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گذشــته /حال / آینده

شرکت پناه صنعت پارت از سال 1381 پا به صحنه اجرای پروژه های پیمانکاری صنعت نفت گذاشته و از ابتدای امر به طور 

مستمر به عنوان پیمانکار بخش خصوصی در انجام پروژه های  زیربنایی کشور حضور داشته است.

ــت  ــاش و هم ــا ت ــران، ب ــیمی ای ــع پتروش ــعه صنای ــت توس ــرکت مدیری ــد ش ــورد تایی ــکار م ــوان پیمان ــه عن ــارت ب ــت پ ــاه صنع پن

مهندســان و متخصصــان خــود و بــا بهــره گیــری از یکــی از بزرگتریــن و بــه روز تریــن مجموعــه هــای ماشــین آالت توانســته اســت 

بیــش از 22 پــروژه زیــر بنایــی را در نقــاط مختلــف کشــور در زمینــه واحدهــای پتروشــیمی، پاالیشــگاهی، ایســتگاه هــای تقویــت 

فشــارگاز، واحدهــای ذخیــره ســازی فــراورده هــای نفتــی و غیــره، اجــرا نمایــد.

برای کسب اطاعات بیشتر به آدرس www.panahsanat.com مراجعه فرمایید.

چشم انداز ما
قرار گرفتن شرکت پناه صنعت پارت در لیست 400 شرکت برتر پیمانکاری دنیا براساس فهرست ENR  تا سال 2035

ماموریت ما
شرکت پناه صنعت پارت ارائه دهنده خدمات طراحی و مهندسی، تامین و تدارکات، ساخت و نصب و راه اندازی برای کلیه ی بخش 

های خصوصی و دولتی کارفرمایی در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی، راه و باند، آب، ابنیه، تاسیسات و تجهیزات با تمرکز بر 

بازارهای داخلی و سایر کشورهای همجوار با استفاده از به روزترین زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.

این مهم با تکیه بر مزیت رقابتی شامل چابکی سازمان، استفاده از نیروی متخصص و متعد، تعامل مؤثر با کارفرمایان و مدیریت 

مناسب بودجه ی پروژه محقق می شود.

توجه به نیازها و انتظارات کارکنان و نظام شایسته ساالری به همراه توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی، محیط زیست و تصویر 

جامعه از برند سازمان جهت ایجاد رشد و سودآوری پایدار در تمامی زمینه های شرکت جزء ارکان اصلی سازمان می باشد.

ارزش های کلیدی ما
  احترام متقابل در فضای کاری      مشتری مداری     ارائه خدمات با کیفیت مطلوب

 ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان   رعایت الزامات HSE   انضباط کاری

تخصص ها
) گواهینامه صاحیت پیمانکاری(

رشته نفت و گاز                          پایه 1

رشــته ســاختمان و ابنیــه             پایــه 1 

رشــته تاسیســات و تجهیــزات       پایــه 1

تعداد پرســنل                      1200 نفر

پناه صنعت پارت )سهامی خاص(

آدرس: تهران، خیابان سئول شمالی، شهرک سئول، خیابان نسترن، کوچه دوم غربی، پاک 2

info@panahsanat.com :تلفن:88030035 - 88042202         پست الکترونیک

شناسه ملی: 10103۷43۷85               شماره ثبت: 331۶۷1

درباره ما

زمینه اصلی فعالیت

 تامین مالی، طراحی و مهندسی، تدارکات و خرید، ساخت و نصب و 

راه اندازی پروژه های زیربنابی صنعتی



صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی 
امــور پیمانــکاری مربــوط بــه تاسیســات ســرچاهی، فــرآوری و پاالیــش نفــت و گاز و صنایــع گاز و گاز مایــع و تزریــق گاز و آب، 
صنایــع پتروشــیمی، مخــازن ذخیــره ســازی نفتــی، خطــوط انتقــال نفــت و گاز، تلمبــه خانــه هــای نفــت و ایســتگاه هــای تقویــت 

فشــار گاز، ســازه هــای دریایــی نفــت و گاز و نظایــر آن.

صنعت ساختمان و ابنیه
امور پیمانکاری مربوط به سازه های ساختمانی و ابنیه عمومی، محوطه ها، دیوارها، پیاده رو ها و نظایر آن.

پناه صنعت پارت جزء پیمانکاران اجرایی
 مورد تایید شرکت مدیریت توسعه صنایع 

پتروشیمی است.

صنعت راه و ترابری
 امــور پیمانــکاری مربــوط بــه ســاخت راه هــا نظیــر راه هــای اصلــی و فرعــی، بزرگــراه هــا، آزادراه هــا بــه راه هــای ریلــی ، بانــد 
فــرودگاه، سیســتم هــای انتقــال هوایــی پایــه دار، تونــل هــا، پــل هــا، راه هــای زیرزمینــی و سیســتم هــای حمــل و نقــل تهیــه، 

نصــب، نگهــداری و تعمیــر تجهیــزات و راهــداری و عملیــات آســفالتی و نظایــر آن.

شــرکت پنــاه صنعــت پــارت در طــول 20 ســال ســابقه فعالیــت 
خــود در صنعــت پیمانــکاری کشــور، توانســته اســت تجــارب 

ــد. ــب نمای ــف کس ــع مختل ــمندی را در صنای ارزش

ها تخصص 



طراحی و مهندسی :
آمــاده ســازی بســته هــای طراحــی  مفهومــی ، پیشــرو ، پایــه و تفضیلــی ، مهندســی خریــد، رویــه هــای پیــش راه انــدازی و نظایــر 
آن کــه بــرای تحقیــق الزامــات پــروژه بــر اســاس کــد و اســتاندارد هــا، مقــررات، عوامــل اقتصــادی، ایمنــی ، محیــط زیســت و 

قابلیــت اطمینــان مــی باشــد شــامل ولــی نــه محــدود بــه مــوارد ذیــل اســت:

: Conceptual Design طراحی مفهومی
طراحــی اولیــه جهــت امــکان ســنجی شــامل ظرفیــت هــای عملیاتــی )خــوراک و محصــوالت (، غربالگــری فــن آوری هــای فرآینــد، 
مطالعــات انتخــاب محــل ســایت، تهیــه اســناد بنیــادی )PFD(، برنامــه اولیــه پــروژه )ســطح یــک ( و بــرآورد هزینــه هــا )بودجــه(

: Front End Engineering Design طراحی مهندسی پیشرو
• تهیــه Data sheet هــای مکانیکــی تجهیــزات اصلــی ، بــر اســاس مشــخصات فرآینــدی کــه در برگیرنــده کلیــه الزامــات کــد هــا 

و اســتانداردهای الزم بــرای پــروژه مــی باشــد.

