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۲

شرکت مهندسان مشـاور سُدره سازه پارس با هدف اصلی مشــارکت در طراحی و 
مقاومســازي سازه هاي نفت، گاز، پتروشیمی، سازه هاي دریایی و فراساحل و نیز 
ابنیه تأسیس شده است. همچنین این شرکت آماده ارائه خدمات طراحی، ساخت 
و اجرا در تمامی حوزه هاي فنی و مهندسی می باشد و در طول سالیان گذشته در 

بسیاري از پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی کشور حضور فعال داشته است.
شرکت مهندسان مشـــــــاور سُدره سازه پارس در حال حاضر در زمینه ایمنی، 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ضمن کسب مجوز از سازمان پدافند غیر عامل و 
نیز سازمان برنامه و بودجه کشـور در حال انجام این مطالعات در بسـیاري از پروژه 
هاي صنعت نفت کشور می باشد. مهندسان مشاور سدره سازه پارس مصمم است 
با کســـــب تجربه و به کارگیري کادر مجرب و جوان خود بتواند سهم مؤثري در 

توسعه و آبادانی کشور عزیزمان داشته باشد.
همچنین این شرکت از سـال 1386 تاکنون در فهرسـت شـرکت هاي مورد تائید 
سـازمان پدافند غیرعامل در حوزه نفت، گاز و پتروشــیمی بوده و در ســال هاي 
1388، 1393 و 1394 به عنوان مشـاور برگزیده توسط سازمان پدافند غیرعامل 
کشــــــور مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفته است و باتوجه به فعالیت هاي موفق و 
تاثیرگذار این شــرکت در حوزه ســایبر در ســال 1397 موفق با اخذ گواهینامه 

صلاحیت ارائه خدمات مشاوره در حوزه پدافند سایبري گردیده است.  

شرکت مهندسان مشاور سُدره سازه پارس داراي تائیدیه از سازمان برنامه و بودجه 
کشور در پایه هاي تخصصی ذیل می باشد:

·رتبه یک ایمنی ، کاهش خطرات و پدافند غیر عامل
·رتبه سه بندرسازي و سازه هاي دریایی

·رتبه سه مقاوم سازي
 ·رتبه سه واحدهاي پالایشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی

·رتبه سه بازرسی فنی
·رتبه سه ساختمان هاي آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

اهمّ حوزه ها و محدوده هاي خدمات رسانی شرکت سُدره سازه پارس شامل موارد 
ذیل می باشد:

vایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
vپروژه هاي صنعتی
vسازه هاي دریایی

معرفی شرکت



۳



۴

گواهینامه ها، توافق نامه ها و تقدیر نامه ها



۵

گواهینامه ها، توافق نامه ها و تقدیر نامه ها



۶

گواهینامه ها، توافق نامه ها و تقدیر نامه ها



۷

گواهینامه ها



۸

گواهینامه ها



۹

گواهینامه ها، توافق نامه ها و تقدیر نامه ها



۱۰

گواهینامه ها، توافق نامه ها و تقدیر نامه ها



پروژه هاي انجام شده

1- پروژه هاي ایمنی، مدیریت بحران

 و پدافند غیر عامل

۱۱



23

مطالعات مرحله اول پدافند غیرعامل سایت پتروشیمی مبین

کارفرما : شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

پروژه هاي انجام شده

مطالعات پدافند غیرعامل سایت پتروشیمی برزویه 

کارفرما : شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

 مطالعات پدافند غیرعامل چند راهه گناوه

کارفرما : شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

مطالعات پدافند غیرعامل پالایشگاه اصفهان 

کارفرما : شرکت پالایش نفت اصفهان 

۱۲



23١٣

مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت کارگاهی پدافند غیرعامل ایستگاه هاي 
تقلیل فشار گاز شماره 3 شهر ري و ایستگاه نیروگاه برق منتظرقائم

کارفرما: شرکت گاز استان تهران

پروژه هاي انجام شده

مطالعات پدافند غیرعامل طرح انتقال آب از چشمه کوهرنگ به شهرکرد

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه اي چهارمحال و بختیاري

 مطالعات پدافند غیرعامل پالایشگاه گاز پارسیان

کارفرما: شرکت پالایش گاز پارسیان

 مطالعات مرحله اول پدافند غیر عامل خط لوله انتقال فرآورده هاي نفتی از 
پالایشگاه بندرعباس به رفسنجان

(NIOEC) کارفرماي اصلی: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت



23١۴

  مطالعات مرحله اول پدافند غیر عامل خط لوله انتقال فرآورده 
هاي نفتی از رفسنجان به امام تقی

کارفرما: شرکت مهندسان مشاور پارس
(NIOEC) کارفرماي اصلی: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت

پروژه هاي انجام شده

  مطالعات مفهومی و طراحی پایه پدافند غیرعامل پروژه ایستگاه تزریق گاز و 
تاسیسات فراورش بخش 1 فاز 1 سراجه قم

کارفرما: شرکت ذخیره سازي گاز طبیعی

  مطالعات مرحله اول پدافند غیرعامل پالایشگاه لاوان

 کارفرما : شرکت پالایش نفت لاوان 

 مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت کارگاهی پدافند غیر عامل پست هاي 
اصلی اهواز 2 و شمال غرب شرکت سهامی برق منطقه اي خوزستان

کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه اي خوزستان



23١۵

مطالعات پایه پدافند غیرعامل تلمبه خانه اشتهارد و تلمبه خانه جنب نیروگاه منتظر قائم

کارفرما: شرکت مهندسی دریاپالا
کارفرماي اصلی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت

پروژه هاي انجام شده

 مطالعات پایه پدافند غیرعامل پروژه طراحی پایه خطوط لوله ورودي و مراکز انتقال نفت و 

تاسیسات ورودي خط لوله شهرهاي ملایر-کرمان-ماهشهر-کرمانشاه

کارفرما: شرکت مهندسی پترو فرآیند انرژي
کارفرماي اصلی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت

  مطالعات پایه پدافند غیرعامل طرح توسعه پالایشگاه گاز فراشبند 

کارفرما: شرکت مهندسی چگالش
کارفرماي اصلی: شرکت نفت مناطق مرکزي ایران

 مطالعات پدافندغیرعامل ساختمان انفورماتیک سازمان آب و برق خوزستان 

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان



23١۶

مطالعات مرحله اول پدافند غیرعامل تاسیسات در دست بهره برداري 
آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران 

کارفرما : سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

پروژه هاي انجام شده

D مطالعات پدافند غیرعامل طرح ذخیره سازي گاز در مخزن شوریجه 

کارفرما: شرکت مهندسی دریاپالا
کارفرماي اصلی: شرکت نفت مناطق مرکزي ایران

 مطالعات پدافند غیرعامل طرح احداث تاسیسات جدید بالادستی جهت 
تفکیک / ذخیره سازي انتقال مایعات گازي سراجه قم

کارفرما: شرکت مهندسی دریاپالا
کارفرماي اصلی: شرکت نفت مناطق مرکزي ایران

 مطالعات پدافندغیرعامل ادامه خط لوله سراسري هفتم گاز

کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران



23١٧

 مطالعات طرح جامع مدیریت بحران منطقه عسلویه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

کارفرما: دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
کارفرماي اصلی: مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی

پروژه هاي انجام شده

 مطالعات پایه پدافندغیرعامل پروژه احداث مخازن در مراکز انتقال نفت پایطاق و 
نفت شهر 

کارفرما : شرکت تهران پرشیا
کارفرماي اصلی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت

 طراحی ضد انفجار اتاق کنترل واحد بهره برداري چاه هاي گازي کیش

کارفرما:شرکت مهندسی طرح اندیشان

تدوین الزامات پدافند غیرعامل تونل انرژي 

کارفرما: مرکز مطالعات سازمان پدافند غیرعامل کشور



23١٨

  مطالعات و تهیه برنامه ایمنی آفندي، امنیت و پدافندغیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادي انرژي پارس 

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران

پروژه هاي انجام شده

مطالعات جامع پدافند غیرعامل در شرکت پالایش نفت و پتروشیمی تبریز 

کارفرما : شرکت پالایش نفت و پتروشیمی تبریز

 آسیب شناسی جزیره سیري از دیدگاه پدافند غیر عامل

کارفرما : سازمان پدافند غیرعامل کشور

 آسیب شناسی جزیره لاوان از دیدگاه پدافند غیر عامل

کارفرما : سازمان پدافند غیرعامل کشور



23١٩

  مطالعات و طراحی پدافند غیر عامل طرح احداث مخزنگاه جمال احمد 
بندرعباس 

کارفرما : شرکت دریا پالا
(NIOEC) کارفرماي اصلی: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت

پروژه هاي انجام شده

  مطالعات مفهومی پدافند غیر عامل شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

کارفرما: شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

 مطالعات مفهومی پدافند غیر عامل منطقه دو عملیات انتقال گاز  

کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران

 مدلسازي پیامدهاي منجر به انفجار، حریق و نشر مواد سمی در شرکت 
مجتمع گاز پارس جنوبی فازهاي 1 الی 10

کارفرما : شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی



23٢٠

مطالعات و طراحی پدافند غیرعامل طرح احداث خط لوله و تاسیسات 
انتقال نفت خام گوره/جاسک

کارفرما : سروش انرژي پویا

پروژه هاي انجام شده

مطالعات پدافند غیرعامل خط لوله صادرات گاز به عمان- بخش خشکی

کارفرما :مهندسین مشاور پارس

طرح احداث پروژه پالایشگاه میعانات گازي فرزانگان

کارفرما : شرکت فرزانگان فارس نیکو

 مطالعات و طراحی پدافند غیرعامل طرح توسعه واحد فرآورش گاز فراشبند

کارفرما : شرکت مهندسی دریاپالا



23٢١

مطالعات پدافند غیرعامل و کاهش آسیب پذیري ایستگاه تقویت فشار گاز هما

کارفرما : شرکت مهندسان مشاوره سازه

پروژه هاي انجام شده

مطالعات پدافند غیرعامل در طرح هاي پایلوت پارس جنوبی شامل کریدور خشکی، 
خط لوله دریایی و سکوهاي دریایی فاز 4 ، نیروگاه بعثت و پالایشگاه فاز 14

POGC کارفرما : شرکت نفت و گاز پارس

تحلیل و بررسی توزیع و انتشار آلاینده هاي شیمیایی با رویکرد پدافند غیرعامل 
در منطقه ماهشهر

کارفرما : سازمان پدافند غیرعامل کشور



23٢٢

(CCB ) مطالعات پدافند غیرعامل ساختمان کنترل مرکزي گاز استان تهران

کارفرما : شرکت گاز استان تهران

پروژه هاي انجام شده

شناسایی و ارزیابی تهدیدات و آسیب پذیري ها با رویکرد پدافند غیرعامل  
در سطح شرکت گاز استان خراسان رضوي

کارفرما: شرکت گاز استان خراسان رضوي

مطالعات طرح جامع مدیریت بحران منطقه ویژه 

کارفرما : سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

 مطالعات مفهومی و پایه پدافند غیرعامل شرکت پتروشیمی بوشهر

کارفرما : شرکت پتروشیمی بوشهر



23٢٣

مطالعات مفهومی پدافند غیرعامل مجتمع پالایش نفت آناهیتا و صنایع تکمیلی

کارفرما : مجتمع پالایش نفت آناهیتا 

پروژه هاي انجام شده

مطالعات پدافند غیرعامل شرکت نیرو کلر اصفهان

کارفرما:شرکت نیروکلر

مطلاعات مفهومی و پایه پدافند غیرعامل پروژه احداث اسکله و 

تاسیسات حوضچه فراگیر نفتی شمال (نکاء)

کارفرما: شرکت پایانه هاي نفتی ایران

مطلاعات مفهومی و پایه پدافند غیرعامل پروژه احداث آشیانه شناورها در 

پایانه میعانات گازي عسلویه

کارفرما شرکت پایانه هاي نفتی ایران



٢۴

مطالعات پدافند غیرعامل مخازن ذخیره سازي پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج 
فارس

