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  رزومه

خدمات  ،توليد، طراحي فناوری، توسعه تحقيق و به های روز افزونبا توجه به روند توسعه صنعتي كشور و نياز شركت پارسيان شرق

 فناوری، توسعه تحقيق و آغاز نمود. هدف اين شركت 1381از سال خدمات تستهای غير مخرب، فعاليت خود را ، كنترل كيفيت، بازرسي فني

تهيه دستورالعملها و  ،ارائه كليه مراحل بازرسي و كنترل كيفيت ،حفاظت در برابر اشعه و آزمايشات غير مخرب طراحي و توليد تجهيزات 

از ميان بازرسان نقشه های مورد نياز تا انجام و تحليل آزمايشات و تحويل به كارفرمايان مي باشد. مديريت و مهندسان ارشد اين شركت كه 

و كارشناسان مجرب صنعتي انتخاب شده اند، تركيبي از اطالعات علمي روز و تجربه عملي را تشكيل مي دهند كه دارای سوابق تجربي و 

تری نيازهای  كنترل كيفيت، بازرسي فني و تستهای غير مخرب و تنش زدايي مي توانند با بينش دقيق تحقيق، طراحي، طوالني در امور

 ارائه دهند. (ASNT LEVEL III)تستهای غير مخرب  3عي كارفرما را بررسي نموده و خدمات الزم را در سطح واق

تاييد  از مركز ملي (INSO-ISO/IES 17020:2013) دارای گواهينامه تاييد صالحيت نهاد بازرسي شركت پارسيان شرق

، همچنين اين بوده (ASNT)از اعضای فعال انجمن تستهای غير مخرب ايران و انجمن غير مخرب آمريكا (              )صالحيت ايران

راديوگرافي شركت توانسته است تاييده های مهمي چون گواهي تاييد صالحيت ارائه خدمات بازرسي فني در زمينه های، تفسير فيلم های 

 و شركت ملی گاز ایران( و بازرسي جوش را از RT(، راديوگرافي صنعتي )VT,PT,MT,UT(، آزمايشات غير مخرب )RTIصنعتي )

 دريافت كند. اداره كل استاندارد استان تهرانال از كاپروانه بازرسي 

از بدو تاسيس اقدام به ايجاد يك آرشيو فني، شامل جديدترين مدارك فني و مهندسي و انواع استانداردهای بين المللي بازرسي اين شركت 

 ابل قبول بين المللي باشد.فني، نموده تا عالوه بر تسريع در اجرای صحيح پروژه، كيفيت خدمات ارائه شده نيز در سطح ق

برنامه  ،با جمع آوری تجارب چندين ساله در صنايع مختلف و امكانات الزم، قادر به تامين نيروی انساني مورد نياز شركت پارسيان شرق

 ريزی، كنترل و اجرای طرحها از مرحله مطالعات اوليه تا تحويل كار به كارفرما و خدمات پس از راه اندازی نظير آموزشهای حرفه ای پرسنل

 مورد نياز طرح مي باشد.

 

 

 



 

 نمونه ای از دست آوردهای تحقيق و توسعه: 

 تجهيزات اندازه گيری ➢

 تجهيزات بازرسي ➢

 های غيرمخربآزمايشتجهيزات  ➢

 تجهيزات آزمايشگاهي ➢

 فعاليتهای خدماتی و مشاوره ای

 به شرح زير مي باشد: شركت پارسيان شرقزمينه های اصلي فعاليتهای خدماتي و مشاوره ای 

 (ASNT LEVEL III) 3غير مخرب در سطح  هایخدمات مشاوره ای در زمينه آزمايش انجام ➢

 RT –آزمايش پرتونگاری صنعتي  ➢

 UT –آزمون فراصوتي )آلتراسونيك(  ➢

 MT -آزمايش ذرات مغناطيسي  ➢

 PT –آزمايش مايعات نافذ  ➢

 بازرسي جوش ➢

عمليات پيش گرم و تنش زدايي بر روی مخازن با مشاركت شركت هدايتگران جهان  -( PWHTپيش گرمايش و تنش زدايي ) ➢

 انجام مي پذيرد.

