
 

         88533826-7:  کستلف    1555733738کد پستی      15، واحد  52تهران ، ابتداي سهروردي شمالی ، خیابان برازنده ، شماره   آدرس: 

 صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی لیست پروژه هاي مرتبط با

 

  کارفرماي اصلی  کارفرما  شرح پروژه  ردیف

1  

 CF واحد اجراي عملیات تهیه، نصب و راه اندازي تجهیزات

 شرکت فرآورش بندر امام و تهیه قطعات یدکی دو ساله مورد

  نیاز آنها
شرکت فرآورش   -

  بندر امام

2  

 رل،عملیات اجرایی نصب و راه اندازي کلیه تابلوهاي برق،کنت

اجراي سیستم زمین و حفاظت کاتدیک، روشنایی، نصب سینی 

ه کشی هاي برقی و کنترلی و نصب کلیو نردبان و کلیه کابل

 تجهیزات ابزار دقیق و تحویل به کارفرماي اصلی

شرکت مهندسی 
  پتروشیمی فجر  موجان

  

3  

الب خانه فاضفاز دوم تصفیه راه اندازيطراحی، تهیه، ساخت و 

  پتروشیمی فجر 
شرکت مهندسی 

  پتروشیمی فجر  موجان

شرکت زالل   خانه آب دارخوینتصفیه را اندازيطراحی، ساخت و   4
  ENI  ایران

5  
آب دمین  سیستم تصفیهراه اندازي طراحی، تهیه، ساخت و 

  پاالیشگاه تهران
شرکت مهندسی 

  پاالیشگاه تهران  شفاب

6  
سیستم فیلتراسیون پتروشیمی  اندازي راهطراحی، ساخت و 

شرکت پتروشیمی   شرکت دزون  مبین
  مبین

7  
ي خانه فاضالب با همکارو تفصیلی پروژه تصفیه طراحی پایه

مجتمع پتروشیمی   شرکت سازمند  Cira Conceptشرکت 
  مبین عسلویه
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 صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی لیست پروژه هاي مرتبط با

 

  کارفرماي اصلی  کارفرما  شرح پروژه  ردیف

8  

 وتابلوهاي برق  ساخت ،کنترلنظارت برخرید تجهیزات برق و 
-مهبرق و ابزاردقیق و برنا اندازي سیستمراه نصب و، کنترل

 DCSت با و تبادل اطالعا S7-400H زیمنس PLCنویسی 
توسط  Fieldت با تبادل اطالعا و Modbus- RTUتوسط 

Field bus و Profibus – DP  

شرکت زالل 
 ایران

  

 شرکت اویک

  

سیویل  و پایپینگ مکانیک، ،ابزاردقیق ،طراحی تفضیلی برق  9
  طرح تصفیه گاز اسفالت

شرکت مشاور 
  پاالیشگاه تبریز  طرح و تبدیل

 جهت تصفیه آبخرید تجهیزات الزم طراحی جامع و نظارت بر  10
   NGL 1200/1300پتروشیمی هاي مربوط به پروژه دمین

شرکت زالل 
  شرکت اویک  ایران

  شرکت نفت  شرکت آو  .R.O به روش تصفیه آبتجهیزات شیمیایی  طراحی و ساخت  11

  پتروشیمی مارون    خانه صنعتی برداري تصفیهاندازي و بهرهنصب، راه  12

13  
  DEMIN WATER   پکیج اندازيراه و طراحی، ساخت

  ) میدان نفتی سلمان(GLP & KPP سکوهاي
    صدرا شرکت  

14  
ري پروژه آب نظارت بر راهباندازي و تنظیمات فرآیندي، راه

پاالیشگاه قطران     دمین
  اراك

  نیروگاه زرند کرمان    R.O خانه آباندازي تصفیهطراحی، ساخت، نصب و راه  15
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 صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی لیست پروژه هاي مرتبط با

 

  کارفرماي اصلی  کارفرما  شرح پروژه  ردیف

  مپنا    نیروگاه نکا ROمدیریت پروژه هاي   16

  مپنا    نیروگاه یزد ROمدیرت پروژه هاي   17

  مپنا    نیروگاه کازرون ROمدیریت پروژه هاي   18

  نیروگاه منتظر قائم    FOG حداندازي خط آب دمین وانصب و راه  19
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