کارفرما: شرکت هلدینگ خلیج فارس
کارفرماي اصلی : شرکت سازه

مطالعات مفهومی و پایه پدافند غیرعامل مخازن ذخیره نفت خام و 
تاسیسات جانبی  بندر جاسک

کارفرما:  شرکت مهندسان مشاور چگالش

کارفرماي اصلی: شرکت پتروامید آسیا

 مطالعات مفهومی پدافند غیرعامل مجموعه ساختمان هاي اداري شرکت ملی گاز 
ایران

کارفرما :گروه مشارکت کریت عمران آریانا و بادبند

کارفرماي اصلی  :شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرح کار مختصر پروژه:
 جانمایی و مکانیابی ساختمان هاي بلند مرتبه و ساختمان 

دیسپاچینگ موجود در طرح
انجام مطالعات پدافند سایبري براي ساختمان هاي کنترل و دیسپاچینگ

ارزیابی و  برآورد ریسک آفندي
شناسایی ، ارزیابی و اولویت بندي ریسک

ارزیابی خسارات آفندي 
تدوین راهکارها و الزامات پدافند غیرعامل در مرحله پایه

پروژه هاي انجام شده



٢۵

مطالعات پدافند غیرعامل خط لوله گاز سراسري یازدهم، انشعاب از خط 

هفتم تا کرمان

کارفرما: شرکت مشاور پارس

کارفرماي اصلی : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

 مطالعات مفهومی و پایه  پدافند غیرعامل خط لوله کیش - گرزه

کارفرما:  شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

POGC کارفرماي اصلی :  شرکت نفت و گاز پارس

پروژه هاي انجام شده

مطالعات پدافند غیرعامل طرح توسعه میدان نفتی آبان و پایدار غرب

کارفرما: شرکت مهندسی تهران رایمند

کارفرماي اصلی:  شرکت مهندسی و توسعه نفت

سرمایه گذار طرح در قالب قرارداد  IPC : شرکت ZNV Vostok روسیه



٢۶

طرح توجیهی پدافند غیرعامل توسعه شهرك صنعتی شهر کرد

کارفرما:  شرکت شهرکهاي صنعتی چهارمحال و بختیاري

پروژه هاي انجام شده

انجام مطالعات امکان سنجی از منظر پدافند غیرعامل براي  

صنایع بسته بندي خانمیرزا 

کارفرما: شهرك صنعتی شهرکرد

مطالعات پدافند غیرعامل براي کل مسیر طرح خط لوله اتیلن میاندوآب-تبریز

کارفرماي اصلی:  شرکت پتروشیمی تبریز

مطالعات مدلسازي عددي مخزن اتیلن و تعیین شعاع هاي پتروشیمی امیرکبیر

کارفرما:  پتروشیمی امیرکبیر



٢٧

طرح جامع پدافند غیرعامل استان بوشهر

کارفرما: استانداري بوشهر / سازمان پدافند غیرعامل کشور

طرح جامع پدافند غیرعامل استان مرکزي

کارفرما: استانداري مرکزي / سازمان پدافند غیرعامل کشور

طرح جامع پدافند غیرعامل استان خراسان شمالی

کارفرما: استانداري خراسان شمالی / سازمان پدافند غیرعامل کشور

پروژه هاي انجام شده

شرح کار مختصر پروژه طرح جامع استان ها :

ںتهیه و دسته بندي کلیه دارایی هاي استان

ںارزیابی وضع موجود و برآورد ریسک آفندي

ںشناسایی ، ارزیابی و اولویت بندي ریسک

ںتحلیل خطر پذیري و اندرکنش تهدیدات

ں برنامه، راهکارها و الزامات پدافند غیرعامل 

ںارائه سند انتظار در حوزه هاي 8 گانه: عمومی، مردم محور،کالبدي، زیستی، پرتوي، سایبري، شیمیایی و اقتصادي

نظارت بر اجراي مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل شهر و استان اصفهان

کارفرما:  سازمان پدافند غیرعامل کشور

   کارفرماي اصلی:  استانداري و شهرداري اصفهان



٢٨

پروژه هاي انجام شده

مطالعات تفضیلی پدافند غیرعامل تأسیسات پیگرانی و پایانه خط لوله 

42 اینچ انتقال خام گوره- جاسک

کارفرما:  مشارکت توسعه انرژي خاور میانه و ایران آروین

کارفرماي اصلی:  شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)

