفت و  فرایند پردازش، جداسازی و فشرده سازی 
گاز، واحدهای پتروشـیمی، خطوط انتقال و ایسـتگاه های برق قدرت، احداث سـاختمان های  آب فشـار قوی و تزریق مجدد 

کی کارگاه و عملیات خا عظیم صنعتی، آماده سازی 
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Web: www.mapnaboiler.com
Email: sales@mapnaboiler.com
Fax & Tell:(+9821) 27583900 | 27583900
Add: No 7,Golkhane St,Modares highway 
,Africa Blvd ,Tehran

بویلر مپنا- شرکت 
مهندسی و ساخت
Mapna Boiler 
Engineering 
&Maufacturing 
Co.

Activities:
MAPNA Boiler is an affiliated company of Mapna group which is one the leading and most repu-
table groups in the fields of power generation in Iran. Mapna group is also active in the field of oil, 
gas and petrochemical industry.
MAPNA Boiler  & Equipment Engineering and Manufacturing Co. (MBEC) is specialized for Design, 
Manufacture & Supply of Auxiliary Boilers, Heat Recovery Steam Generators (HRSGs) & Conven-
tional Boilers which are used in Power Plants as well as Oil, Gas, Petrochemical & other Industries 
consuming Steam or Hot Water.

گروه مپنا در راسـتای  که به عنوان یکی از شـرکتهای   شـرکت مهندسـی و سـاخت بویلر و تجهیزات مپنا شـرکتی اسـت توانمند 
خلـق ارزش پایـدار بـرای مشـتریان، سـهامداران و سـایر ذینفعـان از طریـق طراحـی، تامین، سـاخت، نصـب، راهانـدازی، تامین 
گاز، پتروشیمی و سایر صنایع  مالی، تعمیرات، ارائه خدمات و مدیریت پروژه در زمینه انواع بویلر و تجهیزات نیروگاهی، نفت، 

در بازارهـای داخلـی و خارجـی فعالیت می نماید.

زمینه فعالیت شرکت:
بویلرهای بازیافت حرارتی -  بویلرهای صنعتی خاص نیروگاههای بخاری -  بویلرهای واتر تیوب - هوازدا -  مخازن تحت فشـار 

-  سیستمهای تصفیه آب صنعتی - مبدلهای حرارتی - برجهای تقطیر - بویلرهای بازیاب CHP  - مخازن اتمسفریک
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Web: www.btp-co.net
Email: info.btp.co@chmail.ir
Fax & Tell:(+9821) 66934105 | 66934105
Add: 4th Fl,No 9 ,1st St,Patris St,Sattarkhan 
Ave,Tehran

بهین طرح پایدار
Behin Tarh 
Paidar Co.

 Behin Tarh Paydar consultant Engineers Company was established in 2004, with the objective 
of providing the following services:
• Engineering Services
•Commercial & Engineering Procurement’s
1:  Engineering Services in a wide range of national industrial projects ,such as, oil and gas, petro-
chemical, power plants, offshore , onshore projects and associated industries, oil products Stor-
age area facilities, process equipment, oil terminals, fuel forwarding stations, piping’s, civil works 
,mechanical, electrical , control and instrumentation.
We are specialized in providing consulting & supervision engineering services and engineering 
design from conceptual to detail concepts for the defined field of projects.
2: Since we are mostly responsible to handle projects engineering Services on the basis of E.P.C 
Contract Performance, supplying projects materials and equipment according to the acceptable 
International engineering standards is carried out by our professional team of engineering pro-
curement division.
Generally we import and export all permissible Commercial goods relating to the scope of work 
of the Company and other businesses. 

Grades:
Oil & Gas: 3
Power: 3

 شـرکت بهیـن طـرح پایـداردر آبانمـاه سـال یـك هـزار و سـیصدو هشـتاد و سـه بـا هـدف ارایـه خدمـات مهندسـی و طراحـی  و 
گاهـی تاسـیس  گاز  و پتروشـیمی و نیـرو  انجـام فعالیتهـای  سـاخت ونصـب و بازرگانـی در زمینـًه صنایـع، خصوصـا صنایـع نفـت و 

گردیـده اسـت.  
گذاری پروژه های صنعتی به  بخش  کم بر صنعت کشور و تمایل دولت مبنی بر وا گاهی به شرایط حا موسسین این شرکت با آ
خصوصـی و بـا تکیـه بـر تجربیـات خـودو شـناخت نقـاط ضعـف و قـوت جامعـه پیمانـکاری کشـور در انجام پـروژه هـای صنعتی که 
عمدتـا دیـدگاه فعالیتهـای اجرایـی  نـزد ایشـان از قـوت بیشـتری برخـوردار بـوده  و بواسـطه احسـاس عـدم نیـاز بـه واحـد هـای 
سازمانی طراحی مهندسی و مهندسی خرید به صورت تخصصی و حرفه ای به اینگونه فعالیتها نپرداخته اند،  ساختار خود را   
کار خود قرار داد و بدین ترتیب سعی وافر خود را به منظور  پر  تدوین   و ارایه خدمات مهندسی  به این سازمانها را سر لوحه 
گرفته اسـت. بطور   که فرصت همکاری در آنها به وجود آمده بکار  کردن خال بین پیمانکاران و مشـاورین اصلی در پروژه هایی 
گاز  و نیروگاهی و دیگر زمینه های صنعتـی  را می توان   کل اهـداف اصلـی شـرکت بهیـن طـرح پایـدار در حـوزه پـروژه های نفت و 

به اختصار بشـرح ذیل بیـان نمود. 

گاز، نیروگاه های برق آبی، سـیکل  مشـاوره، طراحی، تهیه و خرید، سـاخت، نصب، نظارت بر سـاخت و نصب در صنایع نفت، 
ترکیبـی، پتروشـیمی، صنایـع دریایـی، آب و فاضـالب و تأسیسـات صنعتـی و تجهیـزات هیـدرو مکانیـك و تهیـه و توزیـع و واردات و 

کاال های مجـاز بازرگانی.  کلیـه  صـادرات 

 رتبه:
پایه سه تخصص واحدهای پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی 

پایه سه تخصص تولید، توزیع و انتقال نیرو
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Web: www.birtech.org
Email: jafari@birtech.ir
Fax & Tell:(+9821) 89784567 | 88348305-6
Add: Unit 8,No 45, South Kheradmand 
St,Karimkhan Blvd, Tehran,Iran

بیرتک سامانه انرژی نوین
Birtech Samaneh 
Energy Novin Co.

Activities:
 The main aim of Birtech Samaneh Energy Novin Company is to execute projects professionally 

with the best cost. Our abilities in addition to knowledgeable and experienced teams, enable us 
to perform EPC projects in different industries such as oil, gas, petrochemical, telecommunication 
and ICT in the best way. BirTech is an EPC company, servicing clients in the fields of: Oil & Gas, 
Petrochemical, Power and Chemical.

کادر  گاز و پتروشـیمی و مخابرات با بهره گیری از   شـرکت بیرِتک سـامانه انرژی نوین به عنوان مجری پروژه های EPC نفت، 
مهندسـی و اجرایـی مجـرب و بـا تجربـه خـود تـالش نمـوده اسـت تـا بمنظـور ارائـه راه حل هـای جامـع مهندسـی و اجرایـی و بـا 
کنترل، ایمنی، ابزاردقیق، اسکادا، مخابرات، پایپینگ،  کشور و پروژه ها بصورت تخصصی در حوزه های  توجه به نیاز روزافزون 
کنـون موفـق به انجـام پروژه های متعدد در زمینه های مرتبط گشـته اسـت. کـه در ایـن مسـیر تا مکانیـک و سـیویل ورود نمایـد 



w w w . i r a p e c . c o m55

Web:    www.omransarir.com
Email: info@omransarir.com    
Fax & Tell:(+9821) 26709070 | 42588588
Add: Sarir Bld,No 9,Sina St,Nil St,10th 
st,North Naft Ave,Mirdamad Blvd,Tehran

بین الملل عمران 
سریر
Omran Sarir 
International 
Co.

 Omran Sarir international Company was established in 2005 as a General Contractor and 
since then, has completed over 50 projects in different fields such as Engineering, Materials and 
Equipment procurement, and construction in different regions of Iran.Our main fields of activity 
includes the following:
- Engineering, procurement, and construction of Subway stations and mid-tunnel structures in 
Tehran and other cities, including Tajrish Subway station in Tehran which is the biggest subway 
station in the Middle East and was very challenging due to harsh underground conditions in the 
work site, with over 240.000 M3excavation and more than 96.000 M3 concreting.
- Engineering, Procurement and Construction works for industrial and non-industrial buildings 
including administrative buildings, sports and cultural centers, etc.
- Engineering, procurement and construction of power plant projects including construction of 
Saipa Company industrial and sanitary wastewater collection and treatment network in Saveh
- Management skills and experience in the energy sector that has been made possible through 
extensive decades & long experience of its managers in EPC and maintenance works  in gas and 
combined cycle  power plants,power transmission lines,HP & MP power stations,etc.
At present, we are looking forward to opportunities to extent our activities both in Iran and abroad.

Grades:
Civil & Construction: 1
Installations & Equipment’s: 3
Road & Transportation: 5
Power: 5

 شـرکت عمـران سـریر بیـن الملـل در سـال 2005 بـه عنـوان یـک پیمانکار عمومی تاسـیس شـد و از آن پـس، بیـش از 50 پروژه 
کاال، اجـرای پـروژه هـا  سـاخت و سـاز در مناطـق مختلـف ایـران  در     زمینـه هـای مختلـف از جملـه مهندسـی، تهیـه تجهیـزات و 

انجـام داده اسـت.
در اینجا به  برخی از پروژه های انجام شده  اشاره می کنیم:

کاال و تجهیـزات و سـاخت و سـاز ایسـتگاه هـای متـرو و سـازه در تهـران و شهرسـتانها، از جملـه ایسـتگاه متـرو  -مهندسـی، تهیـه 
گی های زیادی بود و به دلیل  که بزرگترین ایستگاه مترو در خاورمیانه می باشد.  این پروژه دارای پیچیده  تجریش  در تهران 
شرایط زیرزمینی نامطلوب،اما ما با غلبه بر همه مشکالت این پروژه عظیم را با بیش از 240 هزار متر مکعب حفاری و 96 هزار 

متـر مکعـب بتن ریزی به نحو احسـن انجـام دادیم.
کز  - مهندسی، تهیه کاال و ساخت و ساز برای ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی از جمله ساختمان های اداری، ورزشی و مرا

فرهنگی، و غیره
کاال و اجرای پروژه های نیروگاهی از جمله اجرای پروژه تصفیه خانه آب و جمع آوری فاضالب صنعتی شرکت  - مهندسی،تهیه 

سایپا در شهر ساوه
کـه از طریـق اجـرای پـروژه هـای متعـدد مدیـران خـود در  - مهارتهـای مدیریـت و تجربـه بـا ارزش  در بخـش پـروژه هـای  انـرژی  
زمینـه هـای مختلـف بدسـت آورده ایـم، از جملـه در : اجـرا و تعمیـر و نگهـداری  پـروژه هـای  گازی و نیـروگاه های سـیکل ترکیبی، 

خطـوط انتقـال قـدرت، نیـروگاه هـای HP  و MP  و...
در حال حاضر، به دنبال گسترش فعالیت های خود هم در ایران و هم در صحنه بین المللی هستیم.

رتبه:
ساختمان و ابنیه :1

تاسیسات و تجهیزات: 3
راه و ترابری: 5

نیرو : 5
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Web: www.oilmico.ir 
Email: info@oilmico.ir
Fax & Tell:(+9831) 36259181 | 36259191-3
Add: No 94,Bijan St,Mohtasham Kashani 
Ave,Isfahan

 بین المللی طراحی
 و مهندسی ساخت
صنایع نفت
Oil Industries 
Leading Co.

 Oil Industrial Leading and Manufacturing International Company (OILMICO) was founded in 
2006 in Isfahan by a group of artisans, experts and qualified engineers. The main objective of 
the company was to execute projects with excellence and in accordance with the highest quality 
standards in the oil, gas and petrochemical industry.

Our fields of activities include:
• Engineering, Procurement, Construction and Commissioning of oil, gas and petrochemical pro-
jects (EPCM)
• Participation in oil and gas and petrochemical projects both inside and outside Iran
Carrying out feasibility studies, investment in manufacturing of machinery and necessities of oil, 
gas and petrochemical installations

Grades:
Oil & Gas:2

 تاریخچه شرکت اویلمیکو
شـرکت بیـن المللـی طراحـی و مهندسـی سـاخت صنایـع نفـت در تاریـخ 04/27/ 13۸5 بـا اندیشـه هم افزایی تـوان تخصصی و 
گردیده تا بتواند با  اجرایی و تجربیات کسب شده توسط تعدادی از شرکتهای فنی مهندسی،  صنعتی استان اصفهان تشکیل 

گاز و پتروشـیمی در زمینـه های ذیل بـه اهداف مورد نظر نائـل گردد. فعالیـت درصنعـت نفـت، 
EPC مهندسی، تامین کاال،  اجرا و راه اندازی پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی بصورت •

• ایجاد مشارکت های تخصصی داخلی و خارجی برای اجرای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی
•  امکان سنجی - سرمایه گذاری در تولید ماشین آالت و ملزومات تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی

گواهی نامه های شرکت 
• رتبه دو نفت و گاز و پنج صنعت و معدن از معاونت راهبردی رییس جمهور که تا 97/4/11 معتبر میباشد

IMS  سیستم مدیریت یکپارچه •
پروژه های شرکت 

• پروژه گچساران: واحد نمکزدایی گچساران3 باظرفیت 110000 بشکه در روز برای نمکزد ایی نفت خام 
• پروژه اسکلت فلزی فاز 19: پروژه تامین، ساخت و نصب اسکلت فلزی فاز 19 میدان گازی پارس جنوبی 

•  سوله فلزی فاز 19 عسلویه: هفت باب سوله فلزی واقع جهت انبار و کارگاه های پشتیبانی عملیات پایپینگ
•  تسهیالت سرچاهی داالن : به منظور انتقال و بهره برداری از گازهای خروجی چاه موقعیت E070S  منطقه داالن 

 w052  و E162 گازهـای خروجـی چـاه موقعیـت کاال و تسـهیالت سـرچاهی داالن : بـه منظـور انتقـال و بهـره بـرداری از  •  تهیـه 
منطقـه داالن

•  پروژه منصور آباد: احداث خط لوله 10 اینچ نفت و 20 اینچ گاز از منصور آباد به گچساران 4
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Web: www.bina-consult.com
Email: bina@bina-consult.com
Fax & Tell:(+9821) 22588544 | 22556575
Add: No 120,9th Bustan,Pasdaran 
Ave,Tehran

بینا- مهندسین 
مشاور
Bina Consulting 
Eng Co.

 Bina Engineering Consulting was established 1976 by some of the most qualified experts in the 
oil industry.
Through providing high quality services, Bina Engineering Consulting has managed to finish many 
abandoned projects over the past years to compensate for the absence of foreign experts in the 
field. Through participating in mega projects in Iran, out experts have acquired invaluable experi-
ences to the benefit of the country.
The rapid development of the company has also helped us to gather a high group of technical 
experts and engineers, a breakthrough which has turned the company into one of the leading 
engineering consulting companies in Iran’s oil, gas, petrochemical and power plant industry. Cur-
rently our company has numerous EPC projects in oil, gas, petrochemical and power industries.

Bina Consulting Engineers has always endeavored to create a scientific and professional envi-
ronment for Iranian experts in order to present satisfactory services in field of oil, gas and petro-
chemical industry and to offer influential capacity to facilitate the process of self-sufficiency and 
industrial improvement of our country.
1. Implementation of industrial plans in forms of EP and EPC 
2. Management construction (MC) services, observation and supervision
3- Designing and engineering services
4- Maintenance monitoring services

Grades:
Oil & Gas:1

کـه تا قبـل از آن تجربیـات ارزنـده ای در   مهندسـین مشـاور بینـا در سـال 1355 توسـط تعـدادی از متخصصیـن صنعـت نفـت 
گردید.  گون کسـب نمـوده بودند، تأسـیس  گونا پـروژه هـای 

کیفیت مطلوب و تخصصی مهندسـین مشـاور بینا در دوران بازسـازی و تکمیل و راه اندازی   پروژه های نیمه تمام  خدمات و 
کارشناسـان شـرکت  کارشناسـان خارجی را تا حد بسـیاری جبران نمود و فرصت مناسـبی را برای  ملی، خال ناشـی از عدم حضور 
گونه های  گردند. توسعه روز افزون شرکت  گرانقدری بهره مند  بوجود آورد تا با مشارکت در طرحهای عظیم ملی از تجربیات 
مختلـف تخصـص و ظرفیـت را در شـرکت پدیـد آورد و بـه مـرور، مهندسـین مشـاور بینـا به یکـی از معتبرترین مشـاوران صنعت 
نفت و گاز پتروشیمی و نیروگاهی تبدیل گردید. به نحوی که در حال حاضر با در اختیار داشتن بیش از یکصد نفر نیروی انسانی 
گاز پتروشـیمی و  کارآمـد عهـده دار انجـام خدمـات تعهـدی و قـراردادی پـروژه هـای بـزرگ EPC در صنایـع نفت و  متخصـص و 

تولید نیرو می باشـد. 
کشـور، خدماتی با  کارشناسـان  مهندسـین مشـاور بینا، همواره تالش نموده  اسـت تا با ایجاد یك محیط علمی تخصصی برای 
گاز پتروشیمی و نیروگاهی و. .. ارائه نماید و نقش مؤثری را در روند استقالل و توسعه صنعتی  کیفیت مطلوب به صنایع نفت و 

کشـور ارائه دهد. 
زمینـه فعالیـت شـرکت : مشـاوره نظـارت طراحـی تامیـن کاال نصـب و راه انـدازیٍ EPC،  مدیـرت و نظـارت MC پـروژه های نفت 

گاز و پتروشیمی و صنعتی و 

رتبه:
1- گواهی صالحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت- رسته نفت و گاز - نوع 1 

2- گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره - پایه 1 تخصص واحدهای پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
3- گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره - پایه 1 تخصص خطوط انتقال نفت و گاز 

4- گواهینامه صالحیت پیمانکاری -پایه 1 رشته نفت و گاز
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Web:  www.parsparnoun.com
Email: parsparnoun@yahoo,com
Fax & Tell:(+9821) 88603715 | 
88603715
Add: Unit 1,No 32,west Emdad 
St,North Sheikh Bahaei Ave,Tehran

پارس پرنون
Pars parnoun 
Co

Activities:
The main activity of the company is to manage and participate in the design, procurement, man-
ufacturing and engineering services, technical studies and economic feasibility studies, basic, and 
detailed design, and the supervision for installation in the following fields.
• Detailed tweaking of pumping stations installations, compressor stations, warehouses and stor-
age tanks, oil terminals, oil and gas pipelines and all related civil works and industrial installations 
and structural components,
• Roads, highways, bridges, tunnels, toll equipment and maintenance, road improvements, 
• Waterlines, distribution networks and sewage collecting, pumping stations, reservoirs,
• Educational, touristic, cultural, health, commercial, industrial, and office buildings
• Retrofitting of structures against earthquake,

 شـرکت مهندسـین مشـاور پارس پرنـون بـا آرمـان ایجـاد مجموعـه ای از متخصصیـن در زمینه هـای مختلـف مهندسـی و بـه 
کشـور در سـال 13۸3 وارد عرصـه فعالیتهـای مهندسـی  کیفیـت فنـی و مهندسـی پروژههـای عمرانـی و صنعتـی  منظـور ارتقـای 
شـد. ایـن شـرکت در امـور مطالعـات، طراحـی، نظـارت بـر اجـرا، و مدیریـت پروژه هـای مختلـف عمرانـی آمـاده فعالیت بـوده و 
با استفاده از علم و تجربه متخــصصین و مــهندسین خود، بــه ارائه خدمات فنی و مهندسی پروژه های مختلف می پردازد.

زمینه های فعالیت شرکت:
گـروه هـای طـرح، تـدارک و سـاخت و ارائه خدمات مهندسـی مشـاور  موضـوع فعالیـت شـرکت شـامل مدیریـت و مشـارکت در 
شـامل مطالعـات مرحلـه اول )توجیـه فنـی و اقتصـادی و طراحـی پایـه ( و مرحلـه دوم )طراحـی جزئیات و تهیه مـدارک مربوطه 
کارگاهـی بـرای سـاخت نصـب و راه انـدازی در زمینـه هـای  طراحـی و اسـناد مناقصـه( و مرحلـه سـوم )نظـارت عالیـه( و نظـارت 
خطوط جمع آوری و انتقال آب، سـاختمانهای اداری، تجاری، بهداشـتی و صنعتی، راهسـازی و روسـازی، راه آهن و بهینه سـازی 
تفضیلی تاسیسات تلمبه خانه ها، ایستگاههای کمپرسور، انبار ها و مخازن ذخیره، پایانه های نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و 

کارهای تاسیسـات جانبی و سـازه صنعتی و سـیویل مربوطه می باشـد. کلیه 

رتبه:
• راهسازی :2

• ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی :2
• ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی : 3

• مقاوم سازی :3
• خطوط انتقال نفت و گاز :3
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Web: www.parskayhan.org
Email: info@parskayhan.org
Fax & Tell:(+9821) 88505711 | 88505710
Add: No 10,14th St,Ahmad Ghasir 
Ave,Tehran

پارس کیهان
Pars Kayhan 
Co.

Activities:
Founded in 1991, Pars Kayhan is a privately-held engineering and construction company providing 
design, engineering, procurement and construction services in the fields of oil, gas, petrochemical 
and power plant industries. Thanks to our highly qualified team of experts we have succeeded in 
executing numerous projects around the country and are among the leading contractors in Iran. 
Pars Kayhan was among the first Iranian private companies that was approved by the Iraqi oil 
ministry to execute oil and gas projects in Iraq. We combine civil, mechanical and electrical pro-
cesses to provide multidisciplinary engineering and construction services, based on international 
standards and modern management techniques.  
We have obtained the following certificates from the management and planning organization 
of Iran:

Grades:
Oil & Gas:1 
Installations & Equipments:1

کار  گاز و پتروشـیمی و نیروگاهـی آغـاز بـه  کیهـان )سـهامی خـاص( در سـال 1370 تاسـیس و در صنایـع نفـت و   شـرکت پـارس 
گذار شـده، تـالش در ارائه خدمات با کیفیت و ایمنـی باال، اعتماد  نمـود. ایـن شـرکت ضمـن موفقیـت در انجـام پـروژه های وا
کنون با سابقه اجرای ده ها پروژه بزرگ در حوزه های میان دستی  گاز جلب نموده و هم ا کارفرمایان کشور را در عرصه نفت و 
گاز در کشور، جزو پیمانکاران پیشرو در صنایع مذکور می باشد و نیز اولین شرکت خصوصی ایرانی است  و پایین دستی نفت و 
گاز تائید گردیده و موفق شـده اسـت 3 قـرارداد در زمینه  کـه توسـط وزارت نفـت کشـور عـراق جهـت اجـرای پروژه های نفت و 

مخـازن نفـت و خطوط لوله منعقد نماید.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
کاال و تجهیزات، ساخت، نصب،  راه اندازی و بهره برداری  کیهان خدمات مدیریت، مهندسی و طراحی، تامین  شرکت پارس 
گاز، پتروشـیمی و نیروگاهی را در داخل و خارج از ایران بصورت  بخشـهای میان دسـتی و پایین دسـتی پروژه های صنایع نفت، 
EPC ارائه می نماید. احداث پروژه های پاالیشـگاهی، پتروشـیمی، ترمینالهای نفتی و ذخیره سـازی، خطوط لوله انتقال نفت 

گاز از تخصص های این شـرکت اسـت. و 

رتبه:
) EPC( رتبه یك طرح و ساخت صنعتی
رتبه یك در رشته پیمانکاری نفت و گاز 

رتبه یك در رشته تاسیسات و تجهیزات 
رتبه یك در رشته مشاور نفت و گاز
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Web: www.parsce.co.ir
Email: info@parsce.co.ir
Fax & Tell:(+9821) 88760582 | 
88761460
Add: No 17 & 19,Hakimi St,Pakistan 
St,Dr Beheshti Ave,Tehran

 The half century of pars
Pars consulting engineers established in 1959, as 
one of the first private Iranian consultancy com-
panies in field of design, engineering and site 
supervision on road construction projects.
After the Islamic Revolution, while keeping and 
increasing our capabilities, we have done design-
ing, engineering and supervision of the projects 
in railway, oil and gas and petrochemical pro-
jects.
Benefitingfrom matrix organizational structure 
with more than 400 personnel respect to the ap-
plicable  conditions, has made Pars organization 
so capable and flexible that a network of special-
ty and logistic sections  implement the most diffi-
cult projects in harmonic balance with eachother 
and under the unifiedcommand  together since 
the notification till the final delivery in the best 
possible effective and efficient manner.

 Pars services in both Road and Oil sections are 
as follow:
Concept assessment - feasibility study - concep-
tual, basic, FEED and detail design and engineer-
ing - estimation  and tender document prepara-
tion - project management and site supervision 
- planning and scheduling and project control 
- procurement engineering - quality assurance 
and control.
Precommissioning and commissioning technical 
and engineering services and cooperation with 
the EPC  contractors in projects.

 Certificates :
Iso 9001-2008  ,Iso 29001-2007 ,  Iso 14001 , 
OHSAS 18001 , HSEMS

 Qualification certificates from the president’s 
office - The Plan and Budget Organization
Road Construction (grade one) - Railway (grade 
one) - Oil and Gas Transmission Pipeline (grade 
one) - Upstream and Superficial Installation  ( 
grade one) - Oil& Gas &Petrochemical Refinery  
(grade  one)  - Traffic  and Transport ( grade three) 
-Project  Management.

 Pars scope of activities 
Road , freeway , highway - Railway - Oil &Gas 
&Petrochemical  Refinery - Oil &Gas field de-
velopment - Separation , Desalination and Gas 
injection facilities - Wellhead surface facilities , 
Flow lines , Manifold and  Production unit of oil 
and gas field - Gas Compressor , Pumping and 
Reducing ,Pressure stations - Oil storage  Depots 
- Import / Export facilities and terminals

 In addition to the Road & Railway Projects, 
Some Projects of Oil & Gas | Product pipelines 
and pump stations of Bandar Abbas / Rafsanjan 
/ Sirjan | IGAT9Pipeline 56” and 17 Gas Com-
pressor Station | Azar and Changouleh Oil field 
development | Tabnak Gas field development 
| NGL 3200 Gas Refinery | Assaluyeh Conden-
sateStorage Tanks | Measurement Gas station of 
Assaluyeh Gas Refineries | CrudeOil Pump sta-
tion and pipelines from Westkaroonto Bahregan

 پارس
مهندسین مشاور
Pars Consulting Engineers 
Group 

  گروه مهندسین مشاور پارس در سال 133۸ شمسی به عنوان یکی از نخستین شرکت های مهندسی مشاور ایران با مالکیت 
خصوصی فعالیت خود را در زمینه طراحی، مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های راه سازی شروع نمود.

پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی، ضمـن حفـظ و افزایـش توانمنـدی هـای خـود، اقـدام بـه تجهیـز شـرکت جهت انجـام خدمات 
گاز و پتروشیمی نمود. ساختار سازمانی توانمند و انعطاف  طراحی، مهندسی و نظارتی در پروژه های راه آهن و صنایع نفت و 
پذیر پارس، با بیش از 400 پرنسـل شـاغل، شـبکه ای از بخشـهای تخصصی  و پشـتیبانی در تعامل هارمونیك با یکدیگر را باعث 
کارگروه های تخصصی، از زمان ابالغ  که دشـوارترین پروژه ها را تحت فرماندهی واحد و با مدیریت های مسـتقل در  شـده، 

تـا تحویـل دائـم، بـه اثربخش ترین نحـو، اجرا می نمایند.
* خدمات ارائه شده در دو بخش راه - راه آهن و نیز صنایع نفت- گاز- پتروشیمی شامل :

مطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی اقتصادی  و توجیهی، طراحی و مهندسی مفهومی، پایه، FEED و تفصیلی، نظارت عالیه 
کارگاهی و برآورد هزینه طرح،  تهیه اسناد و برگزاری مناقصه.  مدیریت طرح، خدمان فنی مهندسی پیش راه اندازی و راه  و 

  EPCاندازی و همکاری  با پیمانکاران
 ISO14001 1۸001و OHSAS  وHSEMS  2007  و-ISO29001 200۸  و-ISO9001  : گواهینامه های أخذ شده شامل  *

* رتبه هـای سـازمان برنامـه و بودجـه شـامل : یـك راه سـازی- یـك راه آهـن- سـه ترافیـك و حمل ونقـل -  یك خطوط انتقال نفت و 
گاز- یك تأسیسـا ت باال دسـتی و  رو زمینی - یك واحد های پاالیشـگاهی و پتروشـیمی و همچنین مدیریت طرح

گاز- تأسیسـات جدا سـازی،  نمکزدایی و  * حوزه های فعالیت شـامل : راه، آزاد راه،  بزرگراه- راه آهن-  توسـعه میادین نفت و 
کز بهره برداری و تفکیك - صنایع پاالیشگاهی - ایستگاه های  تزریق گاز - تأسیسات سرچاهی،  خطوط جریانی،  چند راهه ها،  مرا
تقویـت و تقلیـل فشـارگاز- تلمبـه خانـه ها و ایسـتگاه های فشـار شـکن- مخـازن ذخیره سـازی - پایانـه هـای صادراتـی و وارداتی- 

گاز و فرآورده خطـوط انتقال نفـت،  
گاز شرکت شامل : * غیر از پروژه های راه و راهآهن،  اهم پروژه های نفت و 

گاز بهمـراه 17   تلمبـه خانـه هـا و خطـوط انتقـال فـرآورده بندرعبـاس/ رفسـنجان/ سـیرجان | خـط لولـه سراسـری نهـم 56 اینـچ 
 NGL3200 ایستگاه تقویت فشار گاز |  توسعه میدان نفتی آذر و چنگوله )بلوك اناران( |  توسعه میدان گازی تابناك | پاالیشگاه گاز
گاز عسلویه | تلمبه خانه ها و خطوط انتقال نفت  گیری پاالیشگاه های  گازی عسلویه | ایستگاه اندازه  | مخازن ذخیره میعانات 

کارون به بهرگان خـام حـوزه غـرب 
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Web: www.grcoil.net
Email: info@grcoil.net
Fax & Tell:(+9821) 26409556 | 73-
26409557
Add: No 8,Taban Sharqi St,Albor 
Ave,Mirdamad Blvd,Tehran

پاالیش سبز
Green 
Refinement Co.

Activities:     
Green Refinement Co (GRC) is one of the most well-known Iranian engineering companies to 
have entered exploration projects in oil fields since 1996.GRC is among the top 5 private Iranian 
companies in the field of exploration in the oil and gas industry. Our company has participated 
in more than 25 mega projects in collaboration with some of the biggest and most renowned 
companies in the world including CGG France. 

گاز و پتروشـیمی   شـرکت GRC در سـال 1374 بـا هـدف فعـال سـازی توانایـی هـای بالقـوه داخلـی در زمینـه صنایـع نفـت و 
تاسـیس شـد.

گذاری بخش  این شرکت به منظور تحقق آرمان خود در ارائه خدمات بهتر و سریعتر به متقاضیان، فعالیت خود را با سرمایه 
کارآمدی که از سـوابق درخشـان برخوردارنـد، در جهت ایجاد  کـرد و اینـک بـا اسـتفاده از کارشناسـان و نیروهای  خصوصـی آغـاز 
کنـد. در ایـن میـان پاالیـش سـبز گاه برای قدم گذاشـتن در مسـیری  واحدهـای تعمیراتـی و تجهیـز اقـالم مـورد نیـاز تـالش مـی 
کـه انتخـاب کـرده، از مشـارکت شـرکت هـای معتیـر داخلـی و خارجی بهـره برده اسـت. تالش برای ارتقای کیفیـت خدمات و نیز 
کـه شـرکت موفـق بـه دریافـت گواهینامـه  ISO9001-200۸ از موسسـه معتبر بین  رعایـت اسـتانداردهای روز جهـان باعـث شـد 

گردد.  Niscert المللـی

زمینه فعالیت شرکت و رتبه بندی :
ارائه خدمات در بخش اجرای پروژهایEPCF   )مالی،  اجرا،  مهندسی، تدارک و تأمین کاالی مورد نیاز نفت،  گاز و پتروشیمی 

و فوالد ( مشارکت و سرمایه گذاری با شرکت های داخلی و خارجی در خصوص اجرای پروژه ها در داخل و خارج کشور.  
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Web:  www.paybastco.com
Email: info@paybastco.com 
Fax & Tell:(+9821) 88726728 | 88726731
Add: No 22, Mansour St , Motahari St , 
Valiasr St, Tehran, Iran

پایبست
Paybast Co.

Field of activities:
 Performing EPC projects (Engineering, Procurement and Construction including civil works, 

mechanical, piping, electrical, instrument and commissioning) in oil, gas and petrochemical in-
dustries and power plants.

Grades:
Civil & Construction: 2
Oil & Gas: 3
Installations & Equipment’s: 5
Main projects:
 1- construction of methanol concrete pipe racks 
2-AG piping of unit 45 of shahzand refinery 
3-none industrial buildings in phase 12 of assalouye
4-condensate storage tanks in phase 12 of assalouye 
5- light naphta hydrotreating & isomeration project of Tehran refinery.

کارهای سـیویل، مکانیکال، لوله  کارهای اجرایی شـامل  کاال و   حوزه های فعالیت: اجرای پروژه های EPC )مهندسـی، تهیه 
گاز و پتروشـیمی و پروژه های نیروگاهی.  کشـی، برق، ابزاردقیق و عملیات راه اندازی( در صنایع نفت و 

پروژه های برتر شـرکت : 1- اجرای پایپ رکهای بتنی پتروشـیمی ونیران آپادانا 2- اجرای لوله کشـی روزمینی واحد 45 پاالیشـگاه 
ک 3- عملیـات سـاختمانی و تأسیسـاتی بخشـی از سـاختمانهای غیرصنعتـی فـاز12 پـارس جنوبـی 4- عملیـات نصـب  شـازند ارا
کارفرمـا درراه  کندانـس فـاز 12 پـارس جنوبـی 5- عملیـات اجرایـی سـاختمان و نصـب، پیـش راه انـدازی و همـکاری بـا  مخـازن 

انـدازی پـروژه تصفیـه نفتـای سبک،ایزومریزاسـیون وآفسـایت پاالیشـگاه تهـران )با مشـارکت شـرکت رادیرا (

رتبه: 
ساختمان و ابنیه:2

گاز: 3 نفت و 
تاسیسات و تجهیزات : 5
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Web:   www.paybandsazeh.com
Email: info@paybandsazeh.com
Fax & Tell:(+9821) 88962266 | 88962272
Add: No 44,Sazman Aab St,AbdulahZadeh 
Ave,Keshavarz Blvd,Tehran  

پای بند سازه 
PAYBAND 
SAZEH  CO

 Payband Sazeh Company started its official activity in 1999 in the field of manufacturing, and 
installation of steel structures including bolted and welded structures, shelters, as well as custom-
ized structures for oil and gas and petrochemical industries. Now, after many years of experience 
and executing many projects, the company owns over 8000 sq. meters of indoor production halls, 
2900 sq. meters of administrative offices, separate sandblast and coloring halls, 25000 sq. meters 
of outdoor space and more than 3 hectares of outdoor space for depot and storage of fabricated 
structures ready to be shipped and installed. In production halls there are facilities such as several 
5, 10, 15, 20 and 25 ton overhead cranes, 3 and 4 ton radial cranes, a 5 ton tower crane and mul-
tiple auto micro-powder welding machines, Co2 and electric welding machines, versatile punch 
machines and magnetic and radial drills, CNC and H-maker and automatic rotary saw cutters, 
automatic hot straight and CNC cutters, 3 and 6 meter guillotine cutters, rolling mills and several 
other required machinery. 
This company is proud that it is in the vendor list of Mapna Co., Sadra, Itok Iran, Moshanir, Quds 
Niroo Co., Tehran Province Natural Gas Company, Central Regions Oil Company, Tehran Munici-
pality, Nasb Niroo, the Department of Renovation of Schools,  and some of the companies affili-
ated with the oil and petrochemical industries, and is a member of the Association of Specialized 
Research and Development Centers in Mines and Industries (including Sanaye Mess-e-Iran (Iran 
Copper Industries)) and an active member in the Union of Steel Structure Producers in Tehran 
Province, and a member of the Association of Engineering and Oil Contractor and Gas and Pet-
rochemical Companies (APEC), and is also a member of the Directing Board of the Iranian Steel 
Structure Development Cooperative Company (TESFA).

 شـرکت پای بندسـازه فعالیت رسـمی خود را از سـال 137۸ درحوزه سـاخت و نصب سـازه های فلزی از جمله اسـکلت های 
گاز و پتروشـیمی آغاز نمود.  فلزی پیچ و مهره ای، جوشـی، سـوله و سـازه های خاص صنایع نفت و 

کارخانه شامل ۸000 متر مربع سالن های مسقف  کارهای متعدد، دارای تجهیزات در سه  اینک پس از 17 سال تجربه و انجام 
تولید، 2900 متر مربع ساختمان اداری، سالن های مجزای سندبالست و رنگ،  25000 مترمربع فضای بازو بیش از سه هکتار 
فضـای بـاز جهـت دپـوی محصـول آمـاده نصـب و همچنین امکانات سـالن های تولید، شـامل جرثقیل های متعدد سـقفی 5،  
گـردان 4 و 3 تـن و تـاور 5 تـن و دسـتگاه هـای جـوش اتوماتیـک زیرپـودری، CO2 و جـوش  10، 15، 20،  25 تـن و جرثقیـل هـای 
بـرق، دسـتگاههای پانـچ چنـدکاره، دریـل هـای مگنـت، رادیـال،  CNC و H سـاز و بـرش هـای اتوماتیـک بـا اره نـواری و بـرش های 
گیوتین های 6 و 3 متری، دسـتگاه نورد و انواع ماشـین آالت مورد نیاز دیگر می باشـد.    ،CNC گرم با دسـتگاه های راسـته بر و
گاز اسـتان تهـران،  ایـن شـرکت مفتخـر اسـت در Vendor List شـرکتهای مپنـا، صـدرا، ایتـوك ایـران، مشـانیر، قـدس نیـرو، شـرکت 
شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی ایـران، شـهرداری تهـران، نصـب نیـرو و اداره کل نوسـازی مـدارس ایـران و برخی از شـرکتهای تابعه 
کز تحقیق و توسعه صنایع و معادن )از  گاز و پتروشیمی بوده و همچنین دارای عضویت در انجمن تخصصی مرا صنایع نفت، 
جمله صنایع مس ایران(، عضو فعال انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فوالدی استان تهران و عضو انجمن شرکت های 
گاز و پتروشـیمی)APEC(، عضـو هیـات مدیره شـرکت تعاونی توسـعه سـازه فوالد ایرانیان)تسـفا(  مهندسـی و پیمانـکاری نفـت، 

قـرار دارد.

پروه های فعال: 
1-پروژه ساختمان اداری ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران 

2-پروژه ساختمان امداد و پشتیبانی بحران شرکت گاز استان تهران 
3- هتل پردیس کیش

4- پروژه تغلیط مس در آلو کرمان 
5- پروژه طرح توسعه شرکت زرنام پاالیشگاه قند طبیعی )فروکتوز(
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Web: www.payandabco.com   
Email: info@payandabco.com  
Fax & Tell:(+9821) 88202375 | 88202376
Add: 4rd Fl,No 2/1,Arman St,Gita St,North 
Tavanir Ave,Vanak Sq,Tehran

 PayandAbKoosha Company is one of the subsidiary companies of the Nasr Isfahan Group. The 
company has been established as a private joint stock company. The company is honored to offer 
high quality services focused on planning, supervising, and running water supply and sewerage 
projects, as well as pressurized irrigation systems, transmission lines (water, oil, and gas) and 
dams. Having successful experiences and enjoying collaborative decision systems, modern tech-
nologies and machineries, qualified management and modern techniques, the company is now 
able to execute projects in the shortest possible time and at competitive prices.  
Field of activity:
Conducting research and evaluation studies, offering engineering, consultative, planning servic-
es, running projects, contract management, project supervision, participating and investing in 
all of the water, transportation, installation and equipment’s, building, agriculture, industry and 
mining projects.

Grades:
Water: 1
Road & Transportation:2

پایند آب کوشا
Payandab Kosha Co. 

 شـرکت پاینـد آب کوشـا در سـال 13۸9 بـا موضـوع فعالیـت مدیریـت و اجـرای پـروژه هـای عمرانـی،  ماهیت سـهامی خاص و 
بـه شـماره 3۸4477 بـه ثبـت رسـید. ایـن شـرکت بـا ارائـه خدمـات فنـی و مهندسـی بـا کیفیـت بـاال در زمینـه طراحی، نظـارت و 
گاز( و سـد فعالیـت مـی نماید و با حسـن  اجـرای پـروژه هـای آبیـاری و زهکشـی، آبیـاری تحـت فشـار، خطـوط انتقـال )آب، نفـت و 
سابقه قبلی و استقرارسیستمهای تصمیم گیری مشارکتی، استفاده از فن آوریهای به روز و بکارگیری مدیریت مهندسی مجدد 
و مهندسـی ارزش و نیـز بهـره بـرداری از ماشـین آالت تخصصـی، پـروژه هـا را در کمتریـن زمان ممکن با هزینه مناسـب، مطابق 

با اسـتانداردها اجـرا می نماید.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
    انجام مطالعات،  ارائه خدمات فنی و مهندسی،  مشاوره ای،  طراحی و اجرائی،  طرح و ساخت،  مدیریت پیمان،  نظارت 
کلیـه پـروزه هـای عمرانـی در رشـته هـای آب، حمـل و نقـل،  تاسیسـات و  گـذاری در  بـر طرحهـای عمرانـی و مشـارکت و سـرمایه 
کشاورزی و صنعت و معدن مطابق با آئین نامه طبقه بندی پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی  تجهیزات،  ساختمان 

کشـور موضـوع مصوبـه شـماره 4۸013 / ت 23251 ه  مـورخ   11 / 12 / 13۸1

رتبه:
آب: 1

راه و ترابری: 2
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Web: www.pace-co.net
Email: pace@pace-co.net
Fax & Tell:(+9821) 88057846 | 88037830
Add: No 20,Piroozan St,North Sheikh 
Bahei,Tehran

 PACE provides engineering and procure-
ment services in the following sections. Our 
Company’s objectives include continuous im-
provement through integrated management, 
training of staff and keeping our resources up-
to-date, in order to expand the organization 
based on oil and energy market potentials.

Grades:
Oil & Gas: 3

Some of Our services include:
General Engineering 
Engineering services for various industrial 
complexes comprising of:
• Concept assessment
• Feasibility study
• Basic design/detail design
• Tendering services 
• Planning & project control
• Procurement and expediting services
• Supervision of design & construction
• Start-up & commissioning
Petroleum Engineering 
  PACE provides engineering & procurement 
services in the following listed specialized ar-
eas:
• Oil and gas production facilities (onshore & 

offshore)
• Gas injection
• Oil pump station
• Oil desalting plant 
• Gas compressor station
• Gas distribution network
• Gas treatment plants
• Refinery works
• Tank farms & loading terminals
• Full range of control systems & utilities
• Petrochemical plants
• Multiphase boosting

 پترو آذرپاد
مهندسین مشاور
Petro Azar Pad 
Consulting Engineers 
co.(PACE)

 شـرکت مهندسـین مشـاور پتروآذرپـاد )PACE( در سـال 13۸2 بصـورت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 209207 در تهـران 
گیری از نیروی انسـانی متخصص،  سـخت افزار و نرم افزارهای پیشـرفته و دانش فنی روز  گردید. این شـرکت با بهره  تأسـیس 

گاز،  پتروشـیمی و نیروگاهی فعالیـت می نماید.   دنیـا و بـا در نظـر داشـتن تکنیـک هـای برتـر مدیریتـی در صنعـت نفت،  

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
مدیریـت باالدسـتی، تهیـه MDP،  مهندسـی بهـره بـرداری، مهندسـی فـرآورش، انجـام مطالعـات امـکان سـنجی مهندسـی،  

کاال.  کلیـه فعالیـت هـای مرتبـط بـا تهیـه و تـدارکات  کاال و  طراحـی مفهومـی - طراحـی پایـه و طراحـی تفصیلـی، خریـد 
گاز و صنایع پتروشـیمی.  رتبه 3 خدمات مشـاوره خطوط انتقال نفت و  رتبه 3 خدمات مشـاوره واحدهای پاالیشـگاهی نفت و 

گاز گاز.  رتبه 3 خدمات مشـاوره تاسیسـات باالدسـتی و پایین دستی نفت و 
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Web: www.petroaraz.ir
Email: info@petroaraz.ir
Fax & Tell:(+9821) 88547267 |88547264-6
Add: 4rt Fl,No 12,1st St,Koohe Noor 
Ave,Motahari Ave ,Tehran

پترو آراز
Petro Araz 
Engineering Co.

Activities:
Petro Araz Engineering Corporation (PACO) emerged of the development policies of the gov-
ernment of the Islamic Republic of Iran which requires the cooperation of specialized Iranian 
engineering firms and experts in undertaking large-scale projects. The company considers the 
mission a necessity for the rise in employment as well as the promotion of scientific, technical 
and management capabilities of the firms active.
Petro Araz Engineering Corporation and its affiliated companies enjoy the services of experi-
enced contracting and consulting firms. We are capable of performing major projects in the 
fields of construction, city installations, oil and gas pipelines, oil and gas stations, water and 
sewage treatment plants and sewage systems. Having highly experienced management and 
technical teams in addition to financial assets and qualified human resources, our company 
aims to undertake major national projects while acquiring the ability to compete on an inter-
national level.
We believe that partnership with PACO will provide exceptional opportunities to compete with 
domestic and foreign companies in undertaking and implementing various EPC projects in 
order to obtain the most desirable outcome.

کشور به وسیله   با شناخت از سیاست هاى دولت جمهورى اسالمی ایران براى توسعه فعالیت هاى عمرانی و صنعتی 
که عالوه بر رفع  شرکت ها و مهندسین ایرانی با هدف ارتقاى هر چه بیشتر امکانات و دانش فنی و مدیریتی آنها به نحوى 
نیاز از شرکت هاى خارجی حتی قادر به صدور خدمات مهندسی در سطح منطقه باشند، ما مجموعه اى از شرکت هاى 

پیمانکارى را در جهت نیل به این آرمان؛ اقدام به تاسیس شرکت پتروآراز نموده ایم.
کنسرسـیوم پتـروآراز بـا تجمیـع امکانـات نیـروى انسـانی و تجهیـزات و تـوان مالـی و تجربیـات طوالنـی در انجـام پـروژه هـاى 
که می تواند ضمن طراحی و  مختلف ساختمانی، تاسیساتی و صنعتی شرکت هاى  زیرمجموعه خود، در موقعیتی است 

اجـراى پـروژه هـاى مختلـف ملـی EPC  بـا شـرکت هـاى پیمانـکارى خارجـی نیـز رقابت موثر داشـته باشـد.

رتبه:
رتبه: در رشته و گرایش خطوط انتقال نفت و گاز 

زمینه فعالیت شرکت:
اجرای پروژه های سـاختمانی تاسیسـاتی-تجهیزاتی، صنعتی و پاالیشـگاهی و نیروگاهی و ایسـتگاههای بین راهی و طراحی 
های مرتبط با آنها و صدور خدمات فنی و مهندسـی و سـایر امور مرتبط با آن و تامین ماشـین آالت و تجهیزات و تدارکات 
کاالهای مجاز و سرمایه  کلیه  کلیه امور بازرگانی، منجمله خرید و فروش و صادرات و واردات  کاال و مصالح و انجام  انواع 
کارخانجات داخلی و خارجی و  گذاری در سـایر شـرکتها و مشـارکت با اشـخاص حقیقی و حقوقی و اخذ نمایندگی شـرکتها و 
کشـور و شـرکت در مناقصـات و مزایـده هـا و اخـذ وام و تسـهیالت بانکـی  تاسـیس شـعبات و نمایندگـی در داخـل و خـارج از 
گـذاری ماشـین آالت مرتبـط بـا پـروژه هـای خطـوط انتقـال نفـت و  اعتبـاری بـه صـورت ارزی و ریالـی و اجـاره اسـتیجاره و وا
گاز و پتروشـیمی و  گاز و پتروشـیمی، ایسـتگاههای تقویت و تقلیل فشـار، آب و راهسـازی، سدسـازی، پاالیشـگاههای نفت و 

نیروگاههـای بـرق و خطـوط انتقـال آن، سـاختمانی و تاسیسـاتی و تجهیزاتـی و غیـره، احـداث واحدهای تولیدی صنعتی
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Web:   www.ipac.co.ir
Email: info@ ipac.co.ir
Fax & Tell:(+9821) 22353542 | 22354001
Add: No12,Sobhi st, Paknejad 
Blvd , Mokhaberat Complex, 
Saadatabad,Tehran,Iran

 پترو آسماری
بین الملل
International 
Petro Asmari Co

 International Petro Asmari Co. (IPAC) is a multi-disciplinary company providing Technical and 
Project Management services in the oil and gas field’s development projects which includes Engi-
neering, operation support, Geosciences, drilling, workover, Reservoir and production engineer-
ing and IOR/EOR from its main office in Tehran.
IPAC was established in 2004 and has achieved Grade 1 which is the highest rank in exploration 
and production. The company also has Grade 1 in surface facilities of oil and gas via performing 
many successful onshore and offshore jobs for NIOC subsidiaries. 
IPAC has a firm Integrated Management System (IMS) in addition to awards like OHSAS 18001, 
ISO 9001, ISO 14001 certificates by SGS.

Grades: 
Oil & Gas: 1

Area of activities:
IPAC provides experienced professionals and integrated multi-disciplinary teams to support its 
clients in a wide variety of offshore and onshore projects in the fields of oil and gas exploration, 
production and development activities that include:
Geosciences (seismic, acquisition, processing, interpretation in the fields of geophysics, petro 
physics, geology, etc.)
site investigation & survey
Well engineering, drilling, workover, remedial operations and services
Production Engineering 
Reservoir engineering, production forecast and management
 Utilizing IOR/EOR technique in field development projects
Engineering, procurement, construction and commissioning of oil & gas, pipelines, gathering sys-
tems, process plants, utilities and infrastructures  
Safety, Integrity, Risk Analysis and Management
Reliability, Availability & Maintainability (RAM) Studies
Environmental Consultancy
Project Finance Consultancy

 شـرکت پتروآسـماری بیـن الملـل در سـال 13۸3 بـا هـدف ارائـه خدمـات فنـی و مهندسـی در صنایع نفت و گاز، تأسـیس و در 
گردید. در سـال 1392رتبه  گاز و تاسیسـات باالدسـتی روزمینی  کتشـاف و اسـتخراج نفت و  سـال 13۸5 موفق به اخذ رتبه سـه ا
کتشاف و استخراج نفت و تأسیسات باال  های فوق ارتقاء و شرکت به اخذ رتبه یک خدمات مشاوره در زمینه های تخصصی ا

دسـتی رو زمینی نائل آمد. 
زمینه های فعالیت :

کتشاف، استخراج و توسعه میادین نفت و گاز  • انجام و نظارت بر فعالیت های مطالعاتی ا
گاز شـامل مطالعـات زمیـن شناسـی، ژئوفیزیـک، پتروفیزیـک، مهندسـی مخـازن و  • انجـام مطالعـات جامـع میادیـن نفـت و 

MDP مهندسـی بهـره بـرداری و تهیـه طـرح جامـع توسـعه میادیـن
• انجام و نظارت بر فعالیت های لرزه نگاری شامل طراحی، عملیات برداشت، پردازش، تعبیر و تفسیر اطالعات

• طراحی و مهندسی حفاری چاه های نفت و گاز و نظارت بر انجام عملیات حفاری
• مدیریت و نظارت بر تولید و برداشت بهینه از میادین نفت و گاز

کلیه تأسیسـات سـرچاهی و سـطح االرضی مربوط به میادین  • انجام مطالعات مفهومی، مهندسـی پایه و مهندسـی تفضیلی 
گاز و نظـارت بـر انجام آنها نفـت و 

گاز از قبیل تهیه برنامه تعمیر چاهها، عملیات نمودارگیری،  کلیه فعالیت های مهندسی بهره برداری چاه های نفت و  • انجام 
کاری و آزمایش چاه مشبک 

رتبه:
گاز: 1 نفت و 

برخی از  پروژه های  شرکت
• مطالعه میادین دالپری، سروستان، سعادت آباد، کوه احمدی، قزل تپه و امام حسن

• طراحی خط لوله زیر دریایی به طول 147 کیلومتر از سکوی سلمان به جزیره سیری
• مطالعات FEED تاسیسات تزریق گاز میدان شوریجه

• خدمات مشاورة مهندسی و نظارت کارگاهی بر طرح توسعة  میدان نفتی مسجد سلیمان،
• مطالعه و طراحی فرازآوری میدان نفتی منصوری. 
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Web: www.petropay.com
Email: info@petropay.com
Fax & Tell:(+9821) 88686404 | 42898989
Add: No45,Pardis Ave,Shirazi Ave,Molasadra 
Ave,Tehran

پترو پی
Petropay Co.

Activities: 
Petropay is an EPC Contractor which was established in 2004 in an attempt to implement 
projects in the oil, gas and petrochemical industry. 
Our services cover fields like complete management, engineering, procurement, construction 
& maintenance requirement. Petropay is currently active in Iranian oil & gas projects. 

Grades:
Oil & Gas:1 
Installations & Equipments:1

گاز و پتروشـیمی فعالیت   شـرکت پتروپـی در سـال 13۸3 بـا هـدف ارائـه خدمـات تخصصـی اجـرای پـروژه هـای صنایع نفت و 
کلیه  کامل جهت اجرای پروژه ها در  کارگاهی و امکانات  خود را آغاز نموده و در حال حاضر دارای پرسـنل متخصص دفتری و 

دیسـیپلین ها می باشد. 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
فعالیت های شرکت در زمینه خدمات مشاوره، مهندسی، نصب، راه اندازی، تعمیرات و نگهداری واحد های صنعتی درکلیه 
کامپیوتری،تأمین  بخـش هـای سـاختمانی و فرآیند،مکانیک، لوله کشـی، ماشـین های حسـاس، بـرق، ابزار،رایانه وشـبکه هـای 
تجهیـزات و قطعـات ماشـین آالت و واحدهایـس صنعتی،تولیـد تجهیـزات و دسـتگاه هـای صنعتی،ارائـه خدمـات بازرگانـی می 

باشد.

رتبه:
نفت و گاز:1

تاسیسات و تجهیزات : 1
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Web: www.petrotechco.com
Email: info@petrotechco.com
Fax & Tell:(+9821) 88065502 | 88065502
Add: No2,Piroozan St,Sheikh bahaei 
Shomali,Molasadra Ave,Tehran

 پترو تک سان
بین المللی
Petrotechsun 
International 
Co.

Field of activities:
Gas Processing and Refinery
Chemicals and Petrochemicals
Storage Facility & Terminals (LPG, Products)
Oil & Gas pipelines
 Power Generation, AIS & GIS substations and 
Transmission lines
Green Energy (Geothermal, Heating pump sys-
tems, Wind, Solar)
Port facilities (Shipyard Cranes, SPM) 
PMC services 

NGO & Organizations:

Association of international consultants and 
contractors of Iran (ICCA)
Association of petroleum industry engineering 
and construction Companies (APEC)
 Iranian geothermal association (IGEA)
Knowledgebase center management associ-
ate 
 Iran- France chamber of commerce Industries 
& mines  
Iran- Italy chamber of commerce Industries & 
mines 

 Iran- Iraq chamber of commerce Industries & 
mines  
Certified by MPORG in:
EPC in Oil & Gas and petrochemical:   Grade 1
Construction Field:
- Oil & Gas:  Grade 1
- Power & Electricity: Grade 1
- Equipment:   Grade 1
- Civil: Grade 1
- Mine  Grade 1
- Water   Grade 2
QMS Certificates:
ISO 50001:2011 
ISO/TS 29001:2010 
ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007 
HSE-MS

 زمینه های فعالیت :
کلیـه پـروژه هـای زیر به صـورت طراحی, تامین, نصب  اجـرای 

:)EPCC( و راه انـدازی
• پروژه های پاالیشگاهی وپتروشیمیایی 

• احداث ترمینال و ذخیره سازی گاز و انبارنفت وفرآورده  
•  توسعه میادین نفتی خشکی  

• احداث واحد های نمك زدایی نفت 
• احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز

 )CHP( نیروگاههای سیکل ترکیبی، گازی و مقیاس کوچك  •
•  نیروگاههای زمین گرمایی وخورشید ی 

• پروژه های صرفه جویی انرژی با استفاده از تکنولوژی 
پمپ های حرارتی

•  پست های برق  فشار قوی و متوسط
•  تجهیزات بنادر وجرثقیل های حوض خشك 

گاز،  نفـت،  هـای  پـروژه  پیمـان  مدیریـت  خدمـات  ارائـه   •
ونیروگاهـی پتروشـیمی 

گواهینامه صالحیت پیمانکاری :
گاز  و  نفـت  رسـته  در  وسـاخت  طـرح   1 رتبـه  گواهینامـه   •

)EPC( وپتروشـیمی 
• رشته های پیمانکاری:

گاز : رتبه 1 - نفت و 
- نیرو: رتبه 1

- تاسیسات و تجهیرات: رتبه 1
- ساختمان : رتبه 1

- صنعت و معدن رتبه 1

- آب : رتبه 2
گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت : 

 50001:2011 ISO -
 29001:2010 ISO/TS -

 9001:200۸ ISO -
  14001:2004 ISO -

 1۸001:2007 OHSAS -
HSE-MS -

عضویت در انجمن ها و سازمان ها :
گاز  • عضو انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت , 

)APEC( و پتروشیمی
کننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی  • عضـو انجمـن صـادر 

)ICCA( ایـران 
)AGEA( عضو انجمن زمین گرمایی ایران •

کز دانش بنیان  • عضو انجمن صنفی مدیران مرا
و  ایـران  معـادن  و  صنایـع  و  بازرگانـی  مشـترک  اتـاق  عضـو   •

فرانسـه 
• عضو اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معدن ایران و ایتالیا
• عضو اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معدن ایران و عراق
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Web: www.petrogroup.co
Email: Info@petrogroup.co
Fax & Tell:(+9821) 88079573 | 88580657-8
Add: No 5,1st Golbarghe gharbi,Fakhar 
Moghadam Ave,Dademan Blvd,Shahraq 
Quds ,Tehran

پترو صنعت جنوب
Petro Sanaat 
Jonob Co.

The history of the company
Petro Sanaat-e-Jonoob Company was founded in 2003 by a group of experts in petroleum, gas 
and petrochemical industries in a bid to offer technical engineering services to industrial factories 
and complexes. The company is also dedicated in its short and long-term strategies to industrial 
projects from designing and installation to operation as well as offering industrial services in dif-
ferent fields.
Given the necessity to revise and update the complex`s plans and activities, and after stabilizing 
its position in petroleum gas and petrochemical industries in Iran, the company came up with its 
plans to offer services to industrial factories and complexes in the form of specialized and group 
activity considering the customers `need. Hence, the activities of the company, titled Petro San-
aat-e-Jonoob Group, began in the field over the past years.
The group`s activities were based on the customers` satisfaction and the motto “Experience and 
knowledge for development”. Therefore , after considering industrial complexes` requirements’ 
and required services, all activities had to be carried out according to a regular schedule based on 
new scientific principles and in compliance with the customer`s demands.
- Many years of experience in the field of construction, installation, commissioning operation and 
maintenance of industrial complexes, especially in the oil, gas and petrochemical complexes, the 
implementation of more than 100 projects of different areas.
- Storage and repair of more than 30 petrochemical and refining complexes on the basis of the 
latest methods of repair.
- The first implementer of the sanitary - ecological systems and security system for oil-refining 
complex “Pars-e-jonoobi”
- Implemented more than 15 projects in the design, installation oil, gas and petrochemical objects.
- Work of staining in more than 2,000,000 square meters , as well as welding works in the territory 
of more than 3,000,000 sq/km
This company is expanding its operations with in following Department:
• Engineering , construction and installation Department
• Operation , repairs and maintenance Department 
• Civil and construction Department
• HSE & instruction Department
• Repairing services Department
• Mercantile Department

  گروه پتروصنعت جنوب در سال 13۸2 با هدف ارائه خدمات 
کارخانجـات  صنعتـی توسـط  فنـی و مهندسـی بـه مجتمـع هـا و 
جمعی از متخصصین صنایع نفت،  گاز و پتروشیمی ایران تأسیس 
گردیده و استراتژی و اهداف کوتاه و بلند مدت خود را در اجرای 
پـروژه هـای صنعتـی از مرحلـه طراحـی و نصـب تـا بهـره بـرداری،  
نگهداری و ارائه خدمات صنعتی در زمینه های مختلف تدوین 

نموده است.
گروه بر پایه رضایت مشتری و شعار"  محور فعالیت های این 
تجربـه دیـروز،  دانـش امـروز،  بالندگـی فـردا " اسـتوار گریـده و 
پـس از بررسـی نیـاز هـا و خدمـات مـورد درخواسـت مجتمـع 
کلیه فعالیتها با برنامه های منظم  های صنعتی مقرر گردید، 
و زمانبندی شـده، بر اسـاس اصول نوین و پیشـرفته علمی و 
با توجه به تقاضا و درخواسـت مشـتری برنامه ریزی و اجرایی 

گردد.

رتبه:
نفت و گاز:1

اهم فعالیتهای این گروه عبارتست از :
- بیش از یک دهه فعالیت در عرصه ساخت،  نصب،  پیش 
راه انـدازی،  راه انـدازی و نگهـداری و تعمیـرات مجتمـع های 
گاز و پتروشـیمی و اجرای بیـش از 90  صنعتـی باالخـص نفت،  

پـروژه در زمینه های مختلف. 
- نگهداری و تعمیر بیش از 20 مجتمع پتروشیمی و پاالیشگاه 

گاز بر اساس جدیدترین متدهای تعمیراتی نفت و 
- اولیـن مجـری پیـاده سـازی و اجـرای سیسـتم هـای ایمنـی،  
بهداشـت و محیـط زیسـت در پاالیشـگاههای پـارس جنوبـی

- اجرای بیش از 15 پروژه طراحی،  ساخت و نصب در صنایع 
نفت،  گاز و پتروشیمی

- اجـرای بیـش از 2 میلیـارد متـر مربـع رنـگ آمیـزی و پانصـد 
میلیـون متـر مربـع عایقـکاری در صنایـع مختلـف

عناوین کسب شده و عضویت در انجمن های مختلف
ملـی  جشـنواره  نخسـتین  در  نمونـه  واحـد  عنـوان  کسـب   -

ایـران نفـت  صنعـت  قهرمانـان 
ملـی  جشـنواره  نهمیـن  در  برگزیـده  واحـد  عنـوان  کسـب   -

ایـران نفـت  صنعـت  قهرمانـان 
- کسـب عنـوان واحـد نمونـه در دوازدهمیـن جشـنواره ملـی 

قهرمانـان صنعـت نفـت ایران
اجـرای  و  رعایـت  در  برتـر  شـرکت  زریـن  تندیـس  دارنـده   -

زیسـت محیـط  و  ایمنـی  بهداشـت،   مقـررات 
- کسـب عنـوان برتریـن شـرکت ایـران در سـومین و چهارمیـن 

TOPEX جشـنوراه
- عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

گاز و  - عضـو انجمـن شـرکتهای مهندسـی و پیمانکاری نفـت،  
پتروشیمی

- عضو انجمن نگهداری و تعمیرات ایران  
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 Petro Sanat Haffar Company is committed to facilitating and collaborating in Islamic Republic 
of Iran’s oil industry in order to transfer technology and assist in the implementation of strategic 
goals by offering well drilling services such as surface well testing, coiled tubing, cementing, full 
bore DST, well stimulation, nitrogen lifting, directional and horizontal drilling, fracturing,perfora-
tion, coring and mudlogging  services.

کمـک و همـکاری بـه صنعـت نفـت جمهـوری اسـالمی ایـران بـه منظـور انتقـال تکنولـوژی  شـرکت پتروصنعـت حفـار در راسـتای 
کمـک بـه اجـرا اهـداف راهبـردی آن در زمینـه ارایـه سرویسـهای جانبـی حفـاری نظیـر ؛تسـت سـطحی و درون چاهـی ،کویـل  و 
گینگ،مشـبک کاری و  تیوبینگ،سـیمانکاری،انگیزش چـاه بواسـطه اسـید و فـرازآوری با نیتروژن،حفاری جهـت دارو افقی،مادال

گیـری قـادر بـه ارایـه  سـرویس مـی باشـد. مغـزه 
بخشی از مهمترین خدمات شرکت پتروصنعت حفار :

1-انجام اولین عملیات شکافت اسیدی در ایران در منطقه نفتی آذر 
2-انجام عملیات حفاری جهت دار بیش از 60 حلقه چاه برای نفت مناطق مرکزی

3-انجام عملیات سیمانکاری بیش از 400 حلقه چاه برای نفت مناطق مرکزی
4- انجام خدمات کویل تیوبینگ فاز 12 پارس جنوبی

5- انجام خدمات پکیجی انگیزش چاه در چاههای توصیفی آزادگان به مدت 3 سال

Web: www.pshservices.com
Email: pshservices@gmail.com
Fax & Tell:(+9821) 88190742 | 88190741
Add: No 101/Noavr Bld ,Vanak St ,Vanak 
Sq ,Tehran

پترو صنعت حفار
Petro Sanat 
Haffar C0.
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Web: www.psdatis.com
Email: info.psdatis@psdatis.com
Fax & Tell:(+9821) 22580069 | 22580069
Add: No 138,Kolahdooz St, Tehran,Iran  

پتروصنعت داتیس 
مهندسی
 Petro Sanat Datis Co

 

 Petro Sanaat Datis( P.S.D ) Company was established in 1999. 
The main business expertise of P.S.D is in the field of oil, gas and petrochemical industry. In its first 
step, the P.S.D focused its activities on the procurement engineering and services in the field of oil, 
gas especially of petrochemical. The company also is representing several manufacturers in the 
import of oil industry installations and machineries.
Since 2015 the P.S.D has changed it’s shareholder portfolio and has cooperated with several com-
panies to extend his activities in oil and gas projects. It has also signed an agreement with major 
companies like TAJHIZ O TOSEYE NAFT O GAS ESTRATOSE PARS AND RAYAN NAGHSHE as a 
EPC contractor and also to add the company “SAMANEYE ESTRATOSE PARS “to enter to the  EPC 
+ F and BOT projects , etc ...
1. Participation in the preliminary and basic design services in crude oil pipeline project embank-
ments - Jask 1,100 km
2. supervising the pipeline for “North 48 / North East 1,000 km
3. The basic and detailed design of Ethane gas pipeline from Assaluyeh - Chabahar 1060 kilom-
eters
4. supervising the transmission line “42 sour gas refinery feed stocks Bid boland 1
5. Supervision and Field Engineering transmission line project “40 south of Isfahan and” 36 Mo-
barakeh Steel

 شرکت مهندسی پترو صنعت داتیس در سال 137۸ تاسیس گردید. 
گاز و پتروشـیمی می باشـد. شـرکت مهندسـی پترو صنعت داتیس  کاری این شـرکت در حوزه نفت و  عمده تجربیات و سـوابق 
کاال نموده با دریافت مجوز نمایندگی از چند شرکت سازنده آلمانی، به  فعالیت خود را در ابتدا معطوف به مهندسی و خرید 

گردید. گاز مشغول  کاالی طرح/پروژه های نفت و  تامین 
کنـون، شـرکت پتـرو صنعـت داتیـس بـا اضافـه نمـودن نفرات و مشـارکت با شـرکتهای صاحب نام دیگر، به بسـط  از سـال 1394 تـا 
گاز  کنـون بـا مشـارکت حقوقـی شـرکتهای ”تجهیـز و توسـعه نفـت و  گاز پرداختـه و هـم ا کاری در صنعـت نفـت و  و توسـعه حـوزه 
استراتوس پارس“ و ”مهندسان مشاور رایان نقشه“ به طرح/ پروژه های طراحی، خرید و اجرا )EPC( و با اضافه شدن شرکت 

گـذاری اسـتراتوس پـارس“ بـه پـروژه هـای EPC+F و BOT و. .. ورود نمـوده اسـت. ”سـامانه سـرمایه 

زمینه فعالیت شرکت:
1- مشارکت در مطالعات اولیه و انجام خدمات طراحی بنیادی طرح خط لوله نفت خام گوره - جاسک به طول 1100 کیلومتر

2- نظارت عالیه و کارگاهی خط لوله "4۸ شمال - شمال شرق به طول 1000 کیلومتر 
3- طراحی پایه و تفصیلی خط انتقال گاز اتان عسلویه - چابهار بطول 1060 کیلومتر

ک پاالیشگاه بید بلند یک 4- طراحی پایه و نظارت عالیه و کارگاهی خط انتقال "42  گاز ترش خورا
5- نظارت عالیه و کارگاهی پروژه خط انتقال "40 جنوب اصفهان و "36 فوالد مبارکه
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Email: petrokavirasia@yahoo.com 
Fax & Tell:(+9821) 22245551 | 26424604
Add: Unit 11, No 10,Fereshteh St,Hashemi 
St,Andarzagoo Blvd,Farmaniyeh ,Tehran

 PETRO KAVIR ASIA CO. is a reputable manufacturer of Oil and gas, well cementing and acidizing 
additives as listed below: 
Cementing Additives:
1- RETARDER Low Temperature 
2- RETARDER High Temperature 
3- DISPERSANT Fresh Water 
4- DISPERSANT Salt Water
5- F.L.C FRESH WATER
6- F.L.C SALT WATER
7- F.L.C HIGH TEMPRATURE
8- GAS MIGRATION
Acidizing Additives:
1- ACID CORROSION INHIBITOR
2- CORROSION INHIBITOR INTENSIFIER
3- ANTI SLUDGE  AGENT
4- NON EMULSIFIER
5- SURFACE TENSION REDUCER
6- MULTIFUNCTIONAL AGENT
7- IRON CONTROL
8- SILT SUSPENDING AGENT
9- MUTUAL SOLVENT
10- H2S SCAVENGER 
11-  ACID RETARDER 
12-  CLAY STABILIZER
It is worth noting that this company has achieved authorization from N.I.S.O.C and R.I.P.I

پترو کویر آسیا
Petro Kavir Asia Co. 

کار مطالعاتی و تحقیقاتی با هدف تولید افزایه های سیمان حفاری تاسیس    پتروکویرآسیا در سال 13۸۸ و پس از چند سال 
گردید و موفق شـده تا ۸ قلم از این افزایه ها را تولید داخلی نماید.  این شـرکت سـابقه فروش به شـرکت ملی مناطق نفتخیز 
کتشـاف - کاالی نفت تهران و پیمانکاران شـرکت  جنـوب - شـرکت ملـی حفـاری ایـران - شـرکت نفـت مناطـق مرکزی - مدیریت ا
نفت فالت قاره مانند شرکت مهندسی مهران،  شرکت سروک کیش و شرکت نپتا را دارد.  همچنین این شرکت از سال 1394 

گاز را شـروع نموده اسـت. کاری چاههای نفت و  تولید انبوه افزایه های اسـید 

زمینه فعالیت شرکت:
تولید افزایه های سیمان حفاری و اسید کاری چاههای نفت و گاز
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Web: www.pgpermayon.com
Email: info@pgpermayon.com
Fax & Tell:(+9821) 22038793 | 
22038792
Add: 2nd Fl,No 6,Shadi St,Shadavar 
St,Moghadas Ardebili Ave,Velenjak 
,Tehran 

پترو گستر پرمایون
Petro Gostar 
Permayon Co.