• تهیۀ بسته های مناقصه برای تجهیزات اصلی

• توسعه P&ID و UDD ها جهت استفاده در فاز مهندسی تفضیلی

• توسعه نقشه های plot plan و مناطق خطرناک.

• تهیــه مســیر هــای اولیــه لولــه هــای ســایز بــزرگ، مســیر هــای اصلــی کابــل هــای ابــزار دقیــق، بــرق و جانمایــی کلیــه ســاختمان 
هــای صنعتــی، غیــر صنعتــی و Pipe Rack هــا

• و به طور کلی، تمام مطالعاتی که باید قبل از سفارش تجهیزات اصلی انجام شود.

شــرکت مــا بــه همــراه شــرکا و همــکاران راهبــردی خــود قــادر اســت تــا طیــف وســیعی از خدمــات فنــي و 
مهندســی را در صنایــع گوناگــون ارایــه نمایــد کــه از مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:

خدمات

صنعت تاسیسات و تجهیزات
شــهری،  گازرســانی  شــبکه  بــه  مربــوط  پیمانــکاری  امــور   
ــای  ــتم ه ــدها، سیس ــی س ــی و هیدرومکانیک ــات مکانیک تاسیس
ــاختمان )آب، گاز،  ــزات س ــات و تجهی ــاختمان، تاسیس ــد س تبری
بــرق ، فاضــاب(، سیســتم هــای هشــدار دهنــده، سیســتم هــای 
ارتباطــی و مخابراتــی، ماســه پاشــی، حفاظــت کاتودیــک، پوشــش 

و نظایــر آن.

صنعت آب 
امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه های آبی 
و سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های 
توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضاب 
بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ، شبکه های جمع آوری و 
انتقال فاضاب. کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، 

سازه های دریایی و ساحلی و نظایر آن

گواهینامه صالحیت پیمانکاري
جناب آقاي  حسن  فالح

مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و ساختمانی پناه صنعت پارت
شماره ثبت 331671

شناسه ملی 10103743785
با استناد به مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران و با توجه به احراز شرایــــط الزم و تأیید صالحیت آن 
شرکت در سامانه جامع تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی اجرایی، به این وسیله صالحیت آن شرکت براي انجام امور پیمانکاري به شــرح زیر 

اعالم می گردد.
با تعداد 4 کار مجاز رشته ساختمان و ابنیه پایه 1
با تعداد 4 کار مجاز رشته نفت و گاز پایه 1
با تعداد 4 کار مجاز رشته تاسیسات و تجهیزات پایه 1
با تعداد 3 کار مجاز رشته راه و ترابري پایه 3

رعایت قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 1383/11/17 ، آیین نامه هاي اجرایی مربوطه و ظرفیت کاري مجاز در زمـان ارجاع کار 
توسط آن شرکت ضروري است.

پایه یک رشته «نفت و گاز» این شرکت در زیررشته «خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه هاي نفت و گاز» و «پاالیشگاه هاي نفت و گاز 
و پتروشیمی»  است و این شرکت مجاز است در زیررشته هاي دیگر رشته «نفت و گاز» با پایه هاي پایین تر فعالیت کند. 
سیدجواد قانع فر

رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاوران و پیمانکاران
این گواهینامه از تاریخ صدور تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ 1404/01/25 معتبر می باشد.

هرگونه تغییر در ارکان و سهام شرکت و اطالعات امتیازآوران (مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان امتیازآور)، باید حداکثر ظــرف سه ماه در •
سامانه ساجات (http://sajat.mporg.ir) ثبت شود.

هر قرارداد جدید حداکثر ظرف سه ماه پس از انعقاد قرارداد و صورت وضعیت هاي جدید پس از تأیید کارفرما باید در سامانه ســاجــات ثبت •
شود، تا امتیاز آنها هنگام تشخیص صالحیت دوره بعد و آزادسازي ظرفیت منظور شود.

در صورت مغایرت مطالب این گواهینامه با اطالعات موجود در پایگاه http://sajar.mporg.ir، اطالعات پایگاه اصالت دارد.

به مندرجات پشت صفحه گواهینامه توجه فرمایید.

31415 شماره:
1400/01/28 تاریخ:

پیوست:



ساخت و نصب:
تامیـن ماشـین آالت، ابـزار، تجهیـزات و نیـروی انسـانی مـورد نیـاز، سـاخت و نصـب و راه انـدازی کلیـه عملیـات مربـوط بـه سـیویل و 
اسـتراکچر، مکانیـکال و پایپینـگ، بـرق و ابـزار دقیق، پیـش راه اندازی و راه اندازی و تسـت عملکرد. آموزش پرسـنل کارفرما برای 

بهـره بـرداری از پـروژه، ضمانـت عملکـرد واحـد صنعتـی و نظایـر آن که شـامل ولـی نه محدود بـه موارد ذیل اسـت:

تجهیز کارگاه
• دفاتر اصلی برای سامان دهی همکاران سایت و سرپرستان

• انبار موقت برای ذخیره سازی مصالح و موادی که قابل ذخیره سازی در فضای آزاد نباشند
• احداث شبکه جمع آوری فاضاب، برق و آب