مطالعات مفهومی و پایه پدافند غیرعامل مخازن ذخیره نفت خام قشم

کارفرما:  شرکت مهندسان مشاور شارگان

عملیات مطالعات مفهومی پدافند غیر عامل پروژه طرح توسعه میدان 

نفتی منصوري

OIEC  کارفرما:  شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

جانمایی از دیدگاه پدافند غیرعامل طرح پالایشگاه گازي سیروان

کارفرما:  شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران



٢٩

 مطالعات  مهندسی پایه پدافند غیرعامل در تاسیسات تلمبه خانه گوره و چند 

راهه گناوه و تهیه الزامات پدافند غیرعامل تاسیسات نفتی

کارفرما: شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

مطالعات مفهومی در حوزه پدافند غیرعامل در پالایشگاه میعانات گازي ستاره 

خلیج فارس

کارفرما:  شرکت ستاره نفت خلیج فارس

 مطالعات مفهومی پدافند غیرعامل در سطح شرکت گاز استان هرمزگان

کارفرما:  شرکت گاز استان هرمزگان

مطالعات پدافند غیرعامل پروژه الفین کیان

(EIED) کارفرما:  شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژي  

پروژه هاي انجام شده



٣٠

مطالعات مفهومی پدافند غیرعامل طرح احداث پتروپالایشگاه 

آغاجاري

کارفرما:  شرکت موهیکو 

مطالعات  مفهومی پدافند غیرعامل راههاي استان البرز

کارفرما:  اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان البرز  

مطالعات  مفهومی و پایه پدافند غیرعامل تلمبه خانه گوره (بی) و 

خط لوله از گوره به جزیره خارك

کارفرما:  شرکت مهندسین مشاور پارس

طرح مطالعات اطمینان سنجی و بازنگري نقاط تجمع امن 

کارفرما:  شرکت پالایش نفت تبریز

پروژه هاي انجام شده

مطالعات تفصیلی پدافند غیرعامل نیروگاه مربوط به مخازن ذخیره 

نفت خام و پایانه نفتی جاسک

کارفرما:  شرکت پتروامید آسیا



٣١

پروژه هاي انجام شده

مطالعات پدافند غیرعامل سایت انبار ذخیره سازي 

فرآورده هاي نفتی

کارفرما:  شرکت پترو پالایش آکام 

مطالعات مفهومی پدافند غیرعاملپتروشیمی مرجان

کارفرما:  پتروشیمی مرجان 

تهیه سند راهبردي صنعت پتروشیمی کشور

کارفرما:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی   

مطالعات تفصیلی پدافند غیرعامل و هازاپ شرکت کلر پارس 

کارفرما: شرکت کلر پارس

مطالعات تفصیلی پدافند غیرعامل مخازن ذخیره نفت خام جاسک

کارفرما:  شرکت پتروفرآیند راژان



٣٢

پروژه هاي انجام شده

مطالعات تفصیلی پدافند غیر عامل  مخازن ذخیره نفت خام قشم

کارفرما:  شرکت مهندسان مشاور شارگان

مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل جزیره خارك

کارفرما:  شرکت پایانه هاي نفتی ایران

مطالعات پدافند غیرعامل پروژه پلی پروپیلن

کارفرما:  شرکت پتروشیمی تبریز

ارزیابی جامع ریسک اچ اس اي و پدافندغیرعامل خط لوله انتقال 

اتیلن غرب (از منطقه ویژه پارس تا استان آذربایجان غربی)

کارفرما:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی 



23٣٣

پروژه هاي انجام شده

2- پروژه هاي صنعتی



23٣۴

پروژه هاي انجام شده

 طرح افزایش ظرفیت خطوط کانوایر 1 ، 3 و 7 هوایی سالن رنگ 
شرکت پارس خودرو

کارفرما: شرکت پارس خودرو

طراحی فونداسیون مخازن و Tank farm کارخانه تولید گریس 
وابسته به شرکت بهران ایران و توتال فرانسه

کارفرما : شرکت مهندسی و مدیریت سامیک

 طراحی سالنهاي سوله صنعتی کارخانه تولید گریس وابسته به 
شرکت بهران ایران و توتال فرانسه

کارفرما : شرکت مهندسی و مدیریت سامیک
\

 (pipe rack, pipe slipper) طراحی سازه نگهدارنده لوله ها   
کارخانه تولید گریس وابسته به شرکت بهران ایران و توتال 

فرانسه

 کارفرما : شرکت مهندسی و مدیریت سامیک

 طراحی مجتمع تاسیسات اداري و دیتا سنتر کارت سوخت اراك

کارفرما: شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران



23٣۵

پروژه هاي انجام شده

3- پروژه هاي سازه هاي دریایی



23٣۶

پروژه هاي انجام شده

 طرح مفهومی جکت سکوي نفتی هنگام

کارفرماي اصلی : شرکت نفت فلات قاره ایران

مدیر پروژه : شرکت مهندسی صف رزموند
شرح کار مختصر پروژه :

- ارائه 8 گزینه اولیه از جکت سکوي WHP2 به منظور 
کاهش وزن نهایی آن جهت امکان lift با تجهیزات موجود 

کارفرما 
- انجام آنالیزهاي اولیه (مربوط به نصب و حالت درجا) بر 
روي 4 عدد گزینه هاي ارائه شده و تعیین وزن نهایی در 

هر گزینه
- بررسی راهکارهاي مختلف جهت lift جکت و ارائه 

   مطالعات نوسازي سازه و معماري سکوهاي میدان نفتی فروزان شامل 
سکوهاي FX, FY, FZ, F15, F16, BX1, BZ1 و پلهاي رابط

کارفرماي اصلی : شرکت نفت فلات قاره ایران

مدیر پروژه : شرکت راهبردهاي هوشمند 
شرح کار مختصر پروژه :

- بازدید کامل از سکوها و برداشت دقیق وضع موجود، تهیه 
نقشه هاي AS-Built سازه اي و نظارت بر آزمایشهاي متریال

- مدلسازي عددي و بارگذاري کامل سکوها و پلهاي رابط 
براساس مدارك موجود و برداشتهاي انجام شده در سایت

- طراحی معماري و سازه اي اتاقهاي کنترل، برق وکارگاههاي 
جدید مورد نظر بر روي عرشه سکوها

- طراحی معماري و سازه اي LQ هاي جدید 20 و 40 مربوط به 
FX, FY سکوهاي

- تعیین نقاط آسیب پذیر و طراحی تفصیلی مربوط به افزایش 
ظرفیت سکوها

- طراحی تفصیلی بهسازي پلهاي دسترسی و سکوهاي میانی و 
مشعل

- مدلسازي انفجار فرآیندي بر روي سکوها و تخمین اثرات آن 
- طراحی دیواره هاي آتش و انفجار در سکوهاي مختلف



23٣٧

پروژه هاي انجام شده

 طراحی مراحل Feed / Detail سکوهاي دریایی 
فازهاي 17 و 18 پارس جنوبی 

کارفرماي اصلی : شرکت نفت و گاز پارس

مدیر پروژه : شرکت ناموران و سازه صنعت پریس

شرح کار مختصر پروژه :
- طراحی مهندسی پایه سازه اي در کنار مدیر پروژه 

طرح
- طراحی مهندسی تفصیلی سازه اي سکوها

 آنالیز سازه سکوهاي سه پایه فاز 13 پارس جنوبی

کارفرماي اصلی : شرکت نفت و گاز پارس

مدیر پروژه : شرکت پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل

شرح کار مختصر پروژه :
- مرور طراحی مهندسی پایه سازه اي 

- انجام کلیه آنالیزهاي سازه اي حالت درجا و نصب 
FSP13A, FSP13B, FSP13C, FSP13D سکوهاي