Activities:
 Petro Gostar Permayon is a company active in oil and gas industries that offers a wide range of 

upstream and midstream services. We are also among the few Iranian private companies active in 
the field of exploration of oil and gas fields across the country.
We try to provide these services with the best quality and according to the international standards 
for our clients. 

PGP activities:
-Upstream activities: Geology and Sedimentology studies, Organic geochemistry studies, Geome-
chanics studies, Drilling services, Laboratory services
-Midstream and Downstream activities: Corrosion consultancy, Pipeline inspection, High pressure 
pipelines Composite wrap repair
-Research and Development 

Grades:
Oil & Gas:5

 این شـرکت با اندیشـه ای مبنی بر توجه ویژه به علم، به صورت کارگروه مسـتقلی در شـرکت مقاوم سـازی پیشـرفته پرمایون 
کار گروهی این تیم تحقیق در مورد کاالیی بود که تکنولوژی آن در اختیار  در غالب گروه پژوهشی مشغول به کار شد،که اولین 
کـه پـس از یـک سـال تـالش موفـق به مهندسـی معکـوس کاالی فـوق و ثبت اختـراع داخلـی آن به نام  کشـور امریـکا قـرار داشـت 

گردید. کامپوزیتی زره لوله جهت تعمیرات خوردگی خطوط لوله  پوشش 
کشـور جمهوری اسـالمی ایران  شـرکت پتروگسـتر پرمایون با ایده دسـتیابی و بکارگیری دانش روز در جهت اعتالی صنایع انرژی 
گردید. شرکت  کشور در سال 13۸7 ثبت رسمی  گاز و متخصصین نخبه و جوان  با استفاده از نیروهای با تجربه صنعت نفت و 
گاز، پس از ثبت رسـمی همزمان با پژوهش در  پتروگسـتر پرمایون در جهت توسـعه توانمندی ها و اداره مسـتقل بخش نفت و 
مـورد دسـتگاه نگاشـت مغناطیسـی تنـش جهت بازرسـی لوله های مدفون بـدون نیاز به حفـاری، بخش های باالدسـتی، میان 

کاربردی را دائر نموده اسـت. دسـتی و بخش توسـعه تحقیقات 

زمینه فعالیت شرکت:
کار خود را در دو بخش اصلی باالدستی و پایین دستی صنعت نفت تعریف نموده  کسب و  شرکت پتروگسترپرمایون اهداف 

است.
ایـن شـرکت بـا تمایـل بـه حرکـت در محـدوده علـوم و فنـون روز دنیا و با برقراری سـاختار کاری مناسـب و قابـل انعطاف، موفق 
کشـور ارائه  گاز در  کتشـافی و توسـعه ای میادین نفت و  گردیده دامنه وسـیعی از خدمات را در فازهای مختلف فعالیت های ا
گاز و تعمیر و بازرسی خطوط لوله تحت  نماید و در بخش پایین دستی خدمات این شرکت در زمینه تأسیسات انتقال نفت و 

فشار است. 
کنـار مـوارد مذکـور انتقـال تکنولـوژی در زمینه هـای مختلـف صنعـت نفـت از جملـه مهندسـی و سـاخت تجهیـزات خـاص و  در 

کاربـردی از دیگـر زمینه هـای عالقه منـدی ایـن شـرکت محسـوب می گـردد. 

رتبه:
گاز: 5 نفت و 
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Web: www.pnsgroup.co    
Email: info@ pnsgroup.co
Fax & Tell:(+9821) 88674962 | 88674960
Add: unit 5,6,10 , No32, Sharifi St, North 
Gandi Ave ,  Vanak Sq, Tehran , Iran,      

پترو نیرو صبا 
Petro Niroo 
Saba Co.

About US
 PETRO NIROO SABA

Since its founding in Iran in 2008, PNS co. is regarded as one of most successful general contrac-
tor companies by enjoying the knowledgeable and professional expertise of staff updated by 
developed industry and modern equipment. The PNS company carries out its industrial project 
through engineering, procurement and construction contracts that includes carrying out econom-
ic and technical studies, planning , control and management of projects , engineering services 
, control and management and machinery , technical inspections , equipment and machinery, 
equipment installation , construction management, site’s and supreme supervision , commission-
ing of plants, providing services during operation guaranty period , etc...
In light of the rapid industrial growth of country-and in light of the need for presence of young and 
qualified companies to materialize the objectives of Iran’s Vision plan, this company has thrived 
to emerge as a general contractor company to carry out construction and other related industrial 
projects.
In addition, by making investment in qualified domestic and international companies, our firm has 
made the ground ready for export of its technology and engineering services to other countries - 
and offering its EPC services for carrying out domestic and international industrial projects. 

Grades:
Installations & Equipment: 2
Water: 5
Civil & Construction: 5

 شـرکت پتـرو نیـرو صبـا در سـال 13۸7 بـا شـماره ثبت 335127 تاسـیس گردیده اسـت. این شـرکت با برخـورداری از مهـارت و 
کارشناسـان جـوان و متخصـص خـود یکـی از موفق ترین پیمانکاران عمومی در صنعت کشـور می باشـد. دانـش 

کنترل، مدیریت  این شرکت تمامی خدمات پروژه ها را به روش طرح و ساخت شامل مطالعت فنی و اقتصادی برنامه ریزی، 
پـروژه هـا خدمـات مهندسـی، تـدارکات و تجهیـزات بازرسـی فنـی، نصـب تجهیـزات مدیریـت اجرا،نظارت عالـی و کارگاهـی، راه 
کشـور و لزوم  اندازی و خدمات دوره تضمین بهره برداری طرح هاب صنعتی ارائه می نماید. روندرو به رشـد توسـعه صنعتی 
حضـور گسـترده شـرکت هـای توانمنـد و جـوان در پیشـبرد اهـداف سـند چشـم انـداز موجـب گردیـده تـا ایـن شـرکت با پشـتوانه 
نیروهـای مجـرب و بسـیار ارزشـمندی کـه طـی ایـن مدت بدسـت آورده اسـت به عنـوان یك پیمانکار عمومی عهـده دار انجام 
گون باشد. عالوه بر آن پترو نیرو صبا از طزیق سرمایه گذاری و تاسیس شرکت  گونا پروژه های عمرانی و صنعتی در زمینه های 
گسترده و متنوع برای ارائه خدمات مهندسی تامین تجهیزات و اجرای  های وابسته داخلی و خارجی با توانایی ها و پشتیبانی 
کشـور و صدور خدمات فنی و مهندسـی آغاز  گسـترده ای برای اجرای پروژه های صنعتی در داخل و خارج  پروژه ها اقدامات 

نموده است.

رتبه:
تاسیسات و تجیزات :2

آب: 5
ساختمان و ابنیه :5
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Web: www.ghdpco.com 
Email: info@ghdpco.com
Fax & Tell:(+9821) 88911830 | 88930287
Add: Unit 9,No 42,Hosseini St,talegani 
intersection,Valiasr Sq,Tehran

پدیده مروارید قشم
Gheshm DP Co.  

Activities:
 GheshmDp Co. Trading &Engineering co.(Ltd) no 3592 started its commercial activities in sup-

plying required equipment for mechanical installations of projects. 
Till this date we have had an important role in the executive processes of many industrial projects. 
Our employees are experienced and highly qualified, enjoying several years of experience in var-
ious projects. We have established reputable relationships with numerous companies, many of 
them acknowledging that we are able to supply and equip the project requirements in the short-
est possible time and with the most reasonable prices. The products we supply have the highest 
quality according to the standards requested by the project consulting engineers. In order to ac-
quire the highest operational figures of the project, the equipments play a pivotal role. That fact 
motivated us to establish GheshmDp Co. trading & engineering co. from a pool of experienced 
and skilled people to develop projects and build a brighter future for improvement and progress 
of Iran in various industrial fields.

که با هدف مشـارکت موثر در اجرای پروژه  کاال   پدیده مروارید قشـم شـرکتی اسـت خصوصی با صادرات، واردات و فروش 
کشـور قدم در این راه نهاده اسـت. های ملی 

کمک به واردات تجهیزات  کار آزموده در  کادری مجرب و مسـلط بر امور بازرگانی و  پدیده مروارید قشـم با در اختیار داشـتن 
چند پروژه ملی حضور فعال و مسـتقیم داشـته اسـت.

زمینه فعالیت کشور و رتبه:
گاز و پتروشـیمی، نیروگاهی،  کننـده متریـال اولیـه تجهیـزات و کاالهـای صنعتـی در پـروژه های نفـت  ایـن شـرکت بعنـوان تامیـن 

فـوالد، مـس، صنایـع دفاعـی و سـیمان قابلیـت تامیـن آیتـم هـای ذیـل را دارد:
  ـ تامیـن انـواع ورق، لولـه، تیـوب، ولـو، فلنـج، اتصـاالت، میلگرد و مفتول فوالدی از کشـور هـای اروپایی، چین، کره و هند )کربن 

استیل، استینلس استیل و آلیاژی(
- تامین heaterو burner از اوکراین و روسیه

- تامین انواع شمش قلع،  نیکل و آنتیموان و به طور کلی فلزات غیر آهنی
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Web: www.portav.ir
Email: info@portav.ir
Fax & Tell:(+9821) 88784753 | 88659396
Add: Unit 14,No 15,Doostan St,Tavanir 
Ave,Tehran

پرتاو
Portav Co.

Activities:
 Portav Company was established as a general contractor for executing oil, gas and petrochem-

ical projects in 1988.
The founders of the company were a group of highly experienced employees of the national Irani-
an oil Company. Benefitting from its skillful personnel and the using  professional software, Portav 
has taken large steps in the development of industrial and construction projects and has upheld 
its high reputation during the past 3 decades.

Grades:
Installations & Equipments:4
Water:5
Civil & construction:5

کشور  گاز  و پتروشیمی   شرکت پرتاو)سهامی خاص ( از بهمن ماه سال 1367 بمنظور فعالیت در پروژه های صنعتی، نفت،  
کـه دارای تجـارب  کارکنـان بـا تجربـه شـرکت ملـی نفـت بـوده  بصـورت پیمانـکاری تاسـیس گردیـد.    موسسـین شـرکت جمعـی از 
گیری نیروهای با تجربه و همچنین اسـتفاده از نرم  افزارهای تخصصی و روشـهای  کار  ارزنده ای می باشـند.  این شـرکت با به 
کسـب نماید.  گام های موثری در جهت اعتالء پروژه های عمرانی و صنعتی برداشـته وتجارب ارزنده ای  نوین توانسـته اسـت 

زمینه فعالیت شرکت: 
مجری پروژه های صنعتی، نفت،  گاز و پتروشیمی

رتبه:
تاسیسات و تجهیزات :4

ابنیه و ساختمان : 5
آب : 5
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Web: www.persianradgroup.com   
Email: radpour@peradco.com
Fax & Tell:(+9821) 22885516 | 22885516
Add: Unit 9&10,No14, Zarvan Alley,14th 
Ave, Khajeh Abdolah Ansari Ave, Tehran,Iran

گروه پرشین راد 
Persian rad 
Group Co. 

 Persian Rad Grouh is an engineering, procurement, construction and project management com-
pany with over 120 highly skilled personnel specialized in Oil, Gas and Petrochemical Projects.
What we do
Providing Engineering services as general construction (G.C)
Civil works and other related industries.
E, EP, P, EPC, EPCC, EPCF Contractor
Certificates
• Grade 1 of Oil, Gas and Petrochemicals contractor. (MPORG)
• Grade 3 of Oil, Gas and Petrochemicals consultant. (MPORG)
• Grade 5 of water contractor. (MPORG)
• Grade E of Oil, Gas and Petrochemicals. (IMI)
Projects
o Procurement and construction of L/R stations, C.G.S. 30,000 m3/h and pipeline 6” for gas trans-
mission of Beyram with the length of 22 km. (NIGC)
o Procurement and construction of gas transmission line of Gilan with the length of 280 km and    
4 T.B.S. (NIGC)
o Designing, procurement and construction of C.G.S. 50,000 m3/h and pipeline 16” for gas trans-
mission. (NGHSCO)
o Construction of pipeline 10” and fiber-optic transmission line for cured oil from Sarvestan to 
Saadatabad with the approximate length of 60 kilometers. (NIOC)
o Construction of gas pipeline 56” at Fajr Jam Refinery to gas C.G.S of Kangan. (NIGC)

کاال و سـاخت پروژه های   شـرکت پرشـین راد گروه )پرادکو( به عنوان یک شـرکت پیمانکاری در زمینه های مهندسـی، تأمین 
گاز و پتروشـیمی با بیش از یک دهه تجربه و با بکارگیری بیش از 120 نیروی متخصص و توانمند آماده اجرای طرح ها و  نفت، 

کشـور اسـت. پروژه ها در داخل و خارج از 
گاز- و رتبه  گاز - خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها وشـبکه های نفت و  گروه دارای رتبه یک در رشـته نفت و  پرشـین راد 

کشـور می باشـد. پنج در رشـته آب از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی 
تخصص ها

 ارائه خدمات مهندسی به صورت پیمانکاری عمومی
 کارهای عمرانی و دیگر صنایع وابسته

 )EPC( کاال و اجـرا کاال)EP( مهندسـی، تامیـن   پیمانـکاری در حـوزه فعالیـت در بخـش هـای مهندسـی )E( مهندسـی و تامیـن 
.)EPCF( کاال، اجـرا و تامیـن مالـی کاال، اجـرا و راه انـدازی )EPCC( و مهندسـی،  تامیـن  مهندسـی، تامیـن 

رتبه:
 رتبه یک گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته نفت،  گاز و پتروشیمی از سازمان برنامه و بودجه

 رتبه سه مشاور خطوط انتقال نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه
 رتبه پنج گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه 

 رتبه E در صنایع نفت،  گاز و پتروشیمی از سازمان مدیریت صنعتی
پروژه ها 

گاز 6 اینچ بیرم به طول  کاال و اجرای ایسـتگاه های النچرورسـیو،  ایسـتگاه تقلیل فشـار h/m3  30.0000 و خط لوله انتقال   تأمین 
) PC (  کیلومتر تقریبی 22 

) T.B.S ) PC تأمین کاال و اجرای گازرسانی به خوشه لولمان از توابع فومن بطول تقریبی  2۸0 کیلومتر و 4 ایستگاه 
) EPC( و خط انتقال گاز  16 اینچ فوالد غدیر نی ریز  h/m3 50،000 طراحی، تأمین کاال و اجرای ایستگاه تقلیل فشار 

) C ( اجری عملیات خط لوله "10 و فیبر نوری خط انتقال نفت خام سروستان به سعادت آباد به طول تقریبی 60 کیلومتر 
) C (  اجرای خط انتقال گاز "56 پاالیشگاه فجر جم به ایستگاه تقویت فشار گاز کنگان به طول 5 کیلومتر 
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Web: www.rahvar-co.com
Email: info@rahvar-co.com
Fax & Tell:(+9821) 22356227 | 22356225
Add: 1st  Fl,Sahand Bd,Farhang Sq,Saadat 
Abad ,Tehran

 پژوهش عمران راهوار
مهندسین مشاور 
Pazhoohesh Omran 
Rahvar Consulting 
Eng Co.

 The P.O.R has over 400 qualified staff members and offers engineering services in five main 
categories: 
1) Geotechnics and Engineering Geology, 
2) Tunnels and Underground Spaces, 
3) Structures, Buildings and Architecture, 
4) Environmental and Water Engineering, 
5) Roads and Railways
 So far, over 450 engineering projects have been completed successfully by P.O.R. Deep Excava-
tion and Underground Spaces Waterproofing are among the main expertise of the P.O.R. By Es-
tablishing Research, Development and Training Departments, the P.O.R has is seeking continuous 
improvement as well as meeting future demands.

Grades:
Road &Transportation: 1
Civil & Construction::3

 پژوهش عمران راهوار، با بیش از 400 نفر پرسنل، در پنج گروه اصلی:
 1( ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی

 2( تونل و فضاهای زیرزمینی
 3( سازه، ساختمان و معماری

 4( مهندسی آب و محیط زیست 
 5( راه و راه آهن 

کنـون بیـش از 450 پـروژه مهندسـی را بـا موفقیـت بـه اتمـام رسـانیده اسـت. گودبـرداری و  خدمـات مهندسـی خـود را ارائـه و تا
آببنـدی فضاهـای زیرزمینـی از دیگـر تخصص هـای مهـم ایـن شـرکت می باشـد. اسـتقرار امـور تحقیـق، توسـعه و آموزش شـرکت 
پژوهش عمران راهوار را در برداشتن گامهای محکم و مطمئن در راستای بهبود مستمر خدمات مهندسی در آینده مطمئنتر 

سـاخته است.

رتبه: 
راه و ترابری : 1

ساختمان و ابنیه :3
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Web: www.pournam.com
Email: pournam@pournam.com
Fax & Tell:(+9821) 88303396 | 84275000
Add: 4rd Fl,Hepco Bld,Somayeh St,Mofateh 
Ave,Tehran

پورنام
Pournam Co.

 Pournam Company was established two decades ago as a major general contractor in the 
fields of construction of Dams, Irrigation & drainage, road, power plants and also oil, gas and 
petrochemical projects. A team of highly qualified engineers and also the latest management 
skills in the process of executing projects has enabled us to execute our projects according to the 
highest quality with accuracy and precision. We have been active in Iranian projects on a national 
level over the past years.
Our fields of  activity:
Dam construction: Implementation of earth and concrete dams, excavation of water diversion 
tunnels as well as diversion dikes. 
Irrigation and drainage: Construction of irrigation and drainage networks, reconstruction of 
streams, and dredging of irrigation networks and rivers banks. 
Light Structure: Construction of residential, commercial and industrial complexes and towers. 
Heavy Structure: Construction of cement factories, wheat silos, cooling towers, chimneys and 
heavy concrete and metal structures.     
 Road construction: Preparation of residential and industrial cities, landscaping, infrastructure 
and pavement operations, massive earth work and well as tunnel excavation.

Grades:
Water: 1
Roads & Transportation: 1
Installations &Equipment’s: 3
Civil &Construction: 3
Power: 3

 شـرکت پورنـام بـا دو دهـه سابقــــــه در زمینـه هـای سـدسازی،آبیــاری و زهکشی،راهسـازی،ابنیه وسـاختمان و سـاخت 
نیروگاههای برقابی،نفت وگاز و پتروشیمی فعالیت میکند. مشارکت فعال درسطوح ملــــی، منطقه ای و جهـــــانی درعرصــه 
سازندگی با ایــــجاد سازمان کار توسعه یافته به منظور افزایش رفـاه برای انسانها با تکیـــــه برحقـوق و قابلیتــهای فردی،دستیابی 
بـه خـــــرد جمعـی، پایبنـدی بـه روشـهای علمـی وحرفه ای،تعهـد به اجـرای پروژه ها با کیفیت مطلوب،سرعــت درعملیـات و 
اتمام به موقع پروژه ها وتأمین منافع طرفین از اهداف این شـرکت می باشـد. این شـرکت سـاخت پروژه های ملی درزمینه 
هـای مختلـف ازجملـه اجـرای سـدهای مخزنـی،  ایستــــگاه پمپـاژ آب بـا ظرفیت  باال و خطوط انتقال آب وشـبکه های آبــــــیاری 
وزهکشی، کانال انتقال آب،کانال آبرسان،تثبـیت بســتر رودخــانه، احداث کانال وشبکه فاضالب،نیروگاههای برقابی،تونلها ی 
انحــراف وانتقال آب،احداث ابنیه سـبک وسـنگین و مجتمع های مسـکونی، احداث جاده ها و راه های دسترسـی وجایگزین، 
 9001:200۸ ISO کیفیت گاز و پتروشـیمی را به عهده داشـته اسـت. این شـرکت در زمینه سیسـتم مدیریت  پروژه های نفت و 
و سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001:2004 و سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ایOHSAS 1۸001:2007 و 

گواهینامه های به روز بین المللی  می باشـد. سیسـتم مدیریت بهداشـت ایمنی ومحیط زیسـتHSE دارای 

رتبه:
آب :1   

راه و ترابری: 1
 تاسیسات و تجهیزات : 3

ساختمان و     ساختمان و ابنیه: 3
 نیرو :3
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Web: www.pooyandegan.org
Email: info@pooyandegan.org
Fax & Tell:(+9821) 26302138 | 26302138
Add: Unit 4,No 7,Mirsharifi St,Resalat 
Highway,Tehran

پویندگان سازه پی افکن
Pooyandegan Sazeh 
Peyafkan Co.

 PooyandeganSazehPeyAfkan(PSP) company was established in 1992 with the aim of providing 
services and executing industrial and civil projects. We have been successful in executing various 
projects in these fields and are ready to provide our services in accordance with the time-frame 
and  high standards in the fields of oil, gas and petrochemical industries.
Field of activity:
Procurement of oil and gas industries equipments, water and waste water , construction, geotech-
nical services, earthquake strengthening, project management,…

Grades:
Civil & construction:4

Road & Transportaion:5

 شرکت فنی مهندسی پویندگان سازه پی افکن )پویندگان خوزستان( در سال 1371 با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی 
کارشناسان با تجربه و نیز تجهیزات در  پروژه های عمرانی و صنعتی تاسیس گردید. این شرکت با تکیه به توان فنی مهندسی و 

گاز و پتروشیمی می باشد. گون صنعت نفت،  گونا اختیار، مفتخر به ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه های 
 زمینه فعالیت شرکت و رتبه:تامین تجهیزات صنایع نفت،گاز و پتروشیمی،مهندسی سازه، ژئوتکنیک،  مدیریت پروژه، تعمیر و 
تقویـت سـازه های بنایـی، فلـزی و بتنـی، مقـاوم سـازی  لـرزه ای  و طراحـی و اجرای پـروژه های عمرانی به روش طرح و سـاخت. 

این شـرکت دارای رتبه 4 سـاختمان و رتبه 5 راه و ترابریاز سـازمان راهبردی ریاسـت جمهور می باشـد.

رتبه:
ابنیه و ساختمان : 4

راه و ترابری : 5
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Web: www.pideco.com
Email: info@pideco.com
Fax & Tell:(+9821) 42691100 | 42691000
Add: 3rd Fl,No 472,68th St,Seyed Jamaledin 
Asad Abadi Ave,Tehran 

 پیدکو
 بین المللی توسعه
و مهندسی پارس
Pars International 
Development & 
Engineering Co. (Pideco)

 Pideco Company was established in 1986.This company had been privatized by IDRO (The In-
dustrial Development & Renovation Organization of Iran) in the year 1997.
Pideco is one of the most reputable Iranian companies and has been repeatedly involved in ex-
ecution of oil, gas and petrochemical projects in Iran. Enjoying crafted engineers allows us to 
execute mega projects in the fields of oil, gas and petrochemical industry. Noteworthy of these 
projects is the execution of the first phase of Iran’s south pars gas field which has become opera-
tional under our supervision.
As a general contractor, we have obtained grade 1 in the field of oil and gas from the management 
and planning organization of Iran. The main present activities of Pideco consists of engineering 
services, material and equipment supply, construction, installation and commissioning of large 
projects particularly in the field of oil, gas and petrochemical industries.

Grades:
Oil & gas:1

گردیـده و از سـال 1375 بـا تغییـر نـام بـه شـرکت   شـرکت پیدکـو بـا نـام قبلـی خـود و بـا مالکیـت دولتـی درسـال 1364 تاسـیس 
بین المللی توسـعه و مهندسـی پارس )پیدکو( به فعالیت خود ادامه داده اسـت. این شـرکت در سـال 13۸۸ توسـط سـازمان 
گذارگردید. پیدکو با سوابق ممتد دراجرای پروژه ها درصنعت نفت،گاز و  کامال" به بخش خصوصی وا صنایع   و نوسازی ایران 
کارآمد و ماشین آالت تخصصی، پروژه های عظیمی در صنایع نفت وگاز  پتروشیمی با تکیه بر تجربیات و با بهره گیری از پرسنل 

گازی پارس جنوبی را به بهره برداری رسـانیده اسـت. و پتروشـیمی مانند فاز 1 میدان 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
گاز از سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی مـی باشـد. درحـال  شـرکت پیدکـو بـه عنـوان پیمانکارعمومـی دارای پایـه 1 رشـته نفـت و 
حاضرانجام خدمات مهندسی، تامین مواد و تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی صنایع بزرگ به ویژه پاالیشگاه های نفت، 

گاز و صنایع پتروشـیمی فعالیت اصلی شـرکت را شـامل می شود.

رتبه:
گاز: 1 نفت و 
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Web: www.p-farasanat.com
Email: info@p-farasanat.com
Fax & Tell:(+9821) 7136271574 | 
36270421
Add: No 33,18th St,after Enghelab Sports 
Complex,Chamran Blvd,Shiraz

پیشگام فرا صنعت 
Pishgam farasanat 
Co.

 PishgamFarasanat was established 1997 with the aim of providing maintenance services to firms 
operating in the field of oil, gas and petrochemical industries. Using new managerial techniques 
and benefitting from highly-skilled professionals has enabled us to provide our services to a broad 
range of petrochemical companies around the country especially in the southern parts of Iran. Af-
ter our successful missions in the past, we have decided to execute projects (EPC) design, procure-
ment and commissioning with the highest quality and according to the international standards.
Fields of Activity:
- Management, planning and maintenance of mechanical and electrical devices, instruments, ma-
chines and related services
- Construction, installation and commissioning of industrial units and procurement.

Grades:
Installations& Equipments:1
Oil & Gas:4

گاز و پتروشیمی   شرکت پیشگام فراصنعت در سال 1376 با هدف ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات در حوزه صنایع نفت، 
گیـری از دانش روز و تکیه بر توان نیروی انسـانی متخصـص از اصول  تاسـیس و شـروع بـه کار نمـود. مدیریـت کاریزماتیـک، بهـره 
کشور به خصوص در منطقه جنوب میهن  موفقیت این شرکت در ارئه خدمات مطلوب به دامنه وسیعی از پتروشیمی های 
کنـون نیـز بـا رویکـرد جدیـد و برنامـه ریـزی اسـتراتژیک، گام در اجـرای پـروژه هـای طراحـی، خریـد و راه  عزیزمـان مـی باشـد.هم ا

اندازی))EPC برداشـته تا بتواند در این زمینه نیز موثر بوده و خدمات شایسـته خویش را اسـتمرار بخشـد.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
- مدیریت و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات جاری،  اساسی،  pm و cm در زمینه های مکانیک،  برق،  ابزاردقیق،  ماشینری،  

سرویسهای تعمیراتی و خدمات جانبی 
- ساخت و نصب و راه اندازی واحدها و تاسیسات صنعتی به همراه تامین قطعات و مصالح مورد نیاز 

- رتبه 1 تاسیسات و تجهیزات،  رتبه 4 نفت و گاز،  رتبه 5 صنعت و معدن 

رتبه:
تاسیسات و تجهیزات : 1

گاز: 4 نفت و 
صنعت و معدن : 5
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Web: www.barooco.ir
Email: info@barooco.ir
Fax & Tell:(+9821) 26201360 | 
26201360
Add: Unit 7,No 16,4rth Fl,Shenasa 
St,Sayeh St,Jordan ,Tehran

 پیمانکاران
عمران بارو
Peymankaran 
Omran Baroo 
Co.

 PEYMANKARAN OMRAN BAROO (Pvt.) has been operating over the years mainly to execute 
projects in the fields of oil, gas and petrochemical industries. We have successfully executed mul-
tiple projects with high quality and in accordance with international standards. A highly-qualified 
and crafted team of young, energetic, and dedicated people enables us to implement projects 
efficiently with innovative methods.

COMPANY ACTIVITIES:
CARRYING OUT ALL CONTRACTING AFFAIRS (DESIGN - MONITORING- PERFORMANCE) THAT 
is RELATED TO ALL PROJECTS OF OIL, GAS AND PETROCHEMICALs, WATER & ELECTERECITY 
AS E.P.C, BUILDING OPERATIONS (CIVIL), ROAD CONSTRUCTION, BUILDINGS, DAM, BRIDGE, 
POWERHOUSE PROJECTS, COASTAL AND MARINE STRUCTURES, HYDRAULICS STRUCTURES, 
OPERATION OF OIL WELLS, MANUFACTURING ALL EQUIPMENTS OF OIL, GAS AND PETRO-
CHEMICAL, ALL GENERAL & SUPPORT SERVICES, CONTRACTS BY ALL INDIVDUALS AND LEGAL 
ENTITIES, BUY & SELL, EXPORT & IMPORT, OBTAIN ALL BANK FACILITIES.

Grades:
Oil & Gas: 

 شـرکت پیمانـکاران عمـران بـارو سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 46۸5۸4 و دارای رتبـه تاسیسـات و تجهیـزات و رتبـه آب نوع 
 )E.P.C( گاز و پتروشیمی، پاالیشگاهی و سازه های دریایی فعالیت: مدیریت، طراحی،  مهندسی و اجرای پروژه های نفت و 
اجرای خطوط انتقال نفت و گاز و آب، ساخت و تولید کلیه تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پاالیشگاه صنعتی و ساخت 

کشـور. گاز و همچنین بهره برداری و سـاخت و تعمیرات انواع جایگاه های CNG در  انواع ایسـتگاه های تقلیل و تقویت فشـار 



w w w . i r a p e c . c o m85

Web: www.tablieh.com
Email: info@tablieh.com
Fax & Tell:(+9821) 22292212 | 23366
Add: No 15,aab kooh panjom,aab koheh 
chaharom,west Farmaniyeh ,Tehran

تابلیه 
Tablieh Const 
CO.

 Tablieh Construction Company was incorporated in 1973 as a building and road construction 
contractor in Iran. With a commitment to its mission statement and pursuing its vision, Tablieh 
successfully completed 17 construction projects during the first five years of its life.
Tablieh, once a small construction company, grew rapidly in becoming a reputable well-qualified 
company in undertaking mega civil projects. With a new focus on hydropower projects during the 
1980’s, Tablieh added a water treatment plant, a raw water transmission tunnel and a diversion 
dam to its journal of success.
The current outstanding stage of Tablieh’s life started in 1991 by constructing the monumental 
Tajan (Shahid Rajaee) dam and its timely completion in 1997. The success story of this project 
soon attracted other clients and Tablieh continued to exceed their expectations, as well. Mas-
jed-e-Soleyman hydroelectric Power Project, the highest rock fill dam in Iran at the time, and Karun 
III Development Project, with more than 600,000 m3 of concrete placed in less than 20 months, 
are two other successful projects that have been completed by Tablieh. 
At the same time, Tablieh started out its industrial division mostly in oil & gas plants, such as the 
civil works in Phases 6, 7 & 8 of South Pars Gas Field and civil & building works of the Ethyl Ben-
zene Plant of the 9th Olefin Complex. Tablieh is currently involved in a diverse range of large scale 
civil projects, such as the 23km-long Kouhrang III water transmission tunnel, Siah Bishe pumped 
storage
Power plant, Shahriar double curvature concrete dam, Esfahan cable tunnel, etc. Relying on its val-
uable resources and the experience gained during the past four decades, Tablieh will continue to 
actively participate in dam and hydropower as well as oil & gas projects, and will remain a heavy 
construction leader in Iran. Tablieh is also active in other business and geographic areas through-
out the world and has formed subsidiaries and joint ventures specializing in various industries 
such as hydropower, oil& gas, mass building construction, etc.

Grades:
Installations & Equipments:1
Road & Transportation:1
Civil & Construction:1
Water:1

 شـرکت سـاختمانی تابلیـه در سـال 1352 به منظـور اجرای 
گردیـد. ایـن شـرکت بـا تعهـد  پروژه هـای راه و ابنیـه تأسـیس 
کیفیـت و اتمـام بـه موقـع پـروژه هـا، در عـرض 5  نسـبت بـه 
سـال ابتـدای تاسـیس، 17 پـروژه را با موفقیـت کامل به اتمام 
بـه عنـوان یـک  کوتـاه  باعـث شـد طـی یـک دوره  رسـاندکه 
شـرکت خوشـنام و موفـق در عرصـه اجـرای پروژه هـای ابنیـه 
گـردد. پـس از یـک دهـه، شـرکت سـاختمانی  سـنگین مطـرح 
تابلیـه بـا رویکـرد نسـبت بـه پروژه هـای آبی، بـرگ جدیـدی در 
عرصـه فعالیت هـای اجرایی خود گشـود که این امـر با اجرای 
تصفیـه خانه آب بندرعباس، سـد انحرافـی و تونل انتقال آب  

سـد چـم آسـمان آغـاز گردیـد.
    این مرحله از دوران شـکوفایی تابلیه با شـروع سـاخت سـد 
بتنـی دوقوسـی تجـن در سـال هـای 1369 بـه اوج خود رسـید 
کیلومتری کوهرنگ، سد  و پس از آن تابلیه، ساخت تونل 23 
و نیروگاه آبی مسجدسلیمان و سازه های تکمیلی سد کارون 

کارنامـه خـود ثبت نمود. 3 را در 
     از سـال 13۸0 به بعد شـرکت تابلیه در عین حفظ زمینه اصلی 
فعالیـت خـود، جهـت تنـوع بخشـیدن به فعالیت هـای خـود و با 
توجه به نیاز کشور وارد پروژه های صنعتی خصوصًا پاالیشگاه های 
نفـت، گاز و پتروشـیمی گردیـد کـه در ایـن خصوص می تـوان به 
اجـرای بخشـی از عملیـات سـیویل و تولیـد بتـن فازهـای 6و7و۸ 
پارس جنوبی و عملیات سیویل و ساختمانی کارخانه پتروشیمی 
اتیـل بنـزن مجتمـع الفیـن نهـم اشـاره نمـود و در حـال حاضـر نیـز 
شرکت ساختمانی تابلیه به عنوان پیمانکار بخش سیویل بزرگترین 

کشـور )پاالیشـگاه نفـت سـتاره خلیج فـارس(  پاالیشـگاه بنزیـن 
مشـغول می باشد.

از دیگـر پروژه هـای فعلـی شـرکت تابلیـه می توان به سـد بتنی 
دو قوسـی شـهریار، نیروگاه سـد سیمره و تونل کابلی اصفهان 
)مشارکت تابلیه-پرهون طرح(، نیروگاه سد تلمبه ذخیره ای 
سـیاه  بیشـه، تونـل شـهری صدر-نیایـش )مشـارکت ایرانشـهر- 
اخیـر عمومـًا  پروژه هـای  کـه  نمـود  اشـاره  بـاغ هنـر  و  تابلیـه( 
بـا همـکاری شـرکت های مهندسـی  و  اجـرا  و  بصـورت طـرح 

مشـاور داخلـی و بیـن المللـی اجـرا می گردنـد. 
ایـن شـرکت در حـال حاضـر بـا دارا بـودن رتبه 1 در رشـته های 
ابنیه، راه، آب و تأسیسات ضمن برخورداری از دانش و توان 
فنی و مدیریتی باال و با تکیه بر تجارب ارزشمند بیش از چهار 
دهه گذشته، در عین حفظ رهبری در صنعت سد و نیروگاه 
کشـور، بدنبـال توسـعه فعالیتهـای  و ابنیـه سـنگین در داخـل 
کـه در ایـن ارتباط  خـود در خـارج از مرزهـای ایـران می باشـد. 
کشـور  عملیـات اجرایـی پـروژه سـد بتنـی شـاه و عـروس، در 
کردسـتان عـراق  افغانسـتان و دو پـروژه سـاختمانی در اقلیـم 

گردیده اسـت. آغـاز 

رتبه:
تاسیسات و تجهیزات: 1

ساختمان و ابنیه : 1
راه و ترابری: 1

آب: 1
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Web:  www.nitelpars.com  
Email: info nitelpars.com
Fax & Tell:(+9821) 88604158 | 88604149
Add: Nitelpars Bldg,No 23,Aftab St,Khodami 
Ave,Vanak Sq.,Tehran

 تامین تجهیزات
 نیتل پارس
Nitel Pars 
Equipment 
Supply(PVT)

Introduction
 Nitel Pars Co., a subsidiary of FATEH GROUP, established in 2007 was based on the high de-

mand of Iranian Process Industries for Adsorbents (Molecular Sieves/ Activated Alumina / Silica 
Gel /Activated Carbon), Catalysts and Chemicals and related Engineering, Procurement & Sales 
/After Sales Services.
Nitel Pars Co. is a Multi-National firm of well qualified and experienced Companies / Professional 
Engineers with the in-house capability to Manufacture & Supply as well as implementing Engi-
neering & Design for Adsorption & Catalytic Processes.
Our modern, holistic and practical approach to tightening up these essential business processes 
resulted in a great profitability and punctuality for all major projects undertaken by the company.
Our Responsibilities & Commitments with Engineering Backbone resulted to be considered as a 
Reliable Company for Design / Revamp and Providing the Know-How and Engineering Services 
of the Adsorbent & Catalytic Process. 
Our goals for localization of high demand Adsorbents & Catalysts Production resulted in Nitel 
Pars Production Complex in Shiraz, Iran

Fields of Activity:
1-Production: Nitel Pars Manufactures various types of Molecular Sieves for various process appli-
cations in her Production Complex, located in Shiraz Special Economic Zone.
2-Material Supply: Nitel Pars supplies various types of Activated Alumina, Silica Gel , Activated 
Carbon ,Catalysts & Chemicals for various process applications produced by the Reputable and 
Qualified international Manufacturers.
3-Engineering Services : Nitel Pars provides Engineering Services Including Conceptual & Basic 
Design, Feasibility Study, Modification & Revamp, Loading & Unloading Supervision, Start up 
Supervision and  Consultation for Trouble Shooting for Adsorption Processes based on her ex-
tensive experiences.
4-Laboratory Services: Nitel Pars provides Laboratory Services for analyzing Characteristics /
Quality of Various Types of Adsorbent based on the International Standard Test Method.
Major Clients:
• South Pars Gas Complex
• Petro Pars Iran, South Pars Gas Field Development Project Phase 19
• Oil Industries’ Engineering and Construction (OIEC), South Pars Gas Field Development Project 
Phases 20 &21 
• Kharg Petrochemical Company
• Ilam Petrochemical Company

 زمینه های فعالیت:
1- تولید : شرکت نیتل پارس در مجتمع تولیدی خود،  واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز، انواع جاذب های غربال مولکولی 

گاز و پتروشیمی را با بهترین کیفیت تولید می نماید. ) مولکوالرسیو( مورد نیاز صنایع به ویژه صنایع نفت،  
کاتالیسـت ها و مواد  کربن فعال و همچنین انواع  کننده انواع آلومینای فعال، سـیلیکاژل،  2- تامین : شـرکت نیتل پارس تامین 

گاز و پتروشـیمی از سـازندگان معتبر بین المللی می باشـد. شـیمیایی مورد نیاز صنایع به ویژه صنایع نفت،  
3- خدمـات مهندسـی : شـرکت نیتـل پـارس بـا تکیـه بـر دانش و تجـارب حاصل از تولید انواع مولکوالرسـیو،  خدمات مهندسـی 
تخصصی شامل طراحی مفهومی و پایه،  مطالعات امکان سنجی،  بهبود و اصالح فرآیند،  نظارت بر بارگذاری و تخلیه،  نظارت 
بـر راه انـدازی و همچنیـن مشـاوره در زمینـه رفع عیـب را برای انواع فرآیندهای جـذب سـطحی )Adsorption Processes( ارائه 

می نماید.
گیـری از آزمایشـگاه مجهـز و بـه روز مجتمـع تولیـدی خـود، خدمـات  4- خدمـات آزمایشـگاهی : شـرکت نیتـل پـارس بـا بهـره 
آزمایشگاهی جهت سنجش خواص ساختاری و کیفی انواع جاذب ها را براساس روش تست های استاندارد معتبر بین المللی 

ارائـه مـی نماید.
مشتریان عمده :

• شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 
• شرکت پترو پارس ایران، طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی 

• شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت )OIEC(، طرح توسعه فازهای 21و 20 پارس جنوبی 
• شرکت پتروشیمی خارگ
• شرکت پتروشیمی ایالم 
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Web: www.tarakom.com
Email: info@tarakom.com
Fax & Tell:(+9821) 88770192 | 88883444
Add: Unit 108 ,No 52,Vanak St,Vanak 
Sq,Tehran

کم-  ساختمانی  ترا
Tarakom ConstCo.

 Tarakom civil company has been established to perform various civil activities since 1376(1987) 
by a group of experienced and professional engineers. In this regard we have obtained the fol-
lowing grades from the Iranian government deputy for planning and management organization. 

The board members of the company are qualified engineers with up to 30 years of experience in 
executing operations, possessing high educational and expertise degrees in various technical and 
financial areas. We have executed various projects in public & private sectors.

Grades:
Civil & construction: 1

گروهی از مهندسـین با تجربه و  کم در سـال 1376  برای انجام فعالیت های مختلف عمرانی توسـط   شـرکت سـاختمانی ترا
حرفه ای تاسـیس شـد. 

اعضـای هیئـت مدیـره ایـن شـرکت مهندسـین واجـد شـرایط بـا 30 سـال تجربـه در اجـرای پـروژه هـای مختلـف و بـا در اختیـار 
که سـابقه اجرای پروژه های متعدد در  داشـتن مدارک عالی و تخصص های باال در زمینه های مختلف فنی و مالی هسـتند 

کارنامـه خـود دارا مـی باشـند. بخـش هـای دولتـی و خصوصـی را در 

رتبه:
ساختمان و ابنیه :1
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Web: www.tpr.ir
Email: info@tpr.ir
Fax & Tell:(+9821) 88373850 | 88377841
Add: Unit 1,1st Fl,No 13,Golbarge yekom 
Sharghi,Shahid Fakhar Moghadam 
St,Dademan Blvd,Qods Shahrak,Tehran

ترانشه پل راه
Transheh Pol Rah Co 

Activities:
 Providing consulting and contracting services, engineering and construction of all types of 

roads including main and access roads, highways, railroads, airport runways, overhead power 
transmission lines, airports, tunnels, under passes and transportation systems, procurement in-
stallation, repair and maintenance of road management equipment, asphalt operations and other 
related areas...

Grades: 
Road & Construction: 2
Oil & Gas : 5
Water : 5

  شـرکت مهندسـی ترانشـه پـل راه در سـال 1373 بـا هـدف آبادانـی ایـران و خدمـت صادقانـه بـه مردمـان آن تأسـیس و در 
سـال 13۸3 موفق به اخذ رتبه از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان تهران شـد. عمده فعالیت های این شـرکت در حوزه 

گاز می باشـد. راهسـازی، محوطه سـازی،  تأسیسـات و تجهیزات و نفت و 
که عقل و خرد و خواستن و توانستن یک جا در او  گردد، چرا  که زمین و هر چه در آن است مسخر انسان  . . و تقدیر بر آن شد 
کوهسـتان را تسـخیر اراده خود سـازد تا  بود تا بتواند با نیروی خود و با ایمان به توانایی های بیشـمار خود دشـت، دریا، جنگل و 

نوع بشـری با آرامش بیشـتری به حیات خود ادامه دهد. 
در ایـن میـان ترانشـه پـل راه بـا تجربـه فـراوان و بـی بدیـل در نیل به اهداف واال در عرصه تالش و سـازندگی و بهـره برداری هر 
چـه نکوتـر از طبیعـت و تبدیـل تهدیدهـا بـه فرصـت هـا و انجـام پـروژه هایی توانسـته اسـت بـه لطف خدا با تکیـه بر توانایـی ها و 
توانمندی های خود عرصه پیشرفت و ترقی را با تدبیر و تفکر و با دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی و فنی روز درنوردد 

و نامی آشـنا و ماندگار باشـد در سـازندگی و آبادانی ایرانی سـرافراز و سـربلند. ...

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
راه و ترابری : 2

گاز : 5 نفت و 
آب: 5

مشـاوره، طرح، اجرا و سـاخت انواع راه ها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگ راه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیسـتم 
هـای انتقـال هوایـی پایـه دار، فـرودگاه هـا، تونـل هـا، پـل های زیرزمینی و سیسـتم هـای ترابری، تهیه، نصب و نگهـداری و تعمیر 

تجهیزات و راهداری و عملیات آسـفالتی و نظایر آن
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Web: www.thermovane.com
Email: thermovane.co@gmail.com
Fax & Tell:(+9821) 66409928 | 66493733
Add: Unit 47,5th Fl,141 Bld,Bozorghmehr 
St,Felestin Ave,Tehran

ترموون 
Thermovane Co.

 Thermovane Engineering Company was founded in 1976 with the aim of providing better servic-
es in construction and industrial projects. We started our activities by taking advantage of highly 
qualified and experienced personnel. During this period we have executed more than 100 projects 
in the country.
Some of our services are:
Services procurement, execution of projects in oil, gas, petrochemical and construction industry. 
The implementation of transmission lines, gas pressure regulating stations, water pumping sta-
tions.

Grades:
Installations & Equipment:1
Building & Construction: 3

 شـرکت مهندسـی ترمـوون در سـال 1354 بـا هـدف ارائـه بهتـر خدمـات در اجـرای پروژه های صنعتی و سـاختمانی شـروع به 
گیـری از پرسـنل مجـرب و بـا تجربـه در ایـن مـدت اجرای بیـش از 100 پـروژه در کشـور را به بهره بـرداری  فعالیـت نمـود و بـا بهـره 

رسـانده است.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
گاز، آب، پتروشیمی و ساختمان، اجرای خطوط انتقال، ایستگاه های  کاال و اجرای پروژه های صنایع نفت،  ارائه خدمات تأمین 

گاز، ایستگاه های پمپاژ آب و. .. تقلیل فشار 
دارای رتبه های یک تآسیسات و تجهیزات، سه ساختمان، سه آب و چهار صنعت و معدن از معاونت نظارت راهبردی ریاست 

جمهوری می باشد. 

رتبه:
تاسیسات و تجهیزات : 1

ساختمان و ابنیه : 3
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Web: www.techinco.net
Email: info@techinco.net 
Fax & Tell:(+9821) 88741040 | 88529728
Add: Unit 11,No 18,Kooheh Noor 
Ave,Motahari Ave,Tehran   

 تکین کو
کنترل خوردگی بازرسی فنی و 
Techincal Inspectional 
Corrosion Control Co. 

 TECHINCO Company was established in the year 1994 with the contribution of the petrochemi-
cal investment company and in collaboration with professional engineers in the oil, gas and pet-
rochemical industry in order to meet the needs of Iran’s oil gas and petrochemical industry.
Currently we are one of the biggest and most reputable consulting and inspection companies 
in Iran. We are the first Iranian Consultancy company to offer our shares in Iran’s Stock Market. 
Skilled engineers and experts and our significant experience in numerous projects enables us to 
provide our services to both foreign and Iranian customers in our expertise areas.
Some of our activities are: Technical Inspecction of Construction & Operation of Industrial Plants 
and Application & Inspection of Goods, Material, Equiment, Export/Import, Energy Consumption 
Criteria Inspection, Non Destructive Testing (NDT) and Design & installation of Corrosion Control 
Systems.

Grades:
Oil & Gas:1

کو نامیده می شـود در سـال 1372 با مشـارکت شـرکت   شـرکت بازرسـی فنی وکنترل خوردگی)سـهامی عام(که شـرکت تکین 
گـذاری صنایـع پتروشـیمی و متخصصـان بازرسـی فنـی و مهندسـی در صنایـع نفـت و پتروشـیمی بـرای پاسـخگوئی بـه  سـرمایه 
کنترل خوردگی )مطابق با استانداردISO 17020:2003 این شرکت  کشور در زمینه بازرسی فنی و  نیازهای صنایع داخل و خارج 
ازنوع الف شـرکتهای بازرسـی می باشـد( از دسـتگاه ها، بویژه در شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی وشـرکت های وابسـته به وزارت 

نفـت، تاسـیس شـد. در تاریـخ 1373/1/7 بـه ثبـت رسـید و از همـان تاریـخ فعالیت خـود را آغـاز کرد.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
در حال حاضر یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکتهای مشاور و  بازرسی در ایران بوده و اولین شرکت مشاور می باشد که سهام 
کو با اخذ رتبه یك مشاوره و بازرسی از معاونت راهبردی ریاست جمهوری  کنون شرکت تکین  آن در بورس عرضه شده است.ا
و بـا سـابقه درخشـان و قابـل توجـه و متخصصـان زبـده و همچنیـن کمـك از شـرکتهای معتبـر خارجی آمـاده ارائـه خدمات کنترل 

خوردگی نظارت و بازرسـی می باشـد.
بازرسی فنی: 1
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Web: www.tanavob.com
Email: info@tanavob.com
Fax & Tell:(+9821) 26216405 | 26216600
Add: No 44, Karaneh St,upper than Jame 
Jam,Valiasr Ave,Tehran

تناوب 
Tanavob GC.Co.

 Executing and Managing EPC projects in Oil &Gas, Petrochemical, Power plants and Mining 
Industries in compliance with the requirements of the industry and stakeholders, and by relying on 
the expertise, experience and commitment of our group. We execute our projects with high quality 
and according to international standards to meet customer satisfaction.
Tanavob has been certified grade 1 by the “management and planning organization of the gov-
ernment” in the fields of Utility & Equipment, Civil & Building, Industry & Mining, Oil & Gas and 
Power plants.
The Company’s first Oil & Gas Project was executed in 1993 in West Azerbaijan.

Grades:
Oil & Gas:1
Installations & Equipment:1
Civil & Construction:1
Mine & Industry:1
Power:1

 شـرکت تنـاوب در سـال 1366 تاسـیس و بـه عنـوان پیمانـکار صنعتـی فعالیـت خـود را آغاز نمـود. طـی ایـن دوره، اجرای بیش 
از 30 پـروژه ملـی در حـوزه هـای نیروگاهـی، نفـت، گاز، پتروشـیمی و صنایـع معدنـی، شـرکت تنـاوب را به عنوان یکـی از بزرگترین 

شـرکت هـای پیمانـکار عمومـی ایرانی مطرح نموده اسـت.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
گاز و پتروشیمی، نیروگاهی و صنایع معدنی. این  مدیریت پروژه های مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی در صنایع نفت، 
گواهینامه پایه یک صالحیت پیمانکاری در رشته های تاسیسات و تجهیزات، ساختمان و ابنیه، صنعت و  شرکت موفق به اخذ 

گردیده است. گاز، نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،  معدن، نفت و 

رتبه:
گاز :1 نفت و 

تاسیسات و تجهیزات :1
ساختمان و ابنیه : 1
صنعت و معدن : 1

نیرو : 1
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Web: www.gitco.ir   
Email:  info@gitco.ir 
Fax & Tell:(+9821) 3538333407 | 
3538333403
Add: Bypass Road,Dakhmeh 
Area,Safaiyeh,Yazd,Iran

 توربین های صنعتی
غدیر یزد
Ghadir Industrial 
Turbines Co

 Yazd Ghadir Industrial Turbines was established as a member of Oil Turbo Compressor (OTC) 
holding in 2008.
The company was initially as a manufacturer of weaving machines and had operated under li-
cense of Sulzer Co since 1992.
It joined the OTC in 2008 and began to manufacture industrial turbine parts using some 20 years 
of experience and background in the field. The main productions include: 
Turbo compressors auxiliary equipment
Main and spare parts of turbo compressor’s core engine
Vane & blade and thrust & radial bearings of industrial turbines
Design and production of customer’s ordered parts.
Design and production of industrial steel structures for different industries such as pipe racks, 
atmospheric vessels and etc.

گـروه شـرکت های توربـو کمپرسـور نفـت )OTC( تأسـیس گردیـد.   شـرکت غدیـر یـزد در سـال 13۸7 بـه عنـوان یکـی از اعضـای 
کـه سـاخت کارخانـه به عنوان گروه صنعتی سـاخت ماشـین آالت نسـاجی  شـروع بـه کار ایـن شـرکت بـه سـال 1362 بـر می گـردد 

غدیـر، تحت لیسـانس شـرکت سـولزر سـوئیس آغـاز و سـال 1372 بـه بهره برداری رسـید. 
گـروه OTC ایـن شـرکت بـه عنـوان تولید کننده قطعـات و مجموعه های جانبی و همچنین موتور توربین با  گـذاری بـه  پـس از وا

کرد. گذاری جدید مأموریت خود را آغاز  پشـتوانه بیش از 20 سـال تجربه و سـرمایه 
پروژه های برتر:

گاز Air intake system of gas turbines     سیستم ورود هوا توربینهای 
گزوز توربینهای گازی Exhaust systems of gas turbines  سیستم ا

Lubrication systems of gas turbines   سیستم روغنکاری توربینهای گازی
Gas fuel systems of gas turbines  سیستم تامین سوخت توربینهای گازی

گازی Vane & blade of gas turbines     پره های سرد توربینهای 
Radial & axial bearings of gas turbines   یاتاقانهای شعاعی و محوری توربینهای گازی

زمینه فعالیت:
ساخت تجهیزات جانبی توربوکمپرسور

ساخت قطعات اصلی و جانبی انجین توربوکمپرسور
تولید پره های سرد و یاتاقان های شعاعی و محوری توربین های صنعتی

طراحی و مهندسی معکوس و ساخت طبق سفارش مشتری
طراحی و ساخت سازه های فلزی برای صنایع مختلف
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Web: WWW.IGWDC.COM
Email: info@igwdc.com
Fax & Tell:(+9821) 88914299 | 88801716
Add: No 40,South Aban St,Karimkhan Zand 
Blvd,Tehran

گاز ایران  توسعه آب و 
Iran Gas &Water 
Dvlp.Co.

 IGWDC was established in 1997 and after 3 decades of ongoing development the firm began 
to expand its activities by providing more services for the country in Oil, Gas, Water and Petro-
chemical fields.
The company is proud to have the experience of installing over 1700 kilometers of Gas, Oil and 
Water Pipelines by completing more than 45 various projects across the country. 
Some of the executed projects are:
- Azar Oil Field Development Wellhead Facilities and Flow Line Project
- Renewing the Second main 56” Gas Pipeline of Kangan Farashband
- 56” & 48” Gas Pipeline of Tehran’s 5th Phase
- 42” Gas Pipeline of Miami - Dashte Shad
- 36” Construction of Feed Pipeline of Tehran’s 5th Phase
- 24” Yazd - Taft - Mehriz Gas Transmission Pipeline 
- Gas Pipeline of Bam - Mahan 

Today, relying on our experience and knowledge reinforced by our own equipment’s and machin-
ery, IGWDC aims to enter international markets of gas, oil and petrochemical projects to achieve 
its goal of sustainable development and progress.

Grades:
Oil & Gas: 1
Installations & Equipment: 1
Oil & Gas: 1
Civil & Construction: 5

گردیـد و امـروز بـا فعالیـت چهـل سـاله خـود افتخـار اجـرای بیـش از  گاز ایـران در سـال 1356 تاسـیس   شـرکت توسـعه آب و 
کیلومتـر را داردایـن شـرکت بـا امیـد بـه آینـده ای روشـن و  گاز  و پتروشـیمی بـه طـول بالـغ بـر 1700  52 پـروژه را در زمینـه نفـت و 
در راسـتای اعتـالی ایرانـی سـرفراز و آبـاد تـالش دارد در آینـده نزدیـک بتوانـد سـهم بـه سـزا و تاثیـر گـذاری در اجرای پـروژه های 

عمرانـی بـه خـود اختصـاص دهد.

رتبه:
تأسیسات تجهیزات: 1

گاز: 1 نفت و 
آب: 5

ساختمان و ابنیه: 5

تعدادی از پروژه های انجام شده در سالهای اخیر
1- احداث تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی میدان مشترک نفتی آذر

2- احداث خط انتقال گاز 56 اینچ دوم سراسری گاز ) حد فاصل کنگان _ فراشبند(
3- احداث خط انتقال گاز 42 اینچ میامی دشت شاد 

4- احداث خط انتقال گاز 36 اینچ یزد - نفت ـ مهریز
5- احداث خط انتقال گاز 36  اینچ پنجم تهران

6- احداث خط انتقال گاز بم / ماهان
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Web: www.pooya-energy.com
Email: info@pooya-energy.com
Fax & Tell:(+9821) 88680049 | 88688199
Add: Unit 37,9th Fl,No 31,Hagh Talab 
St,South Alameh St,Saadat Abad ,Tehran

توسعه توان انرژی پویا
Towse’eh Tavan 
Energy Pooya Co.

 Pooya Energy Company was established with the vision of merging the potentials and abilities 
of 12 of the most reputable Iranian engineering and construction companies in order to execute 
and participate in Mega projects. The establishment of Pooya Energy has opened a new chapter 
of cooperation and collaboration between Iranian Engineering firms in order to participate in in-
ternal and international projects.

 شـرکت انـرژی پویـا در سـال 13۸۸  متشـکل از12 شـرکت توانمنـد فنـی ومهندسـی در جهـت اجـرای پـروؤه هـای مـگا تاسـیس 
گردیده است و این  قابلیت رادارد تا با هماهنگی ومدیریت نمودن مسائل درونی پروژه نسبت به پیشبرد اهداف آن اقدام 
و فصـل جدیـدی از حضورجمعـی شـرکتهای داخلـی دراجـرای پـروژه هـای مهـم انـرژی رارقـم بزنـد و بـا تجمیـع توانمنـدی هـای 
که بر زمین مانده اجرا و متناسب با نیاز پروژه  تخصصی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری سهامداران پروژه های بزرگی را 

سـازماندهی الزم را ارائـه نماید. 
انجام پروژه های مگا در صنعت نفت با حضور و مشارکت سهامداران شرکت



w w w . i r a p e c . c o m95

Web: www.simatec.ir
Email: sales@simatec.ir
Fax & Tell:(+9821) 88545644 | 88545640
Add: Unit 13, 5th Fl,No 18,6th St,Ghaem 
Magham Farahani Ave,Tehran

توسعه سیما تک 
ایرانیان
Tose Simatec 
Iranian Co

 Tose Simatec Iranian Company began its activities in 2008 in the fields of power, control and 
industrial automation.
We are committed to deliver the highest quality services to our customers using the latest global 
technologies and benefitting from a credible and experienced technical staff. We have a strong 
resume of executing Siemens low-voltage industrial automation projects and so far have been 
able to provide credible services in order to meet the needs of our consumer companies thanks to 
our good inventory and warehouse storage.

Activities:
Importer and distributor of industrial automation and instrumentation equipment such as: PLC 
seriesS7, S5andremote control AC motors and DC, soft starter, servo motors and servo drives, 
HMI, protection relays SIEMENS,VAMP protection relays and Schneider Electric’s medium voltage 
drive

 شرکت توسعه سیماتک ایرانیان در سال13۸7فعالیت خود را در حوزه برق،  کنترل و اتوماسیون صنعتی آغاز نموده است. 
کادری فنی و  کار و داشتن  کیفیت درحسن انجام  این شرکت با فعالیت گسترده و تخصصی و موجودی خوب انبار و به لحاظ 
مجرب و با بهرگیری از دانش فنی خود همگام با تکنولوژی روز دنیا اقدام به واردات و انجام پروژه های اتوماسیون صنعتی و 
کننده حضور مستمر در این زمینه  کنون با ارائه خدمات و تامین نیاز شرکتهای مصرف  فشار ضعیف زیمنس نموده است و تا

داشته است.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
کنترل دور موتورهای  وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق همچون :PLC  سری های S5 ،S7و 
AC و  DC، نـرم راه اندازهـا، سـرو موتـور هـاو سـرو درایوهـا، HMI،   رلـه هـای حفاظتـی   SIEMENS،   رله های حفاظتـی VAMP و 

درایـو مدیوم  ولتـاژ  SchneiderElectric  در ایران
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Web: www.iind-co.com
Email: info@iind-co.com
Fax & Tell:(+9821) 88777112 | 88770138
Add: No 8,23rd St, Gandhi Ave, Tehran

توسعه شبکه های 
صنعتی ایران
Iran Industrial 
Networks 
Development Co.

 Iran Industrial Networks Development Corporation has been focused mainly on installation of 
large industrial projects such as steel, power generation, oil refineries, petrochemical and natural 
gas facilities since its establishment. In this regard, the company has had a credible reputation in 
installation and operation of 32 major projects across Iran. Some of the most important projects 
implemented by this company which are worth mentioning are:
The South Pars Phase 12 refineries, Bandar Abbas oil refinery, Arak oil refinery, Sina petrochemical, 
Marun Petrochemical, Tondgooyan petrochemical, Karun Petrochemical, Industrial soot factory in 
Ahvaz and Isfahan ,Mobarakeh Steel Complex ,…

Our field of activities:
Engineering, Procurement and installation of Civil, Structural, and Mechanical, Piping, Electrical, 
Instrument, Safety, Firefighting Equipment and Bulk material as well as pre-commissioning and 
commissioning of Oil, Gas, Power and Petrochemical Plants.

Grades:
Oil & Gas : 1
Industry & Mines : 1

کنون فعالیت خود را در  زمینه نصب و راه اندازی پروژه های   بیوگرافی: شرکت توسعه شبکه های صنعتی از بدو تاسیس تا
گاز و پتروشـیمی متمرکز نموده اسـت. در این راسـتا این  بـزرگ صنعتـی هماننـد فوالدسـازی، نیروگاهـی، پاالیشـگاه هـای نفت، 
کشور شده است. از مهمترین پروژ های  شرکت موفق به نصب و راه اندازی و بهره برداری از 32 پروژه بزرگ در اقصی نقاط 
اجـرا شـده در دوران فعالیـت شـرکت مـی تـوان بـه پاالیشـگاه فاز 12 پارس جنوبی، پاالیشـگاه نفت بندرعباس، پاالیشـگاه نفت 
ک، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی مارون، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی کارون، کارخانه دوده صنعتی اهواز و  شازند ارا

مجمتع فوالد مبارکه اصفهان اشـاره نمود. 

زمینـه فعالیـت شـرکت و رتبـه: شـرکت توسـعه شـبکه هـای صنعتـی ایـران، شـرکت پیمانـکار عمومـی بـوده و خدمـات مدیریتـی، 
گاز و پترشیمی و صنایع بزرگ را ارائه  مهندسی، خرید، نصب، و راه اندازی پروژه های صنعتی در حوزه های نیروگاهی، نفت، 

مـی نمایـد.  ایـن شـرکت دارای پایـه یـک رشـته صنعـت، پایه دو رشـته نیرو و پایه چهار رشـته سـاختمان اسـت.

رتبه:
گاز : 1 نفت و 

صنعت و معدن : 1
نیرو : 2
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Email: info@pendar-ind.com
Fax & Tell:(+9821) 88355438 | 88022791
Add: 2nd Fl,No 116,Shokrolah St,Karegar 
Shomail Ave,Tehran

 توسعه فرآیند
 صنعتی پندار
Pendar Industrial 
Development Co.

Activities:
 Pendar Industrial Development Co. was established in 2011 based on the founder’s previous 

experience in various industrial projects, especially in the marine and infrastructure fields. During 
this period we have been able to establish our company as a reputable company among our 
clients. The main area of activity of Pendar Co. is execution of EPC projects in Petrochemical, Oil 
and industrial areas. We also intend to participate in engineering projects in the construction and 
fabrication projects. 

Grades:
Water:5

گاز و    شـرکت توسـعه صنعتـی پنـدار بـا توجـه بـه تجربیـات موسسـین و بـا بیـش از 20 سـال سـابقه در صنایـع دریائـی، نفـت و 
امـور زیـر بنائـی در سـال 90 تأسـیس شـد و هـدف دراز مـدت آن حضـور در پروژه هـای صنعتـی بـه  ویـژه در صنایع آب و یوتیلیتی 

طرح هـای صنعتـی می باشـد. 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:  
- انجامپروژه هایEPC یوتیلیتی و سرویس های جانبی

- خدمات مهندسی وطراحی پایه و دیتایل طرح های انتقال آب از دریا و تاسیسات ساحلی

رتبه:
آب : 5



w w w . i r a p e c . c o m 98

Web: www.mehraradco.com
Email: info@mehrarad.ir
Fax & Tell:(+9821) 22329077 | 22329034
Add: No 2,Boostan St,Shahid Kord,Resalat 
Highway ,Tehran

توسعه و تجارت 
مهرآراد
Mehrarad 
Businees & 
Development 
Co.

 Mehrarad Business & Development Co. was founded in 2005 as an active contractor in oil, gas 
and industrial fields with a wide range of activities from engineering, procurement, construction, 
pre-commissioning to commissioning. Our experience in national and large scale oil, gas, petro-
chemical and industrial projects, has qualified us to be one of the well-known companies among 
EPC contractors in Iran.  
Our projects include: Engineering, procurement & construction of refining and petrochemical 
units, oil depots, gas stations, storage tanks and pressure vessels, pipelines, water and waste 
water treatment, revamping old plants, power and steam generation, technical inspection and 
management. 

Grades:
Oil & Gas: 2
Water: 3

 شرکت مهرآراد در سال 13۸4 تاسیس گردید و فعالیت خود را به عنوان پیمانکار در بخش های مختلف مهندسی ، تامین 
تجهیـزات و اجـرا آغـاز نمـود .کسـب تجـارب مختلـف در اجـرای پـروژه هـای ملـی در حـوزه هـای نفـت و گاز ، پتروشـیمی و صنایع 
کـه توانایی اجـرای پروژه  در مـدت فعالیـت، ایـن شـرکت را بـه عنـوان یکـی از شـرکتهای پیمانـکارEPC فعال مطرح نموده اسـت 
کارفرمـا و ارائـه خدمـات پـس از فـروش را دارد. ایـن شـرکت  هـای بـزرگ از مرحلـه مهندسـی تـا مرحلـه راه انـدازی و تحویـل بـه 
گواهینامـه هـای ایـزو 200۸-10006 ، 200۸-9001 و سیسـتم مدیریتـی  گاز و رتبـه 3 آب و همچنیـن دارنـده  دارای رتبـه 2 نفـت و 

HSE-MS میباشد.

زمینه فعالیت :
شـرکت مهـرآراد در زمینـه طراحـی، تامیـن تجهیـزات و نصـب و راه اندازی واحدهای پاالیشـگاهی و پتروشـیمی ، انبارهای نفت 
گاز ، خطـوط انتقـال ، بازسـازی و نوسـازی پاالیشـگاههای موجـود ، واحدهـای یوتیلیتـی صنایـع  ، مخـازن ذخیره،ایسـتگاههای 

گازی ، حرارتـی و سـیکل ترکیبـی فعالیـت دارد. پتروشـیمی ، واحدهـای تصفیـه آب و فاضـالب و احـداث نیـروگاه هـای 

رتبه:
گاز: 2  نفت و 

 آب: 3
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Web: www.te-tisse.ir
Email: te-tisse@te-tisse.ir
Fax & Tell:(+9821) 66756324 | 66705734
Add: Unit 4,No 11,Jahangir St,Pars 
Ave,Ferdowsi Sq,Tehran

ته تیس
TETISSE

 TETISSE Company was founded by a group of experienced engineers and experts in the year 
1982 and has had over three decades of experience in infrastructure and construction projects 
around the country in addition to the international arena. This company has been active for more 
than 30 years in projects related to oil, water, buildings, roads and utilities which can be summed 
up to over  hundreds of kilometers of tunnels and water and sewer lines, treatment plants, reser-
voirs, ponds , pumping stations ,oil and gas pipelines etc,… 
In the construction and application of injection molding machines, we have transferred this tech-
nology to be the pattern utilized by other civil engineering companies in this area.
Our areas of activity:
Infrastructure: Tunnels, Pipelines, Canals, Water & Wastewater Treatment Plants, Urban infra-
structures
Hydraulic works: Dams, Reservoirs, Irrigation on systems
Transportation: Highways, Tunnels, Bridges, Railways, Airports, Harbors
Industrial facilities: Industrial plants, Power Plants, Energy Lines, Telecommunication, Depots/
Warehouses, Petrochemical Plants

Grades:
Water:1

گردیده و دارای سه دهه تجربه سازندگی   شرکت ته تیس توسط متخصصین و مهندسین با تجربه در سال 1360 تاسیس 
کشـور و همچنین در عرصه بین المللی می باشـد. اینشـرکت در بازه زمانی 30 سـاله  و اجرا پروژه های عمرانی در اقصی نقاط 
فعالیـت خـود در پـروژه هـای مرتبـط بـا نفـت، آب، ابنیـه، راه و تاسیسـات فعـال بوده اسـت که می تـوان به اجـراء بیش از یکصد 
گاز  کیلومتر تونل و خطوط انتقال آب و فاضالب،تصفیه خانه ها، مخازن، آبگیرها، تلمبه خانه های نفت و خطوط انتقال نفت و 
کیفیت، در پروژه های در دست اجراء خود نموده  و. .. اشاره نمود. شرکت ته تیس توان و تخصص خود را معطوف به ارتقاء 
کم و مقاومت سـازه های  کیفیت، ترا گسـترده و ویژه ای نیز پیرامون ارتقاء  و مضاف بر اجراء بهینه پروژه های فوق، تحقیقات 
کاربـرد دسـتگاههای تزریـق، پاشـش و قالبهـای ویبـرده دار خـود متحـرک و. .. بـه  بتنـی و هـم چنیـن نـوآوری هایـی در سـاخت و 

کـه فـن آوریهـای مذکور الگوی دیگر فعاالن عرصه عمران قرار گرفته اسـت. عمـل آورده اسـت 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
کانالهای انتقـال آب و فاضالب، سدسـازی، تصفیه خانه هـای آب و فاضالب،  طراحـی و اجـرا پـروژه هـای: خطـوط لولـه، تونلهـا و 
گاز و پتروشـیمی.  ایسـتگاههای پمپـاژ، مخـازن، مجتمـع های مسـکونی، تجاری و صنعتـی، راه آهـن، راه سـازی و فرودگاه، نفت، 
همچنین اینشرکت دارای رتبه های یک در زمینه آب، سه در زمینه ابنیه، چهار در زمینه تاسیسات - تجهیزات و پنج در زمینه 

راه و ترابـری می باشـد. 

رتبه: 
آب : 1
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Web: www.tehranberkeley.com
Email: info@tehranberkeley.com
Fax & Tell:(+9821) 88534044 | 88740702
Add: No 2 & 4,3rd St,Miremad St,Motahari 
Ave,Tehran

 تهران برکلی
گروه شرکت های 
Tehran Berkeley 
Group of Co.

 Tehran Berkeley began its activities in 1974 and till this date has had more than 40 years of 
experience in Iran. In the early years, the company was mainly focused in research and consulting 
engineering projects in nuclear power plants. With the development of the company it expanded 
its area of activity to construction projects in the area of industrial activities, the design and opera-
tion of oil, gas, and petrochemical projects in addition to offshore projects, port construction and 
various civil constructions projects.  

Our filed of Activities:
Tehran Berkeley Group Of Companies (Engineering, Managers and Developers has been  active  
in  oil / gas ,EPCF, onshore / offshore, petrochemical engineering, plant facilities ,rehabilitation, 
marine engineering, civil / structural engineering, dam and water  resources engineering and nu-
clear power plant site selection ,…

Grades:
Oil & Gas:1

گردید. در سـالهای اولیه، فعالیت این شـرکت به پروژه های   فعالیت شـرکت تهران برکلی در سـالهای 1354-1353 شـروع 
تحقیقاتی و مشاور مهندسی در نیروگاههای اتمی محدود می شد ولی تدریجا،  عملکرد شرکت به پروژه های ساختمانی در 
گاز و پتروشیمی،  پروژه های دریایی و بندر سازی و سازه و سیویل  پهنه فعالیت های صنعتی، طراحی و اجرای عملیات نفت و 
گسترش یافت.گستردگی فعالیتهای تهران برکلی و پروژه های در دست اقدام در سطح کشور به گونه ای است که کمتر منطقه 

خشـکی یا دریایی در ایران وجود دارد که پای کارشناسـان این شـرکت به آن باز نشـده باشـد. 
 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه: 
فعالیت در تمام رشـته های مهندسـی مشـاور و کلیه خدماتی که در حرفه مهندسـی مشـاور در ایران و سـایر کشـورهای جهان 
گـزارش  مجـاز شـناخته شـده خصوصـا در مـوارد زیـر : شناسـایی، بررسـی و انجـام مطالعـات فنـی- اقتصـادی و اجتماعـی و تهیـه 
کارهـا مطابـق بـا اساسـنامه. رتبـه: ایـن  توجیهـی،  تهیـه طـرح هـای مقدماتـی و نهایـی و نقشـه هـای اجرایـی و نظـارت بـر اجـرای 

شـرکت بـه شـرح زیر اسـت:

زمینه فعالیت رتبه:
واحدهای پاالیشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی 1

خطوط انتقال نفت و گاز 1
بندر سازی و سازه های دریایی 1

طرح و ساخت صنعتی در زیر رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز 1
پیمانکار در زیر رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز 1

سدسازی 2
شبکه های آبیاری و زهکشی 2
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Web: www.tehranjonoobco.com
Email: tj@ tehranjonoobco.com
Fax & Tell:(+9821) 88035495 | 88065489-94
Add: No 63,Shahid Khodami Ave,Vanak 
Sq,ehran

 تهران جنوب
فنی و ساختمانی 
Tehran Jonoob Technical & 
Const Co.

