
  فرآيند / معرفي بخش تخصصي مهندسي شيمي
احداث و افزايش ظرفيت پااليشگاه ها، ترمينال هاي نفتي صادرات و واردات و صنايع وابسته با توجه به نياز 

مهندسين فرآيند با طراحي فرآيندها نقش مهمي را در . روز افزون استفاده از منابع نفت و گاز، ضروري است
توانمندي هاي عمومي بخش تخصصي فرآيند . كنند نفت، گاز و پتروشيمي ايفا مي طراحي پروژه هاي صنايع

  :به شرح زير است
 تهيه جداول مشخصات سياالت نفتي و محاسبات موازنه جرم و انرژي  
  توليد نقشه هايPFD  وP&ID  
 طراحي پايه و تفصيلي تجهيزات مورد نياز فرآيند  
 رهاي تخصصيشبيه سازي فرآيندهاي شيميايي با نرم افزا 

  
 جايگاه 

پارس  هاي تخصصي اصلي در مهندسين مشاور هندسه فرآيند يكي از شاخه/بخش تخصصي مهندسي شيمي
هاي نيازمند  هاي تخصصي شركت و ارائه خدمات در پروژه بخش عالوه بر همكاري با ساير بخش  اين. است

  . دهد هاي خاص را انجام مي هاي چندگانه، به صورت مستقل نيز برخي پروژه تخصص
   

 پرسنل

ول بخش مسئ) الف(پارس شامل  فرآيند در مهندسين مشاور هندسه/پرسنل بخش تخصصي مهندسي شيمي
وقت شامل چند تن از  مشاوران ارشد پاره. باشد وقت مي مشاوران ارشد پاره) ج( وقت و كارشناسان تمام) ب(

مشاوره و كنترل  باشند كه با توجه به نوع تخصص مورد نياز پروژه جهت متخصصان بسيار باتجربه مي
  .نمايند ها همكاري مي ها و نقشه گزارش

   
 امكانات نرم افزاري و كامپيوتر

باشند و تمام كامپيوترها به اينترنت  هر يك از كارشناسان اين بخش تخصصي داراي كامپيوتر اختصاصي مي
جهاني اينترنت شبكه مكاتبات داخلي شركت نيز روي شبكه . و همچنين شبكه داخلي شركت متصل هستند

همكاران شركت با كمك شبكه . قرار دارد و دسترسي به آن از سايت شركت از تمام نقاط جهان مقدور است
در ضمن ارتباط با كارفرمايان و . هاي فيزيكي مختلف با هم در ارتباط باشند توانند از محل داخلي شركت مي

افزارهاي مورد استفاده در  برخي نرم.شود مي هاي داخلي و خارجي به سادگي انجام همكاري با ساير شركت
  :باشند بخش تخصصي فرآيند به شرح ذيل مي

 Hysys  
 Asper plus  
 IMS design  
 CSM PRO  

  
  



 پروژه هابرخي از  

   مطالعات طرح جامع و جانمايي و ارائه خدمات مشاور مادر بندر خليج فارس 

  خدمات مهندسي جهت تهيه طرح پايه)Basic ( طرح توسعه بندر صادراتي)ماهشهر ) نفتي 

  نفتي(ارائه خدمات مهندسي در پروژه بازسازي اسكله (C1  و تخريب و نوسازي اسكله)نفتي (C5 
 بندر شهيد باهنر 

  خدمات مهندسي جهت تهيه طرح تفصيلي)Detail ( طرح توسعه بندر صادراتي)ماهشهر  ) نفتي 

  داث اسكله هاي نفتي در جزاير قشم، خارك، هرمز، هنگام، اح) فاز صفر(مطالعات و امكان سنجي
 الرك و تنب بزرگ 

 طرح توسعه ميدان گازي پارس  18و  17هاي فوالدي در فازهاي  سازي طراحي سازه كنترل و بهينه
 جنوبي

 
 

  تماس با شركت هندسه پارس
 

  دفتر تهران
  

  بزرگراه كردستان، به سمت جنوب، ضلع غربي، :آدرس
  1بين بزرگراه حكيم و جالل آل احمد نبش خيابان هفدهم پالك  

  
  88337451-60  :تلفن
  88337456: نمابر

  1438874694: كد پستي
   info@parsgc.com :پست الكترونيكي
  www.parsgc.com :آدرس اينترنتي

 
  : دفاتر شهرستانها

  

  0761 - 4212231  :دفتر شماره يك بندرعباس
  0761 -4513293 :بندرعباس 2دفتر شماره 

   0764 -4442595  :دفتر شماره يك كيش
   0764 -4450210  :كيش 2دفتر شماره 
 

 


