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معرفی شرکت

تاریخچه
اي در بخـش هـ  فعالیت خود را به عنـوان پیمانکـار   از بدو تاسیس، وگردید تاسیس 84در سال مهرآرادتوسعه انرژي شرکت 

از، ملی در حوزه هاي نفـت  گـ  هاي کسب تجارب مختلف در اجراي پروژه . آغاز نمودمختلف مهندسی، تامین تجهیزات و اجرا

فعال مطرح نموده است که توانایی EPCپتروشیمی و صنایع درمدت فعالیت، این شرکت رابه عنوان یکی از شرکتهاي پیمانکار

.را داردتحویل به کارفرماو ارائه خدمات پس از فروش واجراي پروژه هاي بزرگ از مرحله مهندسی تا مرحله راه اندازي

موفقیت این بهره گیري از دانش متخصصان کارآزموده و جوان و اصرار بر رعایت اصل تعهد و مسئولیت پذیري ضامن پویایی و

زمـان  ر جلب رضـایت ایشـان د  بر همین اساس همکاري موثر با کارفرمایان و. شرکت در اجراي پروژه هاي صنعتی بوده است

ـ   گردیده از نقاط قوت این شرکت محسوب و پس ازآنپروژه هااجراي ف که همراهی مشتریان و کارفرمایـان در مراحـل مختل

.اجراي پروژه ها تا تحقق کامل تمامی اهداف پیش بینی شده در آنها را به دنبال داشته است

بـا  ،ان خود ارائه خدمات با کیفیت مطلوب را وظیفه خود می داند و تالش دارد بر اساس نیازمندیهاي کارفرمایمهرآرادشرکت 

. اندتکیه بر کنترل کیفیت، رعایت اصول ایمنی و برنامه زمانبندي، پروژه هاي محوله را در زمان مقرر به پایان رس

ب  در زمینه هاي طراحی و ساخت مخازن ذخیره و تحت فشار، خطوط انتقال، واحـدهاي تصـفیه آب و فاضـال   مهرآرادشرکت 

یرو، حفظ محیط بازسازي و نوسازي پاالیشگاهاي موجود، صنایع پتروشیمی و شیمیایی، تولید بخار و ن،سیستم هاي پاالیشگاهی

. فعالیت داردMCزیست، بازرسی فنی و مدیریت

توسعه انرژي

مهرآراد



معرفی شرکت

اهداف

پروژهانجامجهتکشورسطحدربرترEPCپیمانکاردهازیکیبهشدنتبدیلسمتبهاستوارهاییگامبامهرآرادشرکت
.میکندحرکت1400افقدربناییزیرواستراتژیکعظیم،هاي

ماموریت
ثروتبربتواندوهداشترااستراتژیکوکالنهايپروژهاجرايبرايالزمپتانسیلکهدانشبرمبتنیمنسجمتشکیالتایجاد
.دهدافزایشمحسوسیبطوروآنرابودهگذارتاثیرکشورملی

هاارزش
هماهنگیویکپارچگی
گرایینتیجه
سازمانیتعهد
پذیرشقابلیتواعتبار
پذیريمسئولیت
نوآوري

استراتژي
بازارنیازهايبینیپیشوشناخت
جوارهمکشورهايبهایرانازفعالیتحوزهبسط
بهبودهايپروژهاجرايومدیریتطریقازبهترعملکردبرايتالش
جدیدبازارهايبهورود
تکنولوژيانتقالباوتوسعهوتحقیقهايروشبانوینهايتکنولوژيکارگیريبه
دانشبرمبتنیکاربهدادنالویتونخبهومتعهدمتخصص،هاينیروجذب

توسعه انرژي

مهرآراد



معرفی شرکت

طراحی و مهندسی
مطالعه اولیه

طراحی مقدماتی
طراحی تفصیلی
نظارت کارگاهی

آموزش

تامین تجهیزات
ارزیابی تامین کنندگان

گشایش اعتبارات اسنادي
نظارت بر ساخت

بیمه 
بازرسی 

حمل و ترخیص

ارائه خدمات

نصب و راه اندازي
عملیات ساختمانی 

نصب تجهیزات ثابت و دوار
لوله کشی

نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق
رنگ آمیزي، عایق کاري و حفاظت از خوردگی 