 Tehran Jonoob Technical & Construction 
Company (TJ) is one of the pioneering and 
leading EPC Contractors who has executed 
more than 200 mega projects in the Oil, Gas 
and Petrochemical industry in Iran over the 
past 56 years.
TJ fields of activity includes: Engineering, Pro-
curement and Construction based on both 
service and turnkey contracts in the following 
fields:
Oil and Gas field development and Refineries 
Petrochemical Plants
Oil/gas pipeline Pumps and Compressor Sta-
tions
Oil/gas Pipelines up to 56” diameters
Storage Tanks
Cryogenic (Concrete/Steel or Steel/Steel)Dou-
ble Wall Tanks
Mine and Metal Industry

Grades: 
Oil & Gas: 1
Some of the projects:
Refineries: 
South Pars Gas Field Development, Onshore 
Facility Phases 4 & 5
Shahid Hasheminejad Gas Treating Plant 
Phase II,

Persian Gulf Star Gas Condensate Refinery,
Nar & Kangan Gas field Surface Facility, Gath-
ering and Separation Units 
Petrochemical:   
Fajr Petrochemical Complex
Fanavaran Petrochemical Complex
Borzooyeh Petrochemical Complex
Storage Tanks: 
South Pars Gas Field Development, Onshore 
Facility Phases 4 & 5, Propane and Butane Cry-
ogenic Double Wall Tanks
Genaveh 10 MBL Crude Oil Tank Farm
Pipeline: 
More than 5,000 Km of Pipelines including 
more than 1,000 Km 48” and 56” diameter
Industrial:
Mazandaran (Sari) Pulp and Paper Complex
Zarand Coal Washing Plant
Ahwaz Steel Complex
Esfahan Still Mill

Grades:
Oil & Gas:1
ISO 9001:2008
ISO/TS 29001:2010
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

گاز آغاز   شـرکت تهـران جنـوب از سـال 133۸ فعالیـت خـود را در زمینـه پـروژه هـای میان دسـتی و پایین دسـتی صنایع نفـت و 
کنون بر روی بازار داخلی و بیشـتر در  کشـور هندوسـتان، این شـرکت ا نمود. با وجود اجرای چند پروژه برون مرزی خط لوله در 

پـروژه هـای EPC صنعت نفت و گاز تمرکـز دارد.
کـه بـا ایـن قدمـت در ایـن صنعـت موفـق بـوده باشـند. تهـران جنـوب از زمـان  شـرکت هـای پیمانـکاری کمـی را مـی تـوان یافـت 
تأسـیس   بیـش از 200 پـروژه را در بخـش هـای میـان دسـتی و پاییـن دسـتی بـرای شـرکت هـای دولتی بزرگ مانند شـرکت ملی 
نفـت ایـران، شـرکت پاالیـش و پخـش فـرآورده هـای نفتـی و شـرکت ملـی گاز و همچنیـن شـرکتهای خصوصی مانند مپنـا و نفت 

سـتاره خلیـج فـارس به انجام رسـانده اسـت.

رتبه: 
گاز : 1 نفت و 

کیلومتر پروژه خط لوله اجرا نموده است. آخرین پروژه  پروژه های خط لوله: تهران جنوب در طول فعالیت خود بیش از 5000 
کیلومتر متعلق به شرکت مهندسی و  کوهدشت - بیستون به طول 122  گاز حدفاصل  خط لوله این شرکت، خط لوله 56 اینچ 

گاز ایران می باشـد که در سـال 1393 اجرای آن را شـروع کرده است. توسـعه 
پـروژه مهـم دیگـر  در ایـن زمینـه، پـروژه EPC بیـد بلنـد II قسـمت ب می باشـد که شـامل احداث 550 کیلومتـر خط لوله انتقال 
ک و محصول پاالیشـگاه به همراه احداث تأسیسـات سردسـازی و ذخیره سـازی اسـت. قرارداد جدید این پروژه در سـال  خورا

1394 با هلدینگ خلیج فارس به امضاء رسـیده اسـت.
گازی بندرعباس در سال  پروژه های پاالیشگاهی: بزرگترین پروژه پاالیشگاهی شرکت تهران جنوب ساخت پاالیشگاه میعانات 

13۸6 متعلق به شـرکت نفت سـتاره خلیج فارس به صورت مشـارکت با شـرکت های بینا و Snamprogetti می باشـد.
کـروی و فـوق سـرد را دارد. بزرگترین  پـروژه هـای مخـازن:  تهـران جنـوب در سـوابق خـود سـاخت تمامـی انـواع مخـازن منجمله 
که امکان ذخیره سـازی 10 میلیون بشـکه نفت خام  پروژه سـاخت مخزن در سـال 1391 متعلق به شـرکت پترو امید آسـیا اسـت 

کنـون در حـال بهـره بـرداری اسـت. را دارد و ا
کارخانه ذوب آهن ایران در اصفهان در سـال 134۸ و  کارنامه خود سـاخت اولین  پروژه های صنعتی: شـرکت تهران جنوب در 

کاغذ ایران در سـاری در سـال 1372 را دارد. بزرگترین مجتمع چوب و 
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Web: www.tirage.ir
Email: info@tirage.ir
Fax & Tell:(+9821) 23522510 | 22216330
Add: No 2,Pishro St,Manzarieh St,South 
Kamranieh,Sadr Highway ,Tehran

تیراژ- ساختمانی
Tirage 
Construction Co.

 Tirage Construction Company was established in 1964 with industrial and constructive purpos-
es and has successfully executed numerous projects in the fields of road, tunnel, building con-
struction, Oil, gas and petrochemical industry. Construction of refineries, Highways and Tunnels, 
manufacturing and exporting heavy duty machinery, Ceiling tiles, different kinds of sandwich 
panels, etc., Tirage group of companies includes Tirage Construction Co., Sedad Co. , Ajand Co., 
Tirage-Machine Co. , Kian Panel Co., and Tirage Diesel Co.

Grades:
Road & Transportation:1
Oil & Gas:5

کنون  با موفقیت   شـرکت سـاخت و سـاز تیـراژ در سـال 1342 بـا هـدف اجـرای پـروژه هـای صنعتـی و عمرانی  تاسـیس شـد و تا
گاز و صنایع پتروشـیمی، سـاخت پاالیشـگاه،  پروژه های متعددی در زمینه های جاده، تونل، سـاخت و سـاز سـاختمان، نفت، 
کاشی های سقف، انواع ساندویچ پانل، و غیره اجرا نموده است.  بزرگراه ها و تونل ها، تولید و صادرات ماشین آالت سنگین، 
کـه از آنجمله می  ایـن شـرکت بـا هـدف گسـترش فعالیـت هـای خود اقدام به تاسـیس شـرکت هـای زیرمجموعه نموده اسـت 
کیـان پنل،شـرکت دیـزل تیـراژ  تـوان بـه شـرکت هـای سـاختمانی تیـراژ، شـرکت سـداد، شـرکت آژن.،شـرکت ماشـین تیراژ،شـرکت 

اشـاره نمود.

رتبه:
راه و ترابری:1
گاز: 5 نفت و 
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Web: www.jamejonoub.com
Email: jamejonoub1@yahoo.co.uk
Fax & Tell:(+9821) 88069224 | 88605761
Add: Unit 2,No 30,37th St,Jamaledin Asad 
Abadi Ave,Yousef Abad ,Tehran

 Jameh Jonoub Company was established by a group of experts with the objective of executing 
oil, gas and petrochemical projects in Iran. This company has successfully executed numerous 
projects in various areas across the country. This company has obtained the following grades from 
the management and planning organization of Iran.

Grades:
Oil & gas: 3
Road & Transportation: 4
Civil & Construction: 5

جم جنوب 
Jame Jonoub 
Co.

 شرکت جم جنوب در سال ... تاسیس شد.این شرکت با بهره مندی از متخصصین با تجربه و با اجرای پروژه های مختلف 
گاز و پتروشـمی در جهـت اعتـالی کشـور گام بـر مـی دارد.این شـرکت موفق به اخذ گواهینامه پایـه 3 در  در زمینـه هـای نفـت و 
گواهینامه پایه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیرت  گواهینامه پایه 4 در رشته راه و ترابری و  گاز،  رشته نفت و 

و برنامه ریزی کشـور شـده است.

رتبه:
گاز :3 نفت و 

راه و ترابری :4
ساختمان و ابنیه : 5
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تکنولـوژی  بـا  شـرکت جنـدی شـاپور در سـال 1372 همـگام 
گیـری از نیروهـای  روز دنیـا در تکویـن صنعـت نویـن بـا بهـره 
حـاذق تاسـیس شـد و فعالیت خـود را بـا واحدهای صنعتی و 
گاز , پتروشـیمی , پاالیشـگاه  اجـرای پـروژه هـای صنایـع نفـت , 
و خطوط انتقال با ماشـین آالت و تجهیزات پیشـرفته مطابق 
بـا اسـتاندارهای جهانـی بـه صـورت EPCC ادامـه مـی دهـد 
کنـون بـا سـابقه ی اجـرای ده هـا پـروژه ی بـزرگ در  و هـم ا

کشـور نظیـر: سرتاسـر 
 

ABS/RUBBER PETROCHEMICAL COMPLEX/.1
ASSALUYEH

NORTH YARAN OIL FIELD PLANT.2
HENGAM OIL FIELD PLANT.3

 SHURIJEH NATURAL GAS STORAGE AND  .4
REFINERY COMPLEX

 FCCU,WWT & GPTU & PRU UNITS OF ABADAN .5
REFINERY

 
تنهـا  پیشـرو در صنایـع مذکـور و همچنیـن  پیمانـکاران  جـزو 

باشـد. مـی  یـک  ی  رتبـه  دارای 9  شـرکت 
طبیعـی  مخـازن  در  سـازی  ذخیـره   ، دنیـا  روز  تکنولـوژی  در 
از اهمیـت خاصـی برخـوردار مـی باشـد، لـذا ایـن شـرکت بـا 
تحقیقـات خـود بـر روی چـاه هـای نمکـی میـدان شـوریجه و 
انجـام محاسـبات جهـت بهینـه ترین حالـت ذخیره سـازی در 

کـه شـامل تولیـد  گاز ایـران  بزرگتریـن مخـزن آمـاده ذخیـره 
روزانـه 20 میلیـون متـر مکعـب در چهـار ماهـه آخـر سـال مـی 
گواهینامـه ثبـت اختـراع بین المللـی از  باشـد ، موفـق بـه اخـذ 

گردیـد. کشـور سـوئیس 
زمینه فعالیت شرکت و رتبه بندی:

گاز در مخازن  گواهینامه ثبت اختراع "ذخیره سازی  • دارای 
کشور سوئیس"  طبیعی زیر زمینی از 

گاز •  رتبه ی یک EPC در زمینه نفت و 
•  رتبه یک در زمینه نفت, گاز و,پتروشیمی
•  رتبه یک در زمینه تاسیسات و تجهیزات 

•  رتبه یک در زمینه صنعت و معدن
•  رتبه یک در زمینه آب
•  رتبه یک در زمینه نیرو

•  رتبه یک در زمینه ابنیه
•  رتبه یک در زمینه راه و ترابری

و  گاز  نفـت,  پاالیشـگاه هـای  زمینـه  یـک مشـاور در  رتبـه    •
پتروشـیمی 

•  رتبه دو مشاور در زمینه ی خطوط لوله
و  تامیـن  بخش,طراحـی,  در   EPC هـای  پـروژه  مجـری   •
کاال و تجهیـزات, فاینانـس, سـاخت, راه انـدازی ,  تـدارکات 
گاز و  بهره برداری , تعمیرات و نگهداری در زمینه های نفت , 

پتروشـیمی, پاالیشـگاه, نیروگاهـی, آب و فاضـالب و ...

Web: www.jondishapour.com
Email: contact@jondishapour.com
Fax & Tell:(+9871) 32251384 | 32251600
Add: JondiShapour Bld,13 th St,Eram 
Blvd,Shiraz

جندی شاپور
Jondishapour 
Co.

 Jondishapour EPC Contractor (JSC) is an Engineering, Procurement and Construction (EPC) 
Company. It was founded in 1994 by a group of bright professionals with extensive knowledge 
of project execution in the Oil, Gas, Petrochemical, Water and Energy Sectors. Jondishapour EPC 
Contractor Company covers a variety of projects over a number of industries. It offers its clients a 
comprehensive line of project services from Planning to Engineering, Procurement, Construction 
and Commissioning under a system of total responsibility. Jondishapour EPC Contractor thrives to 
become Iran’s EPC Contractor of choice. 
Jondishapour EPC Contractor Company is an A-rated EPC Contractor which executes the type of 
projects that require basic engineering or technical expertise that is not available in the domestic 
market focusing on the Oil & Gas, Petrochemical plant and Transmission pipeline projects. 
Having several A rated certificates in different strategic sectors of industry where few companies 
have managed to achieve shows the ability and strength of our company  in design, engineering 
and execution of large-scale oil & gas projects. It is necessary to point out that the achievement 
of A-rated certificate as an EPC contractor requires the evaluation of work performance, design 
and construction management review of different kind of certificates and satisfaction of previous 
employers by the assistance secretary for strategic affairs of presidency of Islamic republic of Iran 
(MPO).

Grades:
Oil & Gas:1
Installations & Equipments:1
Civil &Construction: 1
Road & Transportation:1
Industry & Mine:1
Power:1
Water:1



w w w . i r a p e c . c o m105

Web: www. jtgroup.co
Email: info@jtgroup.co
Fax & Tell:(+9861) 33383481 | 33383269
Add: 3rd Fl,unit 6,No 29,4th Moghadas 
St,Bokharest Ave,Tehran

جنوب تأسیسات 
Jonoob Tasisat 
Co.

 Jonoob Tasisat Technical and Engineering Company is a leading privately-owned general con-
tractor in Iran and the Persian Gulf and has over 20 years of successful experience in executing 
various projects.
Jonoob Tasisat Co. serves different clients in Oil, Gas and Petrochemical onshore and offshore 
projects. This company has executed projects according to the highest safety and quality stand-
ards by its skilled and qualified personnel. This company is also ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007 and HSE certified.
Jonoob Tasisat Co. has been given the highest ranking in executing and implementing projects in 
industrial fields by the management and planning organization of Iran

Grades: 
Oil & Gas:1

 شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات یکی از شرکت های خصوصی و پیشرو در حوزه پیمانکاری در ایران و خلیج فارس 
اسـت و دارای بیش از 20 سـال تجربه  موفق در اجرای پروژه های مختلف می باشـد. شـرکت جنوب تاسیسـات سـرویس های 
گاز و پتروشـیمی در بخـش خشـکی و فراسـاحلی  ارایـه مـی نمایـد. ایـن شـرکت پـروژه  مختلفـی را بـه مشـتریان خـود  در نفـت، 
کیفی توسـط نیروهای متخصص و واجد شـرایط خود اجرا نموده اسـت.  های متعددی را  با باالترین ایمنی و اسـتانداردهای 

همچنیـن ایـن شـرکت گواهـی های ذیل را کسـب نموده اسـت:

رتبه:
گاز: 1 نفت و 

 HSE  ،2007 :1۸001 OHSAS ،2004 :14001 ISO ،200۸ :9001 ISO
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Web: www.jahanpars.com
Email: info@jahanpars.com
Fax & Tell:(+9871) 22140811 | 22130867
Add: No 6,20th west St,North Alameh 
St,Saadat Abad,Tehran

 جهانپارس 
مهندسی و ساختمانی 
Jahanpars Eng.&Const.Co.  

 Jahanpars group with more than a half century of background and successful experience, is 
proud to have continuously served as a General Contractor implementing oil, gas and petrochem-
ical projects as well as other industrial projects and always has honored its commitments during 
constructing and bringing major national development projects into the production stream. 
Some of the significant projects completed by Jahanpars group are as following:
• Extension of NGL 600 - Ahwaz • Darquain Phase - 1 Oil Field Development
• Extension of NGL 1600 - Bidboland • AMAK Associated Gas Gathering & Treatment
• Marun Gas Injection  • 30” Gas Transmission P. Line
• BibiHakimeh, Rag e Sefid&Siahmakan Gas Injection • Parsian Gas Refinery Phase.1  
• Gachsaran Gas Injection • Khangiran Gas Refinery Gas Gathering Lines
• Pazanan Gas Injection • Esfahan Petrochemical Plant
• Khairabad WTP & Pump Station • Tabriz Petrochemical Plant
• Bandar Abbas Oil Refinery • Khuzestan Petrochem. Pant 
• Arak oil Refinery • Fajr Petrochemical Plant
• Azadegan Oil Field Development Civil Package • Borzouyeh Petrochemical - 4th Aromatic Plant
• Sirri Oil Field Development  • Mobarakeh Hot Strip Mill 
• Dorood Oil Field Development • Hormozgan Cement Plant
• BidBoland II Gas Refinery • Aboozar Oil Field Platform
• SP Phase 20-21 Development • Maroon 2 Oil Production Plant
• Land Grading, Drainage & Irrigation System 
Activities and Ranking in Construction & Erection: 
Jahanpars group has been pre-qualified and ranked as top grade in six fields of construction works 
by the Governments Planning & Strategic Supervision (PSS), as following: 

Grades:
Oil & Gas:1
Equipment & Installation :1
Construction :1 
Road & Transportation :1
Power :1 
Water:1

 گـروه جهانپـارس بـا بیـش از پنـج دهـه تجربـه افتخـار دارد بعنـوان یـک پیمانـکار عمومـی ) General Contractor  ( در اجـرای 
گاز و پترو شیمی و سایر طرحهای زیربنائی فعالیت مستمر داشته و همواره بر اجرای تعهدات خود پایبند بوده  طرحهای نفت،  

و پروژهـای کالنـی را در ایـن صنایـع بـه بهره برداری رسـانده اسـت 
که در آغازین روزهای پیروزی انقالب شـکوهمند اسـالمی،  یعنی در تاریخ 135۸/10/1۸  گروهی اسـت  گروه جهانپارس اولین 
گاز مایع 600 اهواز را با شـرکت مناطق نفت خیز جنوب منعقد نمود و از آن تاریخ پیوسـته در اجرای  قرارداد توسـعه پاالیشـگاه 

گاز و پترو شـیمی مشـارکت داشـته اسـت  دهها پروژه در حوزه نفت،  

زمینه فعالیت شرکت و  رتبه:
شـرکت جهانپارس در شـش پهنه سـاخت و سـاز به شـرح زیر از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاسـت جمهوری 

تشخیص صالحیت شده است 
1- رشته ساختمان - پایه یک

2- رشته نفت،  گاز و پترو شیمی - پایه یک
3- رشته تاسیسات و تجهیزات - پایه یک

4- رشته راه و ترابری - پایه یک
5- رشته نیرو - پایه یک
6- رشته آب - پایه یک

کلید گردان ) EPC  ( دارای رتبه های  عالوه بر رتبه: فوق در بخش ساختمان و نصب،  برای اجرای پروژه های صنعتی به روش 
مشروحه زیر نیز می باشد 

1- تاسیسات بالدستی و رو زمینی نفت و گاز - پایه یک
2- واحدهای پاالیشگاهی نفت،  گاز و صنایع پتروشیمی - پایه یک 

3- خط لوله انتقال نفت و گاز - پایه یک 
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Web:   www.crbco.ir  
Email: info@crbco.ir  
Fax & Tell:(+9821) 88575948 | 88570049
Add: Unit 1,No 4 , Hormozan St,Tehran,Iran

چاوش راه بنا
CHAVOSH RAH 
BANA CO

 Chavosh Rah Bana Company was established 
in 1997 by a group of engineers and specialists 
who had valuable records in performing civil, 
industrial and engineering projects around Iran. 
Their main vision was to create a firm to execute 
sub-structural projects in the fields of road con-
struction, civil engineering and gas transfer lines 
and installations based on the needs of our coun-
try. With the help of God and the responsible au-
thorities we hope to build our country.
At the present time, Chavosh Rah Bana Company 
is one of the active contractual local companies 
and is a competitive and competent company in 
the following fields:

Grades:
Road & Transportation: 1
Civil & Construction: 1
Installation & Equipment’s: 1
Oil & Gas: 1
Water: 5
Scope of working
-To design and perform all types of road engi-
neering projects as EC projects 
-To design and perform all types of construction-
al and service and treatment and entertainment 
and commercial projects as EC projects
-To design and construct concrete and metal 
heavy buildings as EC, PC and EPC projects 
-To design and manufacture all types of mechan-
ical and electrical installations and instrumenta-
tion as EC, PC and EPC projects
-To design and construct factories and indus-
trial installations including cement factory and 
slaughterhouse and ….as EC, PC and EPC projects
-To design and perform related to gas and oil 
projects as EC, PC and EPC projects
Quality Policy
ChavoshRah Bana Company as a contractual 

company in the field of performing all types of 
civil and industrial sub-structural projects, has 
selected quality management systems based on 
requirements of ISO 9001:2008 for achieving sat-
isfaction of its customers and is aiming to achieve 
customer satisfaction even more then before.
In this regards we are obligated to:
To increase the level of knowledge and skill of 
our personnel 
-To develop communications for on-time using 
of the correct information in suitable analysis and 
making the right decisions.
Leading Horizon
-Changing to General Contractor (GC) in Indus-
trial, Oil, Gas, Road and Constructional Projects 
-maintaining and promoting the company 
among the renowned contractors on an internal 
and international level by increasing the oper-
ational capability ,skilled manpower training , 
using new management and execution systems 
and supplying machineries and required equip-
ment based on the scope of projects.
-Cooperating with Consultant Engineering com-
panies and local and foreign contractors for com-
pleting in order to participate in mega projects. 
- Development of international communications 
by:
. Active presence in international congresses ei-
ther on both a national and international level 
and introducing the company in numerous mar-
kets continuously 
. Cooperation with Engineering and technical de-
velopment companies 
. Active participation in internal and international 
bids 
. Communication with international financial in-
stitutes to attract financial resources

 شرکت چاوش راه بنا در سال 1376 به همت گروهی از متخصصین و مهندسان  که دارای سوابق مفید در انجام پروژههای 
عمرانی،  صنعتی و مهندسی کشور هستند، بمنظور اجرای پروژه های زیربنایی در رشته های راه سازی، ساختمان  خطوط انتقال 
نفـت و گاز و تاســـیسات و بـا توجـه بـه نیـاز کشـور تاسـیس گردیـد.در حـال حاضـر شـرکت چـاوش راه بنـا یکـی از شـرکت هـای فعال 
کشـور بوده و توسـط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاسـت جمهوری  برای انجام امور پیمانکاری در رشـته   پیمانکاری 

های ذیل تائید صالحیت شـده اسـت.

رتبه:
 راه و ترابری:1  

ساختمان و ابنیه: 1
تاسیسات و تجهیزات: 1

گاز: 3 نفت و 
آب: 5 

• زمینه های فعالیت:
EPC/PC اجرای پروژه های نفت و گاز شامل خطوط انتقال نفت و گاز -تلمبه خانه و مخازن به صورت •

EPC طراحی و ساخت پروژه های راهسازی به صورت •
 EPC/C/PC ساخت انواع پروژه های ساختمانی، خدماتی،درمانی، تفریحی و تجاری به صورت •

  طراحی و ساخت کارخانجات و تاسیسات صنعتی شامل کارخانه سیمان، کشتارگاه و. .
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Web: www.mehranservices.com
Email: info@mehranservices.com
Fax & Tell:(+9821) 42899997 | 42899000
Add: No 1,Mehran Deadend St,Upper than 
emdad Sharghi,Sheikh Bahei St,Tehran   

چاه پیمای مهران
Mehran Engi-
neering & Well 
Services Co.

 Mehran Engineering and well services started its activities in the year 2000 in providing well 
drilling services and other operational activities related to oil and gas wells in Iran. It is the first 
Iranian company that has executed integrated drilling services in the oil industry.
The company has more than 500 employees and continues to create jobs and opportunities for 
the youth in Iran.
Our company has two large ships for service operation in the oil industry.
Having the latest modern equipment in addition to highly-qualified professionals allows us to 
provide our services according the latest international standards:

Our services are:
Cementing-well stimulation-slick line-coiled Tubing Unit- Well Test
N2 Lifting- wellhead- Safety & H 2 S- Directional Drilling 
Integrated drilling services

 شـرکت مهندسـی و خدماتـی چـاه پیمـای مهـران فعالیـت خـود را از سـال 1379 دربخـش خدمـات حفـاری و بهـره بـرداری 
که موفق شده پروژه های خدمات یکپارچه حفاری را برای صنعت  گاز آغاز نموده و اولین شرکت ایرانی است  چاههای نفت و 
کشور به انجام برساند. این شرکت با دراختیار داشتن بیش از 500 نفر پرسنل همچنان در جهت ایجاد موقعیت شغلی  نفت 

گام بر مـی دارد.   و فرصـت دادن بـه جوانان کشـور 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
کشـتی بـزرگ عملیاتـی  شـرکت مهـران بـا در اختیـار داشـتن تجهیـزات مـدرن و پیشـرفته و متخصصـان مجـرب و مالکیـت دو 
کشور ارائه میکند  : سیمانکاری- انگیزش چاه- چاه پیمایی- لوله مغزی سیار - آزمایش چاه-  سرویسهای زیر را به صنعت نفت 

گاز هیـدروژن سـولفور- حفـاری جهـت دار   فـرآوری بـا نیتـروژن و نیتـروژن رانـی - تـاج چـاه - ایمنـی و 
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Web: www.chakad.com
Email: info@chakad.com
Fax & Tell:(+9821) 22760729 | 22760720-28
Add: No 32,3rd Golestan,Pasdaran 
Ave,Tehran 

 چکادجنوب
)سهامی خاص(

Chakad Jonoub

Activities:
 Chakad Jonoub Company has been contributing to the sustainable development Iran through 

execution of various projects in the fields of infrastructure, oil, gas, petrochemical, water and 
wastewater by using the expertise and technical knowledge of its experienced engineers.
To this end, the company has carried out a wide range of projects around the country since 1983. 
That has been based on responsibilities of the company and general guidelines of business integ-
rity and in accordance with strategic planning principles. That has enabled the company to carry 
out large projects with high quality and within the scheduled timetable of the projects.

Grades:
Oil & Gas:1
Installations & Equipmenst:1
Water:1

گاز،پتروشیمی، آب و پساب   شرکت چکاد جنوب بر آن است تا از طریق مشارکت در پروژه های زیربنایی کشور از جمله نفت، 
گام در مسیر توسعه پایدار کشور نهاده، وظیفه خود را  و با استفاده از تخصص و دانش فنی مهندسین با تجربه و جوان خود، 

در عمران و آبادانی کشور عزیزمان ایفاد نماید.
بـه ایـن منظـور تـالش گسـترده ای را از سـال 1362 در اقصـی نقـاط کشـور با رعایت مسـئولیت پذیری و صداقـت کاری همراه با 

برنامـه ریزیهـای اسـتراتژیک آغـاز و پـروژه هـای بزرگـی را با کیفیت باال و زمان مناسـب به انجام رسـانیده اسـت. 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
گاز و آب - تاسیسات پتروشیمی و پاالیشگاه - تاسیسات سرچاهی - آبیاری وزهکشی - احداث سازه های  خطوط انتقال نفت،  

سنگین بتنی - تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ - شبکه های آب و فاضالب و انبوه سازی
دارای رتبه یک در رشته نفت و گاز، تاسیسات و تجهیزات و آب - دارای رتبه پنج در رشته ابنیه و راه و ترابری

رتبه:
گاز :1 نفت و 

تاسیسات و تجهیزات :1
آب : 1
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Web: www.khdico.com
Email: nabati@khdico.com
Fax & Tell:(+9821) 88094544 | 88376760-4
Add: No 62,Sepehr St,Farahzadi Blvd,Qods 
Sqaure ,Tehran

 خلخال دشت
بین المللی
Khalkhal dasht 
International Co.

 Khalkhal Dasht International Company is one of the most active Iranian companies in the field 
of construction projects. It was founded in 1985, and has dedicated its goal to design and imple-
mentation of national projects to further its development in Iran. The founders of the company 
who all have had many years of experience in the field of construction activities have gathered and 
focused their past experience and hence considerably contributed to their homeland. Now with 
the grace of God, this company has been one of the leading companies in the railways, freeways 
and highways, tunnels, bridges, certain bridges and refining sites, and has gained a substantial 
capacity of scientific and practical knowledge in order to design and implement projects in EPC, 
C, P, etc. A collection of experienced management and staff with knowledgeable and dedicated 
professionals using the latest science, technology and equipment, hardware and software has put 
the company on the path of success in the field of construction activities and projects.

Grades:
Oil & Gas:1
Road & Transportation:1

 شـرکت بیـن المللـی خلخـال دشـت یکـی از شـرکت هـای فعـال ایرانـی در زمینـه پروژه های سـاختمانی در کشـور اسـت که در 
سـال 1364 تاسـیس شـده اسـت و هـدف آن  طراحـی و اجـرای پـروژه هـای ملـی  در جهـت توسـعه و آبادانـی ایـران عزیـز مـی 
گـرد هم آمـده اند تا با اسـتفاده  باشـد. بنیـان گـذاران ایـن شـرکت کـه همگـی  سـالها تجربـه در زمینـه سـاخت و سـاز داشـته اند 
از تجربیـات گذشـته خـود در جهـت پیشـرفت میهـن عزیزشـان گام بردارنـد.در حـال حاضر با فیض خدا، این شـرکت بـه  یکی از 
شـرکت هـای پیشـرو در زمینـه هـای ذیـل تبدیـل شـده اسـت: راه آهـن، آزادراههـا و بزرگراهها، تونل هـا، پل ها، پل هـا ی خاص 

و سـایت هـای پاالیش
کـه ما را قادر می سـازند پروژه  در طـول اجـرای ایـن پـروژه هـا مـا توانمندیهـای زیـادی از لحاظ علمی و عملی کسـب نموده ایم 

هـای P،C و EPC را بتوانیـم از مرحلـه طراحـی تا اجرا به انجام برسـانیم.
کارکنان متخصص و استفاده از آخرین علم، فن آوری، تجهیزات، سخت افزار  این مجموعه با استفاده از  مدیریت با تجربه و 

و نرم افزارهای موجود تبدیل به یکی از شرکت های پیشرو در زمینه ی پروژه های عمرانی شده است.

رتبه:
گاز: 1 نفت و 

راه و ترابری: 1



w w w . i r a p e c . c o m111

Web:    www.drgoil.com       
Email: info@drgoil.com
Fax & Tell:(+9821) 88860735 | 88860732
Add: 3rd Fl,No 106,Lotfi St,Fajr St,Motahari 
Ave,Tehran

ج کیش دار
DARJ KISH Co

 DRGOIL provides various specialized services to the Oil & Gas Industries. Our team of high-
ly-experienced and qualified mangers enables us to execute our projects accurately in compliance 
with the timeframe of the projects and with the highest quality. We have the expertise to execute 
projects in:
Oil and gas field development, implementation of drilling projects, rig management, chartering 
and provision of drilling services and Marine, Shipping.
Three main fields of activities are: 
Oil & Gas Industries and Production
Operation and Drilling Works (offshore & onshore)
Engineering & Services 

گـروه  مدیـران   شـرکت دراج کیـش ارائـه دهنـده خدمـات مختلـف تخصصـی بـه صنایـع نفـت و گازمـی باشـد. برخـورداری از 
کیفیت باال در بازه زمانی مشخص شده مینماید. بسیار با تجربه و واجد شرایط ما را قادر به اجرای پروژه های  با دقت زیاد و 

 ما توانایی ارایه خدمات زیر را داریم:
توسعه میادین نفت و گاز، اجرای پروژه های حفاری، مدیریت  دکل، اجاره و ارائه خدمات حفاری و دریایی.

 سه زمینه اصلی فعالیت ها:
  صنایع نفت و گاز 

   عملیات و حفاری دریایی و خشکی
   خدمات مهندسی
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Web: www.danialpetro.com
Email: m.peivandi@danialpetro.com
Fax & Tell:(+9821) 88744440 | 43984000
Add: No 39,5 Alley,Sabonchi St Beheshti St 
,Tehran

دانیال پترو
Danial Petro 
Co.

 Daniel Petro Company is one of the re-
nowned contractors involved in the oil facili-
ties, including the implementation of pipelines, 
tank farms, pumping stations, oil and gas com-
pressors and has executed more than 2000 km 
of pipelines. We have also built storage tanks 
and two gas compressor stations in Ardestān 
and Kashan. 
We have also adequate experience in execut-
ing transition lines and refineries on an EPC 
basis.
Daniel Petro company has received 7 interna-
tional standard certificates:
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 -
OHSAS18001:2007 - ISO 10015:2004 -
ISO 10002:2004 - IMS- HSE-MS -
More than a decade of Daniel Petro activities in 
national projects, particularly in the oil and gas 
sector has benefited from the experience of its 
management in addition to employing highly 
qualified specialists and executives in the fields 
of oil and gas pipelines.
Utilizing  modern and updated machinery & 
equipment and by relying on the experience 
of several years under the supervision of expe-
rienced engineers which are always trying to 

enhance their actions technically and in com-
pliance with the latest international standards 
pave the way for our sustainable growth in the 
future.
Now Daniel Petro with an experience of exe-
cuting more than 12 national projects in accord-
ance to the international standards and high 
quality is ready to embark on the path of future 
endeavors in order to develop the oil and gas 
industry in Iran. 
Future prospects:
-Daniel Petro Company will build the future 
in such a prominent and well-known compa-
ny that will result in competitive prices, good 
quality and in the least possible time for oil & 
gas projects.
- Innovation and use of new technologies in or-
der to create added value and achieve sustain-
able competitive advantage on a global level.
Utilizing of advanced information and commu-
nication systems, operating systems, flexible 
and participatory management practices and 
employees to obtain the best possible out-
come.

Grades:
Oil & Gas:1

مطـرح  پیمانـکاران  از  یکـی  بعنـوان  پتـرو  دانیـال  شـرکت   
درتاسیسـات نفتـی  اعـم از  اجـرای خـط لولـه،  تانـک فـارم، 
گاز می باشـد. ایسـتگاههای پمپـاژ مـواد نفتـی و تقویـت فشـار 
کیلومترخـط لولـه را بـه اتمـام رسـانده  کنـون بیـش از 2000  و تا
 2 و   ذخیـره  مخـازن  سـاخت  اجـرای  بـا  همچنیـن  اسـت.و 
کار خود  کاشان حوزه  گاز در اردستان و  ایستگاه تقویت فشار 
را توسـعه داده اسـت.ودر همیـن را سـتا توانسـته بـه پـروژه 

هـای EPC نیـز وارد شـود.
پاالیشـگاهها  بـرداری در خطـوط و  بهـره  امـور  همینطـور در 

بـا شـد. نیـز مـی  دارای تجـارب ارزنـده ای 
برنامـه ریـزی و  از معاونـت  پتـرو درای رتبـه:  شـرکت دانیـال 

اسـت: ذیـل  بشـرح  جمهـوری  رئیـس  راهبـردی  نظـارت 

رتبه:
گاز :1 نفت و 

صنعت و معدن :5
آب : 5

در حـال حاضـر دانیـال پتـرو بـا انجـام بیـش از 15پـروژه ملـی و 
کیفیتـی و رعایـت  بـا رعایـت و اجـرای اسـتادارهای مدیریتـی و 
کمـک و  موازیـن ایمنـی بهداشـت و حفـظ محیـط زیسـت بـا 
کـوش خـود در زمـان مقـرر رضایـت  همـت پرسـنل سـخت 
کار فرمایـان محتـرم را جلـب نماید.مـا اطمینـان داریـم بـرای 
کاری هـای  پیمـودن پلـه هـای موفقیـت نیـاز بـه تـالش و فـدا
بسـیار داریـم امـا بـا تیکـه و امیـد بـه آینـده  خـود را بـرای ایـن 
حرکـت عظیـم آمـاده کرده ایم.و با تمام قدرت خود این قله 

کـرد. هـای موفقیـت را فتـح خواهیـم 
لیست پروژه ها: 

1-پروژه احداث خط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی نایین/ 

کاشان/ ری و تاسیسات مربوطه.   
2-پروژه خط لوله 30 اینچ بندرعباس. 

3-طرح احداث خطوط لوله  پروژه سبزآب/ ری.
4-بهـره بـرداری، حفاظـت و نگهـداری تلمبـه خانـه عسـلویه، 
پایانـه بندرعبـاس و خـط لولـه 36 اینـچ عسـلویه بندرعبـاس 

کیلومتـر .  بطـول 400 
5-تلمبه خانه نایین کاشان.

گاز 30 اینـچ بـه پاالیشـگاه  6-پـروژه احـداث خـط لولـه انتقـال 
.PC نفـت سـتاره خلیـج فـارس بصـورت

گازی از ایسـتگاه پمپـاژ  7-خـط لولـه 36 اینـچ انتقـال میعانـات 
عسـلویه بـه پاالیشـگاه بندرعبـاس.

۸-خط لوله 4۸ اینچ انتقال گازشمال-شمال شرقی)شاهرود-
سنگ بست-خانگیران (.

گاز چهارم سراسری فازدوم  9-پروژه خط لوله56 اینچ انتقال 
سراسری گستره هفتم.

سراسـری  هشـتم  گاز  انتقـال  اینـچ  لولـه56  خـط  10-پـروژه 
.C بصـورت  جهـرم   - پارسـیان  محـدوده 

گاز هشـتم سراسـری حدفاصـل  11-خـط لولـه 56 اینـچ انتقـال 
نایین-خـط پنجم تهـران.

گازاردسـتان  فشـار  تقویـت  2ایسـتگاه  احـداث  12-پـروژه 
.EPCسراسـری(بصورت هشـتم  لولـه  وکاشـان)خط 

13-پـروژه احـداث خـط لولـه نفـت خـام تـرش سـبزآب - ری 
.EPC بصـورت 

گاز 4۸ اینچ  کوهدشت به  14-پروژه احداث خط لوله انتقال 
.EPC چهارمله)نفت شهر( بصورت

نفتـی  فـرآورده هـای  اینـچ  لولـه 20  احـداث خـط  15-پـروژه 
.PC بصـورت  ماهشـهر  صادراتـی  بنـدر  نوربخـش/ 
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Email: detaka.co@gmail.com
Fax & Tell:(+9821) 22265471 | 22275785 
Add: Unit 15,No 3,Falsafi St,Mirdamad 
Blvd,Dr Shariat Ave,Tehran   

کا- خدمات فنی دتا
Detaka Co.

 Dtk is a reputable engineering company which has over 3 decades of experience in providing 
engineering services to its customers across the Iraan.
Field of activity:
Engineering, Procurement and Construction (EPC) in oil, gas and petrochemical projects and ther-
mal and combined cycle power plants.  

Grades:
Oil & Gas:5

کا با سـه دهه تجربه در ارائه خدمات فنی مهندسـی و تأمین تجهیزات و نصب و   راه اندازی و آموزش   مدیران شـرکت دتا
گردآوری نموده اند. گاز و پتروشیمی سوابق درخشانی را در پرونده خود  کشور و همچنین نفت و  در پروژه های نیروگاهی 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
تهیه و تأمین تجهیزات و قطعات مرتبط با صنایع نفت،  گاز و پتروشیمی و نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی

رتبه:
گاز :5 نفت و 
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Web: www.dorrizco.com
Email: info@dorrizco.com
Fax & Tell:(+9821) 22032022 | 7-22027805
Add: No 12,west Armaghan,in front of Melat 
Park,Valiasr Ave,Tehran

درریز - مهندسی 
Dor Riz Eng Co.

 DorRiz Engineering Company (private joint stock) was founded in Tehran, Iran in 1985. Our 
company has intended to bring together the considerable work experiences achieved through 
valuable cooperation with top international firms and unite it into a reliable and effective local en-
gineering, procurement, construction and commissioning resource. We are able to offer a broad 
range of EPC related solutions especially in Oil, Gas and Petrochemical Industries.
We have performed more than 35 projects that the most important ones are:
• Phases 2&3, 4&5, 6&7&8, 9&10, 12, 17&18, 19 of South Pars Gas Field Development
• Esfahan and Bandar Abbas Refineries
• 9th Olefin and Bandar Imam petrochemical Plants
Motivated by our clients’ satisfaction, we are still moving forward in expanding our capabilities in 
the industry and trying to become a global EPC contractor. Today Dor Riz Engineering Company 
is considered as one of the most-experienced multi-skilled EPC contractors specialized in the Oil, 
Gas and Petrochemical industries in Iran.

Grades:
Oil & Gas;1
Installations & Equipments:1
Industry & Mine:1
Civil & Construction:1

گاز و پتروشـیمی، فوالدسـازی و   شـرکت مهندسـی ُدرریز در سـال 1364 و با هدف اجرای پروژه های صنعتی در زمینه نفت، 
نیروگاهی تأسیس شد. این شرکت به پشـتوانه بیش از 32 سـال حضور مسـتمر در اجرای پروژه های متنوع در زمینه های مختلف 
کارگاهی و ماشین  صنعتی و با اختیار داشـتن  ظرفیت های فنی و تجهیزاتی گسترده اعم از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات 
آالتی بروز، جرثقال و تجهیزات نصب سنگین و فوق سنگین، کارگاههای ساخت و پیش ساخت و مجتمع های اقامتی کارمندی و 
 کارگری، قادر به ارائه خدمات در تمامی زمینه های مدیریت، مهندسی، تامین کاال و تجهیزات، اجرا، نصب و راه اندازی میباشد.
 شرکت مهندسی درریز تا کنون موفق به انجام بیش از 35 پروژه گردیده که از مهم ترین آنها در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی عبارتند از:

گازی پارس جنوبی 1(  فازهای 2و3 - 4و5 - 6و7و۸ - 9و10 - 12 - 17و1۸ - 19 میدان 
2(  پاالیشگاه اصفهان و پاالیشگاه بندر عباس

3(  طـرح الفیـن نهـم پتروشـیمی آریاساسـول و پتروشـیمی بنـدر امـام خمینی در حال حاضر شـرکت مهندسـی ُدرریز جـزء معدود 
کشـور در رشـته هـای  کـه همزمـان حائـز باالتریـن رتبه بنـدی تأییـد صالحیـت از سـازمان برنامـه و بودجـه  شـرکت هایـی اسـت 

مختلـف ذیل میباشـد:
)EPC( گواهینامه طرح و ساخت نوع یک در رشته نفت و گاز  )1

)E( گواهینامه مهندسی مشاوره پایه یک در رشته پاالیشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی  )2
)C( گواهینامه پیمانکاری پایه یک پروژه های نفت و گاز  )3

)C( گواهینامه پیمانکاری پایه یک پروژه های ساختمان و ابنیه  )4
)C( گواهینامه پیمانکاری پایه یک پروژه های صنعت و معدن  )5

)C( گواهینامه پیمانکاری پایه یک پروژه های تاسیسات و تجهیزات  )6
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Web: www.dpenergy.ir
Email: info@daryapalaenergy.com   
Fax & Tell:(+9821) 22272808 | 22911290
Add: No 15,Maryam st,Shams Tabrizi 
Ave,Mirdamad Blvd ,Tehran  

 دریاپاال
 مهندسی 
Darya Pala Eng Co.

 DPEnergy was established in 2003 with the aim of majorly focusing on engineering services in 
Oil, Gas and Petrochemical projects. Today, with its competent managers as the shareholders, the 
organizations is working harder than ever in order to further develop the company. Having this 
goal as our company policy, enabled us to furnish our working systems with international Quality 
Management standard such as ISO9001; 2000. This system is assisting us in improving our work-
ing quality, hence avoiding malfunctions during our growth period.
We are proud of our well educated, skilled and experienced people who are part of the team work 
which enables us to acquire, develop and share knowledge and enhance our values for our clients. 
This has been and will continue to be a main priority for DPEnergy, based on our core competence 
in this spectrum of industries.
Currently, over one hundred specialized people are working in DPEnergy to enable us to meet our 
commitments in Oil, Gas and Petrochemical Plants, Pipelines, Waste Water Treatment Plants and 
in the following fields:
• Feasibility studies and conceptual design
• Basic design
• Detailed engineering and procurement services
• Inspection
• Site supervision
• Partner with clients in Managing Contracts (MC)
• Procurement Services

Our project teams implement our execution plans, which are based on our Quality Management 
Systems and seek more than ever customer satisfaction as stipulated in our Quality policy.

Grades:
Oil & Gas:2

 شـرکت دریاپـاال انـرژی در سـال 13۸2 بـرای ارائـه مطلـوب تـر خدمات طراحی مهندسـی پروژه های صنعتی باالخص صنعت 
گاز و پتروشـیمی توسـط شـرکت در یا پاال و با مشـارکت مدیران بخش های مهندسـی و مدیریتی آن تأسـیس گردید. نفت، 

کادر ورزیـده مدیریـت پـروژه وظایـف محولـه را بـا خـط مشـی  در حـال حاضـر ایـن شـرکت بـا اسـتفاده از پرسـنل فنـی مجـرب و 
کارفرمایـان بـه انجـام مـی رسـاند. کیفیـت برتـر و جلـب رضایـت 

کیفیت از شـرکت SGS برای خدمات مشـاوره و مهندسـی و خدمات مدیریت  گواهینامه مدیریت  این شـرکت موفق به اخذ 
گردیده است.

در زمینه های زیر توسـط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تشـخیص صالحیت شـده اسـت و در حال ارتقا به رتبه های 
باالتر می باشـد:

رتبه:
رتبه 2 تخصص های واحد های پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

رتبه 2 تخصص تأسیسات آب و فاضالب
رتبه 3 تخصص خطوط انتقال نفت و گاز
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Web: www.derikenergy.com
Email: info@derikenergy.com
Fax & Tell:(+9821) 88734897 | 88732288
Add: Unit 7,No 15,7th St,Sarafraz St,Dr 
Beheshti Ave,Tehran

 دریک انرژی
مهندسی
Derik Energy 
Co.

 Derik Energy was founded in 2003 by a group of well experienced engineers to supply various 
industries with a full range of project management and engineering services, suitably tailored to 
meet the specific requirements of each client and each project.
Derik Energy is enable to execute projects, by relying on the expertise and knowledge of its de-
partments, which fully covers the mentioned services.
Furthermore, its cooperation with renowned international engineering companies, can provide it 
with a vast source of engineering technology and know-how.
Derik Energy managers, engineers and supervisors collaborate in an atmosphere of innovation 
and efficiency.  Team work is the keynote in our management’s policy of implementing projects.
It is here where our strength lies, and where it can effectively contribute to the society’s needs for 
a brighter tomorrow.

FIELD OF SERVICES 
Economic and Feasibility Studies
Basic & Detail Engineering
EPC Contracts
Preventive Maintenance (PMP)
Procurement Management 
Training
Plant Operation

Grades:
Installations & Equipments:5

گسـترده ای از خدمات مدیریت پروژه و  گروهی از مهندسـین با تجربه برای ارایه  طیف   دریک انرژی در سـال 13۸1 توسـط 
کارفرمایان تاسیس شد. خدمات مهندسی،  برای پاسخگویی به نیازهای خاص مشتریان و 

دریک  انرژی برای اجرای پروژه ها، با تکیه بر تخصص و دانش نیروهای خود قادر به ارائه خدمات مطلوب می باشد.
گسـترده ای از فن آوری جدید مهندسـی را در اختیار این شـرکت  همکاری این شـرکت با  شـرکت های معتبر بین المللی منابع 

گـذارد. می 
مدیـران دریـک  انـرژی و مهندسـان ایـن شـرکت در  فضـای نـوآوری و بهـره وری در جهت اجـرای پروژه ها همکاری می نمایند و 

گروهی سـر لوحه  اصلی  سیاسـت های این شـرکت می باشـد. کار 
که ما را قادر می سـازد در جهت  رفع نیازهای جامعه و برای ترسـیم  فردایی روشـن قدم  قدرت ما در این نکات  نهفته اسـت 

برداریم.

زمینه خدمات
مطالعات اقتصادی و امکان سنجی

مهندسی  پایه و تفصیلی
EPC قرارداد

)PMP( نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
مدیریت تدارکات

آموزش
راه اندازی سایت و  کارخانه

رتبه:
تاسیسات و تجهیزات:5
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Web: www.radman-co.com
Email: info@radmanepc.com
Fax & Tell:(+9821) 88049740 | 88623405-9
Add: 1st  Fl,No 14,Saeb Tabrizi ,North Sheikh 
Bahaei Ave,Molasadra ,Tehran

رادمان- پژوهش و 
پاالیش
Rasearch & 
Refinement 
Radman Co.

 Pazhoohesh & Palayesh Radman Company was founded in the year 2005 with the objective of 
implementing projects in the fields of oil, gas, petrochemical and infrastructure industry.
During the years through cooperative team work and by utilizing experienced and skilled profes-
sionals we have executed numerous projects across the country to our client’s satisfaction.
Some of our projects include:
Three gas compressor stations in Parchin, Semnan and Dasht(EPC Project)
Construction of foundation of pipe racks of South Pars Gas Field Development- PHASE 19
IGAT-6 CONNECTION TO BGCS#2,3,4& START-UP OF BGCS#2,3 (PC Project)
Neyzar gas control station (PC Project)
Two gas compressor stations in Ardestan and Kashan
Construction of retaining wall, refuge building and concrete ditch Parchin, Semnan and Dasht 
stations
We have obtained the following grades from the management and planning organization of Iran

Grades:
Oil & Gas:1
Building & Construction 1

گاز، پتروشیمی،   شرکت پژوهش و پاالیش رادمان  در سال  13۸3  با هدف اجرای پروژه های مختلف  در زمینه های نفت، 
صنعت و زیرساخت تاسیس شد.

گروهی و با اسـتفاده از متخصصان با تجربه و ماهر  پروژه های متعددی را در سراسـر  کار  در طول سـالیان متمادی  از طریق 
کشـور و با  رضایت مشـتریان خود انجام داده ایم.

برخی از پروژه های ما عبارتند از:
))EPC سه ایستگاه کمپرسور گاز پارچین، سمنان و دشت بصورت پروژه

بستر سازی و ساخت و ساز پایپ رک های فاز 19 پارس  جنوبی
مشارکت در ساخت خط لوله سراسری ششم

 )PC ایستگاه کنترل گاز نیزار )پروژه
اجرای دو ایستگاه کمپرسور گاز در شهرستان اردستان و کاشان

ساخت و ساز دیوارحائل،  پناهگاه و نهر آب بتنی در  پارچین، سمنان و دشت 

رتبه:
گاز :1 نفت و 

ساختمان  و ابنیه : 1
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Web: www.radmechanic.com
Email: info@radmechanic.com
Fax & Tell:(+9821) 88555679 | 88554616
Add: Unit 82,8th Fl,Persia Tower,,13th 
St,Yousef Abad Ave,Tehran

راد مکانیک اهواز
RAD MECHANIC CO

 Rad Mechanic Ahwaz Co. is grade 1 in Oil and Gas Facilities and Equipments, the grade 2 in Industry 
and Mining, and also the grade 2 in Roads and Transportation. The company begun its activities under 
the name of Bahmani Rad Contractor in 1980 with Mohammad Bahmani Rad as the manager. The first 
awarded project was manufacturing and installation of two air compressor units in Aghajari Boosters 1 
and 3. The project was executed in the specified time frame and the company received a performance 
certificate for its outstanding work. Afterwards the company took part in projects related to oil and gas 
sectors for oil companies in central and south parts of the country.
Since 1991, the organization changed its name to Rad Mechanic Ahwaz Co. to develop its activities in 
the energy sector.
Having qualified and experienced executive personnel, allows the company to engage in research and 
assign particular resources to scientific deeds.
Our company is honored to have executed its assigned projects in the definitive timeframe according 
to the highest standards.
Supported by a full range of equipments and machinery and highly equipped workshops in addition to 
experienced executive and engineering staff and more than 25 years of history in a variety of projects, 
has empowered Rad Mechanic Ahwaz Co. to accomplish the assigned projects with highest quality 
standards and in the shortest time.
In order to be more successful we have strengthened our relations with other countries.
We have a strong procurement department which supports the project managers by supplying all 
required goods and equipments of a wide range from complicated machines like pumps and com-
pressors to very routine ones like pipes, flanges, fittings and etc.
Rad Mechanic Ahwaz Co. is ready to share its experience and knowledge to support other contractors 
as well.

Grades: 
Oil & gas: 1
Industry & Mining: 2
Road & Transportation: 2
Water: 5

کار نمـود و در ابتـدا پـروژه هـای اجرایـی و   شـرکت راد مکانیـک اهـواز از سـال 1347 در قالـب فعالیتهـای پیمانـکاری آغـاز بـه 
سـاخت در صنعـت نفـت را در دسـتور فعالیـت هـای خـود داشـته اسـت. پـس از انقـالب شـکوهمند اسـالمی و با محوریـت قرار 
گرفتن استفاده از توان داخلی،  این شرکت با تکیه بر تجربیات اجرایی پیشین وارد مرحله جدیدی در امور پیمانکاری گردیده 
و پـروژه هـای متعـددی هماننـد احـداث پاالیشـگاه، خطـوط انتقـال، احـداث چندراهه هـا، واحدهای بهره برداری و تسـهیالت 
سـرچاهی، راه سـازی و. ..... را بـه بهتریـن شـکل اجـرا نمـوده و موفـق به دریافت تقدیر نامه های متعـدد از کارفرمایان خویش 

گردیده اسـت.
از جملـه پـروژه هـای مهـم دردسـت اقـدام و نیـز پروژه های انجام شـده طی سـالیان گذشـته می تـوان به پروژه های زیر اشـاره 

نمود :
1. احداث خطوط لوله جریانی و تأمین و نصب تسهیالت سرچاهی به روش ) pc ( جهت 20 حلقه چاه در میدان نفتی یاران شمالی

کمانکوه و نصب تسهیالت سرچاهی و خط لوله جریانی چاه  کاال و خرید خط لوله جریانی چهار حلقه چاه تنگ بیجار و  2. تهیه 
کمانکوه موقعیت W014S تنگ بیجار و 

3. تهیه کاال و احداث ایستگاه ارسال/ دریافت توپک خط "42 داالن به مارون
4. پروژه احداث شبکه خطوط لوله گازفراز آوری چاههای خشکی درود )EPC( شرکت نفت فالت قاره

5. احداث 10 سلر و 30 کیلومتر جاده دسترسی در منطقه یادآوران
6. خرید کاال و اجرای توسعه میدان منصورآباد و احداث واحدهای تفکیک و خطوط انتقال نفت و گاز

7. احداث واحد تثبیت میعانات گازی و سرویس های جانبی پاالیشگاه شانول )پارسیان 2(
۸. احداث جاده فنس و گشت زنی سایت صنعتی اختر

کارگاه های فنی در  کاال،   خاطرنشان می نماید این شرکت با دارا بودن ماشین آالت ساختمانی و صنعتی،  انبار ماشین آالت و 
کارشناسان جوان و توانمند،   گذشته و همچنین بهره مندی از مدیران و  گرانبهای 40 سال  استان خوزستان و با تکیه بر تجربه 

کامل را جهت ارائه خدمت در انجام پروژه های ملی دارا می باشـد. آمادگی 

رتبه:
گاز: 1   نفت  

صنعت و معدن: 2
راه و ترابری: 2  

آب: 5
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Web: www.radira.com
Email: info@radira.com
Fax & Tell:(+9821)  22840111| 22841756
Add: No 37,6th Sarvestn,Pasdaran 
Ave,Shariati Ave,Tehran

رادیرا
RADIRA Co.

 Radira Company (Limited), was founded in 1981.With having more than 34 years of experience 
we have upheld our reputation in the construction and installation of oil and gas, petrochemical 
and water and wastewater treatment plants and continue to be one of the most experienced 
contractors in this industry.
We are proud to announce that we have successfully executed all of our projects according to the 
highest quality and international standards within the definitive time schedule and in line with our 
customers’ requirements. 

Our mission is to offer reliable service in the field of general contracting in the design, procure-
ment and construction on the national and international level. Our motto is to execute the projects 
with accurate programing and in compliance with the safety frameworks, time schedules, high 
quality and efficient costs.
Radira Company has also obtained the following certificates
ISO 9001: in quality management in the year 2008
OHSAS 18001 in the year 2007 
ISO 14001 in environment in the year 2004

HSE-MS 
Our field of activities:
Design, Procurement, Management and Construction of Civil, Mechanical, Electrical and Instru-
mentation services for the following fields:
Petroleum Refineries, Chemical & Petrochemical Plants , Storage Tank Farms , Water & Wastewa-
ter Treatment Plants , Oil , gas & Water pipelines , Power Generation Plants , Power Transmission 
Lines , Substations, Oil Pump & Gas Compressor Stations and Industrial Plants.

Grades:
Oil & Gas:1
Civil & Construction:1

 شرکت رادیرا )سهامی خاص(، در سال 1360 تأسیس گردیده و در حال حاضر با 30 سال سابقه فعالیت در ساخت و نصب در صنایع 
نفت و گاز، پتروشیمی و تصفیه خانه های آب و فاضالب، یکی از با تجربه ترین شرکتهای پیمانکاری در این زمینه می باشد.

کیفیت مطلوب، در زمان مناسـب و با بودجه تعیین  کارفرمایان از طریق اجرای پروژه ها با   افتخار ما توفیق در جلب رضایت 
گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه یک  کیفیت و  گواهینامه ISO 9001:200۸  در مدیریت  شـده اسـت. شـرکت رادیرا دارای 
گاز مـی باشـد عـالوه بـر ایـن، شـرکت رادیـرا موفـق بـه اخـذ گواهینامـه هـای OHSAS:2007 1۸001  در ایمنـی و  در رشـته نفـت و 

ISO  : 2004 14001در محیط زیسـت و  HSE-MSنیز شـده اسـت. 
رسـالت مـا عرضـه خدمـات قابـل اطمینـان در زمینه پیمانکاری عمومـی در پروژه های طراحـی، تأمین کاال و احداث در سـطح 
ملـی و بیـن المللـی اسـت. شـعار مـا برنامه ریـزی، آغاز، اجـرا و اتمام پروژه ها با رعایت کامل و دقیق چهارچوبهای ایمنـی، زمان، 

کیفیت تعهد شـده می باشـد هزینه و 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
کارهـای مربـوط بـه   طراحـی، خریـد و اجـرا،راه انـدازی و راهبـری پـروژه هـای صنعتـی، ابنیه،تأسیسـاتی،برقی و ابـزار دقیـق و نیـز 
گاز رسانی شهری و خرید  گاز و شبکه های  گاز و پتروشیمی شامل امور مربوط به پاالیشگاهها، خطوط لوله نفت و  صنایع نفت، 
و فـروش لـوازم مربـوط بـه امـور فـوق الذکر. طراحی،  سـاخت و نصب دسـتگاهها و ماشـین آالت صنعتی و خریـد و  فروش آنها و 
کارهای ساختمانی و بتنی،  محوطه سازی،  راه سازی،  خطوط انتقال آب و فاضالب و احداث تصفیه خانه  نیز طراحی و اجرای 
کاال  کاال و ماشین آالت مربوط به امور فوق. واردات و صادرات هر نوع  های آب و فاضالب،  ساخت و نصب و خرید و فروش 
گرفتن نمایندگی از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور توان افزایی  و 
کنسرسیوم  کنترل و اداره فعالیت های مشترک  گونه "مشارکت مدنی"،  کنسرسیوم و یا هر  در اجرای موضوع شرکت در قالب 

ها و مشارکت های مدنی متشکله، مدیریت پیمان MC، خدمات مهندسی.
گاز،  رتبه 1 رشته ساختمان و ابنیه،  رتبه 2 تأسیسات و تجهیزات و رتبه 5 رشته آب و نیرو   شرکت رادیرا دارای رتبه 1 رشته نفت و 

از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشد.

رتبه:
گاز :1 نفت و 

ساختمان و ابنیه :1
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Web: www.rampcogroup.com
Email: info@rampcogroup.com
Fax & Tell:(+9821) 88193878 | 88209878
Add: No 50 ,Bahrami St,Before 
Niayesh,Valiuasr Ave,Tehran

رامپکو -مهندسی 
نصب و نگهداری 
کارخانجات صنایع 
پتروشیمی
RAMPCO

 RAMPCO GROUP is a leading EPC and 
Maintenance contractor in Oil, Gas & Petro-
chemical industries. RAMPCO is one of the first 
private contractors in the Middle East. For over 
20 years, we have delivered world-class solu-
tions to a wide range of projects, from feasibili-
ty study to maintenance. During all these years 
we have executed our projects with the highest 
quality in terms of punctuality, qualification, 
safety and profitability.
• More than 20 years of experience
• 7 technical subsidiaries
• Over 5,000 employees
• International branches & offices
• 5 equipped workshops in Iran
• International certificates
Fields of Activity:
• EPC & Turn-key Projects
• Project Management
• Engineering
• Procurement
• Construction & Erection
• Manufacturing & Fabrication
• Maintenance & Overhaul
• Heavy Lifting
In These Business Areas:
• Oil & Gas Refineries
• Petrochemical plants
• Tank storage & Terminals
• Pipeline & Stations

• Steam Generation Units
• Utilities
• Renewable Energy
• Power Plants

Grades:
Civil and Construction: 1
Oil & Gas Industries: 1
Industry & Mines: 1
Installations & Equipment: 1
Water: 1
Power Industries: 2

Projects:
EPC contract of HDPE plant Mehr Petrochemi-
cal Company, with MES Co,
EPC contract of Acid Sulfuric Plant for National 
Cooper Company
Construction of Kavian Olefin Plant with ca-
pacity of 2 MMT
EPC contract of Abadan Mahshahr pipeline
EPC contract of Omidiye pump Station
EPC contract of Kerman Oil Depot
EPC contract of West Karoon Pump Station 
and its power transfer lines
EPC contract of Tabriz-Urmia pipeline and ter-
minals
EPC contract of Siri Island F&G systems
Construction of Gachsaran Olefin Plant with 
capacity of 1 MMT

 گروه رامپکو از پیمانکاران پیشرو بخش خصوصی صنعت نفت در ایران و خاورمیانه است که با بیش از 25 سال سابقه، هم 
 EPC&M کنون طیف گسترده ای از خدمات فنی - مهندسی را به مشتریان خود ارائه می دهد. رامپکو به عنوان یک پیمانکار ا

در واحدهای فرآیندی نفت و گاز و پتروشیمی، پاالیشگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و شیمیایی، مجتمع های نیروگاهی، 
واحدهای ذخیره سازی و خطوط انتقال، واحدهای سرچاهی و تأسیسات انرژی های تجدیدپذیر فعالیت دارد.

زمینه فعالیت شرکت:
واحدهـا،  نصـب  و  سـاختمان  تفصیلـی،  مهندسـی  و  طراحـی  دسـت،  در  کلیـد  و   EPC پروژه هـای  انجـام 
سـرویس های  و  نگهـداری  و  تعمیـر  کشـور،  از  خـارج  و  داخـل  تـدارکات  تجهیـزات،  تولیـد  و  سـاخت 
سـنگین فـوق  تجهیـزات  نصـب  حفـاری،  سـّیاالت  خدمـات  پـروژه،  مدیریـت  تعمیراتـی،   ویـژه 

 : 1۸001 OHSAS گواهینامـه   /  29001:2010 ISO/TS گواهینامـه  /  14001:2004 ISO گواهینامـه  /   9001:200۸ ISO گواهینامـه
)CSR( 2010 :26000 ISO گواهینامـه  / 2007

رتبه:
گاز: 1 نفت و 

ساختمان و ابنیه: 1
تاسیسات و تجهیزات : 1

صنعت و معدن :1
آب : 1
نیرو: 1
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Web: www.oico.ir
Email: info@oico.ir
Fax & Tell:(+9821) 26114673 | 26114671
Add: No 12,6th Koohestan St,Nobonyad 
Sq,Pasdaran Ave,Tehran

راه اندازی و بهره 
برداری صنایع نفت
Oil Industrial 
Commissioning 
& Operation Co

 OICO was established in 2011 to ignite the engine of commissioning in Iran which was never 
done by Iranians before. With a robust body of managers, OICO grew rapidly and expanded its 
scope of work professionally through knowledge-oriented strategies. OICO initiated its activity 
with SIRRI NGL project and further turned into the leading commissioning company in Iran by 
winning the SP 17/18 mega project. The founders have had the ambition to be independent in com-
missioning by all the previous valuable experience gained from projects and the local knowledge. 
OICO is now reputable not only locally but also in the region. Currently, OICO is taking a further 
step to gain international projects in hand and has signed MOUs with famous foreign Companies 
active in Commissioning and EPC. OICO has gained 11 certificates including IMS, PEM and MAKE 
which undeniably prove company’s proficiency, accuracy and competence in its field of expertise 
and also to be the leading company in South Pars and Oil projects. All the above are just a glimpse 
at this fast growing company. You can follow our website link bellow to know more about us.
www.oico.ir

 شـرکت راه انـدازی و بهـره بـردای صنایـع نفـت )OICO( از سـال 13۸5 فعالیـت هـای حرفـه ای خـود را در قالـب دپارتمـان راه 
کـره جنوبـی آغاز نمود. این شـرکت در   GS در فازهـای 9 و 10 پـارس جنوبـی و بـا مشـارکت شـرکت )OIEC( انـدازی شـرکت اویـک
گردیـد. شـرکت ُایکـو  گاز و پتروشـیمی تأسـیس  سـال 1390 و بـا هـدف ارتقـاء تـوان داخلـی در زمینـه راه انـدازی در حـوزه نفـت، 
کـه توانسـته در مدتـی کوتـاه بـه عنـوان شـرکتی پیشـرو در حـوزه فعالیـت هـای راه انـدازی، بهـره بـرداری، تعمیـر و  مفتخـر اسـت 
گاز و پتروشـیمی دسـت یافتـه و بدیـن منظـور "تمایـز در ارائـه خدمـات" را  نگهـداری و آمـوزش هـای تخصصـی در صنایـع نفـت، 

سـرلوحه اهـداف اسـتراتژیک خود قـرار داده اسـت.
ایـن شـرکت موفـق گردیـد در شـرایط تحریـم، بعنـوان اولیـن پیمانکار غیر دولتـی، راهبری و تولید از پاالیشـگاه NGL سـیری را به 

مـدت 15 مـاه بر عهده داشـته باشـد.
حضـور موفـق ایـن شـرکت در مـگا پـروژه هـای پـارس جنوبـی در حـوزه هـای مدیریـت پـروژه )MC(، خدمـات راه انـدازی، بهـره 
کارفرمایان محترم، مهر تأییدی است بر توان متخصصان این شرکت  کامل  برداری و تعمیر و نگهداری و با کسب رضایتمندی 

کشـور.خدمات: در راسـتای اجرای پروژه های عظیم پاالیشـگاهی 
مهندسی راه اندازی

مدیریت پیمان با رویکرد راه اندازی
تکمیل ساختمان و نصب

پیش راه اندازی
راه اندازی

Start up و تست عملکرد
بهره برداری، تعمیر و نگهداری

)Technical Preservation( نگهداری فنی
)OPERCOM )ICAPS پیاده سازی متدلوژی

)Technical Training( آموزش های تخصصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
 پروژه ها:

فازهای 17 و 1۸ پارس جنوبی )راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری(
فازهای 20 و 21 پارس جنوبی )راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری(

پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس )ستاره خلیج فارس(- راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری
پروژه پتروشیمی صدف )راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری(
پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی )فازهای 9 و 10  پارس جنوبی( تعمیرات

)MC( فاز 12 پارس جنوبی
پروژه NGL سیری )راه اندازی، بهره برداری و تعمیرات(

پروژه ایران LNG )نگهداری فنی(
پاالیشگاه گاز پارسیان )تعمیرات روزمره و اساسی(

طـرح توسـعه میـدان نفتـی آذر )خدمـات مهندسـی و مدیریت پیـش راه انـدازی و راه انـدازی، Start up، بهـره برداری، تعمیر و 
نگهداری(
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Web: www.pdsco.ir
Email: info@pdsco.ir
Fax & Tell:(+9821) 22554788 | 22574122-5
Add: Unit 6 & 7 & 8 ,No 26,Khodajoo 
Ave,Ekhtiyarieh Jonobi,Tehran

 راهبرد توسعه
طرحها )پیدسکو(
Project Development 
and Solution Co.

Activities:   
 PDSCO, as a leading engineering and managing contractor was founded in 2003 for the devel-

opment and promotion of project execution in the fields of energy, focusing mainly on oil, gas and 
petrochemical industries.

Our fields of activities are:
Engineering Services (Basic and Detailed)
Contract Administration
Planning and Project Control
Project Organization/ Management
Project Information System Development
Procurement Services
Construction Engineering Supervision & Management
Startup Supervision & Management

Grades:
Oil & Gas:2

 شـرکت مهندسـین مشـاور راهبرد توسـعه طرحها )پیدسکو( با تخصص خدمات مشـاوره ای واحدهای پاالیشگاه های نفت 
کوتاه از شـروع فعالیت شـرکت )حدود 10 سـال( توانسـته با ایجاد یک  که در زمان  گاز و صنایع پتروشـیمی این افتخار را دارد  و 
گاز کشور، به عنوان  کاران با سابقه و شناخته شده پروژه های کالن صنایع نفت و  تشکل سازمان یافته از مجریان و دست اندر 
مشـاور و مدیـر طـرح منتخـب کارفرمایـان،  مجـری طرحهـای زیـر بـوده و  بنحو احسـن وظایف محولـه را بانجام رسـانیده و یا در 

حـال اجرا می باشـد. 
پروژه های انجام شده: پروژه های در حال اجرا:

1-  مدیریـت طـرح توسـعه فازهـای 9 و 10 میـدان گازی پـارس جنوبـی     1- مدیریـت طرح احداث 2 واحد تولید متانول )سـبالن 
و دنا( در عسـلویه

2- نظـارت عالیـه و کارگاهـی پـروژه ذخیـره سـازی گاز طبیعـی سـراجه قـم )اولین پـروژه از این نـوع در کشـور(     2- مدیریت طرح 
افزایش تولید بنزین پاالیشـگاه بندرعباس

3- پروژه مهندسی پایه و تفصیلی طرح توسعه مخزن خلیج آغاجاری 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
کاال  و تجهیزات،  ساخت و نصب و راه اندازی  زمینه فعالیت این شرکت انجام خدمات مدیریت،  طراحی مهندسی،  تامین 
و بهـره بـرداری طرحهـای سـاختمانی،  تاسیسـات زیـر بنایـی و صنعتـی بصـورت توام و یا مجزا می باشـد. این شـرکت برای نیل به 
اهداف یاد شده در پروژه های خاص میتواند با مهندس مشاور و پیمانکاران داخلی و خارجی مشارکت نموده و همچنین به 
عملیات بازرگانی داخلی و خارجی مورد نیاز اقدام نماید شـرکت پیدسـکو موفق به اخذ رتبه 2  جهت انجام خدمات مشـاوره 

گردیده است. گاز پتروشیمی  ای واحدهای پاالیشگاه نفت و 

رتبه:
گاز :2 نفت و 
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Web: www.rahbordsazeh.com
Email: info@rahbordsazeh.com
Fax & Tell:(+9821) 22016945 | 22016944-6
Add: No 8,7th dead End,Takhti St,Fereshteh 
Ave,Tehran

راهبرد سازه 
Rahbordsazeh Co.

