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 چشم انداز

خالق، دانش محور، ارزش مدار، انعطاف پذیر و توسعه گروه مهندسین مشاور ایتسن مجموعه ای است 

نگر، با محیط سازمانی یادگیرنده و پویا، متشکل از متخصصان فعال در زمینه های طراحی، ساخت، 

های تخصصی فعالیت خود، در زمره شرکت های های صنعتی؛ که در تمام زمینهاجرا و نگهداری پروژه

 .ان و منطقه خاورمیانه می باشدمعتبر و درجه اول بازار کار در ایر

 بيانيه ماموریت
 

ارائه خدمات فنی و مهندسی به مشتریان با تمرکز بر کیفیت خدمات به منظور تامین رضایت کلیه 

ذینفعان از عملکرد شرکت ایتسن در چارچوب الگوهای توسعه پایدار و ارتقاء سطح توانمندی ها و 

 .بهبود مداوم زیرساخت ها
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 درباره گروه مهندسين مشاور ایتسن
 

 موسس نخستین مهندس مشاور صنعتی ایران و از اعضای گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان

 .شدبخش خصوصی کشور تاسیس در  6531 در سالجامعه مهندسان مشاور 

نیازهای آینده  درست تحلیل و درک در ما توانایی گذشته، های دهه طی ایتسن موفقیت اساس پایه و

 انتقال ما رسالت صنایع، شناخت تکنولوژی های روز دنیا و ارائه طراحی مناسب بوده است و همواره

آن برای طراحی، اجرا و گسترش پروژه ها و صنایع  سازی بومی و کشور به نیاز مورد فنی دانش

 مقطع از زمان و بنابر نیاز کشور و کارفرمایان خود، کارشناسان و  هر در ما کشور بوده است.

گروه های زبده در زمینه های گوناگون مهندسی را به خدمت گرفته ایم تا بتوانیم در انواع پروژه های 

یک شرکت مهندس مشاور باتجربه،  عنوان به ایتسن بزرگ صنعتی حضور فعال و موثر داشته باشیم.

در حرفه، بنابر نیازهای هر پروژه، همیشه امکان همکاری با بهترین کارشناسان و پیشرو و خوشنام 

 .ایرانی و خارجی را دارد شرکتهای

در حال حاضر بخش های مهندسی متعددی شامل معماری، سازه و سیویل، تاسیسات برق و ابزار 

آورد، مدیریت دارایی دقیق، تاسیسات مکانیکی و پایپینگ، مطالعات تکنولوژی و فرآیند، متره و بر

 در فیزیکی و نگهداری و تعمیرات، مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح ها به صورت متمرکز

 توانمندی ایتسن شرکت مهندسی، و مطالعاتی های بخش پشتوانه این به. دارند حضور  ایتسن شرکت

پایه،  مهندسی و اولیه مطالعات سنجی، امکان شامل پروژه مراحل تمامی در ارائه خدمات برای الزم

 .مهندسی تفصیلی، خدمات نظارت عالیه و کارگاهی و خدمات در حین بهره برداری را در اختیار دارد

شرکت ایتسن ارائه خدمات به صنایع و پروژه هایی نظیر حمل و نقل ریلی، نفت و پتروشیمی، صنایع 

معدنی را در کارنامه کاری خود ثبت کرده بندری و دریایی، صنایع فلزی، صنایع شیمیایی و صنایع 

همواره از نتیجه همکاری با ایتسن رضایت کامل داشته و  ما کارفرمایان گذشته دهه چند طول در است.

معتقدند که سپردن پروژه های بزرگ و پیچیده صنعتی به ایتسن، نه تنها از نظر کیفیت کار، بلکه از 

 ما کار شیوه و تجربه نیز، تصمیمی منطقی و شایسته است. نظر بودجه و زمان مورد نیاز برای اجرا

جهانی را ممکن ساخته، بلکه به کاهش ریسک های  استانداردهای با پروژه اجرای تنها نه ایتسن، در

 ما، کارفرمایان های تقدیرنامه و ها تائیدیه کارفرما و پیش گیری از هدر رفتن منابع پروژه می انجامد.

