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ن مشاور  کت مهندسی   شر

وکارکیا  پتر

  11و  9،6واحد-1خیابان شیرازی جنوبی، خیابان فالحی، پالک -میدان ونک،خیابان مالصدرا-دفتر تهران

 (828)   11381383-11386681-11386688-11386688تلفن دفتر تهران:     

 

             582پالک  1101،کوچه 11دفتر مرکزی : شیراز خیابان جهاد سازندگی کوچه 

 8896888431کد پستی :               

  62288988  -62218228- 62288992(888تلفن دفتر مرکزی:    )

 88862241888فاکس :                      

                                                                                                                                            ایمیل :

   info@petrokarkia.com                                                                                                         
   petrokarkia@gmail.com 

 

      WWW.PETROKARKIA.COM 
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وکارکیا  ه  م به   هیهار   ه ه     4831در سال  پتر به  وهترر رسهر در  هیها  ه ب

دههم سههیهها   43381 دههم اههیهه هه گ ایههامر شههاسههاهه   ههاد هه  ه هه  هن مبهه  وهه ههته  هن
دههم در  اهه هه هه   هها   هه ههم م  هها  م  خههاب دههتد  م اههاههتر صههاههاشههتههم هوههه ه هه  هن
دهم  م ایه م و ا ع اادر در  ظا  اصته   ه   هسهمنه ه  هن م تر ، و ا ع   ب

پ  
ه ، شیاه  م وسهوهه ه  م دیهتر وهاه  بهده هد دهره  دصه   - م هک ت  در  یا ا    ب

 صاال  ا  اب    با  ن 

وگایه و آب وشییم و نت   طرایح ،مهندیس و مشاوره  پروژ ههای نفت ، گاز ، پتر

 مدیریت  و نظارت اجرا

 مشاوره وتهیه اسناد مناقصه 

ات  ن  طرایح ومهندیس خرید تجهت 

wwwنpetrokarkiaنcom 

ل پروژه  مدیریت پروژه، برنامه ریزی و کنتر
 

 انجام امور امکان سنجی و تهیه گزارشات و مشاوره شمایه گزاری 

 مقدمه:

 محور خدمات :
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وشییم و صنایع   در زمینه های صنایع نفت و گاز و پتر
ن
ن ومهندسان و ساختار سازمان وکارکیا با کادری مجرب ، شامل متخصصی  کت پتر شر

وگایه و صنایع مادر قادر به انجام پروژه ها در ابعاد مختلف یم باشد. بیش از  نفر کارشناس متخصص در این مشاور مشغول به فعالیت  05نت 

 یم باشند. 

 چارر سا اان  

wwwنpetrokarkiaنcom 
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ات نرم افزارها واستانداردها ن  ساختمانها تجهت 

ه  ،شیاه  م وسوه   ,جاسک م اا ییا اجیتوا  در   ب
مکاردتا ،با دهره دتد  چیار دص   دم پ   اربههع   ا   4831دهره   زد ک ب  “ هن

 صضا  ا اسب ای  گ م هجاهنی   با  ن 

 

  

 

 

 

 

 

آخر   م اهیش  ام هصزهر ا م هستا  هرد ا  )ب  رم ( ره در پامژ یا  ختد هست اد     یا   ناخترص  ه   ام هصزهر ا م هستا  هرد ا ب  
ح ذ ل   با  ن   هن

 AutoCAD  Primavera Enterprise  

AutoPlant  MS Project  

AutoPipe  Comfar III Expert  

Cadworx  Aspen Plus  

Hysys  Flare Net  

PV ELITE                                                     HTFS   

TANK  Sap  

Caeser II  ETABS  

Visio Professional  SAFE  

Takila  Section Builder 

STAAD III                                                      Matcad  

PDS  PDMS 

Codes and Standards ie

API , BS , EN , ANSI , ASME , IPS , AWS , AWWA , BP, SHELL ,TEMA, IEC , NFPA  

ات ن  منابع وتجهت 

wwwنpetrokarkiaنcom 

میزان فضای 
مفید )متر 

 مربع(

 دفاتر شهر 

 1 شیراز  353

 2 تهران  353

 3 عسلویه  353

 4 جاسک 333

 5 ماهشهر در سایت 
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واحد تولیدی  کوچک  511کلیه مطالعات عمومی و مهندسی وتحقیقات بازار و محاسبات مالی و امکان سنجی  برای بیش از 