• سیستم های مخابراتی
فعالیت های نصب

• فعالیت های سـیویل )شـامل سـاختمان ها، پناهگاه ها، سـازه ها، َرک ها، راه ها، سـنگفرش ها، زیرسـاخت ها، دیوارها، آب بندها، 
فنس ها، محوطه سـازی، فضاهای سـبز، پی )فونداسـیون( تجهیزات، ...(

• فعالیـت هـای مربـوط بـه پایپینـگ و مکانیـکال )بـرج هـا و مخـازن، بویلرهـا، کمپرسـورها، مبـدل هـای گرمایـی، سیسـتم هـای خنـک 
کننـده، شـیر آالت، فلرهـا...(

• فعالیـت هـای الکتریـکال )سـیم کشـی و نصـب ترمیناتورهـا، سیسـتم اتصـال بـه زمیـن، سیسـتم روشـنایی، صاعقـه گیـر، ترانس، 
تابلوهـای قـدرت، سیسـتم حفاظـت کاتودیـک، سیسـتم UPS، سیسـتم مخابـرات، ...(

• ابزاردقیق  )سـیم کشـی و سـربندی، سیسـتم DCS، سیسـتم ESD، تابلوهای کنترل تجهیزات، رایانه ها، ، سیسـتم تشـخیص و 
اطفـاء حریق، ...(  

پیش راه اندازی، راه اندازی، بهره برداری و تست عملکرد
• سیستم پروسس
• سیستم یوتیلیتی
• سیستم الکتریکی

• سیستم کنترل

تدارکات و خرید:
مدیریــت فهرســت تامیــن کننــدگان، دعــوت بــه مناقصــه، بررســی پیشــنهادات فنــی و مالــی و مدیریــت قراردادهــا، انجــام بازرســی 

و کنتــرل کیفیــت، لجســتیک کاال، امــور گمرکــی، مدیریــت انبــارش و نظایــر آن کــه شــامل ولــی نــه محــدود بــه مــوارد ذیــل اســت:

ارزیابی وندور و اجرای فرآیند خرید
• استعام

• ارزیابی پیشنهادهای فنی و مالی مناقصه گران                                   
• سفارش خرید

• قرارداد
بازرسی

• جلسۀ پیش از بازرسی 
• تهیه رویه های بازرسی و انجام بازرسی های حین ساخت

• FAT )آزمون پذیرش کارخانه(
• گواهینامۀ بازرسی نهایی

• پکینگ لیست )لیست های بسته بندی(
• لیست های ترخیص

• SAT )آزمون پذیرش سایت(
حمل و نقل 

• حمل و نقل صادراتی/ وارداتی
• ترخیص کاالی صادرات/ واردات                                                           

• حمل مبداء/ مقصد
• حمل دریایی

خدمات

:Basic Engineering Design طراحی مهندسی پایه
• مطالعه طراحی مفهومی )Heat & Material Balances ،PFD، پات  پلن اولیه طرح(

• تهیه P&ID مقدماتی

• تعریف سایز بندی تجهیزات اصلی با توجه به مشخصه های فرآیند

• مشخصات مربوط به پساب های خروجی

• تعریف سیستم های کنترل و ابزارآالت ایمنی و کنترل
بــه طــور کلــی تمــام مطالعــات اساســی مــورد نیــاز بــرای پشــتیبانی از پکیــج هــای پایــه کــه شــامل تمــام داده هــای مــورد نیــاز 

یــک پیمانــکار بــرای انجــام مهندســی تفضیلــی مــی باشــد.

:Detail Engineering  Design مهندسی تفضیلی
• خرید تجهیزات اصلی و BULK متریال 

• درجه بندی حرارتی مبدل های حرارتی ) در صورتی که در پروژه وجود داشته باشد (

• تهیه و توسعه P&ID و UDD ها که بایستی برای فعالیتهای ساخت و نصب آماده شود.

• تهیه نقشه های دقیق لوله کشی ، از جمله ایزومتریک و محاسبات استرس.

• تهیه نقشه های دقیق مربوط به ابزار دقیق ، تاسیسات برقی و فعالیت های سیویل و استراکچر و معماری

• مدیریت نقشه های سازندگان

• کنترل هزینه ها و برنامه زمانبندی

• مراحل راه اندازی

• و به طور کلی تمام مطالعاتی که باید قبل از ساخت و در حین ساخت پروژه انجام شود.



HSE

ــه پایــش اجــرا، کارآیــی و اثربخشــی خــط مشــی و  ــارت خــود را متعهــد ب ــاه صنعــت پ مدیریــت شــرکت پن
سیســتم مدیریــت یکپارچــه، بهبــود مســتمر و رعایــت الزامــات قانونــی و مقــررات مرتبــط و پیشــگیری از 
آلودگــی زیســت محیطــی، صدمــات انســانی و بیماریهــای بهداشــتی مــی دانــد و نیــز در راســتای رســیدن بــه 
ــا ایجــاد سیســتم هــای انگیزشــی زمینــه الزم را در  اهــداف فــوق نهایــت تــاش خــود را بــه کار بــرده و ب
جهــت دســتیابی بــه ایــن اهــداف و ایجــاد بهبــود مســتمر فراهــم نمایــد، از طرفــی کلیــه کارکنــان شــرکت 

موظف انــد بــرای نیــل بــه اهــداف تعییــن شــده نهایــت تــاش و همــکاری را داشــته باشــند.

کیفیت مدیریت 

شرکت پناه صنعت پارت سیستم مدیریت یکپارچه خود را بر اساس استانداردهای بین المللی شامل:

• ISO 9001 : 2015-NACI / ISO 14001 : 2015-NACI / ISO 45001:2018-NACI 

• ISO 45001: 2018 - Occupational Health and Safety

• ISO 14001: 2015 - Environmental Management System.

• HSE-MS: 1387 - Health, Safety and Environmental Management System.