 .بهترین گواه کیفیت کار ایتسن است

 شما برای انواع پروژه های:

  مهندسیفنی و خدمات 

 ( پیمان مدیریتMC) 

 و ساخت یحاپروژه های طر (EPC) 

می توانید به توانایی و تجربه گروه مهندسین مشاور ایتسن تکیه کنید و اطمینان داشته باشید که 

 . خواهند رسیدپروژه هایتان با کمترین ریسک و کیفیت برتر به بهره برداری 
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 اطالعات ثبتی و حقوقی
 

 سهامی خاص نوع شرکت:

 58401  شماره ثبت شرکت:

    85/68/6531 تاریخ ثبت شرکت:

 تهران محل ثبت شرکت:

 ریال88،888،888،،66سرمایه ثبت شده شرکت:

 مهندس مشاور صنایع و تکنولوژی زمينه فعاليت:

 6333535666 کدپستی:

 4666-6654-4005 کد اقتصادی:

  68688335533 شناسه ملی:

 موضوع شرکت: 

ناسایی و رمراحل شد ای از قبیل خدمات مطالعاتانجام و عرضه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره

ها و انجام و مشخصات اجرایی طرح ها، تهیه و تدوین نقشه و اسنادتوجیه فنی و اقتصادی طرح

اندازی و راه ،ای مربوط به دوره نصبمناقصات و نظارت بر حسن اجرا، و انجام خدمات مشاوره

 ریزی پروژه ها وهبرداری و نگهداری و تعمیرات و بازسازی و بازرسی فنی و مدیریت و برنامبهره

ها به صورت طرح و رحو پروژه ها و اجرای ط هاآموزش و تامین نیروی انسانی طرح ،برنامه ریزی

ها از ات ماشین آالت و تجهیزات و ارائه خدمات مهندسی به پروژهات تدارکساخت و مدیریت و خدم

والد و ریخته گری و جمله صنایع دریایی، نفت، گاز، پتروشیمی و شیمیایی، کشاورزی، معدنی، ف

صنایع کانی غیرفلزی و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی که موضوع آن تدارک و تهیه، ساخت 

و توزیع و نگهداری لوازم و تجهیزات، ماشین آالت کارخانجات که با موضوع این اساسنامه مرتبط 

 باشد.
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 رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور

 ه یک راه آهنپای -6

 پایه یک تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی -،

 پایه یک تخصص بازرسی فنی -5

 تخصص تاسیسات برق و مکانیک دوپایه  -4

 پایه دو تخصص صنایع سلولزی، شیمیایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، نساجی و پلیمری -3

 پتروشیمیپایه سه تخصص واحدهای پاالیشگاه نفت، گاز و صنایع  -1

 پایه سه تخصص صنایع فلزات اساسی )نورد، ذوب و ریخته گری( و ماشین سازی -3

 پایه سه بندرسازی و سازه های دریایی -0

 و گرایش های تخصصی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی رتبه بندی
 

متعارف بدون در رسته امکان سنجی با مجوز فعالیت در پروژه های با تکنولوژی  ، -رتبه ب  -6

محدودیت سقف سرمایه گذاری و در پروژه های با تکنولوژی پیچیده و باال تا سقف سرمایه 

 گذاری دویست و پنجاه میلیارد ریال در هر طرح

  صنایع پتروشیمی تخصصیگرایش 

 زمينه های تخصصی فعاليت
 

 (Cو EPC ،PC) طرح و اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی -6

 برساخت دپوهای قطارشهری طراحی و نظارت -،

 طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های تولید انواع نمک ها و مواد معدنی -5

 طراحی و نظارت برساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات انباشت، برداشت و جا به جایی مواد -4

 ارائه خدمات مشاوره ای  و مدیریتی در پروژه های بندری و دریایی -3

 ای ذخیره غالتطراحی و نظارت برساخت سیلوه -1

برای  و مدیریت دارایی های فیزیکی ریزی تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری )نت(برنامه -3

 واحدهای صنعتی و تجهیزات صنعتی

 تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی واحدهای صنعتی  -0



 83از3صفحه

 

 برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور گواهينامه رتبه بندی معاونت
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 های تخصصی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکیگرایش بندی و گواهينامه رتبه
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 IMSگواهينامه
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 ISO 9001: 2015گواهينامه ایزو 
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 ISO 14001: 2015گواهينامه ایزو 
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 ISO 45001: 2018گواهينامه ایزو 
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 های همکارشرکت

