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کت ساختمان ونصب صنایع پتروشیمیشر

شـرکت ملـی   سازي و نوسازي در صـنایع پتروشـیمی،   پس از پایان جنگ تحمیلی و نیاز به باز1368در مرداد 
را بعنـوان  جهت اجراي پروژه هاي صنعتی خود، شرکت ساختمان ونصـب صـنایع پتروشـیمی    صنایع پتروشیمی در

سترش فعالیتهاي صنعتی، جایگزینی شرکتهاي خارجی، رقابت درمناقصه هـا و  با اهداف دستیابی به گبازوي اجرایی
نصب با استفاده از متخصصان ایرانی و سازندگان داخلی کشور، تأسیس نمود. انتقال تکنولوژي در زمینه ساختمان و

طـول  ، بازسازي و نوسازي صـنایع نفـت و پتروشـیمی را آغـاز و در     شمسی1360از اواخر دهه این مجموعه 
داردهاي جهـانی، بـه انجـام    را مطـابق بـا اسـتان   پروژه 50و تاکنون بیش از پروژه صنعتی 30ساله اول، برنامه پنج

ه است.رسانید
هـاي  پـروژه همکاري نزدیک شرکتهاي ساختمان ونصب و طراحی و مهندسی صنایع پتروشـیمی بـه اجـراي    

و اینـک ایـن   سی، خرید و نصب و راه اندازي) انجامیده صنایع نفـت، گاز و پتروشیمی به صورت کلید گردان (مهند
زیر مجموعه همکاري با و تن 750ظرفیتو جرثقیل تاتجهیزات و ماشین آالت صنعتیدر اختیار داشتنشرکت با 

در EPCتوان اجراي پروژه ها را بصورت میلیون نفر ساعت در سال،25یش از اجراي بتوانائی خود هاي تخصصی 
.باشددارا میج از کشورداخل و خار

موفـق  پروژه هاي خود، در جهت باال بردن سطح کیفی در اجرايشرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی 
یکپارچـه  مدیریت با پیاده سازي سیستم را در شرکت مستقر نماید و همچنین PMOسیستم مدیریت پروژه گردیده 

IMS گواهی نامـه هـاي  و پتروشیمینفت، گازاستانداردهاي بین المللیمطابق باISO 9001-ISO 14001-

OHSAS 18001-HSE-MS-ISO/TS 29001ISO 15001 را کسب نماید.-
از معاونـت  1صالحیت پیمانکاري پایه رتبه بنديواهینامهگشرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی داراي 

تاسیسـات و  "و "سـاختمان و ابنیـه  "، "نفـت و گـاز  "ه برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور در سه رشـت 
می باشد."راه و ترابري"در رشته 3و نیز داراي گواهی صالحیت پایه "تجهیزات

1392رتبه شرکت برتر را در صنایع پتروشیمی کشور بدست آورد. همچنین در سال 1391این شرکت در سال 
ه است.بعنوان یکی از صد شرکت برتر در کشور برگزیده شد

در آمـد.  (POIDC)به عضویت شرکت کنسرسیوم توسعه صنایع نفت پارسیان 1391همچنین این شرکت  در سال 
صنایــع  (MEGA PROJECT)طـرح هاي بزرگ شرکت توانمند در ارتباط با اجراي7این کنسرسیوم متشکل از 

نیـز بـه عضـویت    1395ایـد و در سـال    فعالیت می نمنفت، گاز و پتروشـیمی و صنایع انرژي بصورت کلید گردان 
کنسرسیوم امید پارس در زمینه اجراي پروژه هاي وزارت نفت درآمد.
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زمینه هاي فعالیت :
پتروشیمی
پاالیشگاه نفت
طرح هاي گازي

خدمات :
تدارکات
حمل و نقل ، ترابري و ترخیص کاال از گمرك
مدیریت پروژه
 اجراء ، ساخت و نصب
راه اندازي

کنسرسیوم نفت پارسیان :اعضاي 

شرکت ساختمان ونصب صنایع پتروشیمی-1
شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی-2
شرکت فاتح صنعت کیمیا-3
شرکت جهاد تحقیقات فارس-4
شرکت پارس حساس-5
شرکت مهندسی و نصب محورسازان-6
شرکت کولرهاي هوایی آبان-7