ارتقــاء داده و خدمــات خــود را بــا بهتریــن کیفیــت و بــا توجــه بــه اصــول مدیریــت محیــط زیســت و مدیریــت بهداشــت و ایمنــی شــغلی 
عرضــه نمایــد. در ایــن راســتا اصــول زیــر در شــرکت مــد نظــر قــرار می گیــرد:

• تعهــد بــه تامیــن خواســته ها  و افزایــش رضایــت مشــتریان از طریــق بهبــود مــداوم کیفیــت ارایــه خدمــات و فرآیندهــای ســازماني 

و تعییــن اهداف مناســب ســازمانی.

• اســتفاده از منابــع انســانی، کاربــرد فنــاوری هــای جدیــد، ایجــاد شــرایط مناســب کار در راســتای بهبــود مــداوم و توســعه قابلیــت 

هــا و تواناییهــای ســازمانی

• تجدیــد ســاختار و مهندســی مجــدد فرآیندهــای ســازمان بــه منظــور بهبــود و روان ســازی اجــرای فعالیــت هــا و افزایــش امــکان 

رقابــت پذیــری.

• ایجــاد زمینــه هــای مناســب جهــت مشــارکت و توانمنــد ســازی نیــروی انســانی از طریــق آمــوزش، افزایــش مهــارت و ترویــج روحیــه 

غــرور و افتخــار در بیــن کارکنــان

• تشویق و ترغیب کارکنان به منظور ارایه پیشنهادهای مفید و راهگشا

• برنامه ریزی و اقدام مناسب در جهت کاهش مصرف منابع و انرژی در طول پروژه ها و فعالیت های شرکت

ــش  ــط کار و کاه ــان آور محی ــل زی ــرل عوام ــی و کنت ــوادث ایمن ــوع ح ــگیری از وق ــت پیش ــب در جه ــدام مناس ــزی و اق ــه ری • برنام

ــرکت ــغلی در ش ــای ش ــاری ه ــروز بیم ــانی و ب ــات انس ــات و ضایع صدم



وضعیت پیشرفتتاریخ قراردادکارفرماپروژهردیف

12
ساخت و نصب مخازن MEG و اجرای کلیه عملیات برق و ابزار 

MEG پایپینگ و راه اندازی مخازن Safety ،دقیق
تکمیل و تحویل12 / 08 / 1392پتروشیمی مروارید

13
اجرای عملیات سیویل واحدهای 

121،122،123،10۶،108 و 1۷۶ - فاز 14 پارس جنوبی
تکمیل و تحویل03 / 05 / 1391شرکت نیر پارس

تکمیل و تحویل12 / 03 / 1391فراب / ناردیساحداث ساختمانهای صنعتی NGL خارک14

15
عملیات احداث ساخنمان پست برق واحد 1۷۶ و ساختمان 

کنترل - فاز 14 پارس جنوبی
تکمیل و تحویل01 / 12 / 1390شرکت نیر پارس

1۶
office آماده سازی زمین های

کنسرسیوم فاز14
تکمیل و تحویل10 / 11 / 1389شرکت نیر پارس

تکمیل و تحویل15 / 10 / 1389شرکت نیر پارساجرای عملیات خاکی لیدان فاز1۷14

18
نصب و راه اندازی سیستم HVAC ساختمان های صنعتی 

و غیر صنعتی
تکمیل و تحویل22 / 02 / 1388پتروشیمی کاویان

19
عملیات احداث پست برق پتروشیمی

مروارید )اتیلن(
تکمیل و تحویل12 / 02 / 1388پتروشیمی مروارید

20
انجام خاکبرداری و اجرای  فونداسیون مخازن طرح توسعه 

پاالیشگاه اصفهان
تکمیل و تحویل05 / 02 / 1388شرکت سیریک

21

ساخت و نصب استراکچر فلزی 
A . G . C و نصب تجهیزات ثابت و دوار شامل

 Scrubber, Turbo Compressor,
واحد 10۶ فاز ۷،۶ و 8پارس جنوبی

شرکت انرژی گستر 
نصیر

تکمیل و تحویل05 / 02 / 1385

22
اجرای عملیات پایپینگ و نصب Air Cooler های واحد 

10۶ فاز ۷،۶ و 8   پارس جنوبی
شرکت انرژی گستر 

نصیر
تکمیل و تحویل05 / 02 / 1385

23
نصب Air Gas Cooler و دو دستگاه کمپرسور و نصب 
تجهیزات Scrubber، نصب اسکلت فلزی ایستگاه فشار 

گاز دوراهان

شرکت انرژی گستر 
نصیر

تکمیل و تحویل15 / 05 / 1383

24
نصب Air Gas Cooler و Scrubber و اجرای فعالیت 

های سیویل ایستگاه تقویت فشار گاز پتاوه
تکمیل و تحویل10 / 02 / 1381شرکت شیما فرمند

