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 پروژه هاي انجام شده
 پروژه موضوع تعداد کارفرما مشاور محل نصب

 اوره و آمونیاك سوم رازي ییشیمیا مواد تزریق پکیج PIDEC PIDMCO 3 ماهشهر بندر

 پاالیشگاه آبادان شیمیایی مواد تزریق پکیج PIDEC AORC 10 آبادان پاالیشگاه

 کنیا برق مولد نیروگاه شیمیایی دموا تزریق پکیج KenGen 1 فراب کنیا برق نیروگاه

 آمونیاك و اوره -شیراز پتروشیمی شیمیایی مواد تزریق پکیج PIDEC PIDMCO 4 شیراز پتروشیمی

 خارگ MEG شیمیایی مواد تزریق پکیج PIDEC PIDMCO 3 خارگ 

 آبادان پاالیشگاه شیمیایی مواد تزریق پکیج PIDEC AORC 4 آبادان پاالیشگاه

 آبادان پاالیشگاه شیمیایی مواد تزریق پکیج PIDEC AORC 3 آبادان پاالیشگاه

 اصفهان پاالیشگاه شیمیایی مواد تزریق پکیج PIDEC EORC 1 اصفهان پاالیشگاه

 آبادان پاالیشگاه شیمیایی مواد تزریق پکیج PIDEC AORC 3 آبادان پاالیشگاه

 بندرعباس پاالیشگاه شیمیایی مواد تزریق پکیج PIDEC NIOEC 20 بندرعباس پاالیشگاه

 جنوبی پارس 19 فاز شیمیایی مواد تزریق پکیج POGC 32 پتروپارس، سازه، نارگان بندرعسلویه
ON SHORE 

 (LNG)ایران گاز سازي مایع شیمیایی مواد تزریق پکیج IRAN LNG 10 ناردیس بندرعسلویه

 لرستان پتروشیمی شیمیایی مواد تزریق پکیج PIDMCO 3 آذراب لرستان پتروشیمی

 مهاباد پتروشیمی شیمیایی مواد تزریق پکیج PIDMCO 3 آذراب مهاباد پتروشیمی

 گچساران ایستگاه تقویت فشار گاز  شیمیایی مواد تزریق پکیج NISOC 1 دریا ساحل گچساران

 HOMS آذراب سوریه
REFINERY 3 حمص پاالیشگاه شیمیایی مواد تزریق پکیج 

پکیج خنک کننده  HEDCO NPC/ PIDMCO 1 ماهشهر   اوره و آمونیاك سوم رازي
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 پروژه هاي انجام شده
 پروژه موضوع تعداد کارفرما مشاور محل نصب

 آمونیاك

 و 20 ،19 فاز سکوهاي
21 

 جنوبی پارس 21 و 20 ،19 فاز شیمیایی مواد تزریق پکیج POGC 12 شرکت تاسیسات دریایی
OFF SHORE 

 خشت نفت توسعه شیمیایی مواد تزریق پکیج OEID ICOFC 4-صدرا خشت

 خارگ NGL شیمیایی مواد تزریق پکیج IOOC 3 پترو ساحل خارگ

 جنوبی پارس 21 و 20 فاز شیمیایی مواد تزریق پکیج OIEC POGC 3-موجان بندرعسلویه
ON SHORE 

 مروارید پتروشیمی شیمیایی مواد تزریق پکیج PIDEC-MES PIDMCO 2 بندرعسلویه

 ري -کاشان -خط لوله نائین شیمیایی مواد تزریق پکیج NIOEC 1 دانیال پترو نائین

 پتروشیمی انتخاب شیمیایی مواد تزریق پکیج Entekhab Co. 3 ارکان ساختار برتر بندرعسلویه

 POGC 8 DRY GAS SEAL مپنا (توگا) بندرعسلویه
PANELS 

 ON پارس جنوبی 24و  22، 13فاز 
SHORE 

 آمونیاك و اوره -شیراز پتروشیمی سردکننده آمونیاك پکیج PIDEC PIDMCO 1 شیراز پتروشیمی

 رازي پتروشیمی سردکننده آمونیاك پکیج HEDCO PIDMCO 1 بندر ماهشهر

پارس  19سکوهاي فاز 
 POGC 2 Sprinkler شرکت تاسیسات دریایی جنوبی

 جنوبی پارس 19 فاز
OFF SHORE 

 پتروشیمی بوشهر شیمیایی مواد تزریق پکیج PIDEC BUPC 3 بندرعسلویه

 21و  20سکوهاي فاز 
 POGC 2 Sprinkler شرکت تاسیسات دریایی نوبیپارس ج

 جنوبی پارس 21و  20 فاز
OFF SHORE 

 نیروگاه پرند شیمیایی مواد تزریق پکیج IPDC 12 مپنا بویلر تهران

 بویلر 20طرح  شیمیایی مواد تزریق پکیج IPDC 36 مپنا بویلر بندرعسلویه
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 پروژه هاي انجام شده
 پروژه موضوع تعداد کارفرما مشاور محل نصب