:امید پارس اعضاي کنسرسیوم

ختمان ونصب صنایع پتروشیمیشرکت سا-1
شرکت صنایع فرا ساحل (صف)-2
شرکت کولر هوایی آبان-3
شرکت تولیدي صنعتی فراسان-4
شرکت فرابرد-5
شرکت مهندسی، مدیریت و سرمایه گذاري رزموند-6
شرکت صنایع دریا فن قشم (صدف)-7
شرکت فوالد پایه فارس-8
شرکت پتک شیراز-9

اسشرکت پارس حس-10
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 توسط شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمیپروژه هاي انجام شدهاهم :
کلرپتروشیمی شیرازپروژه
متانول پتروشیمی شیرازپروژه
نصب کمپرسور مبرد پتروشیمی خاركپروژه
کلرآلکالی مجتمع پتروشیمی آبادانپروژه
دي آمونیوم فسفات شیمیایی رازي پروژه(D.A.P)

پتروشیمی بندرامامکلرآلکالیپروژه
انبار پروژهPVCپتروشیمی بندر امام
تفکیک گاز مایع پروژه(NF1)پتروشیمی بندرامام
اتیلن دي کلرایدپروژه(E.D.C)پتروشیمی بندرامام
(فالت قاره)هاي عمومی الوانپروژه
ساخت ونصب مخازن مجتمع پاالیشی الوانپروژه
فتی الوانبازسازي و نوسازي تاسیسات نپروژه
پروژه مخازن اسکله صادراتی ماهشهر
نفتا پاالیشگاه آبادان پروژه
آروماتیک مجتمع پتروشیمی بندرامامپروژه
واحد هگزان پتروشیمی بندر امامپروژه
آمونیاك مجتمع پتروشیمی خراسانپروژه
انبار نفت پاالیشگاه بندرعباسمخازن پروژه
پازنانتقویت فشار بازگردانی گازپروژه
بازسازي سکوهاي دریایی نصر و نصرت و رشادتپروژه
بیدبلند1600کارخانه گاز مایع پروژه
متانول پتروشیمی خارگپروژه
روژه ساخت پل هاي دهرم ودژگاه شهرستان فیروزآبادپ
پتروشیمی بندر امام2عملیات اجرائی اسکله شماره پروژه
پروژهMTBEپتروشیمی بندر امام
( منطقه ویژه اقتصادي  بندر امام)واحد جداسازي هواي شرکت پتروشیمی فجرپروژه
منطقه ویژه اقتصادي  بندر امام(ششم پتروشیمی امیرکبیرالفینپروژه(
پروژهPTA( منطقه ویژه اقتصادي  بندر امام)(اسید ترفتالیک خالص) شرکت پتروشیمی تندگویان
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الیشگاه آبادانپا1فاز توسعه واحد  تقطیرپروژه
 عسلویهپتروشیمی غدیر (اوره پروژه(
استایرن منومر پتروشیمی پارس (عسلویه)واحد پروژه
پروژه عملیات معماري و تأسیسات ساختمانهاي نفتی یوتیلیتی پتروشیمی شهداي مرودشت
مجتمع جدید کت کراکر و الکیالسیون پاالیشگاه آبادان
پروژه اوره سوم پتروشیمی شیراز
(عسلویه) عملیات سیویل و لوله کشی زیر زمینی پتروشیمی هنگام

پروژه هاي در دست اجرا

پروژه افزایش تولید بنزین پاالیشگاه بندرعباس
 عملیات سیویل و نصب تجهیزات پروژهESBRشرکت شیمیایی صدف عسلویه
 مع پتروشیمی بوشهر(بازیافت اتان) مجتشیرین سازي پروژه عملیات نصب و پیش راه اندازي واحد

Gas Sweetening Plant)(GSP
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خط مشـی ایمنـی ، بهـداشت و محیط زیسـت
نصب صنایع پتروشیمی خود را متعهد به مهیا نمـودن محـیط کـار ایمـن و     کت ساختمان وشر