پروژه ها
وضعیت پیشرفت تاریخ قراردادکارفرماپروژهردیف

1
مهندسـی، تامیـن کاال و تجهیـزات، سـاختمان و نصـب و 

راه انـدازی )EPCC( طـرح کریسـتال مامیـن لـردگان

شرکت پتروشیمی 

پتروآرمند لردگان
در حال اجرا01 / 04 / 1400

2
واحـد  انـدازی  راه  پیـش  و  نصـب  سـاختمان،  خریـد، 

PCC فرآیندی )الفین( پتروشـیمی گچسـاران بـه روش

شرکت پتروشیمی 

گچساران
در حال اجرا 0۶ / 05 / 1399

3
طراحــی، خریــد و تأمین تجهیزات، نصــب و اجرای بخش

 OFF SITE & OSBL (EPC( 

شرکت پتروشیمی 

گچساران
در حال اجرا 28 / 10 / 1398

4
اجـرای عملیات سـیویل و سـاختمان، نصـب و پیش راه 

انـدازی واحـد و آفسـایت پـروژه پلی پروپیـان ایام

شرکت توسعه 

صنایع پایین دستی 

پتروایرانیان

در حال اجرا 01 / 05 / 1398

5

طراحــی ومهندســی، تامیــن مصالــح و تجهیــزات، عملیات 

ســاخت و نصــب شــامل لولــه کشــی زیرزمینــی و رو 

زمینــی، ســیویل، بــرق و ابــزار دقیــق، نصــب تجهیــزات 

ثابــت و دوار، راه انــدازی، تســت و تحویــل واحــد آبگیــر 

پتروشــیمی لــردگان

پتروشیمی

 اوره لردگان
تکمیل و تحویل01 / 02 / 139۶

۶

احداث واحد یوتیلیتی و آفسایت و واحد بسته بندی 

شامل اجرای کلیه عملیات پایپینگ، عایقکاری، سیویل و 

استراکچر، برق و ابزار دقیق، نصب تجهیزات ثابت و دوار 

و پیش راه اندازی سایت کود شیمیایی اوره لردگان

پتروشیمی

 اوره لردگان
تکمیل و تحویل 2۷ / 01 / 139۶

۷
اجرای واحد های مسکونی شهرک

پردیس جم

مدیریت توسعه

صنایع پتروشیمی ایران
تکمیل و تحویل10 / 12 / 139۶

اجرا و تکمیل مهمانسرای پتروشیمی لردگان8
پتروشیمی

 اوره لردگان
تکمیل و تحویل15 / 09 / 139۶

9
اجرای ساختمان های صنعتی پتروشیمی متانول 

سیراف
تکمیل و تحویل12 / 0۶ / 1395شرکت سیراف انرژی

اجرای ابنیه صنعتی پتروشیمی متانول سیراف10
شرکت مهندسی 

ساختمانی تیو انرژی
تکمیل و تحویل14 / 01 / 1395

11
ــزات و راه  ــب تجهی ــگ و نص ــات  پایپین ــرای عملی اج

ــد ــیمی مرواری ــد MEG پتروش ــت واح ــدازی و تس ان
تکمیل و تحویل20 / 10 / 1390پتروشیمی مروارید

پروژه ها



تعدادعنوانردیف

12 دستگاهانواع ساید بوم19

۶50 دستگاهانواع رکتیفایر و اینورتر جوش20

4 مجموعهمجموعه سند باست و رنگ21

920 دستگاهانواع دستگاه فرز22

230 دستگاهانواع کپسول هوا و گاز23

5۷0 دستگاهانواع دریل24

4 دستگاهخودروی سواری آمبوالنس25

2 دستگاهخودروی آتش نشانی2۶

450 عددانواع کپسول اطفاء حریق2۷

29 دستگاهانواع تریلی کفی با کشنده ) 5. ۷ و 11 محور(28

5۷ دستگاهانواع کامیون و کمپرسی29

30  دستگاهاتوبوس30

30  دستگاهمینی بوس31

42 دستگاهانواع خودرو وانت32

50 دستگاهانواع خودروی سواری33

12 دستگاهتراکتور34

2 دستگاهانواع لیفتراک35

3 مجموعهباسکول ۶0 تنی مرکب زمینی3۶

ماشــین آالت و تجهیزات ماشــین آالت و تجهیزات

تعدادعنوانردیف

۶4 دستگاهانواع جرثقیل )از 200 الی 300 تن(1

1۶دستگاهانواع بیل مکانیکی )زنجیری ، الستیکی( 2

21 دستگاهانواع لودر3

12 دستگاهانواع بولدوزر4

13 دستگاهانواع غلطک5

9 دستگاهانواع گریدر۶

25 دستگاهانواع تراک میکسر۷

1۷ دستگاهانواع پمپ بتن ) زمینی ، دکل . ثابت ، موبایل(8

۷ دستگاهانواع بچینگ پانت9

انواع قالب فلزی بتن10
بیش از 500 هزار 

قطعه

48 دستگاهانواع دستگاه خم و برش آرماتور11

21 دستگاهانواع ایر کمپرسور 12

9۷ دستگاهانواع ژنراتور برق )از ۷0 تا 500 کاوا(13

100 دستگاهانوع مخزن نگهداری آب و سوخت14

1۶ دستگاهانواع سیلوی سیمان15

122 دستگاهانواع پمپ آب ، سوخت ، روغن1۶

83 دستگاهانواع تابلوی برق1۷

2 دستگاهماشین حفاری کانال ) ترنچر( 18



تعدادعنوانردیف

120 دستگاهانواع کانکس3۷

40 دستگاهانواع کانتینر 38

لوله داربست39
بیش از 400 هزار 

شاخه

شورینگ40
بیش از 148 هزار 

شاخه

23  دستگاهانواع دوربین نقشه برداری41

بیش از 350 دستگاهدستگاه بی سیم42

بیش از 180 دستگاهانواع کامپیوتر43

Equipment and machineryماشــین آالت و تجهیزات

Item noDescriptionItem no

37Conex120 sets

38Container types40 sets

39Scaffolding pipes over 400,000 branches

40Shoring more than 148,000 branches

41Types of tacheometer 23 sets

42Wireless devices  more than 350 sets

43ComputersOver 180 sets



Item no Description Number

1 Cranes (200 to 300 tons( 64 sets

2 Excavators (Chain, Rubber( 16 sets

3 Loaders 21 sets

4 Bulldozers 12 sets

5 rollers 13 sets

6 Graders 9 sets

7 Mixer tracks 25 sets

8 Concrete Pumps (Ground, Tower, Stationary, Mobile( 17 sets

9 Batching plants 7 sets

10 Various types of metallic concrete molds over 500,000 pieces

11 Types of armature bending and cutting machine 48 sets

12 Air compressors 21 sets

13 Power Generators (1 to 3 KVA(  97 sets

14 Type of water and fuel storage tank 100 sets

15 Cement silos 16 sets

16 Types of water, fuel, oil pumps 122 sets

17 Types of electricity panels 83 sets

18 Canal drilling machine (Trencher( 2 sets

Equipment and machinery Equipment and machinery

Item no Description Number

19 Side-booms 12 sets

20 Rectifiers and welding inverters 650 sets

21 Sandblast and color 4 sets

22 Milling machines 920 sets

23 Types of air and gas capsules 230 sets

24 Drills 570 sets

25 Ambulance machines 4 sets

26 Fire trucks 2 sets

27 Fire extinguisher capsules 450 sets

28 Two trailers (7.5 and 11 axis( 29 sets

29 Types of trucks and dump trucks 57 sets

30 Buses 30 sets

31 Minibuses 30 sets

32 Pickup trucks 42 sets

33 Cars 50 sets

34 tractor 12 sets

35 forklifts 2 sets

36 60 ton floor mixed scales 3 set



Projects Projects
 Item

no Project  Start
Date Client  Location

Description Progress

1

Engineering, procurement, 
construction, installation & commis-
sioning of Lordegan Melamina Crys-