- طراحی سازه اي و ارائه کلیه مدارك و نقشه هاي 
مهندسی تفضیلی جکت و مشعل سکوها

- ارائه نقشه هاي نصب و lift سکوها



٣٨

پروژه هاي انجام شده

 طراحی سازهاي مرحله Detail عرشه سکوهاي حفاري W0, W4 واقع در 
حوزه نفتی رشادت (خلیج فارس)

کارفرماي اصلی : شرکت نفت فلات قاره ایران

مدیر پروژه : شرکت پژوهش صنعت نفت (صدرا) 

شرح کار مختصر پروژه :
- مرور طراحی مهندسی پایه سازه اي 

- انجام کلیه آنالیزهاي سازه اي حالت درجا و نصب سکو
- طراحی سازه اي و ارائه کلیه مدارك و نقشه هاي مهندسی 

تفضیلی رو سازه سکوها
- طراحی دیواره هاي آتش و انفجار در سکوهاي سرچاهی بر 

اساس الزامات ایمنی

 طراحی معماري مرحله Detail عرشه سکوهاي حفاري W0, W4 سکوي 
مسکونی Q4 و سکوي بهره برداري P4 واقع در حوزه نفتی رشادت (خلیج 

فارس) 

کارفرماي اصلی : شرکت نفت فلات قاره ایران

مدیر پروژه : شرکت پژوهش صنعت نفت (صدرا)

شرح کار مختصر پروژه :
W0,  طراحی معماري اتاقهاي برق و کنترل سکوهاي سرچاهی -

P4  و تولیدي W4
- طراحی معماري اتاقهاي تعمیرات برق، ابزار دقیق و مکانیک بر 

P4  و تولیدي W0, W4 روي سکوهاي سرچاهی
- طراحی معماري سکوي سکونتی Q4 به ظرفیت 40 نفر



23٣٩

پروژه هاي انجام شده

 طراحی سازهاي پروژه بازسازي و نوسازي سکوهاي حوزه نفتی سیري شامل 
   DPA, DPB, DPC, DPD, DPE, DPF, DPG سکوهاي ایلام و نصر و نصرت

کارفرماي اصلی : شرکت نفت فلات قاره ایران

مدیر پروژه : موسسه دریا ساحل (قرب نوح)

شرح کار مختصر پروژه :
- بازدید کامل از سکوها و برداشت دقیق وضع موجود، تهیه نقشه 

هاي AS-Built سازه اي و نظارت بر آزمایشهاي متریال
- طراحی تفصیلی بهسازي سکوهاي سرچاهی براساس افزایش 

ظرفیت مورد نظر
- طراحی تفصیلی بهسازي سکوي سکونتی ایلام براساس افزایش 

ظرفیت مورد نظر
- طراحی تفصیلی بهسازي پلهاي دسترسی و سکوي مشعل

- طراحی دیواره هاي آتش و انفجار در سکوها بر اساس الزامات 
ایمنی

 طراحی تفصیلی سکوي لایه نفتی پارس جنوبی شامل طراحی سازهاي و 
  SPOL معماري سکوي

کارفرماي اصلی : شرکت نفت و گاز پارس

مدیر پروژه : شرکت مهندسی عمید -  شرکت صنایع فراساحل (صف)

شرح کار مختصر پروژه :
- انجام کلیه آنالیزهاي سازه اي حالت درجا و نصب سکو

- طراحی سازه اي و ارائه کلیه مدارك و نقشه هاي مهندسی 
تفضیلی رو سازه

- طراحی معماري اتاقهاي برق و کنترل سکو
HVAC طراحی سیستم تهویه -

- طراحی دیواره هاي آتش در سکو بر اساس الزامات ایمنی
- طراحی سیستم ها و تجهیزات ایمنی سکو

- مهندسی خرید تجهیزات سازه، معماري ، HVAC، ایمنی



23۴٠

پروژه هاي انجام شده

 خدمات طراحی تفضیلی و مهندسی سازه و معماري پروژه EPCI سکوهاي هنگام

کارفرماي اصلی: شرکت نفت فلات قاره ایران 

مدیر پروژه: شرکت راهبردهاي هوشمند

شرح کار مختصر پروژه :

- بررسی و مرور فنی مدارك پایه مهندسی سازه و تعیین تغییرات مهندسی در مرحله 

تفضیلی

WHP1, WHP2, WHP3 مدلسازي عددي و بارگذاري کامل سکوهاي -

- انجام کلیه آنالیزهاي سازه اي حالت درجا و نصب سکوها

- طراحی سازه اي و ارائه کلیه مدارك و نقشه هاي مهندسی تفضیلی رو سازه 

سکوهاي مزبور

- ارائه طرح معماري پایه و تفضیلی کلیه اتاقهاي موجود بر روي روسازه ها

- طراحی اولیه skid way براي بارگیري سکوها در یارد ساخت سکو

 خدمات طراحی تفضیلی بخش سازه پروژه تعویض جرثقیلهاي سکوهاي سلمان 

کارفرماي اصلی: شرکت نفت فلات قاره ایران 

مدیر پروژه: شرکت فاتح صنعت کیمیا

شرح کار مختصر پروژه :

- بازدید کامل از سکوها و برداشت دقیق وضع موجود، تهیه نقشه هاي AS-Built سازه 

اي و نظارت بر تستهاي متریال و جوش

- مدلسازي عددي سکوهاي DPP, FPP, NGP, NPP, Q2, SK1 در حوزه نفتی 

سلمان

- بارگذاري کامل سکوها بر اساس مدارك طراحی و تغییرات صورت گرفته در سالهاي 

قبل

- اعمال بارگذاري جرثقیلهاي قدیم و جدید و بررسی تاثیر افزایش بار بر روي سازه 

سکوها

- تعیین نقاط آسیب پذیر و ارائه طرح مقاوم سازي سکوها ناشی از افزایش ظرفیت 

جرثقیل ها



23۴١

پروژه هاي انجام شده

 مطالعات مفهومی آبگیر مجتمع پتروشیمی پردیس

کارفرما: شرکت پتروشیمی پردیس

شرح کار مختصر پروژه :

