
پــــارس میــامی کویــر



تاریخچه ای از شرکت

شــرکت پــارس میامــی کویــر در ســال 1385 در راســتای ســند 
ــا اهــداف برنامــه چهــارم  چشــم انداز بیســت ســاله ایــران و همــگام ب
توســعه کشــور بــه جرگــه شــرکت هــای خدمــات فنــی، مهندســی و 
ــی،  ــات قبل ــه تجربی ــکاء ب ــا ات ــرکت ب ــن ش ــت. ای ــکاری پیوس پیمان
پرســنل متخصــص، تجهیــزات و ماشــین آالت الزم  و رعایــت الزامــات 
قانونــی و آییــن نامــه هــا در چندیــن پــروژه مهــم توانســت جــای 
خالــی شــرکت هــای خارجــی را کــه بــه دلیــل تحریــم، پــروژه هــا 
ــد و  ــر کن ــته پ ــو شایس ــه نح ــد، ب ــرده بودن ــا ک ــه کاره ره را نیم
ــا حرکــت صحیــح در برنامــه زمــان  ــده را ب فعالیــت هــای باقیمان
بنــدی و بودجــه پیــش بینــی شــده کارفرمــا، کامــل و بــه بهــره 

ــرداری برســاند. ب

شــرکت پــارس میامــی کویــر بــا عنایــت بــه اهمیــت نیازهــای 
ــطح  ــش س ــوزش و افزای ــر آم ــی نظی ــف اجتماع ــور، وظای کش
ــای  ــه نیازه ــه ب ــی، توج ــت محیط ــات زیس ــی، مالحظ علم
ذینفعــان پــروژه، توجــه بــه پیشــرفت هــای تکنولــوژی و بــا 
حرکــت مســتمر خــود در مســیر رســیدن بــه اهــداف ســند 
ــران  ــان ای ــور عزیزم ــتیابی کش ــداز 1404 و دس ــم ان چش
ــطح  ــاوری در س ــی و فن ــادی، علم ــگاه اول اقتص ــه جای ب

منطقــه ی آســیای جنــوب غربــی قــدم برداشــته اســت.

ــامی کویــر پــــارس میــ



اهمیت به نیاز های کشــور
زایی اشتغال 

ــرفت اجتماعی مسئولیت و پیش
مالحظات زیســت محیطی

توجه بــه نیاز کارفرما
توجه به پیشــرفت تکنولوژی

اجرای تمامی دســتورالعمل هــا و الزامات قانونی

             

اهداف و مسئولیت های مدیریت پروژه

بــه کار گیــری دانــش ، مهــارت و ابزارهــا جهــت تامیــن اهــداف 
اصلــی پــروژه

اطمینان از حرکت پروژه در مســیر صحیح زمان بندی
اطمینــان از حرکــت پــروژه در مســیر صحیــح بودجــه پیــش 

بینــی شــده
طراحی پالن ارتباطی در پروژه ها

شناسایی دقیق فعالیت های بحرانی
اطــالع رســانی دقیــق از نیازهــای کارفرمــا و ذینفعــان و 

اعضــای پــروژه
ایجاد توازن بین نیازهای مختلف ذینفعان پروژه

اطمینــان از اجرای پروژه مطابق کیفیت مورد نظر
ــن  ــروژه و تدوی شناســایی و کاهــش ریســک هــای پ

برنامــه بــرای مدیریــت آن هــا

اهداف شرکت



نُرم های فرهنگی سازمان در پارس میامی کویر

     ارزش گزاری به نیروی انســانی
    فراهم نمودن محیطی پویا و خالق برای پرســنل

    تامین امکانات رفاهی برای پرســنل
    افزایش سطح علمی
     ایجاد امنیت شــغلی

ــاال در  ــوارد ب ــت م ــا رعای ــر ب ــی کوی ــارس میام ــرکت پ ش
طــول فعالیــت هــای خــود باعــث شــده اســت کــه پرســنل 
ــود  ــف خ ــر از وظای ــا، فرات ــت کارفرم ــب رضای ــرای جل ب
ــه اهــداف الزم  ــرای دســتیابی ب ــا آنچــه ب عمــل کننــد ت
ــت  ــث رضای ــوع باع ــن موض ــه ای ــد ک ــام دهن ــت انج اس

