
 معرفي بخش تخصصي مكانيك تجهيزات 
پارس مسئوليت طراحي ارائه خدمات مهندسي در  بخش مكانيك تجهيزات شركت مهندسين مشاور هندسه

دار بوده و در اين راستا با  دوار را عهدهرابطه با تجهيزات نفتي و ساير تجهيزات تخصصي اعم از تجهيزات ثابت و 
از .ها و ارائه خدمات مهندسي را داشته است المللي سعي در به روز كردن طراحي به كارگيري استانداردهاي بين

هاي مشخص بخش مكانيك در مهندسين مشاور هندسه پارس دارا بودن متخصصان بسيار با تجربه در  ويژگي
ات تجهيزات نفتي ثابت مانند مخازن ذخيره، تحت فشار و غيره و همين طور زمينه طراحي و پيشنهاد مشخص

در ضمن اين بخش داراي كارشناسان ورزيده در خصوص ساير تجهيزات . ها را نام برد تجهيزات دوار مانند پمپ
ياد در هاي نصب و بهره برداري و همين طور تجربيات ز نظارت عاليه بر تهيه دستورالعمل. باشد صنعتي نيز مي

ها تا مرحله  هاي بارز اين بخش در راستاي تسهيل روند پيشرفت پروژه نظارت كارگاهي يكي ديگر از مشخصه
 باشد برداري مي بهره

   
 پرسنل

وقت و  كارشناسان تمام) الف(پارس شامل  پرسنل بخش تخصصي مكانيك تجهيزات در مهندسين مشاور هندسه
باشند كه  وقت شامل متخصصان شناخته شده كشور مي مشاوران ارشد پاره. باشد وقت مي مشاوران ارشد پاره) ب(

  .شود ها استفاده مي ها و نقشه با توجه به نوع تخصص ويژه مورد نياز در آن پروژه جهت مشاوره و كنترل گزارش
    

  امكانات كامپيوتري و نرم افزارها
  :باشند رح ذيل ميافزارهاي مورد استفاده در بخش تخصصي مكانيك تجهيزات به ش نرم

PV Elite  
TANK  

باشند و تمام كامپيوترها متصل به  هر يك از كارشناسان اين بخش تخصصي داراي كامپيوتر اختصاصي مي
شبكه مكاتبات داخلي شركت نيز روي شبكه جهاني اينترنت . اينترنت و همچنين شبكه داخلي شركت هستند
همكاران شركت با كمك شبكه . ام نقاط جهان مقدور استقرار دارد و دسترسي به آن از سايت شركت از تم

در ضمن ارتباط با كارفرمايان و . هاي فيزيكي مختلف با هم در ارتباط باشند توانند از محل داخلي شركت مي
  . شود هاي داخلي و خارجي به سادگي انجام مي همكاري با ساير شركت

    
  
  



 :از برخي پروژه هاي انجام شده توسط اين بخش عبارتند
  فارس خليج بندر مادر مشاور خدمات ارائه و جانمايي و جامع طرح مطالعات

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

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

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

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

 )  88 -  89( رجايي شهيد بندري مجتمع گذاري سرمايه هاي پروژه در مادر مشاور خدمات انجام

  
 

  تماس با شركت هندسه پارس
  

  دفتر تهران
  ،يضلع غرب، به سمت جنوب كردستان،بزرگراه  :آدرس

  1ابان هفدهم پالك يم و جالل آل احمد نبش خين بزرگراه حكيب 
  88337451-60  :تلفن
  88337456 :نمابر

  1438874694 :يكد پست
   info@parsgc.com :يكيپست الكترون

  www.parsgc.com :ينترنتيآدرس ا

 

  : دفاتر شهرستانها
  0761 - 4212231  :ك بندرعباسيدفتر شماره 
  0761 -4513293 :بندرعباس 2دفتر شماره 
   0764 -4442595  :شيك كيدفتر شماره 
   0764 -4450210  :شيك 2دفتر شماره 