- بررسی و آسیب شناسی میدانی از وضعیت موجود تاسیسات آبگیر پتروشیمی پردیس
- مرور مطالعات فنی گذشته و برآورد آب مورد نیاز براي طرحهاي توسعه

- ساخت و اجراي مدل فیزیکی (شبیه سازي آزمایشگاهی) از حوضچه و تغییرات ممکن بر روي آن با 
فلسفه ي احداث پمپ هاي جدید در سناریوهاي مختلف برداشت

- اجراي مدل عددي در سناریوهاي مختلف تغییرات فلسلفه برداشت آب از حوضچه
- تدوین مجموعه راهکارهاي مفهومی براي ارتقاء ظرفیت برداشت از حوضچه

سيفيرا
Valve

 



23۴٢

پروژه هاي انجام شده

 مطالعات هیدرولیکی خطوط لوله دریایی دفع پساب پتروشیمی رازي

کارفرما: شرکت پتروشیمی رازي

شرح کار مختصر پروژه :
- بررسی و آسیب شناسی میدانی از وضعیت موجود تاسیسات آبگیر پتروشیمی رازي

-مدلسازي خروجی پساب پتروشیمی رازي
- ارزیابی و تحلیل تنش سازه خط لوله به طول 250 متر که تا عمق 20 متري قرار گرفته بود.

- در نظر گرفتن تغییرات تراز آب دریا در طراحی خط لوله
- انجام طراحی لرزهاي خط لوله در بستر دریا

 -ارائه پیشنهاداتی جهت تغییر وضعیت و طول خطو لوله پساب
- تدوین مجموعه راهکارهاي مفهومی



23۴٣

پروژه هاي انجام شده

 مطالعات مفهومی اصلاح آبگیر موجود پتروشیمی مروارید

کارفرما: شرکت پتروشیمی مروارید

شرح کار مختصر پروژه :
- بررسی و آسیب شناسی میدانی از وضعیت موجود تاسیسات آبگیر پتروشیمی مروارید

(m3/hr  84000 انجام مطالعات مربوط به ارتقاء ظرفیت از 56000 به-
- تدوین مجموعه راهکارهاي مفهومی براي ارتقاء ظرفیت برداشت از حوضچه

-انجام مطالعات مربوط به تعیین روش هاي تامین آب مورد نیاز براي طرح توسعه
-تهیه طرح شماتیک و طرح پیشنهادي براي توسعه آبگیر

- اجراي مدل عددي در سناریوهاي مختلف تغییرات فلسلفه برداشت آب از حوضچه
- تدوین مجموعه راهکارهاي مفهومی براي ارتقاء ظرفیت برداشت از حوضچه



23۴۴

پروژه هاي انجام شده

 مشارکت در مطالعات مفهومی آبگیر پارس

کارفرما: مرکز تحقیقات آب 

شرح کار مختصر پروژه :
- بررسی و آسیب شناسی میدانی از وضعیت موجود تاسیسات آبگیر پتروشیمی پارس

-انجام مطلاعات مربوط به  ارتقاء ظرفیت
 -طراحی آبگیر از منظر فنی و مهندسی 

 -لحاظ نمودن پدافند غیرعامل در طراحی آبگیر پارس
 -رعایت محدودیت هاي زیست محیطی

-مکان یابی آبگیر 
-طراحی هیدرولیکی آبگیر 

-طراحی و انتخاب فیلتراسیون 



23۴۵

پروژه هاي انجام شده

 DD5 و DD4 جک آپ هاي (SSA: Site Specific Assessment) مطالعات ارزیابی پایداري و کنترل سازه اي

مربوط به شرکت Aban Singapore در موقعیت مختلف حفاري چاههاي نفتی در خلیج هاي برونئی و تایلند

Parsian Offshore Co. :کارفرما
ABAN SINGAPORE PTE LTD : کارفرماي اصلی

شرح کار مختصر پروژه : 
- کنترل  Over Tunning , Sliding در شرایط خاص دریایی 

- کنترل مقاومت المانهاي جک آپ تحت کلیه بارگذاریهاي ثقلی و محیطی 
-کنترل مقاومت خاك در محل استقرار جک آپ 

-کنترل سیستم rack-chock در محل اتصال عرشه به پایه ها 



23۴۶

پروژه هاي انجام شده

طراحی پانتون شناور در سد باطله معدن مس دره آلو

کارفرما:  موسسه ثاراللّه- شرکت ملی مس ایران



23۴٧

پروژه هاي انجام شده

4- پروژه هاي حوزه سایبر
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پروژه هاي انجام شده

مطالعات و طراحی پدافند غیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در حوزه سایبر

کارفرما : شرکت ملی نفت ایران،  شرکت نفت و گاز پارس
شرح کار مختصر پروژه:

ں  ارائه متدولوژي طرح جامع پدافند غیرعامل حوزه سایبر در شرکت 
نفت و گاز پارس

ں   شناخت و جمع آوري اطلاعات در حوزه سایبر
ں  تحلیل و ارزیابی مخاطرات سایبري و تحلیل خسارت

ں  تعیین روش هاي مقابله مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل و 
استانداردها و اسناد بالادستی

ں ارائه راهکارها و الزامات جامع پدافند غیرعامل در حوزه سایبر در 
بخش سیستم هاي کنترل صنعتی ، فناوري اطلاعات و مخابرات 

مطالعات طرح جامع مدیریت بحران منطقه ویژه در حوزه سایبر 

��ر���� � ��ز��ن ����� و��ه ا����دی ا��ژی ��رس
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ں  ارائه متدولوژي طرح جامع پدافند غیرعامل حوزه سایبر 
ں    شناخت و جمع آوري اطلاعات در حوزه سایبر

ںتحلیل و ارزیابی مخاطرات سایبري و تحلیل خسار
ں تدوین سامانه کلان مدیریت بحران در حوزه سایبر

