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مقدمه
شرکت تدبیر و فن آسیا با اتكا به نیروهای مجرب و بهره گیری از تكنولوژی و تفكرات روز جهان دامنه وسیعی از خدمات مشاوره و
مهندسی را در اجرای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی با هدف توسعه و خود کفائی کشور ارائه می نمايد  .تدبیر و فن آسیا با
تجارب حاصل از مهندسی ،مديريت و ساير خدمات مورد نیاز پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی  ،موفق شده است رضايت
کارفرمايان را در انجام بموقع پروژه ها با کیفیت مطلوب از مرحله طراحی مفهومی تا راه اندازی و بهره برداری تامین نمايد .

خدمات
الف) مهندسي


مطالعات فنی -اقتصادی و امكان سنجی طرح ها Feasibility Study



مطالعات مهندسی مفهومی Conceptual Study



مهندسی بنیادی Basic Study



مهندسی تفصیلی Detail Engineering



تهیه اسناد مناقصه و ارزيابی پیشنهادات Tender Documentation & Bid Evaluation

ب) خريد


مهندسی خريد Procurement Engineering Services



تامین کاال Supply Chain



بازرسی خريد و ساخت Vendor Shop Inspection

ج) خدمات مهندسي كارگاهي Field Engineering Services


مهندسی کارگاهی Field Engineering



مديرت کارگاهی Work Site



نظارت بر عملیات اجرائی Construction Supervision



دفتر فنی Technical Office

د) مديريت پروژه


مديريت طرح )(MC

ه ) مشاركت در اجراي پروژه ها بصورت EPC

`

زمينه هاي فعاليت
مهندسان مشاور تدبیرو فن آسیا خدمات فوق را برای حوزه های ذيل ارائه مینمايد:


تاسیسات سرچاهی و فرآورشی در خشكی و دريا Onshore & Offshore Wellhead Facilities and Processing



پااليشگاه های نفت و گاز Oil & Gas Refineries



صنايع پتروشیمی و شیمیايی Chemical & Petrochemical Industries



خطوط لوله انتقال و تلمبه خانه های نفتی Oil Transmission & Pump Station



خطوط لوله انتقال و ايستگاه های تقويت فشار گاز Gas Transmission & Compressor Station



ايستگاه های تراکم و شبكه های گاز رسانی درون شهری Domestic Gas Networks & CGS-TBS



صنايع فوالد Steel Plants



صنايع آب و فاضالب Water & Waste Water Plants



نیروگاه ها و صنايع تولید انرژی Power Plants & Energy Production



اسكله های نفتی Oil Jetties



ساير صنايع زيربنايی کشور Infrastructural Industries

مطالعات فني ـ اقتصادي ،مطالعات مهندسي مفهومي
 بررسی فرآيندهای موجود با توجه به کیفیت و کمیت محصول ،کارآيی ،زمان اجرا ،مصارف ،میزان اتوماسیون و روش راهبری.
 انجام بررسی های فنی ـ اقتصادی فرآيندهای مختلف
 بررسی امكانات موجود اعم از يوتیلیتی ها وساير نیازهای طرح
 بررسی آثار زيست محیطی طرح
 ارائه گزارش فن آوری پیشنهادی ،نمودارهای اولیه جريان و جداول موازنه جرم و انرژی
 انجام طراحی مفهومی در بخش های مختلف مهندسی ونیازهای ايمنی ـ عملیاتی طرح

`

مهندسي بنيادي


نقشه های PFDو شرح فرآيند ،جداول موازنه جرم و انرژی ،فهرست و مشخصات تجهیزات اصلی



نقشه های  P&IDو UFD



مطالعات ايمنی فرآيند



طبقه بندی درجه خطر محوطه ها



مشخصات و داده های فنی تجهیزات مكانیكی ،برقی و ادوات ابزاردقیق



جانمايی واحد



فهرست و مشخصات طراحی و عملیاتی لوله ها



فهرست و مشخصات طراحی عايقكاری لوله ها و تجهیزات



نقشه ها ،مدارک و اطالعات پايه ای سیويل ،سازه و معماری



نقشه ها ،مدارک و اطالعات پايه ای برق



نقشه ها و مدارک طراحی پايه ای ابزار دقیق



مشخصات فنی اختصاصی تجهیزات مكانیكی ،برقی و ابزار دقیقی



نقشه های استاندارد بخش های مختلف

خدمات طراحي و مهندسي تفصيلي
بخش فرآيند


نهايی کردن نقشه های  UFD,P&ID,PFDبا اعمال اطالعات سازندگان وتغییرات مرحله طراحی تفصیلی



نهايی کردن مدارک MSB



نهايی کردن CAUSE &EFFECT DIAGRAM



نهايی کردن BATTERY LIMIT LIST



نهايی کردن برگه های فنی تجهیزات مكانیكی وابزار دقیقی



نهايی کردن شرح فرآيند



تهیه دستورالعمل راه اندازی ،بهره برداری ،نگهداری وتوقف واحدها



خدمات مهندسی خريد مرتبط



ارزيابی انطباق تغییرات در طراحی تفصیلی با فرآيند
`

بخش مكانيك و

HVAC



بررسی مدارک طراحی بنیادی ،مشخصات فنی ،کدهای بین المللی و استانداردهای تجهیزات مكانیكی



محاسبات مقاومت مكانیكی تجهیزات ثابت شامل برجها ،ظروف تحت فشار ،مبدلهای حرارتی ،انواع مخازن ذخیره ای استوانه ای
و مخازن کروی براساس کدها واستانداردهای موردنظر



تهیه نقشه ها و مدارک الزم برای ساخت تجهیزات از جمله نقشه های  ، General Arrangementروشهای جوشكاری،
روشهای بازرسی و...



خدمات مهندسی خريد از جمله تهیه مدارک خريد و ارزيابی فنی پیشنهادات سازندگان و هماهنگی با آنان برای بهینه سازی
طراحی مكانیكی وقیمت تمام شده تجهیزات



بازرسی ساخت



مديريت وکنترل برنامه زمانبندی ساخت تجهیزات



طراحی تاسیساتی ساختمانها



مشخصات فنی تجهیزات ،HVACاعالم و اطفای حريق ساختمانها



متره و برآورد کارهای HVAC



درخواستهای خريد تجهیزات HVAC



ارزيابی فنی پیشنهادات و بازرسی وکنترل ساخت تجهیزات ساختمانی

بخش لولـه كشي صنعتـي


مدل واحد ها شامل سازه ها ،فونداسیونها ،تجهیزات و تأسیسات



پالن لوله های زيرزمینی و روی زمینی



ايزومتريكها



آنالیز تنش لوله ها و هماهنگی های فنی مرتبط



فهرست کاالی لوله ک شی درخواستهای خريد کاالهای مختلف لوله کشی و تأمین خدمات مهندسی خريد



نقشه های ساپورتها و فهرست کاالی مورد نیاز



استانداردهای اجرايی سیستم های لوله کشی

`

بخش سيويل ،سازه ،معماري


نقشه هاو مشخصات فنی واجرائی شمع کوبی



بارگذاری فونداسیونها وسازه های نگهدارنده تجهیزات و تاسیسات



طراحی فونداسیونها و سازه ها وجزئیات اجرائی آنها



طراحی جاده ها ،محوطه سازی ،جمع آوری آبهای سطحی وجزئیات اجرائی آنها



طراحی سیستمهای لوله کشی زير زمینی وجزئیات اجرائی آنها



طراحی معماری و سازه ای ساختمانها



مشخصات فنی اجرايی کارهای ساختمانی و سیويل و سازه



متره و برآورد کارهای سیويل ،سازه و ساختمانی



درخواستهای خريد سازه های فلزی و…



ارزيابی فنی پیشنهادات ساخت سازه های فلزی

بخش برق


مطالعه و بازنگری /طراحی بنیادی خطوط انتقال نیروی ، H.V.طراحی تفصیلی و نظارت بر اجرای آنها



مطالعه و بازنگری /طراحی بنیادی پستهای برق  ، H.V.طراحی تفصیلی و نظارت بر اجرای آنها



مطالعه و بازنگری /طراحی بنیادی توزيع برق شهری وصنعتی ،طراحی تفصیلی و نظارت بر اجرای آنها



مطالعه و بازنگری /طراحی بنیادی ،طراحی تفصیلی و نظارت بر اجرای سیستمهای برق M.V./L.V.