 POGC 1 Compressor مپنا (توگا) بندرعسلویه
Washing System 

 ON پارس جنوبی 24و  22، 13فاز 
SHORE 

 PIDEC Hengam بندر عسلویه 
وش��  پ��

كيج تزر�ق مواد پ 8
ي ش�م�ا يي  

 هنگام 

پكيج تزر�ق مواد  Shiraz Sadid NIOEC 1 بندر چابهار 
ي ش�م�ا يي  

به  یسوخت رسان نچیا 14خط لوله 
 چابهار روگاهین

 Faradast Energy بندر عباس 
Falat 

ارە خلیج نفت ست
 فارس

 بندرعباس يگاز عاناتیم شگاهیپاال پكيج بو دار کردن گاز 1

 کنگان 
EIED/Mapna 

Boiler & 
Equipment 

وش کنگان  ��پ�� پكيج تزر�ق مواد  3 
ي ش�م�ا يي  

 کنگان تیو آفسا یتیلیوتی

وش�� جم  جندي شاپور عسلویه   Actrene Injection 1 پ��
Package JAM ABS & Rubber Plant 

 2 پاال�شگاە اصفهان  نیرپارس اصفهان 
Red & Blue dye 

Injection 
Packages 

 پاالیشگاه اصفهان 

 توس
و  یشرکت مهندس

 زاتیو تجه لریساخت بو
 مپنا

IRAN POWER 
DEVELOPMENT 

Co. 
پكيج تزر�ق مواد  12

ي ش�م�ا يي  
 نیروگاه توس

 پتروشیمی بوشهر  نازل تزر�ق  EIED BUPC 7 عسلویه 

  اصفهان
و  یشرکت مهندس

 زاتیو تجه لریساخت بو
 مپنا

فوالد مبارکه 
 اصفهان

پكيج تزر�ق مواد  1
ي ش�م�ا يي  

 پتروشیمی مبارکه 

 اردبیل 
و  یشرکت مهندس

 زاتیو تجه لریساخت بو
 مپنا

پكيج تزر�ق مواد  12 سبالن برق ام�د 
ي ش�م�ا يي  

 نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن 

زر�ق مواد پكيج ت P.O.G.C 1 ناردیس عسلویه 
ي ش�م�ا يي  

Assaluye Condensate 
Storage Tank Farm 

 LPG Odorant 1 پاال�شگاە اصفهان نیر پارس  اصفهان 
injection 

 اصفهان شگاهیپاال

پاال�ش پارس�ان  HEDCO عسلویه 
 سپهر

پكيج تزر�ق مواد  5
ي ش�م�ا يي  

PARSIAN C2 RECOVERY & 
FRACTIONATION PROJECT 
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 پروژه هاي انجام شده
 پروژه موضوع تعداد کارفرما مشاور محل نصب

و  EIED کنگان  پاال�ش کنگان پ�� پكيج تزر�ق مواد  5 
ي ش�م�ا يي  KANGAN Utility & Offsite 

رازیش یمیپتروش شیراز  از  وش�� ش�ی پكيج تزر�ق مواد  1 پ��
ي ش�م�ا يي  

 پتروشیمی شیراز 

 Water Washing 7 مپنا  توگا  
System 

Industrial Turbine Washing 
Skid 

شرکت کنترل فرایند  ایالم 
وش��  رادمان ا�المپ��  10 Water Chamber ILAM OLEFIN PLANT 

PROJECT 

پكيج تزر�ق مواد  3 مپنا  مپنا بویلر  چابهار 
ي ش�م�ا يي  MOKRAN BOILER PLANT 

وش PIDEC بندر دیر متانول   ��پ��
 کاوە

ق�نازل تزر  1  پتروشیمی متانول کاوه  

لریمپنا بو ارومیه   MAPNA MD2 9  پكيج تزر�ق مواد
ي ش�م�ا يي  URUMIEH BOILER PLANT 

پكيج تزر�ق مواد  9 آفاق انرژی پارس  مپنا بویلر  بندر رمیله 
ي ش�م�ا يي  RUMAILA BOILER PLANT 

 