مهـم در  و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را اصلیدانستهبهداشتی براي کلیه کارکنان 
ما با تالش مستمر در شناسایی و حـذف مخـاطرات، ایجـاد    . انجام فعالیت هاي اجرایی می داند

بهداشت شغلی و محیط زیست را در دستور کـار خـود   ، فاقد عوامل تهدید کننده ایمن کاربستر
جهت کـاهش تـأثیرات و   ،در مراحل اولیهکلیه تهدیدها کنترل و مدیریت مؤثر ،مقابله متناسبقرارداده و سعی در 
براي رسیدن به این اهداف تمام فعالیت هاي شرکت بایستی بر اساس این اصول انجام گیرد: .مخاطرات آنها داریم

روش هاي ایمن و بدور از مخاطرات زیست محیطی، مطـابق  برپایه تمام فعالیت هاي اجرایی شرکت پیشبرد -
نین و الزامات ملی و بین المللی قابل اجرا. و  قواHSEبا استانداردها و دستورالعمل هاي 

کاهش تعداد جراحات ، بیماریهاي مرتبط با بهداشت شغلی، آتش سوزي ها و سوانح. تالش در جهت -
آموزش هـاي  و ارائه HSEشفاف سازي مسئولیت سرپرستان اجرایی و کارگران در انجام کار بر پایه اصول -

.در محیط کارHSEالزامات پیاده سازي ) براي الزم ( قبل از شروع کار، در حین کار 
انجام تحقیقات و یادگیري از حوادث گذشته جهت جلوگیري -

از تکرار آنها.
الزم براي کاهش مخـاطرات و  انسانیتهیه امکانات و منابع-

ازبین بردن شرایط ناایمن انجام کار. 
جهـت نظـارت ، ارزیـابی و    کنترلـی مسـتمر  انجام اقـدامات -

HSE.دستور العمل ها و عملکرد بازنگري 

عدم تحمل شرایط و رفتارهایی که منجربه حوادث ، جراحات -
، آلودگی بهداشتی، زیست محیطی می گردد.

و تفکیک  پسامد ها و ضایعات به صورت صحیح و اصـولی  -
اسـتفاده مجـدد   بـراي  مسئولیت پذیري جهت انجام اقداماتی

آنها.

و که بتوان به آن افتخار کرد را در سرلوحه کار خود قراردادهHSEرسیدن به عملکرد آرمانما 
با رعایت اصول این منشور براي حصول اطمینان خاطر باالي کارفرمایان ، سهامداران و جامعه ،

ما حفاظت از محیط زیسـت  رویه توسعه پایدار تالش و برنامه ریزي خواهیم نمود. و در راستاي
ادث و بیماریهاي شغلی می باشد.در کارگاههاي عاري از حو
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مرکز آموزش مدیریت ساختمان و نصب صنایع پترو شیمی

شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی در جایگاه شرکت مادر و با سابقه فعالیت مؤثر قریب به ربع 
لی از کارکنان قرن در اجراي پروژه هاي حساس کشور در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و دارا بودن مجموعه کام

متخصص و خبره در این امر به منظور پایداري و استمرار این حرکت ملی و انتقال دانش اندوخته هاي ایشان به 
نسل جوان و به تبع آن توانمند سازي مجموعه اقدام به تآسیس و راه اندازي مرکز آموزش مدیریت خود به صورت 

نمود .1393متمرکز در سال 
گیري تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري مدرن و به روز آموزشی و همچنین بهره این مرکز با به کار

گیري از اساتید فرهیخته و با تجربه داخل و خارج از مجموعه شرکت توانسته است با انتقال دانش اندوخته هاي 
موعه گامهاي تجربی خاص صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و تلفیق آن با علوم نظري به نسل جوان و شاغل درمج

مؤثري در مسیر رشد ، تعالی و استمرار این حرکت بردارد. 
اقدامات این مجموعه بر بستر مبانی و استانداردهاي آموزشی تدوینی در سیستم دفتر مدیریت پروژه 

)PMO ( ، مستقر در مجموعه ساختمان و نصب استوار گردیده است که در همین راستا و بر پایه اصول تبیینی
ریزي هاي آموزشی عمومی و تخصصی جهت کارکنان شاغل و جدید الورود در واحدهاي اجرایی و ستادي برنامه

تهیه و اجرا می گردد .