Rahbord Sazeh Company was established in 1997 by a group of engineers and experts in the oil 
industry who have had significant experiences in various fields. The main strategy of Rahbord 
Sazeh Group was to compensate the lack of foreign companies using all facilities and capabilities 
available in order to complete and execute the unfinished projects on a national level. Therefore 
a significant opportunity was created for internal experts to gain experience and expertise in na-
tional projects. Creating competitive capabilities in the company has led to the development of 
the company and has transformed us into one of the renowned and distinguished contractors in 
the    oil, gas and petrochemical industries.

Our fields of activity:
Activities: Range of Services: Project Management \ Commissioning, Training and Operation \ 
Construction Management & Construction \ Procurement \ Engineering Design \ Techno Eco-
nomic Studies \ Techno Economic Studies with at Field of Activities: Industrial Plant \ Offshore Oil 
& Gas Facilities \ Oil & Gas Production Facilities \ Gas Processing Facilities \ Petroleum Refinery \ 
Pipelines & Storage Tanks \ Petrochemical & Chemical Plants \ Power Generation & Transmission   

Grades:
Oil & Gas:1  

 شـرکت راهبرد سـازه به عنوان بزرگترین شـرکت در گروه صنعتی راهبردسـازه در سـال 1376 بوسـیله گروهی از مهندسـین و 
گردید. ایجاد قابلیتهای رقابتی در شرکت  که دارای سوابق متعددی در زمینه های مختلف بودند تشکیل  متخصصان نفتی 
گردید. شرکت راهبرد  گاز و پتروشیمی  منجر به توسعه شرکت و تبدیل آن به یکی از پیمانکاران رتبه 1 مطرح  در زمینه نفت و 
کارفرماهای دولتی و غیر  کلیه فعالیتهای مورد نیاز از مهندسی تا ساخت، خرید و اجرای پروژه ها را بصورت EPC و برای  سازه 
گاز، پتروشـیمی و نیرو ارائه نموده اسـت. در این پروژهها شـرکت راهبرد سـازه مسـئولیت عملیات  دولتی در پروژههای نفت، 
کارفرمایان محترم را  مهندسی، خرید و اجرای بخشهای سیویل، مکانیکال و برق و ابزاردقیق را عهده دار بوده است و رضایت 

به خاطر رعایت اسـتانداردها و نیازمندیهای آنها را جلب نموده اسـت.
گـروه راهبـرد سـازه جهـت جبـران عـدم حضورشـرکتهای خارجـی و بـا اسـتفاده از تمامـی امکانـات و قابلیتهـای موجـود اقـدام بـه 
تکمیـل و راه انـدازی پـروژه هـای ناتمـام ملی نموده اسـت و بدینوسـیله فرصت بسـیارمطلوبی برای متخصصیـن داخلی ایجاد 

گرانبهائـی در پـروژه هـای بزرگ ملـی بدسـت آورند. گردیـد تـا تجربـه هـای 
گاز و  ایجـاد قابلیتهـای رقابتـی در شـرکت منجـر بـه توسـعه شـرکت و تبدیـل آن بـه یکـی از پیمانـکاران مطـرح  در زمینـه نفـت و 

گردیـد. پتروشـیمی 
گاز و  ایجـاد قابلیتهـای رقابتـی در شـرکت منجـر بـه توسـعه شـرکت و تبدیـل آن بـه یکـی از پیمانـکاران مطـرح  در زمینـه نفـت و 

گردیـد. پتروشـیمی 
بطور کلی پروژههای شرکت در سه گروه اصلی زیر تقسیم بندی گردیدهاند:

1( مخازن ذخیره 
2( واحدهای پاالیش نفت و گاز در خشکی و دریا  

3( خطوط انتقال نفت و گاز

رتبه:
گاز :1 نفت و 

خدمـات قابـل ارائـه شـامل: مدیریـت پـروژه / راه انـدازی، آموزش و بهره برداری / اجرا و مدیریت سـاخت / تدارکات و خرید / 
طراحی مهندسی/ مطالعات فنی و اقتصادی / انتخاب تکنولوژی

 در زمینـه فعالیتهـای: واحدهـای صنعتـی / تاسیسـات دریائـی نفـت وگاز / تاسیسـات تولیـد نفت و گاز / تاسیسـات پاالیـش گاز / 
پاالیشـگاه هـای نفـت / خطـوط لولـه و مخـازن ذخیـره / واحدهـای پتروشـیمی / توزیـع و انتقـال نیرو

رتبه1 واحدهای پاالیشگاه نفت و گاز و پتروشیمی / رتبه 4 صنعت و معدن/ رتبه 5 نیرو/ رتبه 5 صنعت و معدن
پروژه های جاری شرکت راهبرد سازه :  

 .EPC 1( پروژه گاز رسانی به روستاهای فاقد گاز باقیمانده شهرستان های تربت جام و تایباد استان خراسان رضوی به روش
کامل، تسـت و تحویل، آموزش بهره برداری و  کاال، حمل، ترخیص، نصب، اجرای  2( طراحی و خدمات فنی مهندس تأمین 

 .EPC کردن بویلر واحد های نیروگاه بخار ایرانشـهر به روش نگهداری دوگانه سـوز 
3( افزایش ظرفیت سکوی NF-A قطر )پی اس-4( 

4( احداث کارخانه تولید بیودیزل با ظرفیت 250,000 تن متریک در مالزی
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Web: www.rsir.ir
Email: rahsazi.iran@yahoo.com
Fax & Tell:(+9821) 88964440 | 88952083
Add: Unit 17 ,No 5,Zarkosh Alley,Naderi 
St,Keshavarz Blvd,Tehran

راهسازی ایران
Rahsazi Iran Co.

 Rahsazi Iran Inc. is a privately held engineering and construction company, with over five dec-
ades of successful experience, hence providing world-class design, management, procurement 
and construction services to develop, engineer and construct projects for customers both in Iran 
and overseas.
We have devoted a sizable portion of our resources to strategically penetrate attractive markets 
around the globe.
This Company is an active member of the Association of Petroleum Industry Engineering and 
Construction Companies (APEC) and Export Society of Technical and Engineering services of Iran.
We are currently designing and constructing some of the world’s largest projects. As a result, 
today, a large percentage of our turnover is generated abroad.
Therefore we are one of the most international engineering and construction service providers 
in Iran.
The services we offer to our national and international clients covers nearly all segments of the 
construction markets, and we provide world-class services for the complete life-cycle of projects 
and continually enhance values for clients, partners, society and our shareholders.

Grades:
Civil & Construction:1
Road & Transportation:1

 شـرکت راهسـازی ایران  از جمله شـرکت های خصوصی مهندسـی و سـاخت و سـاز اسـت که بیش از پنج دهه  تجربه موفق، 
در اجـرای پـروژه هـای مختلـف و ارایـه خدمـات  طراحـی، مهندسـی، مدیریـت پـروژه،  تأمیـن تجهیـزات و اجـرای پـروژه هـا در 

داخـل ایـران و خـارج از مرزهـا دارد.
ما قسمت عمده ای از منابع خود را برای نفوذ به بازار های منطقه ای و بین المللی اختصاص داده ایم.

ایـن شـرکت یکـی از اعضـای فعـال انجمـن صنعـت نفت شـرکتهای مهندسـی و پیمانـکاری )APEC( و جامعـه صـادرات خدمات 
فنـی و مهندسـی ایران اسـت.

مـا در حـال حاضـر در حـال  طراحـی و اجـرای برخـی از بزرگتریـن پـروژه های بین المللی  در حارج از مرزها هسـتیم. در نتیجه این 
فعالیـت ، امـروزه درصـد زیـادی از در آمـد هـای ما در خارج از کشـور تولید می شـود.

این شرکت در حال حاضر یکی از بین المللی ترین شرکت های مهندسی و ساخت و ساز در ایران است.
کـه مـا بـه مشـتریان ملـی و بیـن المللـی ارائه می کنیم  تقریبا تمام بخش های پروژه های  سـاخت و سـاز را شـامل می  خدماتـی 
کنیم و همواره  شود. ما بهترین سرویس ها را در حد استاندارد های جهانی از ابتدا تا انتهای پروژه به مشتریان خود ارائه می 

بدنبال ایجاد ارزش افزوده برای جامعه، شـرکا، مشـتریان و سـهامداران خود هستیم.

رتبه:
ساختمان و ابنیه: 1

راه و ترابری:1
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Web: www.rezhanpey.com
Email: info@rezhanpey.com
Fax & Tell:(+9821) 22095816 | 26765597
Add: Unit 75,5 th Floor,No104,West 
Sarv,Saadat Abad Zone,Tehran,Iran

رژیان پی
Rezhyan Pey Co

 Rezhyan Pey (RP) has been established in 2004 to aim in providing engineering, construction 
and exporting services in the upstream and downstream fields of oil & gas, building, water, instal-
lation and equipment… to the region as well as participating in engineering and technical services 
based on the attendance of managers and qualified engineering team owning vast experiments 
that have been made and conducted over many years in construction within the country.  
Rezhyan Pey Objectives
• Aiming to gain the client and master developers satisfaction using the professional ethics and 
international standards.
• Effective use of knowledge management which is in conjunction with experiments in order to 
implementation and completion of turned over projects
• Stirring participation in oil & gas, civil, installation and equipment industries
• Developing activities on the existing facilities and machinery in all related fields
• Upgrading health, safety and environment protection (HSE) in the project execution site 
• Performing EPC and EPCF projects in the civil, oil & gas and water industries fields
• Infrastructure installation of oil & gas equipment and transmission lines
• Purchasing and installation of oil & gas equipment 
• Infrastructure , buying pipelines and industrial equipment, mechanical and electrical facilities of 
administrative, residential, hospital … 
Rezhyan Pey has implemented HSEQ objectives through international certificates including 
OHSAS 18001, HSE-MS, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.
Rezhyan Pey is honored as the first and only GM crops high technology laboratory manufacturer 
in Iran as well as constructing more than 22 projects successfully within a short period from its 
establishment which some of them are listed as below:   
• Construction of 64 -bed Hospital-Jask
• Construction of two blocks (9 floor bldg) of 5 Azar Town-Sanandaj 
• Development and construction of Municipality Department of Technical Assistance and Civ-
il-Bandar Abbas
• Partial executive operation of Persian Gulf Star Refinery- Bandar Abbas 
• Waste water treatment Plant-Bandar Abbas

  شـرکت رژیـان پـی بمنظـور مشـارکت در عمـران و توسـعه 
صنعتی کشور وهمچنین صدور خدمات فنی ومهندسی در 
حـوزه هـای نفـت وگاز،ابنیه،آب،تاسیسـات وتجهیـزات،... به 
کشـور در سـال 13۸1 بـا حضـور مدیـران ومهندسـین  خـارج از 
مجرب که دارای تجارب گسترده در سراسر کشور هستند  با 
هدف اعتال و باروری تجربه وتخصص در قالب شـرکت فنی 

گردید.  ومهندسی تاسـیس 
توانایی های شرکت

• انجام قراردادهای EPC و EPCF دررشته های ابنیه، نفت 
و گاز وآب

• زیر سازی محل نصب تجهیزات نفت وگاز و خطوط انتقال 
• خرید و نصب تجهیزات صنعتی نفت و گاز 

• ساختمان های بلندمرتبه و پلهای بتنی وفلزی     
• پـروژه هـای سـاختمانی در قالـب انبـوه سـازی و محوطـه 

سـازی 
• بسترسـازی، تهیـه و نصـب خطـوط لوله و تجهیزات صنعتی، 
اداری،   سـاختمانهای  ومکانیـک  بـرق  وتاسیسـات  ابنیـه 

… بیمارسـتانی  مسـکونی،  
• ساخت ونصب سوله های چند منظوره سبک وسنگین 

• ساخت واجرای سازه های هیدرولیکی در رشته آب 

• سیستم های جمع آوری، تصفیه،  ودفع فاضالب 
همچنیـن رژیـان پی به منظور تحقق اهـداف HSEQ تا کنون 
موفق به اخذ صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار و تامین 
 OHSAS  اجتماعـی و همچنیـن گواهینامـه هـای بین المللـی
 14001:2015  ISO و    9001:2015  HSE-MS،  ISO   ،1۸001

شـده است.
ایـن شـرکت بیـش از 22 پـروژه در زمینه هـای مختلـف اجـرا 

نمـوده اسـت.  
 - تختخوابـی   64 بیمارسـتان  توسـعه  سـاختمان  احـداث   •

سـک جا
• احداث 2 بلوک 9 طبقه شهرک 5 آذر -  سنندج

• احـداث حـوزه معاونـت فنـی و عمرانـی شـهرداری -  بنـدر 
عبـاس

• بیمارستان سوانح سوختگی - بندر عباس
• پژوهشگاه پیشرفته تولید محصوالت ترا ریخته - کرج

• عملیـات اجرایـی بخشـی از پاالیشـگاه سـتاره خلیج فـارس - 
بنـدر عباس

• تصفیه خانه فاضالب بندر عباس - بندر عباس
• اجرای اسکلت ساختمان فنی و بهره برداری - چغارت 
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رکیندژ 
Rakindej CO

Web: www.rakindej.ir  
Email: info@rakindej.ir
Fax & Tell:(+9821) 22141790 | 22141795
Add: No66,Shahid Hosseini  St, Sahrdari Blv, 
Saadat Abad , Tehran, Iran

Founded in 1995, Rakindej Co. (PJSC) was registered under No. 114266 in the Iranian Company 
Registration General Office focusing on development of civil and infrastructure projects of the 
country.
We have been growing fast during the past years and have been awarded formidable projects, 
due to our clients trust and the high quality of our services. The optimum performance of Rakindej 
in project execution is having confidence to its qualified personnel and Engineering team. Rakindej 
Co. has obtained Grade 1 in civil & construction activities from the Management and Programming 
Organization of Iran in 2003.
It is worthy to mention that during the last 20 years, Rakindej Co. has executed more than 40 
projects all around the country to the full satisfaction of its clients (96 to 100% satisfaction by 
received testimonials) ,without any delay in execution of each single project.Rakindej is ready to 
share experiences gained in industrial structures, hospitals, hotels and malls with Iranian or Inter-
national clients.
Strong and fast execution of projects simultaneously in different cities in Iran needs a very profes-
sional project management, very efficient procurement team, engineering back up, site coordina-
tion and integrated management that all is done in Rakindej Co.
Rakindej Co. obtained ISO 9001 from “Tüv Nord” Co. Germany
Rakindej grades granted by the Management and planning Organization (MPO) are as follow: 

Grades:
• Civil & Construction: 1
• Installations & Equipment’s: 1
• Water: 4
• Oil & Gas: 5
• Industries & Mines:5
A list of our current under construction works:
Farmaniyeh Mixed-use Complex
Vertical Parking of Emem Khomeini Hospital
Mellat Bank, Tehran branches management building
Zahedan 200 beds hospital
Bouroujerd 229 beds hospital

ارائـه  هـدف  بـا   1374 سـال  تیرمـاه  در  رکینـدژ  شـرکت   
اجـرای  و  مدیریـت  تجهیـزات،  تامیـن  مهندسـی،  خدمـات 
پـروژه هـای سـاختمانی، تاسیسـاتی و صنعتـی، تحـت شـماره 
114266 در اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری 

گردیـد. تاسـیس  تهـران 
ایـن شـرکت بـا بیـش از بیسـت سـال سـابقه فعالیـت، ارائـه 

قالـب: در  خدمـات 
• ساختمان های مسکونی،  آموزشی،  اداری و تجاری

• ساختمان های بیمارستانی،  بهداشتی و درمانی
و  گاز  نفـت،   حـوزه  در  صنعتـی  هـای  سـاختمان  و  ابنیـه   •

شـیمی و پتر
• ابنیه و ساختمان های صنعتی در حوزه معادن و فوالد

• احداث مخازن ذخیره آب و نفت
• اجرای سازه های سنگین بتنی و فلزی

هـای  سـازمان  و  موسســات  بـه  کشـور  خــارج  و  داخــل  در 
کلیــه پـروژه هـای  کنـون  کـه تـا  کارفرمایــی ؛ افتخـار مـی نمایـد 
کیفیـت مطلـوب و بدون  مورد تعهـد خود را بـدون استثناء با 
تاخیـر و در اغلـب مـوارد زودتـر از موعــد مقــرر قـراردادی بـا 
کارفرما، اتمام و به بهــره برداری رسـانده  کیفیت مورد تایید 

اسـت.
گواهـی نامـه صالحیـت معاونـت برنامـه  ایـن شـرکت دارای 

ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به شماره 55277 
مـورخ 1394/04/09 تـا تاریـخ اعتبـار 139۸/04/07 بـه شـرح 

زیـر می باشـد.

رتبه:
ابنیه و ساختمان : 1

تاسیسات و تجهیزات :1 
آب: 4

صنعت و معدن :5 
گاز: 5 نفت و 

لیست پروژه های در دست اجرا به شرح ذیل می باشد:
1. پروژه مجتمع اداری - تجاری فرمانیه

آموزشـی  تختخوابـی  بیمارسـتان 200  سـاختمان  تکمیـل   .2
زاهـدان

3. احداث پارکینگ طبقاتی بیمارستان امام خمینی
پنـج  منطقـه  ملـت  بانـک  سرپرسـتی  سـاختمان  احـداث   .4

تهـران
5. تکمیـل عملیـات سـاختمانی و تاسیسـاتی بیمارسـتان 229 

تختخوابـی بروجـرد 
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Web: www.zankoco.com
Email: zanko@zankoco.com
Fax & Tell:(+9821) 88983400 | 88976842-3
Add: Unit 7,3rd Fl,No 25 ,2nd 
St,YousefAbad,Tehran

زانکو خاور - مهندسی
Zanko khavar Eng Co.

Zanko Engineering Company was founded in 2005 with the aim of designing and construction of 
water (potable and process) and wastewater (municipal and industrial) treatment facilities. We 
have been improving our Engineering knowledge, and increasing our capacities in construction of 
water and wastewater treatment plants. Thanks to the experience and expertise of its managers it 
is active in the design and implementation of various projects in the fields of water and wastewa-
ter, including: consulting , Engineering services ( E ) , Construction (C), Procurement (P) , Supplied 
and construction (PC) and contracts for design , procurement and construction (EPC) .

Grades:
Water:3

گرافی شرکت:  شرکت مهندسی زانکو  در تاریخ 13۸4/06/12 به شماره ثبت 254076 در تهران به ثبت رسیده است.   بیو 
ایـن شـرکت بـا توجـه بـه تـوان و ظرفیـت هـای موجـود نسـبت بـه نصـب و راه انـدازی پکیـج هـای مختلـف در پتروشـیمی مبیـن،  
گاز بید بلند و اخیرا  کرمانشاه،  نیروگاه آب سنگین اراك،  پاالیشگاه  گلپایگان،  اسید سیتریك و اوره آمونیاك  مارون،  بندر امام،  
کن سـایت نفتی سروسـتان و سـعادت آباد و نصب و راه  نسـبت به تهیه و سـاخت پکیج های شـیمیایی و تصفیه آب برج خنک 
اندازی کلیه تجهیزات الکترومکانیکال و تأسیسات پتروشیمی فجر 2 و همچنین تهیه،  ساخت و نصب فیلترها و تصفیه آب  برج 

کسـیژن مس خاتون آبـاد اقدام نموده اسـت.  خنـک کـن کارخانـه تولید ا

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
گیری از توان فنی و مهندسـی پرسـنل و با عنایت به سـوابق و تجربیات مدیران ارشـد خود  شـرکت زانکو از بدو تأسـیس با بهره 
تـوان فعالیـت در زمینـه طراحـی و اجرایـی پـروژه هـای مختلـف در حـوزه آب و فاضـالب بصـورت مشـاوره،  خدمـات مهندسـی 

) E (،  سـاخت و اجـرا ) C (،  خریـد ) P (،  تأمیـن،  نصـب و اجـرا ) PC ( و قراردادهـای طـرح و سـاخت تـوأم ) EPC ( را داراسـت. 
همچنین دارای رتبه سه در رشته آب - رتبه پنج در رشته تأسیسات و تجهیزات - رتبه پنج در رشته نیرو می باشد.

رتبه:
آب: 3
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Web: www.zolal-iran.com
Email: info@zolal-iran.com
Fax & Tell:(+9821) 22844611 | 27190
Add:  No 42,Mozafarnejad St,Upper than 
Mirdamad Blvd,Shariati Ave,Tehran

زالل ایران 
Zolal Iran Co.

 Zolal Iran Co. is a Grade 1 EPC contractor 
with more than 3 decades of experience in 
construction of municipal and industrial water 
and wastewater treatment plants in Iran. With 
more than 120 engineers working in different 
disciplines a vast amount of experience has 
been amassed to deliver projects in the best 
possible manner. The projects which have been 
executed by our company include building 
conventional municipal water and waste water 
treatment plants, pumping stations and pipe-
lines along with multiple projects being imple-
mented by cutting edge technology for oil, gas 
and petrochemical industries. We have also 
executed large desalination facilities for pet-
rochemical complexes hence becoming one of 
the renowned and leading companies in these 

fields. Zolal is an ISO 9001, 14001 & 18001 certi-
fied company and it has obtained the following 
contracting grades from the Iranian 
In the past few years Zolal has started working 
and implementing projects in the neighboring 
countries such as Iraq and Central Asian coun-
tries. 

Grades:
Installation & Equipments:1
Water:1
Oil & Gas:5

 شـرکت زالل ایـران بـا 30 سـال تجربـه و نیـز سـابقه طوالنـی 
و درخشـان و همچنیـن دارا بـودن باالتریـن رتبـه )رتبـه یـک( 
در رشته های آب، تأســیسات و تجهیزات وطرح و ســاخت و 
نیز فعالیتهای اجـــرایی از برترین پیمانکاران حاضـــر در عرصه 

صنعـت آب و فاضـالب مـی باشـد.
ایـن شـرکت دارای واحدهـای مختلفـی از جملـه مهندسـی، 
اجرا، کنترل کیفیت، قراردادها- پیمانها و فروش و مناقصات 
و... بـوده و فعالیتهـای اصلـی آن در طراحـی , خریـد , سـاخت 
, اجـرا , نصـب , راه انـدازی , نظـارت بـر اجـرا , آمـوزش, ارائـه 
خدمـات بهـره بـرداری و تعمیر و نگهـداری , فروش تجهیزات 

گـردد. طبـق سـفارش, خدمـات پـس از فـروش خالصـه مـی 
تأسیس شرکت در تاریخ هفدهم تیرماه 1363 در اداره ثبت 

گرفته است. شرکتها در  تهران صورت 

پروژه در حال انجام برون مرزی:
• سـاخت تصفیه خانه و خط انتقال آب شهــر الفجــر - اسـتان 

ذیقــار)واقع در کشـور عـراق(
به ظرفیت  2000مترمکعب در ساعت

پروژه های انجام گرفته و در حال انجام در وزارت نفت:
• تصفیه خانه آب )WTP( تاسیسات جانبی متمرکز پتروشیمی 

I فجر
Iتوسعه واحد آب پتروشیمی فجر •

 II پیش تصفیه و تصفیه خانه آب پتروشیمی فجر •
• پروژه آبرسـانی به مناطق نفتخیز جنوبی آزادگان، یادآوران، 

جفیر
• احداث آبگیر و واحد تصفیه خانه آب پتروشیمی دماوند به 

EPCC صورت
دمیـن  آب  کلرزنـی،  هـای  پکیـج  سـاخت  تهیـه،  طراحـی،   •

1300  &  1200  NGL مایـع  گاز  و  گاز  کارخانجـات 
• تصفیه خانه صنعتی و غیر صنعتی پاالیشگاه گازی کیش

 Deoiling/Potable/polishing هـای  پکیـج  تحویـل  و  تهیـه   •
فازهـای 9 و 10 پـارس جنوبـی

 Deoiling/Potable/polishing هـای  پکیـج  تحویـل  و  تهیـه   •
فازهـای 20 و 21 پـارس جنوبـی

• تهیه و تحویل پکیج Deoiling فازهای19 پارس جنوبی
• تهیه و تحویل پکیج Deoiling فازهای12 پارس جنوبی 

•  Refrigeration Package فاز 20و21 پارس جنوبی
پروژه های انجام گرفته و در حال انجام در وزارت نیرو:

• تصفیـه خانـه آب باباشـیخعلی اصفهـان بـه ظرفیـت 7/5 
ثانیـه مترمکعـب در 

• تصفیـه خانـه آب شـهر رشـت، بـه ظرفیـت 3 مترمکعـب در 
ثانیه

• تصفیه خانه آب الرستان،  به ظرفیت 1 مترمکعب در ثانیه
• تصفیه خانه آب شرب شهر کرمان، به ظرفیت 3 مترمکعب 

در ثانیه
• تصفیه خانه آب شهر چابهار،11۸9 لیتر در ثانیه

ک، 27/1 متر مکعب در ثانیه • تصفیه خانه آب شهر ارا
• تصفیه خانه فاضالب شهر یزد، 150000نفر 
• تصفیه خانه فاضالب شهر قم، 250000نفر

• تصفیه خانه فاضالب شهر بندرعباس320000 نفر
• تصفیه خانه فاضالب شهر شیراز، به ظرفیت 300000 نفر.

• تصفیـه خانـه فاضـالب شـهر اصفهـان، بـه ظرفیـت ۸00000 
نفـر. ..

رتبه:
آب : 1

تاسیسات و تجهیزات : 1
گاز : 5 نفت و 
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Web: www.zirasas.com
Email: info@zirasas.com
Fax & Tell:(+9821) 88824970 | 88842178-9
Add: 2nd & 5th Fl,No 144,Before Taleghani 
,Iranshahr Shomali Ave,Tehran

 زیراساس
 سهامی خاص
Zir Asas 

 ZirAsas Company was established in 1978 on the basis of implementing and developing civil 
projects as a general contractor. Since 1985 it has specifically entered in oil and gas projects and 
has continued to execute various projects in this arena till now. Implementation of Oil and gas 
pipelines with diameters up to 56 inches, execution and development of oil and gas field’s surface 
facilities and processing units are among its projects.
Our fields of activities include:
- Oil & gas pipelines (pipelines, gas compressor stations, oil pump stations)
- Oil & gas field’s development (Surface facilities)
- Oil & gas process units
This company has obtained Grade One in oil & gas from the Management and Planning Organi-
zation of the Iranian government.

Grades:
Oil & Gas:1

کنون در این عرصه فعال می باشد.  گردید و تا  شرکت زیراساس در سال 1357 بمنظور اجرای پروژه های عمرانی تأسیس 
گاز  گاز فعالیت مستمر داشته است.  اجرای خطوط لوله نفت و  از سال 1364 بعنوان پیمانکار تخصصی در پروژه های نفت و 
گاز و اجرای واحدهای فرآورشی  با اقطار مختلف تا 56 اینچ، اجرای تاسیسات سطح االرضی طرح های توسعه میادین نفت و 

از جمله  این پروژه ها اسـت.     

زمینه فعالیت شرکت و  رتبه: 
گاز،    انجـام خدمـات فنـی،  مهندسـی و سـاخت پـروژه هـای صنعـت نفت و بطور اخـص اجرای پروژه های خطــــوط لوله نفـت و 
گاز و  گاز و ایسـتگاه هـای پمپـاژ نفـت،  تأسیسـات سـطح االرضـی طرحهـای توسـعه میادیـن نفـت و  ایسـتگاه هـای تقویـت فشـار 
گاز از سـازمان  واحدهای فرآورشـی از جمله تخصص های این شـرکت می باشـد.این شـرکت دارای پایه یک در رشـته نفت و 

مدیریـت و برنامـه ریزی کشـور اسـت.  

رتبه:
گاز: 1 نفت و 
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Web: www.jalkeh.com
Email: info@jalkeh.com
Fax & Tell:(+9821) 88403265 | 88403049
Add: 2nd Fl,No 38,Motahari Ave, Tehran

ژالکه 
Jalkeh Co.

Jalkeh Company was initiated in 1987 as a private joint stock company with the goal of construc-
tion, execution, design and equipment supply of industrial projects and urban facilities. The com-
pany has employed hundreds of engineers and technical staff specialized in different fields during 
3 decades of experience in various projects. Through the years, it has enhanced its capabilities 
more than ever and is ready to carry out industrial, civil and infrastructural projects inside and 
outside Iran.

Fields of activity:
Design, procurement, fabrication and erection of storage tanks and pressure vessels. Design and 
executing electrical, mechanical and civil building facilities, design and execution of building and 
civil projects, execution of water, oil and gas pipeline, pump-house and pump stations, design 
and execution of urban infrastructures and industrial and refineries equipment, erection of power 
plants, electrical substation and power transmission lines, design and execution of industrial in-
frastructures and water treatment and waste water management.

Grades:
Oil & Gas:1
Installation & Equipments:1
Civil & Construction:1

 شـرکت ژالکه در سـال 1366،  به عنوان شـرکت سـهامی خاص به ثبت رسـیده و هدف از تاسـیس آن انجام طراحی،  تامین 
کارهای پیمانکاری و  و تجهیزات،  ساخت و اجرای پروژه های صنعتی و تاسیسات شهری بوده است.ژالکه با سال ها تجربه در 
جذب صدها نیروی متخصص در زمینه های مختلف،  توانایی های خود را بیش از پیش افزایش داده و قادر به انجام پروژه 

کشور می باشد. های صنعتی، عمرانی و تاسیساتی در داخل و خارج 

رتبه:
گاز :1 نفت و 

تاسیسات و تجهیزات :1
ساختمان و ابنیه :1
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Web: www. satrapjonoub.co.ir
Email: info@satrapjonoub.co.ir
Fax & Tell:(+9821) 88042496 | 88044029
Add: No 1,Yekom Sharghi Aley,North Seoul 
St,Niyayesh highway ,Tehran

ساتراپ جنوب 
satrap jonoub Co.

South Satrap Company was established in 1993. The company is consisted of a team of high-
ly-skilled engineers, a procurement and supply division in addition to its equipment and modern 
operating machinery. Using our experienced execution teams and hardware facilities in alignment 
with the global management systems, has enabled us to implement 30 projects in the oil and gas 
industry which is a testament to our capabilities.

Our field of activities:
Providing services such as basic and detail engineering, procurement, design and constructing  
buildings and blast resistant buildings, electrical substations, roads, underground and underwa-
ter pipelines; installation of mechanical and rotary equipment, electrical and instrument devices; 
commissioning petrochemical and production units, pump and compressor stations, gas injection 
and gathering units, etc.  
Procurement of fixed and rotary equipment, pipe, electrical and instrument devices, telecommuni-
cation packages and towers, valves, fittings, safety and firefighting equipment from domestic and 
foreign suppliers; providing technical manual, installation and commissioning instruction.

Grades:
Oil & Gas:1

کاال،  گردید. این شرکت با دارا بودن تیم مهندسی، واحد بازرگانی و تدارکات    شرکت ساتراپ جنوب در سال 1372 تاسیس 
تجهیـزات و ماشـین آالت مـدرن عملیاتـی و تیـم هـای مجـرب اجرایـی و بـا بهره گیری از سیسـتم های مدیریتـی روز دنیا، قریب 
کـه انجـام پنج پـروژه EPC در این میـان گواهی بر توانمندی های  گاز ایـران بـه انجـام رسـانده  بـه 30 پـروژه را در صنعـت نفـت و 

این شـرکت می باشد.

زمینه فعالیت و رتبه:
گاز و رتبه یک  این شرکت با دارا بودن رتبه صالحیت طرح و ساخت صنعتی نوع یک و رتبه پیمانکاری پایه یک در زمینه نفت و 
مشاوره در رشته تاسیسات و روزمینی، رتبه سه مشاوره در واحدهای پاالیشگاهی و رتبه سه مشاوره در خطوط انتقال نفت و 
گاز و پتروشیمی در زمینه های تاسیسات روزمینی و باالدستی، خطوط انتقال و احداث  کلیه پروژه های نفت و  گاز آماده انجام 

گاز از منابع داخلی و خارجی می باشد. واحدهای پاالیشگاهی، طراحی و خرید تجهیزات و کاالهای نفت و 

رتبه:
گاز :1 نفت و 
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Web: www.eccpi.com
Email: info@eccpi.com
Fax & Tell:(+9821) 88501272 | 88501272
Add: Dorrin Bld,No 180,13/5 
Alley,Abolfathkhani St,Eram Blvd,Shiraz

ساختمان و نصب صنایع 
پتروشیمی
Petrochemical 
Industries Erection 
and Construction Co

 Erection and Construction Co. (ECC) was established in August 1989 as an executive branch of 
the ministry of petroleum and the national Iranian petrochemical company in order to carry out 
major construction projects and also to transfer modern technologies of Oil, Gas, and Petrochem-
ical industries to the country. ECC has carried out 45 mega projects, from which 5 projects are still 
in progress: Abadan Refinery, Bandar Abbas Refinery, Shiraz-Marvdasht Urea project and 2 other 
Petrochemical Projects in Bandar Assaluyeh. 
The company is among the leading companies in the petrochemical industry in Iran.
This company and its group of subsidiaries are able to execute projects all from the start of writing 
feasibility studies to the operation and production phases.

Grades:
Oil & Gas:1
Installation & Equipment:1
Civil & Constructoin:1

    شـرکت سـاختمان ونصـب صنایـع پتروشـیمی بعنـوان بـازوی اجرائـی وزارت نفـت و شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی در سـال 
گاز و پتروشـیمی اجـرا نموده و به تولید رسـانده اسـت. این  کنـون 45 پـروژه عظیـم در صنایـع نفـت،  136۸ بـه ثبـت رسـیده و تـا 
کنون 5 پروژه عظیم در صنایع نفت و پتروشـیمی در پاالیشـگاه آبادان، پاالیشـگاه بندرعباس، مجتمع پتروشـیمی  شـرکت هم ا
مرودشـت - شـیراز و پـروژه هـای پتروشـیمی در بنـدر عسـلویه را در دسـت اقـدام دارد. ایـن شـرکت حائـز مقـام برتـر در صنایـع 

کشـور می باشد. پتروشـیمی 

زمینه فعالیت شرکت و  رتبه:
  EPC گاز و پتروشـیمی را با توان مدیریت اجرائی 25 میلیون نفر- سـاعت در سـال و بصورت کلیه پروژه های نفت،  این شـرکت 

کار در سـال می باشـد. کنون در حال ارتقاء توانمندی خود به 40 میلیون نفر- سـاعت  به انجام می رسـاند و هم ا
گذار شده را از مطالعات امکان سنجی تا تولید  این شرکت بکمک شرکتهای زیر مجموعه خود بصورت هلدینگ پروژه های وا
را، بـه انجـام مـی رسـاند.این شـرکت دارای رتبـه: ممتـاز از معاونـت برنامـه ریـزی و نظـارت راهبردی نهاد ریاسـت جمهـوری می 

باشد.

رتبه:
نفت و گاز:1

تاسیسات و تجهیزات :1
ابنیه و ساختمان :1
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Web: www.notashafra.com
Email: info@notashafra.com
Fax & Tell:(+9821) 81293439 | 88734548
Add: No 10,HaghParast Alley,Sarafraz 
St,Beheshti Av,Tehran

نوتاش افرا
Notash Afra

 Farab Construction Company (Notash Afra) established in 2008, is specialized in “Construction 
and Installations” of huge industrial and infrastructural projects locally and globally, benefiting 
from qualified and experienced manpower as well as implementation know-how.
We are determined to enhance our technical and executive level through ISO certificates; and to 
develop our business as one of the leading companies in Oil, Gas, and Petrochemical industry in 
I.R. Iran. Enjoying the services of experienced personnel, and application of an exceptional mix of 
updated technologies have turned Farab Construction Company into a trustworthy service provid-
er locally and internationally.
Some of our exceptional projects are:
South Pars Gas Field Development, Utility units of phases 22-24
Persian Gulf Star Refinery
Pardis Petrochemical Complex (phase 3)
Sabz-ab Rey, Razan Pump Station
Assaluyeh Gas Condensate, AG piping

Grades:
Installations & Equipment:   1 with three authorized activities
Construction and Building:   3 with three authorized activities
Power:     3 with three authorized activities

گروه فراب" تاسـیس شـد. شـرکت نوتاش افرا با در   شـرکت نوتاش افرا در سـال 13۸7 به عنوان شـرکت "سـاختمان و نصب 
کارآزموده و مجرب و دانش اجرا در بخش "ساختمان و نصب" پروژه های بزرگ صنعتی و زیربنایی در  اختیار داشتن نیروهای 

کشـور فعالیت می نماید. داخل و خارج از 
کار خود به  شـرکت نوتـاش افـرا مصمـم بـه اعتـالی سـطح فنـی و اجرایـی از طریـق گواهینامـه هـای ایـزو و توسـعه حـوزه کسـب و 
عنـوان یکـی از شـرکت هـای پیشـرو در صنعـت نفـت، گاز و پتروشـیمی در ایـران اسـت. بهره منـدی از خدمات پرسـنل مجرب و 
بکارگیری تکنولوژی های به روز، این شرکت را به یك ارائه دهنده قابل اعتماد در حوزه خدمات در سطح کشور و جهان تبدیل 

کرده اسـت.
برخی از پروژه های منتخب شرکت عبارتند از:

• طرح توسعه گازی پارس جنوبی، واحدهای تأسیسات فازهای 22 تا 24
• پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

• مجتمع پتروشیمی پردیس )فاز 3(
• پروژه سبزآب ری، ایستگاه تقویت فشار رازان

• پروژه میعانات گازی عسلویه، خط لوله روزمینی

رتبه: 
• تأسیسات و تجهیزات:  1 

• ابنیه:    3
• نیرو:    3
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Web: www.sariak.com
Email: sariak@sariak.com
Fax & Tell:(+9821) 88764455 | 3-88733812
Add: No 24,12th st,Eshghyar 
St,Khoramshahr St,Tehran

ساریاك 
Sariak Integrity 
Solutions Co.

 Sariak Integrity Solutions is the major supplier, system Integrator and vendor for Telecom-
munication, Electronic Surveillance and fire and safety systems for Oil , Gas , Refinery , Petro-
chemical as well as power plants and Metallurgical  Industries. 
We are the professional / Exclusive partner of SIEMENS , INDUSTRUNIC , FIREDOS, NAVTECH 
, SENSITRON , ICOM , Air Fire.

کارشناسـان خـود در طراحـی،  گردیـده و بـا پشـتوانه تجربـه 29 سـاله مدیـران و  ک در سـال 1369 تأسـیس   شـرکت سـاریا
گاز و پتروشـیمی، مس، فوالد و دیگر صنایع ایران و دارا بودن نمایندگی های رسـمی از  مشـاوره و اجراء پروژه های نفت و 
کارخانجات و سازندگان معتیر و بیش از دویست پروژه اجرا شده در صنایع مذکور، آمادگی کامل خود را جهت انجام پروژه 
کارگاه و ماشـین آالت و تجهیزات تسـت و آموزش مورد نیاز جهت بـرآوردن نیازهای  هـا اعـالم مـی دارد. ضمنـًا ایـن شـرکت 

فنـی پـروژه های مختلف را نیز داراسـت.

ک به شرح ذیل می باشد: الف( خدمات شرکت ساریا

کلیـه سیسـتم های اعالم و اطفـاء حریق اتوماتیک، پیجینگ - اینترکام، تلفن  انجـام پـروژه بصـورت  EPC - تأمیـن تجهیـزات 
صنعتی و دوربین مداربسـته 

انجام پروژه بصورت نصب و راه اندازی - نظارت بر نصب و راه اندازی در صورت درخواست  
انجـام مشـاوره فنـی پـروژه هـای صنعتـی - تأمیـن لـوازم یدکـی - خدمـات پـس از فـروش - آمـوزش کلیه سیسـتم هـای ارائه 

شده 
    ب( نمایندگی های رسمی از کارخانجات و سازندگان معتبر: 

• سیستم های اعالم و اطفاء حریق اتوماتیک 
SIEMENS - FIREDOS - RAPIDROP - NSC- S.A.srl - AIRFIRE

• سیستم های اعالم نشت گاز
SENSITRON

• سیستم های پیجینگ - اینترکام و تلفن صنعتی
INDUSTRONIC - FHF )FUNKE+HUSTER+FERNSIG( - COMNE

 NAVTECH - SIEMENS - VEILUX

زمینه فعالیت شرکت و رتبه: 
 طراحی، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های اعالم و اطفاء حریق اتوماتیک، پیجینگ، اینترکام، تلفن صنعتی 

و دوربین مداربسته، سیستم های رادیویی و شبکه
اهم محصوالت:

   تأمیـن تجهیـزات سیسـتم هـای اعـالم و اطفـاء حریـق اتوماتیـک، پیجینـگ، اینتـرکام، تلفـن صنعتـی و دوربیـن مداربسـته، 
سیسـتم هـای رادیویـی و شـبکه.

عضویت در وندور لیست ها: 
POGS  گاز پارس •  شرکت نفت و 

•  شرکت مناطق نفت خیز جنوب
•  شرکت نفت مناطق مرکزی

•  شرکت نفت فالت قاره
•  شرکت ملی صنایع پتروشیمی

•  شرکت ملی گاز ایران
•  شرکت ملی پاالیش و پخش 
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Web: www.sazehpardazi.com
Email: info@sazehpardazi.com
Fax & Tell:(+9821) 88632190 | 88635850
Add: No 6,20th St,Kordestan 
highway,Tehran

سازه پردازی ایران-
مهندسین مشاور
Sazeh pardazi 
iran consulting 
eng.co.

 Sazeh Pardazi Iran Consulting Eng. Co.
Having more than 28 years of experience, 
Sazeh Pardazi Iran Consulting Engineering Co. 
(SPI) we have always intended to remain on 
balanced and sustainable growth path since the 
establishment of the company in 1989 and we 
rely on our advanced technical knowledge, en-
joying talented staffs and having a positive atti-
tude to the future and a willingness to challeng-
es. In this way, we always try to keep in mind 
the sense of responsibility to our collaborators 
and clients, understanding of facts and respect 
for humanity. And now, with 500 completed 
projects in Iran and overseas, having first grade 
in Oil, Gas and Petrochemical units, Oil & gas 
pipeline corridors and Coast port and marine 
structures, in addition to 13 grades in most engi-
neering disciplines, with hope to a bright future, 
we are still thinking on development.  This com-
pany has 6 different departments: Energy and 
Industry, Coast, Port & Marine structures, Water 
& Environment, Architecture and Structure, Ge-
otechnic & Geophysic and Surveying & Hydrog-
raphy.  In Energy & Industry department which 
is in charge of Oil, gas and petrochemical pro-
jects, Oil & Gas Pipelines, Tank Farms, Utilities & 
Offsite and Industrial Projects, with utilization of 
professional experts, provides engineering ser-
vices, management, procurement and collabo-
ration with other companies to carry out EPC & 
EPCF projects.

Grades:
Structures: 1
Construction of ports: 1
Residential, commercial, industrial & military, 
office buildings : 1
Geotechnical: 1
Hydrographic & land Surveying : 2
Oil, gas and petrochemical refining units: 2
Oil & gas pipelines: 3
Water and wastewater facilities: 3
Roads: 3
Dams: 3
Geographic Information Systems (GIS): 3
Irrigation and drainage networks: 3

Selected project list:
•  off-Site & Utility, 2nd Phase Petrochemical 
Complex
•  Mokran Feed and Product Transition Pipeline 
& Corridor 
•  Mokran Petrochemical complex Tank Farm
•  Siri LPG and Condensate Loading Facilities 
(EPC)
•  Flare Gas Recovery (FGR), 3 Refineries
•  Electrical, Control & instrumentation sys-
tems, Phase 15 & 16

 در طول فعالیت مهندسـین مشـاور سـازه پردازی ایران از 
بـدو تأسـیس در سـال 136۸، همـواره بـرآن بوده ایم تا با تکیه 
کارکنان مسـتعد، نگرش  بر دانش فنی پیشـرفته، اسـتفاده از 
مثبـت بـه آینـده و اشـتیاق بـه چالش،در حال توسـعه مـداوم 
کردیـم حـس مسـئولیت  و متـوازن باشـیم. در ایـن راه سـعی 
کارفرمایـان، درک واقعیـت هـا و  پذیـری در برابـر همـکاران و 
احتـرام بـه بشـریت را همـواره در ذهـن خـود داشـته باشـیم و 
کنـون بـا  بیـش از 500 پـروژه اتمـام یافتـه در داخـل و خـارج  ا
کشـور، بـا دارا بـودن رتبـه یـک در زمینـه واحدهـای پاالیشـگاه 
بنـدر  گاز،   و  نفـت  انتقـال  پتروشـیمی، خطـوط  و  گاز  نفـت، 
سـازی و سـازه هـای دریایـی و سـیزده رتبـه دیگـر در زمینـه 
هـای کاری  مختلـف بـا امیـد بـه آینده ای روشـن همچنان به 
توسـعه مـی اندیشـیم. ایـن شـرکت دارای 6 بخـش مختلـف 
انـرژی و صنعـت،  سـازه هـای دریایـی،  آب و محیـط زیسـت،  
سـازه و معمـاری،  ژئوتکنیـک و ژئوفیزیـک و نقشـه بـرداری و 
کـه متولـی  گرافـی مـی باشـد. بخـش انـرژی و صنعـت  هیـدرو 
گاز و پتروشـیمی،  آفسـایت و یوتیلیتـی،   پـروژه هـای نفـت و 
صنعتـی   پروژه هـای  و  فراسـاحل  لولـه،   خطـوط  مخـازن،  
مـی باشـد، بـا بهـره منـدی از تخصـص همـکاران حرفـه ای 
کاال و  خـود، بـه ارائـه خدمـات مهندسـی، مدیریـت، تـدارک 
همچنیـن همکاری با دیگرشـرکت ها بـرای اجرای پـروژه های 

پـردازد. مـی   EPCF,EPC

رتبه ها:
سازه: 1

بندرسازی و سازه های دریایی: 1
ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی : 1

ژئوتکنیک: 1
نقشه برداری زمینی هیدروگرافی: 2

واحدهای پاالیشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی: 2
خطوط انتقال نفت و گاز: 3

تاسیسات  آب و فاضالب: 3
راه سازی: 3
سدسازی: 3

3 :)GIS(سیستمهای اطالعات جغرافیایی
شبکه های آبیاری و زهکشی: 3

لیست پروژه های منتخب
•     آفسایت و یوتیلیتی فاز دوم پتروشیمی عسلویه

ک و محصـوالت تولیدی  •  کریـدور خطـوط لولـه انتقـال خـورا
مجتمع های شـهرک پتروشـیمی مکران)چابهار(  

•  مخـازن ذخیـره سـازی، خطـوط لولـه انتقـال مجتمـع هـای 
شـهرک پتروشـیمی مکـران در بنـدر شـهید بهشـتی

•  تأسیسات بارگیری میعانات گازی طرح NGL سیری
)F.G.R( بازیافت گازهای مشعل  •

•  برق و ابزار دقیق فاز 15 و 16 پارس جنوبی
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Web: www.sazeh-khavar.com
Email: admin@sazeh-khavar.com
Fax & Tell:(+9821) 88788459 | 88207485
Add: 3rd east Unit,no 279,Between Africa 
And Valiasr,Daastgerdi Ave,Tehran

سازه خاور
Sazeh Khavar Co.

 SazehKhavar Company was founded by a group of experienced and professional engineers 
with the objective of participating in civil and industrial projects in the year 1985. Successful execu-
tion of numerous projects across the country has enabled us to become one of the most reputable 
companies in our field in Iran. Our group of qualified experts enables us to execute our projects 
with accuracy within the specified time-frame of the work and according to the international 
standards to meet our customers’ needs.
Some of our executed projects are:
Installation of the 10th olefin in Jam petrochemical, installation of the 7th olefin in Marun petro-
chemical, execution of Khorasan Steel, Shariati Combined Cycle Power Plant. 

Grades:
Civil & Construction:1
Industry & Mine:1

 شـرکت سـازه خـاور توسـط گروهـی از مهندسـین بـا تجربـه و حرفـه ای بـا هـدف شـرکت در پـروژه هـای عمرانـی و صنعتـی در 
کشـور ما را تبدیل به یکی از شـرکت های معتبر در  سـال 1363تاسـیس شـد. اجرای موفقیت آمیز پروژه های متعدد در سراسـر 
کارشناسان متخصص و با تجربه ما را قادر به اجرای پروژه ها با دقت باال و در چهارچوب  این زمینه نموده است. استفاده از 

زمانی مشـخص  و با رعایت  اسـتانداردهای بین المللی نموده اسـت.
برخی از پروژه های اجرا شده عبارتند از:

نصـب و راه انـدازی الفیـن 10 در پتروشـیمی جـم، نصـب و راه انـدازی الفیـن 7 در پتروشـیمی مـارون، اجـرای فـوالد خراسـان، 
نیروگاه سـیکل ترکیبی شـریعتی

رتبه:
ساختمان و ابنیه: 1
صنعت و معدن :1
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Web: www.sazehabi.com
Email: info@sazehabi.com
Fax & Tell:(+9821) 88090466 | 88077077-9
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Sq,Tehran

سازه های آبی 
Sazehaye Abi Co.

 Sazehaye Abi Company has over 3 decades of experience in the fields of constructing Water 
and wastewater treatment plants, sewage systems, execution of water pipelines and pump sta-
tions. Sazehaye Abi is one of the most recognized and reputable companies in the water industry 
in Iran.

Sazehaye Abi is actively involved in the design, procurement, fabrication, and erection and com-
missioning of projects in the following fields:

1- Water & Wastewater treatment 
2- Pipelines & pump station 
3- Dam & main canal
4- Desalination Plants
5- Industrial projects

Grades:
Installation & Equipment:1
Civil & Constructoin:1
Water:1
Oil & Gas: 5

 شـرکت سـازه هـای آبـی بیـش از سـی سـال تجربـه در زمینـه احـداث تصفیه خانه هـای آب شـرب و فاضالب و اجـرای خطوط 
لولـه و خـط انتقـال آب در ایـران مـی باشـد و بـه عنـوان یکـی از شـرکت هـای شـاخص در صنعـت تصفیـه خانـه و خطـوط انتقـال و 
ایسـتگاه هـای پمپـاژ آب و فاضـالب شـناخته شـده اسـت. شـرکت سـازه هـای آبـی در زمینه طراحـی، تامین تجهیزات، سـاخت، 

نصـب و راه انـدازی پـروژه هـای ذیـل فعالیـت دارد:
1- تصفیه خانه های بزرگ آب و فاضالب 

2- خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ
3- تاسیسات آب شیرین کن

4- پروژه های صنعتی 
کانال های اصل آب بر 5- سد و 

رتبه:
 آب :1

 تاسیسات و تجهیزات : 1
ساختمان و ابنیه : 1

گاز : 5 نفت و 
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Web: www.cyberind.com
Email: info@cyberind.com
Fax & Tell:(+9821) 88604499 | 88606201-9
Add: No 10,Tabrizi St,Shiraz Shomali 
Ave,Molasadra Ave,Tehran

سایبر صنعت
Cyber Industry Co.

 Established in 2004, Cyber Industry Company started its activities with the help of experienced 
engineers and now after 12 years of glorious experience is working in three fields of contracting, 
manufacturing and commercial activities.
Cyber Sanaat Company has the ability of performing technical and engineering services in the 
form of EPC and PC contracts in the fields of Oil & Gas, Petrochemical, Power, Water and Waste-
water, Steel, Cement and railways.
The company is capable of manufacturing different types of advanced control systems including 
Metering, WHCP, HIPPS, PLC, ESD, FCS & DCS and also Fixed and Withdrawable Electrical Panels.
Cyber Sanaat Company has the ability to supply specialized equipment including Instruments, 
Control Valves, Mechanical Valves, Pipes & Fittings and Industrial Pumps especially in Oil & Gas 
field.
In the field of management, the company has got IMS Certificates (ISO 9001, ISO 14001 and 
OHSAS 18001) from SGS.

Grades:
Oil & Gas: 2
Installations & Equipment’s: 2
Water: 4
Industry & Mines: 5
Power: 5

گرانبهـای مهندسـین بـا سـابقه و نخبـگان   شـرکت سـایبر صنعـت در سـال 13۸3 فعالیـت هـای  خـود را بـا اسـتفاده از تجـارب 
کنون پس از پشـت سـر گذاشـتن بیش از 12 سـال سـابقه درخشـان در عرصه صنایع مختلف کشـور  دانشـگاهی آغاز نمود و هم ا

در سـه شـاخه پیمانـکاری، تولیـد و بازرگانی فعالیـت دارد.
کاال، سـاخت، نصب، راه اندازی و  شـرکت سـایبر صنعت، توانایی انجام و ارائه خدمات فنی مهندسـی شـامل طراحی، تأمین 
نگهداری را در قالب قراردادهای پیمانکاری EPC وPC در صنایع مختلف اعم از نفت وگاز و پتروشیمی، نیروگاهی، برق، آب و 
کنترل و ابزار دقیق، تله متری و دیسـپاچینگ، برق و مکانیک  فاضالب، فوالد، سـیمان و خطوط ریلی در حوزه های تخصصی، 

دارا می باشـد.
کنترلی  شـرکت سـایبر صنعـت بـه عنـوان شـرکتی پیشـرو و مجهـز بـه دانـش روز دنیـا،  توانایـی طراحی و تولیـد انواع سیسـتم های 
پیشرفته اعم از DCS،FCS،ESD،PLC،HIPPS،WHCP، Meteringو همچنین تولید تابلوهای برق فیکس و کشویی را دارا می 

باشد.
شرکت سایبر صنعت با دارا بودن نمایندگی از کمپانی های معتبر اروپایی و آمریکایی، توانایی تأمین تجهیزات تخصصی شامل 

گاز دارا می باشد. کنترلی، لوله و اتصاالت و پمپ های صنعتی را  علی الخصوص در حوزه نفت  و  ابزار دقیق، شیرآالت 
گاز با  کشـور در رشـته های نفت و  گواهینامه صالحیت پیمانکاری از سـازمان برنامه و بودجه  شـرکت سـایبر صنعت با دارا بودن 
رتبه 2، تأسیسات و تجهیزات با رتبه 2، آب با رتبه 4،  نیرو با رتبه 5 و صنعت و معدن با رتبه 5 وهمجنین پروانه خدمات فنی و 
مهندسی در رشته برق، اتوماسیون و ابزار دقیق از وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت در انجمن های صنفی همسو با 
گاز و پتروشیمی، انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون  فعالیتهای خود از جمله انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، 
صنعتی، انجمن صنفی پیمانکاران تأسیسـات و سـاختمان، انجمن صنفی پیمانکاران آب وفاضالب،، انجمن مهندسـان برق و 
کنترل و ابزار دقیق از شـرکت های پیشـرو در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسـی  الکترونیك، انجمن بتن، انجمن مهندسـین 

جامـع در انـواع پروژه های صنعتی  می باشـد.
OHSAS1۸0،ISO14001:2004،ISO9001:200۸سیستم مدیریت یکپارچه( شامل( IMSگواهینامه همچنین این شرکت دارای 
گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری می باشد. کمپانی SGS سوئیس بوده و از شرکت های پیشرو در زمینه اخذ  01:2007از 

رتبه:
نفت و گاز:2

تاسیسات و تجهیزات:2
آب: 4

صنعت و معدن :5
نیرو: 5
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Web: www.siicoltd.com
Email: info@siicoltd.com 
Fax & Tell:(+9821) 88507703 | 88507702
Add: Unit 7,No 124,Shahid Ghandi St,North 
Sohrevardi Ave,Tehran

ساینا ایده ایرانیان
Sayna Iranian 
Idea Co.

 Sayna Ideh Iranian (SIICO) was established in 2011 with the collaboration of a group of senior 
experts in the industry. The main objective of this company was to promote Iran’s industrial po-
tentials and becoming self-sufficient according to the internal demands in various fields of the 
industry including:
Oil, gas, petrochemical, power pants, ports, water and sewage, buildings,

Our fields of activity:
a) Project Management 
b) Design and Engineering
• Feasibility Studies
• Basic & Detail Engineering
c) Procurement
• Purchase of goods from qualified local and international Manufacturers
d) Manufacturing
• Design and Manufacturing of Chemical and Polyelectrolyte Dosing Packages
• Design and Manufacturing of Reverse Osmosis (RO) Water Filtration Packages and De-Mineral-
ized (DM) Industrial Water Packages
• Design and Manufacturing of Automatic Self-Cleaning Water Filters and Sand  Filters
e) Installation and Construction
• Installation and Construction of Industrial Equipment and Machinery, Piping and Pipeline, Pres-
sure vessels and Storage Tanks, Electrical, Control, Instrumentation and Telecommunication
f) Commissioning and Maintenance
• Commissioning and Training Services

 شـرکت سـاینا ایـده ایرانیـان ) سـیکو( تحـت شـماره 410563 بـا همـت جمعـی از متخصصـان و کارشناسـان بـا تجربه صنعت با 
هـدف کمـك بـه تحقـق اهـداف خودکفایـی و ارتقـای قابلیـت های صنعتی کشـور در بخشـهای مختلـف پروژه هـا در حـوزه های 
گاز، پتروشـیمی، نیـروگاه، بنـادر و اسـکله، آب و فاضـالب و ابنیـه فعالیـت خـود را درسـال 1390 بـا رویکـرد  متنـوع از قبیـل نفـت، 

پیمانـکاری عمومـی )GENERAL CONTRACTOR( آغـاز نمـوده اسـت.
زمینه فعالیت:

الف( مدیریت پروژه ها
ب(    طراحی و مهندسی

• مطالعات امکان سنجی
• طراحی پایه و تفصیلی

ج(   تدارکات و تامین کاال
• خرید کاال از سازندگان معتبر اروپایی و آسیایی

د( ساخت تجهیزات
• طراحی و ساخت پکیج های تزریق انواع مواد شیمیایی و مواد پلی الکترولیت

DM و امالح زدایی آب صنعتی )RO( طراحی و ساخت پکیج های تصفیه آب از نوع اسمز معکوس •
• طراحی و ساخت سیستم های فیلتراسیون اتوماتیک خودشوینده آب و سیستم های فیلتراسیون شنی آب

د( اجرا و نصب 
کشـی و خـط لولـه، نصـب و اجـرای مخـازن فـوالدی، نصـب و اجـرای  • نصـب واجـرای تجهیـزات وماشـین آالت صنعتـی، لولـه 

کنتـرل، ابزاردقیـق و مخابـرات تاسیسـات بـرق، 
ه( راه اندازی و نگهداری

• ارائه خدمات راه اندازی و نگهداری
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Web:  www.scetiran.com
Email: info@scetiran.com
Fax & Tell:(+9821) 44420846 | 44420845
Add: No 55,Vakili St, Intersection,Shahin 
Jonobi St,Hemmat Highway,Tehran

 ستیران
مهندسان مشاور 
Scetiran Con-
sulting Eng CO.

 For over 40 years, SCETIRAN has successfully completed a wide variety of projects using 
well-proven project management skills and engineering expertise. The skills necessary to execute 
the project are brought together from domestic resources, part-time experts, and independent 
consultants. SCETIRAN normally employs over 300 multi-disciplinary task forces on projects. 
These include engineering, procurement and construction personnel to ensure the smooth flow 
of communication and information. SCETIRAN has six departments, including Oil and Gas, Dam 
and Hydropower, Rail Transportation & Environment, Supervision & Construction Management, 
Finance & Administration and Technical & Commercial Development Department to offer servic-
es of high quality, in accordance to each stage of a project’s development, namely: Engineering (E), 
Procurement (P), Management (M) and Construction (C).
Supported by its long lasting experience in important projects in a wide range of diversified 
fields, its knowledgeable and qualified personnel’s and its experienced management, SCETIRAN 
achieved ISO 9001:2008 from SGS Group of Switzerland. 
 SCETIRAN has achieved the following consulting Grades from the management and planning 
organization of Iran:
Also, SCETIRAN has achieved Grade 1 in Contract proficiency in Oil & Gas pipelines, Tank farms 
and Pump Stations.

Grades:
Oil & Gas:1
Railways: 2
Construction of Dams: 3

 شـرکت مهندسـان مشـاور سـتیران در سـال 1352 بصـورت یـک شـرکت ایرانـی - فرانسـوی در ایـران تاسـیس شـده اسـت. 
کلیـه  سـتیران از سـال 1365 بصـورت یـک شـرکت تمامـا ایرانـی در آمـده و فعالیـت هـای خـود را ادامـه داده اسـت. ایـن شـرکت 
خدمـات مـورد نیـاز هـر پـروژه را بـا بهتریـن کیفیت شـامل خدمات مهندسـی و طراحـی )E(، تهیـه و تـدارکات کاال )P(، سـاخت و 
اجرای طرح )C( و مدیریت طرح )MC( و یا هرگونه ترکیبی از آنها ارائه می نماید.زمینه فعالیت های شرکت در بخش های نفت 
 )Environment( و محیـط زیسـت )Rail Transportation( ترابـری ریلـی ،)Dam & Hydropower( سـد و نیـروگاه ،)Oil & Gas( گاز و 
می باشـد. در راسـتای نیـل بـه اهـداف فـوق و اجـرای پـروژه هـای مختلف سـتیران موفـق بـه اخـذ  ISO9001-200۸   و صالحیت 

هـای انجـام خدمـات در رشـته  های ذیل گشـته اسـت:
- پایه 1 مشاور در رشته نفت و گاز زیر شاخه خطوط انتقال نفت و گاز

- پایه 1 پیمانکاری در رشته نفت و گاز زیر شاخه خطوط انتقال نفت و گاز
- پایه 2 مشاور در رشته نفت و گاز زیر شاخه تاسیسات روزمینی و باالدستی

- پایه 2 مشاور در رشته راه آهن
- پایه 2 مشاور در رشته محیط زیست

- پایه 3 مشاور در رشته سدسازی
کنون دوره  کار و امور اجتماعی نموده و هم ا همچنین این شرکت اقدام به اخذ صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، 

کارگری را با موففقیت به اتمام رسانیده است. کاررفرمائی و  های آموزش 



w w w . i r a p e c . c o m141

Web: www.sepcompany.ir 
Email: coeo@sepcompany.ir
Fax & Tell:(+9821) 88539232 | 88538150
Add: No 215,Motahari St,Tehran

سروش انرژی 
پارسیان
Soroush Energy 
Parsian Co.

 Soroush Energy Company was established in 2010 with the objective of becoming one of the 
leading general contractors in the field of energy, especially in oil, gas and petrochemicals. Em-
ploying more than 200 highly-skilled technical staff, we have been able to execute parts of the 
Procurement and implementation of south pars gas field in phases 13 & 14, 17 & 18.

Our fields of activity:
Engineering, Construction and procurement requirements of Oil, Gas, petrochemical and relevant 
industrial projects in an accurate, agile and flexible organizational structure considering the ben-
efits of all stakeholders. 

Grades:
Oil & Gas:1
Installation & Equipment: 4

گاز و پتـرو  کـه بـا هـدف تبدیـل شـدن بـه یـک پیمانـکار پیشـرو در حـوزه انـرژی بـه ویـژه نفـت،   شـرکت سـروش انـرژی پارسـیان 
گردید. انعقاد قرارداد انجام عملیات تأمین و تدارکات و اجرای بخشـی از پاالیشـگاه های  شـیمی در تاریخ ۸9/0۸/11 تأسـیس 
فاز 17و1۸،  13و14 پارس جنوبی با در اختیار داشتن بیش از 200 نفر نیروی مجرب وکارشناس از جمله پروژه های انجام شده 

این شـرکت می باشـد.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
کشـور بـا سـاختاری چابـک و  گاز و پتـرو شـیمی و صنایـع وابسـته آن  طراحـی،  اجـرا و تأمیـن نیـاز منـدی هـای پـروژه هـای نفـت،  

منعطـف و در راسـتای تأمیـن منافـع پایـدار و متـوازن همـه ذیفعـان خـود.
این شرکت دارای رتبه 1 نفت وگاز و رتبه 4 تأسیسات و تجهیزات و رتبه 5 صنعت و معدن میباشد.

رتبه:
گاز: 1 نفت و 

تاسیسات و تجهیزات : 4
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Web:   www.sepmc.ir
Email: info@sepmc.ir
Fax & Tell:(+9821) 88611207 | 88611201
Add: No 21,55th St,Asad Abadi St ,Yusef 
Abad ,Tehran  

سروش انرژی پویا
Soroush Energy 
Pooya Co.

 SEP provides full range of engineering, consulting and management services to oil, gas and pet-
rochemical projects from feasibility study to commissioning stages. SEP is to become the leading 
and the most reputable engineering and consulting firm by implementing creative engineering 
and management methods to assure clients to achieve their goals in terms of profit and sustaina-
bility. Our unique abilities include extensive knowledge about the local market and its characteris-
tics, fast and vast access to local professionals and flexible organization.
SEP is certified for 1st grade engineering and consultancy services for oil & gas refineries and pet-
rochemical plants as well as oil & gas pipelines and transferring systems (www.sepmc.ir).

Grades:
Oil & Gas:1
Facilities & Equipment: 4

گاز و پتروشـیمی در    شـرکت سـروش انرژی پویا که با هدف تبدیل شـدن به یک پیمانکار پیشـرو در حوزه انرژی بویژه نفت، 
گردید. تاریخ 13۸9/0۸/11 تاسـیس 

انعقـاد قـرارداد  انجـام عملیـات تامیـن و تـدارکات و اجـرای بخشـی از پاالیشـگاه هـای 17و 1۸، 13و14  پـارس جنوبـی بـا در اختیار 
داشـتن بیـش از 200 نفـر نیـروی مجرب و کارشـناس.

زمینه فعالیت شرکت:
طراحی و اجرا و تامین نیازمندیهای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته آن کشور که با ساختاری چابک و منعطف 

و در راستای تامین منافع پایدار و متوازن همه ذینفعان خود.

رتبه:
گاز: 1 نفت و 

تاسیسات تجهیزات :4
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Web: www.spic-co.ir
Email: info@spic-co.ir
Fax & Tell:(+9821) 22133049 | 22133046-8
Add: Unit 2,No 22,12th St,Saadat Abad 
,Tehran

سروش صنعت 
پارس
Soroush Pars 
Industry Co.

 SOUROSH PARS INDUSTRIALS CO¸ was established in 2006 in light and support of the special-
ty, skills, and records of the shareholders, making use of the technical and engineering capabilities 
existing in the group. This company is the executor of research and executive plans in the different 
industrial fields. The company is currently ready to render the services and assigned affairs in a 
full accuracy and quality in companies with the latest standards locally and overseas making use 
of the different records and skills in the execution of different research, technical and engineering 
projects, in a way that it will satisfy the employers in the best manner.
Currently, SOUROSH PARS INDUSTRIALS CO, hereby declares its readiness in order to carry out 
the related project actively.

Field of Activities:
1- Construction of Oil, Gas and Petrochemical Industries’ Projects in the form of EPC
2- Launching, Maintenance and Operation of the Pipeline Equipment network of Oil and Gas Re-
fining Equipment and Transportation in the Oil and Gas Industry
3- Procurement of Goods and Construction of Wellhead facilities and Flow pipelines
4- Commercial and Trading services and Procurement of Project’s Good
5- Construction of Access road and Foundation of Oil and Wells’ sites 

Grades:
Installation & Equipment’s: 3
Transportation & Construction: 5

 شـرکت سـروش صنعـت پـارس در سـال 13۸5 بـا پشـتوانه تخصـص و بـه همـت جمعـی از مهندسـین و متخصصیـن با تجربه 
گردیـد ایـن شـرکت مجـری طـرح هـای اجرایـی درزمینـه هـای مختلـف صنعتـی  گاز و پتروشـیمی تاسـیس  در صنعـت نفـت و 
است،همچنین با تجربیاتی که در زمینه اجرای پروژه های تاسیساتی در صنعت نفت وگاز اعم از خطوط انتقال و ایستگاه های 
کوهستانهای صعب  گاز در  تقلیل فشار و احداث مسیرهای دسترسی و محوطه سازی  برای استقرار دکل های حفاری نفت و 
العبور، پروژه های EPC علی الخصوص تسهیالت سرچاهی بر اساس آخرین استانداردهای جهانی و بین المللی جایگاه خود 
کسـب رضایت  کرده اسـت  و همواره تمامی سـعی و تالش خود را در جهت  کنار شـرکت های متعهد و خوش نام تثبیت  را در 

کارفرمایان محترم نموده اسـت. کامـل 

رتبه:
تاسیسات و تجهیزات :3

ساختمان و ابنیه :5
راه و ترابری: 5



w w w . i r a p e c . c o m 144

Web: www.sekafco.com
Email: info@sekafco.com
Fax & Tell:(+9821) 88066693 | 43909
Add: Sekaf Bld,No 3,Salamn Alley,North 
Sheikh Baei,Molasadra ,Tehran

سکاف- ساختمانی و 
تأسیساتی 
Sekaf Technical & Const 
Co.

Introduction
Sekaf top management always embraces 
alternative delivery methods to provide the 
most effective and efficient solutions for each 
project. Sekaf Technical and Construction Co., 
established in 1982, has built a remarkable 
reputation for delivering innovative solutions 
as a contractor in the various industries such 
as buildings, construction, roads and railways, 
pipeline, gas compressors and reducing sta-
tions, power stations and infrastructural facil-
ities.
Deep consideration to the Client’s satisfaction 
by means of the best performance in deliv-
ering the projects, simultaneously with the 
highly effective and innovative environment 
in projects execution, have made Sekaf a well-
known and reputable contractor company in 
the Iranian domestic industrial markets.
On the Clients’ requirements, the manage-
ment has always been obligated to provide 
the highest standards regarding their em-
ployees, safety and working conditions. The 
company has held a longstanding relationship 
built through years of outstanding quality and 
integrity with its clients.
Fields of Activity
Sekaf has provided superior specialty contract-
ing services with an ongoing passion to deliver 
quality, timely and profitable projects for vari-
ous clients and projects in the Iranian industrial 
market. The categories of successful projects 

have been listed as follows:
Oil, Gas and Petrochemical Industries: 

 Gas Compressor Stations (EPC Project)
 CGS EPC Project
 Bitumen Plants in South part of Iran (C Pro-
jects)
 Gas Transmission Pipeline (EPC Projects)
 Refinery Revamping & Infrastructural Devel-
opment (C Projects)
 Petrochemical Plants Revamping & Infrastruc-
tural Development (C Projects) 

Rail & Road Projects:
 Urban Railway Surface Construction in the 
Central part of Iran (PC Project)
 Subway Railway in the Central part of Iran (P 
Project)
 City Road Construction (C Projects)

Building Construction and Mass Development
 Sport Complex in the in the Central part of Iran
 Residential Towers
 Complex Buildings
 Landscaping
 Terminal Complex

Grades:
Oil & Gas:1
Road & Transportation:1
Civil & Construction:1

 شرکت فنی ساختمانی سکاف در سال 1361 شمسی توسط مرحوم غالمحسین صالحی در اصفهان تاسیس گردید و ظرف 
سیوپنج سال گذشته توانسته است ضمن توسعه روزافزون و هدفمند در ابعاد مختلف، به عنوان یکی از پیمانکاران خوشنام 
و معتبـر طرح_تامین_سـاخت)EPC( ایرانـی، بـا ارائـه راهکارهای مبتکرانه در پروژههای متعدد در صنعـت احداث به افتخارات 

شایستهای دست یابد. 
کیفیت تعهدات محولشـده، در  تعهـد عمیـق و واقعـی بـه رضایـت کارفرمایـان از طریـق بهتریـن عملکـرد در تحویل بهموقـع و با
بستر فضایی موثر و مبتکرانه در اجرای پروژه، از مهمترین نقاط قوت تاریخچه عملکرد سکاف نزد کارفرمایان محترم و متعدد 

دولتی در سـازمانها و وزارتخانههای مختلف بوده اسـت.
کارفرمایان محترم را در بکارگیری روشهای تحویل جایگزین در قالب راهکارهای اجرایی موثر  مدیریت شرکت سکاف همواره 
کارفرمایان مربوطه، همراهی مینماید. همچنیـن این مدیریت همواره  کارآمـد بـرای هـر پـروژه خـاص و بـر اسـاس اعالم نیاز  و 
نسبت به رعایت باالترین استانداردهای روز دنیا در ارتباط با کارکنان، ایمنی و محیطزیست و روشهای اجرایی متعهد میباشد.  
کیفیت با کارفرمایان مختلف در بزرگترین  این همراهی و تعهد، ظرف سالیان متمادی منجر به ایجاد روابط طوالنی عمیق و با

گردیده است. کشور  سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی در سطح 

رتبه:
گاز :1 نفت و 

ساختمان و ابنیه : 1
راه و ترابری : 1     
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Web: www.samasad.com            
Email: info@samasad.com
Fax & Tell:(+9821) 66009851 | 66061425
Add: Unit 17,3rd Fl,Shadmehr Bld,No 
399,Azadi St,Shadmehr Intersectin,Tehran

Samasad engineering company was established in 1985. Thanks to its qualified personnel and 
benefitting from own machinery and hardware equipment with software tools in addition to 
utilizing modern methods it has become one of the reputable companies in its field.
Our fields of activity:
This company is currently working in the fields of:
Implementation of heavy steel and concrete structures
Civil and construction operations
Road projects
Water transmission and pipelines
Installation of equipment
Instrumentation engineering
Designing and engineering of the detailed implementation plans in the large industrial projects 
like Oil,Gas and Petrochemicalprojects, mining industry, and hydro projects.