و بزرگ در زمینه های مختلف توسط این مجموعه مناسب برای سرمایه گذاری در نقاط مختلف در ایران تووسوط شورکو  

پروژه ( ارایه شده اس  . این شرک   51به انجام رسیده اس  .خالصه و منتخب تعدادی از آنها در جدول زیر )پتروکار کیا 

با دارا بودن مجوز از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی )زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مورکوزی(،دارای 

 مجوز قانونی جه  بررسی امکان سنجی و نظارت بر طرح های بانکی و موسسات مالی رادارا می باشد.

این مجموعه آمادگی دارد همکاریهای مناسب را در زمینه مشاوره های  سرمایه گذاری،ارائه طرح های  سرمایوه گوذاری و 

 امکان سنجی فنی و اقتصادی و ملزومات موردنیاز جه  اخذ وام های بانکی به سرمایه گذاران محترم ارائه نماید.

 خدمات سرمایه گذاری 

wwwنpetrokarkiaنcom 



 پروژههای

در دست و خاتمه یافته   

wwwنpetrokarkiaنcom 
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کت :    برگزیده ای از سوابق شر

کت   تجربیات و سوابق شر

wwwنpetrokarkiaنcom 

1 
طراحی و مهندسی و مهندسی خرید و سرویس تامین کاال ، نظارت کارگاهی  پروژه احداث نیروگاه برق مورد نیاز پروژه 

  مخازن صادراتی و ذخیره سازی نفت خام در بندر جاسک

2 
)سبالن و کیمیای پارس -نظارت مهندسی و کارگاهی واحد آب، آبگیر و هوا  پتروشیمی  دماوند  مشاوره مهندسی و 

  ( 8خاورمیانه ودیگر پتروشیمی های فاز دو عسلویه ( ) 

3 
مگاواتی در  82خدمات امکان سنجی، مکان یابی و طراحی و مهندسی ، نظارت کارگاهی و پایش احداث نیروگاه خورشیدی 

 اصفهان

4 
تنی مسیر اضافی کندانس واحد متانول  HP 20طراحی مهندسی و نظارت مهندسی جهت پروژه خرید و نصب بویلر 

 شرکت پتروشیمی فن آوران

 خدمات مهندسی  و بازنگری طراحی سیستم کولینگ شرکت پتروشیمی تخت جمشید 5

 مگاواتی 2خدمات مشاوره مهندسی در زمینه طراحی و نظارت بر احداث نیروگاه خورشیدی  6

 مگاواتی 9مطالعه و گزارش فنی و اقتصادی و توجیهی و امکان سنجی نیروگاه خورشیدی  7

8 
)رایان پلیمر  ودیگر -نظارت مهندسی و کارگاهی برای  واحد های  آب، آبگیر و هوا پتروشیمی دماوندمشاوره مهندسی و 

  ( 8پتروشیمی های فاز دو عسلویه ( ) 

9 
پتروشیمی  LPG,MTBE,RAFINATE ,NAPHTHAطراحی مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه خطوط انتقال 

 خوارزمی

 عراق-بغداد–واحدی( در ابوغریب  6888نظارت طرح بر پروژه ساخت شهرک مسکونی )  10

  طراحی مخازن سقف ثابت و شناور پتروشیمی دهلران 11

12 
در بخش های  مترمکعب در روز و انتقال به شهر المرد 98888مشارکت در کنسرسیوم شیرین سازی آب دریا با ظرفیت 

 مهندسی و مهندسی خرید و نظارت بر اجرا

 امکان سنجی احداث مجتمع پتروشیمی بعثت کردستان  13

  هزار تن درسال 688امکان سنجی پتروشیمی تولید متانول یک میلیون تن در سال و آمونیاک  14

  امکان سنجی تولید پودر عصاره ریشه شیرین بیان 15

16 
بصورت مستقیم از گاز طبیعی به روش ) (MEGمهندسی و تامین کاال ساخت پتروشیمی تولید مونواتیلن گلیکول 