دانشگاه علمی کاربردي ساختمان ونصب صنایع پتروشیمی
اد انگیزه شرکت ساختمان ونصب صنایع پتروشیمی در راستاي ارتقاء دانش آکادمیک کارکنان با تجربه خود و ایج

در ایشان به منظور توسعه فرهنگ دانش پژوهی مجموعه شرکت در رقابت با شرکت هاي هم تراز داخلی و بین 
المللی با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اقدام به تأسیس و بهره برداري از دانشگاه علمی کاربردي 

در طی همین مدت توانسته است با جذب دانشجویان نمود که1393ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی در سال 
آزاد و شاغل از طریق سازمان سنجش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري و با استفاده از تجهیزات سخت افزاري و 
نرم افزاري مدرن و بروز آموزشی و همچنین  بهره گیري از اساتید خبره و کارآمد در صنایع حساس نفت ، گاز و 

د قابل توجهی در این زمینه داشته باشد که از آن جمله می توان به ارائه دوازده رشته فنی و پتروشیمی  رش
نفر 1000مهندسی در مقطع کاردانی فنی و هشت رشته فنی مهندسی در مقطع کارشناسی فنی با حضور قریب به 

دانشجو و یکصد استاد نخبه و فرهیخته دانشگاه جامع نام برد .
کشوري منتخب دانشگاه جامع و در رشته 7وه خود به عنوان مدرن ترین دانشگاه در منطقه این دانشگاه در گر

هاي فنی و مهندسی منتخب دانش پژوهان عالقه مند به رشته هاي کاربردي در صنایع حساس کشور می باشد .



شرکت ساختمان ونصب صنایع پتروشیمی

)٨(

به ساختمان و نصب صنایع پتروشیمیشرکتهاي وابسته

شیمیشرکت طراحی و مهندسی صنایع پترو)PIDEC(
شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی با هدف دستیابی به خودکفایی فنی و صنعتی و انتقال و ایجاد 

گاز و تکنولوژي از طریق انجام عملیات طراحی و مهندسی در زمینه طرح هاي صنعتی به ویژه در صنایع نفت،
انجام مراحل اجرایی و ساختمانی طرح هاي بزرگ نظارت برلیات تدارکاتی مربوطه،پتروشیمی و شیمیایی انجام عم

با سرمایه گذاري هاي بسیار در امر آموزش و تربیت نیروهاي تأسیس گردید و از بدو تأسیس در روند رشد و
پروژه وانسته اسـت به یک مرکز عظیـم فنی مهنـدسی کشـور جهت اجـراياتی تمهندسی و کارشناسی و خدمـ

تروشیمی تبدیل گردد.هاي بـزرگ نفت و گاز و پ
للیـتبر بین المـهاي معهـنامیـرکت با دارا بودن گواهـاین ش

(ISO9001:2008)،(ISO29001:2007)،(ISO14001:2004)،(OHSAS18001:2007)پیاده و
میلیون 4ظرفیت بیش از، انکاريو گواهینامه رتبه بندي صالحیت پیمIMSسیستمهاي مدیریت یکپارچهسازي 

را دارد.نفر ساعت در سال توان اجرایی فنی و مهندسی
ي شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی چه به صورت مستقل چه به صورت مشارکت با شرکتها

خویش میایی را در کارنامهـگاهی و پتروشیـپاالیشپروژه40بیش از اجراي موفقیت آمیز صاحب لیسانس و فناوري،
دارد.