tals plant 

2021 Lordegan In Progress

2

 1Project:
Procurement, construction, installa-
tion & pre commissioning of Gachsa-

ran petrochemical process unit.

2020 Gachsaran Petro-
chemical Plant Gachsaran In Progress

3 Engineering, procurement & 
construction of  OFF SITE & OSBL 2020 Gachsaran Petro-

chemical co

Gachsaran 
Petrochemi-

cal co
In Progress

4

Ilam Polypropylene Plant: 
Implemention of all activities consisting of 

all construction jobs, pre-com & 
commissioning.

2019

Petro Iranian 
Downstream 

Industries develop-
ment co.(PIDIDC(

Ilam. In Progress

5

Engineering, Design, Supply of 
Material & Equipment, Construction,

Commissioning& Test of Water Intake 
&Transmission Unit

2017 Lurdegan 
Petrochemical Co. Lurdegan Final

 Hand-over

6

Execution of All Activities 
(Equipment Installation, Piping, 

Electrical & Instrument, Building, 
Civil,…(in The Field Construction &
Commissioning in Utility& Offsite & 

Bagging Unit

2017 Lurdegan 
Petrochemical Co Lurdegan Final 

Hand-over

7 Performing of Pardis jam 100 units 
Residential Town 2017

Petrochemical 
Industries Develop-
ment Management

company

Assaluyeh- jam Final 
Hand-over

8 Implement and complete the 
lordegan petrochemical Hospitality 2017 Lurdegan 

Petrochemical Co Lurdegan Final 
Hand-over

9
Control and industrial building 
construction consisting of civil,

 Electrical and mechanical Activities
2016

Siraf 
Petrochemical

Co.

Siraf
 Petrochemic

al Co.

Final 
Hand-over

10 Execution of Civil Work for Industrial 
Structures 2016

TIV Energy
 Engineering and 
Construction Co.

Siraf 
Petrochemic 

al Co. Final
Hand-over

11
Piping, Mechanical, Equipment 

Installation and Commissioning of 
MEG Unit 2014

Morvarid 
Petrochemical Co.

Morvarid 
Petrochemic 

al Co.
Final

 Hand-over

12

Construction, Erection and 
Commissioning of MEG Tanks and 

It's Civil ,Electrical ,Instrument, Piping &
Safety Work

2013
Morvarid 

Petrochemical Co.

Morvarid 
Petrochemic 

al Co.
Final

 Hand-over

 Item
no Project  Start

Date Client  Location
Description Progress

13 Execution of Civil Work at Units 
106,108,121,122,123,176 2011 Neyr Perse Phase 14 of 

South Pars Final
 Hand-over

14
Execution of Industrial Buildings at 

NGL khark 2012 Farab_ Nardis Khark Final
 Hand-over

15
Execution of Industrial Buildings 

Consisting on Electrical ,Instrument,
Fire Fighting and Safety at Unit 176

2012 Neyr Perse Phase 14 of 
South Pars Final

 Hand-over

16
Site Preparation of Office at 

Consortium of Phase 14 2011 Neyr Perse Phase 14 of 
South Pars Final 

Hand-over

17 Execution of Laydown civil work 2011 Neyr Perse Phase 14 of 
South Pars Final 

Hand-over

18

HVAC Construction Including of Duct, 
piping, Electrical, Instrument and 

Equipment Installation and 
Commissioning

2009 Kavian 
Petrochemical Co.

Kavian Pet-
rochemical 

Co.

Final 
Hand-over

19 Execution of Industrial Building 2009 Morvarid 
Petrochemical Co.

Morvarid 
Petrochemic 

al Co.

Final 
Hand-over

20
Strategic Tanks Civil work of Isfahan 

Refinery for devolpment plan. 2003 sirik Isfahan Re-
finery Co.

Final
 Hand-over

21

Installation of Fixed and Rotary 
Equipment consisting of Turbo 

compressor Unit 106 ,Steel Structure 
Fabrication and Erection

2006 Energy Gostar 
Nasir Co.

Phases 6,7,
and 8 of 

South Pars

Final
 Hand-over

22
Execution of Piping work & Air Cooler 

installation  2006 Energy Gostar 
Nasir Co.

Phases 6,7,
and 8 of 

South Pars

Final
 Hand-over

23

Equipment Installation of A.G.C 
SCRUBBER, Steel Structure 

Fabrication and Erection, Execution 
of Civil Work for Industrial and 

Non- industrial Buildings

2004 Energy Gostar 
Nasir Co. Dorahan Final

Hand-over

24

Execution of Civil Work for Industrial 
and non-Industrial Buildings &

 installation of Scrubber & Air Gas 
Cooler at Gas Compressor Station.

2002 Shima
 Farmand Pataveh Final

 Hand-over



HSEQuality Management

Panah-Sanat-Part has upgraded its integrated management system based on international stan-

dards, including:

• ISO 9001 : 2015-NACI / ISO 14001 : 2015-NACI / ISO 45001:2018-NACI 

• ISO 45001: 2018 - Occupational Health and Safety

• ISO 14001: 2015 - Environmental Management System.