 سختي سنجي ➢

 مميزی كيفي ➢

 بررسي صالحيت جوشكاران و صدور كارتهای جوشكاری ➢

 تهيه دستورالعملهای جوشكاری، كنترل كيفي و تستهای غير مخرب ➢

 انجام خدمات كنترل كيفيت و تضمين كيفيت ➢

 انجام تستهای مقاوم سازی اسكلت فلزی ساختمانها ➢

 اندازه گيری ضخامت قطعات فلزی و غير فلزی ➢



 

 ات فرو مغناطيس و فرامغناطيساندازه گيری سختي فلز ➢

 اندازه گيری زبری سطح قطعات مختلف ➢

  (CWB)و استاندارد كانادائي  (AWS-ASME-API)بازرسي فني مطابق با استاندارد آمريكائي  ➢

 اندازه گيری ميزان فريت در فوالدها ➢

 خدمات آموزشی و صدور گواهينامه

 2و  1اقدام به برگزاری دوره های آموزشي سطوح  1384تحصيل كرده از سال شركت پارسيان شرق با در اختيار داشتن كادری مجرب و 

استا و از بدو نموده است. در همين ر (ASNT)آزمايشات غير مخرب بر اساس آيين نامه پيشنهادی انجمن آمريكايي آزمايشات غير مخرب 

اييد صالحيت گرديده و گواهينامه معتبر دريافت نموده اند. نفر ت 1000نفر آموزش ديده و بالغ بر  1500كنون بالغ بر شروع به فعاليت تا

همكاری آموزشي با سازمانها و نهادهای دولتي و خصوصي و كسب رضايت ايشان از كيفيت خدمات آموزشي ارايه شده باعث افتخار اين 

يره مشترك با شركت پارسيان شرق شركت آشنا پرتو سايان دارای هيئت مد 1384شركت است در ادامه ی فعاليت های آموزشي، از سال 

تشكيل گرديد كه صرفا و با اخذ مجوز از امور حفاظت در برابر اشعه كشور در حال برگزاری دوره های آموزشي پرتونگاری صنعتي طبق 

 از سازمان فني حرفه ای كشور مجوزآموزش و دوره های حفاظت در برابر پرتوهای يونساز و غير يونساز مي باشد. اخذ ISO 9712استاندارد 

 جهت بسط فعاليت های آموزشي. در قالب آموزشگاه آزاد فني و حرفه ای حفاظت پرتوها



برخی پروژه های شرکت پارسیان شرق

موقعیت جغرافیایینوع قراردادپیمانکار اجراییکارفرمانام پروژهرج
تاریخ 

شروع
تاریخ پایان

پارس بهین پاالیش نفت قشمپارس بهین پاالیش نفت قشمانجام آزمایش های غیرمخرب1
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1401/01/011402/01/01جزیره قشم

موسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارسپتروپاالیش مهر خلیج فارس2
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1401/05/251401/11/25شهر بندرعباس-استان هرمزگان

شرکت آذین مهر هفشجانشرکت سرمایه گذاری نفت قشمپایانه نفتی قشم3
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1401/03/011401/12/29جزیره قشم

مصنوعات فلزی سنگینمصنوعات فلزی سنگینساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزی4
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1400/10/011401/08/01شهرستان پرند- استان تهران 

توسعه عقیق پارسیانسیب لندسیب لند5
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(PA UT)التراسونیک سه بعدی 
1400/12/241401/06/31شهرستان فیروزکوه

برق ستاره آریانیروگاه قشماحداث واحد یوتیلیتی نیروگاه پاسارگاد قشم6
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1401/01/011401/06/31جزیره قشم

 پایانه نفتی قشم2211 و 2210مخازن شماره 7
ساخت و بهره برداری اسکله حرا 

قشم
شرکت پتروپایسازان

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1400/08/011401/04/31جزیره قشم

رهام گستر دینارانشرکت سرمایه گذاری نفت قشم پایانه نفتی قشم2213 و 2212مخازن شماره 8
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1400/06/011401/04/31جزیره قشم

پتروشیمی جمپتروشیمی جمتامین و نگهداری پتروشیمی جم9
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1400/04/261401/04/26شهر عسلویه-استان بوشهر

گسترش آریا مارینسرمایه گذاری نفت قشمTK 2208مخزن ذخیره 10
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1400/06/011401/03/31جزیره قشم

موسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارسپتروپاالیش مهر خلیج فارس11
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1400/08/231401/02/23شهر بندرعباس-استان هرمزگان

 عملیات انتقال گاز9منطقه شرکت ملی گاز ایرانشبکه و خطوط انتقال گاز12
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

و تفسیر فیلم (RT)رادیوگرافی صنعتی 

استانهای گیالن، گلستان و 

مازندران
1400/02/011401/01/01

خط انتقال خوراک پاالیشگاه نفت سنگین13
ساخت و بهره برداری اسکله حرا 

قشم
شرکت هیربدان

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1400/04/121400/12/29جزیره قشم

فرازان سازه دریاسرمایه گذاری نفت قشم2209ترمینال نفتی قشم شاخت مخزن 14
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1400/06/011400/12/29جزیره قشم



برخی پروژه های شرکت پارسیان شرق

موقعیت جغرافیایینوع قراردادپیمانکار اجراییکارفرمانام پروژهرج
تاریخ 

شروع
تاریخ پایان

پتروالکتریکانجام آزمایش های غیرمخرب15
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1400/02/291400/12/29شهر عسلویه-استان بوشهر