ں دستورالعمل هاي پیشگیري،آمادگی و مقابله با بحران هاي 
سایبري



23۴٩

پروژه هاي انجام شده

5- پروژه هاي بهسازي و مقاوم سازي



23۵٠

پروژه هاي انجام شده

 مطالعات مقاوم سازي مدارس بلوك 10 استان تهران

کارفرما: اداره کل نوسازي مدارس استان تهران

 تهیه شرح کار و بسته پیمان مربوط به انتخاب مشاور عالی جهت 
پروژه هاي بهسازي لرزه اي ساختمانها و تاسیسات صنعتی 

شرکت انتقال گاز ایران 

کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران

 مطالعات مقاومسازي و بهسازي لرزه اي ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز 
شماره 3 شهر ري و نیروگاه برق منتظر قائم 

کارفرما: شرکت گاز استان تهران

 مطالعات بهسازي لرزه اي، مدلسازي عددي و ارایه طرح مقاوم سازي 
کاخ الماس در مجموعه کاخ گلستان 

کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگري



23۵١

پروژه هاي انجام شده

  مطالعات بهســازي لرزه اي، افزایش بار ترافیکی و عبور و مرور وسایط 
نقلیه، محاسـبات هیدرولیکی و ارایه طرح مقاوم ســازي براي پل هاي 

تاریخی لاهیجان ، تمیجان ، تجن گوگه و نیاکو در استان گیلان 

کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان گیلان 

 بررسی اثرات زلزله منجیل بر روي سازه پل تاریخی لوشان در استان گیلان و 
ارایه راهکار مقاوم سـازي آن در برابر با زلزله و عبور وســایط نقلیه و انجام 
محاسبات هیدرولیکی و بررسی رسوب گذاري رودخانه شاهرود در محل پل 

لوشان

کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان گیلان 

 مطالعات فازهاي اول و دوم مقاوم سازي لرزه اي و هیدرولیکی سد 
کریت (بلندترین سد مصالح بنایی جهان با 60 متر ارتفاع) در طبس

کارفرما : سازمان آب منطقه اي استان یزد (تحت نظارت سازمان میراث 

فرهنگی و گردشگري) 

 مطالعات فاز صفر بهسازي وضع موجود پل تاریخی مشیر بر روي 
رودخانه دالکی در استان بوشهر

کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان بوشهر



23۵٢

پروژه هاي انجام شده

 مطالعات فاز صفر بهسازي وضع موجود پل تاریخی مشیر بر روي 
رودخانه دالکی در استان بوشهر

کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان بوشهر

شرح کار مختصر پروژه :

ں بررسی و ارزیابی کیفی وضعیت موجود سازه پل و شرایط آسیب 

پذیري آن 

ں تعیین کیفی نقاط ضعف سازه اي و هیدرولیکی

ں ارائه راهکارهاي اولیه جهت استحکام بخشی و علاج دهی سریع

 مطالعات فاز صفر بهسازي لرزه اي و کنترل نشست کاخ سبز واقع 
در مجموعه کاخ سعدآباد 

کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگري

شرح کار مختصر پروژه :

ں بررسی و ارزیابی کیفی وضعیت موجود سازه کاخ و شرایط آسیب 

پذیري آن 

ں تعیین کیفی نقاط ضعف سازه اي 

ں ارائه راهکارهاي اولیه جهت استحکام بخشی و علاج دهی سریع



23۵٣

پروژه هاي انجام شده

    مطالعات فاز صفر کنترل نشست سر در مسجد جامع قزوین 

کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان قزوین

شرح کار مختصر پروژه :

ں  بررسی و ارزیابی کیفی وضعیت موجود سازه کاخ و شرایط آسیب پذیري آن 

ں  تعیین کیفی نقاط ضعف سازه اي 

ں  ارائه راهکارهاي اولیه جهت استحکام بخشی و علاج دهی سریع

 بررسی آسیب پذیري لرزه اي و مطالعه خستگی پل حافظ تهران 
در برابر بار ترافیک 

کارفرما : شهرداري تهران 

مدیر پروژه : دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

شرح کار مختصر پروژه :

ں شناخت وضعیت موجود و سفارش آزمایش هاي مقاومت مصالح و نظارت بر انجام آنها

مطالعات آسیب پذیري و اصلاح پیش تنیدگی مخازن دوجداره بوتان و 

پروپان  فازهاي  20 و 21 پارس جنوبی

OIEC  کارفرما:  شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت



23۵۴

پروژه هاي انجام شده

  مطالعات آسیب شناسی و بهسازي کاخ صاحبقرانیه در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
 

کارفرما : میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

طراحی سالن سینماي ساختمان کوشک مرکزي واقع در اراضی عباس آباد شهر تهران

کارفرما: شرکت پویا مهر 
Mesbur+Smith Architects مشاور همکار طراحی داخلی



۵۵

تهیه طرح بهسازي و باز طراحی ساختمان هاي آموزشی دانشگاه فرهنگیان

کارفرما : امور پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان

پروژه مرکز عالی شهید چمران

کارفرما : امور پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان

پروژه مرکز آموزش عالی شهید مفتح شهرري

پروژه هاي انجام شده



۵۶

بررسی وضع موجود ساختمانهاي آموزشی متقاضی دریافت تائیدیه براساس چک لیستهاي تنظیم شده و مقررات 

ملی و تائید استحکام بنا، تاسیسات مکانیکی، برقی، ایمنی و معماري ساختمانهاي آموزشی      

کارفرما : سازمان نوسازي مدارس استان کردستان

مجري : دفتر نمایندگی شرکت سدره سازه پارس در استان کردستان

کارفرما : سازمان نوسازي مدارس استان همدان

مجري : دفتر نمایندگی شرکت سدره سازه پارس در استان همدان

کارفرما : سازمان نوسازي مدارس استان کرمانشاه

مجري : دفتر نمایندگی شرکت سدره سازه پارس در استان کرمانشاه

کارفرما : سازمان نوسازي مدارس استان البرز

مجري : دفتر نمایندگی شرکت سدره سازه پارس در استان البرز

پروژه هاي انجام شده



۵٧

 مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمان ستادي 5 طبقه سازمان آب و برق خوزستان