درواحدهای صنعتی

شامل کابل کشی ها ،MCC ،سیستمهای اعالم واطفای حريق ،سیستمهای مخابرات و  ،PAGINGسیستمهای روشنايی
واتصال زمین و برقگیرها ،حفاظت کاتديك ،باطری شارژر ،UPS ،ديزل ژنراتور و…


مطالعه و بازنگری /طراحی بنیادی ،طراحی تفصیلی و نظارت بر اجرای سیستمهای برق در مناطق مسكونی ،مراکز آموزشی و
درمانی



بهینه سازی سیستمهای توزيع و مراکز پست برق



طراحی سیستمهای کنترل و مانیتورينگ برق



تامین خدمات مهندسی خريد تجهیزات و کاالی برق

`

مدارک و نقشه های طراحی بنیادی و تفصیلی شامل  ، Load and Motor Listمحاسبات اتصال کوتاه ،راه اندازی موتور ،مطالعات
پخش بار ( ) Load Flowو پايداری سیستم ،فهرست کابلها وکاالی عمومی برق ،مناقصه خريد و نصب تجهیزات وکاالی برق
و…متناسب با نوع کار تهیه و ارائه می گردد.
بخش ايمني


مكانیزه نمودن  P&IDخطوط آب آتش نشانی



تهیه ديتاشیت مخازن ذخیره آب آتش نشانی



تهیه ديتاشیت ادوات آتش نشانی



تهیه نقشه جانمايی کلی رينگ آب آتش نشانی



تهیه جانمايی ادوات اعالن و اطفاء حريق ساختمانها و سايت



تهیه MTO



تهیه درخواست خريد ادوات سیستم آتش نشانی



تهیه  cause & effectسیستم اعالن و اطفاء حريق



بررسی پیشنهاد فنی سازندگان و تهیه TBE



بررسی و تائید مدارک و نقشه های سازندگان

`

بخش ابزار دقيق


مشخصات فنی کابلها ،ادوات و تجهیزات ابزار دقیق و سیستمهای کنترل



نقشه های جانمائی ادوات و جعبه تقسیم های ابزار دقیق و تابلوهای اتاق کنترل



نقشه های لوله کشی فرآيندی و هوايی ادوات ابزار دقیق



نقشه های جزئیات نصب تجهیزات ابزار دقیق



نقشه مسیر و فهرست کابلهای ابزار دقیق



فهرست ادوات ابزار دقیق



محاسبات ادوات ابزار دقیق



نقشه های معماری و سیم کشی سیستمهای کنترل



دياگرامهای لوپهای کنترلی و سیستم الجیك



فهرست برآورد مقادير ادوات و تجهیزات ابزار دقیق و کاالی عمومی



فرمتهای استعالم سیستمهای کنترل و ادوات ابزار دقیق



بررسی ،رفع ابهام و ارزيابی فنی  -اقتصادی پیشنهادات سیستمها و ادوات ابزار دقیق



بازرسی و تسريع ساخت سیستمها و ادوات ابزار دقیق

`

خــدمات مـديريت طرح


خدمات ارجاع کار به پیمانكار  EPو يا  EPCذيصالح ،شامل ارزيابی کیفی و کمی مدارک اولیة پروژه ،تدوين چارچوبهای انتخاب
پیمانكار و شرکت در برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانكار و تنظیم مدارک پیمان .



هماهنگی با پیمانكار جهت برنامه ريزی فعالیتها و کنترل پیشرفت کارهای مهندسی ،تدارک تجهیزات و کاالی پروژه ،ساختمان و
نصب و پیش راه اندازی و تحلیل روند پیشرفت و ارائه راهكارهای تسريعی در مقاطع الزم و پیگیری آن.



اعمال نظارت الزم بر سازمان مهندسی تخصیص يافته توسط پیمانكار برای انجام کارهای مهندسی و خدمات مهندسی خريد،
ارزيابی کیفیت کارهای مهندسی انجام شده توسط پیمانكار و انجام هماهنگی های الزم با ساير پیمانكاران.



کنترل صدور به موقع درخواستهای خريد پیمانكار و انطباق مشخصات فنی آنها با اسناد قرارداد و نظارت بر روند کیفی و کمی
ساخت تجهیزات و تدارک کاالی پروژه و نحوة انتقال و انبارداری آنها در انبارهای سايت.



هماهنگی های اولیه برای شروع عملیات ساختمان و نصب و تعريف روشهای کلی اصول تجهیز کارگاه و برنامه ريزی عملیات
اجرايی و پیش ساخت و کنترل کیفی مراحل مختلف و ارجاع کار به پیمانكاران دست دوم



نظارت بر تجهیز منابع مختلف توسط پیمانكار مطابق با برنامة زمانبندی و نظارت بر رعايت روشها و ضوابط کنترل کیفی کارهای
ساختمان و نصب توسط پیمانكار.



خدمات قراردادی از جمله تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و دعاوی پیمانكار ،بررسی تغییر کارها ،کنترل هزينه و بهنگام کردن
برآورد هزينة پروژه ،کنترل صورتوضعیتهای پیمانكار و تأيید پرداختها و ….



هماهنگی های فنی الزم برای تحويل و راه اندازی ،از جمله صحت انجام و تكمیل مدارک پیش راه اندازی و انطباق آنها با اسناد
پروژه ،انجام بازرسیها واطمینان از وجود شرايط ايمن الزم برای تأمین مواد اولیه و خوراک ورودی به واحد ها...

خدمات اجراي پروژه ها بصورت EPC


در راستای تكمیل خدمات مورد نیاز کارفرمايان محترم ،اين مهندسان مشاور با مشارکت پیمانكاران خبره و مورد تأئیـد آمـادگی
انجام خدمات کامل پروژه های  EPCرا داشته و در اين راستا حسب موضوع پروژه ها قراردادهايی را جهـت مشـارکت  EPCبـا
پیمانكاران منعقد نموده است.

`

نمودار سازماني

`

`

گواهينامه هاي اخذ شده

`

`

`

`

`

`

نامههاي رضايتمندي كارفرمايان

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

ليست نرم افزارها و استانداردهاي موجود

`

ليست نرم افزار هاي بخش مهندسي
لیست نرم افزارهای شرکت تدبیر و فن آسیا به تفكیك واحد های مهندسی به شرح ذيل می باشد:
بخش فرآيند
كاربرد

رديف

نام نرم افزار

نامحدود/تك كاربره

1

)Hysys (full

نامحدود

شبیه سازی فرآيندهای نفت ،گاز و پتروشیمی

2

)PRO  (full

نامحدود

شبیه سازی فرآيندهای نفت و گاز

3

)ASPEN ENG. SUITE (full

نامحدود

شبیه سازی فرآيندهای نفت ،گاز و پتروشیمی و آنالیز
اقتصادی

4

)FLARE NET (full

نامحدود

شبیه سازی شبكه فلر

5

)Pipesys (full

نامحدود

شبیه سازی خطوط لوله و تجهیزات سر چاهی

6

)Sulsim (full

نامحدود

شبیه سازی فرآيندهای مرتبط با فرآوری گوگرد

7

)Flaresim (full

نامحدود

شبیه سازی و مدلسازی فلر

8

)HTRI (full

نامحدود

شبیه سازی مبدلهای حرارتی

9

)Pipe Phase (full

نامحدود

طراحی خطوط لوله جريانی و محاسبات مربوطه

بخش مكانيك
رديف

نام نرم افزار

نامحدود/تك كاربره

1

)PV ELITE (full

نامحدود

طراحی مكانیكال مخازن تحت فشار و مبدلها

2

)HTFS (full

نامحدود

شبیه سازی و مدلسازی دستگاههای تبادل کننده
حرارت

3

)ANSYS (full

نامحدود

آنالیز المان محدود

4

)FLUENT (full

نامحدود

مدلسازی و شبیه سازی بر اساس محاسبات عددی

5

)TANK (full

نامحدود

طراحی مخازن اتمسفريك

6

)COMPRESS (full

نامحدود

طراحی مكانیكال مخازن تحت فشار و مبدلها

7

)NOZZLE PRO (full

نامحدود

طراحی نازلهای بزرگ در مخازن تحت فشار

8

)Carrier (full

نامحدود

طراحی تاسیسات

`

كاربرد

بخش لوله كشي
كاربرد

رديف

نام نرم افزار

نامحدود/تك كاربره

1

)AUTOPLANT (full

نامحدود

طراحی لوله کشی

2

)CAESAR  (full

نامحدود

آنالیز تنش سیستم لوله کشی

3

)PDMS (full

نامحدود

طراحی لوله کشی

بخش سيويل و سازه و معماري
كاربرد

رديف

نام نرم افزار

نامحدود/تك كاربره

1

)SAP 2000 (full

نامحدود

مدلسازی و آنالیز و طراحی سازه های فوالدی و بتنی

2

)Archicad (full

نامحدود

طراحی معماری و سه بعدی سازی

3

ETABS VER.9.7.9

نامحدود

مدلسازی و آنالیز و طراحی سازه های فوالدی و بتنی

بخش ايمني
كاربرد

رديف

نام نرم افزار

نامحدود/تك كاربره

1

)OLGA (full

نامحدود

طراحی خطوط لوله و محاسبات دينامیكی و استاتیكی مربوط به جريانهای
چند فازی

2

)PHA-PRO (full

نامحدود

گزارش گیری و ارزيابی در جلسات HAZOP

3

)PHAST (full

نامحدود

شبیه سازی و مدلسازی و ارزيابی حوادث بر اساس مدلهای محتمل آسیب

4

)PIPE NET (full

نامحدود

طراحی و مدلسازی خطوط لوله ،شبكه انتقال و طراحی شبكه آب آتش
نشانی

بخش برق و ابزار دقيق
رديف

نام نرم افزار

نامحدود/تك كاربره

1

)ETAP POWER STATION (full

نامحدود

محاسبات اتصال کوتاه شبكه و مدلسازی شبكه

2

)In Tools (full

نامحدود

شبیه سازی سیستم های کنترلی و ابزار دقیق

`

كاربرد

ليست استانداردها
LIST OF STANDARDS

SERIES

ASTM

COMPLETE

ACI

COMPLETE

AGA

COMPLETE

ANSI

COMPLETE

API

COMPLETE

ASHARE

COMPLETE

ASME

COMPLETE

AWS

COMPLETE

AWWA

COMPLETE

BSI

COMPLETE

DIN

COMPLETE

CENELEC

COMPLETE

IAEA

COMPLETE

IEC

COMPLETE

IEEE

COMPLETE

IPS

COMPLETE

ISA

COMPLETE

ISO

COMPLETE

JIS

COMPLETE

NACE

COMPLETE

NEMA

COMPLETE

NFPA

COMPLETE

NIOEC

COMPLETE

NPCS

COMPLETE

SSPC

COMPLETE

`

REMARKS

پروژه هاي انجام شده و در دست انجام

`

نام پروژه :واحد الفين هفتم مجتمع پتروشيمي مارون
کارفرما :شرکت پتروشیمی مارون
مكان :بندر امام خمینی منطقه ويژه اقتصادی پتروشیمی

تولیدات واحد در سال:


 1/100/000تن اتیلن



 200/000تن پروپیلن



 83/000تن بنزين پیرولیز

لیسانس  :شرکت لینده آلمان

احجام اجرايی کلی پروژه:


وزن تجهیزات  23000تن ( 422دستگاه)



حجم لوله کشی  850000اينچ قطر



وزن اسكلت فلزی  6500تن



حجم بتن ريزی  65000مترمكعب

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


مديريت اجرايی



خدمات مهندسی کارگاهی

تاريخ شروع پیمان  :آبان 1381
تاريخ خاتمه  :دی 1384

`

نام پروژه :واحد پلي پروپيلن مجتمع پتروشيمي مارون
کارفرما :شرکت پتروشیمی مارون
مكان :بندر امام خمینی منطقه ويژه اقتصادی پتروشیمی

تولیدات واحد در سال:


 300/000تن

لیسانس  :شرکت  BASELLآلمان

احجام اجرايی کلی پروژه:


وزن تجهیزات  1740تن



حجم لوله کشی  105000اينچ قطر



وزن اسكلت فلزی  1000تن



حجم کابل کشی  422کیلومتر

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


نظارت کارگاهی

تاريخ شروع پیمان  :خرداد 1382
تاريخ خاتمه  :اسفند 1384

`

نام پروژه :بازبيني فهرست بهاء صنعت نفت ،گاز و پتروشيمي
کارفرما :معاونت امور مهندسی و فناوری وزارت نفت
شرکت همكار :آوند طرح
مكان :تهران

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
الف  :تدوين چهار جلد فهارس بهای تأسیسات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در مراحل مختلف و همچنین بازنگری فهارس بهای
خطوط لوله توسط مديران اين مشاور بشرح زير انجام شده است .
الف -1-چهارجلد فهرست بهای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در سال  1376توسط مديران اين مشاور و با همكاری شرکت آوند
طرح ،ظرف مدت  2سال به فهرست بهاء تدوين شده است .اين فهارس عبارتند از :
 -1فهرست بهای نصب پااليشگاههای نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی
 -2فهرست بهای نصب واحدهای بهره برداری و ايستگاههای تراکم گاز
 -3فهرست بهای نصب تلمبه خانه های نفت ،انبارهای نفت منطقه ای
 -4فهرست بهای نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها
در تدوين فهارس بهای فوق که برای اولین بار در صنايع نفت و گاز و پتروشیمی تهیه گرديد ،کلیه رديفهای فهرست بهاء پس از
تفكیك به فعالیتهای مختلف (برای هر رديف) آنالیز شده و از طريق نرم افزار خاصی که برای اين امر تهیه شده در کلیه اجزاء رديفها
میتوان عوامل بكار رفته (نیروی انسانی  ،ماشین آالت  ،مواد و مصالح مصرفی) را تعیین نمود .
فهارس فوق مجددا" در سال های  83و  84توسط اين مشاور و شرکت آوند طرح بازنگری گرديده است .
الف  -2-سه جلد فهرست بهای خطوط لوله شامل :
خطوط لوله بین شهری
خطوط لوله کمربندی
خطوط لوله روزمینی جريانی
و همچنین فهرست بهای ابنیه صنعتی تاسیسات نفت ،گاز و پتروشیمی که در سالهای قبل توسط معاونت امور مهندسی و فناوری
تهیه شده است ،توسط اين مشاور در سالهای  83و  84بازنگری شده و تغییرات اساسی در آنها اعمال گرديده است.
تاريخ خاتمه  :اسفند 1383
تاريخ شروع پیمان  :مرداد 1382
`

نام پروژه :اصالح ،بروز رساني و ترجمه فارسي استانداردهاي IPS
کارفرما :معاونت مهندسی و فناوری وزارت نفت
مكان :تهران

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
بروز رسانی و ترجمه  120عنوان استاندارد  IPSبرای استانداردهای زير:


فرآيند ()PR



ايمنی ()SF



رشته تاسیسات )AR( HVAC



سیويل و سازه ()CE



تجهیزات مكانیكی ثابت ()ME



ماشین آالت فرايندی ()PM



تجهیزات عمومی ()GN



لوله کشی ()PI



برق ()EL



ابزاردقیق ()IN



حفاظت فنی ()TP

استانداردهای فوق در سه طبقه بندی ) Engineering (E) ،Material (Mو ) Construction (Cبازنگری میگردد.
تاريخ شروع پیمان  :فروردين 1386
تاريخ خاتمه  :تیر 1389
`

نام پروژه :طراحي پايه و تفصيلي يوتيليتي و آفسايت واحدهاي پيشتاز پتروشيمي مركز منطقه ويژه ماهشهر
کارفرما :شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز منطقه ويژه ماهشهر
مكان :بندر امام خمینی

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
مرحله اول جمع آوری اطالعات و نهايی کردن شرايط سرويسهای جانبی شامل بخار  ،BFWآب  ،ROآب  ،D.Mآب سرويس ،آب
نوشیدنی ،نیتروژن ،هوای سرويس ،هوای ابزار دقیق ،آب آتش نشانی ،سیستم کندانسهای برگشتی ،فاضالبهای بهداشتی ،صنعتی و
هدر فلر مورد نیاز برای مجموعه واحدهای ذيل :
واحد پیشتاز  ،PETواحد پیشتاز اسیداستیك ،واحد پیشتاز  ،MTPواحد پیشتاز متانول ،واحدهای پیشتاز  VCM , PVCو
 ،EDCواحد پیشتاز آمونیاک ،واحد پیشتاز  ،HIPSواحد پیشتاز متانول و  ،DMEپیش بینی برای  5واحد ديگر
مرحله دوم :طراحی پايه سیستم های يوتیلیتی و آفسايت براساس اطالعات جمع آوری شده که مشتمل بر تهیه مشخصات سیستم
ها  ،تهیه  PFDجداول موازنه جرم و انرژی و  P & IDهای مورد نیاز  ،سايز کردن خطوط انتقال سیاالت و سیستم های برق
رسانی  ،تهیه دياگرام تك خطی  ،سیستم های خوراک رسانی  ،پالن کلی سايت و چیدمان پايپ رکها و سیستم پساب بوده است .
مرحله سوم  :طراحی تفصیلی سیستم های يوتیلیتی و آفسايت براساس طراحی پايه می باشد که در طی آن طراحی لوله کشی و
ايزومتريكهای لوله ها وکلیه مدارک و نقشه های سیويل و سازه و مكانیك و برق و ابزار دقیق بطور کامل تهیه و تائید شده و در
مواردی براساس اطالعات سازنده ها نهايی شده است .
تاريخ شروع پیمان  :دی 1383
تاريخ خاتمه  :شهريور 1384

`

نام پروژه :اجراي ترمينالهاي نفتي و اسكله هاي بارگيري و تخليه مواد نفتي توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي
کارفرما :اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان
مكان :بندر امام خمینی

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


تهیه ضوابط



انجام کنترل طراحی ها



نظارت عالیه

در اين پروژه ضوابط احداث ترمینال فرآورده های نفتی و پتروشیمی و همچنین اسكله های بارگیری و تخلیه مواد نفتی از نظر نكات
ايمنی ،طراحی ،رعايت استانداردها جهت ابالغ به شرکتهای سرمايه گذار بخش خصوصی جهت احداث ترمینالها در اسكله بندرامام
تدوين گرديده و همچنین بر انجام فعالیتهای طراحی و اجرايی آنان توسط سرمايه گذاران بخش خصوصی نظارت عالیه صورت می
گیرد.

تاريخ شروع پیمان  :فروردين 1384
تاريخ خاتمه  :در حال پیشرفت

`

نام پروژه :ترمينال نفتي مجتمع بندري امام خميني
کارفرما :شرکت پارسیان خلیج
مكان :بندر امام خمینی

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


طراحی پايه و طراحی تفصیلی جهت احداث مخازن و تأسیسات تخلیه و بارگیری و ارسال به کشتی .

تاريخ شروع پیمان  :شهريور 1385
تاريخ خاتمه  :به دلیل عدم امكان تامین مالی سرمايه گذار متوقف شده است.

`

نام پروژه :يوتيليتي و آفسايت مجتمع پتروشيمي اروند
کارفرما :شرکت نورهان صنايع
مكان :منطقه ويژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

تولیدات مجتمعEDC / VCM / E-PVC / S-PVC :

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


اين پروژه به صورت  EPCطی مناقصه ای به شرکت نورهان صنايع واگذار گرديده و شرکت تدبیر و فن آسیا به عنوان
پیمانكار طراحی و مهندسی برگزيده شده است.