(GL,EPC) مشارکت  با یک شرکت چینی 

 طراحی و مهندسی مخازن سقف شناور پتروشیمی بندر امام 17

 مشاوره مهندسی و طراحی سیستم سرج و واتر همرینگ لوله زیر زمینی پاالیشگاه اصفهان 18

 بشکه ای 1888پاالیشگاه  مطالعه مهندسی و جمع اوری اطالعات و تهیه اسناد فنی 19

20 
انجام خدمات و مشاوره مهندسی و خرید جهت پلنت های فرسوده در حال کار تأسیسات سرچاهی و نمک زدایی و پاالیشگاه 

 )کرنج و پارسی و غیره(
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کت   تجربیات و سوابق شر

wwwنpetrokarkiaنcom 

21 
آموزشی محمود آباد/شرکت ملی –عملیات تکمیلی و راه اندازی اتاقک و تجهیزات مکانیکال چاه های آب کالصفای مجتمع ورزشی 

 نفت ایران

 هزار واحدی زیتون 6ارائه خدمات طراحی و مهندسی و طراحی زیرساخت شهرک  22

23 
 پتروشیمی آبادان انجام مطالعات PVC,VC اقتصادی جهت افزایش ظرفیت واحدهای-امکان سنجی فنی انجام

DTSپتروشیمی آبادان 

 مشاوره سرمایه گذاری و امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید واحد پتروشیمیایی پلی تترا فلوئور اتیلن 24

 مشاوره سرمایه گذاری و امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید واحد پتروشیمیایی کلسیم استئارات 25

 مگاوات از بازیافت زباله شهری 82امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید برق  26

 مشاوره سرمایه گذاری و امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید واحد پتروشیمیایی آلیاژ پلیمری 27

 مشاوره سرمایه گذاری و امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید تیتانوم تترا کلرید 28

29 
و ریفورمات  MTBE،نفتا،LPGانجام خدمات مشاوره ،نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه تعمیرات خطوط لوله 

 پتروشیمی فراورش و خوارزمی/شرکت مادکیمیافرآیند

 مشاوره سرمایه گذاری و امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید واحد پتروشیمیایی آمونیاک و اوره 30

 مشاوره سرمایه گذاری و امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید واحد پترو شیمیایی پلی ایزو پرن 31

 مشاوره سرمایه گذاری و امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید واحد شیمیایی ایزوپرن 32

 طرح صنعتی/منطقه ویژه اقتصادی شیراز 98مطالعه و ارائه بسته های سرمایه گذاری به میزان  33

 پاالیشگاه گاز فجر جم مشاوره و مهندسی و طراحی در پروژه مطالعات بازنگری آب آتش نشانی 34

35 
ارائه خدمات مشاوره،بازنگری مطالعه،طراحی و تهیه نقشه ها و اسناد مناقصه )مرحله اول و دوم( پروژه احداث جایگاه سوخت 

 پتروشیمی خوارزمی

 پتروشیمی مبین—مهندسی معکوس و تشخیص دالیلی شکست  شبکه آب خنک کننده ها 36

37 
انجام خدمات مهندسی خرید تجهیزات مربوط به سکوهای دریایی و تأسیسات سرچاهی تولید نفت خام در مرحله قبل و بعد از انعقاد 

 قرارداد از سازندگان نروژی

38 
پتروشیمی  -انجام خدمات مشاوره و ارائه خدمات مهندسی جهت پروژه احداث ترمینال متمرکز بارگیری بندر صادراتی ماهشهر

 فراورش/ شرکت ماد کیمیا فرآیند

کت :   برگزیده ای از سوابق شر
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ر
 موافقتنامه و ابالغیه قراردادهای نظارن

wwwنpetrokarkiaنcom 
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ر
 موافقتنامه و ابالغیه قراردادهای نظارن

wwwنpetrokarkiaنcom 
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ر
 موافقتنامه و ابالغیه قراردادهای نظارن

wwwنpetrokarkiaنcom 
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ر
 موافقتنامه و ابالغیه قراردادهای نظارن

wwwنpetrokarkiaنcom 
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ر
 موافقتنامه و ابالغیه قراردادهای نظارن

wwwنpetrokarkiaنcom 
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ر
 موافقتنامه و ابالغیه قراردادهای نظارن

wwwنpetrokarkiaنcom 



 