پیش راه اندازي
راه اندازي

بهره برداري

سرمایه گذاري
مطالعه بازار

تامین مالی پروژه ها

توسعه انرژي

مهرآراد



معرفی شرکت

زمینه فعالیت

نفت وگاز

پتروشیمی

یپایانه نفت

آب و فاضالب

صنایع

نیروگاه

زمینه هاي فعالیت

نفت، گاز و پتروشیمی
پاالیشگاه هاي نفت و گاز

خطوط لوله نفت و گاز
مخازن ذخیره سوخت

ایستگاههاي تقویت وتقلیل فشار گاز
سکوهاي نفتی

مجتمع هاي پتروشیمی
تسهیالت سرچاهی و واحدهاي نمکزدایی

نیروگاه
نیروگاه سیکل ترکیبی،گازي وحرارتی

BOPمکانیک و برق
سیستم کولینگ

پست هاي فشار قوي و متوسط
شبکه توزیع و انتقال

آب و فاضالب
تصفیه آب

تصفیه فاضالب
خطوط انتقال آب

ایستگاههاي پمپاژ
مخازن ذخیره بتنی

صنایع
کارخانجات سیمان
کارخانجات فوالد

صنایع غذایی
صنایع پزشکی و دارویی

و دیگر صنایع

توسعه انرژي

مهرآراد



 توسعه انرژي مهرآراد: نام شرکت

 با مسئولیت محدود: نوع شرکت

 پیمانکار طرح و ساخت در حوزه هاي نفت، گاز، انرژي و صنعت: موضوع شرکت

1384/06/07:تاریخ تاسیس

253851:شماره ثبت

 شصت ویک میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده

 نفر5:اعضاي هیئت مدیره

10102942631:شناسه ملی

411154843486:کد اقتصادي

معرفی شرکت

مشخصات ثبتی شرکت 

توسعه انرژي

مهرآراد



رتبه بندي

معرفی شرکت

 نفت و گاز2پایه

 تاسیسات و تجهیزات3پایه

 آب3پایه

 ساختمان و ابنیه5پایه

توسعه انرژي

مهرآراد



گواهینامه ها

داراي نظام مدیریت کیفیت

روشیمیعضو انجمن شرکتهاي مهندسی و پیمانکاري نفت، گاز و پت

  عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران

توسعه انرژي

مهرآراد

معرفی شرکت



ISOي گواهینامه ها

معرفی شرکت

HSE Management System

ISO 9001:2015

ISO 10015:1999

ISO/TS 29001:2010

ISO 21500:2012

توسعه انرژي

مهرآراد



گواهی نامه رتبه سیمین از مرکز رتبه بندي ایران

معرفی شرکت

توسعه انرژي

مهرآراد



)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(گواهی نامه تایید صالحیت ایمنی 

معرفی شرکت

توسعه انرژي

مهرآراد



پیمانکاران و شرکت هاي ساختمانی تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهرانگواهی عضویت انجمن صنفی

معرفی شرکت

توسعه انرژي

مهرآراد



گواهی حضور در سومین کنگره راهبردي و نمایشگاه نفت و نیرو

معرفی شرکت

توسعه انرژي

مهرآراد



لیست پروژه ها

تاریخ کارفرماموضوع قرارداد
تپیشرفقرارداد

سیستم و تهیه، ساخت و نصب تجهیزات الکترومکانیکال) سیویل(تکمیل عملیات ساختمانی 
%13975آب و فاضالب البرزPCکنترل و ابزتر دقیق نیم مدول دوم تصفیه خانه شهر هشتگرد به روش 

نترل ،نصب و راه عملیات ساختمانی،تامین تجهیزات الکترومکانیکال، برقی ، مکانیکی و سیستم ک
ماهه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهرك صنعتی لیا12اندازي و بهره برداري

شرکت شهرکهاي 
%13975صنعتی قزوین

گـام  انجام فعالیت هاي باقیمانده کارهاي عمومی سیویل، مکانیک، برق و ابـزار دقیـق فـاز زود هن   
هپروژه پتروشیمی مخازن سبز عسلوی

ز پتروشیمی مخازن سب
%13965عسلویه

مترمکعبی رامیان، خط 2000عملیات تکمیل آبرسانی به آزادشهر از محور رامیان و احداث مخزن 
به همراه لوله کشی هاي ارتباطی و سیستم برق و ابزاردقیقکیلومتر9به طول GRPلوله 