اصالح و بازنگری کامل مدارک طراحی پايه و تهیه مدارک و نقشه های طراحی تفصیلی يوتیلیتی و آفسايت مجتمع
پتروشیمی اروند شامل کلیه فعالیتها در ديسیپلینهای فرآيند و ايمنی ،سیويل و سازه ،مكانیك ،برق ،ابزاردقیق و HVAC



خدمات مهندسی خريد شامل تهیه درخواست خريد ،بررسی پیشنهادات فنی دريافتی از فروشندگان و سازندگان ،تهیه نامه
های رفع ابهام و تهیه TBA

تاريخ شروع پیمان  :آذر 1385
تاريخ خاتمه  :آذر 1387

`

نام پروژه :طرح الفين پنجم پتروشيمي مرواريد
کارفرما :قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء _ شرکت دريا ساحل
مكان :منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس _ عسلويه

تولیدات واحد در سال:


 500/000تن

لیسانس  :شرکت تكنیپ فرانسه

احجام اجرايی کلی پروژه:


وزن تجهیزات  2000تن



لوله کشی  400000اينچ قطر



وزن اسكلت فلزی  4400تن



حجم بتن ريزی  27660متر مكعب

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


خدمات فنی و مهندسی اجرايی در کلیه بخش های سیويل ،اسكلت فلزی ،لوله کشی ،تجهیزات ،برق و ابزاردقیق

تاريخ شروع پیمان  :مهر 1385
تاريخ خاتمه :ارديبهشت 1388

`

نام پروژه :طرح الفين يازدهم پتروشيمي كاويان

کارفرما :شرکت پتروشیمی کاويان
مكان :منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس  -عسلويه
تولیدات واحد در سال:


 1200000تن

احجام اجرايی کلی پروژه:


وزن تجهیزات  10000تن



لوله کشی  1060000اينچ قطر



وزن اسكلت فلزی  6400تن



حجم بتن ريزی  86000متر مكعب

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


مهندسی کارگاهی و دفتر فنی در کلیه فعالیتهای پروژه

تاريخ شروع پیمان  :شهريور 1388
تاريخ خاتمه  :آذر 1391

`

نام پروژه :طرح توليد زئوليت
کارفرما :موسسه فن آوران شیمی افروز
مكان :تهران

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


بازنگری و تكمیل طراحی بنیادی

تاريخ شروع پیمان  :ارديبهشت 1382
تاريخ خاتمه  :خرداد 1382

`

نام پروژه :طرح توليد كاتاليست اكسيد روي فعال
کارفرما :شرکت نوآوران کاتالیست
مكان :کرمانشاه

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


بازنگری طراحی بنیادی و تكمیل آن



طراحی تفصیلی کارخانه تولید کاتالیست اکسید روی فعال در بخش های مختلف فرآيند ،لوله کشی ،تجهیزات ،سیويل و
سازه ،برق و ابزاردقیق

تاريخ شروع پیمان  :ارديبهشت 1382
تاريخ خاتمه  :اسفند 1382

`

نام پروژه :طرح توليد حالل هاي نفتي
کارفرما :شرکت شايان به روش
مكان :تهران

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


طراحی پايه واحد تولید حالل های نفتی از يك برش نفتی



طراحی کامل مكانیكی کلیه تجهیزات



اين طرح شامل مخازن ذخیره مواد اولیه و محصوالت ،گرمكن ها و برج تقطیر ،کوره ،کندانسورها ،مبدلها ،برجهای جانبی و
مخازن میانی می باشد و کلیه مدارک طراحی پايه دستورالعملهای راهبری و توقف واحد و نیازهای ايمنی آن توسط اين
شرکت تهیه شده است .

اين واحد در حال حاضر در جنوب تهران احداث شده است .

تاريخ شروع پیمان  :دی 1382
تاريخ خاتمه  :اسفند 1382

`

نام پروژه :سيستم  Flareواحدهاي پيشتاز پتروشيمي مركز منطقه ويژه
کارفرما :شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز منطقه ويژه ماهشهر
مكان :بندر امام خمینی

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


طراحی شبكه و سیستم Flare



طراحی پايه ،طراحی تفصیلی و خدمات مهندسی خريد

نوع سازه  Flareاز نوع  Derrickمی باشد و طراحی  K.O. Drumو  Seal Drumنیز توسط اين شرکت انجام پذيرفت.
تاريخ شروع پیمان  :خرداد 1384
تاريخ خاتمه  :ارديبهشت 1385

`

نام پروژه :رفع تنگناهاي شبكه گازرساني شهر قم
کارفرما :شرکت ملی گاز ايران (شرکت گاز استان قم)
مكان :قم

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


بررسی وضعیت شبكه موجود شهر قم



طراحی و اصالح شبكه جهت رفع تنگناهای شبكه گاز رسانی شهر قم افق 1400

تاريخ شروع پیمان  :بهمن 1385
تاريخ خاتمه :شهريور 1387

`

نام پروژه :انجام خدمات مرتبط با بررسي صورت وضعيت قطعي پروژه ها
کارفرما :شرکت مهندسی و توسعه گاز ايران
مكان :تهران

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


بررسی ،کنترل و تائید صورت وضعیت قطعی پروژه ها مطابق برنامه زمانی ابالغ شده توسط کارفرما



بررسی اسناد و مدارک صورت وضعیت قطعی و مشخص نمودن اشكاالت و نواقص



پیگیری رفع نواقص و اقدام جهت دريافت اسناد



بررسی و کنترل مصوبات و مجوزهای صادره و تطابق آنها با اسناد و مدارک قرارداد



بررسی و کنترل دستور ابالغ اضافه کاريها و صورتجلسات عملیات اجرا شده با ريز متره ها و نقشه ها



بررسی و کنترل ضرايب اعمال شده به صورت مقادير رديفهای فهارس بهائی ،ستاره دار و اقالم فاکتوری



بررسی و کنترل آنالیز قیمت رديف های ستاره دار



مطابقت موضوعی رديفهای فهارس بهاء مورد استفاده در صورت مقادير



بررسی و کنترل مقادير مرتبط با مابه التفاوتها و تعديل ها



بررسی و کنترل پرداختهای موقت ماهانه و تطابق آن با اسناد قرارداد



ارائه گزارش کامل از روند بررسی صورت وضعیت قطعی



تائید صورت وضعیت قطعی و تحويل آن به نماينده کارفرما



آموزش پرسنل کارفرما در ارتباط با روش های تهیه صورت وضعیت های قطعی

تاريخ شروع پیمان  :فروردين 1386
تاريخ خاتمه :تیر 1388

`

نام پروژه :بررسي صورت وضعيت پيمانكار اجرايي NGL 1300
کارفرما :صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت
مكان :تهران

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


بررسی صورت وضعیت پیمانكار اجرايی پروژه ( NGL 1300طرف قرارداد با شرکت  ،)OIECبرآورد اين پروژه که پس از
اتمام قرارداد پیمانكار در رسیدگی های بعدی دچار مشكالتی گرديده بود بدستور وزير نفت در سال  82در قرارداد اين
مشاور با سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت (صاحب سهام شرکت  )OIECمورد بررسی قرار
گرفت و نتايج بررسی ها بصورت گزارش تهیه و به کارفرما ارائه گرديد.

تاريخ شروع پیمان  :مرداد ماه 1382
تاريخ خاتمه :دی ماه 1382

`

نام پروژه :بررسي ادعاهاي قراردادي پيمانكار خارجي فازهاي  6و  7و  8پااليشگاه گاز پارس جنوبي
کارفرما :شرکت نیكو
مكان :منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس  -عسلويه

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


اين بررسی مربوط به ادعای پیمانكار خارجی پروژه بوده است که به سفارش شرکت نیكو (شريك سرمايه گذار خارجی)
توسط اين مشاور انجام و نتايج آن ارائه گرديد.

تاريخ شروع پیمان  :ارديبهشت 1382
تاريخ خاتمه :اسفند 1382

`

نام پروژه طراحي مخازن جديد قير پاسارگاد آبادان
کارفرما  :شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس (پیدکو)
مكان  :آبادان

محدودة كار شركت تدبير و فن آسيا:
-

انجام طراحی پايه و تفصیلی مخازن جديد قیر و ايستگاه پمپاژ مربوطه در کلیه ديسیپلینهای مهندسی شـامل  ،فرآينـد و
ايمنی  ،سیويل و سازه  ،مكانیك ثابت و دوار  ،لوله کشی  ،برق و ابزاردقیق

تاريخ شروع پیمان  :بهمن 1386
تاريخ خاتمه  :شهريور 1387

`

نام پروژه  :مديريت اجرايي بخش برق و ابزاردقيق پااليشگاه گاز پارس جنوبي فاز  9و 10
کارفرما :شرکت مهندسی و ساختمان صنايع نفت )(OIEC

مكان  :استان بوشهر منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس عسلويه

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
-

انجام خدمات مديريت اجرايی  ،خدمات دفتر فنی و مهندسـی در بخـش خشـكی فازهـای 9و 10پـارس جنـوبی
شـــامل واحـــد آبگیر،خطـــوط ارتبـــاطی پااليشگاه،ايســـتگاه میترينگ،واحـــدهای يوتیلیتی،مخازن،واحـــدهای
فرآيندی،تاسیسات ورود گاز و سیستم های فلر

تاريخ شروع پیمان  :بهمن 1386
تاريخ خاتمه  :آبان 1388

`

نام پروژه  :مديريت اجرايي پروژه احداث انبار نفت ماهشهر
کارفرمای مستقیم  :قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء مؤسسه صدف
کارفرمای اصلی  :شرکت پخش فرآورده های نفتی
مكان  :استان خوزستان – ماهشهر

محدودة كار شركت تدبير و فن آسيا:
-

کنترل پروژه کل طرح در بخشهای مختلف

-

نظارت بر طراحی پايه و تفصیلی در کلیه ديسیپلینهای مهندسی

-

برگزاری مناقصات جهت انتخاب پیمانكاران اجرايی

-

نظارت بر انجام فعالیتهای اجرايی

-

کنترل بودجه

-

انجام فعالیتهای خريد

تاريخ شروع پیمان  :شهريور 1387
تاريخ خاتمه  :مهر 1392
`

نام پروژه  :طراحي مفهومي و پايه پدافند غيرعامل
کارفرما  :شرکت پااليش گاز فجرجم
مكان – استان بوشهر – جم

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
-

جمع آوری اطالعات و مطالعات اولیه طرح

-

مطالعات آسیب پذيری بروش  HAZOPپدافند غیرعامل

-

ارائه راهكارهای ممكن پدافند غیرعامل جهت کاهش آسیب پذيری  ،استتار اختفـاء فريـب  ،حفاظـت فیزيكـی و
مديريت بحران