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

پروژه هاي انجام شده



23۵٨

6- پروژه هاي مقاوم سازي و طراحی

 در حوزه نفت،گاز، پتروشیمی و انرژي

پروژه هاي انجام شده
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پروژه هاي انجام شده

نظارت عالیه بر تهیه لیست نواقص و تنظیم چک لیست و تصویربرداري فونداسیون ها و تکیه گاه هاي تاسیسات 

شرکت انتقال گاز، تدوین برنامه زمان بندي طرح کلی اصلاح، تهیه بانک اطلاعاتی در سیستم جی آي اس  براي تمامی 

     ایستگاه هاي انتقال گاز کشور

کارفرما:  شرکت انتقال گاز ایران

اصلاح طراحی و نظارت بر پیمان EPC سیستم هاي اعلان و اطفاء حریق برخی از ساختمان ها و پست هاي برق  
شرکت برق منطقه اي تهران

کارفرما: شرکت برق منطقه اي تهران
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پروژه هاي انجام شده

طراحی مجدد خط لوله گاز سراسري یازدهم انشعاب از خط هفتم  تا 

کرمان(137 کیلومتر ابتدایی)

کارفرما:  شرکت مهندسین مشاور پارس

 طراحی سازه واحدهاي  LLDPE, HDPE و  Offsite پتروشیمی کنگان

 
(EIED) کارفرما:  شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژي

 خدمات مشاوره مهندسی در طراحی فونداسیون و سازه هاي پایپرك هاي پروژه 

واحد الفین کیان 

(EIED) کارفرما:  شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژي
شرح مختصر پروژه : 

ںتعداد 89 پایپ رك به وزن کلی 20هزار تن 

ںپایپرکها با سیستم دوگانه بتنی - فولادي از 2 تا 9 طبقه 

ںطراحی ، انجام محاسبات، تهیه نقشه هاي دیتیل سازه ، اتصالات ، فوندانسیونها و تهیه مدل سه 

بعدي در نرم افزار  Tekla و وارد نمودن مدل سازه ها در مدل اصلی



23۶١

پروژه هاي در حال اجرا

1- پروژه هاي مدیریت بحران

 و پدافند غیر عامل



۶٢

پروژه هاي در حال اجرا

مطالعات شناخت و مرحله اول پدافندغیرعامل شیرین سازي و انتقال آب 

از خلیج فارس و دریاي عمان به استان یزد

کارفرما:  شرکت طوس آب

   کارفرماي اصلی:  موسسه کوثر یزد

مطالعات  مفهومی پدافند غیرعامل ورزشگاه یکصد هزار 

نفري آزادي

کارفرما:  شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور  

انجام مطالعات پدافند غیرعامل طرح احداث واحد تولید اتیل 

بنزن/استایرن مجتمع پتروشیمی تبریز

کارفرما:  مجتمع پتروشیمی تبریز

مطالعات مفهومی، پایه و تفصیلی پدافند غیرعامل پالایشگاه 

پیشگامان سیراف

کارفرما: شرکت توسعه پالایشی پیشگامان سیراف



۶٣

پروژه هاي در حال اجرا

مطالعات پدافند غیرعامل تفصیلی پروژه توسعه میادین 

نفتی آبان و پایدار غرب

کارفرما:  شرکت ناردیس

مطالعات پدافند غیرعامل مفهومی پایه و تفصیلی آب 

شیرین کن مجتمع هاي پتروشیمی مکران

کارفرما: مپنا توسعه 3

مطالعات پدافند غیرعامل مفهومی سکوهاي حوزه گازي 

فرزاد بی و خطوط انتقال به خشکی و تاسیسات خشکی

کارفرما: شرکت نارگان

مطالعات پدافند غیرعامل خط لوله کیش-عسلویه

کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
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پروژه هاي در حال اجرا

2- پروژه هاي مقاوم سازي و بهسازي



۶۵

پروژه هاي در حال اجرا

بررسی وضع موجود ساختمانهاي آموزشی متقاضی دریافت تائیدیه براساس چک لیستهاي تنظیم شده و مقررات 

ملی و تائید استحکام بنا، تاسیسات مکانیکی، برقی، ایمنی و معماري ساختمانهاي آموزشی      

کارفرما : سازمان نوسازي مدارس استان البرز

مجري : دفتر نمایندگی شرکت سدره سازه پارس در استان البرز

کارفرما : سازمان نوسازي مدارس استان تهران

مجري : دفتر نمایندگی شرکت سدره سازه پارس در استان تهران

کارفرما : سازمان نوسازي مدارس استان قزوین

مجري : دفتر نمایندگی شرکت سدره سازه پارس در استان قزوین

کارفرما : سازمان نوسازي مدارس استان زنجان

مجري : دفتر نمایندگی شرکت سدره سازه پارس در استان زنجان



۶۶

پروژه هاي در حال اجرا

بازطراحی پروژه احداث ساختمان آموزشی پردیس زینبیه 

پیشواي ورامین

کارفرما :امور پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان

انجام خدمات مشاوره نظارت ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی 

تعدادي از پروژه هاي نوسازي مدارس استان البرز

کارفرما : :اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز



23۶٧

پروژه هاي در حال اجرا

3- پروژه هاي حوزه سایبر



۶٨

پروژه هاي در حال اجرا

ارائه الزامات پدافند غیرعامل حوزه سایبر در سکوهاي حوزه 

گازي فرزداد بی و خطوط انتقال به خشکی و تاسیسات خشکی

کارفرما:  شرکت نارگان

مطالعات پدافند غیرعامل و ارائه الزامات فنی پدافند 

سایبري خط لوله کیش-عسلویه

کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران



÷۶٩

ارتباط با ما

آدرس:

تهران بزرگراه کردستان- جنوب به شمال- نبش خیابان سی و سوم- پلاك 21- واحد هاي 5 و10

تلفن:

88338881-88338882 -88338884

فکس: 

88339099

سایت:

www.sodreh.ir

ایمیل:

info@sodreh.com
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