Grades:
Civil & Construction: 1
Water: 1
Installation&Equipment’s: 2
Oil & Gas: 5

گیری از نیروهای متخصص و   شـرکت مهندسـی سماسـد در سـال 1364 تأسـیس و این شـرکت پس از سـالها تجربه و با بهره 
کامل و توانا از ماشین آالت و تجهیزات و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و  همچنین در اختیار داشتن مجموعه 
بـه کارگیـری روش هـای نویـن،  موفـق بـه اخـذ پایه 1 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاسـت جمهوری در رشـته های 
گاز شـده  سـاختمان و ابنیـه  و آب،  پایـه 2 در  تأسیسـات و تجهیـزات و همچنیـن کسـب پایـه پنـج در رشـته راه و ترابـری و نفـت و 

است. 
کنـون ایـن شـرکت در زمینـۀ اجـرای سـازه هـای سـنگین بتنی و فلزی،  عملیات سـویل و سـاختمان،  پـروژه های راهسـازی،   هـم ا
انتقال آب و خطوط لوله،  نصب تجهیزات،  ابزار دقیق و طراحی و مهندسی جزئیات اجرائی در طرح های بزرگ صنعتی نظیر 

گاز،  پتروشـیمی،  صنایـع معدنـی و پروژه های آبی کشـور فعالیت می کند. پـروژه هـای نفـت،  

  

رتبه:
ساختمان و ابنیه: 1

آب: 1
تاسیسات و تجهیزات : 2نفت و گاز : 5

سماسد
SAMASAD Co.
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Web: www.sana-ir.com
Email: info@sana-ir.com   
Fax & Tell:(+9821) 88192293 | 88670280
Add: Unit 4,2Floor,No50,Babak Bahrami 
St,Africa Blvd,Tehran

 سنا اندیشه
 فن آوری اطالعات و 
خدمات صنعتی
Sana Andisheh Co.

 Introduction: 
Sana Andisheh was established in 1999 with the aim of optimizing the technical services in Petro-
chemical, Oil, and Gas industries. Sana Andisheh’s hard endeavors over the years have resulted in 
its qualification, cost control, and exceeding to reach its goals.
Having certificates in the highest grade, and records in cooperation with foreign companies, logis-
tic offices in abroad and more than 1500 personnel, the company can play a major role in Petro-
chemical, Oil, and Gas industries.

Fields of Activities:
• EPC Projects
• Procurement
• Construction
• Maintenance 

Grades:
• Oil & Gas Industries: 1
• Installation’s &Equipment’s: 2
• Industry & Mines: 5
• Power: 5

Experiences: 
Some major experiences is as below
• Distillation unit of Abadan Refinery (EPC)
• 5 desalters of Asmari Field in NISOC- Ahhwaz (EPC)
• Daily Maintenance and Overhaul of Aryasasol Petrochemical Co.
• Electrical and Instrumentation Maintenance of third Gas Refinery of SPGC

 شـرکت سـنا اندیشـه با توجه به ضرورت مدرن نمودن خدمات فنی در صنایع توسـط دسـت اندرکاران صنعت پتروشـیمی 
گاز و پتروشـیمی منجر به ارتقاء  در سـال 137۸ تاسـیس گردیـد. تـالش هـای بـی وقفـه همـراه با تجارب ارزنده در زمینه نفت و 
دانش فنی، توان مالی و توان تجهیزاتی و در نهایت تبدیل این شـرکت به یکی از شـرکت های بزرگ در زمینه های فوق شـده 

است.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
فعالیت های عمده شـرکت سـنا در انجام پروژه های پاالیشـگاهی، پتروشـیمی و خطوط لوله می باشـد. در حال حاضر شـرکت 
گاز،  مشـارکت هـای خارجـی، دفاتر پشـتیبانی خارج از کشـور و بیـش از هـزار و پانصد نفر  سـنا اندیشـه بـا داشـتن رتبـه یـک نفـت و 
گاز و  کشـور داشـته و همچنیـن قابلیـت اجـرای پـروژه هـای بزرگـی را در صنایـع نفـت و  پرسـنل، نقـش عمـده ای را در صنعـت 

پتروشـیمی دارا می باشـد. 

رتبه:
گاز: 1 نفت و 

تاسیسات و تجهیزات : 2
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Web:    www.sat-iran.com
Email: info@sat-iran.com
Fax & Tell:(+9821) 88427006 | 88427006
Add: Unit 8 ,5th Fl,No 22,Taghavi 
Alley,North Sohrevardi ,Tehran

 سنجش امکان طرح
مهندسین مشاور
SAT Consulting 
Engineers Co

 SAT Consulting Engineers is an economic and management consulting company which was 
established in early 1998 in Iran and is a 100% private joint stock company. 
SAT Consulting Engineers with numerous experiences in addition to its qualified professional of-
fers customized solutions based on clients needs to both public and private sectors.

Our filed of services include:
• Investment Advisory (Feasibility Study, Market Study, Business Planning, Pricing, Opportunity 
Study)
• Management Consultancy (Corporate Development, Mergers and Acquisitions, Enterprise Strat-
egy, Enterprise Architecture, Marketing Research Due Diligence)
• Economic and Social Research
• Management Contractor
• Digital Business Consultancy 
The economic sectors and industries in which we provide our services are:
- Free Zones, Special Economic Zones and Industrial Parks
- Oil, Gas and Petrochemical Sector
- Transportation Sector
- Tourism Industry
- Construction Industry and Mixed - Use Development
- Industrial Sector (Automotive, Agrofood, Electricity , …)
- Public Sector
We are a specialized, multi-disciplinary organization, whose operations are not limited to the bor-
ders. We mainly provide our advisory services to investors who are keen to be active in Iran.

Grades:
Economical Sevices: 1

کامال خصوصی می باشـد که در سـال 1376 تاسـیس   شـرکت سـنجش امکان طرح شـرکت خدمات اقتصادی و مشـاوره ای 
شد.

ایـن شـرکت بـا داشـتن تجـارب متعـدد و بـا اسـتفاده از متخصصیـن حرفـه ای خـود  آمـاده ارائه خدمات به شـرکت های بخش 
خصوصـی و بخـش دولتی می باشـد.

خدمات ما معطوف به موارد ذیل می باشند:
• مشاوره سرمایه گذاری )امکان سنجی، مطالعات بازار، برنامه ریزی کسب و کار، قیمت گذاری، مطالعه فرصت ها(

• مشـاوره مدیریـت )توسـعه شـرکت، ادغـام و مالکیـت هـا،  تعیین اسـتراتژی، برنامه ریزی سـازمانی، تحقیقـات بازاریابی انجام 
)Due Diligence

• تحقیقات اقتصادی و اجتماعی
• مدیریت پیمان

• مشاوره کسب و کار دیجیتال
بخش های اقتصادی و صنعتی که ما در آن به ارائه خدمات می پردازیم:

-  مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی
-  صنایع مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی

-  بخش حمل و نقل
-  صنعت گردشگری

 - صنعت ساخت و ساز و... 
-  بخش صنعت )خودرو، Agrofood، برق. ..(

-  بخش عمومی
کـه خدمـات ما به مرزهای کشـور محـدود نمی شـود. ما بـه طور  مـا یـک سـازمان متخصـص در چنـد رشـته تخصصـی هسـتیم، 

کـه مشـتاق به فعالیـت در ایران هسـتند خدمات مشـاوره ارائـه می نماییم. عمـده بـه سـرمایه گذارانـی 
درجات:

خدمات اقتصادی: 1
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Web:  www.sahandsazeh.com    
Email: info@sahandsazeh.com
Fax & Tell:(+9841) 37231727 | 37222329
Add: No86,Gahfari St,  Maragheh,East 
Azarbaijan ,Iran

سهند سازه البرز
 Sahand Sazeh 
Alborz Co

 Sahand Sazeh Alborz Co. is one of the best reputable companies in the country, and is highly ap-
proved by Iran’s national gas and petrochemical companies. It is nearly 6 years that we have been 
able to obtain and work with the highest level from the management and planning organization, 
in the fields of equipment and installation. By using human resources, up to date technology and 
machinery this company has the ability to perform EPC projects including:
 Design and engineering (E) Supplying goods (P) and implementation (C):

 
• Oil, gas , water pipeline and related installations 
•  Refinery , petrochemical and processing complexes installations
•  Well hands, gas gathering and injection installations
• Gas pressure and pump improvement stations

Grades:
Oil & Gas: 1
Installations & Equipment’s: 1
Road & Transportation : 4

گاز و پتروشـیمی می باشـد و قریب به ۸ سـال   شـرکت سـهند سـازه البرز یکی از مجریان پرسـابقه و مورد رضایت شـرکت های 
گیـری از  کـه بـا پایـه یـک از سـازمان مدیریـت در رشـته هـای تاسیسـات و تجهیزات فعالیـت می نماید. این شـرکت با بهره  اسـت 
نیـروی انسـانی متخصـص و تکنولـوژی روز و ماشـین آالت پیشـرفته، توانایـی انجـام پـروژه هـای EPC،  شـامل بخـش طراحـی و 

کاال )P( و اجـرا )C( را دارا مـی باشـد. مهندسـی )E(، تهیـه و تامیـن 

رتبه:
نفت و گاز:1

تاسیسات و تجهیزات: 1
راه و ترابری: 4

: )C(اجراء و راه اندازی ,)P( تهیه و تامین کاال ,)E(طراحی و مهندسی

 
• خطوط لوله انتقال نفت، گاز،  آب و تاسیسات وابسته

• تاسیسات پاالیشگاهی، پتروشیمی و مجتمع های فرآورش
• تاسیسات سرچاهی،  جمع آوری و تزریق گاز

• ایستگاه های تقویت فشار گاز  و تلمبه خانه ها
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Web: www.sayal-gs.com
Email: info@sayal-gs.com
Fax & Tell:(+9831) 36267959 | 36246698
Add: No 22,Moharam 11 Alley,Farshadi 
Alley,Charbag Bala ,Isfahan

 سیال گستر سپند
مهندسی 
Sayal Gostar 
Sepand  Eng.Co

Activities:
 Sayal Gostar Sepand ENG. Co. was established in the year 2003. The company with its highly 

experienced and qualified personnel is equipped to the most advanced machineries and has been 
involved in various oil and gas projects for many years, operating mostly in Iran and also expand-
ing to other countries over the past 12 years. During this period, our company has participated in 
various oil, gas and petrochemical projects around the country and by using our own machinery 
we have been able to achieve considerable success in providing engineering services in these 
projects. Our services include, design, procurement and equipment supply, execution and man-
agement of the projects according to the international standards.

Grades:
Oil & Gas:2 
Installation & equipment:2

 بیوگرافـی: شـرکت سـیال گسـتر سـپند در سـال 13۸2 بـا تکیـه بـر تجـارب علمی، مهندسـی، فنـی و اجرائـی مدیـران اصلی خود 
گاز و پتروشـیمی تأسـیس شـد. ایـن شـرکت بـا بکارگیـری  و بـا هـدف فعالیـت در زمینـه توسـعه صنایـع زیـر بنایـی همچـون نفـت، 
منابع انسانی متخصص و متعهد و همچنین تجهیز و تقویت امکانات ماشین آالتی خود توانسته طیف خدماتی شامل طراحی 
گاز و  مهندسـی اعـم از مفهومـی، پایـه و تفصیلـی، تأمیـن تجهیـزات، اجرا و مدیریت پروژه های صنعتی و بیشـتر در زمینه نفـت، 

پتروشـیمی ارائه دهد.

گسـتر سـپند در طی دوازده سـال خدمت صادقانه و تالش بی وقفه در اجرای پروژه های ملی  زمینه فعالیت: شـرکت سـیال 
گاز و پتروشـیمی و غیـره توانسـته به عنوان یک عضـو موثر گامی کوچک در جهـت ارائه  گـون نفـت،  مختلـف در شـاخه هـای گونا

خدمـات مهندسـی اعـم از طراحی، تهیه تجهیـزات، اجرا و مدیریت 
پـروژه هـای صنعتـی بخصـوص در زمینـه نفـت، گاز و پتروشـیمی بمنظور سـازندگی و اعتدال میهن عزیزمان بـر دارد که با لطف 
خـدای مهربـان در ایـن راه دشـوار بـا همراهـی پرسـنل مجـرب و متخصـص و فنـاوری دانـش محـور خـود و نیـز بهـره منـدی از 
گاز و  کنون با دریافت رتبه 2 نفت و  کسـب نماید. و هم ا تجهیزات و ماشـین آالت خود، توانسـته موفقیت های شـایان توجهی 
2 تأسیسات و تجهیزات در رشته پیمانکاری و رتبه 3 در رشته مشاور مشغول فعالیت در خصوص انجام پروژه های C،   PC و 

کشـور باشد.  EPC در سراسـر 

رتبه:
گاز : 2  نفت و 

تاسیسات و تجهیزات : 2
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Web:    www.safebana.com
Email: info@safebana.com
Fax & Tell:(+9821) 22816459 | 22816460
Add: No.519,Toranj Dead- End  Farmanieh 
Juntetion, North Pasdaran Ave,Tehran,Iran  

 سیف بنا
)فنی و مهندسی(
SAFE BANA  Co

 Safe Bana Construction Co. was founded in 2007 to contribute to construction projects on a 
local and international level. The company has collaborated with different construction groups 
including road construction, building construction, etc during the past years and is working with 
high technical and economic implementing experiences. By employing young and educated per-
sonnel along with experiences and skills of specialists, the company tries to ultimately use such 
potentials. The company aims to ensure on time the execution of its commitments with the best 
quality and reasonable costs and in this regard, it has employed 1400 direct personnel and 3150 
indirect personnel.

Grades: 
Civil & Construction: 1
Road & Construction: 3
Installation’s & Equipment’s: 3
Oil & Gas: 5
Geological exploration: 5

Titles gained by the Company

• Building orientation and mass
• Trends in water and wastewater
• Trends of Transportation
• Oil and gas
• Member of concrete
• Member of Mass in the management and implementation
• Member of contractors and building in Tehran
• Member of the Engineering Council
• Licensed ISO 9001, 14001, 10006 and 10002 in the construction industry
• Introducing company’s projects up to March 2014

 توسـعه زیـر سـاخت هـای عمرانـی هـر کشـور عنصـری بـس مهـم در قرارگیری آن کشـور در مسـیر پیشـرفت می باشـد. بهمین 
منظور  سـنگ بنای شـرکت سـاختمانی سـیف بنا گذاشـته شـد تا بسـتری باشـد جهت فعالیت های عمرانی دانش آموختگان با 
کنـار تجـارب سـازده متخصصـان ایـن صنعـت. از همـان ابتدای تاسـیس شـرکت، هـدف اصلی آن  فعالیـت در  انگیـزه جـوان در 
کوشش های  که  گردید. دیری نپایید  گذاری و فروش در سطوح داخلی و بین المللی تعیین  عرصه مشاوره،  اجراء،  سرمایه 
که در اندک زمانی شرکت جایگاهی درخور در صنعت ساختمان کشور پیدا  شبانه روزی شرکت به بار نشست و این چنین بود 

کـرد و سـبب شـد تـا مصمم تـر در راه تحقـق اهداف بعدی گام بـردارد. 
کنار مدیریت پویا و توانمند راز اصلی موفقیت در اجرای پروژه های شـرکت اسـت  جدیت،  عظم راسـخ  و تخصص پرسـنل در 

کاشـمر،  شـقایق سـاری و اسالمشـهر می باشـد. کوثر الهیه،   کارنامه موفق شـرکت در پروژه های بزرگمهر،   مصداق آن هم 
 حـال شـرکت بـا اجـرای بیـش از 300.000 مترمربـع پـروژه عمرانـی در قالـب تـدارکات و اجـراء،  پیمـان مدیریت،  سـرمایه گذاری 
کشـور و بـا اخـذ مجوزهـای الزم آمادگـی پذیـرش پـروژه هـای دیگـر سـاختمانی،  راه،  آب و  و فـروش،  مشـاوره و. .. در سـطح 

گـذاری و فـروش را دارد. گازی و سـرمایه  فاضـالب،  نفـت و میعانـات 
امیـد اسـت کـه در نهایـت بـا درایـت مدیـران ارشـد و تـالش پرسـنل نقشـی ارزنـده در آبادانی ایران عزیز داشـته و نام سـیف بنـا را در 

کیفیت سـاخت و اقتصادی ترین سـطح اجراء مطرح نماییم. باالترین سـطوح بین المللی به عنوان سـازنده ای امن با باالترین 

رتبه:
• رتبه 1 در زمینه ساختمان

• رتبه 3 در زمینه تاسیسات برقی و مکانیکی
• رتبه 3 در زمینه راه و ترابری

• رتبه 5 در زمینه نفت و میعانات گازی
• رتبه 5 در زمینه کاوش های زمینی

عضویت در انجمن ها:
• عضویت در انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی )اپک(

• عضویت در انجمن بتن ایران
• عضویت در انجمن صنفی انبوه سازان با رتبه 3 مدیریت و اجرا

• عضویت در انجمن شرکت های پیمانکاری و ساختمان استان تهران
• عضویت در سازمان نظام مهندسی
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Web:  www.civilsazeh.ir  
Email: info@civilsazeh.ir
Fax & Tell:(+9821) 22133049 | 22133046
Add: Unit 2, No 22, Aliakbar(12) St,Kaj Sq, 
Saadat abad-tehran - Iran  

سیویل سازه اریکه 
Civil Sazeh 
Arike Co

 Enterprises Civil Sazeh Arikeh based on the knowledge and technical capacity of its board 
members has been active in executing projects in oil, gas, construction of Roads, utilities with 
the purpose of developing the country. In this regard we have defined short, medium and long 
term goals in order to enhance the basic level of knowledge and ability of Iranian specialists and 
further increase the indigenous knowledge and use of technology in the country. We hope that 
by our trust in God, and the cooperation of our partners and clients we will be able  to serve our 
country and further develop it for future generations.

 شـرکت سـیویل سـازه اریکـه بـا اتـکا بـر دانـش و تـوان فنـی اعضـای هیـات مدیـره و دیگـر نفـرات مرتبـط و فعـال در زمینـه هـای 
کشـور  کالن  گذاری  گاز، تاسیسـات و راه سـازی به منظور تحقق اهداف و آرمان های خود مطابق با چشـم انداز و هدف  نفت، 
جمهوری اسالمی ایران در صنایع بخصوص صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و با توجه به داشتن تجربیات و سوابق اعضا، در این 
کار پویا و ارائه  گردیده. در این راسـتا با هدف نیل به خدمت رسـانی و تولید اشـتغال،  حوزه به صورت مسـتقل پایه ریزی و بنا 
خدمات فنی و مهندسـی با پشـتوانه خدمات مهندسـی و تکنولوژی خود و انجام پروژه های مختلف به عنوان یکی از شـرکت 
هـای فعـال در ایـن حـوزه خدمـت رسـانی مـی نمایـد. در ایـن راسـتا بـا تعییـن خـط مشـی هـا و حـدود وظایـف و تعییـن اهـداف 
کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلنـد مـدت خود به منظور ارتقاء پایه، سـطح دانش و توان نیروی متخصص ایرانی و تجهیـزات و با 
اتـکا بـر دانـش بومـی و اسـتفاده از تکنولـوژی روز و ارتقـاء پیوسـته، گام در ایـن عرصـه نهاده اسـت. امید اسـت با اتکا بر پـروردگار، 
همـکاری و همدلـی همیشـگی کلیـه همـکاران، فعـاالن و کارفرمایـان محتـرم در ایـن حوضـه بتـوان موفقیت هـای روزافـزون به 

کشـور بنماید. کالن  گذاری های  کشـور در راسـتای سیاسـت  جهت خدمت به 
گواهی پیمانکاری صادره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری

رتبه: 
راه و ترابری: 5

تاسیسات و تجهیزات : 5
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Web: www.shanul.com
Email: info@shanul.com
Fax & Tell:(+9821) 88091223 | 88581200
Add: No 31,5th Tohid St,Golha St,Darya 
Blvd,Qods Shahrak,Tehran

شانول فرآیند
Shanul Farayand 
Consulting  Engineers Co.

 Consulting Engineer:ShanulFarayand Co.
Shanul Farayand Co. is an independent international oil and gas consulting company based in 
Tehran and focused on the provision of integrated technical studies covering both the upstream 
and downstream sectors of the oil and gas industry. 
For over 10 years, Shanul Farayand has been offering services to numerous clients including inter-
national oil and gas companies. It is consistently praised for the quality of its oil and gas work and 
its success in meeting tight project schedules and working within budget. 
The recent rapid growth in demand for oil and gas has resulted in a significant increase in the 
range and volume of oil and gas consulting services that we provide.
Scope of services in the oil and gas and petrochemical industry:
Engineering and construction, management contract, management consultancy, construction 
and installation supervision, procurement services.

Projects: 
1. Engineering Supporting For ReshadatField
2. FesibilityStudy Of Ahwaz-2 Flare Gas Recovery 
3. EntekhabPetrochemical Complex In Qeshm
4. Isomerization Units of Bandar Abbas Gas Condensate Refinery including design and procure-
ment services
5. Lavan gas wells No. 2 & 3 facilities & 19 Km gas pipeline to Reshadat& Salman plants including 
detail design & procurement & services & project management 
6. GOHT &  KHT Units of Bandar Abbas Gas Condensate Refinery including detail design & pro-
curement services

Grades:
Oil & Gas:1

 فعالیـت شـرکت:  انجـام خدمـات مشـاوره ای شـامل طـرح و سـاخت،  مدیریـت پیمـان،  نظـارت سرویسـها پـس از سـاخت،  
مشـاوره راه اندازی و پیش راه اندازی،  مهندسـی خرید، تأمین تجهیزات،  اجرا و نصب در زمینه تأسیسـات و تجهیزات نفت،  
گاز و پتروشیمی،  تأسیسات،  مکانیک،  انرژی،  مخابرات،  زمین شناسی،  راه و جاده سازی،  شهرسازی،  معماری،  مدیریت و 

کلیـه عملیات بازرگانی مربـوط در داخل و خـارج ایران برنامـه ریـزی،  اقتصـاد و انجـام 

   ارائه خدمات عمومی پروژه های نفت،  گاز و پتروشیمی :
) Feasibility Study( تهیه مطالعات امکانسنجی     •

) Proposal Preparation( تهیه پیشنهادات شرکت در مناقصه     •

•     تهیه اسناد مناقصه )Invitation To Tender-ITT ( و رتبه: شرکت کنندگان
    ارائه خدمات در پروژه های نفت :

•     واحد های بهره برداری و فرآورش نفت
•     واحد های نمکزدایی نفت

•     کمپرسورخانه های گاز و واحدهای تقویت فشار
گاز •     خطوط لوله و پمپ خانه های  نفت و 

•     پاالیشگاههای نفت
گاز :    ارائه خدمات در پروژه های 

گاز و خطوط لوله •     واحدهای تقویت فشار 
•     پروژه تصفیه خانه،  واحدهای فرآورش و پاالیشگاههای گاز

  ارائه خدمات در پروژه های پتروشیمی :
•     پروژه های کوچک،  تاسیسات جانبی و آفسایت

•     پروژه های بزرگ پتروشیمی

رتبه:
نفت وگاز: 1
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Web: www.shabdizsanat.ir
Email: info@shabdizsanat.ir
Fax & Tell:(+9821) 88606976 | 88606976
Add: No201,Molasadra Ave,Tehran,Iran

 شبدیز صنعت 
آپادانا 
Shabdiz Sanat 
Apadana Co

 SHABDIZ SANAT APADANA Company is one of the most well-known and reputable companies 
for executing projects in the fields of energy and industry, which was originally founded in 2006 
in Esfahan, Iran.

Our management team has been aiming to achieve the highest quality throughout all phases of 
project execution by implementing all disciplines in compliance with the concept of QMSs such 
as ISO 9001.
Having multiple experiences over the past decade in the fields of industrial projects, in addition 
to exploiting the capabilities of highly qualified experts, managers, applying scientific principles 
and innovation have enabled us to reach the best possible output in reference to quality, time, 
and cost management ,while competing most effectively in the ever-changing and challenging 
energy industries.

The main specialty of our company is to be an EPC contractor in the following fields:
• Oil and gas refinery plants
• Petrochemical plants
• Power plants.
High quality, customer satisfaction, and time management are the most prominent purposes of 
our company. To this end, we are committed in achieving superior financial and operating results 
while simultaneously adhering to high ethical standards. Employing a strong matrix organization 
over a full time project team, helps us to manage the projects as perfectly as possible.

Our company has beenworking atSouth ParsGas Field Development in Phases 13, 14,17&18 and 
Assaluyeh Green Tank Farm Petrochemicals.

Grades:
Civil & Construction:1
Installation & Equipment:1

 شـرکت شـبدیز صنعت آپادانا  درسـال 13۸5 با هدف نقش آفرینی و ایجاد فرصتهای شـغلی بومی و ملی در عرصه صنعت 
کشـور در حـوزه انـرژی ، نفـت ،گاز ، پتروشـیمی و طرحهـای عمرانـی بـا رویکـرد تخصصـی و اتـکاء بـه توانایـی مدیـران خویـش پـا در 

عرصـه خدمت رسـانی نهاده اسـت .
  EPC گیـری از پرسـنل و متخصصـان جـوان ، متعهـد و مجـرب در عرصـه پـروژه هـای اجرایی کشـور بصـورت ایـن شـرکت بـا بهـره 
کارفریان بنام و اصیل در منطقه ویژه انرژی پارس- عسلویه در حال همکاری است . شرکت شبدیز صنعت آپادانا  کنون با  هم ا

دارای رتبه: تائید صالحیت از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشـته های ذیل می باشـد :

تاسیسات و تجهیزات :2
گاز: 4 نفت و 

همچنین این شرکت موفق به اخذ گواهینامه های سیستمهای مدیریت یکپارچه IMS از شرکت WQI انگلستان گردیده است.
برخی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت شبدیز صنعت آپادانا :

•  اجـرای  عملیـات سـاخت و نصـب یـک دسـتگاه مخـزن بوتـان و دو دسـتگاه مخـزن پروپـان بهمـراه اجـرای فونداسـیون در 
پتروشـیمی مخـازن سـبز عسـلوبه .

•  اجرای عملیات سیویل و پایپینگ واحد یوتیلیتی در فاز 13 پارس جنوبی
•  اجرای عملیات سیویل و پایپینگ  واحد یوتیلیتی در فاز 14 پارس جنوبی .  

. جنوبـی  پـارس  17و1۸  فازهـای  یوتیلیتـی  واحـد  در  کچر  اسـترا و  تجهیـزات  ،نصـب  پایپینگ،سـیویل  عملیـات  اجـرای    • 
•  اجرای کامل عملیات سیویل ،پایپینگ و عایقکاری خط 32 اینچ گاز اتان  فازهای 17و1۸ پارس جنوبی .
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Web: www.shafab.com
Email: info@shafab.com
Fax & Tell:(+9821) 22608786 | 22009383
Add: No 1834,Poleh Romi,Shariati 
Ave,Tehran

شفاب- مهندسی
Shafab Engi-
neering Co.

 We provide efficient solutions for water and waste water applications, pipe line, power plants, 
refinery utilities and renewable energy. Each project we carry out is an individual solution to a spe-
cific problem with the simple philosophy “no pre-conceived ideas, no product catalogues” 
As an EPC contractor Shafab has developed an unparalleled global sourcing capability provid-
ing our customers with the same unmatched quality and maximum value through elimination of 
non-value added expenses.
Shafab’s highly trained field service engineers, located strategically in different geographical are-
as around the globe, ensure quality service in a timely and expeditious manner to help us realize 
our core value of Customer Satisfaction.
The industries we serve include but are not limited to:
- Municipal water and wastewater 
- Industrial water and wastewater 
- Refining and petrochemical (oil & gas)
- Industrial process such as food, steel, paper and etc.
- Renewable Energy

Grades:
Water: 1
Installation & Equipment: 1
Civil & Construction: 3

 شـرکت مهندسـی شـفاب در سـال 1365 با تکیه بر تجارب علمی، مهندسـی، فنی و اجرایی با هدف فعالیت و اجرای پروژه 
گردید. های آب و فاضالب شـهری و صنعتی،  خط لوله و تلمبه خانه تاسـیس 

گاز و پتروشیمی و نیاز مبرم به استفاده از صنایع داخلی، این شرکت  در اوایل سال 1370و با پیشرفت روز افزون صنایع نفت و 
با بکارگیری دانش فنی و منابع انسانی متخصص و متعهد و همچنین اصالح ساختار سازمانی و تقویت امکانات ساخت و اجرا 

گاز پتروشیمی و نیروگاه حضور پر رنگ خود را آغاز نمود. به عنوان یک عضو موثر در صنایع زیر بنایی نفت و 
کنـون پـس از طـی سـه دهـه خدمـت صادقانـه این شـرکت دانش فنی، تجربـه و تخصص خود را با تکیه بر تکنولـوژی روز دنیا  و ا
کنون مفتخریم به عنوان یک  معطـوف بـه ارتقـاء کیفیـت و بهینـه سـازی پـروژه های نفت و گاز و پتروشـیمی و نیـرو و... نمـوده و ا
گامـی کوچـک در جهـت ارائـه خدمـات مهندسـی تامیـن تجهیـزات و اجـرای پـروژه هـا و سـازندگی میهـن  عضـو موثـر در صنعـت 

عزیزمان ایران داشـته باشـیم.

رتبه:
 آب:1

 تاسیسات وتجهیزات : 1
ابنیه و ساختمان : 3
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Web: www.shimbar.com
Email: info@shimbar.com
Fax & Tell:(+9821) 88795757 | 88796761
Add: No 21,35th St,Vozarai Ave,Tehran

شیمبار 
Shimbar Co.

 Shimbar Company is one of the leading companies in the execution of construction, mechanical 
and electrical projects in the oil, gas, petrochemical, water, wastewater and mining industry in 
Iran, in the Middle East and in Central Asia region. Having more than 30 years of experience in 
these fields, we have become one of the pioneering engineering companies in this regard.
We are currently executing various projects in Uzbekistan (Tashkent), Iraq (Baghdad), and Tajik-
istan (Dushanbe) in addition to our activity in various oil, gas and water projects in Iran.

We have executed numerous projects over the past 3 decades according to excellence and with 
the highest quality in oil, gas, petrochemical and water industries, hence becoming one of the 
renowned companies in this domain.

Grades:
Water:1
Oil & Gas:

 شـرکت شـیمبار پیشـرو در اجـرای پـروژه هـای سـاختمانی , مکانیکـی و برقـی در صنایـع نفـت, آب, فاضـالب شـهری و صنعتی , 
معـادن و فلـزات در ایـران, خاورمیانـه و آسـیای میانـه بـا بیـش از 30 سـال سـابقه در طراحـی, اجـرا و بهـره برداری اسـت. شـرکت 
کنـون  در تاشـکند ) ازبکسـتان( , بغـداد ) عـراق( و دوشـنبه تاجیکسـتان دفتـر فعـال و پـروژه در حـال اجـرا دارد و  شـیمبار هـم ا

کشـور بـه صـورت  PC و EPC ادامـه مـی دهـد. گاز در داخـل  کان بـه اجـرای پـروژ ه هـای آب و نفـت و  کمـا همچنیـن 
شـرکت شـیمبار بـا باالتریـن رتبـه در زمینـهEPC   و سـی سـال تجربـه در طراحی و مهندسـی انـواع پـروژه های آبی, نفتـی, گازی و 

کـه پـروژ ه هـای بسـیاری را با موفقیت به انجام رسـانده اسـت. پتروشـیمی جـزء اولیـن شـرکت هـای داخلـی اسـت 
رتبه یک EPC رشته آب )طراحی وساخت(، رتبه دو تاسیسات و تجهیزات،  رتبه یک پیمانکاری آب،  رتبه سه نفت و گاز

 رتبه:
گاز : 3 نفت و 

آب: 1
تاسیسات و تجهیزات : 2
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Email: saeencorporation@gmail.com
Fax & Tell:(+9821) 88521079 | 88545226
Add: No 22,14th St,Nilooofar Sq,Eshghiyar 
St,Khoramshahr Ave,Tehran

صائین
Saeen Co.

 Saeen Company was founded in 1988. For more than 3 decades, it has had an active role in 
implementation, construction and commissioning of numerous projects in oil, gas and petro-
chemical industry either directly or through collaboration with reputable internal or international 
companies.
The general activity of this company in oil and gas industry is executing oil and gas pipelines, 
construction, provision, repairs, installation and putting into operation the related technical equip-
ment’s and project implementation on oil platforms.
Enjoying adequate facilities and equipments as well as experienced, well-informed and highly 
qualified personnel has enabled us to deliver our projects with the highest quality and in compli-
ance with international standards. We have had a vast experience in executing various projects 
and therefore are ready to collaborate with foreign companies in these regards.

Grades:
Oil & Gas: 2
Civil &Construction: 4

 شـرکت صائیـن در سـال 1367بـه کوشـش کادری مجـرب تاسـیس یافتـه و تـا امـروز موفـق به انجام پـروژه های متعـددی  در 
گاز و  کـرد: اتصـاالت سـکوهای تقویـت فشـار  کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه  ایـن مـوارد اشـاره  گشـته اسـت  زمینـه هـای متعـدد 
گاز کشور و خطوط لوله تبریز به تسوج و آستارا  کیلومتر از خطوط سراسری  سکوهای تولید ابوذر و بهرگانسر،  اجرای بیش از 300 
کوره شـماره 14 و احداث فونداسـیونهای ماشـین آالت نورد فوالد خوزسـتان،  احداث خطوط  کارهای سـاختمانی  به اردبیل،  

لولـه آب ورامیـن و انتقال آب مشـروب ایرانشـهر و. .. 
گاز و نفت بین شهری،  پروژه  اجرا و ساخت مجتمعهای صنعتی و تاسیسات وابسته )نفتی و گازی(،  پروژه های خط انتقال آب و 

های احداث تونل،  احداث ساختمانهای اداری، پروژه های راهسازی
این شرکت درای رتبه 2 نفت و گاز، 4 ابنیه و ساختمان، 5 صنعت و معدن می باشد.

رتبه: 
گاز : 2 نفت و 

ابنیه و ساختمان : 4
صنعت و معدن : 5
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Web:   www.safanicu.com
Email: info@safanicu.com
Fax & Tell:(+9821) 88798582 | 88879597
Add: Ground Fl,No 42,Molasadra,Vanak 
,Tehran

 صفا نیکو سپاهان
Safanicu Sepahan Co

 SafaNicuSepahan Company (SNC) was established and registered in 1992. At present, the SNC 
is one of the most reputable private companies in Iran. Trusting the past experiences and perfor-
mances, the company now has turned to act as a general contractor for execution of Power; Oil; 
Gas; Petrochemical projects; Big Industrial plants; Oxygen, Nitrogen& Hydrogen Plants; Refineries 
& Petrochemical plants; Subway; Steel plants; as well as Utility of big industries projects on EPC 
basis.
Meanwhile the company act as Supplier of loose equipment and spare parts e.g:Turbines, Com-
pressors, HV & LV equipment, control and protection equipment, Electro-pumps, Valves, Casing 
pipes and Liners, Heat Exchangers, Pressure Vessels, Atmospheric Tanks, Tube Bundles, etc. for 
above mentioned industries.
Following the successful execution of the overseas projects, SNC was recognized as the most 
superior exporter of engineering services and technical know-how in power industries by Iranian 
government in 2002 and 2003. 
To expand the range of services and clients, SNC has actively attended local, regional and inter-
national markets as in Persian Gulf region, UAE, Afghanistan, Iraq, Syria, CIS countries, and Africa. 
The company is looking for well-known contracting companies to implement big EPC and EPCF 
projects in Iran and Middle East jointly and also act as the agency of good brands for selling the 
required equipment of clients.

Grades:
Power: 1
Civil &Construction : 3

 شـرکت صفانیکـو سـپاهان )سـهامی خـاص( در سـال 1372 بمنظـور انجـام فعالیـت هـای فنـی مهندسـی، طراحـی، تامیـن 
گردیـد.   تجهیـزات و اجـرای پـروژه هـای بـرق و صنایـع تاسـیس 

 2004-ISO14001  9001-200۸ و ISO گواهینامه های مربوطه   این شرکت با ایجاد دپارتمانهای مختلف توانسته است با اخذ 
کیلوولت،  و OHSAS 1۸001-2007و QHSE و احراز صالحیت از شرکت توانیر جهت ساخت ایستگاههای برق تا سطح ولتاژ 400 
احداث نیروگاه با اسـتفاده از انرژیهای تجدید پذیر)بادی و خورشـیدی(،  نیروگاه های سـیکل مختلف و احداث خطوط تولید 
صنایـع و بویـژه یوتیلیتـی صنایـع، بـه عنـوان یکـی از 5 شـرکت برتـر در صنعـت بـرق ایـران شـناخته شـده و بـا داشـتن مجـوز ارائـه 
گرایـش توزیـع و  خدمـات فنـی مهندسـی از وزارت صنایـع و معـادن موفـق بـه  اخـذ رتبـه 1 طـرح و سـاختEPC(( در رشـته بـرق 
گرایش انتقال نیرو  گرایش نیرو و رتبه 3 دررشته ساختمان و رتبه 1 صالحیت مشاوره با  انتقال نیرو، رتبه 1 صالحیت پیمانکاری با 
از معاونـت برنامـه ریـزی و نظـارت راهبـردی ریاسـت جمهـوری گردیـد و نـام ایـن شـرکت در لیسـت پیمانـکاران دارای صالحیت 
شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن  قرار گرفت و اعتباری متعالی را کسب نموده است.

کنـون موفـق بـه اخـذ و اجـرا بیـش از  200پـروژه ملـی و فراملـی بـه روش طـرح و سـاخت در    شـرکت صفانیکـو از بـدو تاسـیس تا
کشـور  کسـب عنوان رتبه اول صادرکننده خدمات فنی و مهندسـی  کشـورهای همسـایه شـده و حاصل این فعالیت ها  ایران و 
در سالهای 13۸2 و 13۸3 و استان اصفهان در سالهای 13۸3، 13۸6، 1390 و 1393، همچنین دریافت عنوان برند برتر استان 
در سـال 13۸9 و دریافت نامه رضایتمندی از بانک جهانی )World Bank ( و بانک توسـعه اسـالمی)IDB (در پروژه های فراملی 

بوده اسـت.
کنـون بـا داشـتن سـوابق روشـن و تـوان مالـی و اعتبـاری در خـور توجـه نـزد بانکهـای داخلی و خـارج از کشـور و با  شـرکت صفانیکـو ا
کشـورهای همسـایه و هدف را دارد. کشـور و  کادری مجرب آمادگی انجام پروژه ها در حیطه تخصص خود در سـطح  داشـتن 

رتبه: 
نیرو : 1

ابنیه و ساختمان : 3
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Web: www.saff-rosemond.com
Email: info@saff-rosemond.com
Fax & Tell:(+9821) 88375036 | 88075750
Add: 3rd Floor,Ariyo Bld,Derakhshan 
Alley,Falamak Shomali,4th Phase,Qods 
Sq,Tehran

 صف رزموند
مهندسی و مدیریت
Saff Rose Mond Co.

 SAFF ROSEMOND
Engineering & Management Co.
SAFF ROSEMOND Engineering & Management Co. is a professional company in Oil, Gas & Petro-
chemical Industries involved in a wide range of engineering and management activities in various 
projects. Thanks to a high level group of experienced, dedicated and crafted managers and advi-
sors in the oil, gas and petrochemical industry, we have executed numerous mega projects across 
the country with excellence and innovation. In reference to our history of executed projects we 
have become one of the leading and pioneering companies in the region.

Activities:
  Feasibility Study
  Conceptual Design
  Basic Design
  Detail Design
  Engineering & Design Supervision
  Construction (Site) Supervision
  Installation Engineering
  Field Engineering Services
  Project Management Consultancy

Grades: 
Oil & Gas:3

گـذاری رزموند   شـرکت مهندسـی و مدیریـت صـف رزمونـد یـک شـرکت حرفهای تابع شـرکت مهندسـی، مدیریت و سـرمایه 
کیـد بـر صنایـع  اسـت. ایـن شـرکت بـه منظـور انجـام کامـل پروژههـای طراحـی و مهندسـی بـا تکنولـوژی بـاال در بخـش انـرژی بـا تا
گاز و پتروشـیمی تأسـیس شـده اسـت. هدف این شـرکت تمرکز بر روی طیف وسـیعی از فعالیتهای طراحی و مهندسی و  نفت، 
گسـترة جامعی از خدمات مهندسـی اسـت. برخی از پروژه های انجام شـده این شـرکت عبارتند از: مهندسـی Jack -up، پروژه 
 PCLV(  Cable Lay Barge مدیریت و مهندسـی ،SPD12D جکت سـکوی سـرچاهی )EPCI( مهندسـی، خرید، سـاخت و نصب
75(، پـروژه مهندسـی، خریـد، سـاخت و نصـب )EPCI( جکـت سـکوی سـرچاهی میدان فرزاد، مهندسـی پایه و تفصیلـی پروژه 
توسـعه میـدان نفتـی دورود، افزایـش ظرفیـت شـناور صـدف AHL(  :3000 -3200(، طراحـی مهندسـی پایـه و تفصیلـی، خرید، 

DWT 7000 -Launch Barge سـاخت و نصـب 2 عـدد جکـت سـکوی سـرچاهی در میـدان گازی هنـگام، مدیریـت و مهندسـی
، طراحی مهندسی پایه و تفصیلی، خرید، ساخت و نصب 2 عدد جکت سکوی سرچاهی در میدان گازی هنگام

 رتبه:
گاز : 3 نفت و 

 مطالعات امکان سنجی- طراحی مفهومی- طراحی بنیادی
  طراحی و مهندسی تکمیلی )FEED(- طراحی تفصیلی

  نظارت بر طراحی و مهندسی- نظارت بر ساختمان و نصب )سایت(
  خدمات مهندسی کارگاهی- خدمات مهندسی راهاندازی - پروژه های مهندسی ارزش

  مهندسی مجدد و بهینه سازی کارخانجات
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صنایع انرژی بر 
دوران
Doran Energy 
Industries Co.

Activities:
 Doran Energy was founded in 2006 with the goal of transferring new technologies in the Oil 

& Gas sector. As such, Doran Energy has positioned itself to contribute to the development of 
oil and gas subcontracting industries in the Persian Gulf, notably in the areas of contaminant re-
claiming through Glycol and Amine reclaimers as well as a complete array of filtration packages, 
Transferring novel technologies in oil and gas processes, providing procurement services, efforts 
in localizing the manufacture of equipment’s used in the oil and gas industry, applied study of 
regional oil and gas resources, spotting potentials  to bring together international consortiums 
for developing these resources and feasibility studies on petrochemical projects are all included 
in the company’s set  of activities.

گـذاری در  کاال،  انتقـال تکنولـوژی وسـرمایه   شـرکت صنایـع انـرژی بـر دوران بـا هـدف ارائـه خدمـات فنـی مشـاوره ای، تامیـن 
کارشناسان برجسته مرتبط با صنعت نفت  گردیده است. موسسین این شرکت جمعی از  گاز و پتروشیمی تاسیس  طرح های 
گاز، فنی،  مالی و مدیریتی در سطوح  که دارای تجارب ارزنده ای در زمینه های مختلف نفت و  کشور بوده  در داخل و خارج 
گاز و انـرژی ارائـه  بینالمللـی مـی باشـند. از جملـه فعالیـت هـای ایـن شـرکت انتقـال فـن آوری هـای نویـن در حـوزه هـای نفـت،  
گاز و نیرو می باشـد. همچنین  خدمـات تأمیـن کاال و تـالش در جهـت بومـی سـازی تکنولـوژی سـاخت تجهیـزات صنعت نفـت،  
گاز، پتروشـیمی،  نیروگاهـی و ایجـاد کنسرسـیوم های بین المللی برای توسـعه ایـن منابع جزو  امـکان سـنجی اجـرای پـروژه هـای 

تخصـص هـای  این مجموعه می باشـد.

گاز،   کاال در حـوزه نفـت،  زمینـه فعالیـت :شـرکت صنایـع انـرژی بـر دوران ارائـه دهنـده خدمـات مهندسـی مشـاوره و تـدارکات 
پتروشیمی و انرژی می باشد. تمرکز ویژه این شرکت بر طراحی و ساخت پکیج های MEG Reclaimer & MEG Regenerationو  
کانادا   CCR و پکیج های فیلتراسـیون و جداسـازی مورد اسـتفاده در پاالیشـگاه ها اسـت. همکاری با شرکت  Amine Reclaimer
گالیکول ریکالیمر و ریجنریتور و آمین  و در اختیار داشـتن نمایندگی انحصاری آن شـرکت در زمینه طراحی و سـاخت پکیج های 
کنون پروژه های متعددی را در این زمینه در دنیا به  ریکالیمر از موارد قابل اشاره می باشد. شایان ذکر است شرکت CCR تا 
کننده انواع پکیج  انجام رسانیده است. همچنین شرکت صنایع انرژی بر دوران نماینده انحصاری شرکت Fluidel ایتالیا عرضه 

های فیلتراسـیون، تجهیزات جدا سـازی، Heat Exchanger،  Static Mixers وغیره نیز می باشـد.
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صنایع فرا ساحل
SAFF Offshore 
Industries Co.

 Introduction: SAFF Offshore Industries Company is the mother company of SAFF group which 
consists of 23 companies with different fields of activity who offer a wide variety of services in-
cluding Engineering, Procurement, Construction, Inspection and Commissioning of Offshore and 
Onshore Oil, Gas and Petrochemical projects. SAFF group is also active in revamping, mainte-
nance and operation of offshore and onshore facilities. SAFF was established in 1993 to cover the 
increasing demands in offshore Iranian Oil and Gas industry in Persian Gulf and Caspian Sea. With 
22 years of valuable experience in the industry, SAFF is now one of the biggest Iranian private EPC 
contractor companies in Oil, Gas and Petrochemical industries.
Fields of Activity: Execution of Offshore and Onshore EPCC projects: Offshore fixed and mobile 
platforms, Onshore Oil, Gas and Petrochemical Plants, Pipeline (Offshore and Onshore), Port Fa-
cilities, Water Intake, Break Water, Shore Protection, and other Onshore Industrial Facilities. Hook 
Up, Commissioning, Operation and Maintenance: Offshore Platforms, and Oil, Gas and Petro-
chemical Plants and refineries. Shipbuilding:  Barges, Pipe/Cable Laying Vessel, PSV, and AHTS. 
Development and Commercialization of Knowledge Based Concepts: Microalgae Bio-Refinery, 
GTL Plants, and Rosemond SA20 Jack Up. Investments: Chemical Plants (Sodium Methoxide), Ex-
tra Heavy Crude Oil Refinery, Petrochemical Company (Catalysts), Consulting Companies, and 
Residential Complex Construction.

Grades: 
Oil & Gas:1

کاری مختلف میباشد.  شرکت صنایع فراساحل )صف( شرکت مادر گروه صف است که متشکل از 23 شرکت در زمینههای 
گروه دامنه وسیعی از خدمات مهندسی، خرید مصالح، ساخت، بازرسی و راهاندازی در پروژههای خشکی و فراساحلی  این 
گـروه صـف در بخـش راهانـدازی، تولیـد، تعمیـر و نگهـداری از تاسیسـات خشـکی و  گاز و پتروشـیمی را ارائـه میدهـد.  نفـت، 
گاز و پتروشـیمی  فراسـاحلی نیـز فعـال میباشـد. شـرکت صـف در سـال 1372 بـا هـدف تامیـن نیازهـای روزافـزون صنعـت نفـت، 
گردیـد. ایـن شـرکت ضمـن کسـب 23 سـال تجربـه  ایـران در بخـش فراسـاحلی در منطقـه خلیـج فـارس و دریـای خـزر تاسـیس 
کنـون یکـی از بهنـام تریـن پیمانـکاران خصوصی فعال در اجرای پروژههای نفت،گاز و پتروشـیمی در بخش خشـکی و  ارزشـمند، ا

فراسـاحلی، به روش طرح وسـاخت میباشـد.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
گاز، مجتمعهای نفـت،گاز و  اجـرای پروژههـای خشـکی و فراسـاحلی بـه روش طـرح و سـاخت: سـکوهای ثابـت و متحـرک نفـت و 

پتروشـیمی، خط لوله )خشـکی و فراسـاحلی(، تاسیسـات بندری، آبگیر، موج شـکن، حفاظت سـاحلی و مجتمعهای صنعتی. 
گاز، تاسیسـات حفـاری، خطـوط لولـه خشـکی و  راه انـدازی، تولیـد )عملیـات( و تعمیـر و نگهـداری: سـکوها و مجتمعهـای نفـت و 

فراسـاحلی، پاالیشـگاهها و مجتمعهای پتروشـیمی.
کشتی سازی: شناورها، کشتی لوله گذار، یدککش پشتیبانی و شناورهای پشتیبانی و لنگرانداز.

گاز تبدیلـی )GTL( و ثبت  گاز طبیعی بـه فرآوردههـای  پروژههـای دانـش بنیـان: زیسـت پاالیشـگاه ریـز جلبـك قشـم، طرح تبدیـل 
 .)JackUp( طراحـی سـکوی حفـاری خـود باالبـر

سرمایهگذاری: شرکت پتروشمیران )پلی پروپیلن(، شرکت شیمی گستر لیان )متوکسید سدیم(، پاالیشگاه نفت سنگین سروش 
گاز سـرو )کاتالیسـتها(، خرید سـهام شـرکت مهندسـین مشـاور رادها و سـاخت مجتمعهای  )قیر(، شـرکت توسـعه صنایع نفت و 

مسکونی. 
گواهینامـه پایـه یـک صالحیـت پیمانـکاران اجـرای پروژههـای صنعتـی بـه روش طـرح و سـاخت در زمینـه  شـرکت صـف دارای 
گواهینامه پایه یک صالحیت خدمات مشاوره در تخصص  نفت،گواهینامه پایه یک صالحیت پیمانکاری در رشته نفت وگاز، و 

تاسیسـات باالدسـتی روزمینی نفت وگاز میباشـد.

رتبه:
گاز : 1 نفت و 
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صنایع نفت انرژی قشم
Oil & Energy 
Industries 
Development Co.

 Oil and Energy Industries Development Company is one of the subsidiaries of Oil Industries 
Engineering and Construction group (OIEC). The OEID was registered on April 14th, 1997 under the 
title of Qeshm Oil Industries Engineering and Construction company and later was renamed to 
Oil and Energy Industries Development on Oct 15th, 2002. The mission at OEID is focused on oil 
and gas upstream activities and renewable energy and this has paved the way for this company 
to be actively involved in studies, exploration, drilling, development and exploitation of oil and 
gas reservoirs.
For this purpose, an integration of fields of expertise was required. Geophysics, geology, petro 
physics, reservoir engineering, drilling, production engineering, designing and executing process 
units, transfer and storage engineering formed as core skills at this company.
Oil and Energy industries Development Company, with an emphasis on expert human resources, 
advanced machinery and cutting edge technology, is currently nationally reputable for achieving 
brilliant results in running mega projects such as 16-Oil Field Development project. Aiming to enter 
international market, OEID is not putting down any effort for an outstanding presence in Explo-
ration and Production (E&P).
The company has been generally active in Management Contract (MC), Engineering, Procurement 
and Construction (EPC), General Contractor (GC), and Supervision and is proud to be responsible 
for developing the largest oil field named 16-Oil Field Development Project.

Grades: 
Oil & gas: 1

گـروه مهندسـی و سـاختمان صنایـع نفـت )OIEC( مـی باشـد که   شـرکت توسـعه صنایـع نفـت و انـرژی قشـم یکـی از شـرکتهای 
در سـال 1376 با نام “شـرکت مهندسـی و سـاختمان صنایع نفت قشـم” به ثبت رسـیده و در اسـفند ماه سـال 13۸0 به “شرکت 
توسـعه صنایـع نفـت و انـرژی قشـم” تغییـر نـام یافتـه اسـت. مأموریـت ایـن شـرکت در صنایـع باالدسـتی نفـت، گاز و انـرژی هـای 
کتشـافی، حفاری، توسـعه و بهره برداری از منابع هیدروکربوری  تجدیدپذیر تعریف و حضور آن را در فعالیت های مطالعاتی، ا

گردید. باعـث 
به این منظور فعالیت های ژئوفیزیک، زمین شناسی، پتروفیزیک، مهندسی مخزن، حفاری، مهندسی بهره برداری، طراحی 
و اجـرای واحدهـای فرآورشـی، انتقـال، ذخیـره سـازی و تأسیسـات جانبـی مـورد نیـاز به عنـوان تخصص ها و مهـارت های اصلی 

در این شـرکت شـکل گرفت.
شـرکت OEID بـا تکیـه بـر نیـروی انسـانی متخصـص، سیسـتم هـای پیشـرفته و دانـش فنـی روز دنیـا در عرصـه داخلـی بـه عنـوان 
یـک شـرکت معتبـر و خوشـنام همـراه بـا نتایـج درخشـان در انجـام طـرح هـای  پـر اهمیـت از جملـه طـرح عظیـم توسـعه میادیـن 
کنون نیز با هدف ورود به بازارهای بین المللی، درصدد حضوری قدرتمند در فعالیت های  گانه نفتی، مطرح است. ا شانزده 

کتشـاف و بهـره بـرداری )E&P( و تبدیـل شـدن بـه شـرکت بیـن المللی نفتی می باشـد. ا
این شرکت عمومًا پروژه های خود را به صورت خدمات مدیریت پیمان )MC(، مهندسی، تامین و ساخت )EPC(، پیمانکاری 
کـه انجـام بزرگتریـن مجموعـه  کنـون مفتخـر اسـت  عمومـی )GC( و خدمـات مشـاوره و نظـارت )SUP( تجربـه نمـوده اسـت و ا
کارنامه خود داراست. کشور را در  کشور در قالب طرح توسعه شانزده میدان نفتی برای 9 میدان نفتی  توسعه میادین نفتی 

رتبه: 
نفت و گاز:1

درباره ما
کشـور و با محور قرار دادن  شـرکت توسـعه صنایع نفت و انرژی قشـم در راسـتای توسـعه دانش فنی صنایع باالدسـتی نفت در 
گاز بازارهای  جمـع آوری و تولیـد دانـش فنـی از طریـق حضـور توانمنـد و گسـترده در انجام پروژه هــای صنایع باالدسـتی نفـت و 
داخــلی و بیــن المللـی در سـال 1376 بـه عنـوان یکـی از شـرکت هـای “گـروه مهندسـی و سـاختمان صنایع نفت” OIEC تاسـیس 

گردید.
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 صنعت خط و
 پاالیش
Sanat-e-khat-o-
palayesh Co.

 This company was founded in 2000 and has succeeded in executing various projects in the oil 
and gas industry including:

Construction of gas metering stations in Iran’s natural gas export project to Armenia. Implemen-
tation of mechanical and instrumentation parts of the second and third phase of Iran’s gas export 
project to Turkey and we are currently working on Iran’s gas export project to Iraq.

The members of the Board of Directors of our company have completed several large-scale pro-
jects in the oil and gas industry.

Our fields of activity includes:

1-Performance measurement stations, oil and gas EPC method
2-Performance Increasing and reducing the pressure of the gas station EPC method
3-Procurement Projects
4-Construction Management Projects

Grades: 
Oil & Gas: 2

گاز صادراتی  گیـری   ایـن شـرکت در سـال 1379 فعالیـت خـود را آغـاز نمـوده و پـروژه هایـی هـم چـون احداث ایسـتگاه انـدازه 
گیـری گاز صادراتی به ترکیه  بـه ارمنسـتان و اجـرای بخشـهای مکانیـکال و ابـزار دقیـق فـاز هـای دوم وسـوم پروژه ایسـتگاه انـدازه 
کنـون در حـال انجـام پـروژه احـداث گاز صادراتـی بـه کشـور عـراق میباشـد. ضمنـا پیش از تاسـیس این شـرکت  را انجـام داده و ا
گاز  را به انجام رسـانده اند.  اعضا هیئت مدیره چندین سـال تحت عنوان شـرکت خطوط لوله تهران پروژه های بزرگ نفت و 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه   : 
EPC مجری پروژه های بزرگ میترینگ و آناالیزر به روش 

رتبه:
گاز : 2 نفت و 
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صنعت سازه ثمین
Sanat Sazeh 
Samin Co.

EPC Contractor
 A grade-one project oriented organization (EPC) benefiting from a matrix project structure 

SAMIN is capable of conducting dynamic management and proactive implementation of major 
simultaneous projects in the oil and gas and petrochemical industry.

Benefiting from the best human resource expertise and equipment, we have implemented various 
activities simultaneously and achieved best practices for our portfolio management.

SAMIN controls and manages its projects using required methods, techniques and software. It 
also benefits from professional expertise to identify obstacles as per the systematic approach, 
providing SAMIN project managers with required decision-making tools in order to achieve client 
satisfaction.
PROJECTS:
1- Sour Feed Gas Transfer Project from the 4th to 3rd South Pars Gas Refinery (EPC)  Client: POGC
2- Product transmission and metering system form Boushehr jetty to Oil Tank Farm (EPC)    Client: 
NIOPDC
3- Gas Transfer Line (440Km) and installation of five GAS Stations  in khorasan and Kemanshah 
Province (PC) Client: NIGC
4- Fire fighting system of OIL TANK FARMS in 9 cities (EPC) Client: NIOPDC 
5- Flare Gas Recovery and Utilization (FGRU) Project in Gas Refineries in Asaluyeh, South Pars Gas 
Field Client: NIOC
6- Mechanical installation and related accessories of SPD 23&24 and SPD 12 A,B&C offshore plat-
forms for South Pars phases 17&18 and 12 Client: IOEC/POGC
7- TABNAK, SHANOL, HOMA Gas Field  and DANAN Oil Field Wellhead Facilities  and  Flow line 
(PC) Client: ICOFC

گاز و   شرکت صنعت سازه ثمین با بیش از یک دهه فعالیت در اجرای پروژه های صنعتی از جمله پروژه های صنایع نفت، 
پتروشـیمی توانسـته اسـت پروژه های متعددی را در صنایع کشـور با موفقیت به اتمام برسـاند و در سـازندگی و پیشرفت کشور 

کوچک ایفاد نماید. عزیزمان ایران، نقشـی هر چند 

این شـرکت با تکیه بر دانش و تجربه مدیران و پرسـنل، همچنین ماشـین آالت و تجهیزات در اختیار، سـعی در انجام پروژه ها 
کیفیـت مطلـوب، مطابـق بـا برنامه زمان بندی پروژه، داشـته که در این راسـتا توانسـته اسـت رضایت  بـا رعایـت اسـتانداردها و 

کارفرمایـان را جلب نماید.

کیفیت خدمات، اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه )IMS( نموده است  شرکت صنعت سازه ثمین در راستای ارتقاء 
 Tuv 29001:2010 از شـرکت ISO /TS  ،9001:200۸ ISO ،1۸001:2007 OHSAS و در سـال 13۸9 موفـق بـه اخـذ گواهینامـه هـای

گردیده اسـت. Inter Cert آلمان 

گـروه صنعتـی بهتـا میباشـد بـا همـکاری شـرکت هـای عضـو گروه از جمله شـرکت مهندسـی و  از آنجاییکـه ایـن شـرکت عضـوی از 
  EPC بازرگانـی برنـا تدبیـر بهتـا،   نقـش پشـتیبانی موثـر در امـور فنـی و مهندسـی و بازرگانی برای این شـرکت در انجـام پروژه هـای

ایفا مینماید.

رتبه:
گاز: 1 نفت و 
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Web: www.taceco.com       
Email: tarhandishan@taceco.com
Fax & Tell:(+9821) 88826250 | 88309203
Add: No 32,Maani St,Haft Tir Sq,Tehran   

طرح اندیشان
TARHANDISHAN 
CONSULTING ENGINEERS

Overview 
 Tarh Andishan Consultant Engineering Company was established in 1978 by the actual man-

agement team. The company is now owned by 10 specialists all working full time in the company.  
The board of directors of the company includes 3 members with a fourth one functioning as an 
alternate.

کنون موفق به  گردید و تا   این شرکت  در سال ١٩٧٨ توسط متخصصین با تجربه ای برای اجرای پروژه های صنعتی  تشکیل 
اجرای پروژهای زیادی شـده است .
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 شركت مهندسي طرح نوانديشان در سال1380  با همت 
جمعي از متخصصان و كارشناسان زبده مهندسي تاسـیس 
شده و از آن زمان در عرصه هاي مختلف مهندسي حضور 
پررنگ داشته است. اين شركت در امور مهندسي، طراحي، 
نظارت و مديريت پروژه هاي گوناگون عمراني و صنعتي 
فعالیت دارد. بهره مندي از كارشناسان نخبه و مهندسین 
خالق و مجرب همراه با پشتوانه مناسب سخت افزاري و 
به فردي را به شركت  قابلیت هاي منحصر  افزاري  نرم 
بخشید ه است. اين توانمندي ها موجب عالقمندي گستره 
وسیعي از كارفرمايان براي همكاري با شركت شده است. 
نیروي  و  گرانبها  تجارب  پشتوانه  به  شركت  اكنون  هم 
انساني كارآمد با افق فعالیت در عرصههاي فرامنطقهاي 

حركت مي كند.
زمینه فعالیت شركت و رتبه بندي:

طراحي،  مهندسي،  امور  در  نوانديشان  طرح  شركت 
نظارت و مديريت پروژه هاي مختلف عمراني و صنعتي 
و  رشد  براي  تالش  شركت  اين  ماموريت  دارد.  فعالیت 
توسعه پايدار جامعه جهاني با استفاده از دانش روز و فن 
آوري پیشرفته است. حوزه هاي فعالیت شركت عبارتند 
از: راه و بزرگراه، پل، راه آهن، سد، سیستم هاي آبیاري 
و زهكشي، ساختمان، حمل و نقل و لجستیك، بنادر و سازه 

ساختمان. دريايي،  هاي 
خدمات شركت در حوزه هاي فوق عبارتند از: مطالعات 
امكان سنجي پروژه ها، مطالعات و تهیه مدل هاي كسب 
و كار، ارزيابي و مطالعات مقدماتي طرح ها، برنامه ريزي، 
طراحي و مشاوره پروژه ها، نظارت بر طراحي و ساخت، 

مديريت و كنترل پروژه، مطالعات ارزيابي اثرات،مطالعات 
ارزيابي اقتصادي، مطالعات مهندسي ارزش، برنامه ريزي 

استراتژيك
مشاوره  خدمات  نوانديشان  طرح  شركت  عالوه،  به 
مديريت به سازمان هاي بزرگ دولتي و خصوصي ارائه 

كند. مي 
 مشخصات رتبه بندي و گواهي صالحیت:

بندر سازی و سازه های دريايی:1
راهسازی :1

ساختمانهای مسكونی ،تجاری، ،اداری ، صنعتی و نظامی:3
ترافیك حمل و نقل :3

شبكه های آبیاری و زهكشی : 3
مقاوم سازی: 3

سد سازی: 3
راه آهن : 3

سازه: 3
پدافنـد غیـر عامـل در زمینـه سـد و تاسیسـات آب و 

فاضـالب:3
پدافند غیر عامل در زمینه سازه های دريايی بندر: 3

مديريت عمومی :3
آب و خاک و امور زيربنايی:3

محیط زيست و توسعه پايدار: 3

Web: www.tna.ir
Email: info@tna-co.com
Fax & Tell:(+9821) 88334015 | 88334010
Add: No 24,26th St,27th St,Hakim 
Intersectin,Kordestan Highway,Tehran

 Tarhe-e-Now Andishan (TNA) Engineering Companywas founded by a group of highly quali-
fied engineers with the aim of Engineering, design, supervision, and the management of various 
developmental and industrial projects such as: Road& High ways, bridges, railways, dams, irri-
gation and drainage systems, buildings, traffic and transportation, planning, port and offshore 
structures.
TNA services are: Feasibility and preliminary study, business plan preparation, planning design, 
supervision on design and construction,  management and project control, impact assessment 
studies, economic assessment studies, value engineering studies, strategic planning, more over 
TNA provides management consultancy services to mega governmental and private organiza-
tions.

Grades:
Road & Transportation: 1
Construction of Ports and marine Structures: 1

طرح نواندیشان 
Tarh-e-Nowandis-
han Co.
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Web: www.torghe.com
Email: info@torghe.com
Fax & Tell:(+9821) 88746396 | 88736084
Add: Unit 301,No 19,Vatani Alley,Kawosi Far 
St,Beheshti Ave,Tehran

طرقه انرژی
Torghe Energy 
Co.

 TORGHE ENERGY ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO. is an EPC contractor in offshore 
oil fields. This Company has several highly qualified engineers and the latest computer programs 
for the design and simulation of projects. A web-based PMIS program has been designed for the 
company that links the central office to all of the projects offshore and onshore sites. Therefore 
the managers and key personal have easy access to all project documents and can monitor and 
control all work process instantly.
The company has successfully completed several offshore projects and is known as one of the 
pioneering companies in the field, particularly in pre -commissioning and commissioning of pro-
jects. 
The company holds ISO 9001-2008 certification in offshore oil and gas projects.

Grades:
Oil & GAS:3

گاز و پتروشـیمی و طـرح   شـرکت مهندسـی و سـاخت طرقـه انـرژی در تاریـخ ۸3/12/25 بـا هـدف اجـرای پـروژه هـای نفـت، 
هـای ملـی بصـورت مهندسـی،  خریـد، اجـرا و مدیریـت پـروژه هـای صنتعتـی تاسـیس گردید.اجـرای موفقیـت آمیـز پـروژه هـای 
متعـدد نفـت و گاز سـاحلی و فراسـاحلی و ارائـه گواهـی حسـن انجـام کار از سـوی کارفرمایـان، ما را بر آن داشـته تـا گام های آتی 
کرده و در این مسـیر با غلبه بر چالش  کشـور تالش  را اسـتوارتر  برداشـته و با عزمی راسـخ در جهت توسـعه پایدار ملی و جهانی 
ها، تهدیدها و تحریم ها و با اسـتفاده از فرصت های بالقوه و توانمندیهای موجود، بدنبال افزایش سـهم حضور خود در بازار 

گاز کشـور و منطقه باشـیم. نفت و 
مهمتریـن زمینـه هـای کاری شـرکت اجـرای پروژههـای نفتـی سـاحلی و فراسـاحل مـی باشـد و با بیـش از یک دهه تجربـه دراین 
زمینـه توانایـی انجـام پـروژه هـای مختلـف در قالب قراردادهای EPCرا دارا می باشـد و در این راسـتا توانسـته اسـت گروهی از 

بهتریـن متخصصـان، امکانات و تجهیـزات این صنعت را در اختیـار دارد.

رتبه:
گاز : 3  نفت و 
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Web: www.tpq.ir
Email: info @tpq.ir
Fax & Tell:(+9821) 88411541 | 88433836
Add: Unit 7 & 8,4th Fl,No 59,Sohrevardi 
cross Road,Motahari Ave,Tehran      

طلیعه پارس قائم 
Talieh Pars 
Qaem Co

 Talieh Pars Gaem company was incorporated in the year 2005 and has successfully 
executed numerous projects in the fields of oil, gas, water pipelines, roads, construction of 
buildings, dams, canals, etc.,
Our group of qualified managers enables us to execute the projects according to the 
customer’s needs and within the specified time frame work.
We have obtained the following grades form the management and planning organization of 
the government:

Grades:
Oil & Gas:1

 شـرکت طلیعـه پـارس قائـم بـه شـماره ثبـت 26237 از سـال 13۸4 بـه عنـوان یکـی از موثرتریـن شـرکت هـای ایـران در عرصـه 
که موفق به اجرا و احداث پروژه های متعدد و مهم در ایران شده است. فعالیت های عمرانی طی سالهای اخیر بوده است 

گاز و آب،  راه سـازی و زیر  عمده فعالیت های شـرکت طلیعه پارس قائم بعنوان پیمانکار عبارتند از اجرای خطوط لوله نفت و 
سـازی راه آهن، سـاختمان سـازی و غیره می باشـد.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
کانـال هـای آب و غیـره می  کلیـه پـروژه هـای راه سـازی، سـاختمانی، معدنـی،  خطـوط انتقـال آب، سـد سـازی و احـداث  اجـرای 

باشد.

رتبه:
در حال اخذ رتبه یک نفت و گاز، رتبه دو راه و رتبه دو کاوش های زمینی می باشد.
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Web: www.otaredianco.ir
Email: info@otaredianco.ir
Fax & Tell:(+9821) 88829318 | 88309996
Add: No 8,Drafsh Alley,Soleiman Khater 
St,Shahid Motahari Ave,Tehran

عطاردیان 
Otaredian Co.

 Mohammad Otaredian & Associates General Partnership Co. was initiated in 1987 with the ob-
jective of completing “Toofan” companies’ activities which was established in 1963. Due to the 
excellent reputation and rich resume the company was immediately granted two major projects. 
This company also had the responsibility of executing all unfinished projects from “Toofan” Com-
pany. “Mohammad Otaredian & Associates” are one of the pioneering and most reputable com-
panies in Iran in this regard. In overall they have executed more than 1300 kilometers of highways, 
major and minor roads and railways. Regarding the construction of residential buildings they are 
proud to present that they have constructed more than 1 million square meters of residential build-
ings across the country. They have also constructed multiple water pipelines and sewage systems 
in the industry and in major cities.

Grades:
Civil & Construction: 1
Road & Transportation: 1
Water: 2

کار   شـرکت عطاردیـان در سـال 1366 جهـت تطبیـق بـا ضوابط جدید سـازمان برنامه و بودجه فعالیت هـای خـود را در ادامه 
شـرکت توفـان کـه در سـال 1342 تاسـیس شـده بـود بـا نـام شـرکت عطاریـان آغـاز نمود و به علت حسـن شـهرت و سـوابق کاری 
بالفاصلـه دو پـروژه مهـم بـه آن ارجـاع شـد، پـروژه شـهرک مسـکونی ایسـتگاه راه آهـن سـیرجان و پـروژه ترمیـم پایـه هـای آسـیب 
دیـده بتنـی پـل قطور.ضمنـا کارهـای باقـی مانـده شـرکت توفان را نیـز به عهده  گرفت و بـه انجام رسـاند.پروژه های مهمی که 
بـه وسـیله آقـای مهنـدس محمـد عطاردیـان و همـکاران ایشـان و ایـن شـرکت انجـام گرفتـه اسـت مجموعا بالـغ بر بیـش از یک 
هزارو سیصدکیلومتر بزرگراه، راه اصلی و فرعی، راه آهن و بیش از یک میلیون مترمربع ساختمانهای مسکونی، صنعتی و غیره 

کشـی آب و فاضالب شـهرهای مهم می باشـند. و همچنین لوله 

رتبه:

راه و ترابری : 1
ساختمان و ابنیه : 1

آب : 2
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Web: www.omrab.com
Email: info@omrab.com
Fax & Tell:(+9821) 22222874 | 29780
Add: No 1,Kajoor Alley,Mirdamad 
Blvd,Tehran

عمراب
Omrab 
Engineering co.