-

تهیه نقشه ها و مدارک مهندسی بنیادی و طراحی پايه

تاريخ شروع پیمان  :بهمن 1386
تاريخ خاتمه  :اسفند 1387

`

نام پروژه  :طراحي مفهومي پايه و ارائه نقشه هاي اجرايي پدافند غيرعامل (انبار نفت ري و انبار گاز مايع  18000تني ري)
کارفرما  :شرکت پخش فرآورده های نفتی
مكان  :تهران

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
-

جمع آوری اطالعات و مطالعات اولیه طرح

-

مطالعات آسیب پذيری بروش  HAZOPپدافند غیرعامل

-

ارائه راهكارهای ممكن پدافند غیرعامل جهت کاهش آسیب پذيری  ،استتار اختفـاء فريـب  ،حفاظـت فیزيكـی و
مديريت بحران

-

تهیه نقشه ها و مدارک مهندسی بنیادی و طراحی پايه

تاريخ شروع پیمان  :خرداد 1387
تاريخ خاتمه  :اسفند 1387

`

نام پروژه  :طراحي ترمينال نفتي شركت ايران مارين سرويس
کارفرما  :شرکت ايران مارين سرويس
مكان  :استان خوزستان – بندر امام خمینی (ره)

محدودة كار شركت تدبير و فن آسيا:
-

انجام طراحی پايه براساس هماهنگی درخواستهای کارفرما و مجتمع بندری امام خمینی (ره)

-

انجام طراحی تفصیلی در کلیه ديسیپلینهای مهندسی اعم از – فرآيند و ايمنی  ،مكانیك  ،لوله کشی  ،ابزاردقیق
و کنترل و برق و HVAC

تاريخ شروع پیمان  :خرداد 1387
تاريخ خاتمه  :اسفند 1387

`

نام پروژه  :طراحي  Flareموقت پتروشيمي مرواريد
کارفرما  :شرکت پتروشیمی مرواريد
مكان  :استان بوشهر منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس – عسلويه

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


انجام طراحی مكانیكی و لوله کشی  ،سیوسل و سازه و جزئیات اجرايی ساخت و نصب فلر موقت پتروشـیمی مرواريـد نـوع
اين فلر  Guy wireمی باشد .

تاريخ شروع پیمان  :شهريور 1387
تاريخ خاتمه  :دی 1387

`

نام پروژه  :انجام طراحي ،طرحهاي ساختماني و زيربنائي شركت پتروشيمي مرواريد
نام کارفرما  :شرکت پتروشیمی مرواريد
مكان  :عسلويه

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
پروژه طراحی ساختمانهای جنبی پتروشیمی مرواريد شامل طراحی نقشه های معماری ،سازه ،مكانیك و برق تعدادی از ساختمانهای
جنبی شرکت پتروشیمی مرواريد واقع در منطقه عسلويه بوده است که توسط مهندسان اين شرکت انجام شده است .ساختمانهای
طراحی شده شامل:
 -1ساختمان اداری ( 4طبقه به مساحت  3850متر مربع)
-2ساختمان رستوران
 -3ساختمان کارگاه مرکزی (شامل يك سوله کارگاهی و انكسهای اداری در  3طبقه به مساحت  1600متر مربع)
 -4ساختمان حراست و  2( CCTVطبقه به مساحت  370متر مربع)
 -5ساختمان مسجد (به مساحت  370متر مربع)
 -6ساختمان آتش نشانی ( 2طبقه به مساحت  930متر مربع شامل يك پارکینگ سر پوشیده جهت استقرار خودروهای آتش نشانی)
 -7سر در ورودی و نگهبانی پتروشیمی
 -8محوطه سازی و اتاق نگهبانی محدوده انبار پتروشیمی (به مساحت  9000متر مربع)
 -9ساختمان اداری محدوده انبار پتروشیمی ( 2طبقه به مساحت  300متر مربع)

تاريخ شروع پیمان  :آبان 1389
تاريخ خاتمه  :ارديبهشت 1390

`

نام پروژه  :ارائه خدمات دفتر فني و مهندسي بخش هاي برق و ابزار دقيق سايت پروژه  NGLسيري
نام کارفرما  :شرکت مهندسی و ساختمان صنايع نفت
مكان  :جزيره سیری

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
جزيره سیری واقع در خلیج فارس در  40کیلومتری غرب جزيره ابوموسی و  75کیلومتری بندر لنگه.
اين پروژه به منظور جمع آوری گازهای جزيره سیری و گازهای خط لوله نصر ،خط لوله سیری  ،ايستگاه تولید نصر-اسفند و
استحصال مايعات گازی از خوراک ورودی و نهايتا ذخیره سازی و صادرات محصوالت تعريف شده است.که محدوده کار شامل شبكه
لوله جمع آور ی گاز ،ايستگاه تقويت فشار سه مرحله ای ،ايستگاه تقويت فشار خوراک ورودی ،واحد شیرين سازی ،واحد آب زدايی و
واحد جداسازی جیوه ،واحد بازيافت  NGLو تفكیك مايعات گازی حاصل شده ،واحد تثبیت مايعات گازی سنگین ،واحد خنك
سازی و ذخیره سازی  LPGو تاسیسات جانبی ،تانك های دو جداره و تجهیزات بارگیری محصوالت می باشد.
خوراک پروژه شامل :گاز ترش به میزان  140میلیون استاندارد فوت مكعب در روز
محصوالت پروژه شامل:
 پروپان ( 6900بشكه در روز) بوتان ( 3750بشكه در روز) پنتان ( 1340بشكه در روز) مايعات گازی ( 3180بشكه در روز)تامین خوراک گازی جزاير
کیش و قشم 50 :میلیون فوت مكعب در روز

تاريخ شروع پیمان  :مرداد ماه 1389
تاريخ خاتمه  :تیر ماه 1391
`

نام پروژه  :رفع تنگناهاي مهندسي پااليشگاه شيرين سازي گاز كارون (طرح آماك)
نام کارفرما  :شرکت نفت مناطق مرکزی ايران
مكان  :اهواز

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
پااليشگاه شیرين سازی گاز کارون (طرح آماک) با هدف جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه هفت واحـد تولیـدی در اطـراف اهـواز ،
شیرين سازی و همچنین ارسال آن به واحدهای  NGL 700و  NGL 800توسـط کنسرسـیومی متشـكل از شـرکتهای ايرتیـك و
ايراسكو احداث گرديده است .
پااليشگاه فوق الذکر از ابتدای راه اندازی دارای نواقص متعددی در بخشهای گوناگون بوده است.
پروژه در دست اجرای شرکت تدبیر و فن آسیا ،عیب يابی و ارائه راهكار و تهیه مدارک طراحی پايه و تفصیلی مرتبط با رفـع ايـرادات
مهندسی فوق الذکر می باشد .

تاريخ شروع پیمان  :اسفند 1389
تاريخ خاتمه  :تیر 1392

`

نام پروژه  :استفاده از تلمبه هاي دوفازي براي چاه هاي كم فشار پارسي به روش ( EPCبا مشاركت شركت بينك
مكانيك)
نام کارفرما  :شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
مكان  :اهواز

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
بدل یل عدم وجود گاز جهت تزريق به چاههای نفت در حال تولید که به کالستر پارسی ارسال می گردد و کاهش فشار چاههای مورد
نظر ،طرح افزايش تولید از چاههای کم فشار پارسی موضوع قرارداد می باشد .اين طرح بر اساس تعبیه پمپ های دوفازی در
تاسیسات آب سیالب می باشد .دبی مورد نظر کارفرما تامین مقدار نفت  36000بشكه در روز است که با احداث تلمبه های دو فازی
در منطقه آب سیالب و انتقال نفت و گاز ارسالی به اين محل از  12حلقه چاه توسط احداث خطوط لوله جديد در برخی موقعیتها و
همچنین ارسال نفت و گاز نمكی و غیرنمكی فشار افزايی شده از طريق احداث دو خط  10اينچی از آب سیالب به کالستر پارسی
موضوع اين پروژه می باشد.

تاريخ شروع پیمان  :دی 1390
تاريخ خاتمه  :فروردين 1393

`

نام پروژه  :نظارت بر طراحي پايه و تهيه اسناد مناقصه  EPCواحد بازيافت گوگرد ( ) SRU
نام کارفرما  :شرکت ملی گاز ايران
مكان :پااليشگاه بیدبلند -1امیديه

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
هدف از اين پروژه نظارت و راهبری پروژه طراحی پايه واحد بازيافت گوگرد برای پااليشگاه گاز بیدبلند  1می باشد .پااليشگاه گاز
بیدبلند  1در حال حاضر دارای خوراکی است که از چاه های آغاجری و خط لوله پنجم گاز سراسری تامین می شود و مقرر گرديده
است که عالوه بر افزايش ظرفیت پااليشگاه تا  25میلیون متر مكعب در روز تمامی خوراک آن نیز توسط خط لوله پنجم سراسری
تامین شود .لذا با توجه به تغییر خوراک و ظرفیت واحد شیرين سازی الزم است ابتدا شبیه سازی واحد شیرين سازی توسط
پژوهشگاه صنعت نفت و همكاری پیمانكار برنده ی اين مناقصه انجام شده و ظرفیت مورد انتظار برای واحد بازيافت گوگرد نهايی
گردد.