شرکت ماشین سازی ویژهپتروشیمی مبینآب شیرین کن پتروشیمی مبین16
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1400/05/201400/12/29شهر کنگان-  استان بوشهر 

پایندان(POGC)نفت و گاز پارس 14طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 17
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1400/01/011400/12/29شهر کنگان-  استان بوشهر 

طراحان صنعتی پیشگامطراحان صنعتی پیشگاممخازن ذخیره فلزی18
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1400/02/151400/12/29شهرک صنعتی شمس آباد

1398/07/011400/10/30شهر عسلویه-استان بوشهرعملیات ذرات مغناطیسیموسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارسDMC 2 & 3فاز 19

مشارکت آران جوش هفشجانسرمایه گذاری نفت قشم2207ترمینال نفتی ساخت مخزن ذخیره 20
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1400/06/011400/10/30جزیره قشم

مصنوعات فلزی سنگینمصنوعات فلزی سنگینساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزی21
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1399/09/011400/08/01شهرستان پرند- استان تهران 

1400/04/051400/07/05شهر عسلویه-استان بوشهرانجام آزمایش های غیرمخربموسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارسDMC 2 & 3فاز 22

1400/04/051400/07/05شهر عسلویه-استان بوشهر(PWHT)انجام عملیات تنش زدایی موسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارسDMC 2 & 3فاز 23

برق ستاره آریانیروگاه قشماحداث واحد یوتیلیتی نیروگاه پاسارگاد قشم24
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1400/02/141400/06/31جزیره قشم

آسفالت طوسشرکت بهین پاالیشپاالیشگاه نفت سنگین قشم25
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PTروشهای 
1398/04/151400/03/31جزیره قشم

1399/12/091400/03/09شهر عسلویه-استان بوشهرانجام آزمایش های غیرمخربموسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارسDMC 2 & 3فاز 26

1399/12/091400/03/09شهر عسلویه-استان بوشهر(PWHT)انجام عملیات تنش زدایی موسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارسDMC 2 & 3فاز 27

ماشین سازی اراکپتروشیمی شازندمخازن کروی پتروشیمی شازند28
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1399/05/151400/01/31اراک-استان مرکزی

 عملیات انتقال گاز9منطقه شرکت ملی گاز ایرانشبکه و خطوط انتقال گاز29
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

و تفسیر فیلم (RT)رادیوگرافی صنعتی 

استانهای گیالن، گلستان و 

مازندران
1399/03/061400/01/06



برخی پروژه های شرکت پارسیان شرق

موقعیت جغرافیایینوع قراردادپیمانکار اجراییکارفرمانام پروژهرج
تاریخ 

شروع
تاریخ پایان

پایندان(POGC)نفت و گاز پارس 14طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 30
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1399/01/011399/12/30شهر کنگان-  استان بوشهر 

31
 فاز 13، 11عملیات ساخت، نصب و پیش راه اندازی نواحی 

 پارس جنوبی14
شرکت احداثشرکت نیرپارس

انجام عملیات رادیوگرافی و 

ذرات مغناطیسی
1398/06/011399/12/30شهر کنگان-  استان بوشهر 

32
 فاز 13، 11عملیات ساخت، نصب و پیش راه اندازی نواحی 

 پارس جنوبی14
1398/06/011399/12/30شهر کنگان-  استان بوشهر (PWHT)انجام عملیات تنش زدایی شرکت احداثشرکت نیرپارس

1399/06/011399/11/30شهر عسلویه-استان بوشهرانجام آزمایش های غیرمخربموسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارسDMC 2 & 3فاز 33

1399/06/011399/11/30شهر عسلویه-استان بوشهر(PWHT)انجام عملیات تنش زدایی موسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارسDMC 2 & 3فاز 34

ماشین سازی اراکپتروشیمی شازندمخازن کروی پتروشیمی شازند35
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1399/09/011399/11/30اراک-استان مرکزی

موسسه اروندانقرارگاه سازندگی خاتم االنبیاءخط دوم انتقال آب زاهدان36
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 

-استان سیستان و بلوچستان 

 شهر زاهدان
1397/11/071399/11/07

برق ستاره آریانیروگاه قشماحداث واحد یوتیلیتی نیروگاه پاسارگاد قشم37
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1399/07/011399/10/01جزیره قشم

مصنوعات فلزی سنگینمصنوعات فلزی سنگینساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزی38
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1398/08/011399/08/30شهرستان پرند- استان تهران 

ماشین سازی اراکپتروشیمی شازندمخازن کروی پتروشیمی شازند39
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1399/05/151399/08/15اراک-استان مرکزی