شرکت آب منطقه اي 
٪139616گلستان

متـر مکعبـی   5000تنـی گسـولین و   10000تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازي مخزن 
٪139495ارسشرکت پتروشیمی پPCبنزن همراه لوله کشی هاي ارتباطی و سیستم برق و ابزار دقیق مربوطه به روش 

متر مکعبی آب شیرین و آتش نشـانی  31000تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازي مخزن 
به همراه لوله کشی هاي ارتباطی و سیستم برق و ابزاردقیق مربوطه

شرکت پاالیش نفت 
٪1394100بندرعباس

متر مکعبی آب شیرین و آتش نشـانی  10000تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازي مخزن 
به همراه لوله کشی هاي ارتباطی و سیستم برق و ابزار دقیق مربوطه

شرکت پاالیش گاز 
٪1394100بیدبلند

توسعه انرژي

مهرآراد



لیست پروژه ها

تاریخ کارفرماموضوع قرارداد
پیشرفتقرارداد

بـه  PSAواحد مخـازن بـه روش   Gas Blanketingطراحی، خرید، نصب و راه اندازي پکیج 
جهت استفاده به عنوان گاز پوششی مخازن، شامل احداث ٪99,99منظور تولید نیتروژن با خلوص 

ر، مخـازن  لوله، پمپ هاي سیتم خنک کـاري کمپرسـو  /دو عدد کمپرسور سانتریفیوژ، مبدل پوسته
اسـتیل  تحت فشار، درایر هوا، درایر گاز نیتروژن، مولد هاي تولید نیتروژن، لوله کشی هـاي کـربن  

EPCارتباطی و تجهیزات برق و ابزراد دقیق مربوطه به روش 

شرکت پاالیش نفت 
٪1394100تهران

تگاه اجراي عملیات طراحی، تهیه متریال و عملیات اجرایی تامین یـوتیلیتی هـاي مـورد نیـاز ایسـ     
٪1392100ندشرکت پتروشیمی اروتقلیل فشار گاز اتیلن

پاالیشگاه شمالی COLD SLOPSطراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازي مخزن 
EPCو جنوبی شهید تندگویان تهران به روش 

شرکت پاالیش نفت 
٪1392100شهید تندگویان تهران

ن، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازي توسعه واحد تولید آب دمین شامل احـداث سـاختما  
الس، نصب ساخت سوله، مخازن تحت فشار، لوله کشی هاي استنلس استیل، کربن استیل، فایبر گ

پمپ ها و تجهیزات برق و ابزار دقیق مربوطه
٪1392100ینشرکت پتروشیمی مب

متر مکعبی آب دمـین بـه همـراه لولـه     15000تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازي مخزن 
٪1392100ینشرکت پتروشیمی مبکشی هاي ارتباطی و سیتسم برق و ابزار دقیق مربوطه

ل طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازي تکمیـل سیسـتم واحـد آبتـرش قـدیم شـام      
ی لوله، پمپ هـاي داپلکـس و لولـه کشـ    /احداث کولر هوایی، مخازن تحت فشار، مبدل هاي پوسته

EPCوش هاي کربن استیل و استنلس استیل ارتباطی و تجهیزات برق و ابزار دقیق مربوطه به ر

شرکت پاالیش نفت 
٪1390100شهید تندگویان تهران

طراحی، ساخت و نصب پنج دستگاه مخزن ذخیره سـازي فـرآورده هـاي نفتـی ایـران در انبـار نفـت       
EPCشهرهاي قم، سمنان، بجنورد و ماکور به روش 

شرکت ملی پخش 
٪1389100رآورده هاي نفتی ایران

توسعه انرژي

مهرآراد



لیست پروژه ها

تاریخ کارفرماموضوع قرارداد
تپیشرفقرارداد

سـمز  طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازي سیستم تولید آب غیرمعدنی بـه روش ا 
EPCبه روش 1300مترمربعی در مجتمع گاز و گاز مایع 500و احداث سوله (RO)معکوس

ت شرکت بهره برداري نف
%1389100و گاز گچساران 

طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب ، راه اندازي و بهـره بـرداري سـه ماهـه تصـفیه خانـه آب       
متر مکعب در روز در نیروگاه شهید مفـتح  3000به ظرفیت(RO)بلودان به روش اسمز معکوس 

EPCهمدان به روش 

شرکت برق منطقه اي 
%1388100باختر

وس طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، تصب و راه اندازي سیستم تصفیه آب بـه روش اسـمز معکـ   
%1388100الم شرکت پاالیش گاز ایEPCپاالیشگاه گاز ایالم به روش 