تاريخ شروع پیمان  :تیر 1391
تاريخ خاتمه  :شهريور 1392

`

نام پروژه  :پروژه بازسازي و نوسازي ايستگاه تلمبه خانه گوره (ث)
نام کارفرما  :شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
مكان  :بندر ديلم

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
سیستم تلمبه خانه گوره حدودا در  50کیلومتری بندر ديلم قرار دارد و جهت انتقال نفت صادراتی از مناطق نفت خیز جنوب به
سمت پايانه خارک می باشد ،که شامل سه بخش "الف""،ب"و"ث" است .در حال حاضر تنها بخش فعال تلمبه خانه گوره ،بخش
"الف" می باشد ،که به دلیل آسیب هايی که بخشهای ديگر در طول دوران جنگ تحمیلی ديده اند در حال حاضر قابل استفاده نبوده
ونیازمند بازسازی و نوسازی می باشند .هدف از اين پروژه بازسازی و نوسازی ايستگاه تلمبه خانه گوره "ث" در راستای تداوم در امر
صادرات و پمپاژ مطمئن و پايدار نفت خام از تلمبه خانه مذکور به پايانه صادراتی خارک می باشد .در طی خدمات اين پروژه کل
تجهیزات و متعلقات پروژه مذکور شامل توربینها ،پمپها و تاسیسات جانبی به طور کامل بررسی ،نوسازی و آماده بكار خواهند شد.

تاريخ شروع پیمان  :مرداد 1391
تاريخ خاتمه  :دی 1392

`

نام پروژه  :انجام خدمات مهندسي پايه ايستگاه تقويت فشار گاز سركان و ماله كوه بر اساس سيال ترش
نام کارفرما  :شرکت نفت مناطق مرکزی ايران
مكان  :پااليشگاه آبادان

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


انجام خدمات مهندسی پايه ايستگاه تقويت فشار سرکان ماله کوه بر اساس سیال ترش

واحد بهره برداری مشترک دو میدان سرکان و ماله کوه با ظرفیت  30هزار بشكه در روز موجود می باشد .سیستم موجود شامل
مراحل تفكیك گاز  /نفت و شیرين سازی نفت خام است .اين واحد در حال حاضر فاقد تفكیك گرهای سه فازی  ،سیستم های جمع
آوری و فشار افزائی گازهای همراه  ،نمكزدايی و سیستم های تصفیه و دفع آبهای زائد است .
اين پروژه بمنظور احداث ايستگاه جمع آوری  ،تقويت فشار و تزريق گاز میادين نفتی سرکان و ماله کوه و شامل مراحل مختلف
تقويت فشار گا ز  ،شیرين سازی  ،نم زدائی و تجهیزات جهت تزريق گاز به چاه شماره  11ماله کوه در مجاورت واحد بهره برداری
موجود میباشد.

تاريخ شروع پیمان  :خرداد 1392
تاريخ خاتمه  :مرداد 1392

`

نام پروژه  :مخازن توسعه انبارش كارخانه قير آبادان
نام کارفرما  :شرکت نفت پاسارگاد
مكان  :پااليشگاه آبادان

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


طراحی پايه



طراحی تفصیلی



تهیه اسناد مناقصه PC

شرکت نفت پاسارگاد به منظور افزايش ظرفیت ذخیره سازی محصول تولیدی کارخانه خود و با توجه به اجرای واحد جديد
تولید قیر دمیده آبادان  ،قصد دارد نسبت به اجرای چهار مخزن به ظرفیت ذخیره سازی مفید هرکدام  5,000تن و در
مجموع  20,000تن شامل مخازن  ،خطوط فرآيندی  ،خطوط سرويس های جانبی و آتش نشانی و ايمنی  ،پمپ های انتقال
به همراه تمامی الزامات فرآيندی  ،برقی  ،ابزاردقیقی  ،مكانیكی و ايمنی اقدام نمايد.
شرکت تدبیر و فن آسیا به عنوان مشاور مهندسی ،خدمات ذکر شده را انجام میدهد.

تاريخ شروع پیمان  :آبان 1392
تاريخ خاتمه  :تیر 1393

`

نام پروژه  :ارتقاء سامانه ايمني و آتش نشاني ،ساختمانهاي عملياتي و كارگاه مهندسي و سيستم جمع آوري درين انبار
نفت ري به روش  ( EPCبا مشاركت شركت پيدكو )
نام کارفرما  :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران
مكان  :انبار نفت ری  -تهران

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


طراحی پايه



طراحی تفصیلی



خدمات مهندسی خريد

انبار نفت ری يكی از انبارهای کلیدی کشور میباشد که محصوالت نفتی توسط خط لوله و تانكرها به آن وارد شده و پس از ذخیره-
سازی در مخازن موجود ،به نقاط مصرف ارسال میگردد .به دلیل گذشت چند دهه از زمان ساخت اين انبار ،الزم است اصالحات و
بهبودهايی در سیستمها و فرآيندهای عملیاتی آن صورت پذيرد.
پروژه حاضر شامل ارتقاء سیستم ايمنی و آتشنشانی محوطه انبار ،طراحی و احداث سیستم جمعآوری درين مخازن و تصفیه پساب و
همچنین احداث  11ساختمان جديد شامل ساختمانهای عملیاتی و اداری میباشد .اين انبار در مجاورت پااليشگاه تهران ،در جنوب
شهر تهران واقع شده است.
تاريخ شروع پیمان  :مهر ماه 1393
تاريخ خاتمه پیمان  :شهريور ماه 1397

`

نام پروژه :نظارت عاليه و كارگاهي احداث ترمينال هاي نقتي سرمايه گذاران در بندر شهيد رجايي
کارفرما  :اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان
مكان  :بندر خلیج فارس

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


تهیه ضوابط



انجام کنترل طراحی ها



نظارت عالیه

در اين پروژه ضوابط احداث ترمینال فرآورده های نفتی و پتروشیمی و همچنین اسكله های بارگیری و تخلیه مواد نفتی از نظر نكات
ايمنی ،طراحی ،رعايت استانداردها جهت ابالغ به شرکتهای سرمايه گذار بخش خصوصی جهت احداث ترمینالها در اسكله بندر خلیج
فارس تدوين گ رديده و همچنین بر انجام فعالیتهای طراحی و اجرايی آنان توسط سرمايه گذاران بخش خصوصی نظارت عالیه صورت
می گیرد.
تاريخ شروع پیمان  :دی ماه 1393
تاريخ خاتمه پیمان  :بهمن ماه 1396

`

نام پروژه :تدوين شرح خدمات پروژه طراحي مفهومي و تهيه اسناد مناقصه ساخت يك دستگاه جعبه تبريد با مشخصات
تجهيز پااليشگاه پنجم پارس جنوبي و يك واحد پايلوت
کارفرما  :شرکت ملی گاز ايران – مديريت پژوهش و فن آوری
مكان  :تهران و عسلويه

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


طراحی مفهومی پايلوت cold box



طراحی مفهومی تجهیز صنعتی cold box



تهیه اسناد مناقصه مربوط به انتخاب مجری



تهیه اسناد مناقصه مربوط به انتخاب MC

تاريخ شروع پیمان  :آذر ماه 1394
تاريخ خاتمه  :اسفند 1394

`

نام پروژه :طراحي مفهومي فناوري منتخب مايع سازي گاز طبيعي
کارفرما  :انستیتو مايع سازی گاز طبیعی دانشگاه تهران و شرکت ملی گاز ايران – مديريت پژوهش و فن آوری
مكان  :تهران

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


طراحی مفهومی واحد Mini LNG



برآورد هزينه های واحد مايع سازی گاز طبیعی



تهیه شرح خدمات طراحی پايه

تاريخ شروع پیمان  :مهر ماه 1395
تاريخ خاتمه  :اسفند 1395

`

نام پروژه  :خدمات طراحی مهندسی توسعه اسكله هاي نفتي مجتمع بندري شهيد رجايي
نام کارفرما  :سازمان بنادر و دريانوردی
مكان  :بندر شهید رجايی – بندر عباس

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:


صحه گذاری مطالعات پايه بخش نفتی



طراحی تفصیلی بخش نفتی



خدمات مهندسی خريد

تاريخ شروع پیمان  :شهريور 1396
تاريخ خاتمه  :در حال پیشرفت (بدلیل تغییرات گسترده در طرح اولیه توسط کارفرما)

`

نام پروژه  :خدمات طراحي مهندسي پايه و تفصيلي پروژه احداث خط لوله انتقال گاز  30اينچ به صنايع فوالد زرند
نام کارفرما :شرکت مهندسی و توسعه گاز ايران
محدوده سايت :از کارخانه فوالد بوتیای ايرانیان تا کارخانه فوالد زرند در شهرستان زرند به هدف گاز رسانی به صنايع فوالد زرند
و ساير صنايع شهرستان

محدوده كار  :خدمات مشاوره طراحی پايه و تفصیلی پروژه احداث خط انتقال گاز  30اينچ به صنايع فوالد زرند به طول  37کیلومتر
-

طراحی مهندسی پايه پروژه احداث خط انتقال گاز  30اينچ به صنايع فوالد زرند

-

طراحی مهندسی تفصیلی پروژه احداث خط انتقال گاز  30اينچ به صنايع فوالد زرند و ساير صنايع شهرستانهای استان به
همراه کلیه تاسیسات و مستحدثات الزم به شرکت فوالد زرند و صنايع ديگر به طول  37کیلومتر و قطر  30اينچ و
ايستگاههای تقلیل فشار و رسیور و

LBV

-

انجام مهندسی ارزش و ارزيابی مطالعات زيست محیطی

-

اخذ مجوز سوخت مربوطه از شرکت ملی گاز ايران

-

انجام نقشه برداری و انجام ژئوتكنیك

-

انجام مطالعات

-

تهیه اسناد مناقصه EPC

HAZID/HAZOP/QRA

تاريخ شروع پیمان  :آذر ماه 1397
تاريخ خاتمه  :شهريور ماه 1399

`

نام پروژه  :خدمات مشاوره مهندسي ارزش ،نظارت عاليه و كارگاهي پروژه خط انتقال گاز  30اينچ صنايع فوالد بوتيا
نام کارفرما :شرکت مهندسی و توسعه گاز ايران
محدوده سايت :از مجاورت شهر کرمان از حوالی شهر باغین تا کارخانه فوالد بوتیای ايرانیان به هدف گاز رسانی به آن کارخانه