40
، 11، 04عملیات ساخت، نصب و پیش راه اندازی نواحی 

 پارس جنوبی14 فاز 13
1396/05/011399/04/31شهر کنگان-  استان بوشهر انجام عملیات رادیوگرافیشرکت احداثشرکت نیرپارس

41
، 11، 04عملیات ساخت، نصب و پیش راه اندازی نواحی 

 پارس جنوبی14 فاز 13
1396/05/011399/04/31شهر کنگان-  استان بوشهر (PWHT)انجام عملیات تنش زدایی شرکت احداثشرکت نیرپارس

1398/09/011399/04/31شهر عسلویه-استان بوشهرانجام آزمایش های غیرمخربموسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارسDMC 2 & 3فاز 42

1398/08/011399/03/31شهر عسلویه-استان بوشهر(PWHT)انجام عملیات تنش زدایی موسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارسDMC 2 & 3فاز 43

LPGساخت مخازن 44
شرکت مهندسی و ساخت 

تاسیسات دریایی ایران

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات 

دریایی ایران

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PTروشهای 

-استان خوزستان 

 شهرستان خرمشهر
1398/10/011399/03/31



برخی پروژه های شرکت پارسیان شرق
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تاریخ 

شروع
تاریخ پایان

پایندان(POGC)نفت و گاز پارس 14طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 45
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1398/03/011399/02/31شهر کنگان-  استان بوشهر 

پایندان(POGC)نفت و گاز پارس 14طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 46
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش 

(RT)رادیوگرافی صنعتی 
1398/10/201398/12/29شهر کنگان-  استان بوشهر 

آویژه صنعت طوسمجتمع گهر زمین جوش های پروژه گندله سازی گهرزمینRTعملیات تست 47
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1397/05/011398/12/29شهر سیرجان- استان کرمان 

ساخت اسکلت فلزی48
شرکت مهندسی و ساختمانی صبا 

نفت
1398/04/021398/11/02شمس آباد-  استان تهران بازرسی جوش سازه های اسکلت فلزیشرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت

1397/11/011398/08/30شهر عسلویه-استان بوشهرانجام آزمایش های غیرمخربموسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارسDMC 2 & 3فاز 49

1398/01/011398/08/30شهر عسلویه-استان بوشهر(PWHT)انجام عملیات تنش زدایی موسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارسDMC 2 & 3فاز 50

مصنوعات فلزی سنگینمصنوعات فلزی سنگینساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزی51
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1397/08/011398/07/30شهرستان پرند- استان تهران 

پتروکیانپتروشیمی هنگام پتروشیمی هنگامAGخطوط 52
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1397/09/011398/04/31شهر عسلویه- استان بوشهر 

توربین های گازی53
شرکت مهندسی و ساخت توربین 

توگا-مپنا

-شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا

توگا

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1396/05/011398/04/31شهر کرج- استان البرز 

مصنوعات فلزی سنگینمصنوعات فلزی سنگینساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزی54
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1396/07/011397/07/30شهرستان پرند- استان تهران 

 پارس جنوبی14 فاز 121یونیت 55
شرکتهای نیرپارس، مپنا و مپنا 

بویلر
1397/02/011397/04/15شهرستان کنگان- استان بوشهر (PWHT)انجام عملیات تنش زدایی شرکت مپنا بویلر

پردیس پتروکیان پارسیانپتروشیمی هنگام پتروشیمی هنگامAGخطوط 56
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1396/10/011397/04/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

شبدیز صنعت آپاداناشرکت پتروشیمی مخازن سبزطرح احداث مخازن متانول57
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, PTروشهای 
1395/01/011397/02/31شهر عسلویه- استان بوشهر 

طرح احداث سه دستگاه مخزن متانول58
شرکت پتروشیمی مخازن سبز 

عسلویه
راژان پتروفرایند-مشارکت تهران جنوب

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش

و تفسیر (RT) رادیوگرافی صنعتی 
1394/09/101396/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه59
شرکت صنایع پتروشیمی، شرکت 

TCC
گاما

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1395/11/101396/11/10شهر عسلویه- استان بوشهر 



برخی پروژه های شرکت پارسیان شرق

موقعیت جغرافیایینوع قراردادپیمانکار اجراییکارفرمانام پروژهرج
تاریخ 

شروع
تاریخ پایان

60
طرح احداث مسیر موقت و طرح زودهنگام پتروشیمی 

مخازن سبز عسلویه

شرکت پتروشیمی مخازن سبز 

عسلویه
راژان پتروفرایند-مشارکت تهران جنوب

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

 و تفسیر فیلمRT, UTروشهای 
1396/05/011396/09/30شهر عسلویه- استان بوشهر 

پاالیش گاز فجر جمپاالیش گاز فجر جمتعمیر و نگهداری61
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش

و تفسیر فیلم (RT) رادیوگرافی صنعتی 
1395/06/241396/08/30شهرستان جم- استان بوشهر 

مصنوعات فلزی سنگینمصنوعات فلزی سنگینساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزی62
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1395/06/011396/05/31شهرستان پرند- استان تهران 

1395/11/011396/02/01شهر بندرعباس- استان هرمزگان (PWHT)انجام عملیات تنش زدایی فرادست انرژی فالتفرادست انرژی فالتپاالیشگاه میعانات گازی نفت ستاره خلیج فارس63

64
 24-22 فاز 160راه اندازی یونیت 

پارس جنوبی عسلویه
1395/09/301395/12/30شهر عسلویه-استان بوشهرانجام آزمایش های غیرمخربموسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارس

مهندسی آتروپات صنعت سپاهانقرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء پارس جنوبی24 و 23 و 22طرح توسعه فاز 65
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1395/09/151395/12/30شهر کنگان-  استان بوشهر 

66
  پارس 20عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سکوی فاز

جنوبی

شرکت مهندسی و ساخت 

تاسیسات دریایی ایران

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات 

دریایی ایران

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به

RT, UT, MT, PTروشهای 

-استان بوشهر 

 پارس جنوبی20 سکوی فاز 
1395/09/011395/12/30

مهندسی و ساختمانی جهانپارسشرکت نفت و گاز پارس پارس جنوبی1فاز 67
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1395/05/011395/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

68
 پارس 21عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سکوی فاز 

جنوبی

شرکت مهندسی و ساخت 

تاسیسات دریایی ایران

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات 

دریایی ایران

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PTروشهای 

- استان بوشهر 

 پارس جنوبی21سکوی فاز 
1395/05/011395/12/29

69
24-22 فاز 160راه اندازی یونیت 

 پارس جنوبی عسلویه
1395/06/011395/09/30شهر عسلویه-استان بوشهرانجام آزمایش های غیرمخربموسسه پتروصنعتشرکت نفت و گاز پارس

1394/12/191395/06/19شهر بندرعباس- استان هرمزگان (PWHT)انجام عملیات تنش زدایی نوتاش افراشرکت فرادست انرژی فالتپاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس70

پیمانکاری راکیشرکت پتروشیمی بوشهر پتروشیمی هنگامUGخطوط 71
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به  

(RT) روش رادیوگرافی صنعتی 
1394/12/011395/06/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

1394/04/011395/03/31شهر بندرعباس- استان هرمزگان (PWHT)انجام عملیات تنش زدایی گروه بین المللی آبادراهان پارسشرکت فرادست انرژی فالتپاالیشگاه میعانات گازی نفت ستاره خلیج فارس بندرعباس72

عمران رهگذر زاگرسشرکت پتروشیمی مخازن سبزطرح احداث مخازن متانول73
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1394/09/011395/03/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینانجام آزمایش های غیرمخرب74
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1394/03/011395/03/01شهرک صنعتی شمس آباد
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 توسعه میدان گازی پارس جنوبی18 و 17 فاز 3ناحیه 75
شرکت نفت و گاز پارس و 

شرکت ایدرو
شرکت احداث

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1393/11/071395/02/01شهر کنگان-  استان بوشهر 

شرکت فرادست انرژی فالتپاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس76
مشارکت مهندسان مشاور 

سازه و سازه پاد تهران
1393/05/011395/12/19شهر بندرعباس- استان هرمزگان (PWHT)انجام عملیات تنش زدایی 

21و 20و 18و 17خطوط لوله فازهای 77
شرکت مهندسی و ساخت 

تأسیسات دریایی ایران
صنعت گستر کیش

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, MTروشهای 
1394/01/011394/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

بهره برداری آریوبرزن زاگرسشرکت ایدرو18 و 17طرح توسعه فاز 78
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1394/04/121394/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

 توسعه میدان گازی پارس جنوبی18 و 17 فاز 3ناحیه 79
شرکت نفت و گاز پارس و 

شرکت ایدرو
شرکت پناه ساز ایران

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1394/06/221394/12/22شهر عسلویه- استان بوشهر 

پیمانکاری پیشاهنگ سازه سپاهانشرکت پتروشیمی بوشهر متانول پتروشیمی2 سایت UGخطوط 80
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به   

(RT) روش رادیوگرافی صنعتی 
1394/06/011394/12/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

81
 طرح توسعه میدان گازی 102ساخت و نصب ناحیه 

19فاز - پارس جنوبی 
مهندسی و ساخت ونوسانشرکت نفت و گاز پارس

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به  

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1394/03/261394/11/30شهر کنگان-  استان بوشهر 