 

 سایتنشانی وب  تابعيت زمينه تخصصی نام شرکت

 ارکاسپلن

(ERCOSPLAN) 

مشاوره، مهندسی، مدیریت و کنترل پروژه های 

 فرآوری پتاس و نمکهای معدنی
 www.ercosplan.com آلمانی

 کا یو تک

K-UTEC)) 
 www.k-utec.com آلمانی استخراج و فرآوری پتاس

 سی ای سی

(C. A. C) 

های صنایع پاالیشگاهی، طراحی و ساخت کارخانه

 پتروشیمی، شیمیایی و داروییگاز، 
 www.cac-chem.de آلمانی

NOVOPRO 
 مشاوره، مهندسی، مدیریت و کنترل 

 های فرآوری پتاس و نمکهای معدنیپروژه
 www.novopro.ca کانادا

 

 

 

 

 

 

 فهرست عضویت ها در مجامع علمی و تخصصی
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 تاریخ عضویت شماره عضویت نام مجمع عملی / تخصصی

 12/11/2131 1122 مشاور ایران )گروه صنایع( جامعه مهندسان

 21/21/2111 677 کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

 11/10/2111 111-ن انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

 31121001 21/11/1122 (UITP)انجمن بین المللی حمل و نقل عمومی 

 12/13/2111 2213 انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

 6/3/2111 172 انجمن مهندسی دریایی ایران

 12/22/2111 11ح2111 انجمن بتن ایران

 12/12/2111 2111 اتاق بازرگانی ایران و آلمان

 16/21/2117 2611112 صالحیت خدمات مشاوره

 21/11/2116 21211631163 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 13/10/2112 0111227 انستیتو مدیریت دارایی فیزیکی 
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 تماس با ما
 

  

 فاکس تلفن آدرس عنوان

 دفتر تهران )مرکزی(
خیابان  -خیابان سهروردی شمالی -تهران

 ساختمان شماره یک -کوچه پنجم -قندی غربی

00334856 

00313053 
003143،5 

003،8553 

00316305 

 دفتر سربندر

بلوار ولی عصر  – 4فاز  –سربندر  –امام بندر 

 –روبروی تاکسی سرویس شهریار  –

 ساختمان گروه مهندسین مشاور ایتسن

،،40054- 8136 ،،40054- 8136 

 دفتر خرمشهر
خیابان ایرانشهر  –خیابان فردوسی  –خرمشهر 

 03،پالک   -کوچه دوم  –
4،،3534 – 815، 4،،3534 – 815، 

 انبار

انتهای خیابان  –میدان نماز  –ماهدشت  –کرج 

جنب سردخانه  –خیابان دوم  –سردرآباد 

 65پارس و پالک 

3030504 – 8،16 3030504 – 8،16 

 

 

 

 پست الکترونیک:

contact@itcen.ir 

 وب سایت:

www.itcen.ir 
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 معرفی مدیران ارشد

 

 

 آقای مهندس محمد حسين رهنمائی

 رئيس هيئت مدیره

 کارشناس مهندسی برقتحصيالت: 

 mh.rahnamaei@itcen.irپست الکترونيک:

 

 

 نادر کریميان آذریآقای مهندس 

 نایب رئيس هيئت مدیره

 تحصيالت: کارشناس مهندسی مکانيک
 n.karimian@itcen.irپست الکترونيک:

 

 

 
 

 کارآقای مهندس امير مسعود تيره 

 مدیرعامل

 تحصيالت: کارشناس  مهندسی عمران
 a.tirehkar@itcen.irپست الکترونيک:

 

 

 آقای عليرضا آئينه چيان

 قائم مقام مدیر عامل

 گرایش استراتژیک –تحصيالت: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
 ar.aeinechian@itcen.ir پست الکترونيک:

 

 

 آقای مهندس حميد بوتيمار

 عضو هيئت مدیره

 تحصيالت: کارشناس ارشد مهندسی عمران
 h.bootimar@itcen.irپست الکترونيک:

 

mailto:mh.rahnamaei@itcen.ir
mailto:m.salmanzadeh@itcen.ir


 83از11صفحه

 

 چارت سازمانی
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 معرفی پروژه های انجام شده
 

 

