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مشاور واحدهای پاالیشگاهی نفت، گاز پیش مهندسی

مطالعات امكان سنجی طرح ها

کنترل پروژه
طراحی پایه

طراحی تفضیلی
مهندسی کارگاهی

مهندسی خرید و تأمین کاال

نظارت کارگاهی و عالیه

مهندسی پیش راه اندازی

مهندسی طرح های توسعه ای

مهندسی تعمیرات

و مدیریت پیمان

 و صنایع پتروشیمی
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مشاور ترمینالهای مخازن ذخیره سازی

نفت و گاز

پیش مهندسی

مطالعات امكان سنجی طرح ها

کنترل پروژه
طراحی پایه

طراحی تفضیلی
مهندسی کارگاهی

مهندسی خرید و تأمین کاال

نظارت کارگاهی و عالیه

مهندسی پیش راه اندازی

مهندسی طرح های توسعه ای

مهندسی تعمیرات

و مدیریت پیمان
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مرکز ملی تأیید صالحیت ایران

17020 تأیید صالحیت شده بر اساس استاندارد ایزو
بازرسی فنی، مشاوره و آموزش در زمینه های:

جرثقیل های برجیجرثقیل های برجی

آسانسورهای کارگاهی
جرثقیل های متحرك

جرثقیل های سقفی

جرثقیل های دروازه ای

جرثقیل های فراساحلی

جرثقیل های بارج

جرثقیل های بندری

لیفتراك

ماشین آالت حمل بار

ماشین آالت راهسازی

تجهیزات کمك باالبری

مورد تأیید سازمان ملی استاندارد

رتبه بازرسی فنی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مهندسی و بازرسی 

09121465523همراه:
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مشاور خطوط انتقال نفت و گاز

پیش مهندسی

مطالعات امكان سنجی طرح ها

کنترل پروژه
طراحی پایه

طراحی تفضیلی
مهندسی کارگاهی

مهندسی خرید و تأمین کاال

نظارت کارگاهی و عالیه

مهندسی پیش راه اندازی

مهندسی طرح های توسعه ای

مهندسی تعمیرات

و مدیریت پیمان

کدپستی: 1431614436 طبقه سوم، واحد 7



کالیبراسیون مخازن ذخیره و میترینگ
کالیبراسیون مخازن عمودی

کالیبراسیون مخازن کروی و افقی
کالیبراسیون مخازن جایگاه های سوخت

کالیبراسیون سطح سنج های التراسونیك و راداری مخازن

LG-TG))

کالیبراسیون دبی سنج های خطوط لوله

مورد تأیید وزارت نفت، اداره کل نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتی

مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

0912146552309127247323- همراه:
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بازرسی فنی مخازن ذخیره

اندازه گیری نشست مخازن

بازرسی فنی پایپینگ و خطوط لوله

بازرسی فنی سیستم ایمنی و اطفاء حریق

بازرسی فنی سیستم برق و ابزار دقیق

بازرسی فنی خوردگی و رنگ

بازرسی فنی ساختمانها و تاسیسات ترمینال های نفتی

انجام تست های غیر مخرب

MFL کف مخازن

کالیبراسیون مخازن ذخیره

تهیه دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات تجهیزات

های جوشكاریWPSتهیه 

کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری مخازن

بازرس فنی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد

بازرس فنی مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بازرس فنی مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی

بازرس فنی مورد تأیید شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

بازرسی فنی ترمینال های نفت و گاز

مهندسی و بازرسی 
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مهندسی و بازرسی 

بازرسی دیگ های بخار

 مخازن تحت فشار

 مخازن ذخیره

بازرس تأیید صالحیت شده بر اساس استاندارد ایزو17020

بازرس مورد تأیید سازمان ملی استاندارد

بازرس مورد تأیید مرکز ملی تأیید صالحیت ایران

رتبه بازرسی فنی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 بازرسی حین ساخت، بهره برداری

  و تعمیرات در زمینه های:

بازرسی دیگ های بخار، آب داغ و آبگرم

بازرسی مخازن تحت فشار

بازرسی مخازن ذخیره

بازرسی رنگ و خوردگی

انجام تست های غیر مخرب

تهیه دستورالعمل های جوشكاری

تأیید صالحیت جوشكاران

کالیبراسیون تجهیزات ایمنی روی مخازن

اندازه گیری نشست مخازن

MFL کف مخازن

09121465523همراه:
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IRATEC
مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

مهندسی و بازرسی 

کالیبراسیون سیستمهای میترینگ

کالیبراسیون سطح سنجهای مخازن

اندازه گیری مخازن جایگاه های سوخت (دیپ گیری)
صحت سنجی سیستمهای اندازه گیری مخازن
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مرکز ملی تأیید صالحیت ایران

17020 تأیید صالحیت شده بر اساس استاندارد ایزو

مهندسی و بازرسی 

برگزاری دوره های آموزشی بازرسی و اپراتوری در زمینه های:

جرثقیل های برجیجرثقیل های برجی

آسانسورهای کارگاهی
جرثقیل های متحرك

جرثقیل های سقفی

جرثقیل های دروازه ای

جرثقیل های فراساحلی

جرثقیل های بارج

جرثقیل های بندری

لیفتراك

ماشین آالت حمل بار

ماشین آالت راهسازی

تجهیزات کمك باالبری

مورد تأیید سازمان ملی استاندارد

رتبه بازرسی فنی از سازمان برنامه و بودجه کشور

09121465523-09123751362همراه:
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مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

صدور گواهینامه اپراتوری
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