پیمانکاری فتحیپتروشیمی هنگام پتروشیمی هنگامECCمخازن 82
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به   

(RT) روش رادیوگرافی صنعتی 
1394/05/011394/11/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

نصب نیروگروه مپنا پارس جنوبی19 فاز 106یونیت 83
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1393/04/101394/10/10شهر کنگان-  استان بوشهر 

پیمانکاری فیض و آذرکمانشرکت پتروشیمی بوشهر متانول پتروشیمی بوشهر2مخازن فاز 84
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به   

(RT) روش رادیوگرافی صنعتی 
1394/03/011394/09/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت گاماپتروپارس19فاز - توسعه میدان گازی پارس جنوبی 85
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به  

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1394/02/101394/08/10شهر کنگان-  استان بوشهر 

1390/10/031394/03/31شهر کنگان-  استان بوشهر (PWHT)انجام عملیات تنش زدایی شرکت دایلیمشرکت پتروپارس12فاز - توسعه میدان گازی پارس جنوبی 86

شرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینانجام آزمایش های غیرمخرب87
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1393/03/011394/03/01شهرک صفادشت-شهرستان کرج

88
 15 به فازهای 18 اینچ خط لوله دریایی فاز 32خط انشعاب 

16و 
شرکت ایران آروینآریا نفت شهاب

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1393/09/201393/10/20شهر عسلویه- استان بوشهر 

1390/10/251393/10/10شهر کنگان-  استان بوشهر (PWHT)انجام عملیات تنش زدایی شرکت دایلیمشرکت پتروپارس12فاز - توسعه میدان گازی پارس جنوبی 89
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شرکت تناوب18 و 17توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای 90
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

و تفسیر فیلم (RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1391/02/011393/09/03شهر کنگان-  استان بوشهر 

شرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینانجام آزمایش های غیرمخرب91
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1392/03/011393/03/01شهرک صفادشت-شهرستان کرج

 توسعه میدان گازی پارس جنوبی18 و 17 فاز Dناحیه 92
شرکت مهندسی و ساختمان 

صنایع نفت و شرکت نفت و گاز 
احداث

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1389/11/011393/02/01شهر کنگان-  استان بوشهر 

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیمدیریت توسعه صنایع پتروشیمیکمپ موقت دوران ساخت شیرینو93
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1391/06/131392/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینانجام آزمایش های غیرمخرب94
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1391/08/061392/02/06شهرک صفادشت-شهرستان کرج

شرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینانجام آزمایش های غیرمخرب95
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1390/07/011391/07/01شهرک صفادشت-شهرستان کرج

18 و 17توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای 96
شرکت مهندسی و ساختمان 

صنایع نفت
تناوب

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش

و تفسیر (RT) رادیوگرافی صنعتی 
1389/10/011391/04/25شهر عسلویه- استان بوشهر 

18 , 17 فازهای Aناحیه 97
شرکت مهندسی و ساختمان 

صنایع نفت
مهندسی و نصب محورسازان

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1389/11/011390/10/30شهر عسلویه- استان بوشهر 

انجام آزمایش های غیرمخرب98
شرکت مهندسان مشاور طرح خاک سه 

بعدی
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش

و تفسیر (RT) رادیوگرافی صنعتی 
1389/08/301390/08/30

شرکت تناوبشرکت ملی مس ایران توسعه تغلیظ مس سرچشمه کرمان2فاز 99
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

 و تفسیر فیلمPT, VTروشهای 
1390/02/011390/06/01شهر کنگان-  استان بوشهر 

پتروهگزانشرکت نفتساخت مخازن ذخیره کروی100
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1389/02/201390/02/20شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینانجام آزمایش های غیرمخرب101
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1389/02/011390/02/01شهرک صفادشت-شهرستان کرج

سینا صنعت احمدپورپتروشیمی کاویانمخازن کروی عسلویه102
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PTروشهای 
1389/01/151389/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت آزمون فلز پارسقرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء پارس جنوبی16 و 15طرح توسعه فاز 103
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1389/07/011389/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

پتروپارت1طرح توسعه فاز 1 خطوط فلر فاز 104
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1388/10/151390/06/31شهر عسلویه- استان بوشهر 



برخی پروژه های شرکت پارسیان شرق
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تاریخ 

شروع
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نوین جوشپاالیشگاه فجر جمساخت مخازن کروی105
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

UT, MTروشهای  
1388/09/171389/09/17شهرستان جم- استان بوشهر 

بازرسی جوش مخازن106
شرکت سوخت رسانی و خدمات 

کشتیرانی ستاره قشم

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PTروشهای 
1388/10/161389/08/16منطقه سلخ- جزیره قشم 