• HSE-MS: 1387 - Health, Safety and Environmental Management System.

And provides its services with the best quality and with respect to the principles of environmental manage-

ment and occupational health and safety management. 

In this regard, the following principles are considered:

• Commitment to provide and increase customer satisfaction through continuous improvement of service 

delivery quality and organizational processes and determine appropriate organizational goals.

The use of human resources, application of new technologies, developing appropriate working conditions for 

continuous improvement and development of organizational capabilities and abilities.

• Restructuring and reengineering of the organization processes in order to improve and facilitate the execu-

tion of activities and increase the feasibility of competitiveness.

• Establishing suitable conditions for participation and empowerment of manpower through education, en-

hancement of skills and promoting the morale of pride among employees.

• Encourage employees to provide beneficial solutions.

• Planning and appropriate action to reduce the consumption of resources and energy during projects and 

company activities.

• Appropriate planning and action to prevent the occurrence of safety accidents and to control the harmful 

factors of the work environment and reduce human injuries and damages and the emergence of occupation-

al diseases in the company.

The management of Panah-Sanat-Part is committed to monitoring implementation, efficiency 
and effectiveness of policy and system of integrated management, continuous improvement and 
compliance with regulatory requirements and related regulation and prevention of environmental 
pollution, human injuries and occupational diseases and in order to achieve these goals, it has 
done its best to do so and by creation of motivational systems, it provides the necessary conditions 
for achieving these goals and continuous improvement, on the other hand, all employees of the 
company have been obliged to do the best to achieve the determined goals.



 Basic Engineering Design (BED(

• Conceptual design study (Material balances, process flow diagram and preliminary plot plan)

• Preparing preliminary P&ID 

• Definition and sizing of main equipment resulting in process specifications.

• Specification of effluents.

• Definition of control and safety devices.

• And generally, all the basic studies required to support a Basic Engineering Design Package (BEDP( con-

taining all data needed by a competent contractor to perform the Detail Engineering.

 Detail Engineering Design (DED(

• Purchasing of equipment, main and bulk.

• Thermal rating of heat exchangers.( If available in the project (

• Development of Piping and Instrument Diagrams released for construction.

• Development of detailed piping drawings, including isometrics and stress calculations.

• Development of detailed Electrical, Instrument, Civil, Structural and Architecture drawings.

• Management of vendor drawings.

• Cost and schedule control.

• Start-up procedures.

• And generally, all the studies to be performed before construction of the plant.

Services
Procurement:
Management of suppliers ' list, invitation to tender, review technical and financial proposals 
and contract management, perform inspection and quality control, good logistics, customs, 
warehouse management, and so on, which includes but not limited to the following:

Vendor Evaluation and Purchase
• Enquiry
• Technical and commercial BID evaluation 
• Purchase order
• Contract 
Inspection
• Pre-inspection meeting
• ITPS
• FAT (Factory Acceptance Test(
• Final inspection certificate
• Packing lists
• Release notes
• SAT (Site Acceptance Test( 
Shipping
• Export / Import haulage
• Export / Import customs clearance
• Origin / Destination handling
• Ocean freight

Manufacture and Installation:
Supply of machinery, tools, equipment and manpower required, manufacture and installation 
of all civil and structural operations, mechanical and piping, electrical and instrumentation, 
pre-commissioning and commissioning and performance testing. 
Training the employer’s personnel to operate the project, guarantee the performance of the 
industrial unit and so on, which includes but not limited to the following:

Mobilization
• Main offices to accommodate site staff and supervision
• Temporary warehouse to store materials and items which cannot be
stored in open area
• Power, water and sewerage distribution
• Communication systems

Construction Works
• Civil works (Buildings, Shelters, Structures, Racks, Roads, Paving, Underground, Walls, Dikes, Fences, 
Landscape, Green Spaces, Equipment Foundations, ...(
• Mechanical and piping works (Vessels and Tanks, Towers, Boilers, Compressors, Heat Exchangers, Air/Gas 
Coolers, Valves, Flares, ...(
• Electrical works (Cabling and Termination, Earthing System, Lighting System, Lightning System, Transformer & 
Bus Ducts, Power Panels, Cathodic Protection System, UPS System, Telephone System, ...(
• Instrumentation (Cabling and Termination, DCS System, ESD System, Equipment Control Panels, Computers, 
Hook-Up, Field Instruments, Ignition System, F&G System, ...(

Pre-Commissioning, Commissioning, Operation & Performance Test
• Process System
• Utility System
• Electrical System
• Control System



Facilities & Equipment Industry

Contracting work relating to the urban gas grid, mechanical 

and hydro-mechanical installations dams, building cooling sys-

tems, building equipment and installations (water, gas, elec-

tricity, sewage(, alarm systems, telecommunication systems, 

sandblasting, catholic protection, cover and so on.

Water Industry

Contracting works relating to the dikes, dams and construction 

of hydraulic power plants and hydraulic structures and water 

tunnels, water reservoirs and water distribution networks, large 

water and drainage treatment plants and equipment, water 

transmission lines, pumping stations, wastewater collection 

and transmission networks, water transmission canals and ir-

rigation and drainage networks, sea & marine structures and 

so on.

Design and Engineering 

Prepare conceptual, front end engineering, basic and detail design packages purchasing Engineering, pre 

commissioning and commission procedures and so on which to meet the project specifications, code and 

standards, regulations, economic factors, safety, environment, reliability but not limited to the following:

Conceptual Design (CD( 

Initial design document for the feasibility study including operation capacities (feeds and products(, screening 

of the process technologies, site (plant location( selection studies, high level process and basic documentations 

(PFD and overall plant layout(, initial project schedule (Level 1( and budgetary cost estimate 

Front End Engineering Design (FEED(

• Mechanical Data sheets of main equipment based on process specifications Which includes all the 

requirements of the necessary codes and standards for the project.

• Preparation of tender packages for the main equipment.

• Development of process and utility Piping and Instrument Diagrams released for detail engineering.