شرکت طراحی و مهندسی بر اساس زیر ساختها و امکانات و تجهیزات پیشرفته سخت افزاري و نرم افزاري و 
دانش فنی برخی از طرح هاي ساختارهاي مهندسی و مدیریت اجرایی طرح ها با کادر ورزیده و مجرب خود به ویژه

پاالیشگاه هاي نفت را در اختیار دارد و خدمات مهندسی متانول و،اوره،آمونیاكهايصنعتی نظیر واحد
پایه طرح ها را با مشارکت شرکت هاي صاحب لیسانس و یا شرکا خارجی مدیریت طرح هاي صنعتی با انجام 

همچنین مهندسی خرید و ی رساند.مخدمات مهندسی تفصیلی کالً توسط مدیریت طرح ها و مهندسی به انجام
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از سازندگان معتبر داخلی و دستگاهها و تجهیزات طرحهاي تأمین ماشین آالت،

خارجی، مدیریت طرح ها و نظارت بر حسن عملیات نصب و ساختمان تا رسیدن به مرحله راه اندازي و بهره برداري 
. شرکت می باشداینیهايو انتخاب پیمانکاران و یا مشارکت با پیمانکاران شناخته شده خارجی در زمره توانمند

مجموعه شرکت ساختمان و نصب و طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی با تجارب ارزشمند بدست آمده از اجراي 
اهداف صنعتی کشور سهیم بوده و عالوه بر خود اتکایی و نیز در پروژه هاي انجام شده نشان می دهد در روند

سط شرکتهاي خارجی انجام ر اجراي طرح هایی که در گذشته توجایگزینی کارشناسان خارجی و قبول مسئولیت د
هم اینک خود طالیه دار و مدعی اجراي تمام و کمال طرح هاي صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می می گرفته، 

باشد.
رقابت و غیر قابل بصورت مطلوب در عرصه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی داردآمادگی شرکت طراحی و مهندسی 

زمینه ساز ارائه خدمات ذیل باشد:صه این گونه طرح ها، در مناق
طراحی بنیادي و مهندسی اصولی
 تأمین منابع مالی طرح ها
تأمین لیسانس و فناوري طرح ها
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مشاوره و امکان سنجی طرح ها
ه برآورد و پیشنهادتهی
مدیریت راهبردي پروژه ها
مدیریت قراردادها
طراحی و مهندسی تفضیلی طرح ها
امه ریزي و کنترل هزینه و گزارش وضعیت پیشرفت طرح هابرن
خدمات مهندسی خرید و تأمین دستگاه ها و ماشین آالت
نظارت و کنترل کیفیت
خدمات بازرسی فنی
نظارت بر عملیات ساختمان و اجراي طرح ها
آموزش و تربیت کادر راهبردي دستگاه ها و ارائه خدمات فنی

ع ـدسی صنایـرکت طراحی و مهنـوسط شـتشده یا در دست اجرامهمترین پروژه هاي انجام 
پتروشیمی در سال هاي اخیر :

طرح متانول پتروشیمی شیراز
طرح کلر آلکالی پتروشیمی شیراز

طرح دوده صنعتی اهواز
طرح آروماتیک پتروشیمی اصفهان

طرح کریستال مالمین پتروشیمی ارومیه
طرح خطوط لوله پتروشیمی خارك

در راه اندازي مجتمع پتروشیمی همکاريندسی پایه ، مهندسی تفصیلی ، سرویس هاي تدارکاتی و خرید و طرح مه
بندر امام

طرح ارائه خدمات مهندسی تفصیلی و سرویس هاي خرید پروژه آروماتیک مجتمع پتروشیمی بندر امام
شیمی بندر امامطرح مهندسی تفصیلی و سرویس هاي تدارکاتی پروژه یوتیلیتی در مجتمع پترو

طرح ارائه خدمات مهندسی تفصیلی و خدمات خرید پروژه متانول خارك
طرح ارائه خدمات مهندسی به واحدهاي مجتمع پتروشیمی بندر امام

پتروشیمی امیرکبیر1-طرح بوتن
طرح سیویل و سازه واحد کلر آلکالی پتروشیمی آبادان

تصفیه آب پتروشیمی رازيطرح سیویل واحد 
از دو پتروشیمی اراكطرح ف
واحد اسیدفسفریک پتروشیمی رازيDTSطرح 

طرح متانول پتروشیمی خارك
پتروشیمی بندر امامNFطرح 

طرح اوره و آمونیاك مجتمع پتروشیمی خراسان
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مجتمع پتروشیمی بندر امامMTBEطرح 
پتروشیمی (مارون))EO/EGطرح اتیلن اکساید/ اتیلن گلیکول (