 حوزه خدمات موضوع قرارداد موضوع قرارداد کارفرما ردیف

 اطفا حریقو اعالم  سیستم کشف و اعالم و اطفاء حریق پاالیشگاه روغن سازی تهران شرکت نفت ایرانول  1

 شرکت طبیعت سبز مکران  2
ارائه خدمات فنی، مهندسی و طراحی مرحله اول احداث کارخانجات فرآوری 

 برنج
 ساختمان های صنعتی

 استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پاالیش نفت تبریز شرکت پاالیش نفت تبریز  8
مشاوره و ارزیابی سیستم 

 مدیریت دارایی های فیزیکی

4  
برق شرکت تولید نیروی 

 لوشان

 یو نظارت بر نصب و راه انداز مانکاریاسناد مناقصه، انتخاب پ هیمطالعه، ته

 لوشان یبهشت دیشه روگاهین عیسوخت ما یتانکها قیاعالم و اطفا حر ستمیس
 اعالم و اطفا حریق

 شرکت پرگام کارتن نور  5

خدمات مشاوره و طراحی پایه و تفصیلی و مشخصات فنی تجهیزات 

رک صنعتی خرمدشت برق و مکانیک کارخانه )پروژه واقع در شهتاسیساتی 

 (شهرستان تاکستان

 ساختمان های صنعتی

 ساختمان های صنعتی مطالعات و طراحی احداث انبار مرکز لجستیک در شهر صنعتی جویبار صنایع غذایی پردیس  6

7  
سازمان حمل و نقل و 

 تهران یشهردار کیتراف
 آسانسور و پله برقی گانه شهر تهران ،،مناطق  زهیمکان یبر پل ها یکارگاه هیخدمات عال هیارا

 صنایع معدنی خرید خدمات مشاوره مهندسی احداث کارخانه تولید صنعتی ساختمان شرکت آ . اس. پ  3

1  
شرکت آب و فاضالب منطقه 

 تهران 5

انجام خدمات مشاوره ای مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت آب و فاضالب 

 شهر تهران 5منطقه 

مشاوره و ارزیابی سیستم 

 مدیریت دارایی های فیزیکی

11  
منطقه ویژه اقتصادی بندر 

 شهید رجایی

ارائه خدمات مشاوره فنی در زمینه نگهداری تجهیزات خشکی مجتمع بندری 

 شهید رجایی

نظارت نت و بازرسی فنی 

 تجهیزات

11  
 شرکت

 پتروشیمی اروند
 صنایع پاالیشگاه و پتروشیمی اساسی واحد شستشوی نمکانجام مطالعات بهسازی و تعمیرات 

12  
سازمان برنامه و بودجه 

 کشور

مطالعه، بررسی و تدوین شرح خدمات و راهنمای طراحی دپو و پارکینگ 

 قطارهای شهری و حومه
 طراحی و تدوین شرح خدمات

18  
 سازمان زیباسازی

 شهرداری تهران 

عابر پیاده مکانیزه سطح شهر ارائه خدمات مشاوره پله های برقی پلهای 

 تهران
 پله برقی

14  
سازمان قطار شهری 

 کرمانشاه
 OCCمطالعات طراحی مرحله اول و دوم طراحی ساختمان 

ساختمان اداری و مرکز کنترل 

 فرمان خط و دپو

15  
 سازمان قطار شهری

 اصفهان و حومه 

 اصفهانقطار شهری  ،مطالعات و طراحی سیویل مراحل اول و دوم دپوی خط 

طراحی تکنولوژی تعمیرات و 

ساختمانهای صنعتی و محوطه 

 دپو

 های خط یک های اعالم و اطفاء حریق برخی از ایستگاهطراحی و نظارت سیستم
های اعالم و اطفاء حریق سیستم

 ایستگاهها  
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16  
 سازمان حمل و نقل 

 ریلی شیراز

انجام خدمات مهندسی مرحله اول )قسمت دوم مرحله اول( و دوم )طراحی( و 

 سوم )نظارت عالیه و کارگاهی( طرح ساختمانها و محوطه دپوی مرکزی 
طراحی تکنولوژی تعمیرات و 