Activities:
 Omrab Engineering Company was established in 1988 a multi-disciplinary General Contractor 

firm, offering a broad range of engineering services to clients in international markets.
Thanks to our highly qualified engineers we have successfully executed numerous projects with 
the highest quality and in accordance with the international standards across the country and in 
international markets (Middle East, North Africa and CIS countries).
Omrab provides a full Range of project services tailored to suit customer needs, from process de-
sign through equipment procurement, plant construction, commissioning and operator training.
Our fields of specification include:
- Water & Wastewater Treatment
- Sewage Treatment
- Water Transmission Pipeline and Pumping Statin
- Oil and Gas
- Petrochemical Utilities
- Dan and Hydropower plant
- Residential and Commercial Buildings

Grades:
Installation & Equipment:1
Water: 1
Oil & Gas: 3

 شـرکت مهندسـی عمراب بعنوان سـازمانی پروژه محور، فعالیت حرفه ای خود را در سـال 1367 آغاز نمود.متعاقبا با توجه 
کشـور و  افق پیشـرو توانسـت با تکمیل تخصص و بهره برداری بهینه پتانسـیل ها در قالب مشـارکت با شـرکای  به پتانسـیل های 
گاز، پتروشـیمی و همچنیـن سـد  داخلـی و خارجـی، عـالوه بـر حضـوری پـر رنـگ در صنایـع آب و فاضـالب بـه حـوزه صنایـع نفـت، 
کنون حضوری موفق و قابل قبول در بازار ایران  کند و بر اساس استراتژی و چشم انداز شرکت تا سازی و ساختمان سازی ورود 

و سـطح بین المللی داشـته باشد.
کیفیت، زیسـت محیطی، ایمنی و بهداشـت حرفه ای وفق اسـتاندارد های بین  این شـرکت با اسـتقرار سیسـتم های مدیریت 
المللی، سابقه، طراحی، تدارک، ساخت و بهره برداری پروژه های ملی و استراتژیک را در ایران و خاورمیانه، کشور های حوزه 
کارفرمایان خود و همچنین اعتالی  CIS و شـمال آفریقـا بـه ارمغـان آورده تـا در جهـت جلـب و افزایش رضایتمندی مشـتریان و 

صنعت سـاخت و سـاز برند ایران گامی بلند برداشـته باشد.

زمینه فعالیت شرکت:
کلیـه امـور مربـوط بـه طراحـی، تـدارک و اجـرای پـروژه هـای تاسیسـاتی بـرق و مکانیـک و سـاختمان و سیسـتم هـای تصفیـه آب و 
کلیه پروژه  کارخانجات صنعتی و طراحی و اجرای  فاضالب شهری و صنعتی و ساخت دستگا ه ها و تجهیزات مربوطه و نصب 
گاز و پتروشیمی و پاالیشگاه ها شامل تلمبه خانه های ایستگاه های تقویت فشار مخازن، سیستم  های  مرتبط با صنایع نفت و 
کنترل و ابزار دقیق تاسیسات آب و پساب مربوطه، طراحی و ساخت سد و سازه های دیگر،  مجتمع های مسکونی  های برق و 

و تجاری در جهت پیشـبرد اهداف فوق و تحقق آرمان های شـرکت.

رتبه:
پایـه یـک پیمانـکاری طـرح و سـاخت -EPC )آب- تاسیسـات آب و فاضـالب(،  پایـه یـک رشـته آب،  پایـه یـک رشـته تاسیسـات و 

گاز تجهیـزات،  پایـه سـه رشـته نفـت و 

رتبه: 
آب : 1

تاسیسات و تجهیزات :1
گاز : 3 نفت و 
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Web:    www.omran.azarestan.com    
Email: info@azarestan.com 
Fax & Tell:(+9821) 88529345 | 8796
Add: No 5,Alley 6th, Kooh-e-noor St, 
Motahari Ave, Tehran, Iran

عمران آذرستان
Omran 
Azarestan Co

 Omran Azarestan Co.an Iranian company 
with registration no. 99027 and registration 
date of 1988.10.3, which has implemented 
dozens of national projects and has several 
projects under construction. This has brought 
the honor to be ranked by Management and 
Planning Organization of Iran as follows:

Grades:
Civil & Construction: 1
Mechanical & Electrical Installations& Equip-
ment’s: 1
Water and Wastewater: 2
Road and Transportation: 3
Oil and Gas: 5
Also, along with implementation of projects 
for different clients, for further enhancement 
of scientific and technical levels of the compa-
ny, in addition to the application of guidelines 
and instructions of QA and QC for ongoing 
projects, this company by following the legal 
procedures has been able to obtain the follow-
ing certificates from the Iranian authorities:
OHSAS 18001:2007   - Certificate of Occupa-
tional Health and Safety Management
ISO 9001: 2008   - Certificate of Quality Man-
agement

ISO / TS10004:2010   - Certificate of Monitoring 
and Measuring of Customer Satisfaction

ISO 14001:2004  - Certificate of Environmental 
Management

IMS (integrated management system)
 - Certificate of Integrated Management Sys-
tem
ISO / TS 29001:2011  - Certificate of Quality 
Management for Petroleum, Petrochemical 
and Natural Gas Industries

To expand our activities to other areas, we 
founded two new companies, named “Saz-
var Sazeh Azarestan” and “Rooja Tejarat Aza-
restan”, “Azarestan Group”.
“Sazvar Sazeh Azarestan” Company is in-
volved in manufacturing and erection of steel 
structures by means of top-notch machineries 
and automatic production lines with the capac-
ity of 3,500 tons per month (in one working 
shift) and “Rooja Tejarat Azarestan” Compa-
ny is dealing with trading and supplying of 
high-quality building products.

 شـرکت عمران آذرسـتان به شـماره ثبت 99027و تاسـیس 1367، بیش ازدهها پروژه ملی را اجرا نموده و در دسـت اقدام 
گردیده اسـت : کشـور  دارد. در این راسـتا این شـرکت موفق به اخذ رتبهبندی ذیل از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی 

پایه 1 در رشته ساختمان و ابنیه
پایه 1 در رشته تاسیسات و تجهیزات

پایه 2 در رشته آب
پایه 3 در رشته راه و ترابری

پایه 5 در رشته نفت و گاز
همچنیـن ایـن شـرکت بـه مـوازات انجـام فعالیـت هـای اجرایـی بـرای کارفرمایـان مختلـف، بـرای باال بردن هر چه بیشـتر سـطح 
کارهای در دست اجرا، با طی  کارگیری دستورالعملهای QA و QC و بهرهگیری از آن در  علمی، فنی و تکنیکی خود عالوه بر به 

مراحـل و تشـریفات قانونـی موفـق بـه اخذ گواهینامههای زیـر از مراجع ذیربط گردیده اسـت:
 1۸001:2007 OHSAS گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تحت استاندارد -

    200۸ :9001 ISO گواهینامه مدیریت کیفیت تحت استاندارد -
 ISO / TS10004:2010 گواهینامه رضایت مشتری تحت استاندارد -

   14001:2004 ISO گواهینامه استاندارد مدیریت محیط زیست تحت استاندارد -
 IMS )integrated management system  گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه -

   29001:2011 ISO / TS گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت صنایع گاز، نفت و پتروشیمی -

رتبه:
ساختمان و ابنیه: 1

تاسیسات و تجهیزات :1 
آب: 2

راه و ترابری: 3
گاز: 5 نفت و 

این شـرکت به منظور توسـعه فعالیتهای خود در زمینههای دیگر،  با تأسـیس دو شـرکت دیگر به نامهای "سـازور سـازه آذرستان" 
و "روجا تجارت آذرسـتان" اقدام به تشـکیل "گروه آذرسـتان" نموده اسـت.

شرکت "سازور سازه آذرستان" در زمینه ساخت انواع سازههای فلزی در ابعاد مختلف و با بهرهگیری از بهترین امکانات و خط 
تولیـد اتوماتیـک بـا ظرفیـت تولیـد 3500 تـن در ماه )در یک شـیفت کاری( و شـرکت "روجا تجارت آذرسـتان" در زمینه تجارت و 

که به صنعت بزرگ ساختمان مرتبط میشود، فعالیت دارند. کاالهایی  مبادالت 
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Web: www.omransazan.com
Email: info@omransazan.com
Fax & Tell:(+9821) 88444797 | 88444794
Add: No 12,Turkmenistan Ave,Tehran

پایـه یـک رشـته نفـت و گاز زیـر رشـته خطـوط انتقـال و مخـازن و تلمیـه خانـه ها و شـبکه های نفـت و گاز- پایه پنج رشـته آب - پایه 
پنج رشته تأسیسـات و تجهیزات

رتبه:
گاز :1 نفت و 

تاسیسات و تجهیزات : 5
آب : 5

زمینه فعالیت شرکت:
 EPC اجرایپروژههایخطوطانتقالنفت،گاز،پتروشیمیوآببهروش

 EPC اجرای ایستگاه های فشار گاز به روش
 EPC اجرای تلمبه خانه های نفت به روش

اجرای تاسیسات شهری و سیستم های شبکه آب و فاضالب
اجرای پروژه های تاسیسات سرچاهی

پروژه های ساختمانی )انبوه سازی(

 OmranSazan Co. (OSCO) is a leading provider of Engineering, Procurement, and Construc-
tion Management (EPCM) services to the oil, gas, petrochemical, and water industries. OSCO 
launched its EPCM services shortly after the company was founded as a private corporation in 
1990. Since inception, through employing a highly qualified and experienced team of engineers 
and professional experts, OSCO’s has become  one of the most reliable, advanced, and compet-
itive companies  in the industry.
To this date, OSCO has successfully fulfilled numerous projects, in accordance with the global 
industry requirements and the latest standards. OSCO’s successes has enabled the company to 
hold equity stakes in other related ventures, including Hampa, Petro Nasb, Iran Consulting Engi-
neers Development &Construction Co.,Pooya Energy, etc.

3. Company Services
OSCO’s scope of services range from design, construction to full project commissioning involving 
engineering, procurement, construction management, and finance. The company is strongly posi-
tioned to operate under C, PC, EPC, EPCM and EPCF engagement models. 
Some of OSCO’s service offerings include:
• General construction involving pipelining, piping, stations, high rises or other structures or struc-
tural elements 
• Logistics management, including import, of special goods or heavy equipment or machinery
• Engineering services and consulting
• Infrastructure and commercial real estate development

4. Partnership in other companies:
Hampa Co.
Petro Sakht-O- nasb Co. (PSN)
AnbohSazan Attar Co.
Iran Consulting Engineers Development & constructions Co.
Pooya Energy Co

5. Membership& Certificates
Professional association of installation and equipment
Association of petroleum industry Engineering and construction companies
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
HSE Management System

Grades: 
Oil & Gas:1

عمران سازان 
OMRANSAZAN  Co.
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Web: www.faamzirsakht.com
Email: faam.info@gmail.com
Fax & Tell:(+9821) 26216607 
Add: Uni 13,No 76.Khorsand Alley,Upper 
than Jame Jam,Valiasr Ave,Tehran    

 فام زیر ساخت
 مهندسین مشاور
فن آوری اطالعات مکانی
Faam Zir Sakht Consulting  
Co

 Ten years has passed since the establishment of Faam Zirsakht Consulting Co. During this pe-
riod we have successfully executed more than 125 projects with the highest quality and in accord-
ance to the international standards.
We have joined several reputable domestic and foreign associations, and have become a group of 
100 qualified professionals in this period. We have been very active in publishing articles, attend-
ing academic circles in domestic and international scientific communities and therefore have built 
our reputation among engineering firms in the country. Our objective is to export engineering and 
technical services to the region in the near future.

Fields of activity:
 GIS-SDI-Environment-Surveying-Architect-Structure-Agriculture Natural Resource-Fishery-Ani-
mal Husbandry-Urban Planning-Geology-Passive Defense-Telecom-IT-Financial Consulting

 نه سـال از اولین نشسـت مؤسسـان شـرکت می گذرد و در این مدت با اجراء بیش از یکصد و بیسـت پروژه اجرائی، پیوسـتن 
بـه چندیـن جوامـع معتبـر داخلـی و خارجـی، خانـواده ای 100 نفـری، ارائـه صد هـا مقاله، حضـور در مجامع علمـی و فنی داخلی 
کنـون رسـالت ما توسـعه این  و بینالمللـی  توانسـته ایـم جایـگاه مناسـبی در زمینـه خدمـات مهندسـی در کشـور داشـته باشـیم. ا
خانـواده بـزرگ جهـت تحقـق در اهـداف میـان مـدت و بلنـد مـدت و توسـعه صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی در آینـده ای 

نزدیـک خواهـد بود.
کاربردی، راهبردی، تحقیقاتی و توسعه ای در زمینه های مختلف فنی، اقتصادی، اجتماعی  1- تدوین سند راهبردی توسعه 

کشور و اجرائی 
2- فعال نمودن کمیتههای تخصصی شرکت و تشکیل سمینارهای تخصصی و ارائه مقاالت علمی

3- ایجاد بانك اطالعاتی بازاریابی مناسب
4- برنامهریزی جهت برگزاری کنفرانسهای داخلی و منطقهای

5- ارتباط با پیمانکاران تخصصی در صنایع مرتبط با اهداف شرکت
6- ارتباط با دانشگاه، تعریف پروژههای تحصیلی و تنظیم واحدهای آموزشی تخصصی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد 

و دکتری
7- تهیه استانداردهای طراحی و اجرائی و فنی، قراردادی، ایمنی، نظارت در پروژه های همسو با توانمندهای این مشاور

11- ایجاد بستر و شرایط الزم جهت شناسائی فن آوری های روز دنیا و وارد ساختن آن به کشور
12- تأمین مکان مناسب و تجهیزات و تأمین بودجه توسعه شرکت 

13- انتشار خبرنامه و نشریه تخصصی پژوهشی 
  

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
GIS-محیط زیست-نقشه برداری-کشاورزی-منابع طبیعی-دامپروری-شیالت-شهرسازی-مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی 

فضائی -زمین شناسی-پدافند غیر عامل-سازه-مخابرات-فن آوری اطالعات-مطالعات و مشاوره اقتصادی- معماری
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Web: www.fedico.org
Email: info@fedico.org
Fax & Tell:(+9821) 22913109 | 22913110
Add: 5th Fl,No 2,13th St,Shahid Hesari 
St,Mirdamad Blvd,Tehran  

 فراز توسعه انرژی
بین المللی
Faraz Energy Development 
International Co.

 FARAZ ENERGY DEVELOPMENT INTERNATIONAL was founded in the year 2008 by a group of 
highly-qualified Engineers and experts who sought to execute mega projects in oil, gas and pet-
rochemical industry, using technical knowledge and advanced equipment. This company is a con-
sortium of reputable firms and enterprises that have been active in the industry and have executed 
major projects collectively, the most significant of all are projects is the execution of Epc1 of Phase 
12 of south pars gas project. Phase 12 is Iran’s biggest gas phase and is equivalent to 3 standard 
phases. This company was responsible for the design, supply and construction of the gas refinery 
which is the Middle East’s biggest gas refinery. This project was executed with the highest quality 
and according to the international standards. Currently our team consists of 850 top managers 
and qualified engineers and has become a reputable company in the industry in Iran.

Fields of Activity:
- EPC/EPCF General Contracting
- PMC, MC& CM Services and Consultancy
- Feasibility Study, Basic, Detail Design and O&M Engineering Services
- Material &Equipment Supply and Construction/Execution Services in Oil, Gas & Petrochemical, 
Power, Steel, Mine and Process Industries

 شـرکت بینالمللـی فـراز توسـعه انـرژی از سـال 13۸7 بـا بهرهگیـری از تخصـص و دانـش فنـی مهندسـین و بکارگیـری تجهیـزات 
و امکانـات پیشـرفته در مسـیر توسـعه پایـدار کشـور از جملـه در صنعـت نفـت،گاز و پتروشـیمی گام نهـاده اسـت. ایـن شـرکت در 
کنسرسـیومی با حضور شـرکتهای مطرح صنعت نفت،گازو پتروشـیمی،عملیات بزرگ طراحی، تامین و سـاختمان بخش  قالب 
EPC1 فـاز 12 پـارس جنوبـی، بزرگتریـن پاالیشـگاه گازی خاورمیانـه را آغـاز نمـود و موفـق شـد ایـن پـروژه بـزرگ ملـی را بـا افتخار و 
سربلندی به سرانجام برساند. در حال حاضر این شرکت با به بکارگیری بالغ بر ۸50 نفر از نیروهای توانمند مدیریتی، مهندسی 
و اجرایـی کشـور و بـا پشـتوانه قدرتمنـد مالـی و نـاوگان نیرومند ماشـینآالت مفتخر اسـت که به عنوان یکی از شـرکتهای فعـال در 

کشـور باشـد.  بخش خصوصی 

زمینههای فعالیت شرکت و رتبهبندی:
EPCF یا EPCپیمانکاری عمومی در قالب قراردادهای  •

•  خدمات مشاوره مدیریت پروژه و طرح  )PMC,MC(و نظارت عالیه
•  ارائه خدمات فنی امکانسنجی و انتخاب فناوری،طراحی پایه و مهندسی تفصیلی، راهاندازی، تعمیرونگهداری

•  واردات و ارائـه خدمـات مشـاوره فنـی درسـاخت،خرید و فـروش تجهیـزات مرتبـط بـا نفت،گاز و پتروشـیمی، نیـروگاه، فوالد، 
معدن و سـایر صنایـع فرایندی

•  ساخت و اجرای پروژههای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، فوالد، معادن و سایر صنایع فرایندی
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Web: www.persianoffshore.com
Email:  info@ persianoffshore.com
Fax & Tell:(+9821) 88456304 | 88447341
Add: Unit 18,No 13,9th Andisheh 
St,Andisheh St,Beheshti Ave,Tehran

 فراساحل پرشین
 مهندسی
PERSIAN OFFSHORE Co.

 Persian Offshore was registered in the Is-
lamic Republic of Iran as a Private Joint Stock 
Company in May 2007. The founders and di-
rectors of Persian Offshore have various back-
grounds in the Diving and Offshore oil industry 
and have previously held senior positions in 
large diving companies. 
The Company is ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 
29001 and OHSAS 18001 and HSE MS compli-
ant. Persian Offshore is a member of both the 
IANE (Iranian Association of Naval Architecture 
and Marine Engineering) and APEC (Associ-
ation of Petroleum Industry Engineering and 
Construction Companies). It holds a Contrac-
tors Certificate from the Management and 
Planning Organization of Iran.
SERVICES AND CAPABILITIES
• Underwater Inspection and Nondestructive 
Testing 
Persian Offshore provides inspection services 
to the highest international standards. All in-
spection work is done by divers who hold 3.1.U 
and 3.2.U qualifications. 
Diving Services
• Air and Mixed Gas Diving Service up to 75m
• Fiber Optic Cable Lay, Survey and Repair op-
eration
• Riser and Clamp installation
• Subsea Spool Metrology and Installation
• PLEM and SPM repair and maintenance
• Fiber Optic and Power Cable pull-in opera-
tion
• Pipeline Protection, Crossing and Free Span 
correction
• Subsea Pipeline Repair and Maintenance
• Pipeline Laying diving support operations
• Underwater Cutting and Welding

• Coffer Dam installation and removal
• Marine Paint, Sand Blast and Epoxy projects
• Marine Growth Removal and Water Jetting
• Installation and replacement of Cathodic Pro-
tection systems
Underwater Inspection and NDT
• Field Survey, Flexible Survey and Well Head 
inspection
• Underwater Pipeline and Cable survey and 
inspection
• Visual Inspection, Video and Photographic 
Survey
• Cathodic Protection System Assessment
• Marine Growth Measurement
• Ultrasonic Thickness Testing (UT)
• Alternating Current Field Measurements (CP)
• Magnetic Particle Inspection (MPI)
• Alternating Current Field Measurement 
(ACFM)
• Eddy Current Testing
• Mechanical Inspection
• Underwater Survey and Metrology 
ROV Services
• Visual Inspection, Video and Photographic 
Survey
• Diving Operation Support
• Subsea Survey (Sub Bottom Profiler, Side 
Scan Sonar)
• Inspection (Rigs, Platforms, Wellheads and 
Pipeline)
• None Destructive Testing (UT, CP, MPI and 
ACFM)
• Environmental Assessment with 3D Structur-
al Mapping
• Subsea Metrology

 شـرکت فراسـاحل پرشـین )سـهامی خاص( با رتبه 5 نفت 
چنـد  تنـی  تجربهـی  و  تحقیـق  تـالش،  سـالها  نتیجهـی  گاز  و 
خدمـات  و  صنعتـی  غواصـی  متخصصـان  و  مهندسـین  از 
کـه در ابتـدای سـال 13۸6 تاسـیس  مهندسـی دریایـی اسـت 
خدمـات  ارایهـی  شـرکت،  تاسـیس  از  هـدف  اسـت.  شـده 
مطمئـن، موثـر و قابـل اتـکای غواصـی صنعتـی، بازرسـی فنـی 
گاز  زیـر آب و خدمـات مهندسـی دریایـی بـرای صنایـع نفـت، 
و مخابـرات دریایـی مسـتقر در خلیـج فـارس، توسـط نیروهـا 
همـواره  پرشـین  فراسـاحل  اسـت.  داخلـی  متخصصـان  و 
کوشـیده اسـت تـا خدمـات خـود را بـا باالتریـن سـطح ایمنی و 

کنـد. منطبـق بـر اسـتانداردهای روز ایـن صنعـت ارایـه 
صنعتـی  غواصـی  شـرکت  اولیـن  پرشـین  فراسـاحل  شـرکت 
کـه بـا دریافـت  کـه موفـق شـده اسـت  در ایـران مـی باشـد 
 OHSAS ،14001 ISO  ،9001 ISO اسـتانداردهای بینالمللـی
خدمـات  ارایهـی  در   HSE-MS و   29001  ISO/TS   ،1۸001
غواصـی صنعتـی و خدمـات دریایـی مرتبـط اقدام به اسـتقرار 
سیسـتم مدیریت یکپارچه در مجموعه خود نماید. عالوه بر 
استانداردهای باال، فراساحل پرشین همواره در تالش است 

کامل در فعالیتهای خود  که رهنمود های IMCA را نیز به طور 
مـورد توجـه قـرار دهـد. شـرکت فراسـاحل پرشـین بـا مالکیـت 
هرگونـه  انجـام  آمادگـی  مـدرن،  آالت  ماشـین  و  تجهیـزات 

عملیـات غواصـی تـا عمـق 75 متـر را دارا مـی باشـد.

زمینه فعالیت شرکت:
1- تعمیرات و نگهداری کابلهای زیر دریا

2- پشتیبانی نصب سازه های فوالدی در دریا
3- بتن ریزی زیر دریا و نصب سازه های بتنی آبی

4- پشتیبانی از عملیات لوله گذاری و کابل گذاری زیر دریا
5- برشکاری و جوشکاری زیر دریا

6- تعمیرات و نگهداری خطوط لوله و تاسیسات زیر دریا
  SPM 7- نصب و تعمیرات

۸- بازرسی چشمی و تصویربرداری زیر دریا
9- بازرسی و اجرای حفاظت کاتدیک

10- انجام آزمایشات غیر مخرب زیر دریا

رتبه:
گاز: 5 نفت و 
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Web: www.fidec.ir
Email: a_nasri@neda.net
Fax & Tell:(+9821) 88718519 | 88725565
Add: No 13,Erfan Alley,Mirzayeh Shirazi 
Ave,Tehran

 فرانگر صنعت
 طراحی مهندسی 
Faranegar 
Industrial Design & Eng Co. 
(FIDEC)

 FIDEC Engineering Company is an inde-
pendent E/EP/EPC/EPCC/EPS Contractor 
based in Iran specializing in the oil, gas and 
petrochemical industries. The company was 
founded in 1997 by Mr. Ghazarian and Mr. Ah-
mad Nasri Mohajeri, experienced veterans of 
the petrochemical industry. The initial team 
also included experienced managers with 
substantial experience in the petrochemical 
and instrumentation industries. Integration 
of young and talented engineers with ex-
perienced managers, through time has cre-
ated a vibrant and dynamic organization.  
Since inception, FIDEC has completed more 
than 50 projects, all of which have been man-
aged through vigorous management of time, 
cost & quality constrains outlined by the cli-
ents. The aim of project management teams 
at FIDEC as continuously been geared towards 
fulfilling clients’ expectations and generating 
maximum value for project stakeholders.

Grades: 
Oil & Gas: 1
Wide range of FIDEC’s services include:
• Feasibility Study
• Conceptual Design
• Front End Engineering Design (FEED)
• Basic Engineering Design (BED)

• Detail Engineering Design (DED)
• Project Procurement
• Construction & Construction Supervision
• Pre-Commissioning and Commissioning
• Project Management Consulting (PMC).
• Management of Contract
 FIDEC s Fields of Activities
While lowering environmental impact, we sup-
port
Our customers with efficiency, quality and re-
liability
To help them operate competitively in every 
phase of
The oil, gas and petrochemical supply chain.
Upstream
• Gas treatment
• Gas lift/gas injection/water injection units
• Effluent treatment
Midstream
• Gas compressor station
• Metering stations
Downstream
• Refinery Process Units licensed by third par-
ties
• Modular Units
• Petrochemical Plants licensed by third parties
• Utilities and off sites

کنتـرل در   شـرکت طراحـی مهندسـی فرانگـر صنعـت بـه منظـور ارائـه  خدمـات نویـن و انتقـال فنـاوری سیسـتم هـای جدیـد 
کنترل،   گردید. به عنوان اولین ارائه دهنده ی سیسـتم FIELDBUS در ایران و انتقال دانش روز سیسـتم  سـال 1376 تاسـیس 
بسـیاری از واحـد هـای صنعتـی بـه خصـوص در پتروشـیمی بنـدر امام  توسـط این شـرکت به روز رسـانی شـد. بـا روند رو به رشـد 
کیفیـت سـطح خدمـات  ایجـاد شـد. در زمینـه مشـاوره  مهندسـی در طـرح هـای  شـرکت،  حـوزه هـای جدیـدی بـرای ارتقـای 
گاز و پتروشیمی،  شرکت توانست به یکی از مدعیان این عرصه تبدیل شود  احداث، افزایش ظرفیت و نوسازی صنایع نقت، 
کـه انتقـال دانـش پایـه در زمنه های  کارآمـد مهندسـی رسـالت خویـش  گیـری از نیـرو هـای متخصـص و نـرم افزارهـای  و بـا بهـره 
طراحی مفهومی، مهندسی پایه و مهندسی تقصیلی است را  تا به امروز و پس از این به انجام برساند.  در سال های اخیر به 
ک   خصـوص بـا ابعـاد جهانـی خطـرات زیسـت محیطـی شـرکت در زمینه جایگزینـی  انرژی هـای نـو و بازیابی پس آب هـای خطر نا
صنعتی تحقیقات گسترده ای نموده است.  شرکت طراحی مهندسی فرانگر صنعت با بیش از 15 سال  سابقه همواره بر ارزش 
کیـد داشـته و بـه عنـوان اولویـت اول  بـا پافشـاری و اسـتواری بـر ارائه بهترین کیفیت در خدمات خـود در تمامی  هـای انسـانی  تا

پـروژه ها سـربلند بوده اسـت.

رتبه:
گاز و  شـرکت طراحـی مهندسـی فرانگـر صنعـت دارای صالحیـت انجـام مشـاوره پایـه یک تخصـص واحدهای پاالیشـگاه نفـت و 

صنایـع پتروشـیمی معاونـت برنامـه ریـزی و نظـارت راهبـردی رئیس جمهور  می باشـد.
گاز و  شـرکت طراحـی مهندسـی فرانگـر صنعـت بـه عنـوان یـک شـرکت EPC CONTRACTOR  درحـوزه پـروژه هـای نفـت، 

کـرده و همچنـان بـه فعالیـت خـود در حیطـه مشـاوره پـروژه هـا فعالیـت مـی نمایـد. پتروشـیمی عمـل 
• انجام پروژه های پتروشیمی به صورت های :

CONCEPTUAL DESIGN و .F.S تهیه طرح های توجیهی •
)Engineering)E مهندسی پایه و تفصیلی •

 )Engineering & Procurement)EP  مهندسی پایه و تفصیلی و بازرگانی •
)ENGINEERING & PROCUREMENT & CONSTRUCTION)EPC مهندسی و بازرگانی و نصب و اجرا •

 ENGINEERING & PROCUREMENT & CONSTRUCTION & مهندسـی،  خریـد و بازرگانـی،  نصـب و اجـرا و راه انـدازی •
)COMMISSIONING)EPCC
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 Faryab Jonoub construction engineering company was founded in 1994 with the aim of carrying 
out construction activities in most fields of civil and geotechnical engineering. During its presence 
it has conducted a large number of construction projects according to excellence and internation-
al standards across the country.
Fields of activity:
Excavation and stabilization of pit wall, Nailing and Anchorage, Piling micro pile, Dynamic com-
paction, Stabilization with lime and cement, Drilling and injection of cement, Execution water 
curtain wall with plastic concrete, Other activities geotechnical soil improvement, Tunnels and un-
derground structures, Concrete and steel storage and water and sewage treatment plants , Heavy 
concrete and steel building , Silos and industrial warehouses, Gas pressure reducing station and 
pumping gas , Landscaping ,transportation , Precast concrete unit , Mechanical and electrical pro-
ject , Storage and diversion dam, water transfer canal , Dredging of pier and stream , Channel and 
irrigation and drainage systems 
Faryab Jonoub has obtained certificates of qualification by the management and planning organ-
ization of the government in the following areas :

Grades:
Civil & Construction :2
Installations & Equipment: 3

 فریاب جنوب
مهندسی ساختمانی 
Faryab Jonoub Const Eng.
Co  

 
شـرکت مهندسـین سـاختمانی فریـاب جنـوب در سـال 1373 بـا هـدف انجـام فعالیت هـای سـازندگی در غالـب زمینه هـای 
کنـون تعـداد زیادی پـروژه های سـاختمانی را هدایـت و انجام داده اسـت. مهندسـی عمـران و ژئوتکنیـک تشـکیل گردیـده و تـا 

زمینه فعالیت شرکت و  رتبه:
حدود فعالیت های شرکت فریاب جنوب به شرح زیر می باشد:

کوبـی، شـمع ریـزی، میکروپایـل و تحکیـم دینامیکـی 3-  گـود 2- بهسـازی زمیـن شـامل شـمع  گودبـرداری و تثبیـت جـداره   -1
اسـتحصال و تثبیـت زمیـن بـا سـیمان و آهـک 4- حفـاری، گمانـه زنـی و اجرای تزریقات تحکیمـی، آب بندی و تماسـی 5- حفاری 
  Dynamic Replacement، و تزریـق سـیمان اجـرای دیـواره آب بنـد بـا بتـن پالسـتیک  6- سـایر فعالیـت هـای ژئوتکنیکـی شـامل

 Vibroflot- Deep mixing
7-  تونل و شفت و سازه های زیرزمینی  ۸- مخازن بتنی و فلزی و تصفیه خانه های آب و فاضالب   9- فونداسیون های سنگین 
گاز و پتروشیمی  10-  ساختمان های بلند بتنی و فوالدی  11-  سوله سازی و انبارهای صنعتی   بتنی و سازه های صنعتی نفت و 
گاز  13- حمـل و نقـل و محوطـه سـازی 14-   قطعـات بتنـی پیـش سـاخته  15- پـروژه  گاز و پمپـاژ  12-   ایسـتگاه هـای تقلیـل فشـار 

های الکترومکانیکال 
16-  سد مخزنی، انحرافی، کانال انتقال آب 17-  الیروبی اسکله و رودخانه 1۸- شبکه های آبیاری و زهکشی 

شـرکت فریـاب جنـوب توسـط معاونـت برنامـه ریـزی و نظـارت راهبـردی رئیـس جمهـور تشـخیص صالحیـت شـده و دارای رتبـه 
هـای زیـر می باشـد:

1- رتبه 2 رشته ساختمان و ابنیه  2- رتبه 3 رشته تاسیسات و تجهیزات3- رتبه 3 رشته آب4-رتبه 5 رشته کاوش های زمینی
5- رتبه 5 رشته راه و ترابری

رتبه:
ساختمان و ابنیه : 2

تاسیسات و تجهیزات : 3
راه و ترابری :3

آب: 3
کاوش های زمینی: 5
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 فنی و مهندسی
آبسان پاالیش 
ABSUN PALAYESH CO

 While aware of the significant importance of water supply in our country, Absun Palayesh pro-
vides solutions to water and sanitation problems based on its professional engineering team.
Absun Palayesh established in 2010 is headquartered in Niavaran: Tehran, while possesses two 
more offices in the two main Iranian southern provinces Yazd and Kerman. It has successfully 
executed over 150 water management projects in over 20 Provinces.
Absun Palayesh offers a large portfolio of water management services that include: the spare 
parts supply, pipe line stations, Water and waste water treatment packages as well as Engineer-
ing-Procurement-Construction. (EPC).
Absun Palayesh strives to provide technology leadership and excellent performance to the Middle 
East water industry. Our big commitment and goal is to support our customers with perfect sus-
tainable solutions as well as a green Environment.

 امـروزه تامیـن آب سـالم و اسـتفاده مجـدد از فاضـالب هـای بهداشـتی و صنعتـی در راس برنامه های تحقیقاتی کشـورهای 
پیشـرفته دنیـا قـرار گرفتـه و پیشـرفت های شـگرفی نیز در ایـن زمینه حاصل گردیده اسـت.

شـرکت فنی مهندسـی آبسـان پاالیش با درک حساسـیت موضوع کم آبی در کشـور عزیزمان و به منظور تامین آب سـالم جهت 
کارخانجات ,کاهش خطرات زیست محیطی و در نهایت کمک به حفظ بهداشت و  مصارف صنایع مختلف,افزایش بهره وری 
سالمت جامعه مطالعات تخصصی خود را در زمینه اجرای روش های جدید تصفیه آب و فاضالب آغاز و به حول و قوه الهی 
با تلفیق دانش فنی و سـالها تجربه عملی متخصصان خود پروژه های تصفیه خانه آب و فاضالب ,ایسـتگاه های پمپاژ,مخازن 

بتنـی و ابنیـه را بـا جدیـد ترین متدهای دنیا به صورت EPC به انجام می رسـاند.
کـه بـا اجـرای موفقیـت آمیـز پـروژه های متعـدد خـود در ایـران و همچنین  شـرکت فنـی مهندسـی آبسـان پاالیـش مفتخـر اسـت 
کـز معتبـر تصفیـه آب و فاضـالب دنیـا توانسـته اسـت بـه عنـوان یـک از تخصصی ترین شـرکت های  برقـراری ارتبـاط مسـتمر بـا مرا

گـردد. کشـور مطـرح  مهندسـی آب و فاضـالب در 
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فیدار میاب  
Fidar Miab Co

Introduction:
- FidarMiab Co. Is a leading company in execution of different projects in Oil & Gas, Petrochemical, 
Mine and Water Industry. This company was founded in 2011 and since then it has been executing 
different projects employing founders experiences, well-educated and experienced employees, 
specialty equipments. The company holds grade 5 in Oil & Gas and Utilities and Equipments 
branch.  

Field Of Activity:
- Execution of EPC and Turn Key Projects
- Execution of Air Separation Units as EPC & C projects
- Construction and Installation Of Industrial Plants
- Installation and Commissioning of Rotary Equipment’s.

Projects:
- Construction of Kaveh Methanol ASU Plant (Biggest ASU of the world)
- Construction of water Desalination Plant as BOO
- Installation & Commissioning of Kaveh Methanol Rotary Equipment
- Installation & Construction of Kaveh Methanol Main Reactor
- BIPC Olefin Plant ColdBoxHeatExchanger substitution 
- Construction of Passargad Steel ASU Plant
- Construction of Passargad Steel Billet Yard Unit
- Construction of FanavaranArvandAlchohol Plant

گاز،   شـرکت فیدارمیـاب بعنـوان یـک شـرکت پیشـرو و متعهـد در اجـرای طـرح هـای مختلـف صنعتـی در زمینـه هـای نفـت، 
پتروشـیمی،  صنایـع معدنـی و آب فعالیـت مینمایـد. ایـن شـرکت از سـال 13۸9 شـروع به فعالیت نمـوده و با بکارگیری تجربیات 
کارآمد و ماشـین آالت و تجهیزات تخصصی، پروژه  گیری از پرسـنل  کار و تالش موسسـین و نیز با بهره  چندین سـاله حاصل از 
گاز می باشـد. های مختلفی را اتمام و به بهره برداری رسـانده اسـت و دارای رتبه 5 در رشـته تاسیسـات و تجهیزات و نفت و 

زمینه فعالیت های شرکت
کلید در دست • اجرای پروژه های EPC و 

C و EPC بصورت )Air Separation Unit( اجرای واحدهای جداسازی هوا •
• ساخت و نصب واحدها

• نصب و راه اندازی تجهیزات ماشینری

لیست پروژه ها:
- پروژه اجرای واحد ASU  پتروشیمی متانول کاوه  )بزرگترین واحد ASU دنیا(

BOO پروژه آب شیرین کن بندر عباس، بصورت  -
- پروژه نصب و راه اندازی تجهیزات ماشینری پتروشیمی متانول کاوه

کتور پتروشیمی متانول کاوه - پروژه نصب تجهیزات رآ
-  پروژه اجرای عملیات تعویض مبدل مربوط به ColdBox واحد الفین شرکت فرآورش بندرامام

- پروژه اجرای واحد ASU شرکت ذوب آهن پاسارگاد
-   پروژه نصب و اجرای Billet Yard شرکت ذوب آهن پاسارگاد

- پروژه ساخت کارخانه الکل سوختی فن آوران اروند
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 فیرمکو پارس
مهندسی و نصب
Firmco Engineering & 
Installation

ABOUT US
Engineering and installation projects in Petrochemical Investment Companies (PIIC) with the 
participation of nearly 60% PIIC stock and the shares of oil and petrochemical industry experts 
with the goal of engineering, installation, repair, maintenance, reconstruction, development and 
strengthen the independence of Petrochemical Industries, was founded in early 1993 . it has mem-
ber experts able to provide solutions for the petrochemical industry and other industries as well. 
 
 

FIELDS OF ACTIVITY
* Engineering services include basic and detailed engineering, planning and project control, mon-
itoring inside and outside Iran. 
* Construction projects, industrial and manufacturing facilities, as well as fixed and mobile 
Commissioning, Operation, routine maintenance and basic repair 
* Provide administrative services and business operations and logistics expert and industrial pro-
jects. 
* Participation in investments through the establishment of subsidiaries and affiliates, to purchase 
shares of other companies or formed a civil partnership with legal entities and natural 
* Engineering services include basic and detailed engineering, planning and project control, mon-
itoring inside and outside Iran. 
* Construction projects, industrial and manufacturing facilities, as well as fixed and mobile 
Commissioning, Operation, routine maintenance and basic repair 
* Providing expert services and management and operations in commercial and industrial pro-
jects

Grade:
Maintenance and repairing of installation systems: 1

گـذاری صنایـع پتروشـیمی  )PIIC( بـا مشـارکت   شـرکت مهندسـی و نصـب فیرمکـو پـارس یکـی از شـرکتهای عضوگـروه سـرمایه 
کارشناسـان صنایع پتروشـیمی و نفت با هدف انجام پروژه های مهندسـی  سـهام نزدیک به PIIC % 60  و بقیه سـهام متعلق به 
نصب،  تعمیرات،  نگهداری،  بازسازی،  ساخت و احداث کارخانجات صنایع پتروشیمی و تقویت امر خودکفایی،   در اوایل سال  
که در صنایع پتروشیمی آخرین تکنولوژی رشته هـای مختلف صنعتی همـراه با پدیده های نو و  گردید. از آنجا  1372 تأسیس 
مکـانیزه بـکار گرفته می شود این شرکت با توجه به مسئولیت های کاری خود به منـابع نـیروی انسانی متـخصص و دستگـاههای 
تعمیراتی پیشـرفته دسترسی داشته و با برخورداری از خدمات سـایر شرکت های متـخصص عضو گروه قادر به رفع نیاز صنایع 

کشور نیز می باشد.  پتروشیمی و سایر صنایع 

کارآزموده و با تجربه خود در بخش اجرایی و خدمات فنی و با پشتیبانی بخش های   شرکت فیرمکو با استفاده از متخصصین 
ستادی قادر به اجرای طرح های بزرگ صنعتی از ابتدای شروع طرح  تا مرحله راه اندازی می باشد. این شرکت با استفاده از 
خدمات تخصصی، فنی و مهندسی خود توانایی انجام کلیه عملیات مربوط به مطالعات فنی و اقتصادی و همچنین طراحی 
کلی عملیات اجرای یک طرح از مرحله مطالعه فنی، مهندسی پایه و تفصیلی و  پایه و تفصیلی طرح ها را دارا می باشد. بطور 
اجرای عملیات نصب در زمینه های سیویل، مکانیک، برق، ابزاردقیق، پیش راه اندازی و راه اندازی و سپس انجام عملیات 

تعمیر و نگهداری روزمره، اضطراری و تعمیرات اساسی واحدهای صنعتی مجموعه عملیاتی این شرکت را شامل می گردد.

رتبه:
رتبه 1 خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی
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فالت پارس
Falatpars Const Co.

Activities:
Falat Pars Company is a reputable firm which has executed numerous industrial projects across 
Iran and is currently active in the implementation of various oil, gas and petrochemical projects. 
Thanks to our team of experienced engineers we have adequate resources for participating in 
various projects such as: pipelines in oil gas, installation of equipment in offshore oil and gas plat-
forms, construction of pumping stations, construction of industrial wastewater systems, water 
treatment plants, the construction of refinery units, utilities, construction of oil tank farms, nitro-
gen, etc.

Grades; 
Oil & Gas: 1
Installation & Equipment’s: 2

 شرکت فالت پارس بعنوان پیمانکار عمومی و همچنین مجری طرحهای EPC با هدف اجرای پروژه های صنعتی در عرصه 
گاز و پتروشـیمی مشـغول بـه فعالیـت اسـت.این شـرکت در زمینـه سـاخت، نصـب و راه انـدازی انـواع پلنـت هـای  صنایـع نفـت، 
گاز، احداث  گاز، انواع خطوط لوله، خطوط انتقال نفت و  گاز و پتروشیمی، تجهیزات و تاسیسات سکوهای نفت و  صنایع نفت، 
تلمبـه خانـه ها،احـداث سیسـتم هـای پسـابهای صنعتـی، تصفیـه خانه هـا، احـداث واحد هـای پاالیشـگاهی، یوتیلیتـی، احداث 

انبارهـای نفـت، پکیـج هـای نیتروژن و نصب سیسـتم های ابزار دقیق فعالیـت دارد.
زمینه فعالیت:

EPCC مجری پروژه های ساختمانی، نصب و راه اندازی
رتبه ها:

گاز :1 نفت و 
تاسیسات تجهیزات :2

ساختمان :5
آب: 5
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Web: www.deltaoffshoregroup.com
Email: info@deltaoffshoregroup.com
Fax & Tell:(+9821) 88245835 -021 | 
88245837-021
Add: No 183 ,Nasr Blvd (Gisha),Tehran   , 
Iran

فن آوری 
فراساحلی دلتا
Delta Offshore 
Technology Co.

Delta Offshore Technology was established on the basis of its founder’s vision to offer engineer-
ing and management services and to execute oil, gas, petrochemical, offshore, and drilling ser-
vices in the year 2009.
Our main objective is to provide engineering, procurement, construction, installation and man-
agement services to a range of offshore and onshore projects both in shallow and deep waters 
particularly in oil and gas industries. We have managed to build a credible reputation in the in-
dustry in this regard.

Grades:
Oil & Gas: 5

  شـرکت فن آوری فراسـاحلی دلتا، با تکیه بر تجارب 25 سـاله بنیانگذاران خود به منظور ارائه خدمات مهندسـی، مدیریت 
کنون  گردید و تا گاز و پتروشـیمی، نصب فراسـاحلی و خدمات حفاری در سـال 13۸۸ تأسـیس  و اجرای انواع پروژه های نفت و 
توانسـته پـروژه هایـی را بصـورت EPC مهندسـی، خریـد، سـاخت و نصب با موفقیت انجام دهـد، و همواره تـالش دارد تا خالء 
و کاسـتی هـای ایـن صنعـت را بـا دانـش فنـی و افزایـش تـوان خـود در زمینـه خدمات حفـاری در آبهای عمیـق و انجام عمیلیات 
کنـار خدمـات نصـب و تأمیـن شـناورهای مختلـف ترمیـم  کـم عمـق و فوندانسـیونهای عمیـق در  حفـاری بـا اقطـار بـاال در آبهـای 

نماید.

زمینه فعالیت شرکت :
شـرکت فـن آوری فراسـاحلی دلتـا ارائـه دهنـده خدمـات مدیریـت، مهندسـی، خریـد، سـاخت، نصـب، راه انـدازی و تأمیـن 

گاز و پتروشـیمی تجهیـزات پـروژه هـای دریایـی و خشـکی بـه ویـژه صنایـع نفـت، 

رتبه:
گاز : 5 نفت و 
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Email: kadrsazeh@yahoo.com
Fax & Tell:(+9821) 22265196 | 3-22908102
Add: Unit 14,No 14,ShahNazari 
Ave,Mohseni Sq,Mirdamad,Tehran

کادر سازه 
Kadr sazeh Co.

Kadrsazeh Company has been a member of Iranian Engineering Society for 22 years and over 
the years it has participated in numerous projects, therefore becoming one of the most reputable 
companies in its field.
Our attitude is to develop and execute projects according to the highest standards in order to 
achieve our client’s satisfaction.
Until now Kadrsazeh has executed more than 1000 Km of Oil & gas pipelines across the country.
Kadrsazeh intends to undertake international projects with the highest quality, using the latest 
world standards to assure the best outcome.

Grades:
Oil & gas: 2
Installations&Equipments: 2

کنـون  گاز تاسـیس شـده اسـت و تـا  کادر سـازه در سـال 1371 بـا هـدف اجـرای پـروژه هـای مرتبـط بـا صنعـت نفـت و    شـرکت 
کشـور اجرا نموده  گاز را به همراه ایسـتگاههای مربوطه در اقصی نقاط  کیلومتر شـبکه توزیع و خطوط انتقال نفت و  بالغ بر هزار 
گاز، تاسیسات و تجهیزاتآب وساختمان فعالیت خود را در زمینه های مذکور  است و در حال حاضر نیز با اخذ رتبه های نفت و 

ادامـه مـی دهد. 

رتبه:
گاز :2 نفت و 

تاسیسات و تجهیزات :2
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Web: www.kanroodsazeh.com
Email: Info@ kanroodsazeh.com
Fax & Tell:(+9821) 88516370 | 88765445
Add: No23,6th St,Shahid Arab Ali 
St,Khoramshahr Ave,Tehran

 کانرود سازه 
مهندسی و ساختمانی
Kanrood Sazeh Co.

KanroodSazeh Engineering and Construction Company was initiated in 1989 by a group of people 
who had been active in numerous projects aimed at developing the country, especially concen-
trated on executing mega civil projects in deprived areas.
Benefitting from experienced specialists, and having a complete set of machineries and equip-
ment and using new methods, the company managed to develop in a short time, hence becoming 
able to implement large-scale projects in the shortest possible time and with the highest quality in 
compliance with the international standards.

Fields of activity:
Execution of heavy concrete and steel structures, buildings, tanks, equipment erection, industrial 
piping, instrumentation, and engineering in oil, gas, petrochemical and mining projects. 

Grades:
Civil & construction: 1
Installation & Equipment:1
Industry & Mine:1
Road & Transportation:1
Water:1
Oil & Gas:4

کانـرود سـازه پـس از سـالها تجربـه و فعالیـت مشـترک اعضـای هیئـت مدیـره خـود،  در سـال    شـرکت مهندسـی و سـاختمانی 
136۸ و با هدف مشارکت در آبادانی میهن عزیز بخصوص در مناطق محروم کشور از طریق اجرای پروژه های بزرگ عمرانی،  

گردید.   تأسیس 
کامـل از ماشـین آالت و تجهیـزات،  بکارگیـری  بهـره منـدی از نیروهـای متخصـص و مجـرب،  در اختیـار داشـتن مجموعـه ای 
کـه در مدتی کوتاه , شـرکت توانایی خـود را در اجرای پـروژه های بزرگ  روشـهای نویـن وتـالش و پشـتکار مدیـران،  موجـب شـد 

کیفیتـی مطلـوب و مطابـق با اسـتانداردهای شـناخته شـده به اثبات برسـاند.  در کوتاهتریـن زمـان ممکـن و بـا 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
کشـی صنعتـی،  ابـزار دقیـق و طراحـی و  اجـرای سـازه هـای سـنگین بتنـی و فلـزی،  سـاختمانها،  مخـازن،  نصـب تجهیـزات لولـه 

کشـور  گاز،  پتروشـیمی و صنایـع معدنـی  مهندسـی جزئیـات اجرایـی در طرحهـای بـزرگ صنعتـی نظیـر پـروژه هـای نفـت،  
پایـه یـک از معاونـت برنامـه ریـزی و نظـارت راهبـردی ریاسـت محتـرم جمهـور در  رشـته هـای ”سـاختمان و ابنیـه“،  ”صنعـت و 

گاز“ و پایـه پنـج رشـته”نیرو ”  معـدن“،  ” آب“،  ” راه و ترابـری“ و  ” تأسیسـات و تجهیـزات“،  پایـه چهـار رشـته ”نفـت و 

رتبه:
تاسیسات و تجهیزات :1

ساختمان و ابنیه :1
صنعت و معدن :1

راه و ترابری :1
آب:1

گاز :4   نفت و 
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Web: www.kahanroba.com
Email: kahanroba@kahanroba.com
Fax & Tell:(+9821) 88554222 | 88729101
Add: No 40,Mansoor St,Motahari Ave,Valiasr 
Ave,Tehran 

کاهنربا 
Kahanroba Co.

KAHANROBA was established in 1990 to develop know how for Iranian industries.
Mineral processing, e.g. zinc and lead, was the starting point in 1991 resulted in realizing the first 
zinc ingot production plant in Iran.
Expanding the scope of services to the procurement as well as the construction fields, KAHANRO-
BA is reputed as a General Contractor, capable of providing any required services in EPC / EPCM 
basis since mid-90s.
The new millennium experiences, made KAHANROBA familiar with new fields such as Oil, Gas, 
Petrochemical, Chemical industries …
The main projects of such new fields are Kharg Sulphur Transportation Plant (EPC+Patent), part of 
the Utilities of the 1st phase of South Pars (Basic and Detail Design), Zagros Methanol Plant (Basic 
Design Endorsement), Farid Gostaresh Linear Alkyl Benzene (LAB) Plant (MC), Potash Production 
Plant (EPC) and Khatoon Abad Sulphuric Acid Production Plant (MC) 

KAHANROBA is certified by Managing and Planning Organization of Iran as a 1st rank Contractor:

Grades:
in the field of Industry and Mine: 1st
in the field of Oil & Gas: 5th

 در سال 136۸، شرکت کاهنربا با هدف ایجاد و گسترش دانش فنی وبومی سازی آن تاسیس شد.
کـه منجـر به  ایـن شـرکت در اولیـن گام، موفـق بـه دسـتیابی بـه دانـش فنـی اسـتحصال فلـزات غیرآهنـی )روی و سـرب( گردیـد 

طراحـی و سـاخت موفقیـت آمیـز اولیـن کارخانـه درایـن نوع شـد.
که براسـاس طراحی و دانش فنی  در دهه 1370 توسـعه فعالیتهای شـرکت به بخشـهای تامین تجهیزات و اجرا در پروژه هایی 

کاهنربا را به شـرکتی دانش بنیان با توانایی اجرای پروژه های EPC تبدیل نمود.  گردید،  ایجاد شـده اجرا می 
این توانایی در دهه 13۸0 به صنایع دیگر از جمله صنایع شیمیایی، پتروشیمی، نفت و گاز و ... نیز گسترش یافت.

پـروژه هـای عمـده شـرکت در حـوزه هـای دیگـر عبارتنـد از انتقـال مکانیزه گوگرد پتروشـیمی خـارک )طـرح و اجرا و ثبت اختـراع(، 
گرس )بررسـی و صحه گذاری  بخشـی از تاسیسـات فاز اول پارس جنوبی )طراحی پایه و تفصیلی(، متانول شـرکت پتروشـیمی زا
مهندسـی پایـه(، کارخانـه آلکیـل بنـزن خطـی LAB سـرمایه گـذاری فریدگسـترش )مدیریت طـرح(، کارخانه تولید کلرور پتاسـیم 

)طراحـی و احـداث( و تولیـد اسـید سـولفوریک مجتمـع مس خاتون آباد )مشـاور پـروژه(

زمینه فعالیت:
)EPC(طراحی، مشاوره، مهندسی، پیمانکاری عمومی شامل خرید ساخت و تولید تامین تجهیزات و مواد اولیه پروژه

صنایع شیمیایی و پتروشیمی، نفت و گاز، خطوط انتقال نفت و گاز، آب و فاضالب، فرآوری مواد معدنی، صنایع فوالد و فلزات 
غیر آهنی، سیمان، شیشه و کانیهای فلزی و غیر فلزی. 

دارای گواهینامـه صالحیـت رتبـه یـک پیمانـکاری از سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی )پایه یک رشـته صنعت و معـدن و پایه پنج 
گاز( رشـته نفت و 

رتبه:
صنعت و معدن :1

گاز : 5 نفت و 
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Web: www.kep-co.com
Email: info@kep-co.com
Fax & Tell:(+9821) 88330950 | 3-88330952
Add: Unit 5,1st Fl,No 3,Dabestan Ave,21 
east St,Azadegan Blvd,Sheik Bahaei 
Ave,Tehran

کندوکاو انرژی پارس
Kandokave 
Energy pars Co. (Kep-Co)

KAND O KAVE ENERGY E PARS was initiated in 2001 with the objective of executing projects in the 
upstream fields of oil and gas industry, specializing in the drilling of oil wells and providing drilling 
services for both offshore and onshore fields. Over the years, we have participated in numerous 
projects in oil and gas industry, including participating in the drilling of the Kish gas filed on an EPD 
basis, Kish Gas Field is one the formidable gas fields of Iran. Kep-Co currently has several grades 
in the upstream industry.

Grades:
Oil & gas:3

گاز خصوصًا  کاو انـرژی پـارس )سـهامی خـاص( بـه منظـور فعالیـت در صنایـع باالدسـتی صنعـت عظیـم نفـت و  کنـد و   شـرکت 
حفـاری چاههـای نفـت و گاز و ارائـه خدمـات جانبـی حفـاری در میادین خشـکی و دریایی مناطق نفتخیز کشـور پهنـاور جمهوری 
اسـالمی ایران در سـال 13۸0 تأسـیس گردیده اسـت. این شـرکت دارای رتبههای تآسیسـات باالدسـتی سـطحاالرضی و محیط 
کتشـاف و اسـتخراج از سـازمان  کشـور بوده و در شـرف دریافت رتبهبندی در رشـته ا زیسـت از سـازمان مدیریت و برنامهریزی 
کتشافی توصیفی کیش 3 در خدمت شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران  فوق میباشد و بصورت EPDدر پروژه حفاری چاه ا

بوده و امید اسـت در سـایر پروژههای مشـابه نیز در آینده حضور فعال داشـته باشـد.

زمینه فعالیت شرکت:
گاز )EPD(- ارائه خدمات  فعـال در صنایـع باالدسـتی صنعـت نفـت و گاز- مهندسـی مشاورــمهندسی و اجـراء چاههـای نفـت و 

جانبـی حفـاری در میادیـن خشـکی و دریایـی - مشـاوره و اجـرای طرحهای زیسـت محیطی

رتبه:
1. رتبه 3 تأسیسات سطحاالرضی  

2. رتبه 3 محیط زیست
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Web: www.abanaircooler.com
Email: r.kheiri@abanaircooler.com
Fax & Tell:(+9821) 88794602 | 88771557
Add: 1st & 2nd Fl,No 7,Esfandiayr Blvd,Africa 
Blvd,Tehran

Activities:
AAC, as a solution provider, specializes in engineering, design, production and supply, installation 
and commissioning of heat transfer systems for oil, gas and petrochemical plants, direct/indirect 
power plant cooling systems, skid mounted process packages and water refrigeration packages 
for a variety of applications. Over the years, we have become one of the renowned and leading 
companies in our field across the country.

کولر هوایی آبان
 ABAN AIR 
COOLER Co.

کولرهوایی آبان از سال 1375به صورت یک شرکت خصوصی در مساحتی بالغ بر 102000مترمربع، مساحت فضای   شرکت 
تولیدی :24500مترمربع، مساحت اداری :2750مترمربع

واقع درشمال غربی شیراز وسرمایه ای به مبلغ 120،000،000،000ریال می باشد.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
کاربرد  زمینـه طراحـی و مهندسـی، تولیـد و مونتـاژ، نصـب وراه انـدازی محصـوالت زیـر فعالیـت مـی نماید که در سـه شـاخه زیـر 

دارد:
نیروگاهی در شاخه نیروگاهی بخار وسیکل ترکیبی  نفت، گاز و پتروشیمی انواع صنایع فرایندی شامل فوالد، شیشه وغیره 
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Web:  www.culham-co.com
Email: info@culham.com
Fax & Tell:(+9821) 88036015 | 88046436
Add: No 2,3rd Intersection,Pardis St,North 
Shiraz Ave,Molasadra ,Tehran

کولهام- ساختمانی
CULHAM 
Construction Co.

Culham Construction Company was established in 1975 to implement and develop civil projects 
and has successfully executed 32 projects in the fields of dams, roads, transmission lines, water 
and electricity, irrigation and drainage and buildings across the country. The company is an active 
member of Association of petroleum engineering and construction companies (APEC), Associa-
tion of Construction Companies, Iran Mining House, Tehran Chamber of Commerce and the Na-
tional Committee on Large Dams.
Our main objective is to utilize the modern management systems and latest technologies in ad-
dition to taking advantage of our previous experiences in order to execute the projects with the 
highest possible quality.

Fields of Activity:
Water Management & Distribution Facilities (Incl. Dam Construction), Transportation, Power Line 
& Buildings.

Grades:
Installation & Equipment:1
Road & Transportation:1
Water:1

کنون 32 پروژه در زمینه های سدسازی،   شرکت کولهام در سال 1354 جهت اجرای پروژه های عمرانی تاسیس گردیده و تا
راهسـازی، خطوط انتقال آب و برق، شـبکه آبیاری و زهکشـی و نیز ساختمان سـازی را به اتمام رسـانده اسـت.این شـرکت عضو 
کمیتـه ملـی  گاز و پتروشـیمی، خانـه معـدن ایـران، اتـاق بازرگانـی تهـران و  فعـال انجمـن شـرکتهای سـاختمانی، انجمـن نفـت و 
سـدهای بـزرگ می باشـد و تمامـی تـالش خـود را می نمایـد تـا ضمـن حفـظ و بهره بـرداری از تجربه سـالیان گذشـته، از سیسـتم 

گیرد. هـای مدیریتـی نوین و تکنولـوژی روز نیز بهـره 

رتبه:
 آب: 1  

 کاوش های زمینی : 1
 تاسیسات و تجهیزات :1

 راه و ترابری :1
 ساختمان و ابنیه : 3 
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Web: www.kayson-ir.com
Email: id@kayson-ir.com
Fax & Tell:(+9821) 22131027 | 
24801650
Add: 6th Fl,No 18,2nd Alley,Kaj 
Sq,Saadat Abad ,Tehran

کیسون 
Kayson 

Kayson was founded 1975 in order to execute mega civil projects across Iran. During the past 40 
years we have become one of the leading companies both in Iran and on an international level.
Some of Kayson achievements are:
• Ranked 98 in the world’s top 250 international contractors by ENR Institute in 2015
• Hailed for the seventh consecutive time for  exporting technical and engineering services in Iran
• Awarded the national Excellence crystal statue
• Chosen among the top 100 brands in Iran.

Filed of Activity:
Financing & InvestmentFor/ In the Design, Construction and sale of economic Plans
• Engineering, Procurement, Construction, Project Management, and Financing of Projects, as a 
General Contractor, in the fields of Oil, Gas and industry, Housing and Building, Civil, Water and 
Wastewater, and Railway Transportation systems on the local and International Markets

Grades:
Oil & Gas:1
Civil & Construction:1
Road & Transportation:1
Mine & Industry:1
Installation & Equipment:1
Water:1

 بیو گرافی شرکت:
کیسون در سال 1354 با چشمانداز »سازندگی در تراز جهانی« تأسیس گردید و طی 40 سال گذشته تحوالت گستردهای را در 
کرده است. امروز توانمندیهای فنی  نظامهای مدیریتی، فرآیندها، ساختار حقوقی و سازمانی و دامنه فعالیتهای خود ایجاد 
و مهندسـی این شـرکت گسـتره وسـیعی از صنعت سـاخت را در بر میگیرد.نمونههایی از دسـتاوردهای اخیر کیسـون در راستای 

ایجاد شـرکتی در تراز جهانی اسـت به شـرح زیر می باشـد:

• سه دوره متوالی صادرکننده ممتاز و هفت دوره صادرکننده نمونه خدمات فنی و مهندسی ایران
• رتبه 9۸ در بین 250 پیمانکار بینالمللی برتر جهان توسط موسسه ENR در سال 1393

• رتبه نخست شرکت های گروه خدمات فنی و مهندسی در جشنواره ملی بهره وری
• تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی

• یکی از 100 برند ارزشمند کشور در سال 1393

رتبه:
گاز :1 نفت و 

ساختمان و ابنیه :1
راه  و ترابری : 1

صنعت و معدن : 1
تاسیسات و تجهیزات : 1

آب: 1

زمینه فعالیت:
• تأمین مالی و سرمایهگذاری جهت طراحی، اجرا و فروش طرحهای اقتصادی

گاز و  • مهندسـی، تـدارك، سـاخت، مدیریـت پـروژه و تامیـن  مالـی پروژه هـا، بـه عنـوان پیمانـکار عمومـی، در حوزههـای نفـت و 
صنعـت، مسـکن و سـاختمان، سـیویل، آب و فاضـالب و سیسـتمهای حمـل و نقـل ریلـی؛ در بازارهـای داخلـی و بینالمللی
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Web: www.kishspark.com    
Email: info@kishspark.net
Fax & Tell:(+9821) 88600971 | 88600966
Add: No 8,Avesta Ave, SheykhBahayi Ave, 
Tehran,Iran  

کیش اسپارک
Kish Spark Co.

We are an EPC (Engineering, Procurement and Constructions) contractor working specifically on 
energy, Power and transportation industries. Since our establishment in 2004, our integrated 
solutions have been providing services to major operators in offshore platforms, onshore refiner-
ies, compressor stations, petrochemical plants, pipelines, power plants, and industrial sites across 
Iran. We provide all required telecommunication Systems such as CCTV, PABX,PAGA,RADIO, RA-
CON, BEACON, NDB, TETRA & etc.
 
We take Part in many national projects such as:
• South Pars Phase 14(A,B,C,D), 15,16,17,18
• Salman Gas Revamp
• Mahshahr Oil Terminal Revamp
 

Grades:
Telecommunication: 1
Oil & Gas: 5

 شـرکت کیـش اسـپارک در سـال 13۸3 تاسـیس و بـا سـابقه ای بیـش از یـک دهـه، بعنوان یکـی از پیمانکاران EPC)مهندسـی، 
کیـش  گاز و پتروشـیمی شـناخته شـده اسـت. مجموعـه  خریـد، سـاخت( مخابراتـی در حـوزه صنعتـی بـا تمرکـز بـر صنعـت نفـت، 
اسـپارک بـه واسـطه همـکاری بـا شـرکتهای بـزرگ خارجـی نقـش بسـزایی در انتقـال دانـش فنـی روز دنیـا و نیـز پـرورش نیـروی 
انسـانی متخصـص و ایجـاد راه حـل هـای تاثیرگـذار و ارزشـمند ایفا نموده اسـت. حضـور پررنگ و پایـدار کیش اسـپارک در پروژه 
کنترلـی و حفاظتی خشـکی و فراسـاحل، لوح درخشـان جلب رضایـت و اطمینان  هـای یکپارچـه سـازی سیسـتم هـای مخابراتـی، 

کارفرمایان اسـت.
 

زمینه فعالیت و رتبه:
کنترل صنعتی و حفاظت الکترونیک  -  انجام پروژه های مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم های مخابراتی، 

با تکیه بر یکپارچه سازی سیستم ها از جمله:
کنترلی و. . -  دوربین های مداربسته،  NDB، RACON، PAGA، PABX، F&G، SCADA و سیستم های 

گاز بر اساس مدیریت برنامه ریزی راهبردهای  شرکت کیش اسپارک دارای رتبه 1 پیمانکاری در رشته مخابرات و رتبه 5 نفت و 
کنندگان و پیمانکاران مورد تایید وزارت نفت، شـرکت ملی نفت و  ریاسـت جمهوری بوده و نیز افتخار حضور در لیسـت تامین 

شرکتهای تابعه آن را داراست.

رتبه:
مخابرات: 1

گاز: 5 نفت و 
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Web:   www.aqdco.com
Email: info@aqdco.com
Fax & Tell:(+9821) 88539033 | 88172140
Add: Unit 9,No 6,Moghadas St,Ahmad 
Ghasir Ave,Argentina Sq,Tehran  

کیفیت گسترش آریا 
Keyfiat Gostaresh 
Arya Co.

Arya Quality Development Co.  (AQD), founded in 2002, is a well-resourced and full-service indus-
trial EPC company serving the regional Energy, Oil, Gas, Petrochemical, Mine and steel production 
Projects and Industries. We have associations with renowned manufacturers, major mills and sup-
pliers across Europe, USA, Far East and the Sub-Continent. 
Major supply from AQD includes Wellhead and Drilling Equipments, Piping Materials, Valve and 
Actuators, Instruments and Control, Electrical Equipment, Pumps, row Materials, Process Package 
and industrial Spare Parts. 

Grades:
Oil& Gas:5

گسـترش آریا در سـال 13۸0 تاسـیس شـده اسـت. این شـرکت با اختیار داشـتن متخصصین با تجربه و منابع  کیفیت   شـرکت 
کشور  گاز، پتروشیمی، معدن و فوالد در ایران و  گسترده آماده ارائه خدمات در پروژه های EPC در پروژه های انرژی،  نفت، 
کننـدگان عمـده در سراسـر اروپا،  هـای منطقـه مـی باشـد. مـا دارای ارتباطـات ممتـازی بـا تولیـد کنندگان معتبـر جهانی و تامین 

ایاالت متحده، شـرق دور و شـبه قاره می باشـیم.
کنترل،تجهیزات  کتواتور، ابزاردقیق  و  قسمت عمده تامین کاالی ما شامل تاسیسات سرچاهی و حفاری،مواد پایپینگ، ولو و آ

الکتریکی،انواع  پمپ ها،پروسس پکیج ها و قطعات یدکی صنعتی می باشد.

رتبه:
گاز: 5 نفت و 
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Web: www.kpe-co.com  
Email: info@kpe-co.com
Fax & Tell:(+9821) 88664472 | 88664470
Add: No 6,Sadr Alley,Mollasadra Ave 
,Tehran

Kimia Petro GasElia is an Iranian Company together with its five subsidiary companies known 
as KPE. KPE field of activity is development, engineering, procurement and construction of the 
process packages and other components of oil, gas and petrochemical projects as an executive 
contractor and private financer.

کیمیا پتروگاز ایلیا یک مجموعه اقتصادی 100% ایرانی است که به همراه 5 شرکت زیرمجموعه و همکار خود، تحت   شرکت 
گاز و پتروشیمی و صنایع هوایی  لوای KPE در زمینه توسعه و ساخت پکیج های فرآیندی و همچنین اجرای پروژه های نفت، 

کند. گذاری خصوصی فعالیت می  کلید در دست )EPC( و سرمایه  به صورت پیمانکار اجرایی 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
 1. مجری پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی 2. سازنده واحد های فرآیندی

کیمیا پتروگاز ایلیا 
kimia Petrogaz 
Elia Co.
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Web: www.ktpcompany.com
Email: info@ktpcompany.com
Fax & Tell:(+9821) 88926239 | 88933328
Add: Unit 11 & 13,3rd Fl,No 30,Shahid 
Fakahri Ave,Valiassr Sq,Tehran

کیهان تجهیز پترولیوم
Keyhan Tajhiz 
Petroleum Co.

Keyhan Tajhiz Petroleum has started its activity in the field of importing and exporting Oil, Gas&-
Petrochemical equipment since 2008. This company has been capable to provide good facilities 
in the field of Oil, Gas and Petrochemical.
KTP has a close working relationship with leader manufactures such as NOV, Weatherford, Eckel, 
McCoy, Baosteel, FMC and Gates cooperation directly and indirectly. Today our success is the 
result of cooperation with employers and our clients and those of satisfaction.

کیهـان تجهیـز پترولیـوم در سـال 200۸، بـه عنـوان یـک شـرکت بازرگانـی فعـال در زمینـه صـادرات و واردات بـا هـدف   شـرکت 
کـرد و تـا بـه امروز توانسـته اسـت با بهـره گیری  گازو پتروشـیمی فعالیـت خـود را  آغـاز  فعالیـت اختصاصـی در حـوزه صنایـع نفـت، 
کاری مـا تامیـن تجهیـزات از  کارنامـه  از توانمنـدی هـای خـود، همـکاری هـا و قـرار داد هـای مهمـی را بـه سـرانجام برسـاند ؛ در 
برندهـای معتبـری ماننـد NOV, Weatherford, Eckel, McCoy, FMC, Baosteel و Gates خـود نمایـی می کند. موفقیت امروز 

کارفرمایـان و همراهانمان بوده اسـت.   مـا نتیجـه همـکاری مبتنـی بررضایت بـا 

لیست قراردادهای منعقد شده کیهان تجهیز پترولیوم

BaoSteel, Oil States & NOV از شرکت های Drill Pipes With Handling Tools 1. تامین
WinCatt, FARR, ECKEL, WEATHERFORD از شرکتهای  Casing Running2. تامین دو ست کامل تجهیزات

کانادا  FARR 14” از شرکت HYD Power Tong 3. تامین قطعات
4. تامینRotary Drilling Hose  از شرکتCooperation  Gates آمریکا

5. تامین قطعات Iron Roughneck از شرکت NATIONAL OILWELL VARCO آمریکا
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Web: www.gastechinternational.com
Email: inf0@gastechinternational.com
Fax & Tell:(+9821) 22656411 | 22656401
Add: No 2, 1st Alley,Je St,Parkway on the 
way to south Chamran highway,Tehran

گاز تک ایرانیان  
Gastech Iranian Co

GasTech is a vertically-integrated Engineering and Fabrication company providing customized 
Processing Equipment and Turnkey Facilities to the Oil and Gas, Petrochemical and Power Gen-
eration Industries. 
GasTech was founded in 1985, and has since grown to be a premier provider of Process Solutions 
throughout the world, to a multitude of clients. We offer our clients professional and reliable value 
chain implementation, by providing aggregated system design and engineering, equipment fabri-
cation and project management, with total internal supervision. 
GasTech’s objective is to provide our clientele with innovative design solutions backed by the 
highest levels of service, and to exceed expectations. In  GasTech we are committed to constantly 
improve  our procedures, products and services to better satisfy the needs of our clientele, and 
hence to drive projects to utmost success.

Fields of Activities:
• Gas Dehydration Packages
• Glycol Regeneration Packages
• Crude and Condensate Desalting
• Gas Sweetening
• Hot Oil System
• Direct Fired Heater
• Indirect Fired Heater
• Separation and Filtration Systems
The Significant Projects:
• 1.4 BCFD Dehydration & Liquid Removal Using Silica Gel Consisting Of 4 Trains
• South Pars Gas Field Development, Phase 12-6 Trains Glycol Dehydration Packages
• South Pars Gas Field Development, Phase 12 and phase 14-6 Trains Glycol Regeneration Pack-
ages (for each phase)
• Gachsaran No. II and III Desalting Plant-Indirect Heaters and Desalting Packages
• Dehloran Production and Desalting Plant-11 MW Capacity Hot Oil System

 
گازتک شرکتی است دانش بنیان و تجربه محور که در سال 1364 با هدف ارِائه خدمات مهندسی،  تامین و ساخت تجهیزات 

صنایع با تمرکز بر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی تاسیس گردیده است.
گازتک را تشـکیل می دهد بطوریکه این شـرکت قادر اسـت  مهندسـی برتر و بهینه سـازی خالقانه مزیت ذاتی و رقابتی شـرکت 

تجهیزاتـی اسـتوار، کارآمـد، اقتصـادی و قابـل اعتماد را به سراسـر جهان عرضه نماید.