شرکت پتروشیمی کاویانپروژه الفین107
شرکت مهندسی، نصب و نگهداری 

(رامپکو)کارخانجات صنایع پتروشیمی 

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به

(RT) روش رادیوگرافی صنعتی 
1388/02/281389/02/28شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینانجام آزمایش های غیرمخرب108
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1388/01/151389/01/15شهرک صفادشت-شهرستان کرج

2ریحانه 109
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

(ناجا)
فرابتن

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1388/01/011388/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت مهندسی صنعت فردا نیروگاه بستانو2ساخت مخزن شماره 110
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1388/02/011388/08/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت مهندسی صنعت فرداانجام آزمایش های غیرمخرب111
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1387/07/011388/07/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت جم صنعت کارانشرکت پتروشیمی جمMTBEواحد - پروژه الفین دهم 112
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1386/04/011388/05/31عسلویه- استان بوشهر 

113
مخازن کروی تحت فشار و مخازن ذخیره استوانه ای 

پترشیمی کاویان
ساختار صنعت پایدارپتروشیمی کاویان

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1387/04/011388/04/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

عمران ساحلپتروشیمی کاویانآبگیر کاویان114
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PTروشهای 
1387/06/011388/03/31شهر عسلویه- استان بوشهر 

پایندانپتروشیمی مبینخطوط آفسایت پتروشیمی مبین115
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

UT, PTروشهای  
1387/03/011388/03/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

انجام آزمایش های غیرمخرب116
شرکت مدیریت پروژه های

(مپنا) نیروگاهی ایران 

شرکت پتروتکسان 

(سازه و صنعت جنوب)

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PTروشهای 
1387/07/011388/03/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

نیروگاه بیدخونواحدهای نیروگاهی117
نصب و تعمیرات نیروی خراسان

(نتن) 

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, PTروشهای 
1387/02/011388/02/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

118
 UGخطوط 

پتروشیمی کاویان
فاطر کوثران جنوبشرکت پتروشیمی کاویان

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

 و آزمایش هالیدیRT, MT, PTروشهای 
1387/01/281388/01/28شهر عسلویه- استان بوشهر 

پایندانپتروشیمی مبینخطوط آفسایت پتروشیمی مبین119
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1387/07/201388/01/20شهر عسلویه- استان بوشهر 
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شروع
تاریخ پایان

شرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینانجام آزمایش های غیرمخرب120
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1387/01/141388/01/14شهرک صفادشت-شهرستان کرج

شرکت احداثشرکت پتروشیمی جمواحد بوتادین پتروشیمی جم121
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1387/02/161387/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

پیشگامان صنعت و نیرونیروگاه چابهارساخت مخازن استوانه ای122
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

 و آزمون خالءRT, UT, PTروشهای 
1386/11/261387/11/26بندر چابهار

پایندانپتروشیمی مبینخطوط آفسایت پتروشیمی مبین123
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, PTروشهای 
1387/01/021387/07/02شهر عسلویه- استان بوشهر 

Oاورهال سکوی نفتی124 IL DRAG O N  C O   
شرکت گلدن شاهین 

(امارات متحده عربی)

 کلیه 3خدمات مشاوره سطح 

آزمایشات غیرمخرب
1387/05/011387/05/30کشور ترکمنستان

شرکت صنعتی مظهرنورتعویض خطوط هیدروکربن125
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1386/11/251387/05/25شهر عسلویه- استان بوشهر 

آقای منصور حیدریآقای منصور حیدریاسکلت فلزی ساختمان جمشیدیه126
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1386/05/201387/05/20شهر تهران- استان تهران 

مفید سپاهانپتروشیمی کاویانساخت مخازن استوانه ای127
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1386/11/011387/05/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیشرکت ملی صنایع پتروشیمیطرح خانه سازی جم128
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(PT)روش مایعات نافذ 
1386/10/011387/04/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

پویا روش جنوبپتروشیمی مبینخطوط لوله آفسایت پتروشیمی مبین129
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1386/09/121387/03/12شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت احداثشرکت پتروشیمی جمواحد بوتادین پتروشیمی جم130
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1385/10/151386/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

فرسا شیمیپتروشیمی جمPipingسرجوشهای استنلس استیل 131
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1386/10/121386/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت دمافینسازمان گسترش و نوسازی صنایعساخت ایرکولر132
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, PTروشهای 
1386/01/011386/12/29شهر کرج- استان البرز 

133
تصفیه خانه پساب صنعتی کل مجموعه پتروشیمی های 

پارس جنوبی
سازمندشرکت پتروشیمی مبین

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به

(RT) روش رادیوگرافی صنعتی 
1386/02/011387/02/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینانجام آزمایش های غیرمخرب134
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1385/12/281386/12/28شهرک صفادشت-شهرستان کرج
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سازه خاورشرکت پتروشیمی مارونEO/EGپتروشیمی مارون واحد اولفین و واحد 135
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1386/06/241386/12/24شهر عسلویه- استان بوشهر 