ساختمانهای صنعتی و محوطه 

 دپو

گانه شیراز به مساحت  1انجام مطالعات مرحله اول طرح دپوی مرکزی خطوط

 هکتار 688تقریبی

مطالعات تکنولوژی و خدمات مشاوره ای مربوط به طراحی دپوی مرکزی و 

 توقفگاه احسان 

 قطار شهری شیراز ،انجام مطالعات پله برقی و آسانسورهای خط 

سیستمهای اعالم و اطفاء حریق و 

 خریدآسانسورها و پله های برقی

قطار شهری شیراز )آسانسور و  طراحی و نظارت بر خرید تجهیزات خط یک

 پله برقی، اعالم حریق، تجهیزات تعمیرگاهی و بهره برداری(

خدمات ارجاع کار، نظارت عالیه و کارگاهی سیستم های اعالم و اطفاء حریق، 

 آسانسور و پله برقی ایستگاه های خط یک 

17  
 سازمان قطار شهری

 تبریز و حومه 

خط یک قطار شهری دپوی الله طراحی و انجام مطالعات مرحله اول و دوم 

طراحی تکنولوژی تعمیرات و  تبریز 

ساختمانهای صنعتی و محوطه 

 دپو

خدمات مشاوره جهت تهیه مشخصات فنی، تهیه اسناد مناقصه، برگزاری 

آالت دپوی ایل گلی مناقصه و تهیه اسناد قرارداد باقیمانده تجهیزات ماشین

 قطار شهری تبریزخط یک 

13  
 شرکت قطار شهری

 مشهد و حومه 

 مطالعات و نظارت طراحی مرحله اول و دوم ساختمان سیموالتور

طراحی تکنولوژی تعمیرات و 

ساختمانهای صنعتی و محوطه 

 دپو

 ها و تجهیزات دپوهای غرب و شرق خط یک مطالعات تکمیلی ساختمان

سبک و سنگین سیستم حمل و ای طراحی تعمیرگاههای ات مشاورهارائه خدم

 نقل ریلی خط یک 

11  
اداره کل بنادر و دریانوردی 

 استان خوزستان

 )نگهداری و تعمیر( تجهیزات ارایه خدمات مشاوره و نظارت برنگهداشت

 خابرات و الکترونیک بندر امام خمینی )ره(م
نظارت نت و بازرسی فنی 

 دریایی تجهیزات بندر و
ارائه خدمات مشاوره و نظارت بربهره برداری و نگهداری تجهیزات خشکی، 

 دریایی و سیلوی ترانزیت بندر امام

 طراحی ونظارت سیستم اعالم حریق انبارهای بندر امام

21  
 سازمان منطقه

 آزاد اروند

 بر  هیو عال ینظارت کارگاه یانجام خدمات مشاوره نظارت مشاوره برا

مشاوره و ارزیابی سیستم   یسبز و امور خدمات یفضا رات،یو تعم ینگهدار ،یبردار بهره

 مدیریت دارایی های فیزیکی
   CMMSو  PMانجام خدمات مشاوره برای طراحی و استقرار سیستم 

21  
شرکت فرود گاه ها و 

 ناوبری هوایی ایران

پله های برقی خدمات مرحله سوم )نظارت عالیه و کارگاهی( آسانسورها و 

 فرودگاه های کشور
 آسانسور و پله برقی

ر پروژه خرید، حمل و نصب ه سوم )نظارت عالیه و کارگاهی( دخدمات مرحل

 آسانسورها و پله های برقی فرودگاه های کشور و مرکز کنترل فضای کشور

22  
 سازمان قطار شهری اهواز

 ) شرکت کیسون(
 صنایع ریلی پارکینگ خط یک قطار شهری اهوازمطالعات مراحل اول و دوم دپو 

 سازمان بنادر و دریانوردی  28

ارائه مشاوره جهت تدوین اسناد زیرساخت ها و نظارت بر ارزیابی و تهیه 

( سازمان ISO55000نقشه راه تعالی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات )

 بنادر و دریانوردی

سیستم  مشاوره و ارزیابی

 مدیریت

 دارایی های فیزیکی 

 (RCMو پیاده سازی  6پروژه استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی )فاز  شرکت پاالیش گاز پارسیان  24
مشاوره و ارزیابی سیستم 

 مدیریت دارایی های فیزیکی
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25  
سازمان بنادر و دریانوردی 