آب آتشنشـانی فـاز دوم عسـلویه بـه     مترمکعبی6000طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه مخزن 
EPCروش 

شرکت پتروشیمی 
%1387100دماوند 

دوره ایستگاه پمپاژ آب و خط لولـه آبرسـانی  تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازي طراحی،
EPCبه روش آناهیتانفتساخت پاالیشگاه

شرکت پاالیش نفت 
%1387100آناهیتا

وگـاه گـازي   طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازي سیستم تقلیل فشار گاز اصلی نیر
EPCبوشهر به روش 

شرکت برق منطقه اي 
%1386100فارس

گـاه  طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازي خـط لولـه آبرسـانی و ایسـتگاه پمپـاژ نیرو     
بخاري شازند

شرکت برق منطقه اي 
%1386100باختر 

توسعه انرژي

مهرآراد ۱۷



شرح پروژه ها 

توسعه انرژي

مهرآراد

اخت و ، تهیه ، س)سیویل(تکمیل عملیات ساختمانی :نام پروژه 
دقیق نیم نصب تجهیزات الکترومکانیکال سیستم کنترل و ابزار
PCمدول دوم تصفیه خانه شهر جدید هشتگرد به روش 

ولاومدولنیمتجهیزاتوتاسیساتکلازبرداريبهره:پروژهخالصه
شمسیماه12مدتبهخانهتصفیهدوم

البرزاستانفاضالبوآبشرکت:کارفرما
1397:پروژهشروع
%5:پیشرفتدرصد

نیکال، عملیات ساختمانی،تامین تجهیزات الکترومکا: نام پروژه 
هره برداري  برقی ، مکانیکی و سیستم کنترل ،نصب و راه اندازي و ب

ماهه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهرك صنعتی لیا12

درآزمایشساخت،تهیه،ساختمانیعملیاتکاملاجراي:پروژهخالصه
تهیهاندازي،راهآزمایش،نصب،تجهیزات،حملسازنده،کارخانه

هرهبکارفرما،منتخبکادرآموزشراهبري،وبرداريبهرهدستورالعملهاي
ماه12مدتبهخانهتصفیهازبرداري

قزویناستانصنعتیهايشهركشرکت:کارفرما
1397:پروژهشروع
%5:پیشرفتدرصد



شرح پروژه ها 

توسعه انرژي

مهرآراد

، انجام فعالیت هـاي باقیمانـده کارهـاي عمـومی سـیویل     :نام پروژه 
مکانیک و لولـه کشـی، بـرق و ابـزار دقیـق فـاز زود هنگـام پـروژه         

پتروشیمی مخازن سبز عسلویه

وقدقیابزلر،،برقایمنی،سیویلبخشهايفعالیتاجراي:پروژهخالصه
لویهعسسبزمخازنپتروشیمیاندازيراهپیشدرهمکاريوکنترلسیستم

عسلویهسبزمخازنپتروشیمیشرکت:کارفرما
1397:پروژهشروع
%5:پیشرفتدرصد

احداث عملیات تکمیل آبرسانی به آزادشهر از محور رامیان و:نام پروژه 
کیلومتر به همراه 9به طول  GRPمترمکعبی رامیان، خط لوله 2000مخزن 

PCلوله کشی هاي ارتباطی و سیستم برق و ابزاردقیق به روش 

متـر  2000تامین تجهیزات، سـاخت، نصـب و راه انـدازي مخـزن     : شرح فرآیند
و پلـی  GRPکیلومتر لوله کشی هاي ارتباطی از جنس 9مکعبی بتنی به همراه 

PCاتیلن و سیستم برق و ابزار دقیق مربوطه به روش 

احداثزمین،تسطیحشاملبتنیمکعبیمتر2000مخزناحداث:پروژهخالصه
سیستمهايچاه،سرهايساختمانارتباطی،هايکشیلولهمخزن،ساختفونداسیون،

نیازموردکاتدیکحفاظتودقیقابزارکنترلبرق،

گلستانايمنطقهآبشرکت:کارفرما
1396:پروژهشروع
%16:پیشرفتدرصد



شرح پروژه ها 

توسعه انرژي

مهرآراد

متر مکعبی بنزن5000تنی گسولین و 10000احداث مخزن :نام پروژه 

تنـی  10000تـامین تجهیـزات، سـاخت، نصـب و راه انـدازي مخـزن       : شرح فرآیند
ق و متر مکعبی بنزن همراه لوله کشی هاي ارتبـاطی و سیسـتم بـر   5000گسولین و 