ــت . ــده اس ــابق ش ــان س کارفرمای



حوزه های فعالیت

نفت و گاز

نیروگاه

پتروشیمی و پاالیش

صنایع



خدمات مورد ارائه

مدیریت و مشاوره پروژه

بهره برداری و نگهداشت

تامین قطعات

فنی و مهندسی

     اجرای فعالیت های ســاختمانی، نصب و راه اندازی



چارت ســازمانی رشکت پارس میامی کویر

قائم مقاممدیر عامل

سهام داران

هیئت مدیره

کارشناس امور مالی

مدیر بخش مکانیک

کارشناسان بازرگانی داخلیکارشناسان

مدیر برنامه ریزی و کنرتل پروژه مدیران پروژهکارشناسان بازرگانی خارجی

کارشناسان کنرتل پروژهرسپرستان کارگاهمدیر منایندگی

مسئول ارائه گزارشاتمعاونان کارگاهکارشناسان فروش

کارشناس امور اداری

مدیر بخش عمرانی

منابع انسانی

مدیر بخش برق و ابزار دقیق مدیر بخش پایپینگ

رسپرستان کنرتل کیفی

سوپروایزرهای اجرا

HSE رسپرستان

واحد تحقیق و توسعه رسپرستان شیفت شبرسپرستان شیفت روز واحد آزمایشگاهرانندگانکارشناسان دفرت فنیکارشناسان مالی

رسپرست ماشین آالت رسپرستان اجرارسپرست دفرت فنیمدیر مالی پروژهپیامنکاران جزء

مشاوران مدیر توسعه بازار و مناقصات HSE مدیر رئیس دفرت مدیر عاملمعاونت مالی و اداریمدیر امور حقوقی و قراردادها مدیر PMOواحد بازرگانیواحد فنی مهندسی

کارشناسان امور حقوقی و قراردادها



ها نامه  ها-تقدیر  گواهینامه 



ها نامه  ها-تقدیر  گواهینامه 



ها نامه  ها-تقدیر  گواهینامه 



ها نامه  ها-تقدیر  گواهینامه 



ها نامه  ها-تقدیر  گواهینامه 



ها نامه  ها-تقدیر  گواهینامه 



ها نامه  ها-تقدیر  گواهینامه 



شرکت اجرایی  ظرفیت 

واحدشرح ظرفیت

بتن ریزی

ساخت استیل استراکچر
نصب تجهیزات

لوله کشی

برق و ابزار دقیق

متر مکعب در سال
تن در سال

تن در سال

اینچ قطر در سال
تن در سال

۲0/000
35/000

1/500/000
4/000

 150/000



نیروگاه ها و پروژه های در حال بهره برداری

آذربایجان شرقی

زنجان

اهواز

اصفهان

یزد

بندر عباس

فارس

ایستگاه های 
تقویت فشار 
گاز هشترود

ایستگاه های 
تقویت فشار 
گاز نیک پی ایستگاه تقویت 

فشار گاز شهرضا

ایستگاه 
تقویت فشار 

گاز نائین

 ایستگاه های 
تقویت فشار 
گاز دهشیر و 

ایستگاه ندوشن
تقویت 

فشار گاز 
اهواز

ایستگاه 
تقویت فشار 
گاز حسینیه

ایستگاه 
تقویت فشار 

گاز آباده

احداث 
خط لوله 

پاالیشگاه 
بندرعباس

نصب توربو 
کمپرسور های یدک 

تاسیسات تقویت 
فشار گاز پل کله 
،پتاوه ، ارسنجان 

و جهرم 

کارفرماپروژه نوع

در حال ساخت

اتمام یافته

تامین کاال

ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز
ایستگاه تقویت فشار گاز حسینیه

ایستگاه های تقویت فشار گاز دهشیر و ندوشن

ایستگاه های تقویت فشار گاز نیک پی و هشترود

ایستگاه های تقویت فشار گاز صفاشهر و شهرضا

Alphair Acuator Valve

ایستگاه تقویت فشار گاز آباده

Balluff Displacement sensor

Govenor Way Valve

ایستگاه های تقویت فشار گاز پل کله، پتاوه، 
ارسنجان و جهرم

تعمیر، راه اندازی و نگهداشت توربوژنراتورها و 
کمپرسورهای گاز سکوی نفتی بهرگانسر

مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر
مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر

مهندسی و توسعه گاز ایران

مهندسی و توسعه گاز ایران

پاالیش نفت آبادان

مهندسی و توسعه گاز ایران

پاالیش نفت امام خمینی شازند

مهندسی و توسعه گاز ایران

پاالیش نفت آبادان

پاالیش نفت آبادان

مهندسی و توسعه گاز ایران

مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

PC

PC

EPC

C

C

C

C

P

C

C

تعمیر ، راه اندازی 
و نگهداری توربو 

ژنراتورهای سکوی 
نفتی بهرگانسر

Main Piping Package , accessories and
interconnecting for steel making plant 

شرکت فوالد جهان آرا اروند

مهندسی و توسعه گاز ایرانایستگاه تقویت فشار گاز نائین EPC

پاالیش نفت بندرعباسخطوط لوله بهره برداری پاالیشگاه بندرعباس C

راه اندازی توربوکمپرسورهای واحد 
کت کراکر

بهره برداری و نگهداشت توربین های 
پاالیش نفت آبادانبخاری و کمپرسورهای واحد سوم C

P

P

P



پروژه ها ی در حال اجرا

NIPM/PL941009 : شماره قرارداد
ــای  ــرح ه ــت ط ــرکت مدیری ــذار( : ش ــرمایه گ ــا )س کارفرم