15 

 
ر
 موافقتنامه و ابالغیه قراردادهای نظارن

wwwنpetrokarkiaنcom 
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ر
 موافقتنامه و ابالغیه قراردادهای نظارن

wwwنpetrokarkiaنcom 
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   مشاوره مهندسی ومدیریت نظارت و مهندسی کارگاهی  واحد تولید آب ,هوا و اکسیژن

 و نیتروژن پتروشیمی دماوند 

ح کار:مشاوره مهندیس  نظارت کارگایه و برریس و نهانی مدارک مهندیس  وسازندگان جهت اجرا  و راه اندازی            شر

 پروژه ها

wwwنpetrokarkiaنcom 
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 بغداد(-واحدی زیتون )ابوقریب 0333طراحی و مهندسی زیرساخت  شهرک 

  بغداد(-واحدی زیتون )ابوقریب 0555مدیریت نظارت بر طرایح و ساخت واجرای شهرک 

 سازهای تک ایستای جنوب      
ن
کت ساختمان  کارفرما : شر

 2031تاری    خ :       

 مهندسی معکوس و تشخیص دالیلی شکست  شبکه آب خنک کننده ها 

ن     وشییم مبی   پتر

 2031تاری    خ :      

 پروژه ها

wwwنpetrokarkiaنcom 
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  سقف شناور  ماهشهر 
ر
   مخازن صادران

ح کار: طرایح ومهندیس و ارزیانی مایل واقتصادی           شر

وشییم فرآورش             وشییم بندر امام ، پتر کت ماد کیمیا فرآیند  —کارفرما : پتر وع کار:     -شر  2031شر

 2031سال ابالغ :                

  LPG , NAPHTA  , MTBE , RAFINATEخطوط انتقال  

 

ح کار مهندیس وطرایح و مهندیس و ارزیانی مایل و نظارت بر اجرا      شر

وشییم بندر امام ، خوارزیم    کارفرما: پتر

 پروژه ها

wwwنpetrokarkiaنcom 
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  ین سازی و نمکزدانی آب دریا جهت منطقه صنعتر المرد  پارسیان   -طرایح ومهندیس شت 

ین سازی و نمکزدانی آب دریا به            (EPSM )متر مکعب در روز به روش   12,555ظرفیت     طرایح ومهندیس شت 

ن          کارفرما : فرآبرسان شزمی 

 پروژه ها

wwwنpetrokarkiaنcom 
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 پروژه ها

wwwنpetrokarkiaنcom 

  (طرایح ومهندیس تولید مونو اتیلن گالیکولMEG  کت مهندیس  SEDIN( با مشارکت شر

ی دو لیسانس یکپارچه  اروپانی وچیتن      EPC( پروژه  MEGطرایح ومهندیس تولید مونو اتیلن گالیکول)         از گاز طبییع و به کار گت 

کت تدبت  انرژی ارم به روش           (Grant license , EPC)کارفرما : شر

 2031ابالغ  –کارفرما : تدبت  انرژی ارم          

 2031سال ابالغ :                
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   هزار بشکه ای    0555مطالعه و مهندیس مجدد پاالیشگاه 

ح کار: مطالعه و مهندیس مجدد وجمع آوری اطالعات فتن  پاالیشگاه          ویزدان کویر یزد   0555شر  هزار بشکه ای پتر

وع کار:           ویزدان کویر یزد    شر  2031کارفرما : پاالیشگاه پتر

 2031سال ابالغ :                

    پاالیشگاه اصفهان   0مطالعه و مهندیس شج فاز 

ح کار طرایح و مهندیس شج شبکه زیر زمیتن پاالیشگاه اصفهان              شر

وشییم پاالیشگاه اصفهان    فرآسان    -کارفرما: پتر

وع کار :    2031شر

 پروژه ها

wwwنpetrokarkiaنcom 
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 پروژه ها

wwwنpetrokarkiaنcom 

    از ان چهل طرح در منطقه ویژه اقتصادی شت  ن  مطالعه و ارایه طرح های  طرح شمایه گذاری  به مت 

    از ح کار: مطالعه و طرایح مهندیس وارزیانی اقتصادی  چهل طرح شمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی شت   شر

از    -کارفرما : وزارت صنایع          وع کار:    -منطقه ویژه اقتصادی شت   2031شر
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 پروژه ها

وشییم  · جایگاه سوخت  پتر  

ح کار : طرایح ومهندیس    شر

وشییم بندر امام خمیتن ، خوارزیم   کارفرما : پتر  

2030تاری    خ:   