زمینه فعالیت:
طراحی، ساخت و تامین بسته های فرآیندی فرآورش نفت و گاز شامل:

• نمزدایی از گاز
• احیا گلیکول

• نمک زدایی از نفت
• شیرین سازی گاز

• سیستم های روغن داغ
• هیترهای مستقیم

• هیترهای غیر مستقیم
• سیستم های جداسازی و فیلتراسیون

 •
برخی پروژه های شاخص:

• پاالیشگاه پارسیان II - نم زدایی و تنظیم نقطه شبنم آبی و هیدروکربنی 1.4 میلیاد فوت مکب درروز گاز
• فاز 12 پارس جنوبی - 6 وحد نمزادیی توط گالیکول برای 2۸00 مترمکعب در روز گاز

• فازهای 12 و 14 پارس جنوبی- 6 واحد احیای گالیکول در هر فاز
• واحدهای نمکزدایی گچساران 2 و 3 - بسته های نمکزدایی و هیترهای غیر مستقیم

• واحد نمکزدایی دهلران - بسته روغن داغ با ظرفیت 11 مگاوات
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Web: www.gamma-ir.com
Email: info@gamma-ir.com
Fax & Tell:(+9821) 77533185 | 77535634
Add: No 1,Shahid Kargar St,Talegani 
intersection,Dr Shariati Ave,Tehran

گاما 
GAMMA Civil & 
Mechanica Cont Co

Activities: 
Activities and Grades: 
Since its inception in 1955, Gamma has performed numerous projects including:
construction and erection of refineries and petrochemical plants, steel making and steel forming 
complexes, industrial and non-industrial buildings, ports and jetties, water and sewage treatment 
plants, earth works and site preparation.

Construction Grades:
- Oil and Gas Grade 1
- Civil and Buildings Grade 1  
- Utilities Grade 1
- Water Grade 1
- Power Grade 2
- Industry Mines Grade 3

Consultant Grade:
- Oil and Gas Refineries, Petrochemical Industry Grade 1  
EPC Grade:
- Oil and Gas, type one  Grade 1

گاما فعالیت خود را در سال 1335 با طرح های شهرک سازی، شبکه های آبرسانی و نصب ماشین آالت صنعتی آغاز   شرکت 
گاما  و در ادامه مبادرت به اجرای پروژه هایی در صنعت نفت و پتروشـیمی نمود. واحد تقطیر البرز اولین پروژه مهم شـرکت 
در صنعـت نفـت در سـال 1342 اجـرا گردیـد. بـا اجـرای طرحهای بزرگتر صنعتی، زیربنایی، عمرانی، مجموعه های سـاختمانی و 
ساختمانهای اداری و صنعتی ، شرکت گاما به یکی از بزرگترین شرکتهای پیمانکاری در زمینه اجرای صنایع نفت،گاز، پتروشیمی و 
طرحهای عمرانی در ایران شناخته شده است. شرکت گاما از سال 137۸ در طرحهای عظیم پاالیشگاههای گازی پارس جنوبی 
حضور فعال و مؤثر داشته و به صورت مشارکت با شرکت های صاحب نام بین المللی و داخلی و یا به تنهایی موفق به تکمیل 

پروژه های متعددی در این میدان گازی شـده اسـت.

زمینه فعالیت شرکت:
حوزه تخصصی اصلی:  ساختمان و نصب پاالیشگاه ها و مجتمع های پترو شیمی، کارخانه های فوالد، سازه های فلزی و بتنی، 
کی و آماده سازی زمین.  ساختمان های صنعتی و غیرصنعتی ، بنادر و اسکله ها، تصفیه خانه های آب و فاضالب ،عملیات خا

رتبه بندی پیمانکاری :
نفت وگاز :    رتبه  1

ساختمان و ابنیه :  رتبه 1 
 تأسیسات و تجهیزات: رتبه 1

آب : رتبه 1
نیرو: رتبه 2   

صنعت و معدن:  رتبه 3

رتبه مشاور:
تخصص واحدهای پاالیشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی   پایه 1

:)EPC( رتبه طرح و ساخت 
رشته نفت  وگاز نوع یک   پایه 1
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Web: www.spdc.ir
Email: info@ spdc.ir
Fax & Tell:(+9871) 36248942 | 36248942
Add: 1st fl,53/149 Bld,Close to Melat 
Park,Moali Abad St,Shiraz

گسترش پتروشیمی شیراز
Shiraz Petrochemical 
Development Co

Shiraz Petrochemical Development Company (SPDC) was incorporated as a private sector com-
pany to provide Engineering services for oil, gas and petrochemical projects in the year 2011. The 
company has skilled technical engineers which are able to implement various projects according 
to the client’s needs and according the international standards. The headquarters of this company 
is based in Shiraz.
Our fields of service:
Provide Engineering and Technical Services for the design, construction, installation, inspection, 
support, commissioning of industries within and outside the country.

Grades:
Oil & Gas: 5
Installation & Equipment: 4

گسـترش پتروشـیمی شـیراز به صورت شـرکت سـهامی خاص و با هدف ارائه خدمات فنی   شـرکت خدمات فنی مهندسـی 
مهندسی، مشاوره و نظارت و مشارکت در طرح های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور  در سال 1390 تأسیس شده 
و طی شـماره 33۸1۸ مورخ 1390/06/30 در اداره ثبت شـرکتها و مالکیت صنعتی در شـیراز به ثبت رسـیده اسـت. مرکز اصلی 

کیلومتر 5 جاده پل خان- سـد درود زن فارس- سـاختمان اداری می باشـد. شـرکت، شـیراز- 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
ارائـه خدمـات فنـی مهندسـی در طراحـی و اجـرای پـروژه هـای صنعتـی، ارائـه خدمـات مدیریـت طـرح، صـدور خدمـات فنـی 
کلیـه عملیـات تعمیـر و نگهـداری، پیـش راه انـدازی،  مهندسـی، ارائـه خدمـات مشـاوره ای، انجـام خدمـات پیمانـکاری، انجـام 
گاز و پتروشـیمی و سـایر صنایـع، سـاخت و نصـب تجهیـزات مـورد نیـاز صنایـع،  راه انـدازی واحدهـای تولیـدی در صنایـع نفـت و 
کاالهای صادراتی و وارداتی، تجهیزات و محصوالت  انجام بازرسی فنی و نظارت بر اجرای پروژه های فنی مهندسی، بازرسی 
گاز پتروشـیمی و سـایر صنایع، ایجاد و ارائه سیسـتم های مکانیزه نگهداری و  تولیدی و نصب تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت و 

تعمیـر صنایـع نفـت و گاز پتروشـیمی. ایـن شـرکت داراری رتبـه 4 در صنایـع نفت و گاز و نیز تاسیسـات میباشـد.

رتبه:
نفت و گاز:5

تاسیسات و تجهیزات: 4 
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Web: www.gostareshkei.com
Email: gostaresh.khotut@yahoo.com    
Fax & Tell:(+9821) 88783563 | 88783563
Add: Unit 2,No 76,West Farzan Ave, ,Valiasr 
Ave,Tehran

گسترش خطوط انرژی ایران
Gostaresh Khotut 
Energy Iran Co.

Introduction
Established in 1979, Gostaresh Khotut Energy Iran company (private joint stock ) acts as a general 
contractor Engneering in the field of energy especially oil , gas , and petrochemical industries . 
To this end, the company has taken important steps so as to be able to provide a wide variety of 
EPC services in this section. The recruitment of specialist & skillful manpower, the use of modern 
technologies, and concerted efforts to provide the world- quality services for
the clients are part of the company’s approaches since establishment.

Company Activity
Gostaresh Khotut Energy Iran company’s services consists of design, basic and detailed engineer-
ing , purchase of goods & equipment and materials from domestic & international sources ,con-
struction & installation ,commissioning, supervision & site engineering end project management 
in oil ,gas, and petrochemical and power plant projects.

Grade:
OIL & GAS : 1
INDUSTRY & MINING :2
INSTALLATION & EQUIPMENT : 3
BUILDING & CONSTRUCTION: 3
WATER: 4
POWER :5 

The significant projects:
• Buying supplying procumbent and construction pipeline and field facilities wellhead of Homa 
Project (PC)
• Island oil terminal project-construction & installation of oil storage tank
(6 set : TK2201 &  TK2206)
• Buying supplying procumbent and construction pipeline and field facilities wellhead of Aban  
Project (PC)
• Upgrading system of recycled distilled water in Tehran Refinery
• Pumping station &Terminal& Storage tanks of Oil-Kermanshah- Sannadaj

کشـور تاسـیس و از آن تاریخ  گسـترش خطوط انرژی ایران در سـال 135۸ با هدف اجرای پروژه ها عمرانی و صنعتی   شـرکت 
کنـون موفـق بـه اجـرای پروژه هـای مختلفـی در کشـور از جمله وزارت نفت شـده اسـت. این شـرکت دارای پایه یک در رشـته  تـا 
گسترش خطوط انرژی  گاز می باشد. شرکت  گاز، زیر شاخه خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و  نفت و 
کـه یعنوان یـک پیمانـکار General Contractor  پیشـرو در حـوزه انرژی علی الخصوص  ایـران از شـرکتهای بخـش خصوصـی اسـت 

گاز و پتروشـیمی  تآسـیس شده است.   نفت، 
کاملی از خدمات مهندسـی و خرید  گامهای مهمی برداشـته تا قادر به ارائه گسـتره نسـبتًا  در راه تحقق این هدف این شـرکت 
کارگیـری نیروهـای متخصـص و مجـرب،  اسـتفاده از فنـاوری هـای نویـن روز و تـالش  سـاخت )EPC  ( در ایـن بخـش باشـد. بـه 
کارفرمایان از جمله رویکردهای شـرکت از زمان تأسـیس بوده اسـت. کیفیـت جهانی به  مجدانـه و مسـتمر در ارائـه خدمـات بـا 

فعالیت شرکت :
کاال و تجهیزات و مواد از منابع  گسـترش خطوط انرژی ایران شـامل طراحی،  مهندس پایه و تفضیلی،  خرید  خدمات شـرکت 
داخلـی و بیـن المللـی،  سـاخت و نصـب،  راه انـدازی، نظـارت و مهندسـی کارگاهـی و مدیریـت طـرح در پـروژه هـای نفـت،  گاز،  
نیروگاهی  و پتروشـیمی میباشـد.  الویت اصلی این شـرکت به پایان رسـاندن پروژه های محوله در زمان مقرر با بودجه تعیین 
شده میباشد.یکی از مهمترین الویت ها در اجرای پروژه ها رعایت ایمنی است و انجام پروژه بدون حادثه از اهداف شرکت 

میباشد. 
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Web: webmail.golsafar.com  
Email: golsafar@yahoo.com
Fax & Tell:(+9821) 88871346 | 88871346
Add: Unit3,No 23, Khalilzadeh Alley, Valiasr 
Ave, Tehran, Iran

گلسافر 
GOLSAFAR CO

Business type: Electrical- Mechanical and Civil contractor in oil and gas industry and other indus-
trial projects
This company has been active as an EPC&PC contractor in oil and gas projects and all other major 
industrial projects for over 30 continuous years throughout different cities in Iran.
Golsafar Company has been granted the following grades by Iranian Presidency’s Deputy for 
Planning and Strategic Supervision:

Grades:
Installation & Equipment: 1
Industry & Mine: 1

Ongoing projects & Executed Projects
• Electrical works of South Pars Phases 17 and 18
• Cooling towers for 1st and 2nd blast furnace and separating water from slag of 3rd furnace of 
Isfahan steel plant
• Extension of steel making shops in ESCo
• Material handling for blast furnace No.3 in ESCo
• Electrical and mechanical works in Ahwaz Dehkhoda Sugar Factory
• Electrical and mechanical works in Salman Farsi Factory

 فعالیت:  پیمانکار پروژه های برقی، مکانیکی و نصب تجهیزات صنعتی بصورت  PCو  EPCو پروژه های نفت و گاز

رتبه:
تاسیسات و تجهیزات :1

صنعت و معدن :1

گواهینامه ها:
•  گواهینامه ایزو 9001 نسخه 200۸

•  گواهینامه ایزو 14001 نسخه 2009
•  گواهینامه BS OHSAS 1۸001 نسخه 2007

HSE-MS گواهینامه  •

انجمن های عضو:
• انجمن صنفی شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران

• انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
)APEC(شرکتهای مهندسی و پیمانکاری گاز، نفت و پتروشیمی •

پروژههای برتر در حال انجام و انجام شده توسط شرکت گلسافر:
1- عملیات اجرای تاسیسات برقی پاالیشگاه فازهای 17و1۸ پارس جنوبی

کوره بلندهای  کننده  کامل برج های خنك  کوره بلند شـماره 3 و بازسـازی  2- عملیات اجرای سیسـتم جداسـازی آب از سـرباره 
شـماره 1و2 ذوب آهن اصفهان

3- عملیات طراحی و اجرای طرح توسعه کارگاههای بخش فوالسازی در مرحله جذب چدن به روش EPC ذوبآهن اصفهان
4- عملیات نصب تجهیزات موادرسانی به کوره بلند شماره 3 طرح توازن ذوب آهن اصفهان

5- پروژه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شکر دهخدا اهواز
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گنگان
Gangun Co

Web:  www.gangunco.com
Email: info.gangun@gmail.com
Fax & Tell:(+9821) 88730238 | 
88531879
Add: No 12,Saam Intersection,14th 
East St,Beyhaghi Ave,Argentina 
Sq,Tehran

Gangun Company with over 3 decades of activity in executing oil, gas and petrochemical projects 
across the country including: execution of oil and gas pipelines, participating in Bandar Emam 
petrochemical complex development, construction of oil pumping stations and storage centers, 
etc, is actively participating in the sustainable growth and development of the country. We are 
also active in the design and installation of control systems (PLC) and air conditioning projects.
Fields of activity: Execution of Oil & Gas, Petrochemical, Tanks & Instrumentation Projects
We have also obtained the following grades from the management and planning organization 
of the government:
 Grades
Oil & Gas: 2
Installation & Equipment:4
Industry & Mines: 5

گاز و پتروشیمی در انجام پیمان های مختلف خطوط  گنگان با سه دهه سابقه در اجرای پروژه های صنعت نفت و    شرکت 
لولـه نفـت و گاز در نقـاط مختلـف کشـور عزیـز ایـران و واحدهای پتروشـیمی بندر امام و تلمبه خانه های نفـت و مخازن نفت و 
کشور با هدف  کان در خدمت عمران و آبادانی  کما گرم و پلی اتیلن و پلی اوراتان و اجرای حفاظت از زنگ،  کاری سرد و  عایق 
کنتـرل )PLC( و پـروژه های تهویه مطبوع  توسـعه پایـدار مـی باشـد. ایـن شـرکت در طراحـی و نصـب و راه انـدازی سیسـتم هـای 

نیز فعال می باشـد.

زمینه فعالیت شرکت:
اجرای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و مخازن و ابزار دقیق

رتبه:
گاز:  :2  نفت و 

تاسیسات و تجهیزات : 4
صنعت و معدن : 5
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Web: www.lpgeco.com
Email: info@lpgeco.com
Fax & Tell:(+9821) 88845122 | 88823163
Add: No 1/272,Shahid Bokanizad Ave,in 
front of  the governor›s office,Maragheh

 لوله پی گستر
 مهندسی
Loleh Pey Gostar 
Eng.Co.

LolehPeyGostar Engineering Company established in 1991, and has since been active in the field 
of design and execution of oil, gas, petrochemical, water, telecommunication, road and building 
projects on the basis of EPC, EP and PC. Over the past 2 decades by Utilizing skillful engineer-
ing staff and by God’s blessing we have successfully executed more than 50 national projects 
across the country. In these regards we have cooperated with NIGCENG, NIOEC, NIGC, IOOC, 
Iran’s Telecommunication Company, Provincial Telecommunication companies, provincial water 
companies, etc.
Leaning on engineering principles and using our previous experiences has enabled us to expand 
our activity on both a local and internationally scale. We execute our projects with the highest 
quality and in accordance with ethical and professional principles.
Cooperating with Consulting Engineers Companies in the fields of (Oil & gas and petrochemical) 
and other companies in the field of (communications and telecommunication) enables us to fur-
ther develop our company, hence meeting customer satisfaction.

Grades:
Oil & Gas:1
Installation & Equipment:1
Telecommunication:1
Civil & Construction: 3
Water: 4
Road & Transportation: 5

گسـتر در سـال 1370 تأسـیس و در زمینـه طراحـی، محاسـبه واجـرای پـروژه هـای تأسیسـات،   شـرکت مهندسـی لولـه پـی 
کادرمهندسـی مجـرب  گاز،نفـت،آب، مخابـرات و راه وسـاختمان بصـورتEPC,EP,PC شـروع بـه فعالیـت نمـوده و بـا داشـتن 
بیـش از 55 پـروژه درسـطح ملـی، اسـتانی ومنطقـه ای بـا شـرکت هـای NIGC,IOOC,NIGCENG,NIOEC وشـرکت مخابـرات 
ایران، شـرکت های مخابراتی اسـتانی شـرکت های آب وغیره درزیرسـایه توجهات وعنایت خداوندمتعال با موفقیت به انجام 
رسانده است،این شرکت با تکیه براصول نظام نامه مهندسی وبهره گیری ازتجارب گذشته وهمکاری شرکت های مهندسین 
مشاوردرزمینه)نفت وگازوپتروشیمی( ودیگرشرکت های صنعتی با حفظ مشتری مداری هم چنان درحال بسط گستره فعالیت 

خـود درداخـل وخـارج می باشـد. 

زمینه فعالیت شرکت ورتبه:
EPC,EP,PC طراحی،مهندسی،خرید واجرای پروژه های نفت،گاز،آب،تاسیسات،راه وساختمان بصورت

رتبه:
تاسیسات وتجهیزات : 1 

ارتباطات : 1 
ابنیه و ساختمان :3

آب : 4
راه وترابری:5
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Web: www.maroon-karan.com
Email: info@maroonkaran.com
Fax & Tell:(+9821) 22060942 | 22060943
Add: No 29,Eghbal Alley,Reshadat 
Alley,Sarveh Sharghi Blvd,Saadat 
Abad,Tehran

کاران مارون 
Maroon Karan Co.  

Maroon Karan Company was founded in 1992 in order to implement projects in oil, gas, petro-
chemical, roads and the mining industry. Till this date we have executed various projects in dif-
ferent parts of the country, thus becoming a reputable company in our field. Due to execution of 
numerous projects we have obtained the following grades form the management and planning 
organization of Iran:

Grades:
Oil &Gas:1

گاز، پتروشـیمی، راهسـازی  و صنعت معدن  تاسـیس  کاران در سـال 1370 به منظور اجرای پروژه های نفت،   شـرکت مارون 
کاران  پروژه های مختلفی را  در نقاط مختلف کشور اجرا نموده است، و امروز  بعنوان   شد. در طول این مدت شرکت مارون 
کشـور شـناخته شـده اسـت.این شـرکت موفـق بـه اخـذ رتبـه هـای زیـر از   یکـی از شـرکت هـای پیشـرو در زمینـه فعالیـت خـود در 

کشـور شـده است. سـازمان مدیریت و برنامه ریزی 

رتبه:
گاز : 1 نفت و 
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Web: www.msvco.com
Email: info@msvco.com
Fax & Tell:(+9821) 88527354 | 88540344
Add: No 6 ,2nd st Intersection,SarAfraz 
St,Beheshti Ave,Tehran 

ماشین سازی ویژه
Mashin Sazi Vijeh Co.

MSV as a pioneering company in infrastructures, provides a variety of solutions in oil, gas and 
petrochemical projects to guarantee the efficient execution of the projects with thehighest quality 
and in compliance with international standards.

Field of activity:

•Water and wastewater solution in oil & gas fields, refineries and petrochemicals.
•Water transmission systems, pumping stations and pipelines.
•Water desalination solutions, water intakes and other facilities to complete utility plants.
•Providing energy through recovery systems and energy storage solutions.

By Understanding the necessity for water resources in the future development of theenergy mar-
ket, we are already working with a wide range of clients, technologists, financial partners and our 
colleagues to reassure that we have the required sustainable solutions for the vast market in the 
future.

Grades:
Installation & Equipment: 1
Water: 1

گاز و   شـرکت ماشـین سـازی ویـژه بعنـوان یـک شـرکت پیشـرو در زیرسـاختها، آمـاده ارائـه خدمـات  در پـروژه هـای نفـت، 
کیفیـت و مطابـق بـا اسـتانداردهای بیـن المللـی مـی باشـد. کارآمـد پـروژه هـا بـا باالتریـن  پتروشـیمی بـه منظـور اجـرای 

زمینه فعالیت:
• آب و فاضالب  در حوزه های نفت و گاز، پاالیشگاه و پتروشیمی.

• سیستم های انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ و خطوط لوله.
• آب شیرین کن و سایر راه حل ها برای تکمیل کردن واحد های مجتمع ها و کارخانجات.

• ارائه راهکار برای کاهش مصرف انرژی از طریق سیستم های بازیابی و راه حل های ذخیره سازی انرژی.

بـا درک ضـرورت منابـع آب در توسـعه آینـده بـازار انـرژی، مـا در حـال حاضـر با طیف گسـترده ای از مشـتریان، فن آوران، شـرکای 
مالـی و همـکاران بـه دنبـال یافتـن راه حـل های پایدار مورد نیاز می باشـیم تا بتوانیـم در پروژه های آینده  نقش آفرینی نماییم. 

رتبه:
تاسیسات و تجهیزات:1

آب: 1
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Web: www.msarya.com
Email: info@msarya.com
Fax & Tell:(+9821) 88712658 | 88552880
Add: Unit 303,3rd Fl,Negin saei  
Tower,Valiasr,Tehran

ماهان صنعت آریا
Mahan Sanatt Arya Co.

Mahan Sanat Arya Company was founded in the year 2003with the goal of developing oil, gas and 
petrochemical projects in Iran. During the last decade we have succeeded in executing more than 
10 projects in this industry with high quality and according to the international standards.
Fields of activity:
Mostly rendering of services in the field of transitional pipelines and wellhead facilities of the oil 
and gas industry.

Grades:
Oil & Gas: 1

 بیوگرافـی: شـرکت ماهـان صنعـت آریـا در سـال 13۸2 و بمنظـور حضـور و فعالیـت در پـروژه هـا بـا اولویـت نفـت وگاز و صنعـت 
گردیـد و بـا گذشـت بیـش از یـک دهـه موفـق بـه اجـرا و ارائـه خدمـات در بسـیاری از پـروژه هـای مختلـف مالیـات بـاال  تاسـیس 
گاز  کاالهـای اختصاصـی پـروژه هـای نفـت و  دسـتی و پاییـن دسـتی بـوده و همچنیـن بـا ایجـاد بخـش بازرگانـی فعـال در تأمیـن 
بخصـوص شـیرآالت و لولـه هـای جریانـی خدمـات بسـیار شـایانی ارائـه نمـوده اسـت. ایـن شـرکت دارای تعـداد 20 نفـر پرسـنل 
تخصصی و فنی دائمی بوده اسـت و با توجه به نوع فعالیت بر حسـب تعداد پروژه های همزمان و در دسـت اجرا با ظرفیت 

حداقـل و بیـش از 150 نفـر پرسـنل غیـر دائـم فعالیـت مـی نماید.

رتبه: 
گاز : 1 نفت و 

EPC و PC گاز و صنعـت و زیـر شـاخه ائـم  فعالیـت در زمینـه پـروژه هـای زمینـه فعالیـت  شـرکت در بخـش پـروژه هـای نفـت و 
گاز و تسـهیالت سـر چاهـی، طراحـی و نصب واحدهـای بهره بـرداری، چندراهه هـا، واحدهای  خطـوط انتقـال و جریانـی نفـت و 

نـم زدائـی و. ..  مـی باشـد.
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Web: www.mapsaeng.com 
Email: info@mapsaeng.com
Fax & Tell:(+9821) 88629623 | 43649000
Add: No 5,West Emdad Alley,North Sheykh 
Bahaei Ave, Molasadra Ave,Tehran

مدیریت پروژه های صنعتی 
ابدال)مپصا(
Abdal Industrial Projects 
Management Co.

Mapsa Company was established in the year 1999 with the main objective of executing projects in 
oil, gas and petrochemical projects. This company has a strong team of experienced and qualified 
engineers in the areas of upstreamand downstream, including drilling and related services.

Field of activities:
The main activities of the company are: Industrial project management, PMC, MC, Services in the 
upstream of oil and gas industry (Drillingservices, core analysis Laboratory, Full fields study, Spe-
cial software development) and design andmanufacturing ofindustrial & Oilfield equipment.

Grades:
Oil & Gas: 3
Inspection: 1
Civil &Construction: 3

 شـرکت مپصـا در سـال 137۸ تاسـیس گردیـده، و زمینـه اصلـی فعالیـت آن مدیریـت پـروژه هـای صنعتـی PMC،MC  و انجام 
مهندسی بر روی تجهیزات صنعتی و نفتی می باشد.این شرکت دارای تیمهای توانمند شامل مهندسین متخصص و با تجربه 
در زمینه های صنایع باالدستی و پایین دستی نفت، منجمــله حفاری و سرویس های مربوطه، بخش تهیه و برنامه نویســـی 
که خدمات خود را به بهترین نحوه به انجام می رسانند. نرم افزارهای مربوطه، بازرسی، مهندسی و ساخت تجهیزات بوده 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
زمینـه اصلـی فعالیـت ایـن شـرکت، مدیریـت پـروژ هـای صنعتـی، PMC،MC، ارائه خدمات در حوزه باالدسـتی نفت )سـرویس 
های حفاری، آزمایش های آنالیز مغزه، مطالعه جامع میادین و تولید نرم افزارهای تخصصی( و مهندسی و ساخت تجهیزات 

صنعتی و نفتی می باشـد.

رتبه: 
1-پایه یک تخصص بازرسی فنی

 2- پایه سه خطوط انتقال نفت و گاز
 3- پایه سه تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

 4- پایه سه تخصص سازه
کتشاف و استخراج نفت و گاز  5- پایه سه مطالعات ا
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Web: www.mabdaepc.com
Email: info@mabdaepc.com
Fax & Tell:(+9831) 32661431 | 32660805 -7  
Add: Mahoor Bld.lahoor St.east hasn›t behest 
Ave.Isfahan.

 مدیریت طرح و
پیمان مبدا
Mabda  EPC Co..

MABDA EPC
MABDA EPC has Designed, Fabricated, Installed, Repaired and maintained various kinds of stor-
age facilities and steel structure and equipments from an ordinary to the most sophisticated ones, 
providing a wide range of services and cost-effective solutions to key industries, Including refiner-
ies, terminals, LPG depots, power plants and steel industries and etc. 
We handle every project with skilled professional manpower, the latest equipment with dedica-
tion to safety and customer satisfaction. In case of client’s need for construction of tank or vessel 
or steel equipment or to be field created, our experienced professionals are at your service.
Strict health, safety and environmental policies are priority for our projects success.

Products and services
• Designing, Fabrication, installation, repairing and maintenance of various kinds of storage fa-
cilities, such as:
o Gasholders
o Low Temperature / cryogenic tanks
o Pressure vessels
o Atmospheric / Low pressure tanks
o Spherical tanks
• Designing, Fabrication, installation, repair and maintenance of various kinds of steel structures 
and steel industrial equipment’s such as:
o Bins
o Ducts
o Scrubber venturis
o Conveyers
• EPC Projects and products entire affiliated facilities such as Piping.

Field of activities
• Oil and Gas Refineries
• Petrochemical Complexes and affiliated industries
• Power Plants
• Steel Industries 

کم دما و   • طراحی، سـاخت، نصب، تعمیر و نگهداری انواع سیسـتم های ذخیره سـازی از جمله: - مخازن ذخیره - مخازن 
Cryogenic -  مخازن تحت فشـار - مخازن اتمسـفریک و کم فشـار - مخازن کروی

کت ها -  • طراحـی، سـاخت، نصـب، تعمیـر و نگهـداری انـواع سـازه هـای فلـزی و تجهیزات فلزی صنعتی از جمله:  - بین هـا - دا
نـوار نقاله ها - سیسـتم هـای حمل مواد

• انجام پروژه های EPC در زمینه های مذکور و ایجاد زیرساخت های مرتبط از جمله Piping و...
پروژه ها:

• تعمیرات اساسی مخازن 176 هزار بشکه ای پایانه های نفتی شمال )نکا(
• خدمات مهندسی و بازسازی مخزن ذخیره 500 هزار بشکه ای نفت خام واقع در شرکت نفت جنوب عراق )رمیله- بصره(

• تعمیرات اساسی مخرن 272000 بشکه ای شماره 6 واقع در پایانه های نفتی ایران )جزیره خارگ(
• ساخت و نصب مخازن ذخیره سقف ثابت و سقف شناور 40،20،10 و 5 میلیون لیتری )تلمبه خانه نایین(

• ساخت، تعویض، تعمیر، نصب و عایق کاری  کانال دود واحدهای بخار نیروگاه شهید رجایی )قزوین(
• تهیه مصالح، ساخت و نصب اسکلت فلزی برج تجاری اداری هالل طالقانی )تهران(

•  طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه کامل نوار نقاله معدنی شرکت پویش معادن ذوب آهن )طبس(
• طراحی، ساخت، نظارت بر نصب، راه اندازی و تست عملکرد دو دستگاه نوار نقاله معدنی شرکت زغالسنگ پروده طبس

ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION
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Web: www.mehvarsazan.com
Email: info@mehvarsazan.com
Fax & Tell:(+9821) 88757131 | 88731602
Add: 3rd Fl,No 15,6th St,ghaem Magham 
Farahani Ave,Tehran

 محورسازان
مهندسی و نصب 
Mehvarsazan 
Eng.& Const.Co

Mehvarsazan Engineering and Construction Company has 29 years of experiences in the field of 
Engineering, Procurement, Construction, Pre-Commissioning & Commissioning of oil & gas refin-
eries and petrochemicals , also oil & gas pipelines and civil construction.
The company is recognized and classified by budget and planning management for performance 
of the Mentioned activities.

Grades:
Oil & Gas: 1
Civil & Construction:1
Installations & Equipments:1

  شـرکت مهندسـی و نصـب محورسـازان در سـال 1366 و بـا هـدف جـذب،  سـازماندهی و بکارگیـری نیروهـای کارآمـد داخلـی 
جهت اجرای پروژه های عظیم صنعتی تاسیس گردیده است. این شرکت با 29 سال تجربه در بخشهای مهندسی، خرید کاال، 
ساختمان و نصب و پیش راه اندازی و راه اندازی پاالیشگاههای نفت،  گاز،  پتروشیمی و همچنین خطوط انتقال نفت،گاز و آب 
گاز،  رتبه یک ساختمان و رتبه یک تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه  و ساختمان،  دارای رتبه یک رشته نفت و 
ریـزی کشـور مـی باشـد.همچنین ایـن شـرکت  بـا برخـورداری از نیروهـای متخصـص و مجـرب و همچنیـن بـا در دسـت داشـتن 
کشـور  با  کشـور و خارج از  کنون پروژه های متعدد عمرانی،  صنعتی و ملی را در نقاط مختلف  طیف وسـیعی از ماشـین آالت تا 

موفقیت و در سـطح اسـتانداردهای بین الملی به انجام رسـانده و تحویل نموده اسـت. 

رتبه:
گاز: 1 نفت و 

تاسیسات و تجهیزات : 1
ساختمان و ابنیه: 1
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Email: info@moeenep.ir
Fax & Tell:(+9821) 22974367 | 22971281
Add: 4th Fl,no 40,Giayasi Intersection,Zabeti 
St,Golestan Mall,Shahid Mousavi Ave,eravi 
Sq,Tehran

معین انرژی پایا
Moeen Energy 
Paya Co.

Moeen Energy Paya Consultant Engineers& Management Contractor
MEP Company has been engaged in engineering, procurement, project management and con-
sultant engineering services for oil refineries, petrochemical plants, oil storage tanks, pipelines, 
and general engineering since its foundation. The contracts have been performed either directly 
by MEP or through selected subcontractors and associates, who are highly qualified firms and 
have been working continually with MEP according to project requirements. Since its foundation 
the company has entered projects such as Bandar Abbas refinery crude oil supply via Qeshm 
Island and Isfahan refinery upgrading project.

Grades: 
Oil & Gas:3

 شـرکت معیـن انـرژی پایـا آمـاده ارائـه خدمـات خـود در زمینـه مهندسـی، تـدارکات، مدیریت پروژه و مهندسـی مشـاور برای 
پاالیشـگاه هـای نفت،مجتمـع هـای پتروشـیمی، مخـازن ذخیـره سـازی نفـت، خطـوط لولـه، و پروژه های مهندسـی می باشـد.

کثر پروژه های اجرا شـده توسـط این شـرکت مدیران معین انرژی به طور مسـتقیم در فرآیند اجرا نظارت داشـته اند و یا از  در ا
کـه در طـول سـالیان متمـادی همـکاری های زیادی با این شـرکت  داشـته اند و واجد شـرایط بـوده اند  طریـق پیمانـکاران دیگـر 

اجـرا شـده اند.
این شرکت پروژه های خود را به نحو مطلوب اجرا نموده است که در اینجا به برخی از این پروژه ها اشاره می شود:

پاالیشگاه نفت بندر عباس و عرضه نفت خام از طریق جزیره قشم 
پروژه نوسازی پاالیشگاه اصفهان

رتبه:
گاز: 3 نفت و 
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Web: www.sesce.com    
Email: ses@sesce.com
Fax & Tell:(+9821) 22208478 | 22206216
Add: No 14,Alizadeh Alley,Bahareh Shomali 
St,Sadr highway ,Tehran  

ک  مکانیک خا
 مهندسان مشاور
خدمات مهندسی
Soil  Engineering Serviees

 شرکت مهندسان مشاور خدمات مهندسی مکانیك خاك 
کسـب صالحیـت فنـی از سـازمان برنامـه و بودجـه در  پـس از 
کنـون تیم مجـرب و  سـال 1361 تاسـیس گردیـد. شـرکت هـم ا
با سابقه ای از متخصصان راه و ساختمان، ژئوتکنیك، حفاری 
و زمین شناسـی در اختیار دارد. متجاوز از 33 سـال فعالیت، 
منجـر بـه اجـرای بیـش از چنـد صـد هزارمتـر حفـاری در دریـا، 
کـه نهایتـا" شـامل ارائـه متجـاوز از  رودخانـه و خشـکی شـده 
گـزارش فنـی بالـغ بـر صـد و پنجـاه هـزار صفحـه شـده   1200

است. 
از حـدود 20 سـال پیـش، همـگام بـا فعالیت هـای مشـاوره، 
)در  تزریـق  بـرای پی هـا شـامل  اجرایـی تخصصـی  عملیـات 
سنگ و آبرفت(، طرح و اجرای دیوارههای آب بند، عملیات 
بارگـذاری،  پیـش  کـم دینامیکـی،  ترا از جملـه  بهسـازی خـاك 
سـتونهای سـنگی و غیره ) و هم چنین اجرای هسـته آسـفالتی 
گسـترده در پروژههای مختلف انجام شـده  سدهــا( به طور 
از فنـاوری روز حرفـه  اسـت. طـی سـال های اخیـر اسـتفاده 
مـدت  کنـون  ا هـم  و  داشـته  قـرار  دسـتورکار  در  ژئوتکنیـک 
بـاال  بـا فشـار  پـروژه هایـی در زمینـه تزریـق  هاسـت شـرکت 
 )deep soil mixing( ک   خـا عمقـی  اختـالط   ،)jet grouting(
کـم/ جایگزینـی لـرزه ای )vibro flotation( را بـا موفقیـت  و ترا
کامـل اجـرا مـی نمایـد. پروژه هـای متعـددی نیـز )متجـاوز از 
70 پـروژه( در زمینـه حفاظـت و پایـداری شـیب و گودبـرداری 
هـای عمیـق در محیـط هـای شـهری بـا کمک میـخ گـذاری در 
 rock/soil( ک ک )soil nailing( و مهارگذاری در سنگ و خا خا

anchoring( توسـط شـرکت انجـام شـده اسـت.
کیفیـت و اسـتاندارد بـاالی خدمـات ارائـه شـده از نخسـتین   
نهایـی همـواره مدنظـر مدیـران شـرکت  تـا مراحـل  مراحـل 
کوشـش و  مـی باشـد. صالحیـت علمـی، تجربـه طوالنـی و 
مراقبت پیوسـته، شـرکت خدمات مهندسـی مکانیك خاك را 
بـه صـورت یـك مهنـدس مشـاور/پیمانکار تخصصـی ایرانـی بـا 

اسـت. آورده  در  بسـیارخوب  اسـتانداردهای 
زمینه فعالیت های شرکت

o مطالعات صحرایی
- حفاری خشکی و دریایی

o آزمایشهای برجا و آزمایشگاهی
کن استاتیکی،  - بارگذاری صفحه ای، بارگذاری شمع ها، داچ 
نفـوذ دینامیکـی و بـرش پـره ای، آزمایـش جکینـگ و بـرش، 

کامـل خـاك و سـنگ آزمایشـهای 
o نصب دستگاههای اندازه گیری و پایش

- اندازه گیری نشست و فشارهای منفذی، اندازه گیری تنشها 
گیری حرکت ها و تغییر شکل ها کرنشها، اندازه  و 

و  سـازه  مهندسـی   , شناسـی  زمیـن  مهندسـی  خدمـات   o
ژئوتکنیـك

- طراحی شالودههای خاص، تهیه گزارشهای ژئوتکنیك
o خدمات ویژه در پی سازی

کـم دینامیکـی، ایجـاد سـتون های  ک از طریـق ترا - اصـالح خـا
سـنگی، پیـش بارگـذاری، ایجـاد چاه هـای زهکـش ماسـه ای

پردههـای  و  دیواره هـا  سـاخت  شـمع ریزی،  و  و  شـمع کوبی 
)Jet grouting( آب بنـد، عملیـات تزریـق، تزریـق بـا فشـار بـاال

کم/جایگزینـی  ک )Deep soil mixing(، ترا اختـالط عمقـی خـا
)Vibro stone columns( لـرزه ای

ک و  ک )Soil nailing(، مهارگـذاری در خـا گـذاری در خـا میـخ 
)Rock/soil anchoring( سـنگ

)Micro piling(  ریز شمع ها
هسته آسفالتی سدها، فور پولینگ

رتبه:
ژئوتکنیک : 1

5 پروژه انجام شده 
ردیف پروژه

و  گمـی  دیافرا دیـواره  گروتینـگ،  جـت  بنـد،  آب  دیـوار   1
پایدارسـازی شـیب بـا مهـاری سـدهای بـاال و پاییـن  نیـروگاه 

بیشـه سـیاه  ذخیـره ای  تلمبـه 
2 دیـوار آب بنـد و عملیـات حفـاری و تزریق پرده آب بند سـد 

کمندان مخزنی 
3 پایدارسازی دیواره گود پروژه فاز 2 میالد

4 مطالعات ژئوتکنیک کارخانه آلومینیوم المرد
ک سایت پاالیشگاه نفت سنگین  5 عملیات تحکیم عمقی خا

قشم)در حال اجرا(

Soil Engineering Services (SES)
Established in 1982, with the objective of planning and budget organization, the company special-
izes in providing geotechnical engineering consultancy as well contracting activities.
We possess the latest global high tech in the following fields but are not limited to:
Jet grouting, deep soil mixing, vibroflotation, soil/rock anchoring, soil nailing, in situ and precast 
piling and On-shore and off-shore investigation which is another field of activity.
Some 450 employees in addition to hundreds of machinery and equipment have made it possible 
to tackle and complete more than 1000 geotechnical projects to this date, therefore enabling us to 
become one of the leading and renowned companies in this field.

Grades:
Geo Technich:1



w w w . i r a p e c . c o m 208

Web: www.bornak.org
Email: info@bornak.org
Fax & Tell:(+9821) 66406688 | 66952005
Add: 2&4 Floor, No 4, Bozorgmehr St,Valiasr 
St,Tehran,Iran  

ک مهندسی برنا
Bornak Engineering Co

Bornak engineering company was established in 1989 by professional experts with diverse sets of 
experiences and knowledge in civil and industrial projects. In recent years Bornak is delighted to 
be among few companies which are active in producing internal and external coating machinery 
for Oil, Gas and Water pipelines.  We are always committed to comply with updated scientific 
procedures and standards on a international level, with domestic potentials and facilities.
We are pride to be:
1. Executor of 240 Km Water, Gas and Waste water pipeline from 18” to 36”
2. Executor of 640 Km internal and external coating of steel pipes from 6” to 78”
3. Design, construction and installation of more than 50 industrial and productive internal and 
external coating facilities for ductile and steel pipes.
4. Innovator of necessary machineries and facilities for fluid transmission pipelines.
Bornak company is a member of American Water Works Society,APEC 
Association , Iranian Concrete Institute, Research and Development Expert Society and therefore 
is committed to continue its endeavor to increase customer satisfaction, protect our environment 
and improve health and safety  by utilizing ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007, 
ISO/TS 29001: 2010 in an integrated management system.

Grades:
Oil & Gas: 1
Road & Transportation: 1
Installation & Equipment: 3
Water: 4

 شـرکت مهندسـی برنـاك در سـال 136۸ بـا همـکاری گروهـی از متخصصیـن رشـته هـای مختلـف فنی که تـا قبـل از آن تجارب 
مختلفی در پروژ ههای عمرانی کشور کسب نموده بودند تاسیس گردید. در حال حاضر این شرکت یکی از معدود شرکتهایی 
گاز و سـاخت ماشـین آالت, اجـرای پوشـش داخلـی و خارجـی لولـه هـای  کـه در زمینـه اجـرای خطـوط لولـه نفـت، آب و  اسـت 
فـوالدی در ایـران فعالیـت داشـته و همـواره بـا انتخـاب جدیدتریـن روشـهای علمـی پذیرفتـه شـده در سـطح بیـن المللـی و بـا 

اسـتفاده از تـوان و امکانـات ملـی بـه عرضـه محصـوالت و ارائـه خدمـات فنـی و مهندسـی در ایـن زمینـه تـالش می کند.
1. مجری 240 کیلومتر خطوط انتقال آب، گاز و فاضالب شهری از سایز "1۸ الی "36

2. مجری 640 کیلومتر پوشش داخلی و یا خارجی لوله های فوالدی از سایز "6 الی "7۸
3. طراحـی، سـاخت و احـداث بیـش از پنجـاه مجموعـه تولیـدی و صنعتـی زنـگ زدایـی، پوشـش داخلـی و خارجـی لولـه هـای 

کتیـل فـوالدی و چـدن دا
4. مبدع تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز صنایع و خطوط انتقال سیاالت در ایران

 ،APEC گاز کارهـای آبـی آمریـکا )AWWA(، انجمنهـای نفـت و  ک همچنیـن بـا عضویـت در موسسـه اسـتاندارد  مجموعـه برنـا
 ،OHSAS 1۸001:2007  ،14001:2004 ،ISO 9001:200۸ تخصصـی بتـن، تحقیـق و توسـعه، بـا اسـتقرار الزامـات اسـتانداردهای
کثر تالش مسـتمر خود را در جهت افزایش رضایت مشـتریان، صیانت از محیط زیسـت و افزایش ضریب  TS 29001:2010 حدا
ک در کلیه حـوزه هـای فعالیتی خود بـه انجام  ایمنـی  و سـالمت مطابـق بـا خـط مشـی مدیریـت یکپارچـه شـرکت مهندسـی برنـا

رسـانده است.

رتبه:
رشته نفت و گاز :1

رشته راه و ترابری: 1
رشته تاسیسات و تجهیزات :3

 رشته آب :4
پروژه ها:

1.  خط انتقال اتیلن غرب کشور - قطعه هفتم
2.  طرح آبرسانی میناب، بندرعباس،  قشم

3.  رینگ آب شهر شیراز
4.  خط انتقال آب از سد دوستی به مشهد

5.  و دهها پروژه عمرانی دیگر در سراسر کشور
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Web: www.rastakco.com
Email: info@rastakco.com
Fax & Tell:(+9821) 44220075
Add: unit c16,No178,negin Bldg,Marzdaran 
Blvd,Tehran,Iran   

ک پویا مهندسی رستا
Rastak Pouya 
Engineering Co

RastakPouya Engineering Company is a well-known Iranian private joint stock company that was 
founded in 2006. We are in charge of management, design, procurement, construction and com-
missioning services in electrical, instrumentation and control systems in industrial projects.

Grades: 
Power: 5
Mine & Industry: 5
 Our main projects have been carried out in the following industries:
• Oil, Gas and Petrochemical Plants 
•  Power Plants 
•  Mineral and Steel  Industries
We intend to promote our company to acquire customer’s comprehensive satisfaction through 
continuous improvement in services.

ک پویا: در سال 13۸5 به منظور کمک به رشد زیر بنایی از طریق ارائه خدمات مهندسی)E(، تامین   شرکت مهندسی رستا
تجهیـزات )P(، نصـب و راه انـدازی )C( تاسـیس شـد. تمرکـز اصلـی فعالیـت های این شـرکت، در حوزه بـرق، ابزار دقیق و کنترل    

می باشد.
ک پویا شامل سیستمهای زیر می باشد: دامنه خدمات شرکت پیمانکاری) EPC( رستا

• سیستمهای الکتریکال
• سیستمهای کنترل و ابزار دقیق

• سیستمهای مخابراتی
با توجه به نیاز کشور به توسعه صنایع مادر و زیربنایی، این شرکت عمدتًا فعالیتهای خود را در صنایع زیر متمرکز کرده است:

• صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
• صنایع نیروگاهی

• صنایع معدنی
 

رتبه:
نیرو :5

صنعت و معدن: 5
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Web: www.ralltd.com   
Email: taheri@raloffshore.com 
Fax & Tell:(+9821) 88341489 | 88341493
Add: No 10, Marzbannameh Alley, Mofateh 
Ave ,  Motahari St, Tehran, Iran  

مهندسی سازه دریایی رال
Ral Offshore Structure 
Engineering Co.

Ral offshore is a leading company in providing subsea and platform services in oil and gas indus-
try in Iran.
Customer orientation and possessing satisfaction letter in different projects and having full expe-
rienced team, high level equipment such as DPII DSV, saturation system, heavy crane, full logistic 
support and assets, shows our reliability and capability for accomplishing offshore and Subsea 
services. 

Short List of Some performed Projects
Installation of Riser Spools and Pre-commissioning of 32” 4” Pipelines - Phases 19
(Metrology, Spool Fabrication, Transportation, Installation, and  Pre-commissioning of 32” & 4” 
Pipelines)
LBL Metrology, Spool Installation and Pre-commissioning of infield Pipeline - Phases 17
Installation of Concrete Crossing Supports & Mattresses- phase 14
crossing Support And Mattress Installation For Pipeline Installation Project phase 22-24 & 13

 شرکت رال با هدف ایجاد راهکارهای جدید با کیفیت باال و بومی سازی در صنعت فرا ساحل تاسیس گردید.
کنـون بـا اتـکا بـه دانـش فنـی و تیـم مجـرب اجرایـی خـود، همچنین با تجهیـزات پیشـرفته ای که  ایـن شـرکت از زمـان تاسـیس تـا 
تحـت مالکیـت دارد موفـق بـه اجـرای پـروژه های متعددی در صنعت فراسـاحل کشـور شـده اسـت که با اسـتعانت از خداوند 
متعال کلیه کارهای محوله تا کنون به بهترین نحو و با باالترین کیفیت و میزان رضایتمندی کارفرمایان محترم تحویل گردیده 

است. 
کـه با چشـم انـداز " راه  ایـن مجموعـه یکـی از توانمنـد تریـن پیشـگامان صنعـت فراسـاحل کشـور در بخـش خصوصـی می باشـد 
حـل هـای خالقانـه،  ایجـاد ظرفیـت هـای جدیـد، فـن آوری هـای نوین و ارائه بهترین کیفیـت اجرای کار" پیشـرو در این صنعت 

می باشـد.
کـه نظـر بـه نیـاز مبـرم کشـور عزیزمـان اقدام بـه خرید این شـناور نموده  شـرکت رال مالـک شـناور DPII DSV تمـام ایرانـی اسـت 

است 
این شناور با توجه به داشتن قابلیت Dynamic Positioning در نوع خود بی نظیر است. با در اختیار داشتن این شناور و توان 

فنی موجود شرکت رال خود را به یکی از شرکت های تراز اول صنعت فرا ساحل  تبدیل نموده است.
گـذاری،، ROV انجام   شـناور DPII DSV Whale قابلیـت هـای و توانمنـدی هـای متعـددی از جملـه غواصـی در عمق باال، کابل 

عملیات Survey و غیره را داراسـت.
 لیست برخی پروژه های انجام شده

 نصب اسپول و راه اندازی خطوط لوله 32 و 4 اینچی فاز 19 پارس جنوبی
2- مترولوژی، نصب اسپول، تست و راه اندازی خطوط لوله 32 و 4 اینچی فاز 22 پارس جنوبی

3- مترولوژی، نصب اسپول و راه اندازی خطوط درون میدانی 20 و 4 اینچی فاز 17 پارس جنوبی
4- نصب تکیه گاه های فلزی و مترس های بتنی فاز 14 پارس جنوبی

نصب تکیه گاه فلزی و مترس فازهای 24-22 و 13 پارس جنوبی
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Web: www.demcogroup.net
Email: info@demcogroup.net
Fax & Tell:(+9821) 88553400 | 88726958
Add: 4th, Floor ,No 9 , 6th Alley, Vozara Ave, 
Tehran 15117

DEMCO group is a well-established Iranian Company with business experience over twenty-five 
years in the supply of Oil & Gas equipment (mainly rotating API machines). DEMCO fields of ac-
tivity is in Manufacturing and supplying electric, mechanic and electronic and patronage services, 
engineering services, representation of foreign and domestic firms, enterprises, participation in 
the public and private tenders, participation in local and international exhibitions, export and im-
port of all goods related to the company fields of activity and performing all jobs that are related 
directly or indirectly to the fields of activity.
DEMCO -represents many well-known manufacturers in the field of Oil, Gas, Refinery and Pet-
rochemical industries. Our range of products and partners include (but is not limited to) the fol-
lowings: 
- Centrifugal Pumps with different drivers (AP1610) -Deep Blue Pumps     (Netherlands-China) • 
- Compressors with different drivers (Centrifugal API617, Reciprocating API618, Screw AP1619) 
-Sumy NPO (Ukraine) • 
- Cold Box, Air separation units (ALPEMA)-Hangyang (China) 
- Transformer Power and Distribution -NKE (South Korea) 

Field of Activity:
Manufacturing and supplying electric, mechanic and electronic and patronage services, engineer-
ing services, representation of foreign and domestic firms, enterprises, participation in the public 
and private tenders, participation in local and international exhibitions, export and import of all 
goods related to the company fields of activity and performing all jobs that are related directly or 
indirectly to the fields of activity.

گاز و پتروشـیمی ایـران با بیش از 25 سـال  کننـدگان تجهیـزات پـروژه های صنایع نفت،   شـرکت دمکـو یکـی از بزرگتریـن تامیـن 
تجربه می باشـد. این شـرکت در زمینه تامین تجهیزات برق، مکانیک و الکترونیک و انجام خدمات پشـتیبانی، انجام خدمات 
مهندسـی، اخـذ نمایندگـی از شـرکتها و موسسـات داخلـی و خارجـی، شـرکت در مناقصـات و مزایـده هـای دولتـی و خصوصـی، 
که  کاالهای مرتبط با موضوع شـرکت و انجام فعالیتهایی  کلیه  شـرکت در نمایشـگاه های داخلی و خارجی، صادرات و واردات 

کند. مسـتقیم یا غیر مسـتقیم با موضوع شـرکت مرتبط باشـد فعالیت می 
در حـال حاضـر شـرکت دمکـو بـا همـکاری سـازندگان معتبـر خارجـی و داخلـی امـکان تامیـن طیف وسـیعی از تجهیـزات مکانیکی، 

گاز و پتروشـیمی را در زمینـه هـای زیـر دارد: الکتریکـی و ابـزار دقیـق مـورد نیـاز صنایـع نفـت، 
- پمپ های گریز از مرکز با درایورهای مختلف )API 610( - شرکت Deep Blue Pump )هلند-چین(

 ،  61۸ API برگشـتی کمپرسـورهای رفـت و   ،  617 API از مرکـز گریـز  بـا درایورهـای متفـاوت )کمپرسـورهای  کمپرسـورهایی   -
کرایـن( )ا  Sumy NPO شـرکت   -  )619  API پیچشـی  کمپرسـورهای 

- بسته های فرایندی مانند بسته تولید هوا و نیتروژن Cold Box، ASU و ... - شرکت Hangyang )چین(
- تجهیزات برقی مانند ترانسفورماتور و کابل های برق - شرکت NKE )کره جنوبی(

- تجهیزات ابزار دقیق مانند ادوات اندازه گیری و کابل ابزار دقیق
- لوازم و قطعات یدکی ماشین آالت دوار

پروژه های مهم
1- تامین پمپ های طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 19

)AKAY INDUSTRIES  زیر مجموعه Deep Blue Pump از شرکت(
2- تامین پمپ های طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 20 و 21

)AKAY INDUSTRIES  زیر مجموعه Deep Blue Pump از شرکت(
کراین( 3- تامین کمپرسورهای تزریق گاز گچساران)از شرکت SUMY NPO ا

 LP گریز از مرکز Lean Gas 4- تامین کمپرسورهای گاز فرآیندی برای کارخانه گاز و گاز مایع 3200 شده که شامل کمپرسورهای
کمپرسورهای Regeneration به صورت Overhang و   ،Feed Gas کمپرسورهای  ،Off Gas کمپرسورهای رفت و برگشتی  ،HP و

کراین( کمپرسورهای دما پایین پروپان با سه admission در یک پوسته)از شرکت SUMY NPO ا
5- تامیـن سـه دسـتگاه multi stream feed gas cooler بـا دمـای طراحـیCo 165- و فشـار طراحـی  barg 72  بـرای شـرکت 

پتروشـیمی بوشـهر ) از شـرکت Hang Yang چیـن(

مهندسی و ماشین سازی 
داالهو پارس کیش
Dalahoo Pars Kish 
Engineering& Manu-
facturing Co.
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Web: www.maysun-co.com
Email: info@maysun-co.com
Fax & Tell:(+9821) 88510256 | 5-88510251
Add: No 69,Ebneh Yamin St,North 
Sohrevardi,Tehran

 میسان
مهندسی و ساختمانی
Maysun Co.

Maysun Construction & Engineering Co. was established in the year 1985 as a general contractor. 
During the past 3 decades we have been able to execute numerous projects in this industry with 
the highest quality and according to the international standards. We have been mainly active in 
execution of oil and gas intercity pipelines, commissioning and installation of oil and gas and 
petrochemical utilities, civil construction, installation of electrical instruments.

Oil & Gas:1
Facilities & Equipment: 1
Industries & Mine:1

 شرکت میسان در سال 1364 در زمینه فعالیتهای کلی پیمانکاری به ثبت رسید. عمده کارهای انجام شده از زمان تأسیس 
گاز و پتروشـیمی شـامل  گاز بیـن شـهری و نصـب و راه انـدازی تأسیسـات نفـت و  کنـون در اجـرای خطـوط لولـه نفـت و  شـرکت تا
گونه پروژه های پاالیشگاهی  کارهای سیویل، نصب تجهیزات لوله کشی، برق و ابزار دقیق و پیش راه اندازی و راه اندازی این 

بوده است. 

رتبه:
گاز : 1 نفت و 

تاسیسات و تجهیزات : 1
صنعت و معدن : 1

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
.Joint Venture منفردًا یا بصورت EPC و C( Construction( اجرای پروژه های صنعتی و پاالیشگاهی تحت قرارداد 
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Web: www.meam-team.com
Email: info@meam-team.com
Fax & Tell:(+9821) 88566267 | 7-88570016
Add: Unit 2 Fl,No 6,Askari Alley,Golha 
Ave,Darya Blvd,qods Sq,Tehran

میم تیم 
Meam Team Const Co.

Meam team was established in 1977 in Isfahan with the objective of executing oil, gas, and petro-
chemical and telecommunication projects. We have executed numerous projects for National Ira-
nian south oil fields company, National petrochemical company, national Iranian oil engineering 
and construction company,etc.
Field of activity:
Providing contracting services in the oil, gas and petrochemical industries in various fields, such 
as engineering, procurement, building construction, plant installation and commissioning of pipe-
lines and construction of oil and gas reservoirs and plants, desalination of oil well, etc.

Grades:
Civil & Construction: 1
Oil & Gas: 2

گردید.عمده فعالیتهای شرکت در زمینه ی پیمانکاری در صنایع   شرکت میم تیم در سال  1356  در شهر اصفهان تأسیس 
کارفرمایـان ایـن شـرکت در حـال حاضر،عمدتـًا شـرکتهای تابـع  مختلـف از جملـه مخابـرات، نفـت،گاز و پتروشـیمی بـوده اسـت. 
وزارت نفت مانند شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان 

نفت ایران، شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی و... می باشـند.

گاز و پتروشیمی در زمینه های مختلف، نظیر  مهندسی،  زمینه فعالیت شرکت : ارائه خدمات پیمانکاری در پروژه های نفت،  
کارخانه  گاز و احداث  کارهای ساختمان، نصب و اه اندازی خطوط لوله و ساخت مخازن نفت و  کاال،  تجهیزات و انجام  تامین 

های زباله سوزی و نمکزدایی از چاه های نفت 

رتبه: 
این شرکت دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری به شرح ذیل می باشد :

رتبه:
گاز: 2 نفت و 

ساختمان و ابنیه :1
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Web: www.mojan.ir
Email: info@mojan.ir
Fax & Tell:(+9821) 22778366 | 27457
Add: No 7,4th Neistan ,Pasdaran Ave,Tehran

موجان - مهندسی
Mojan Engineering Co

Activities:
Mojan engineering company was founded in 1993 with the aim of designing and construction of 
water (potable and process) and wastewater (municipal and industrial) treatment facilities, and 
since has been continuously enhancing its engineering knowledge, and increasing the capacities 
of engineering, procurement and construction of water and wastewater treatment plants. In order 
to achieve this, Mojan co. has executed a large number of industrial and municipal wastewatersas 
well as potable and process water treatment plants through its expert personnel and applying 
well known international industrial standards. Mojan headquarters is located in Tehran with an 
area of 5000 m2 and 1500 m2 respectively. 

Field of activities:
 Basic & detail design, engineering & preparing workshop drawings
Procurement of needed equipment’s and raw materials from domestic and foreign qualified ven-
dors
Constructions of treatment plants (civil works)
Installation of equipment’s and pre commissioning of plants 
Commissioning & operation of treatment plants
Staff training for operation of plants

Grades:
Water: 1
Installations &Equipment’s: 1

  شرکت مهندسی موجان  در سال 1372 تشکیل و از همان زمان فعالیت خود را در زمینه مهندسی و اجرای سیستم های 
گذشت این زمان و با توسعه ظرفیت و دانش مهندسی در شرکت  تصفیه آب و فاضالب شهری و صنعتی آغاز نمود.  پس از 
کـه بسـیاری از پـروژه  و نیـز تهیـه و سـاخت انـواع تجهیـزات مـورد اسـتفاده در ایـن صنعـت،   امـروز شـرکت موجـان مفتخـر اسـت 
هـای تصفیـه آب و فاضـالب شـهری و صنعتـی را بـا توجـه بـه وجـود نیـروی مهندسـی و اجرایـی خـود در ایـران اجـراء و بـه مرحلـه 
کارآزموده و تجربه فراوان در  بهره برداری رسـانده اسـت.  رعایت اسـتانداردهای بین المللی،  وجود نیروی مهندسـی ماهر و 
کادر سـتادی  تهیه و سـاخت تجهیزات و نیز اسـتفاده از توان مهندسـی و فنی شـرکت های بین المللی،  حضور بیش از 400 نفر 
در مسـاحت حدود 1500 متر مربع و نیروی اجرایی شـرکت را در مسـاحتی حدود 5000 متر مربع ضرورت بخشـیده اسـت این 
گیری از متخصصین داخلی و همکاری با شرکتهای معتبر خارجی  سعی در رعایت استانداردهای معتبر جهانی تا  شرکت با بهره 
کنون پروژه های متعددی در زمینه تصفیه انواع پسابهای صنعتی و فاضالبهای شهری،  و نیز تولید آبهای آشامیدنی و صنعتی  
)پروسس( در اقصی نقاط ایران به انجام رسانده است.  این شرکت دارای عضویت در انجمن های صنفی پیمانکاران نفت،  
کانون طراحی،  مهندسـی و مونتاژ ایران ،  انجمن سـازندگان تجهیزات  گاز،  پتروشـیمی- شـرکت های صنعت آب و فاضالب -  
گواهـی فعالیـت صنعتـی از وزارت صنایـع و نیـز دارای رتبـه 1  صنعـت نفـت ایـران و. .. مـی باشـد. ایـن شـرکت همچنیـن دارای 
تاسیسـات و تجهیـزات و 1 آب از معاونـت محتـرم برنامـه ریـزی و نظارت راهبردی ریاسـت جمهوری اسـت و با انعقـاد قراردادها 
و موافقـت نامـه هـای همـکاری بـا برخی شـرکت های معتبـر اروپائی قـادر به انجام طراحی پایه تفضیلی پـروژه های تخصصی و 
تامین تجهیزات خارجی مورد نیاز مطابق با آخرین تکنولوژیهای روز می باشد همچنین این شرکت  طراحی و ساخت پکیجهای 
تصفیه آب و پساب صنعتی و بهداشتی  قابل حمل را در سیاست کاری خود قرار داده تا بدین وسیله پاسخ گوی نیاز آن دسته 

کافی جهت احداث تصفیه خانه مواجه هسـتند، باشـد.   که با مشـکل عدم دسترسـی به فضای  از مشـتریان خود،  

    رتبه:
    آب: 1

    تاسیسات و تجهیزات :1 

زمینـه فعالیـت : طراحـی و مهندسـی،  تامیـن و سـاخت تجهیـزات،  نصـب و راه انـدازی و بهـره بـرداری تصفیـه خانـه هـای آب و 
EPC فاضـالب صنعتـی و شـهری،  اجـرای پـروژه هـای مربوطـه بصـورت

• تصفیه خانه های فاضالب شهری 
• تصفیه خانه های فاضالب صنعتی 

• ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه های آب شهری وصنعتی 
• بهره برداری تصفیه خانه های آب و فاضالب شهری و صنعتی 

• پکیجهای پیش ساخته تصفیه آب و فاضالب بهداشتی و صنعتی 
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Web: www.ndec.ir
Email: info@ndec.ir
Fax & Tell:(+9821) 88592343 |88592334-43
Add: No 44,Shahid Shariati Alley,upper than 
Aljavad Mosque,Haft Tir,Tehran

نام آوران دلوار 
Namavaran Delvar 
Eng & Const Co.

Namavaran Delvar Engineering & Construction (NDEC) was established in the year 2004 with the 
aim of executing projects in the oil, gas and petrochemical industry. Since then we have executed 
numerous projects with the highest quality an according to our client’s satisfaction.
Field of activity:
Project management, feasibility studies, conceptual design, basic design, detailed design, procure-
ment and supply, engineering services, field engineering, site supervision, contract management
Experiences:
Kerman Oil Storage Project (Procurement Supervision & Site Supervision)
Gachsaran Olefin Project (Project Managing Contract)
Morvarid Ethylene Project (Project Managing Contract)
Abshirin & Sirjan Gas Compressor Station Project (Site Supervision)
Middle East Kimiaye Pars Methanol Project (Project Managing Contract)
Hamedan & Bijar Gas Comp. Station Project (Engineering & Eng. Procurement Services)
Jam ABS and Rubber Project (Project Managing Contract)
Current Project:
Morvarid MEG Project (Project Managing Contract)
Pardis 3rd Phase of Urea and Ammonia Project (Project Managing Contract)
Kermanshah 2nd Phase of Urea and Ammonia Project (Project Managing Contract)
Esfahan Refinery Upgrading Project (Project Managing Contract)
We are a member of the following organizations and associations:
The Association of Oil, Gas, Petrochemical Engineering and construction companies (Apec), Iranian 
Society of Consulting Engineers, international consultants and contractors of Iran, Iran Project Man-
agement Association, Association of management consultants

Grades:
Oil & gas:2

 عنوان: شرکت مهندسی و ساختمانی نام آوران دلوار،     
گستره فعالیت: بین المللی

تعـداد پرسـنل:110،    م،    دفاتـر شـرکت : تهـران، عسـلویه،  
گچسـاران  کرمانشـاه، 

امـکان  مطالعـات  پـروژه،  مدیریـت   : فعالیـت  هـای  زمینـه 
سـنجی، طراحـی مفهومـی، طراحـی پایـه، طراحـی تفصیلـی، 
کاال و تامیـن تجهیزات، مهندسـی  خدمـات مهندسـی خریـد 

کارگاهـی، مدیریـت پیمـان      کارگاهـی، نظـارت 

زمینه فعالیت شرکت:
مدیریت پروژه، مطالعات امکان سـنجی، طراحی مفهومی، 
کاال  طراحی پایه، طراحی تفصیلی، خدمات مهندسی خرید 
کارگاهـی،  کارگاهـی، نظـارت  و تامیـن تجهیـزات، مهندسـی 

مدیریـت پیمان

رتبه: 
گاز و صنایع  رتبه 2 مشاوره حوزه واحدهای پاالیشگاه نفت و 

پتروشیمی  
 پروژه های انجام شده : 

ک سوم  در پتروشیمی پردیس مدیریت طرح اوره و آمونیا
مدیریـت طـرح مجتمـع اتیلـن پنجـم عسـلویه در پتروشـیمی 

مرواریـد  
مدیریت طرح مجتمع MEG  عسلویه در پتروشیمی مروارید  
فشـار  تقویـت  ایسـتگاه  دو  تـوام  سـاخت  و  خریـد  طراحـی،  

بیجـار  و  همـدان 
  Offsite و  جانبـی  تاسیسـات  واحدهـای  پیمـان  مدیریـت 

پایـه طراحـی  فـاز  پایـان  تـا  خـارگ  پتروشـیمی 

مدیریـت پیمـان واحدهـای بـرق و بخـار پتروشـیمی خـارگ تـا 
پایـان فـاز خریـد واحدهـای بـرق

کاال واجرایی)کارگاهی(احـداث انبـار نفـت  نظـارت بـر تامیـن 
کرمـان تـا پایـان مـرداد 90 )حـدود %75(

نظارت عالیه و کارگاهی ایستگاه تقویت فشار گاز سیرجان
 نظارت عالیه و کارگاهی ایستگاه تقویت فشار گاز آب شیرین

 طراحـی فونداسـیون Pipe rack  و Slug Catcher پاالیشـگاه 
ک گازی تابنـا

طراحـی فونداسـیون تجهیـزات  و Pipe Support  پاالیشـگاه 
ک گازی تابنـا

طراحـی، مهندسـی تفصیلـی و مهندسـی خریـد سـه ایسـتگاه 
تقویـت فشـار پارچیـن ؛ سـمنان و دشـت

 ABS & مدیریـت پیمـان پتروشـیمی جـم -فـاز دوم - طـرح
Rubber  بـه مـدت 21 مـاه

مدیریـت پیمـان متانول کیمیـای خاورمیانه پـارس خاورمیانه  
بـه مـدت 3 سـال و نیم

پروژه های در دست انجام :
مدیریت طرح اتیلن گچساران 

ک دوم  در پتروشیمی کرمانشاه مدیریت طرح اوره و آمونیا
مدیریت طرح توسعه و بهبود فرآیندی پاالیشگاه اصفهان

مجوزها :
پروانـه فنـی مهندسـی وزارت صنایـع و معـادن: اخـذ شـده از 

وزارت صنایـع و معـادن، تاریـخ اخـذ  ۸6/06/21
 ISO کیفیـت   IMS: مدیریـت  یکپارچـه  گواهینامـه مدیریـت 
 ،14001:2004  ISOمحیطـی زیسـت  مدیریـت    ،9001:200۸

1۸001:2007  OHSAS ای  حرفـه  بهداشـت  و  ایمنـی 
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Web: www.navrood.com 
Email: contact@navrood.com
Fax & Tell:(+9821) 22695142 - 22692090
Add: No 39,Mehr 7th Alley,Fatimiyeh 
St,Saba Blvd,Poleh Rumi,Shariati Ave,Tehran

ناورود
Navrood  Co.

Navrood Company was established in the year1981 with the objective of executing road and civil 
projects.
Over the past 3 decades we have executed numerous projects across the country hence becom-
ing one the renowned companies in the field of oil, gas and petrochemical industries. We have 
participated in various projects including the development of south pars gas field, construction of 
petrochemical complexes, construction of airports, roads,….

Activities:
Technical Engineering and commercial activities including engineering, procurement and con-
struction of all types of civil project as: 
- Buildings - Installations - Dams - Drainage - Concrete & steel structures - Highways & Roads   
- Airports - Railways - Oil & gas & petrochemical plants     - Huge Bridges     - Industrial & mineral 
plants   
- Oil & gas piping (U/G and A/G) - Digging, Geotechnics - Water, Waste, Waste Water treatment 
- Oil & Water Resources, (Construction and installation)  - Water front, off shore and Desaliniza-
tion plant    
- Mechanical & Electrical installations, instrumentation  - Transmission lines

Grades:
Oil & Gas:1
Civil & construction:1
Installation & Equipment:
Road & Transportation:1
Water: 3

 بیوگرافی شرکت:  
شـرکت نـاورود در سـال 1360 فعالیـت خـود را در زمینـه عملیـات راهسـازی آغـاز و سـپس وارد عرصـه اجـرای عملیـات سـیویل 
گردید. شرکت ناورود منشاء  گاز و پتروشیمی  صنعتی و متعاقبا عملیات مکانیکال، خطوط لوله زیرزمینی در پروژه های نفت، 
خدمـات بسـیاری در زمینـه هـای مختلـف از جملـه مشـارکت در فازهای مختلف توسـعه میادیـن گازی پارس جنوبـی، احداث 
مجتمع های پتروشیمی، فرودگاه ها، راه ها و آزادراه ها بوده است. ظرفیت سازی و بکارگیری نیروهای توانمند فنی و اجرایی 
کلیـه دیسـیپلین هـای  کـه شـرکت نـاورود بـه عنـوان یکـی از شـرکت هـای مطـرح و خوشـنام در صنعـت احـداث در  سـبب شـده 

مربـوط بـه پـروژه های پاالیشـگاهی و پتروشـیمی مطرح می باشـد.
زمینه فعالیت:

کلیه پروژه های ساختمانی، تاسیساتی،  کاال و اجرای  فعالیت های فنی مهندسی و بازرگانی شامل تهیه، طرح، مشاوره، تامین 
سدسـازی، زهکشـی، انـواع اسـکلت فلـزی و بتنـی، راهسـازی، فـرودگاه، راه آهـن، پـل هـای بزرگ، کلیه فعالیت هـای مربوط به 
کارخانجات صنعتی و معدنی، لوله کشی نفت و  گاز و پتروشیمی، احداث  کاال و اجرایی پاالیشگاه های نفت،  مهندسی تامین 
گاز در روزمینی و زیرزمینی، آب و فاضالب و تصفیه خانه های فاضالب، تهیه، طرح و سـاخت و نصب منابع بزرگ نفتی و آبی، 
سـاخت اسـکله و تاسیسـات دریایـی و تاسیسـات آب شـیرین کـن، اجـرای عملیـات حفـاری و ژئوتکنیـك و تهیـه و نصب تاسیسـات 
کلیه پروژه های صنعتی احداث و عمرانی  کلی فعالیت در  مکانیکال و برق، خطوط انتقال برق، پروژه های ابزار دقیق و به طور 
و امور بازرگانی شامل اخذ نمایندگی شرکت هاو موسسات داخلی و خارجی و واردات و خرید و فروش فرآورده های مربوطه 

و سـایر امور بازرگانی مجاز به موضوع شـرکت تولید و ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی.
  