ــر ــی نفتانی صنعت
مشــاور : شرکت مهندسین هیربدان

سرمایه پذیر : شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مدت اولیه پیمان : 19 ماه

زمان شروع : تیر 95
: خوزستان محل اجرا 

موضوع پیمان : تامین مصالح و تجهیزات و ســاخت ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز

بسترسازی عملیات   )1
40،000m3 :خاکبرداری  

 170،000m3 :خاکریزی  

134ton :ساخت و نصب فنس  

عمرانی عملیات  انجام   )۲
17000m3 :بتن ریزی   

9500m2 :معماری   

   محوطه سازی
مکانیکال عملیات  انجام   )3

500ton :ســاخت و نصب استراکچر   
1500ton :نصب تجهیزات   
پایپینگ عملیات  انجام   )4

 58000dia⁄inch :جوشکاری   
5( انجــام عملیات برق و ابزار دقیق

 230km :کابل کشی
6( پیش راه اندازی و راه اندازی

تجهیزات برخی  7( خرید 

مشخصات پروژه

خوزستان



پروژه ها ی در حال اجرا  

NIPM/PL941009 : شماره قرارداد
PC : نوع پیمان

ــای  ــرح ه ــت ط ــرکت مدیری ــذار( : ش ــرمایه گ ــا )س کارفرم
ــر ــی نفتانی صنعت

مشــاور : شرکت مهندسین هیربدان
سرمایه پذیر : شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

مدت اولیه پیمان : 19 ماه
زمان شروع : تیر 95

: خوزستان محل اجرا 

بسترسازی عملیات   )1
700،000m3 :خاکبرداری    

 60،000m3 :خاکریزی    
134ton :ســاخت و نصب فنس    

عمرانی عملیات  انجام   )۲
18000m3 :بتن ریزی     

9500m2 :معماری     
     محوطه سازی

مکانیکال عملیات  انجام   )3
500ton :ســاخت و نصب استراکچر     

1500ton :نصب تجهیزات     
پایپینگ عملیات  انجام   )4

 58000dia⁄inch :جوشکاری     
5( انجــام عملیات برق و ابزار دقیق

 230km :کابل کشی     
6( پیش راه اندازی و راه اندازی

تجهیزات برخی  7( خرید 

موضوع پیمان : تامین مصالح و تجهیزات و ســاخت ایستگاه  تقویت 
فشار گاز حسینیه

خوزستان

مشخصات پروژه



یافته اتمام  پروژه های 

شماره قرارداد : 790800
EPC : نوع پیمان

کارفرما : شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مدت اولیه پیمان : 1۲ ماه

زمان شروع : مهر 93
محل اجرا  : اصفهان

موضوع پیمان : طراحی ، تامین کاال و ســاخت ایستگاه تقویت فشار گاز نائین 

تفضیلی و طراحی  مهندسی   )1
تجهیزات ۲( خرید 

عمرانی عملیات  تکمیل   )3
مکانیکال عملیات   )4

1500ton :نصب تجهیزات   
500ton :ساخت و نصب استراکچر فلزی   

5( انجام عملیات پایپینگ
 58000dia⁄inch :جوشکاری   

6( عملیات ابزار برق و ابزار دقیق
 220km :کابل کشی   

7( پیش راه اندازی
8( راه اندازی

پروژه مشخصات 

اصفهان



یافته  اتمام  پروژه های 

790641 شماره قرارداد : 
EPC : نوع پیمان

کارفرما : شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مدت اولیه پیمان : ۲4 ماه

زمان شروع : آبان 89
محل اجرا : اصفهان - یزد

تفضیلی و طراحی  مهندسی   )1
تجهیزات ۲( خرید 

عمرانی عملیات  انجام   )3
مکانیکال عملیات  انجام   )4
پایپینگ عملیات  انجام   )5

6( انجــام عملیات برق و ابزار دقیق 
7( پیش راه اندازی و راه اندازی

موضوع پیمان : طراحی ، تامین کاال و ســاخت ایستگاه های 
تقویت فشار گاز دهشیر و ندوشن