2031تاری    خ :   

   اجرا و نصب شبکه آب مجتمع تفریج و ورزیسر

 محمود آباد

کت میل نفت ایران-کارفرما:وزارت نفت                     شر

ح کار : طرایح و مهندیس                    شر

 2031تاری    خ :                   

 

wwwنpetrokarkiaنcom 
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  واحد تولید اتیلن  دی کلراید 
ن
 داده برداری و مطالعات میدان

وشییم آبادان-کارفرما : برساد سازان کیمیا   پتر

 2032تاری    خ : 

 

  امکان سنجی واحد ونیل کلراید مونومر 

وشییم آبادان-کارفرما : برساد سازان کیمیا   پتر

 2032تاری    خ : 

 پروژه ها

wwwنpetrokarkiaنcom 
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 هیئت مدیره   

wwwنpetrokarkiaنcom 
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 هیئت مدیره

wwwنpetrokarkiaنcom 

 سابقه کار تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 عباس ارشدی خیاوی 1
مدیر عامل و نایب 
 رییس هیات مدیره

فوق لیسانس مهندسی 
 شیمی

11 

 رییس هیات مدیره علی ارشدی خیاوی 2
فوق لیسانس مهندسی 

 شیمی
11 

3 
مریم آقاابراهیمی 

 سامانی
 11 فوق لیسانس مکانیک عضو هیات مدیره

 نفر در شرکت مشغول به فعالیت می باشند. 888در حال حاضر بالغ بر   *
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wwwنpetrokarkiaنcom 
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  : آخرین گوایه نامه ها 

و از سازمان برنامه وبودجه جمهوری اسالیم ایران  0گوایه نامه  رتبه -  مشاور تولید نت 

وشییم از سازمان برنامه وبودجه جمهوری اسالیم ایران  0گوایه نامه  رتبه -  مشاور نفت و گاز وپتر

 مشاور تاسیسات آب و فاضالب از سازمان برنامه وبودجه جمهوری اسالیم ایران  0گوایه نامه  رتبه -

 گوایه نامه  جواز تاسیس واحد فتن و مهندیس  از وزارت صنعت معدن و تجارت جمهوری اسالیم ایران -

 گوایه نامه مشاورین عضویت و رتبه بندی کانون مشاوران رتبه بندی و شمایه گذاری بانیک-

 : IMSسیستم مدیریت یک پارچه 

 ISO 9001-2015گوایه نامه -

 ISO-14001-2015گوایه نامه -

 BS OHSAS-45001-2015گوایه نامه -

 

 

 نامه ها تصدیقگوایه نامه و 

       ISO-9001         ISO-14001     OHSAS–18001  

wwwنpetrokarkiaنcom 
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 تهیه والحتم 

wwwنpetrokarkiaنcom 
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 تهیه والحتم 

wwwن
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  تهیه خ اار ایامر  هاا    ذهر  مبا یک م
پامه    ظارر م آات ش م شام ههههج ه  سا اا  هستا  رهد   

wwwنpetrokarkiaنcom 
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 ISO ته   اا   ا  

wwwنpetrokarkiaنcom 
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 ISO ته   اا   ا  

wwwنpetrokarkiaنcom 
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 آدرس: 

wwwنpetrokarkiaنcom 

 شیراز () :دفتر مرکزی 

      582پالک   1101،کوچه 11دفتر شیراز:خیابان جهاد سازندگی کوچه 

         8896888431کد پستی :                             

 (888)62288992 تلفن:                                    

                                                        62218228(888) 

                                           62288988(888) 

 (888)62241888                فکس : 

            

خیابان شیرازجنوبی -خیابان مالصدرا-میدان ونک  دفتر تهران:

  11و 9،6واحد-1خیابان فالحی، پالک 

 (828)11386688تلفن دفتر تهران :                      

                                                      11386681(828                ) 

                                                      11381383(828                ) 

 , petrokarkia@gmail.com    ایمیل :                

info@petrokarkia.com                               

info@petrokarkia.ir                              

          www.petrokarkia.comوب سای :

 )بخش انگلیسی وب سایت فعال است(               

 

 میدان اجادرجی-قبل مسجد الرحمن -بغداد دفتر عراق :  

 شرکت پتروکارکیا