رتبه:
نفت و گاز:1

تاسیسات و تجهیزات :1
راه و ترابری: 1

ساختمان و ابنیه: 1
آب: 3
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Web: www.nsqme.com
Email: info@nsqme.com
Fax & Tell:(+9821) 88375536 | 88375533-5
Add: 3rd Fl,Ariyo Tower,Derakhshan 
Intersection,Falamak Shomali Ave,4th 
Phase,Qods Sq,Tehran

نفت سازه قشم
Naft Sazeh 
Qeshm Co.

NAFT SAZEH QESHM Co. (NSQ) is a 100% Iranian owned private joint stock company based in 
Qeshm Island under the rules and regulations of Qeshm free zone authority and was established 
in December 2000. NSQ is specialized in performing onshore and offshore EPCI projects in oil, 
gas, petrochemical and marine industries. NSQ’s policy is to develop and maintain a prominent 
position as an integrated offshore and onshore EPCI company, competing in the regional and 
international markets by providing to its clients a total service in the development of offshore and 
onshore oil and gas fields. The facilities at NSQ contain the most state-of-the art fabrication yard, 
pipe coating plant, pressure vessels shops, marine jetty and other utilities.The Fabrication yard of 
NSQ has the capacity to produce 36,000 tons of steel structures and 12,000 tons of piping/ oil and 
gas equipment per year.

گاز کشور در سال 1379 در منطقه آزاد قشم   شرکت نفت سازه قشم در راستای افزایش توانمندی در توسعه صنایع نفت و 
کلید در  گاز و پتروشـیمی در دریا و خشـکی به صورت  گردید. فعالیت اصلی شـرکت در زمینه اجرای پروژه های نفت،  تأسـیس 
دسـت بـوده و متناسـب بـا امکانـات خـود در زمینـه سـاخت و انجـام تعمیـرات انـواع شـناورهای دریایـی نیـز فعالیـت می نمایـد. 
شـرکت نفـت سـازه قشـم عـالوه بـر برخـورداری از مزایـای فعالیـت در مناطـق آزاد تجـاری - صنعتـی از زیـر سـاخت ها و امکانـات 
کارخانه این شرکت  کارهای محوله بهره برداری می نماید. ظرفیت  کارخانه خود جهت اجرای پروژه ها و  منحصر به فردی در 
بـه وسـعت 30 هکتـار، بالـغ بـر تولیـد سـالیانه 36,000 تن انواع سـازه های فوالدی و سـاخت 12,000تن تجهیزات نفتی و پایپینگ

می باشد.همچنین این شرکت با بهره گیری از اسکله 370 متری خود، قابلیت انجام عملیات بارگیری سازه هایی با وزن ۸،000 
تن را دارا می باشد. ظرفیت بهکارگیری و اسکان نیروی انسانی در شرکت در اوج ظرفیتکاری ساخت، 1،700 نفر می باشد.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
کاری، عمده تریـن قابلیت هـا و تخصص هـای ایـن شـرکت در حـوزه پیمانـکاری طرح هـا و پروژه هـا بـه  مهم تریـن محور هـای 

صـورت مختصـر بـه قـرار ذیـل
می باشند:

• طراحی پایه و تفصیلی، خرید و تأمین، ساخت و نصب سکو و روسازه های سنگین دریایی مرتبط با طرح های توسعه میادین 
گاز دریایی؛ نفت و 

• طراحی پایه و تفصیلی، خرید و تأمین، پوشش دهی و نصب خطوط لوله نفت و گاز دریایی و همچنین نصب کابل دریایی؛
• فعالیت در زمینه ساخت انواع سازهها و شناورهای دریایی؛

• فعالیت در زمینه انجام تعمیرات انواع شناورهای دریایی؛
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Web: www.naghshhoda.com
Email: naghshehoda@yahoo.com
Fax & Tell:(+9821) 22273339 | 22224892
Add: Unit 4,No 238,After Naft 
Ave,Mirdamad Ave,Tehran

 نقش هدی
 مهندسی و ساختمان
Naghsh-e-Hoda Eng 
&Const Co.

Naghsh-e-Hoda. Engineering and Construction Company was founded in the year 1996 as an 
engineering and construction company. Its managers and personnel have been involved in the 
execution of various projects across the country by utilizing the best experts and using adequate 
software and hardware facilities. The successful resume of the projects implemented by us, has 
transformed us to one of the reputable companies in our field.
Fields of activity:
Making the process of all necessary operations such as all technical studies, economic studies, 
engineering studies, procurement executive (contracting), management consultation in order to 
implement industrial and construction projects by forming subsidiary & joint ventures at home & 
abroad, mutual investment with natural and legal persons in the country & abroad, and industrial 
and commercial activities that are related to company activities, all operations related to IT & 
quality management.   

Grades:
Civil & construction: 2
Installation& Equipment: 3
Road &Construction: 5

 شرکت مهندسی و ساختمان نقش هدی یك شرکت مهندسی وپیمانکاری است که در سال 1375 تاسیس شده و مدیران  
گون  وکارکنان آن در پروژه های مختلف دست اندرکار برنامه ریزی،  تدارك،  هماهنگی،  نظارت و اجرای طرحها در مناطق گونا
کارشناسـان و مهندسـان خـود و امکانـات سـخت  گیـری از بهتریـن  کشـور بـوده و درحـال حاضـر بـا اتـکا بـه سـابقه  فعالیـت و بهـره 

کارفرمایان محترم می باشـد.    افـزاری و نـرم افـزاری آماده هرگونه همکاری با 

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
گاز و پتروشیمی و سایر صنایع       زمینه فعالیت شرکت عبارت است از اجرای پروژه های صنعتی و ساختمانی در صنایع نفت،  

بصـورت  قراردادهای :
Lump - Sum - Contract  

Cost Plus Fixed  
Cost Plus Fixed Fee Contract  

Cost Plus Variable Percentage Contract  
ساختمان و ابنیه: 2

تاسیسات و تجهیزات: 3
راه و ترابری: 5
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Web: www.napeec.com
Email: info@napeec.com
Fax & Tell:(+9821) 22254061 | 22250133
Add: Unit 6,No 35,2nd Alley,ShahNazari 
St,Mohseni Sq,Tehran

 نو اندیشان آریا
مهندسی فرآیند و انرژی
Noandishan Arya Process 
& Energy Eng. Co.

     Noandishan Arya Process & Energy Eng. Co. was incorporated in the year 2001 with the aim of 
absorbing the most advanced technologies for designing and manufacturing process packages 
, utilities and equipment’s and has successfully executed more than 50 projects in this regards 
with high quality and according to the international standards.The company is a  member of the 
Iranian oil industry equipment manufacturers, Association of  petroleum industry engineering and 
construction companies(APEC) and also  the  research and development centers in  Industries and 
Mines . The company is has also obtained the following certificates: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 
2004 and OHSAS 18001: 2007.

Our field of Activities:
A: Engineering: Basic & Detail Design; Installation & Commissioning Supervision
B: Design and Fabrication of Equipment & Utility & Process Packages:
1. Deaerators: Thermal; Vacuum
2. Water Treatment Plants: Filtration; Clarifying & Softening; Demineralization; Polishing; De-oil-
ing; Conditioning; Potabilization
3. Sea Water Desalination Plants: R/O Process; Evaporative Process, MSF/ MED/ MVC
4. Waste Water Treatment: Waste Water De-oiling; Neutralization & PH Adjustment
5. Steam Generation Plant: Construction of New Steam Generation Plants; Renovation & Upgrad-
ing of Old Steam Generation Plants
6. Oil & Gas Treatment Plants: Crude Oil Desalter; Crud Strippers; Two & Three Phase Separators; 
Indirect Oil & Gas Bath Heaters
7. Chemical Dosing Packages: Boiler Water Conditioning; Corrosion/ Scale Inhibitor; Anti Foam; 
Biocide; Flocculants/ Coagulants
8. Mass Transfer Equipment: Trays; Packing; Reactor Internals; Separator Internals
9. Equipment: Dynamic Agitators low & high speed; Static Mixers (In Line Mixers); Filters; Filtering 
Nozzels.

Grades:
Oil & Gas:3

 شـرکت مهندسـی فرآینـد و انـرژی نواندیشـان آریـا در اردیبهشـت 13۸0 بـا هـدف جـذب دانـش فنـی طراحـی و سـاخت انواع 
کثـر آنهـا مربـوط به  کـه ا کنـون بیـش از 50 پـروژه  تجهیـزات و پکیـج هـای فرآینـدی و یوتیلیتـی تأسـیس شـده اسـت و از آن زمـان تا
گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره  صنایع نفت و پتروشیمی بوده را با موفقیت به اتمام رسانیده است. این شرکت دارای 
گاز و صنایع پتروشیمی و عضو انجمن های سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران،  پایه 3 تخصص واحدهای پاالیشگاه نفت، 
کز تحقیق و توسعه صنایع و معادن می باشد.   شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی و انجمن تخصصی مرا

همچنیـن ایـن شـرکت دارای گواهینامـه هـای ISO 9001:200۸ و ISO 14001:2004 و OHSAS 1۸001:2007  نیـز می باشـد.

رتبه:
گاز: 3 نفت و 

زمینه فعالیت شرکت: 
A. مهندسی: طراحی مقدماتی و دیتیل، نظارت بر نصب و راه اندازی
B. طراحی و ساخت تجهیزات و پکیج های یوتیلیتی و فرآیندی شامل:

1. هوازدای حرارتی، هوازدای خالء
 ،)DM( گیری انواع آب خام، واحد تولید آب بدون امالح 2. تصفیه آب و پسـاب: شـیرین سـازی آب دریا، زالل سـازی و سـختی 
پکیج تهیه آب آشـامیدنی، پکیج های جداسـازی مواد معلق و مواد نفتی از آب تولیدی همراه نفت، خنثی سـازی پسـاب های 

صنعتی
3. واحدهای تولید بخار: احداث واحدهای جدید، نوسازی و ارتقاء واحدهای قدیمی

4. پکیج های تزریق مواد شیمیایی: انواع پکیج های تزریق مواد شیمیایی جهت صنایع فرآیندی و یوتیلیتی
گاز، نمـک  گاز، نفـت و آب و هیترهـای غیرمسـتقیم نفـت و  کننـده هـای دو و سـه فـازی  گاز: جدا 5. پکیـج هـای فـرآورش نفـت و 

زدایـی و سـولفورزدائی از نفـت خـام
کننده کتورها و مخازن جدا 6. تجهیزات انتقال جرم: انواع سینی، انواع پکینگ، اینترنال برای را

گیربکس، نمایشـگر سـطح مایعات از نوع مغناطیسـی، فیلتر  7. تجهیزات: اسـتاتیک میکسـر، همزن با موتور الکتریکی با یا بدون 
نـازل و صافی



w w w . i r a p e c . c o m 220

Web:  www.norahan.com
Email: info@norahan.com
Fax & Tell:(+9821) 88034656 | 88210872-6
Add: NBB Bld,No 5,Jaleh Alley,South shiraz 
Ave,Kordestan Highway ,Tehran  

نورهان صنایع 
Norahan Sanaye Co.

NORAHAN SANAYE a member of NBB group, is an independent, full service, multi-disciplined 
company established in 1994.it  provides EPCC Services to the Oil, Gas, Petrochemical and power 
industries with a reputable record in Design and Engineering (Basic and Detail), Procurement, 
Construction and Project Management Services, as well as Commissioning & Start up. 
Certificates: OHSAS 18001:2007 , ISO 14001:2004 , ISO 9001:2008 , HES, ISO/TS 29001:2010, ISO 
10006:2003
Qualification Certificates from M.P ORG.
We have obtained Grade 1 for Consulting Services in the field of Oil, Gas, Petrochemical and Pow-
er Industries from the management and planning organization of Iran.

Grades:
Oil & Gas:1
Power:1

که در سال  1372تاسیس شد. این شرکت آماده ارائه خدمات  گروه  NBBمی باشد   شرکت نوراهان صنایع  یکی از اعضای 
گاز،  پتروشـیمی و صنایـع نیروگاهـی مـی باشـد.این شـرکت سـابقه زیـادی در  در زمینـه پـروژه هـای EPC در حـوزه هـای نفـت، 
طراحی و مهندسی)پایه -تفصیلی(، تهیه کاال،مدیریت پروژه، اجرا،ساخت و ساز،راه اندازی و بهره برداری پروژه های مختلف 

را دارا می باشـد.
این شرکت دارای گواهینامه های ذیل می باشد:

2003 :10006 ISO ،2010 :29001 HES، ISO / TS ،200۸ :9001 ISO ،2004 :14001 ISO ،2007 :1۸001 OHSAS :
.M.P ORG گواهی صالحیت از

گاز، پتروشیمی و صنایع نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  این شرکت دارای رتبه 1 برای خدمات مشاوره در زمینه نفت، 
کشور است.می باشیم.

رتبه:
گاز : 1 نفت و 

نیرو : 1
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Web: www.novindaneshco.com
Email: info@novindaneshco.com
Fax & Tell:(+9821) 88611903 | 88611911
Add: No 12,Alikhanai Blvd 
Intersection,South Shiraz St,Lower than 
Hemmat Highway,Tehran 

نوین دانش آینده
Novin Danesh 
Ayandeh Co.

Founded in 1984, Novin Danesh Ayandeh, has more than three decades of experience with contin-
uous development and improvement.
In the early years of activity, we focused on industrial automation exclusively. Later on, we extend-
ed our activities firstly to electrical utilities for different industries, renovation & retrofit of various 
plants. In the next steps, We engaged in supply of a vast range of instruments, F&G equipment 
and industrial valves. 
Novin Danesh Ayandeh has performed more than 200 projects in diverse industrial fields since 
1984. 
Our production facility has a 4000 m2 Production hall within a 1.6 hectare land. It has an annual 
capacity of 1000 sets of automation panels and is equipped with test station, training center & 
indoor warehouse.

FIELD OF ACTIVITY
• Design, procurement, integration and commissioning of industrial  
  Automation systems, using original hardware and software of major brands 
• Design, procurement, installation and commissioning of electrical utilities 
  For distinct industrial plants. 
• Design, Procurement, Installation and Commissioning of Fire and Gas detection System.
• Plants renovation and retrofit including Turbo-compressors, Gas/Oil pump 
  Stations, Boilers. 
• Design, supply, installation and commissioning of kiln shell scanners, 
  Particularly for cement plant furnaces. 
• Supply of different PLC . 
• Supply of a wide variety of instruments from reputable manufacturers 
• Supply of different ranges of industrial valves.
• Supply of HIPPS packages (High Integrity Pressure protection System).

Grades:
Power: 3
Industry & Mines: 3

  طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های کنترل و اتوماسیون صنعتی با استفاده از سخت افزار و
 نرم افزار برندهای معتبر جهانی.

)Electrical Utilities( طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های تامین برق صنایع مختلف •
.)F&G(طراحی، تامین تجهیزات و اجرای سیستم های اعالن حریق •

• نوسازی و بازسازی توربوکمپرسورها، بویلرها و ایستگاههای پمپاژ نفت و گاز.
• طراحی، تامین تجهیزات و اجرای سیستم های اسکنر درجه حرارت کوره ها به ویژه در صنایع شیمیایی و سیمان.

• تآمین انواع PLC جهت صنایع مختلف.
• تآمین انواع ابزاردقیقInstrument(  (  از سازندگان معتبر بین المللی.

 . )On-Off, Control manual(  تآمین شیرآالت صنعتی •
.)HIPPS  )High Integrity Pressure Protection System تامین پکیجهای •

رتبه:
صنعت و معدن :3

نیرو :3
تاسیسات و تجهیزات :5

5 عدد از پروژه های برتر این شرکت عبارتند از :
ABB ک پتروشیمی شیراز بر اساس سیستم کنترل 1- سیستم کنترل FCS بخش اوره و آمونیا

کنترل )SCS(، قطع اضطراری )ESD( و اعالن حریق )F&G(  20 ایسـتگاه تقویت  2- طراحی، تامین تجهیزات و اجرای سیسـتم 
گاز کشـور  گاز مربوط به خطوط سراسـری انتقال  فشـار 

3- طراحی، خرید و اجرای سیستم کنترل DCS/ESD/F&G و تامین تجهیزات ابزاردقیق پایانه صادراتی ماهشهر
4- طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم کنترل DCS/ESD پاالیشگاه تهران

5- طراحی، تامین تجهیزات و اجرای سیستم کنترل DCS/ESD/F&G سکوهای نفتی سلمان
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Web: www.nirootavan.com
Email: info@nirootavan.com
Fax & Tell:(+9821) 88728117 | 88728119-22
Add: No 22, 21st St,Ebne Sina Ave,Yusef 
Abad,Tehran

نیرو و توان 
Niroo Va Tavan Co.

NirooVaTavan Profile
NirooVaTavan(NVT) is a private joint stock, Iranian Engineering, Procurement and Construc-
tion(EPC) company which provides general and specialized services to oil, gas, petrochemical, 
power plant and
Industrial complexes. We have executed numerous projects across the country with excellence 
and the highest quality in accordance to the international standards. Therefore we have become 
one of the leading pioneering and renowned companies in our field of activity.
NVT was founded in September 1984 in Tehran by a team of highly qualified engineers in different 
fields of Industry.
M.P.O. has assigned NVT the grade one in execution of industries and energy related projects.
At NVT, our success is not only measured by the quality of our completed projects, but also
By the quality of the process by which we get there. 

Grades:
Power & Industry: 1

کاال، ساخت و ساز بصورت  )EPC(  برای پروژه  که خدمات مهندسی،تهیه   شرکت نیرو توان یک شرکت ی خصوصی است 
گاز، پتروشـیمی و نیروگاهـی فراهـم می کند.شـرکت نیرو تـوان پروژه های متعددی  در سراسـر کشـور به  هـای  تخصصـی نفـت، 
کیفیـت مطابـق بـا اسـتانداردهای بیـن المللـی اجرا نموده اسـت. ایـن شـرکت در ایران بعنوان یکـی از  نحـو احسـن و بـا  باالتریـن 

شـرکت های  پیشـرو و مشـهور در زمینه فعالیتش تبدیل شـده اسـت. 
این شرکت در سال 1362 در تهران توسط یک تیم از مهندسین مجرب در زمینه های مختلف تاسیس شد.

کیفیت و دقت  گیری میشـود بلکه بر اسـاس  کیفیت پروژه های انجام شـده اندازه  در نیرو توان  موفقیت ما نه تنها بر اسـاس 
کـه مـا در انجـام پروژه هـی خود اعمال می کنیم. در فرآینـدی اسـت 

این شرکت دارای رتبه 1 در نیرو و اجرای پروژه های صنعتی از سازمان مدیریت می باشد.

رتبه:
نیرو:1
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Web: www.virak.ir
Email: info@virak.ir
Fax & Tell:(+9821) 22382534 | 22354141-3
Add: 1st Fl,No 6,17 block,Sabalan St,Sahand 
Ave,Shahid Firoozi Blvd,North Isargaran 
,Saaddat Abad,Tehran

کاو ویرا
Virakav Co.

Virakav Company:
• Bearing in mind the view of progress and modern project management in energy sector’s pro-
jects, virak company has initiated its activity and aims to provide vast services in engineering, 
procurement, construction and project  management via its high experience in the projects of oil, 
gas, petrochemical and power plant industries.
Thanks to our group of highly qualified and experienced engineers we have succeeded in execut-
ing multiple projects over the past 2 decades with precision, high quality and on time in accord-
ance to international standards and customer satisfaction.
Virak experiences in its areas of activity are grouped in the following main categories:
• EPC Projects
• Construction  Projects
• Manufacturing of light Equipment’s
• Engineering Projects
• Procurement

Grade: 
Oil & Gas: 3

کارگیـری دانش نوین مدیریت  کاو( بـا تفکـر و انگیـزه ایجـاد یک سـازمان پیمانکاری موفق و خوشـنام و به  ک )ویـرا  شـرکت ویـرا
کار خود را از سال 13۸1 آغاز نموده و قصد دارد با اتکا به تجارب روشن خود در پروژههای  کشور،  پروژه در پروژه های اجرایی 
صنایـع نفـت، گاز و نیروگاهـی، خدمـات گسـترده فنـی و مهندسـی را در راسـتای سـازندگی و آبادانـی میهـن عزیزمان ایـران ارائه 

نماید. 

ک ایجاد شرکتی موفق از طریق تحقق موارد: هدف اصلی ویرا
• جلب رضایت کارفرمایان به منظور برقراری ارتباطی منصفانه و دراز مدت با آنان

• به کارگیری آخرین دستاوردهای علمی و عملی در راستای ارائه خدمات
• ایجاد فضایی پویا، صمیمی و پرتالش در سازمان

در حال حاضر این خدمات شامل سه گروه اصلی و به قرار زیر میباشند:
EPC انجام پروژههای کلید در دست به عنوان پیمانکار •

• ساخت، نصب و راه اندازی پروژههای صنعتی، نفتی و نیروگاهی
• سازنده تجهیزات سبک صنایع نفت، گاز و نیروگاهی

• تامین کننده انواع کاالهای صنعتی

رتبه:
گاز: 3 نفت و 
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Web:   www.waysa.ir   
Email: info@waysa.ir   
Fax & Tell:(+9821) 88725007 | 88705193
Add: No11, Shahid Elahi Ave(24th)Seyed 
Jamalodine Asadabadi Ave, Tehran,Iran

ویسا
Waysa Co.

Waysa Construction Co. was registered on 2/21/1982 with reference Num. 43874 in Iran. In 1985 
Waysa Co.  Succeeded in achieving the highest grade in construction from Iran’s Management 
and planning Organization.

We have also obtained the following Grades:
Grade one (construction) and (Road and transportation), grade five (water structures) and (instal-
lation and equipment). We have a long history in executing important projects in Iran including 
high-rise structures, terminals, railway substructures and etc…   
Before registering Waysa Co. our Managers have previously been working as the top managers in 
MOULAVI Co. which their work was highly appreciated by their managers.
Waysa Co. has completed more than 40 mega projects on a national scale regarding railroad 
construction or high-rise buildings.The Company turnover from 1982 till now is around 310 000 
000 Us$ (Us$ = 12260 Rls.)
By the hardwork of our management and personal we have obtained the Iso 9001:2000 in 2008 
and Iso 9001:2008 in 2011 in Quality management and Quality control from Aja Ukas . 

Grades: 
Civil & Construction:1
Road & Transportation: 1
Installations & Equipment: 5
Water: 5

 شـرکت ویسـا )سـهامی خـاص( در تاریـخ 2/12/1360 بـا شـماره 43۸74 بـه ثبـت رسـیده و در رتبه بنـدی جدیـد سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی درجـه یـک حمـل و نقـل و درجـه یـک سـاختمان و درجـه پنـج تأسیسـات و آب را دارا می باشـد. مدیـران 
شـرکت نیـز دارای سـابقه ای طوالنـی در اجـرای  پروژه هـای مهـم نظیـر پلهای خاص،  ترمینالهای مسـافربری،  زیر سـازی راه آهن 
و متـرو و ابنیـه خـاص بـوده  و قبـل از تأسـیس شـرکت ویسـا در شـرکت مولـوی به عنوان عضو هیـأت مدیره، مدیر پـروژه و مدیر 
کارهای  کارگاه انجام وظیفه نموده و پروژه های مهمی را سرپرستی و اجرا نموده و با سابقه طوالنی در اجرای پروژه ها همواره 

نمونـه ای ارائـه داده و مـورد تقدیـر قـرار گرفته اند. 
گواهینامـه ISO 9001:2000  در  کارکنـان، ایـن شـرکت در سـال 13۸6 موفـق بـه دریافـت  همچنیـن بـا تـالش بی وقفـه مدیـران و 
 JAS-ANZ در سیستم مدیریت یکپارچه از IMS گواهینامه کیفیت از )AJA(UKAS و در سال 1393 موفق به دریافت  مدیریت 

گردید.  ))LMS
پروژه دوخطه کردن راه آهن قزوین - زنجان ) قطعه 2 ( 

پروژه راه آهن اصفهان - ازنا - الیگودرز 
پروژه راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز ) قطعه 3 ( 

پروژه راه آهن میانه - اردبیل ) قطعه 7 ( 
پل دره ای آرپاچای در محور راه آهن میانه - اردبیل 

پروژه راه آهن ساوه - همدان 
پروژه قطعات یک و سه راه آهن دو خطه میانه - بستان آباد - تبریز 

ترمینال مسافربری غرب تهران 
پروژه قطعه سوم  راه آهن سمنان - دامغان 

پروژه تقاطع غیر همسطح اتوبان تهران کرج - بزرگراه آزادگان 
پروژه قطعه یک راه آهن ساوه - همدان

رتبه:
راه و ترابری: 1 

ابنیه و ساختمان :1
تاسیسات و تجهیزات: 5 

آب: 5 
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Web: www.vima.ir
Email: info@vima-ir.com
Fax & Tell:(+9821) 22373721 | 22373722
Add: No 7,15th west St,Bakhshayesh 
Ave,Sarve Blvd,Kaj Sq,Saadat Abad,Tehran  

ویما
Vima Co.

VIMA has been established with the ambition of adopting and promoting the extensive use of the 
latest industrial construction technology.A technology equipped to fulfill the above criteria. 
We firmly believe that the solution to the Iranian construction bottleneck is to be found in the 
implementation of these highly advanced methods.  

Heavy construction materials which have been used since the turn of the century, can now be 
replaced by more light-weight prefabricated modules of intelligent design, greatly facilitating the 
process of construction. 

The immense variety of form and design, materials and colors available today has revolutionized 
the world of construction which can now offer an impressive array of highly individualized and 
attractive solutions. 

Customer satisfaction is one of the most crucial factors in the success of our business. In imple-
menting the most advanced construction technology in the market, VIMA can offer environmen-
tally friendly, earthquake resistant, and commercially competitive alternatives to construct  resi-
dential buildings, schools and commercial spaces. 

Scope of Services: Integrated Field and Site Facilities Solution Provider, specializing in Engineer-
ing, Procurement and Construction of clients’ temporary or permanent Live and Work Environ-
ment by utilizing Modern Methods of Construction.

 ویما با هدف توسعه و به کارگیری وسیع تکنولوژی نوین ساختمانی که تحقق اهداف فوق را میسر می سازد، 
 تاسیس گردید. 

ما معتقدیم که حل تنگناهای بازار ساخت و ساز در ایران در گرو به کارگیری تکنولوژی نوین ساختمانی است.
گرفتـه مـی شـد حـال مـی توانـد بـا طراحـی محصـوالت مدولـه شـده سـبک تـر  کار  کـه قـرن هـا بـه  قطعـات سـنگین سـاختمانی 

کنـد. جایگزیـن شـوند و فرآینـد تولیـد را تسـهیل 
گونه ای شـگرف می  که به  امروزه تنوع طراحی،  مواد و رنگ های متنوع دنیای سـاخت و سـاز را بنحوی متحول سـاخته اسـت 

تواند با ارائه راه حل های جذاب پاسـخگوی انتخاب ها و سـالیق فردی باشـد.
رضایت مشتری یکی از عوامل بسیار موثر موفقیت در بازار امروز است.

شـرکت ویمـا بـا اسـتفاده از طراحـی و تکنولـوژی نویـن سـاختمانی توانایـی الزم را جهـت ارائـه سـاختمان هائـی سـازگار با طبیعت،  
کامـال اقتصـادی دارا مـی باشـد. مقـاوم در مقابـل زلزلـه و 

رتبه:
ابنیه و ساختمان : 1
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Web: www.hamoon-gs.com
Email: info@hamoon-gs.com
Fax & Tell:(+9821) 88515630 | 88534673-8
Add: 1st,No 15,Bastami Alley,North 
Sohrevardi Ave,Tehran

 هامون گستر صنعت
مهندسین مشاور
Consulting Engineers 
Hamoon  
Gostar Sanat Co.

Hamoon Gostar  Sanat Company is an experienced & highly responsive engineering firm in Teh-
ran-Iran offering a broad range of engineering & consulting services which was established in 
2002.
Our company is comprised of a multi-disciplinary team of professionals with expertise in a wide 
variety of oil industries & related projects.
This includes expertness, but is not limited to site investigation, remedial action, plans, feasibility 
studies &process engineering & design.
Our staff are also expert in contracting negotiations, financial planning & corporate budgeting in 
order to provide these services to our clients, our staff members have diverse educational back-
grounds & experience including Civil, Chemical, Mechanical, Computer, Environmental& process 
engineering . The company has extensive experience in infrastructure works & has undertaken 
numerous project assignments inside Iran.
The firm is also involved in preparation of related tender documents, projects, management, con-
struction supervision, quality control, expert individuals, bid evaluation & post auditing.
These faculties assure the firm’s ability to handle major variety of projects in oil & gas industries.

Grades:
Oil & Gas: 1

کشـور و ارائـه  کشـور و بـا هـدف پاسـخگویی بـه نیـاز و الزامـات صنعـت  گسـتر صنعـت در راسـتای سـازندگی   شـرکت هامـون 
خدمات مدیریتی و مشاوره و مهندسی با اتکا به دانش و تجربه مدیران، متخصصین و مهندسان مجرب رشته های مختلف 

در سـال 13۸1 تأسـیس گردیـد. 
سیاسـت شـرکت مبتنـی بـر اهمیـت مدیـر پـروژه،  طراحـی - مهندسـی و نظـارت بـر اجـرای مؤثـر پـروژه هـای وزات نفـت و صنایع 
وابسته از طریق بکار گیری نیروهای متخصص  در رشته های مختلف و سازماندهی و تجهیز آنها به منابع سخت افزاری و نرم 
افـزاری روز دنیـا و اعمـال روش هـای نویـن مدیریـت پـروژه و طراحی و مهندسـی با آرمان ایجاد اشـتغال برای نیروی متخصص 

داخلی میباشد. 
گیری از توانایی ها و دانش مهندسـان و افراد فنی متخصص این مهندسـین  که با بهره  کشـور  بسـیاری از پروژه های مختلف 
مشـاور به بهره برداری رسـیده اسـت، بیانگر توانایی های شـرکت هامون گسـتر صنعت در انجام فعالیت های مختلف باشـد. 

زمینه های فعالیت:
)MC(خدمات مدیریت طرح

• طراحی، مشاوره و نظارت بر خطوط انتقال نفت و گاز.
• طراحـی، مشـاوره نظـارت بـر سـاخت، نصـب و اجـرای تأسیسـات و تجهیـزات ایسـتگاه هـای تقویت فشـارگاز و تلمبـه خانه های 

نفت.
• طراحی، مشاوره و نظارت بر اجرای واحدهای پاالیشگاهی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی.
• طراحی، مشاوره و نظارت بر اجرای واحدهای پاالیشگاهی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی.

• طراحی، مشاوره و نظارت بر اجرای کلیه کارهای عمرانی، عمومی و خرید کاالهای پروژه های صنایع نفت و گاز.
• مشاوره و ارائه خدمات مربوطه در رابطه با مهندسی خرید.

• مشاوره، ارائه خدمات و تهیه گزارشات زیست محیطی.
)G.I.S( مشاوره و ارائه خدمات در رابطه با سیستم های اطالعات جغرافیایی •

رتبه:
1. پایه یک خطوط انتقال نفت و گاز

2. پایه سه محیط زیست
 ) G.I.S (  3. سیستم های  اطالعات جغرافیایی

) MC ( 4. خدمات مدیریت طرح
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Web: www.hampaco.org
Email: info@hampaco.org
Fax & Tell:(+9821) 22365020 | 23525
Add: No 52,16th east  St intersection,North 
Alameh Tabatabaei Ave, Saadat 
Abad,Tehran

همپا - مهندسی 
Hampa Eng 
Corp

Hampa Engineering Corporation was founded in the year 1995by 36 leading companies which 
belong to the ISMEIC Association. Due to the successful resume of this company, Hampa share-
holders have currently grown to 43 member companies. Our member companies have executed 
numerous mega projects in the oil, gas and petrochemical industry across the country. Utilizing 
our resources in addition to highly qualified and experienced human resources enables us to exe-
cute our projects with the highest quality and according to the international standards. Customer 
and stakeholder’s satisfaction, providing high service quality, environmental protection, innova-
tion in the implementation and optimization of projects using the latest technologies are the main 
principles of the company.
Fields of activity:
Project management, engineering (including basic and detail engineering, conceptual design), 
feasibility study, tendering, procurement, construction, pre -commissioning, commissioning, and 
start up services in the following specialized areas: Petrochemical Plants, Oil and Gas Production 
Plants, Oil and Gas Transfer Pipelines in the land, Refinery Plants, Utility Plants, Water and Waste-
water Treatment Plants.

Grades:
Oil & Gas:1

که با همکاری و سـرمایه گذاری 36 شـرکت پیشـگام عضو انجمن صنفی    شـرکت مهندسـی همپا مجموعهای خود اتکاسـت 
کنون تعداد آنان به  شرکتهای پیمانکار تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران در سال 1374 تأسیس گردید. سهامداران همپا که ا
43 شرکت افزایش یافته، همگی مجرب و فعال در زمینههای مدیریت مهندسی و اجرای پروژههای عظیم صنعتی )خصوصًا 
پروژههای نفتی( کشور هستند.شرکت همپا نگاه ویژهای به منابع انسانی که مهمترین سرمایهها است داشته و همواره رعایت 
کیفیـت در ارائـه خدمات، حفظ  کامـل اسـتانداردهای جهانـی را مـد نظـر قـرار داده اسـت. کسـب رضایـت مشـتری و ذینفعان، 

محیط زیست، نوآوری در اجرای بهینه پروژهها و استفاده از آخرین تکنولوژی روز از اصول شرکت میباشند.

 زمینه فعالیت شرکت:
گسـتره وسـیعی از خدمات مهندسـی، تأمین  شـرکت مهندسـی همپا با بکارگیری اصولی منابع و توان شـرکتهای سـهامدار خود 
گـذاری را ارائـه مینمایـد. تخصـص ایـن شـرکت در زمینـه  کاال، سـاختمان و نصـب، راه انـدازی، مدیریـت و سـرمایه  و تـدارکات 
کیفیت، ایمنی و حفظ محیط زیست  گاز، نیروگاه، آب و فاضالب بصورت EPCCM بوده و  اجرای پروژههای پتروشیمی، نفت، 
در اولویـت برنامـه قـرار دارد. در راسـتای نیـل بـه اهـداف کالن و مشـارکت فعـال در پروژههـای عظیـم، شـرکت مهندسـی همپا 
اقـدام بـه تأسـیس شـرکت طراحـی و مهندسـی همپـا انـرژی )HEDCO(  بـه عنـوان همکار و شـریکی توانمنـد در زمینه مطالعات 
کاالی داخلی و خارجی نموده است. فنی و اقتصادی، مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی و خدمات مهندسی تأمین و خرید 

رتبه: 
نفت و گاز:1
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Web: www.hedcoint.com
Email: marketing@hedcoint.com  
Fax & Tell:(+9871) 32136660 | 32263180
Add: 77 Bld,No 128,Jahad Sazandeghi 
St,Jame Jam Sq,Shiraz 

 همپا انرژی
 مهندسی و طراحی
HAMPA ENERGY 
ENGINEERING & DESIGN 
COMPANY

HEDCO is a leading EPC contractor company in the field of oil, gas and petrochemical projects. 
HEDCO performs its services to customers in all phases of an EPC project from License, Finance 
provision, Basic and Detail Engineering to Procurement, Supply, Construction, Commissioning 
and Start-up.
HEDCO also owns the following technologies: 
Ammonia production
Cryogenic Storage tanks (up to -110deg. C)

Heaters and H2 Reformers.

Grades:
Oil & Gas: 1

گاز و پتروشـیمی اسـت.این شـرکت انجام   شـرکت همپـا انـرژی  یـک شـرکت پیمانـکار EPC پیشـرو در زمینـه پـروژه های نفت، 
که شـامل مراحل ذیل اسـت  خدمات خود به مشـتریان در تمام مراحل یک پروژه EPC از مرحله ی ابتدایی تا آخرین مرحله 
گیـرد: تهیـه مجـوز، ارائـه طـرح توجیهـی مالـی، مهندسـی پایـه و تفصیلـی، تامیـن و تهیـه کاال، سـاخت واجـرا، راه  را بـر عهـد ه مـی 

انـدازی و بهره بـرداری.
 همچنین این شرکت دارای فن آوری های زیر می باشد:

فن آوری ها:
ک - تولید آمونیا

- ساخت مخازن ذخیره سازی برودتی تا  110- سانتی گراد
h2 هیتر ها و رفورمرهای-

رتبه:
گاز: 1 نفت و 
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Web: www.parssaman.com
Email: info@parssaman.com
Fax & Tell:(+9821) 88686917 | 82100000
Add: Unit 34,8th Fl,No 31,west Hagh Talab 
St,South Alameh Tabatabaei Ave,Saadat 
Abad ,Tehran

 همکاران سامانه های
 ارتباطی پارس
)پارس سامان(
Pars Telecom System 
Group

As a superior EPC contractor, our main objective is to make effective use of the very best informa-
tion, communication, industrial automation and security technologies to meet the arduous chal-
lenge of managing operational and business processes in a safe, secure and integrated manner 
for managing companies in the oil and gas, petrochemical, transportation, and power industries.
We provide optimized and integrated solutions on a turnkey basis, which includes designing, 
building and commissioning networks (entirely or partly), where telecommunication and indus-
trial automation systems integrate into a core backbone network, and such solution can be de-
livered partially or as a complete integrated system. Moreover, while participating effectively in 
the operational and maintenance phase of a project, we can reduce the operational costs of the 
network.
Our integrated solutions is composed of telecommunication and SCADA systems that are best 
described as the nervous system of an oil & gas pipeline/plant, and without having them in place, 
attaining safe and efficient management is almost impossible. Some of the main functions of such 
systems are the scope of our solutions’ practices & products is depicted below
1. Enabling wired/wireless voice communication between the personnel and control centers
2. Creating integrated LANs and WANs through the pipeline or plant for data communication
3. Offering various services based on the aforementioned telecom backbone, including video con-
ferencing, CCTV, voice messaging, etc.
4. Implementing a network of DCSs which provides reliable local control and monitoring.
5. Collecting data of hundreds or thousands of I/O points from different parts of the pipeline or 
plant into the CCRs through the telecom network, creating a SCADA
6. Enabling many useful services using the collected data, including LDSs, PDSs, etc.

Grades: 
Telecommunication: 1
Industrial Automation systems: 1

 شـرکت همـکاران سـامانه هـای ارتباطـی پـارس )پـارس سـامان( در سـال 13۸3 بـا هـدف ارائـه راه حـل هـای جامـع در حـوزه 
کنتـرل و ابزار دقیق، سیسـتمهای امنیتی و حفاظتی به صنایع مختلف کشـور  هـای مخابـرات، شـبکه هـای رایانـه ای، تلـه متـری، 
کادر اجرایی  کادر مهندسی بسیار قوی و  گیری از  کنون با بهره  گردید، و تا  گاز و پتروشیمی تأسیس  به خصوص  صنایع نفت و 
گاز  گاز، خـط لولـه سـوم انتقـال  گفتـه، شـامل خـط لولـه سراسـری چهـارم  کیلومتـر از خطـوط لولـه پیـش  مجـرب، بیـش از 6500 
گاز سرخس- نکا- رشت، خط لوله اتیلن غرب کشور و خط لوله کرمان-یزد- ارسنجان و همچنین منطقه  آذربایجان، خط لوله 
کنترلی SCADA و نشت یاب و همچنین  گازی خانگیران سرخس را به شبکه های ارتباطی زیرساخت و عملیاتی و سیستم های 
کشور، آمادگی  سیستمهای برق خورشیدی و شبکه ای تجهیز نموده است. این شرکت با در اختیار داشتن دفاتری در خارج از 
اجرای پروژه های مشابه در خارج از ایران را دارا بوده و با نمایندگیهایی که از سازندگان معتبر تجهیزات مخابراتی و سیستمهای 
کلیـه تجهیـزات مـورد نیـاز حـوزه هـای مخابـرات و سیسـتمهای  کنتـرل و Power اروپایـی و آسـیایی در اختیـار دارد، امـکان تأمیـن 

کارفرمایان محترم و سـایر پیمانکاران پروژه های مشـابه، موجود میباشـد. کنترل و ابزار دقیق و Power برای 

رتبه:
ارتباطات: 1

سیستم های اتوماسیون صنعتی: 1
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Web: www.henza-co.com
Email: Henza.tech@yahoo.com
Fax & Tell:(+9821) 88034660 | 88031025
Add: No 26,Orfi Shirazi St,Goldasht 
Alley,Molasadra ,Tehran 

هنزا- راه سازان و 
ساختمان
Henza Co.

Henza has been working on different types of projects such as buildings and structures, roads 
and bridges, HVACR facilities, water treatment, oil, gas, and petrochemical industries. Using the 
capabilities of domestic engineers and specialists, many projects of such kind have successfully 
been executed on national and provincial scales.
Henza cooperates with its clients in various types including project management, turnkey servic-
es, construction management and EPCF contracts. The managing team at Henza believes that 
using the most developed modern technologies will result to a prompt, economical and appro-
priate methods to manage projects. We also believe the most valuable resource of Henza are the 
experience, innovation, hard-work, honesty, commitment and team-work of the personnel.

Grades:
Civil & Construction:1
Installation & Equipment:1
Road & Tranpostation:1
Oil & Gas:5

گاز،   شـرکت هنـزا  در اجـرای انـواع پـروژه هـای مختلـف از قبیـل سـاختمان،  سـازه، راه و جـاده،  پـل،  تصفیـه خانـه آب، نفـت، 
پتروشیمی و صنایع فعال بوده است.این شرکت با استفاده از قابلیت مهندسان و متخصصان داخلی،  بسیاری از پروژه های  

مختلـف را در مقیـاس هـای ملی و اسـتانی با موفقیت اجرا نموده اسـت.
شـرکت هنـزا خدمـات خـود را انـواع مختلـف از جملـه مدیریت پـروژه، اجرای پروژه به روش  کلید در دسـت، مدیریت سـاخت 
که با اسـتفاده از فن  و سـاز و اجرای قرارداد به روش Epcf  به مشـتریان خود ارائه می نماید. تیم مدیریتی هنزا معتقد اسـت 
آوری های نوین و مدرن می توان  به بهترین وجه ممکن  و با سـرعت و دقت باال،هزینه های مقرون به صرفه و مناسـب به 
مدیریت پروژه پرداخت. از نظر مدیران این شـرکت بزرگترین سـرمایه شـرکت هنزا  تجربه، نوآوری، سـخت کوشـی، صداقت، 

کار گروهی مدیران و پرسـنل این شـرکت می باشـد.  تعهد و 

رتبه 
ساختمان و ابنیه : 1

تاسیسات و تجهیزات : 1
راه و ترابری: 1
گاز: 5 نفت و 
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Web: www.havayar.com
Email: info@havayar.com
Fax & Tell:(+9821) 88202425 | 9-88205501
Add: No 12,14th Gandhi Ave,Vanak,Valiasr 
Ave,Tehran

 هوایار
 گروه صنعتی
Havayar Co.

HAVAYAR industrial group was established in the year 1998 with objective of producing industrial 
compressors and its affiliated equipment’s in Iran. Since then and with the continuous efforts of 
its executives, managers, employees and workers we have received numerous certificates in this 
regard, IMS (Integrated Management) including:
ISO 9001: 2008, 
ISO 14001: 2004 
OHSAS 18001: 2007 
We have also obtained the products quality certificate from the ICS Group Canada.
We are an active member of the global quality network.
Our factory consists of an area of 36,000 square meters equipped with the latest technologies 
and highly qualified and committed managers and over 400 employees across the country. Our 
products have the highest quality according to the international standards.
Havayar Company is now one of the biggest and renowned manufacturers and suppliers of air 
-gas compressors in Iran.
Our products: 
- Manufacturer and supplier of various API Based Air Compressor: Reciprocate, Screw and Cen-
trifugal Type
- Manufacturer and supplier of various packages Air Separation Unit: N2, O2 & Arg Via Cryogenic, 
PSA & Membrane Units
- Manufacturer and supplier of various API Based Gas Compressor: Reciprocate, Screw and Cen-
trifugal Type
- Manufacturer and supplier of all kinds of packages Gas Separation Unit: LNG, H2, Co, Co2 & 
Helium Packages
- Manufacturer and supplier of various Turbo Expander: Air & Gas Turbo Expander
- Producer and host of EPC projects CNG Stations: CNG Compressor, Dryers, Dispensers & Vessels
- Manufacturer and supplier of various packages Flare Gas Recovery System: Educator Type and 
Compressor Type
- Manufacturer and supplier of all types of Portable Package: Portable Air Compressor - Portable 
O2, N2 Generator
- Manufacturer and supplier of all types of Air & Gas Dryer: Heated / heatless Desiccant Type - 
Refrigerant & Pure Gas Dryer
- Manufacturer and supplier of all types of Air & Gas Vessel: Liquid & Gaseous Tank - Low & high 
Pressure Tanks

Grades:
Installation & Equipment:2

کمپرسـورهای صنعتی و تجهیزات جانبی هوای فشـرده در ایران فعالیت   گروه صنعتی هوایار از سـال 1377 به منظور تولید 
گواهینامه IMS )مدیریت  کارگران موفق به دریافت  کارمندان و  کرد. با همت و تالش هئیت مدیره، مدیران،  خود را شـروع 
 ICS ایتالیا، گواهینامه محصول با کیفیت از IMQ 1۸001:2007 از OHSAS 14001:2004 و ISO ،9001:200۸ ISO :یکپارچه( شامل

گردیده است.  IQNet کیفیت کانادا و همچنین عضویت در شبکه جهانی   Group
کارخانه ای به مساحت 36000 مترمربع با پیشرفته ترین فن  کنون این شرکت با داشتن تعداد؛ 400 نفر پرسنل و داشتن  هم ا

کشور، محصوالت خود را تولید می نمایند. آوری جهانی و مدیران مجرب و متعهد در سطح 
کننـده تجهیزات هـوای فشـرده/ گاز در  کننـده و تأمین  کنـون یکـی از بزرگتریـن و برتریـن شـرکت های تولیـد  شـرکت هوایـار هـم ا

ایران می باشـد.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
API Based Air Compressor: Reciprocate, Screw and Centrifugal Type کننده انواع -سازنده و تأمین 

Arg Via Cryogenic, PSA & Membrane Units & O2 ,Air Separation Unit:N2 کننده انواع پکیج های - سازنده و تأمین 
API Based Gas Compressor: Reciprocate, Screw and Centrifugal Typeکننده انواع - سازنده و تأمین 

Helium Packages & Co, Co2 ,Gas Separation Unit: LNG, H2 کننده انواع پکیج - سازنده و تأمین 
Turbo Expander:Air & Gas Turbo Expander کننده انواع - سازنده و تأمین 

CNG Stations: CNG Compressor, Dryers, Dispensers & Vessels پروژه های EPC سازنده و مجری -
Flare Gas Recovery System: Educator Type and Compressor Type کننده انواع پکیج های - سازنده و تأمین 

Generator N2 ,Portable Package: Portable Air Compressor - Portable O2 کننده انواع - سازنده و تأمین 
Air & Gas Dryers: Heated/ heatless Desiccant Type - Refrigerant & Pure Gas Dryer کننده انواع - سازنده و تأمین 

Air & Gas Vessel: Liquid & Gaseous Tank - Low & high Pressure Tanks کننده انواع - سازنده و تأمین 
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Web: www.hirbodan.com
Email: office@hirbodan.com
Fax & Tell:(+9821) 88063319 | 88063320
Add: No 65,Shahid Khodami Ave,Vanak 
Sq,Tehran

هیربدان
Hirbodan Co   

During more than 14 years of Hirbodan Management establishment, the company has executed 
28 industrial and civil projects in various industrial sectors including oil, gas, petrochemical and 
power generation.
Some of our executed projects are: 
- Aghajari Gas Injection worth over $ 300 million with a capacity of 2000 MMSCF / D gas into oil 
wells in order to increase oil production from 172,000 barrels to 300,000 barrels per day, which is 
one of the largest single gas injection projects in the Middle East.
- obtaining the license for the production of phenol and acetone in Isfahan petrochemical plant 
including basic and detailed design worth 142 million euros
-execution of 75 MW power plant and urea and ammonia utilities of Shiraz petrochemical worth 
100 million euros 
- Crude oil desalination unit with a capacity of 55 thousand barrels per day in Ahvaz Bangestan 
oil field
- Imam Taqi oil pumping station in Nishapur site.
- Project Management (MC) and the acid melted down copper Tabriz

Our field of activities:
Procurement and Construction Company. It was founded in 2001 by a group of bright profession-
als with extensive knowledge of project execution in the energy sector. Attracting partners from 
around the world, Hirbodan is able to provide significant, dependable value to its clients & has 
broadened its business portfolio to a full range of engineering services: Power plants; Oil & Gas; 
Petrochemical; Green Energy; Industrial facilities; Utility & Offsite

Grades:
Oil & Gas:1
Power:1
Installation & Equipment: 2

 در طی بیش از چهارده سـال از تأسـیس شـرکت مدیریت 
هیربـدان،  ایـن شـرکت توانسـته اسـت 2۸ پـروژه صنعتـی و 
عمرانـی در بخـش هـای مختلـف صنعتـی اعـم از نفـت وگاز و 
پتروشـیمی، نیروگاهی و غیره را به صورت EPC و یا مدیریت 

پـروژه )MC( بـا موفقیـت بـه اتمـام رسـانیده و تحویـل نماید.
کـه این شـرکت توانسـته اسـت در بخش  از اهـم پـروژه هایـی 
گاز و پتروشیمی و نیروگاهی اخیرًا به اتمام رسانده و یا  نفت و 
در دسـت اجـرا دارد مـی تـوان بـه پروژه های زیر اشـاره نمود:
گاز آغاجـاری به صـورت EPC و به ارزش بالغ بر  - پـروژه تزریـق 
گاز به داخل     MMSCF/D 2000 300 میلیون دالر  با ظرفیت
24 حلقـه چـاه بـرای افزایـش تولیـد نفـت از 172.000  بشـکه 
گاز در  کـه بزرگتریـن واحـد تزریـق  بـه 300.000  بشـکه در روز 

خاورمیانه می باشـد. 
- اخـذ لیسـانس و انجـام طراحـی پایـه و تفصیلـی پـروژه تولیـد 
فنـل و اسـتن پتروشـیمی اصفهـان بـا قـراردادی بالـغ بـر 142 

میلیون یـورو 
ک سوم   - احداث نیروگاه75 مگاواتی  و یوتیلیتی اوره و آمونیا

پتروشیمی شیراز با حجم قراردادی بالغ بر 100 میلیون یورو 
- نمـک زدایـی از نفـت خـام واحـد بنگسـتان اهـواز بـا ظرفیت 

55 هـزار بشـکه در روز 
- ایستگاه پمپاژ نفت سایت امام تقی نیشابور 

- مدیریت پروژه ) MC ( ذوب و اسید مس سرنگون تبریز 

و همچنیـن از پـروژه هـای بـرون مـرزی مـی تـوان بـه پـروژه 
احداث نیروگاه و تاسیسـات جانبی پاالیشـگاه عمان به حجم 
قراردادی بالغ بر 100 میلیون دالر در شهر مسقط اشاره نمود 
کارفرمای  کامل  گارانتی آن  نیز با موفقیت و رضایت  که دوره 

عمانـی بـه اتمام رسـیده و تحویل دائم شـده اسـت. 
زمینه فعالیت شرکت 

وابسـته  صنایـع  دیگـر  و  نیروگاهـی  و  پتروشـیمی  نفـت،گاز، 
بصـورت مشـاوره و مدیریـت پـروژه، طراحـی و مهندسـی و 

باشـد. مـی  سـاخت  و  طـرح 

رتبه: های اخذ شده : 
- مشاوره در بخش نیرو،  نفت،  گاز و پتروشیمی

- پیمانکاری در بخش نیرو،  نفت و گاز 
- طرح و ساخت در بخش نیرو 

رتبه:
گاز: 1 نفت و 

نیرو :1
تاسیسات و تجهیزات : 2
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Web: www.hirganenergy.com
Email: info@hirganenergy.com
Fax & Tell:(+9821) 88062071 | 88062070
Add: No 13,Yas Alley,Shiraz jonobi 
Ave,emmat Highway,Tehran

 هیرگان انرژی
مهندسی 
Hirgan Energy Eng.Co.

1. Introduction
Hirgan Energy Engineering Company was founded and registered in Tehran in 2004 by a number 
of expert reputable engineers.the main objective was providing engineering services for oil & gas 
offshore/onshore projects, petrochemical plants, pipelines, power plants, water & waste water 
treatment systems, etc.
our services include but are not limited to:
•  FEED Package Preparation
•  Conceptual Engineering
•  Basic Engineering
•  Detail Engineering
•  Procurement Engineering
•  Technology & Fabrication
•  Site Supervision and Construction Management
•  Engineering, Procurement & Construction Management (EPCM)
•  Cooperation with Construction Companies for Construction phases of Projects (as JV / Consor-
tium)
Managing Director: Farzad Ghasemi
Our Qualifications in Brief
• ISO9001:2008 certified by “TNV Certification Pvt Ltd”
• OHSAS 18001:2007 certified by “TNV Certification Pvt Ltd”
• ISO 14001:2004certified by “TNV Certification Pvt Ltd”

Grades: 
Oil & Gas:1

گاز تاسـیس   شـرکت مهندسـی هیـرگان انـرژی در سـال 13۸2 توسـط تعـدادی از مهندسـیان و مدیـران خبـره صنعـت نفـت و 
گاز و  و در تهـران بـه ثبـت رسـیده اسـت.ماموریت اولیـه شـرکت ارائـه خدمـات طراحی و مهندسـی در زمینه پـروژه های نفـت، 

پتروشـیمی، خطـوط انتقـال، نیـروگاه هـای بـرق و تصفیـه خانه های صنعتی و بهداشـتی بوده اسـت.

زمینه فعالیت شرکت و رتبه:
ارائـه خدمـات طراحـی و مهندسـی در زمینـه مهندسـی مفهومـی، تهیه مدارک Feed، مهندسـی مقدماتـی، طراحی تفضیلی، 
کارگاهـی، مدیریـت طـرح در پـروژه هـای EPC بـا همکاری شـرکت هـای اجرایی در  مهندسـی خریـد، مهندسـی و نظـارت عالیـه 

گاز و پتروشـیمی و سـایر صنایع مرتبط. صنایع نفت،  

رتبه:
گواهینامه های صالحیت خدمات مشاوره به  کشور دارای  شرکت مهندسی هیرگان انرژی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

شـرح زیر می باشد:
تخصص واحدهای پاالیشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی رتبه 1

تخصص تاسیسات باالدستی روزمینی نفت و گاز رتبه 1
تخصص خطوط انتقال نفت و گاز رتبه 3
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خطوط انتقال نفت و گاز 
واحدهای پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
تاسیسات باالدستی و روزمینی نفت و گاز
آماده سازی و بهره برداری معدن  
پیجویی و اکتشاف معدن 
زمین شناسی  
صنایع فلزات اساسی و ماشین سازی  
کانه آرایی و فن آوری مواد 
بند سازی و سازه های دریایی  
تاسیسات آب و فاضالب 
سد سازی  
شبکه های آبیاری و زهکشی 
راه آهن 
محیط زیست 
انتقال نیرو 
مطالعات اکتشاف و استخراج  نفت و گاز 
ساختمان های مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی
سیستمهای اطالعات جغرافیایی 
تولید نیرو 
بازرسی فنی 
تاسیسات برق و مکانیک  
راهسازی 
ساختمان های آموزشی ورزشی بهداشتی  و درمانی  
مقاوم سازی  
اجرای پروژه های صنعتی 
ژئوتکنیک 
سازه 
سد سازی  
حفاظت و مهندسی رودخانه 
نقشه برداری زمینی هیدروگرافی 
خدمات اقتصادی 
شهرسازی  
شیالت و آبزبان  
کشاورزی منابع طبیعی و دامپروری 
ترافیک حمل و نقل  
نقشه برداری زمینی 
مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی  و فضایی 

Consulting Companies
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ساختمان های مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی
سیستمهای اطالعات جغرافیایی 
تولید نیرو 
بازرسی فنی 
تاسیسات برق و مکانیک  
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مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی  و فضایی 
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Consulting Companies Oil & Gas pipe lines
Oil ,Gas & Petrochemical Refining Units
Upstream Oil & Gas installations
Mine exploration & Preparation
Mine Tracking & Exploration
Geology
Basic Metals & machine manufacturing industries
Minerlas  processing technologies
Construction of Ports & offshore structures
Water &  wastewater facilities
Construction of Dams
Irrigation and drainage networks
Railways
Environment
Power transmission
Exploration & Extraction of Oil & Gas
Construction of Residential, commercial, office, industrial buildings
Geographic information systems
Generating power
Technical inspection
Electrical & mechanical Equipment
Construction of Roads
Construction of Health and sports training buildings
Retrofit techniques
Execution of industrial projects
Geotechnic
Structures
Construction of Dams
River engineering & protection
Land surveying, hydrography
Economical services
Construction of cities
Fisheries and Aquaculture
Agriculture ,Natural resources & Animal Husbandry
Transportation traffic
Land Survey
Geographical Studies and Space planning
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A brief summary of the activities 
of the board of APEC Directors:

- Signing a MOU agreement Animp Association of Italy.
- Signing a MOU agreement with the Spanish oil & Gas Association 
SERCOBRE.
- Signing a MOU agreement with the Oil & Gas Association of 
Netherlands.
- Signing a MOU agreement with the Oil & Gas Association of 
France ACE.
-Collaboration with the French Oil & Gas Association GEP AFTB.
-Participation in international Oil & Gas Summits Such as OPEC 
Seminar held in Vienna.
-Participation in the GECF(Gas Exporting countries forum)
- Member of The IPC(Iranian petroleum contracts)
- Monitoring and execution of regional projects in neighboring 
countries such as Iraq, Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan, 
Tajikistan and Persian Gulf countries.
-Member of Iranian Energy Exchange.
-Cooperation with IFC (Iran’s financial center) by holding multiple 
seminars regarding new financial methods for absorbing 
international investment for oil & Gas Projects.
-Holding Seminars on E&P(Exploration & Production) with the 
collaboration of reputable international firms.
-Having regular meetings with the officials of the oil ministry 
including, Nioc,Nigc,Npc,Pedec,Pogc,etc,in order to facilitate the 
APEC members involvement in various projects.
- Regarding internal conferences, we are commonly invited as key 
note speakers in significant conferences in the oil & gas sector in 
order to reflect the observations of our members.
Noteworthy of these conferences are:
Tehran IPC Summit, National conference on oil & energy, sixth 
& seventh oil & gas pipeline conference, Third congress of 
contractors in the oil industry, International finance strategies for 
Iran’s energy sector…

P
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Association of 
Petroleum Industry 
Engineering & 
Construction 
Companies-APEC

APEC
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if the equity investor wishes to exit the project. Similarly, the project 
sponsor may have the option to repurchase the shares.
Suppliers, contractors and customers: these include the suppliers of 
materials for the project, the contractors responsible for designing 
and building the project and the customers of the project.
Construction company: the construction contractor is one of the key 
project parties during the construction phase of the project. Typically, 
a construction contractor›s remit will be based on one of two models:

 turnkey model: where the construction company designs, engineers, 
procures and constructs the project output, assuming all responsibility 
for timely completion; or

 EPC model: where the construction contractor engineers, procures 
and constructs the project output but does not design it.

Multilateral credit agencies: some projects - particularly in developing 
countries - are co-financed by the World Bank or its investment 
bank division, the International Finance Corporation, or regional 
development banks such as the European Bank for Reconstruction 
and Development or the Asian Development Banks. Multilateral 
agencies such as these are able to ensure the bankability of a project 
by providing commercial banks with a degree of protection against 
political risks, such as the failure of a government to make agreed 
payments or provide the necessary regulatory approvals.
Host governments/awarding authorities: the government of the 
country where the project is based is likely to be involved in issuing 
consents and permits both at the start and throughout the life of a 
project. The awarding authority is the contracting local authority which 
enters into the project agreement with Projectco.
Purchasers: in infrastructure projects, Projectco will normally contract 
in advance with a purchaser who will purchase the project›s output on 
a long-term basis.
Insurers: insurers are vital to a project. If there is a catastrophe affecting 
the project, then the sponsors and the lenders will look to the insurers 
to cover the losses.

Key documents in a project financing
Project agreement: the principal agreement for any PFI project, the 
project agreement governs the relationship, rights and obligations 
between the public authority and Projectco throughout the term of the 
project. It can also be called a concession agreement.
Property documents: where the project involves land-based 
development, property documentation will be required to reflect 
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Project Finance
Project finance is a long-term method of financing large infrastructure 
and industrial projects based on the projected cash flow of the finished 
project rather than the investors› own finances. Project finance 
structures usually involve a number of equity investors as well as a 
syndicate of banks who will provide loans to the project.
The types of project for which project finance is commonly used 
include the following:

-Infrastructure projects, such as government buildings and transport 
systems;
-oil and gas exploration projects;
-sports stadia; and
-liquefied natural gas development projects.

 Key parties to a project financing
Private sector partner/owner: Usually a corporation or a limited 
partnership created for the sole purpose of the particular project. This 
party is at the centre of all contracts, borrowings and the construction 
and operation of the project. For simplicity, we refer to this party as 
‹Projectco›.
Project sponsor: The person who takes on the active role in managing 
the project. The project sponsor owns Projectco and will receive profit, 
either as a result of the ownership of Projectco or via management 
contracts, if the project succeeds. The project sponsor often has to 
cover certain liabilities or risks of the project by providing guarantees 
or by entering into management or service agreements.
Lenders: Commercial banks, investment banks or other institutional 
investors who provide the debt portion of the project financing. The 
sheer scale of a typical project financing means that most lending 
cannot be undertaken by a single lender. Instead, group of lenders 
form a syndicate.
Agent: one of the lenders will be appointed as the agent and will act 
on behalf of the other lenders to administer the loan.
Account bank: a single lender will hold the accounts through which all 
the cash generated by the project will pass.
Equity investors: lenders or project sponsors who do not expect to 
have an active role in the project. In the case of lenders, they will 
have a shareholding in addition to lending by way of debt, as a way 
of receiving an enhanced return if the project is successful. In most 
cases any investment by way of shares is coupled with an agreement 
to allow the equity investor to sell its shares to the project sponsor 
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the authority can ensure that the project is completed by taking over 
the relevant contract from Projectco. In addition, the authority will be 
able to take over the operating contract from Projectco if the project is 
terminated.
Sub-contracts: various sub-contracts are put in place by Projectco to 
pass down the risks it undertakes under the project agreement. It is 
common for Projectco not to undertake any of the key activities itself but 
to instead be a vehicle for forming the suite of contracts associated with 
the project - hence the term ‹special purpose vehicle›.
Performance bonds: there are two main scenarios Projectco will have to 
pay for where performance bonds may be used:

 where the authority requires a performance bond to be issued in its 
favour by an acceptable surety to cover claims which may arise against 
Projectco during the construction phase when, if a default were to occur, 
it is likely that Projectco would not be able to meet a claim. The bond 
and the cost will ultimately be met by the authority.  As a result their use 
is not common;

 where the lenders require performance bonds to be issued on behalf of 
a key contractor because they are not satisfied with the financial strength 
of that contractor.
Collateral warranties: the lenders and the authority typically seek 
contractual warranties from key contractors and consultants appointed 
by Projectco. The value of collateral warranties, to the authority in 
particular, is that they protect the position of the authority following 
termination of the project where the losses of the authority exceed the 
value of the built (or partly-built) project.
Reference: www.euroinvestint.com
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the interests of the public authority and Projectco and the intended 
ownership position at the end of the term of the project. Some common 
structures are:
Construction contract: Projectco will enter into the construction contract 
with the building contractor, under which Projectco›s construction 
obligations under the project agreement will be passed on to the 
building contractor.
The building contractor and design team provide warranties in favour of 
both the authority and the lenders. The lenders generally have the first 
right to step into the construction contract in place of Projectco.  Any 
rights the Authority has are usually subject to the rights of the lenders.
Funding agreements: the facilities agreement is the main document 
between the lenders and Projectco and contains the terms of the project 
funding.  The lenders will also require a security package and guarantees 
to protect the funds lent.
The lenders› direct agreement: this is a three-way agreement between 
the authority, Projectco and the lenders under which the authority 
agrees to give the lenders a period of advance notice of the impending 
termination of the project arrangement. This agreement will also offer the 
lenders the opportunity to step in, either directly or through a nominee 
or representative, to remedy the termination event or to find another 
party acceptable to the authority to take over the rights and obligations 
of Projectco under the project agreement.
Authority collateral agreements: these have emerged as an extension of 
the concept underlying the lenders› direct agreement. Authority collateral 
agreements are entered into between the authority and the contractors 
which contract with Projectco. The intention is that, if Projectco defaults 
on its responsibilities under the contract during the construction phase, 



Our Responsibilities:
In APEC, our mission is to operate successfully to secure future jobs 
in the market for our member companies. Setting this course today 
will enable us to have highly qualified and motivated employees in 
the future.  We consider ourselves as corporate citizens, who have 
the ability to accept a key role in the society to fulfill our ecological, 
social and economical responsibilities. Knowing the impacts of glob-
al projects on people lives and their surrounding environments, reaf-
firms us about the great burden of responsibility on our shoulders. 
Therefore we regard sustainable business management as our main 
objective.  Moreover, it is vital for us to secure our long-term success 
by meeting our customer’s needs in order to make both customers 
and employees satisfied. In this regard, we are looking to leap for-
ward with you side by side in the future.  

Future Plans and strategy:
Attempting to obtain the legitimate rights of its members. 

Exchanging experiences and know how’s, in order to collect the neces-
sary information in recognizing the priorities of the projects and finding 
the proper solutions. 
 
Transferring the technical and professional knowledge of its mem-
bers by exchanging information with scientific and technical organ-
izations and institutions all around the world in addition to inter-
changing practical experiences with similar associations.

Using the collected information to develop new plans to create more jobs 
in the future.  

Analyzing the defects and hazards in oil, gas and petrochemical pro-
jects in order to solve and enhance their quality during execution.

 Promoting the relationships among employers, consultants and 
contractors with the related entities. 

Evaluating the existing plans and projects in order to propose essen-
tial projects based on the needs of the country in the future.

Introducing technical and scientific breakthroughs in related areas in 
order to grow the country’s economic and industrial Prospects. 
 
Co-operating with governmental organizations and official entities 
in providing them with consultation regarding oil, gas and petro-
chemical projects. 

Providing required consultation about draft legislation and regula-
tion to the legislative body in accordance to APEC’s goals, consider-
ing the welfare of its members.

Resolving disputes between members and other entities through 
arbitration. 



Organization and Profile
The Association of Petroleum industry Engineering and Construction 
companies (APEC), has been established in the year 2000 and con-
sists of more than 245 members which are Active in major oil, gas, 
and petrochemical projects. The APEC association structure is con-
sisted of a main council of 9 senior members with the professional 
expertise and an additional 3 inspectors for supervision. The election 
of the Board is based on the current laws of the Islamic Republic of 
Iran. The board of directors are selected based on free and rotational 
elections governed by the General Assembly members.

Missions and Values
Our  professional and target oriented  work is focused  on meet-
ing  governmental  and private sector demands in order to  satisfy 
their needs in the best possible manner, while making key decisions 
in order to constantly boost our members benefits. Furthermore, to 
safeguard the long term sustainability of our member companies, 
APEC has paved the way in forming joint ventures with foreign com-
panies for its clients, therefore ensuring their future advancements. 
Success in all its aspects enriches and motivates each individual in 
addition to the entire team of people around us. Our cooperation is 
based on mutual respect in all areas while co-operating with custom-
ers and business clients. Our members hold the highest standards 
in working areas, therefore upholding the necessary environmental 
standards to keep a nature friendly environment while treating all re-
sources with great care and respect, keeping both work and private 
life in balance.

History and Background
The history of the oil industry in Iran heads back  to  a century  ago 
when the  first Oil Well in the middle east  was exploited  in 1904  in  
the oil-rich area of Masjed Suleiman in south of Iran. Iran as a strate-
gic oil producer in the Middle East holds the oldest oil refinery in the 
region which is located in Abadan city in Khuzestan province. The vi-
sion of the members of APEC, as a private NGO association has been 
to integrate engineering and administrative facilities in the country 
in order to promote the industrial activities in the related areas. Over 
the past half century, APEC members have shown their abilities in 
major projects in various fields. Iran holding the world’s largest gas 
field in the south pars Area has seen major mega oil and gas projects 
in this arena. The APEC members have held a formidable and key 
role in cooperating with the Iranian government and the ministry of 
petroleum in the development of the south pars oil and Gas projects. 
Noteworthy of these projects is the phase 12 of the south pars gas 
field which is Iran’s largest gas field, and is equivalent to 3 standard 
phases. In the last two decades APEC association has been work-
ing along foreign contractors in a joint venture cooperation in the 
oil, gas and petrochemical projects as a private sector contractor. All 
construction tasks of the projects have been directed by Iranian con-
tractors who are currently involved in other mega projects. Private 
contractors of the APEC association have the ability to participate in 
major oil, gas and petrochemical projects abroad and are ready and 
able to form a consortium or JV to participate in oil and gas projects 
in other countries.
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In the last two decades APEC Members have been working 
with international contractors in joint ventures or consorti-
ums. Members of the APEC association have the ability and 
are ready to form consortiums or JV to participate in major 
oil, gas and petrochemical projects in other countries.

We regard sustainable business management as our main 
objective.  Moreover, it is vital for us to secure our long-term 
success by meeting our customer’s needs in order to make 
both customers and employees satisfied. 

Behzad Hazrati:
Chairman of the Board of Directors



The history of the oil industry in Iran dates back to a century 
ago when the first oil well in the Middle East was successfully 
drilled in 1904 in the oil-rich area of Masjed Suleiman. Iran as 
a strategic oil producer in the Middle East, holds the oldest 
oil refinery in the region which is located in Abadan city in 
Khuzestan province. 

The vision of the Members of APEC, as a private NGO asso-
ciation, has been to integrate engineering and administrative 
facilities in the country in order to promote the industrial ac-
tivities in the related areas. Over the past half century, APEC 
members have shown their abilities in implementing major 
projects in various fields. Iran, sharing the world’s largest gas 
field in the South Pars area, has seen many major oil and gas 
projects in this arena. APEC Members have had a formidable 
and key role in cooperating with the Iranian government and 
particularly the Ministry of Petroleum in the development 
of the South Pars oil and Gas projects. Noteworthy of these 
projects is phase 12 of the South Pars gas field, producing 75 
MCM daily. 



Missions and values  of our  professional and target oriented  
work is focused  on meeting  government  and private sector›s 
demands in order to  satisfy their needs in the best possible 
manner, while making key decisions in order to constantly 
boost our Members benefits. Furthermore, to safeguard the 
long term sustainability as well as ensuring the improvement 
of our Member companies, APEC has paved the way for joint 
venture formations with international companies.

 Success in all its aspects, enriches and motivates individuals 
in addition to the entire team of people around us. Our coop-
eration is based on mutual respect in all areas while co-op-
erating with customers and business clients. Our Members 
hold the highest standards in different working areas, while 
upholding the necessary environmental standards to keep a 
nature friendly environment and treating all resources with 
great care and respect, keeping both work and private life in 
balance.  



Iran having over 157 billion barrels of oil reserves and 33.8 
trillion cubic meters of gas reserves is a major energy sup-
plier in the world  and  will maintain its unique position in 
the future centuries.

Association of Petroleum industry Engineering and Con-
struction companies (APEC) was established in the year 
2000 and consists of 245 members who are Active in major 
oil, gas, and petrochemical projects. APEC association man-
agement is consisted of 9 senior members with profession-
al expertise as the Board of Directors and 3 inspectors. The 
election of the Board members is based on the current laws 
of the Islamic Republic of Iran. The election of the Board of 
Directors is held every 3 years governed by the General As-
sembly of Members.  
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