پروژه مشخصات 

یزد

اصفهان



یافته اتمام  پروژه های 

شماره قرارداد : پ ن ب ع 1357/93/83
C : نوع پیمان

کارفرما : شــرکت پاالیش نفت بندرعباس
مدت اولیه پیمان : 6 ماه

زمان شروع : اردیبهشت 94
محل اجرا  : هرمزگان

پایپینگ عملیات  انجام   )1

۲( ساخت و پایه گذاری ساپورت

3( ساخت و جاگذاری تجهیزات 

پروژه مشخصات 

هرمزگان

موضوع پیمان : احداث خطوط لوله جدید پاالیشــگاه بندرعباس



یافته اتمام  پروژه های 

شماره قرارداد : 79073۲
C : نوع پیمان

کارفرما : شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مدت اولیه پیمان : 1۲ ماه

زمان شروع : دی 91
محل اجرا : زنجان - آذربایجان شــرقی

1( انجــام عملیات مکانیکال و نصب

۲( انجــام عملیات برق و ابزار دقیق

3( پیش راه اندازی و راه اندازی

موضوع پیمان : عملیات اجرایی نصب توربو کمپرســورهای 
یدک ایســتگاه های تقویت فشار گاز نیک پی و هشترود

پروژه مشخصات 

زنجان

آذربایجان شرقی



یافته اتمام  پروژه های 

شماره قرارداد : 790690
C : نوع پیمان

کارفرما : شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مدت اولیه پیمان : 5 ماه

زمان شروع : دی 90
محل اجرا  : شیراز

عمرانی عملیات  انجام   )1

۲( انجــام عملیات مکانیکال و نصب

3( انجــام عملیات برق و ابزار دقیق

4( پیش راه اندازی و راه اندازی

پروژه مشخصات 

شیراز

موضوع پیمان : عملیات اجرایی نصب توربو کمپرســور یدک ایســتگاه تقویت فشار گاز آباده



پروژه های اتمام یافته

شماره قرارداد : 790646 
C : نوع پیمان

کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
زمان شروع : آذر 89

محل اجرا : شیراز

1( انجــام عملیات مکانیکال و نصب

۲( انجــام عملیات برق و ابزار دقیق

3( پیش راه اندازی و راه اندازی

پروژه مشخصات 

شیراز

موضوع پیمان : عملیات اجرایی نصب توربو کمپرســورهای یدک 
ایســتگاه تقویت فشــار گاز پل کله ، پتاوه ، ارسنجان ، جهرم



شماره قرارداد : ۲495 /161۲
C : نوع پیمان

ــا : شــرکت مهندســی و ســاخت تاسیســات دریایــی  کارفرم
ایــران

زمان شروع : آبان 88
محل اجرا  : ســکوی نفتی بهرگانسر

1( انجام عملیات تعمیرات توربو ژنراتورها

۲( عملیات راه اندازی

3( عملیات بهره برداری

پروژه مشخصات 

A D/

شایان ذکر اســت تمامی عملیات فوق بدون نیاز به حضور 

سوپروایزرهای شــرکت سازنده انجام پذیرفته است.

یافته اتمام  پروژه های 

موضوع پیمان: انجام عملیات تعمیر ، راه اندازی و نگهداری توربوژنراتورها و کمپرســورهای گاز بهرگانســر

خلیج فارس



شماره قرارداد : 96/71/4843 
C : نوع پیمان

کارفرما : شــرکت پاالیش نفت آبادان
زمان شروع : 89 

: خوزستان محل اجرا 

Man-Turbo نصــب و راه اندازی توربین های بخار

پروژه مشخصات 

موضوع پیمــان: نصب و راه اندازی توربین های بخاری واحد 
آبادان پاالیشگاه  سوم 

خوزستان

شایان ذکر اســت تمامی عملیات فوق بدون نیاز به حضور 
سوپروایزرهای شــرکت سازنده انجام پذیرفته است.

یافته اتمام  پروژه های 

)1



شماره قرارداد : 96/74/4864
C : نوع پیمان

کارفرما : شــرکت پاالیش نفت آبادان 
مدت اولیه پیمان : 6 ماه

زمان شروع : 90
محل اجرا  : خوزستان

و  بخــار  هــای  توربیــن  نگهداشــت  و  بــرداری  بهــره   )1
Man Turbo کمپرســورهای 

 ۲( آموزش پرســنل مقیم کارفرما

پروژه مشخصات 

خوزستان

شایان ذکر اســت تمامی عملیات فوق بدون نیاز به حضور 
سوپروایزرهای شــرکت سازنده انجام پذیرفته است.

موضوع پیمان: نگهداشــت و بهره برداری از توربین های بخاری و کمپرســورهای واحد سوم پاالیشگاه آبادان

یافته اتمام  پروژه های 



ها نمایندگی 

ATTA

LST



نمایندگی ها

EDERLANOX

LST




