
IRATEC KISH
ENGINEERING COMPANY

 مهندسی و بازرسی



تاسیسات و ساختمان

 زمینه هاي فعالیتهاي مهندسی شامل

 ترمینال مخازن ذخیره

 پایانه هاي نفت و گاز

واحد هاي پاالیشگاهی و پتروشیمی

 تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی

خطوط انتقال نفت و گاز

ماشیسن آالت و تجهیزات بندري

تاسیسات و ساختمان

بندرسازي، اسکله سازي و الیروبی

ترمینال هاي کانتینري

سکوهاي دریایی

ماشین آالت و تجهیزات دریایی

ماشین آالت و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

:

مشاور بازسازي، تامین، نگهداري نصب و راه اندازي شناور هاي دریایی

مشاور بازسازي، تامین، نگهداري نصب و راه اندازي ماشین آالت بندري

مشاور بازسازي، تامین، نگهداري نصب و راه اندازي تاسیسات اطفاء حریق در بنادر

مشاور بازسازي، تامین، نگهداري نصب و راه اندازي سیستم هاي مخابراتی و الکترونیکی بنادر

مشاور بازسازي، تامین، نگهداري نصب و راه اندازي تاسیسات و ابنیه هاي بندري

) تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار هاي مدیریت دارایی هاي فیزیکی   نگهداشت تجهیزات )

مشاور طرح هاي بانکی و سرمایه گذاري

تهیه طرح هاي توجیهی و امکانسنجی

نظارت بر اجراي طرح هاي سرمایه گذاري

نگهداري و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی

نگهداري و تعمیرات تاسیسات اطفاء حریق

 نگهداري و تعمیرات ساختمان ها

کالیبراسیون مخازن ذخیره

 هاى میترینگ

هلى دك

بازرسى فنى



 مشخصات عمومی شرکت :

موضوع فعالیت: 



 لیست مشتریان عمده :

 شرکت نفت و گاز پارس

ماشین سازي اراك

انبار نفت تهران

یاسمین مروارید

پترو پایدار ایرانیان

نیروگاه جنوب اصفهان

پتروشیمی ایالم

شرکت فرآب

شرکت بهنادبنا

 پاداد

سازمان هواپیمایى کشور
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بازرسى فنى هلى پورتها

برررسى فنى مستندات هلى پورت
بررسى و تایید نقشه سازه هلى پورت

HLO ارزیابى و بررسى مستندات و گواهینامه هاى
انطباق الزامات قانونى و مستندات متقاضى

بازرسى میدانى از هلى پورت
انجام تست هاى غیر مخرب از سازه هلى پورت

انجام ضخامت سنجى و بازرسى رنگ و خوردگى سازه هلى پورت
رت بررسى عالئم، موانع، فاصله ها و جانمایى هلى پو

بازرسى تاسیسات و تجهیزات ایمنى هلى پورت

س :  بازرسى فنى بر اسا

انکس 14 ایکائو جلد 2
دستورالعمل 4314، ممیزى هلى پورت ها - سازمان هواپیمایى کشور

تهیه گزارش بازرسى و ممیزى
صدور گواهینامه بازرسى هلى پورت

Technical review of heliport documentation
Check and approve of Heliport structure  
Evaluate and review documentation and certifications HLO 
Compliance with legal requirements and applicant documentation 
Field inspection of Heliport
Perform non-destructive tests
Perform thickness measurement and paint inspection
Layout and Marking Control 
Inspection of safety facilities and equipment
Prepare inspection and audit reports
issuing the inspection certificate

Technical inspection of heliports
Based on Annex 14 ICAO
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■ Studies and procurement of tender documents

■ Basic & Detail engineering

■ Workshop supervision

■ Contract management

■ Procurment

■ Workshop engineering

■ Pre-commissioned Engineering

■ Construction & Installation

■ Feasibility/ pre-engineering

■ EPC Prpjects
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