 استان بوشهر

مناقصه سیستم و تهیه اسناد  ،و  6خدمات مهندسی مطالعات و طراحی فاز 

بندر  های اعالم اطفاء حریق و تهویه مطبوع ساختمانهای اداری و دیتا سنتر

 بوشهر

مشاور سیستم های اعالم و 

 اطفاء حریق و تهویه مطبوع

26  
 شرکت ملی 

 حفاری ایران
 های فیزیکی شرکت ملی حفاری ایرانخدمات مشاوره جهت مدیریت دارایی

مشاوره و ارزیابی سیستم 

 دارایی های فیزیکیمدیریت 

27  
شرکت ملی پخش فرآورده 

 های نفتی ایران

 طرح ریزی اجرای فرآیند خود ارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی

 دارایی های فیزیکی 

مشاوره و ارزیابی سیستم 

 مدیریت دارایی های فیزیکی

23  
شرکت تهیه و تولیدمواد 

 معدنی ایران

هیدروکسید منیزم بصورت طرح و احداث کارخانه  استحصال کلرید کلسیم و 

( شامل تمامی تجهیزات و ساختمانهای مورد نیاز در سایت EPCساخت)

 مجتمع پتاس خور و بیابانک

 صنایع معدنی

21  
 شرکت

 البرز نئوپان جنوب 

انجام خدمات مشاوره مراحل اول و دوم طراحی و مهندسی و نظارت عالیه و 

مترمکعب در  ،48به ظرفیت  HDFو  MDFکارگاهی براحداث کارخانه تولید 

 روز از باگاس نیشکر

 صنایع سلولوزی

 نفت تهران شرکت پاالیش  81
ارائه خدمات مشاوره به منظور ارزیابی نظام مدیریت دارایی های فیزیکی و 

 تهیه نقشه راه استقرار و بهبود نظام مدیریتی دارایی فیزیکی

مشاوره و ارزیابی سیستم 

 مدیریت دارایی های فیزیکی

 ساختمانهای صنعتی عملیات اجرایی اصالح و بهسازی سالنهای تولید کارخانه پتروپلیمر شرق شرکت پتروپلیمر شرق  81

 آزاد اروند سازمان منطقه  82
 انجام خدمات مشاوره برای طراحی و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات )

PM و پیاده سازی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات )(CMMS) 

و ارزیابی سیستم  مشاوره

 مدیریت دارایی های فیزیکی

 شهرداری مشهد  88
( در سه مورد از تجهیزات قطار شهری RCMامکان سنجی بکار گیری مدل )

 مشهد

مشاوره و ارزیابی سیستم 

 مدیریت دارایی های فیزیکی

84  
سازمان بنادر و دریانوردی 

 آبادان

 PMانجام نظارت کامل بر تعمیر و نگهداری و استقرار و عملیاتی نمودن 

 تاسیسات، ابنیه، برقی، مکانیکی و تجهیزاتی بنادر آبادان، چوئیده و اروندکنار
نظارت نت و بازرسی فنی 

و نظارت بر تعمیر ابنیه، تاسیسات برقی، مکانیکی،  PMارائه خدمات مشاور  تجهیزات بندری و دریایی

آب و فاضالب، تاسیسات تهویه و برودتی، سیستم های اعالم و اطفاء حریق 

 بنادر آبادان )آبادان، چوئبده و اروندکنار(

85  
اداره کل بندر و دریانوردی 

 خرمشهر
 نظارت بر بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات خشکی و دریایی

نظارت نت و بازرسی فنی 

 دریایی تجهیزات بندر و

 فرادست انرژی فالت شرکت  86
تکمیل خدمات مشاوره طراحی مرحله دوم ساختمانهای صنعتی پروژه 

 پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس

 صنایع پاالیشگاه

 و پتروشیمی 

 فوالد مبارکه اصفهان شرکت  87

افزارهای روز با استفاده از نرمتحلیل مهندسی سازه های فوالدی و بتنی با 

های جدید فوالد مبارکه و انجام مبنا قراردادن شرایط بهره برداری و  بارگذاری

 بررسیهای دقیق در جهت کنترل نتایج محاسبات با شرایط واقعی

 ساختمانهای صنعتی

83  
 شرکت

 کشت و صنعت گلداران

محوطه های پروژه مطالعات مراحل اول، دوم و سوم ساختمانها، تاسیسات و 

 های کشت و صنعت گلداران
 ساختمانهای صنعتی
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 شرکت اطلس داران  81
طراحی مرحله اول و دوم معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی انبار 