کنسرسیوم آزانشرکت پتروشیمی مبینآفسایت پتروشیمی مبین136
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش

و تفسیر (RT) رادیوگرافی صنعتی 
1384/03/011386/12/15شهر عسلویه- استان بوشهر 

آسفالت طوس- مشارکت میم تیم پتروشیمی پارساحداث کارخانه زباله سوزی137
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به

RT, PT روشهای 
1385/10/071386/03/07شهر عسلویه- استان بوشهر 

فرسا شیمیپتروشیمی جمPipingسرجوشهای استنلس استیل 138
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1386/03/161386/09/16شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت میم تیمپتروشیمی پارسمخازن آفسایت پتروشیمی پارس139
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PTروشهای 
1386/02/101386/06/31شهر عسلویه- استان بوشهر 

سازه فلزی140
شرکت مدیریت توسعه صنایع 

پتروشیمی
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(PT)روش مایعات نافذ 
1385/02/011386/03/31شهر عسلویه- استان بوشهر 

شرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینانجام آزمایش های غیرمخرب141
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, MT, PT, VTروشهای 
1384/12/091385/12/09شهرک صفادشت-شهرستان کرج

شرکت احداثشرکت پتروشیمی جمواحد بوتادین پتروشیمی جم142
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1385/03/091385/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

فراورده های زیستی روناک-انجام آزمایش های غیرمخرب143
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, PTروشهای 
1385/02/031385/08/03

شرکت دمافینسازمان گسترش و نوسازی صنایعساخت ایرکولر144
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, PTروشهای 
1384/07/011385/07/01شهر کرج- استان البرز 

طرح اندیشان- مشارکت پایندان اسکله پارساسکله بندر صادراتی پارس عسلویه145
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به

(RT) روش رادیوگرافی صنعتی 
1384/12/011385/03/01شهر عسلویه- استان بوشهر 

ساخت کارگاه مرکزی و اسکلت فلزی کوهرنگ146
شرکت مدیریت توسعه صنایع 

پتروشیمی
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, PTروشهای 
1383/10/011384/12/30شهرستان کوهرنگ

147O FFS ITEشرکت احداثشرکت پتروشیمی جم
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1384/04/011384/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

کنسرسیوم آزانشرکت پتروشیمی مبینآفسایت پتروشیمی مبین148
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

 و تفسیر فیلمRT, PTروشهای 
1383/12/011384/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

سازه فلزی149
شرکت مدیریت توسعه صنایع 

پتروشیمی
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(PT)روش مایعات نافذ 
1384/05/011384/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 
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شرکت صنعتی دریایی ایرانانجام تست التراسونیک150
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(UT)روش التراسونیک 
1383/08/091384/08/09شهر عسلویه- استان بوشهر 

1384/05/081384/07/08شهر تهران- استان تهران ساخت و نصب دوازده عدد درب ریلیوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحسازمان صنایع هوا فضا578عملیات ساخت و نصب دربهای ریلی پروژه 151

شرکت دمافینسازمان گسترش و نوسازی صنایعساخت ایرکولر152
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UT, PTروشهای 
1382/04/221384/07/01شهر کرج- استان البرز 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحسازمان صنایع هوا فضا405عملیات ساخت و نصب قاب های ضدتشعشع ساختمان 153
عملیات ساخت و نصب چهار عدد قاب 

ضدتشعشع
1383/12/251384/02/25استان تهران

چکاد جنوبشرکت پتروشیمی جمخط لوله خوراک پتروشیمی جم154
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1383/09/191384/02/19شهر عسلویه- استان بوشهر 

155HDPEشرکت احداثشرکت پتروشیمی جم
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

(RT)روش رادیوگرافی صنعتی 
1383/04/121383/12/29شهر عسلویه- استان بوشهر 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاءقرارگاه سازندگی خاتم االنبیاءنیروگاه برق آبی لوارک156
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UTروشهای 
1382/07/211383/07/21نیروگاه لوارک

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحسازمان صنایع هوا فضاعمیات طراحی، ساخت و نصب دو عدد درب ضدتشعشع157
 طراحی، ساخت و نصب دو عدد درب 

ضدتشعشع
1383/03/241383/05/24استان تهران

158NGL-1300
شرکت مهندسی و ساختمان 

صنایع نفت
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

RT, UTروشهای 
1382/03/091382/12/29بندر دیلم

فراوری ماهی قشمفراوری ماهی قشماسکلت فلزی ساختمان اداری159
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به 

VT, UT, MT, PTروشهای 
1381/03/181382/03/18شهر عسلویه- استان بوشهر 
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