پتروشیمی (جم))EO/EG/ اتیلن گلیکول (طرح اتیلن اکساید
1طرح اوره و آمونیاك پتروشیمی غدیر 

2طرح اوره و آمونیاك عسلویه پتروشیمی غدیر 
1طرح اول متانول چهارم پتروشیمی زاگرس 
2طرح دوم متانول چهارم پتروشیمی زاگرس 
طرح آروماتیک سوم پتروشیمی بوعلی سینا

طرح متانول کاوه
سوم پتروشیمی شیرازاوره طرح آمونیاك و

طرح مهندسی و خرید واحد یوتیلیتی پاالیشگاه پارس جنوبی
1طرح توسعه پاالیشگاه آبادان فاز 

خاركNGLطرح سکوهاي تقویت فشار پروژه 
مرواریدپتروشیمی MEGطرح 

طرح پاالیشگاه نفت پارس (محدوده خدمات مهندسی پایه)
طرح پاالیشگاه نفت هرمز

پاالیشگاه آبادان فاز سومطرح توسعه 
طرح افزایش ظرفیت تولید بنزین پاالیشگاه بندرعباس

طرح متانول ونیران
طرح اوره و آمونیاك پتروشیمی هنگام

طرح متانول سبالن
پتروشیمی میاندوآبHDPEطرح

شیرازشرکت صنایع جوشکاري و تولید الکترود)WIEM(
درپایتخت فرهنگـــی ایران (( شیراز )) تأسیس گردیـد  1355رازدرسال شرکت صنایع جوشکاري وتولید الکترود شی

و شرکت طراحـی ومهندسـی صـنایع    (ECC ). این شرکت متعلق به شرکت ساختمان ونصب صنایع پتروشیمی 
می باشد که همواره شرکت هاي فوق پشتیبان صنایع نفت وگازو پتروشـیمی بـوده انـد .    (PIDEC )پتروشیمی 

سـوئد بـوده وبـا دریافـت     ESABیکی ازمنحصربه فردترین کارخانه هاي الکترودسازي با لیسـانس  الکترود شیراز
اتریش و گواهی فنی محصـول ازشـرکت   QAازشرکت ISO9001(2008)گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 

رده بندي آسیا جهت رسیدن به اهدافی همچون جذب رضـایت مشـتریان ، بهبـود مستمرسیسـتم هـاي سـازمانی       
حضوربهتردربازارهاي داخلی وخارجی تالش نموده است .و

چشم اندازاصلی شرکت مرکزیت تولید الکترودهاي تخصصی درخاورمیانه وقاره آسیا بوده که با تـالش متخصصـین   
شرکت این مهم میسرخواهد شد.
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انواع محصوالت شرکت به شرح ذیل می باشد:
E 6013 ( WIEM 6013 ECC )
E 7018 ( WIEM 7018 ECC )
E 7018-1 ( WIEM 708-1 ECC )
E 7024 ( WIEM 7024 ECC )
E 6010 ( Pipeweld 6010 ECC )
E 7010 – G (Pipeweld 7010 ECC )
E 7018 – G ( WIEM 708-FG ECC )
E 8018-G ( WIEM 808 ECC )
E 9018-G ( WIEM 908-G ECC )

شرکت پرتوراه اندازان صنعت)PRS(
است که به منظـور  صنایع پتروشیمی نصب تابعۀ شرکت ساختمان وتخصصی ، از جمله شرکتهاي این شرکت
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پیش راه اندازي، راه اندازي و بهره برداري واحدهاي صنعتی تخصصی اجراي عملیات 

شـرکت  مات مـی باشـد.  تشکیل و آمادة ارایه خدICAPSو دارا بودن سیستم ,و تأمین نیروي انسانی متخصص
در زمینـه هـاي اجـراي عملیـات     پرتو راه اندازان صنعت با بهره گیري از توان نیروي انسانی متخصص و با تجربه 