 اصلی و ساختمانهای جانبی
 ساختمانهای صنعتی

 صنایع پاالیشگاه و پتروشیمی (ASU)عملیات نصب و راه اندازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی مارون  آریانا پتروتوان  شرکت  41

 اطلس داران شرکت  41
طراحی مرحله اول و دوم معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی انبار 

 اصلی و ساختمانهای جانبی
 ساختمانهای صنعتی

 صنایع پاالیشگاه و پتروشیمی آماده سازی زمین مجتمع پتروشیمی دهلرانخدمات مشاوره  شرکت پتروشیمی دهلران  42

 صنایع پاالیشگاه و پتروشیمی C-931قرارداد نصب سردخانه  شرکت پتروشیمی اروند  48

44  
 شرکت پارس مترو

 

ای برای مطالعات طراحی مراحل اول و دوم ارائه خدمات مهندسی و مشاوره

 قطار شهری مشهد ،تعمیرگاه شمالی خط ساختمانهای دپو، پارکینگ و 
 صنایع ریلی

 صنایع پاالیشگاه و پتروشیمی EPCبه صورت  C-931انجام فعالیت های باقیمانده واحد  شرکت پتروشیمی اروند  45

 شرکت تایدواتر خاورمیانه  46
انجام مراحل اول و دوم بهسازی و آماده سازی تجهیزات سیلوی بندر امام 

 برای صادرات غالت
 ساختمان های صنعتی

47  
 طرح اکتشاف و

 تجهیز ذخایر پتاس 

خدمات مهندسی و تکنولوژی تولید کلرورید پتاسیم و هیدرواکسید منیزیم و 

 نمک طعام از شورابه های خور و بیابانک
 صنایع پاالیشگاه و پتروشیمی

 شرکت پتروشیمی کردستان  43
طرح پتروشیمی خدمات طراحی و آماده سازی زمین و جانمایی واحدهای 

 کردستان
 صنایع پاالیشگاه و پتروشیمی

41  
 طرح اکتشاف 

 و تجهیز ذخایر پتاس

ای مطالعه و انتخاب تجهیزات و روشهای قرارداد ناهمسان خدمات مشاوره

 برداشت نمک طعام و کارنالیت
 صنایع شیمیایی

51  
 شرکت قطار شهری

 مشهد و حومه 

سبک و سنگین سیستم حمل و   ارائه خدمات مشاوره ای طراحی تعمیرگاههای

 نقل ریلی خط یک قطار شهری مشهد
 صنایع ریلی
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 تقدیرنامه های کارفرمایان
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 تصاویر برخی از پروژه های انجام شده
 

 
 

 

 پتروشیمی مارون –(ASU) عملیات نصب و راه اندازی واحد جداسازی هوا
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 پتروشیمی اروند –احداث کارخانه خوراک پتروشیمی 

 

 

 

  

 

 پتروشیمی اروند –احداث کارخانه خوراک پتروشیمی 

 

 

 پتروشیمی اروند –خانه خوراک پتروشیمی 
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 و دریایی بندریتصاویر برخی از پروژه های 

 
 

 

 
 منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی  –بندری  –ارائه مشاوره و نظارت بر نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی 

 

 

 سیلوی ترانزیت بندر امام
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 تصاویر برخی از پروژه های حمل و نقل ریلی

 
 

 

 

 

 

 

 

 خط یک قطار شهری شیراز –سالن بازدید دپوی مرکزی 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بازدید و پارکینگ پایانه ایل گلی خط یک قطار شهری تبریزسالن 

 

 

 

 

 

 

 نمای داخلی سالن بازدید روزانه و تعمیرات سبک خط یک قطار شهری مشهد
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 دپوی نخریسی خط یک قطار شهری مشهد

 

 

 

 

 

 

 
 مای داخلی سالن بازدید روزانه و تعمیرات سبک خط یک قطار شهری مشهدن
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 مرکزی خط یک قطار شهری مشهد انبار
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 MDFکارخانه مربوط به پروژه سایت 

 
 

 

 
 MDFبخش تر مربوط به پروژه 

 

 

 
 MDFبخش تر مربوط به پروژه 
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