محدوده كار  :خدمات مشاوره مهندسی ارزش پروژه خط انتقال  30اينچ صنايع فوالد بوتیا
-

انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی و انجام مهندسی ارزش بر پروژه اجرای خط لوله  30اينچ انتقال گاز به همـراه کلیـه
تاسیسات و مستحدثات الزم به شرکت فوالد بوتیای ايرانیان و صنايع ديگر به طول حـدود  40کیلـومتر و قطـر  30ايـنچ و
ايستگاه تقلیل فشار و ساير

ايستگاههای مربوطه به روش PC

تاريخ شروع پیمان  :آذر ماه 1397
تاريخ خاتمه  :شهريور ماه 1399

`

نام پروژه  :خدمات مشاوره نظارت عاليه و كارگاهي پروژه احداث خط انتقال گاز  30اينچ به صنايع فوالد زرند
نام کارفرما :شرکت مهندسی و توسعه گاز ايران
محدوده سايت :از کارخانه فوالد بوتیای ايرانیان تا کارخانه فوالد زرند و ساير صنايع در شهرستان زرند

محدوده كار  :خريد خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث خط انتقال گاز  30اينچ به صنايع فوالد زرند
-

انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی و انجام مهندسی ارزش بر پروژه اجرای خط لوله انتقال گاز به همراه کلیه تاسیسات
و مستحدثات الزم به شرکت فوالد زرند و صنايع ديگر به طول حدود  37کیلومتر و قطر  30اينچ و ايسـتگاه تقلیـل فشـار ،
ايستگاه

رسیور و ايستگاه LBV

تاريخ شروع پیمان  :شهريور ماه 1400
تاريخ خاتمه  :شهريور ماه 1401

`

نام پروژه :انجام خدمات طراحي مهندسي پايه و تهيه اسناد مناقصه خط لوله انتقال گاز و ايستگاه تقليل فشار گاز
نيروگاه سيكل تركيبي  546مگاواتي بهاباد مربوط به شركت معدني و صنعتي چادرملو
نام کارفرما :شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
محدوده سايت :بهاباد – چادرملو يزد

محدوده كار  :خدمات مشاوره طراحی مهندسی پروژه خط انتقال گاز و ايستگاه تقلیل به نیروگاه سیكل ترکیبی  546مگاواتی بهاباد
-

طراحی مهندسی پايه پروژه خط انتقال گاز به نیروگاه سـیكل ترکیبـی  546مگـاواتی بهابـاد بـه همـراه کلیـه تاسیسـات و
مستحدثات الزم به طول  34کیلومتر و ايستگاه های تقلیل فشار ،رسیور و ...

-

انجام مهندسی ارزش و ارزيابی مطالعات زيست محیطی

-

اخذ مجوز سوخت مربوطه از شرکت ملی گاز ايران

-

انجام نقشه برداری و انجام زئوتكنیك

-

انجام مطالعات

-

تهیه اسناد مناقصه EPC

HAZID/HAZOP/QRA/EIA

تاريخ شروع پیمان  :تیر ماه 1401
تاريخ خاتمه  :آبان ماه 1401

`

نام پروژه  :خدمات طراحي تفصيلي احداث خط لوله انتقال گاز  56اينچ تقويتي محمديه قم -پارچين (قطعه اول)EPC
نام کارفرما :شرکت مهندسی و توسعه گاز ايران
محدوده سايت :استان مرکزی -خط لوله تقويتی گاز  56اينچ محمديه قم تا پارچین به طول تقريبی  130کیلومتر از حدود کیلومتر
 68خط لوله پنجم تهران آغاز و با گذر از شهرستان ها قم ،پاکدشت ،چرمشهر و ورامین به ايستگاه تقويت فشار پارچین می رسد.
اين خط لوله در دو قطعه به صورت جداگانه انجام می شود که قطعه اول خط  56اينچ به طول تقريبی  71/5کیلومتر از ايستگاه
محمديه قم شروع و در طور مسیر به موازات خط لوله پنجم تهران ادامه می يابد.

محدوده كار  :خدمات طراحی تفصیلی احداث خط انتقال گاز  56اينچ تقويتی محمديه قم -پارچین (قطعه

اول) EPC

 بررسی مدارک مهندسی پايه و تكمیل و صحه گذاری آن انجام مهندسی تفصیلی مهندسی خريد کاالتولید کلیه مدارک مهندسی مورد نیاز برای تكمیل و راه اندازی پروژه بر طبق استانداردهای مورد تأيید شرکت گاز -انجام نقشه برداری و ژئوتكنیك تكمیلی

تاريخ شروع پیمان  :شهريور ماه 1399
تاريخ خاتمه  :اتمام

`

نام پروژه  :خدمات طراحي مهندسي تفصيلي احداث خط انتقال گاز  56اينچ ايرانشهر -چب قطعه سوم ()EPC
نام کارفرما :شرکت مهندسی وتوسعه گاز ايران
محدوده سايت :استان سیستان و بلوچستان

محدوده كار  :خدمات طراحی تفصیلی احداث خط انتقال گاز  56اينچ ايرانشهر -چب قطعه سوم ()EPC
 صحه گذاری ،تكمیل و بروزآوری مدارک پايه خدمات طراحی و مهندسی تفصیلی ()E تولید مدارک مهندسی برای واريانت ها و تغییرات احتمالی جهت تكمیل و راه اندازی پروژه براساس استانداردها و ابالغیه هایجديد ،مشمول تعهدات قراردادی می باشد.

تاريخ شروع پیمان  :مهر ماه 1398
تاريخ خاتمه  :اتمام

`

نام پروژه  :خدمات طراحي مهندسي تفصيلي احداث خط لوله انتقال نفت و گاز توليدي ميدان نفتي آذر واقع در استان

ايالم در  20كيلومتري جنوب شهرستان مهران ،متشكل از احداث دو خط لوله " 16فوالدي براي انتقال نفت و گاز.
نام کارفرمای تدبیر و فن آسیا :شرکت ايران آروين
نام کارفرمای اصلی :شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر
محدوده سايت :از تاسیسات فرآورش مرکزی ( )CPFمیدان نفتی آذر به تاسیسات جمع آوری گازهای همـراه مسـتقر در دهلـران و از سـه
راهی دهلران به واحد بهره برداری چشمه نوش می باشد.

محدوده كار :
-

خدمات طراحی و مهندسی تفصیلی احداث خط لوله انتقال نفت و گاز تولیدی میدان نفتی آذر دربرگیرنده  :خـط لولـه 16
اينچ انتقال نفت خام از میدان نفتی آذر به تاسیسات نفتی دهلران  /خط لوله  16ايـنچ انتقـال گـاز از تاسیسـات فـرآورش
مرکزی  CPFمیدان نفتی آذر به تاسیسات جمع آوری گاز های همراه مستقر در دهلران  /خط لوله  16ايـنچ انتقـال نفـت
شیرين از سه راهی دهلران به واحد بهره برداری چشمه خوش.

-

امور طراحی ،خدمات فنی و مهندسی خريد کاال

-

همكاری در اجرای پروژه (بخش  ) Eتا انتهای پروژه

تاريخ شروع پیمان  :آذر ماه 1392
تاريخ خاتمه  :مهر ماه 1395

`

نام پروژه  :انجام خدمات طراحي مهندسي تفصيلي احداث خطوط لوله انتقال  LPGگرم از پااليشگاه هاي فازهاي -22
 24و  13به جنوب پااليشگاه فاز  19ميدان مشترك پارس جنوبي به روش .EPC
نام کارفرمای تدبیر و فن آسیا :شرکت ايران آروين
نام کارفرمای اصلی :شرکت مهندسی و توسعه گاز ايران
محدوده سايت :پااليشگاه های فازهای  24-22و  13به جنوب پااليشگاه فاز  19میدان مشترک پارس جنوبی.

محدوده كار :
-

خدمات طراحی و مهندسی تفصیلی احداث خط لوله انتقال  LPGگرم

-

خدمات فنی و مهندسی خريد کاال

-

همكاری در اجرای پروژه (بخش  ) Eتا انتهای پروژه

تاريخ شروع پیمان  :اسفند ماه 1398
تاريخ خاتمه  :تیر ماه 1399

`

نام پروژه  :احداث تأسيسات پيگ راني و پايانه خط لوله 42اينچ نفت خام گوره /جاسك به صورت EPCC
نام کارفرما :شرکت مهندسی وتوسعه نفت ايران
محدوده سايت :استان هرمزگان -احداث تأسیسات ايستگاه دريافت و ارسال پیگ شماره  1و  2واقع در استان هرمزگان به ترتیب 40
کیلومتری شهرستان دهنگ ،کیلومتر تقريبی  596خط لوله و کیلومتر تقريبی  868خط لوله و ايستگاه ترمینال جاسك واقع در
کیلومتر تقريبی  992خط لوله گوره /جاسك

محدوده كار  :احداث تأسیسات پیگ رانی و پايانه خط لوله42

اينچ نفت خام گوره /جاسك به صورت EPCC

بخش اول -خدمات طراحی و مهندسی تفصیلی ()E
 عناوين اصلی طراحی مهندسی تفصیلی شامل :مهندسی فرايند -مواد ،خوردگی و حفاظت فنی -مهندسی مكانیك و تأسیساتساختمانی -مهندسی لوله کشی -مهندسی ابزاردقیق -مهندسی برق -مهندسی مخابرات -مهندسی سـیويل ،سـازه و معمـاری-
مهندسی ايمنی -تهیه دستورالعمل های پیش راه اندازی ،راه اندازی و بهره برداری -تهیـه کتابچـه هـای مهندسـی نگهـداری و
تعمیرات -تهیه بسته تست های کارگاهی و نقشه ها طبق ساخت -مهندسی محیط زيسـت -تهیـه بسـته تفصـیلی راه کارهـای
پدافند غیرعامل و اخذ تأيیديه سازمان پدافند غیرعامل کشور می باشد.