کـاهش  بـا و بدین وسیلهده است یي متعددي را به انجام رسانپروژه هاتعمیر و نگهداشت،،یش راه اندازيپ،نصب
و شـرکت  شرکت ساختمان و نصـب صـنایع پتروشـیمی   دار خود،سهم مدیریتی و متمرکز شرکت هاي عمده سهام

توانسته است به نحو مطلوب به عنوان یک شرکت پشتیبان تخصصـی عمـل   طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی 
.نماید

) شرکت ماشین آالت حوزه انرژي پارسPEMCO(
یریت و تأمین ماشین آالت شرکت ماشین آالت حوزه انرژي پارس با هدف خدمت به صنعت کشور در زمینه مد

مورد نیاز پروژه هاي نفت گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع و همچنین انجام پروژه هاي نصب تجهیزات و تأسیسات 
و عملیات بهره برداري و پشتیبانی تجهیزات و ماشین آالت صنعتی راهسازي و معدنی و همچنین نگهداري و 

سیس گردید. تا1391در سال تعمیرات اصولی ماشین آالت 

تحت عنوان واحد ماشین آالت شرکت ساختمان ونصب صنایع پتروشیمی مشغول به با سابقه مدیریتی این شرکت 
این شرکت به عنوان یکی از شرکت هاي زیر مجموعه شرکت کارشناسان فعالیت بوده است به همت مدیران و 

. سهام داران شرکت ماشین آالت حوزه انرژي ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی شروع به فعالیت نموده است
پارس شامل شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی شرکت 

الکترود شیراز و شرکت پرتوراه اندازان صنعت می باشند. 

لی نفت، گاز و پتروشیمی مطابق با استاندارد هاي بین الملIMSاین شرکت با پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه 
-ISO9001-ISO14001-OHSAS 18001شامل گواهی نامه  HSE-MS –ISOITS 29001 را کسب نموده

است.
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ماشین آالت سبک ، سنگین و تجهیزات و همچنین کارگاه ها و تعمیرگاه هاي متعدد انواع این شرکت با دارا بودن 
اجرا و نیز با پرسنلی متشکل از کارشناسان و پرسنل و فعال مستقر در شیراز و تمامی پروژه هاي در دست

متخصص ، مجرب و کارآزموده از بزرگترین و گسترده ترین شرکت هاي حوزه فعالیت نصب ، ماشین آالت و 
تجهیزات می باشد. 

این شرکت با توجه با همکاري نزدیک با شرکت هاي ساختمان و نصب و طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی و 
کت هاي فعال در حوزه صنایع نفت گاز و پتروشیمی و تأمین تجهیزات و ماشین آالت و همچنین با توجه سایر شر

به تخصص و تجارب بسیار خود در صنایع مختلف توان اجراي انواع پروژه هاي نصب تجهیزات سنگین و تأمین 
.ر را دارا می باشدماشین آالت و انجام امور تعمیر و نگهداري در پروژه هاي داخل و خارج از کشو

همواره سعی شده با توجه به نیازهاي صنایع مختلف ماشین آالت این شرکت به روز و با بیشترین بازدهی و ضریب 
در جهت انجام پروژه هاي شرکت ماشین آالت حوزه انرژي .اطمینان کاري خریداري و نگهداري و تعمیر شوند
موده در امر مدیریت تعمیر نگهداري و اپراتوري ماشین آالت پارس همواره سعی شده از پرسنل مجرب و کارآز

استفاده شود و همچنین با توجه به اهمیت بسیار زیاد بحث ایمنی جهت حفظ جان افراد و همچنین جلوگیري از 
ورود خسارات مالی که بعضاً ممکن است غیر قابل جبران باشند این شرکت با اجراي مجموعه مقررات ایمنی و 

آموزش عمومی و تخصصی پرسنل و همچنین انجام بازرسی هاي فنی و تست دقیق تجهیزات و ماشین بهداشت و
آالت به صورت دوره اي و همچنین تضمین سالمت آن ها همواره سعی نموده از پیشگامان این امر باشد و 

و با بیشترین بازدهی همچنین همواره سعی شده با توجه به نیازهاي صنایع مختلف ماشین آالت این شرکت به روز 
.و ضریب اطمینان کاري خریداري و نگهداري و تعمیر شوند