• Development of detailed plot plans and hazardous areas.

• Preparing the initial routes of large size pipes, The main routes of Instrument and Electrical cables and 

locations of all industrial and non-industrial buildings and pipe racks.

• And in general, all the studies that need to be done before ordering the main equipment

Services

Together with its partners and strategic colleagues, our company is able to provide wide range 

of technical and engineering services in various industries, foremost of which are:

گواهینامه صالحیت پیمانکاري
جناب آقاي  حسن  فالح

مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و ساختمانی پناه صنعت پارت
شماره ثبت 331671

شناسه ملی 10103743785
با استناد به مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران و با توجه به احراز شرایــــط الزم و تأیید صالحیت آن 
شرکت در سامانه جامع تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی اجرایی، به این وسیله صالحیت آن شرکت براي انجام امور پیمانکاري به شــرح زیر 

اعالم می گردد.
با تعداد 4 کار مجاز رشته ساختمان و ابنیه پایه 1
با تعداد 4 کار مجاز رشته نفت و گاز پایه 1
با تعداد 4 کار مجاز رشته تاسیسات و تجهیزات پایه 1
با تعداد 3 کار مجاز رشته راه و ترابري پایه 3

رعایت قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 1383/11/17 ، آیین نامه هاي اجرایی مربوطه و ظرفیت کاري مجاز در زمـان ارجاع کار 
توسط آن شرکت ضروري است.

پایه یک رشته «نفت و گاز» این شرکت در زیررشته «خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه هاي نفت و گاز» و «پاالیشگاه هاي نفت و گاز 
و پتروشیمی»  است و این شرکت مجاز است در زیررشته هاي دیگر رشته «نفت و گاز» با پایه هاي پایین تر فعالیت کند. 
سیدجواد قانع فر

رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاوران و پیمانکاران
این گواهینامه از تاریخ صدور تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ 1404/01/25 معتبر می باشد.

هرگونه تغییر در ارکان و سهام شرکت و اطالعات امتیازآوران (مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان امتیازآور)، باید حداکثر ظــرف سه ماه در •
سامانه ساجات (http://sajat.mporg.ir) ثبت شود.

هر قرارداد جدید حداکثر ظرف سه ماه پس از انعقاد قرارداد و صورت وضعیت هاي جدید پس از تأیید کارفرما باید در سامانه ســاجــات ثبت •
شود، تا امتیاز آنها هنگام تشخیص صالحیت دوره بعد و آزادسازي ظرفیت منظور شود.

در صورت مغایرت مطالب این گواهینامه با اطالعات موجود در پایگاه http://sajar.mporg.ir، اطالعات پایگاه اصالت دارد.

به مندرجات پشت صفحه گواهینامه توجه فرمایید.

31415 شماره:
1400/01/28 تاریخ:

پیوست:



Specialties

Panah-Sanat-Part is among the executive 
contractors approved by Petrochemical 
Industries Development Management Company.

During the 20 years of work experience in the country's 

contracting industry, Panah-Sanat-Part has been able to 

acquire valuable experiences in various industries.

Oil & Gas & Petrochemicals Industry

Contracting work related to wellhead installations, processing and refining of oil and gas, liquid gas industries 

and gas and water injection, petrochemical industries, oil storage tanks, oil and gas transmission lines, oil pump 

units, gas compressor stations, marine oil and gas structures and so on.

Buildings and Structures Industry

Contracting work related to construction and public buildings, enclosures, walls, sidewalks and so on.

Road and Transportation Industry

Contracting work related to the construction of roads such as the main and secondary roads, highways, freeways, 

railways, runway, basic air transfer systems, tunnels, bridges, underground roads, and transportation systems of 

procurement, installation, maintenance and repair of equipment, roadmap, asphalt operation and so on.



Address: Tehran, Ashrafi Esfahani Highway (south), At the beginning 

of the Hemmat highway (West(, Farzane West Street, No. 27, Fourth 

Floor, Phone: 9 - 44620 467 Email: info@panahsanat.com

National ID: 10103743785 

Registration Number: 331671 

About Us

Past / Present / Future

Panah-Sanat-Part (Private Held(

Main Field of Activity

Financing, Design and Engineering, Procurement, Construction,

and commissioning of Industrial Infrastructure Projects

Specialties:

Contractor qualification certificate

Field of Oil and Gas: Grade 1.

Field of Building: Grade 1

Field of Equipment and facilities: Grade 1

Number of personnel: 1200 

Panah-Sanat-Part has been involved in the implementation of oil industry contracting projects since 2002 

and has been continuously involved as a private sector contractor in the country's infrastructure projects 

from the beginning.

Panah-Sanat-Part as a contractor approved by the Petrochemical Industries Development Management 

Company, relying on experienced specialists as well as modern machinery has been able to implement 

more than 22 infrastructure projects in different regions of the country in the field of petrochemicals, refinery 

plants, gas compressor stations, oil products storage units, and so on. For more information, visit www.

panahsanat.com.

Our Vision
To be listed the Panah-Sanat-Part co. among the world's top 400 contractors in ENR list by 2035

Our Mission

Providing engineering, procurement, construction and commissioning services for all public and private 

sectors of the employer in the field of oil & gas & petrochemicals, road & runway, water, buildings, facilities & 

equipment focusing on domestic markets and other neighboring countries using the upgraded hardware and 

software infrastructure. This mater Achieved by relying on competitive advantage, including organizational 

agility, using professional and committed personnel, effective interaction

with employers, and proper management of project budget.

Paying attention to the needs and expectations of employees and the meritocracy system, along with special 

attention to social responsibilities, environment, and the community imagination of the organization’s brand 

to create sustainable growth and profitability in all spheres of the company are among the main principles

of the organization.

Our Key Values
Our organizational values are based on mutual respect at work, customer orientation, desirable quality, 

creating value added for stakeholders, observing HSE requirements, work discipline.



Engineering

Procurement

Construction

info@panahsanat.com

www.panahsanat.com