تاريخ شروع پیمان  :شهريور ماه 1398
تاريخ خاتمه  :اتمام

`

نام پروژه  :خدمات مشاوره نظارت عاليه و كارگاهي پروژه احداث تاسيسات دريايي و مخازن ذخيره نفت خام جاسك
نام کارفرما :شرکت مهندسی و توسعه نفت
محدوده سايت :کوه مبارک در غرب جاسك واقع شده که بصورت زمینی تقريبا مستطیلی به ابعاد تقريبی  5کیلومتر در  10کیلومتر

محدوده كار :
-

احداث پايانه نفتی بین المللی بندر جاسك با مخازن ذخیره سازی به ظرفیت  10میلیون بشكه .شامل بیست عدد مخزن
سقف شناور هر يك به ظرفیت  500هزار بشكه به همراه هدرهای ورودی و خروجی

-

تاسیسات تلمبه خانه شامل  3واحد پمپ هر واحد شامل  5عدد پمپ به  3خط لوله  48اينچ دريايی متصل به سه گوی
شناور) (SPMهريك جهت صادرات روزانه  1.5میلیون بشكه نفت خام

-

احداث خط انتقال برق به طول  85کیلومتر  230کیلوولت دو مداره از پست سیريك ( 45مگاوات )

-

احداث تاسیسات جانبی شامل واحدهای سوخت ديزل  ،اطفاء حريق  ،تصفیه پساب  ،سیستمهای کنترل و مخابرات

-

احداث ساختمانها و کمپهای اقامتی موقت و دائم ،تاسیسات تهويه مطبوع ،تاسیس جاده های دسترسی

-

احداث تاسیسات آبگیری از دريا و آب شیرين کن

تاريخ شروع پیمان  :مرداد ماه 1398
تاريخ خاتمه  :در حال پیشرفت

`

نام پروژه  :خدمات مشاوره اي جهت تهيه مشخصات و ارزيابي كيفي و فني ساخت چهار دستگاه لودينگ آرم ثابت و دو
دستگاه لودينگ آرم سيار (موبايل) به منظور بهره برداري در بنادر انزلي و امير آباد
نام کارفرما :سازمان بنادر و دريانوردی
محدوده سايت :بنادر انزلی و امیر آباد

محدوده كار :
-

مطالعات پايه شامل :دريافت اسناد باالدستی از کارفرما و بررسی آنها ،جلسه  KOMبا کارفرما و دريافت نیازهای کارفرما،
بررسی میدانی اسكله های نفتی بنادر انزلی و امیرآباد

-

مطالعات فنی شامل :تهیه مشخصات فنی لودينگ آرمهای ثابت و سیار (موبايل) بندر انزلی و امیرآباد ،ارائه دفترچه های
محاسباتی فنی و نقشه های اجرائی و ساخت لودينگ آرمهای ثابت و سیار (موبايل) بندر انزلی و امیر آباد

-

تهیه اسناد مناقصه  :تهیه ،تدوين و ارائه دفترچه ارزيابی کیفی ( ،)RFQتهیه ،تدوين و ارائه اسناد فنی مناقصه

-

خدمات ارجاع کار :ارزيابی کیفی ،ارزيابی فنی

تاريخ شروع پیمان  :دی ماه 1399
تاريخ خاتمه  :اتمام

`

نام پروژه  :انجام خدمات مشاوره صحه گذاري مدارك طراحي پايه و طراحي مدارك مهندسي تفصيلي و انجام مهندسي
خريد جهت تكميل و احداث مخازن ذخيره اتمسفريك و ساير مستحدثات و راه اندازي تاسيسات محوطه صنعتي ناحيه
خشكي ( )on shoreپايانه عسلويه شركت فراسكو عسلويه.
نام کارفرمای شرکت تدبیر فن آسیا :شرکت بنیان فرآيند بیستون
نام کارفرمای اصلی :شرکت فراسكو عسلويه
محدوده سايت :بخش خشكی سايت فرا سكو عسلويه

محدوده كار :
-

بازبینی و صحه گذاری و انجام تغییرات الزم در مدارک طراحی و مهندسی پايه موجود

-

طراحی مدارک مهندسی تفصیلی و تولید کلیه مدارک تكمیلی مورد نیاز

-

مهندسی خريد شامل تهیه مدارک بخش فنی  RFQها ،بررسی مدارک دريافتی از وندورها ،ارائه  clarificationها با
وندورها ،تهیه گزارش مقايسه فنی نهايی ،و حل و فصل مشكالت وندورها در زمان ساخت ،منظور نمودن مدارک مهندسی
وندورها در مدارک مهندسی و  final documentationپروژه.

تاريخ شروع پیمان  :اسفند ماه 1391
تاريخ خاتمه  :اسفند ماه 1392

`

نام پروژه :انجام خدمات طراحي مهندسي تفصيلي مخازن اتمسفريك ذخيره واحد آب ( )water treatmentپتروشيمي
دماوند واقع در فاز  2منطقه ويژه عسلويه.
نام کارفرما :شرکت بنیان فرآيند بیستون
نام کارفرمای اصلی :پتروشیمی دماوند
محدوده سايت :پتروشیمی دماوند واقع در فاز  2منطقه ويژه عسلويه

محدوده كار :
-

تهیه و ارائه مدارک طراحی و مهندسی تفصیلی

-

تهیه گزارشات و دفترچه های محاسبات و ديتا شیت های مرتبط با مخازن اتمسفريك ذخیره واحد آب.

-

تهیه و ارائه نقشه های اجرايی کامل به کارفرما شامل  Shop Drawingو  AS-Builtمخازن اتمسفريك ذخیره واحد
آب (شامل حداقل مدارک لیست پیوست) شامل سازه های فلزی و کارهای فلزی

-

تهیه اسناد مربوط به کلیه  Specها و  Procudureهای مورد نیاز در ديسیپلین تجهیزات ثابت.

-

تهیه لیست مصالح  MTOمخازن اتمسفريك ذخیره واحد آب هر مخزن

-

ارائه خدمات مهندسی خريد مربوط به اقالم مخازن اتمسفريك ذخیره تا انتهای فاز خريد.

تاريخ شروع پیمان  :آذر ماه 1392
تاريخ خاتمه  :ارديبهشت ماه 1393

`

نام پروژه:انجام خدمات مشاوره MCنظارت عاليه و كارگاهي احداث بخش نيروگاه سيكل تركيبي و مخازن LNG&LPG
شركت مايع سازي گاز طبيعي ايران IRAN LNG
نام کارفرما :شرکت شرکت مايع سازی گاز طبیعی ايران IRAN LNG

محدوده سايت :محل سايت مايع سازی گاز طبیعی ايران منطقه ويژه عسلويه  -کنگان

محدوده كار :
-

انجام خدمات مديريت طرح نظارت عالیه و کارگاهی احداث و اجرای قراردادهای  EPCبخش های واحد های گازی و بخار
نیروگاه سیكل ترکیبی ،بخش  ، GISترانسفرمرها و مخازن  ، LNG&LPGمخازن سوخت و ساير تجهیزات وابسته.

-

بازبینی مدارک مهندسی برای اجرای طرح

-

نظارت بر تامین کاال و انجام بازرسی های مربوطه

-

نظارت بر اجرا ،نصب ،پیش راه اندازی ،راه اندازی و تحويل موقت

تاريخ شروع پیمان  :خرداد ماه 1401
تاريخ خاتمه پیمان  :خرداد ماه 1402

`

همكاري با ساير شركتها
در خصوص ايجاد مشارکت و همكاری با ديگر شرکتهای مهندسی و پیمانكاری در راستای شرکت در مناقصات طرح و ساخت
) (EPCتالشهايی توسط اين شرکت صورت گرفته که موارد زير از اين نمونه میباشد :
-

همكاری با قرارگاه خاتم االنبیاء در رابطه با انجام خدمات مهندسی بنیادی و تهیه اسناد مناقصه برای پروژه های :


انتقال مواد از مجتمع های پتروشیمی بندر عسلويه به اسكله صادراتی (بندر پتروشیمی پارس)



ايستگاه تراکم گاز سیری



واحد تصفیه آب و آب شیرين کن شرکت آب نیرو وابسته به مجتمع پتروشیمی بندرامام



مجتمع پااليشگاه گاز پروژه  NGLخارک



اسكله صادراتی فرآورده های نفتی ماهشهر



احداث مخازن در پااليشگاه نفت آبادان

-

همكاری با شرکتهای انرژی دانا و تهران برکلی در مناقصه واحد  LPGپااليشگاه الوان بصورت EPC

-

همكاری با شرکتهای نیرو و توان  ،عامران افق و کیسون در مناقصه نیروگاه پتروشیمی ايالم بصورت EPC

-

همكاری با شرکت پیدکو در مناقصه احداث چند راهه و جداسازی گازهای همراه نفت خام و کنپرسور تزريـق گـاز بـه چاههـای
نفت و تلمبه خانه سبز آب .

`

مهندسان مشاور

تـدبير و فـن آسيا

شرکت مهندسان مشاور تدبیر و فن آسیا
آدرس :ايران ،تهران ،میدان ولیعصر (عج) ،خیابان کريم خان ،خیابان عضدی جنوبی (آبان جنوبی) ،خیابان جعفر شهری (سپند) ،پالک 70
تلفن 6 ( 021-88851686 :خط ويژه )
www.tadbirvafan.com

فكس021-88902474 :
info@tadbirvafan.com
`

کد پستی 1598685311
tadbirvafan@yahoo.com