خط مشی شرکت:
بکارگیري روش هاي نوین مدیریتی در ارائه خدمات-1
اجراي فعالیتها با مطلوبترین کیفیت ، بهینه ترین هزینه ، در بازه زمانی تایید شده-2
توسعه گستره فعالیت هاي شرکت-3
انسانی شامل جذب ، توسعه ، ایجاد انگیزش و نگهداشت کارکنانتوسعه مدیریت منابع -4
اولویت دادن به حفظ سالمت ، ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست و پیشگیري از مصدومیت بیماري -5

و الودگی محیط زیست
رعایت الزامات کیفی ، ایمنی ، بهداشت شغلی و زیست محیطی در جهت جلب رضایت ذي نفعان-6
اده از تجهیزات و ماشین آالت به روز و سازگار با ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیستارتقاء و استف-7

حرمت در جهت توسعه پایدار با حفظ و یکپارچگی مدیریت و سرمایه

شرکت صنایع انرژي کارآفرینان پارس دنا(PDCO)

ریت اجرایی، بازرگانی، خـدمات  این شرکت به منظور ارائه خدمات مشاوره در زمینه امور صنعتی و تولیدي، مدی
، PMO، مـدیریت پـروژه  IMSارائه خدمات سیسـتمهاي مـدیریت یکپارچـه   تأمین نیروهاي تخصصی، مهندسی، 

گذاري واحـدهاي صـنعتی و   مشاوره در امور سرمایههمچنین و مدیریت استراتژي، تامین نیروي انسانی متخصص
از تجارب کارشناسان و متخصصـین بـا تجربـه ارائـه خـدمات      این شرکت با استفاده .سیس گردیده استتولیدي تأ

.دهدپشتیبانی مدیریتی را بصورت کامالً حرفه اي انجام می
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به ساختمان و نصب صنایع پتروشیمیشرکتهاي وابستهآدرس 

: شرکت ساختمان ونصب صنایع پتروشیمی
71947-13645ستیپکدساختمان دلسا ؛  -2/5فرعی - 5کوچه - بلوار چمران-شیراز 
36462065-071خط)11(:تلفن

071- 36462870:فاکس
17واحد 4ن مطهري خیابان شهید سرافراز (دریاي نور سابق) نبش خیابان یکم ساختمان موج طبقه خیابادفتر تهران:

)021(88501272-88512849:دفتر تهرانفاکسو تلفن
website: www.piecc.net
e-mail : info@piecc.ir

: شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
71455-367صندوق پستی –روبروي بهداري صنعت نفت -بلوار ارم - شیراز
)071(32273133-32273140:تلفن

)071(32273152- 32273146-32273150:فاکس
website: www.pidec.com
e-mail: inquery@pidec.com

شیراز ي و تولید الکترود شرکت صنایع جوشکار:
چهار راه شهید باهنر (ریشمک) مجتمع تجاري دریس- بلوار امیرکبیر - شیراز

071- 36762424- 5تلفن : 
071-36762426فاکس : 

سپیدان-جاده شیراز25کیلومتر –آدرس کارخانه : شیراز 
e-mail: shirazelectrode@yahoo.com

: شرکت پرتوراه اندازان صنعت
71947-13645پستیکد؛  ومدطبقه -ساختمان دلسا-2/5فرعی - 5کوچه - بلوار چمران- ز شیرا

071- 36462047تلفن : 
071-36462870فاکس : 

e-mail: prs@piecc.ir

:شرکت صنایع انرژي کار آفرینان پارس دنا
71947-13645پستیکد؛  طبقه سوم-ساختمان دلسا-2/5فرعی - 5کوچه - بلوار چمران- شیراز 
071- 36462502تلفن : 

071-36462870فاکس : 
e-mail : pdco@piecc.ir

 ماشین آالت حوزه انرژي پارسشرکت:
71947-13645پستیکد؛  چهارمطبقه -ساختمان دلسا–2/5فرعی - 5کوچه - بلوار چمران- شیراز 
071- 36463208تلفن : 

071-36462870فاکس : 
e-mail : pemco@piecc.ir