PCابزار دقیق مربوطه به روش 

تسطیحشاملبنزنمترکعبی5000وگسولینتنی10000مخزناحداث:پروژهخالصه
سیستمهايارتباطی،هايکشیلولهثابت،سقفمخزنساختفونداسیون،احداثزمین،
نیازموردکاتدیکحفاظتودقیقابزارکنترلبرق،

پارسپتروشیمیشرکت:کارفرما
1394:پروژهشروع
%100:پیشرفتدرصد

متر مکعبی آب31000احداث مخزن :نام پروژه 

متـر  31000تامین تجهیزات، سـاخت، نصـب و راه انـدازي مخـزن     : شرح فرآیند
تم برق شیرین و آتش نشانی به همراه لوله کشی هاي ارتباطی و سیسمکعبی آب

و ابزار دقیق مربوطه

احداثزمین،تسطیحشاملآبمکعبیمتر31000مخزناحداث:پروژهخالصه
کنترلبرق،سیستمهايارتباطی،هايکشیلولهثابت،سقفمخزنساختفونداسیون،

نیازموردکاتدیکحفاظتودقیقابزار

عباسبندرنفتپاالیششرکت:کارفرما
1394:پروژهشروع
%100:پیشرفتدرصد



شرح پروژه ها 

توسعه انرژي

مهرآراد

متر مکعبی10000احداث مخزن :نام پروژه 
متـر  10000تامین تجهیزات، سـاخت، نصـب و راه انـدازي مخـزن     : شرح فرآیند

تم شیرین و آتش نشانی به همراه لوله کشـی هـاي ارتبـاطی و سیسـ    مکعبی آب
برق و ابزار دقیق مربوطه

احداثزمین،تسطیحشاملآبمکعبیمتر10000مخزناحداث:پروژهخالصه
کنترلبرق،سیستمهايارتباطی،هايکشیلولهثابت،سقفمخزنساختفونداسیون،

نیازموردکاتدیکحفاظتودقیقابزار

بلندبیدگازپاالیششرکت:کارفرما
1394:پروژهشروع
%100:پیشرفتدرصد

Gasطراحی، خرید، نصب و راه اندازي پکیج:نام پروژه  Blanketing
مخازنواحد

بانیتروژنگازتولیدپکیجاندازيراهونصبخرید،طراحی،:فرآیندشرح
جنوبیوشمالیمخازنپوششیگازعنوانبهاستفادهجهت%99.99خلوص
تهراننفتپاالیششرکت

، پمـپ  لوله/ احداث دو عدد کمپرسور سانتریفیوژ ، مبدل پوسته : خالصه پروژه
، درایـر گـاز   هاي سیستم خنک کاري کمپرسور ، مخازن تحت فشار ، درایـر هـوا  

Carbon)، مولدهاي تولید گاز نیتروژن نیتروژن Molecular Sieves) لوله ،
صـورت  کشی هاي کربن استیل ارتباطی و تجهیزات برق و ابزار دقیق مربوطه بـه 

EPC

تهراننفتپاالیششرکت:کارفرما
1394:پروژهشروع
%100:پیشرفتدرصد



شرح پروژه ها 

توسعه انرژي

مهرآراد

ار گاز اتیلنتامین یوتیلیتی هاي مورد نیاز ایستگاه تقلیل فش: نام پروژه 

تیلیتی  اجراي عملیات طراحی، تهیه متریال و عملیات اجرایی تامین یو: شرح فرآیند
هاي مورد نیاز ایستگاه تقلیل فشار گاز اتیلن

قلیلتایستگاهونیازموردهايیوتیلیتیاجرايوتامینطراحی،:پروژهخالصه
قلیلتایستگاهلوله،خطاحداثجاده،احداث(اروندپتروشیمیدراتیلنگازفشار
)مربوطهدقیقابزاروبرقتجهیزاتوگازفشار

شرکت پتروشیمی اروند:کارفرما
1392: شروع پروژه

%      100: درصد پیشرفت

 cold slopsاحداث مخزن : نام پروژه 

در جهت به منظور افزایش کارآیی فرایند آبگیري و ضرورت عملیاتی:شرح فرآیند
.این پروژه تعریف گردیدرفع مشکالت فنی پاالیشگاه

مخازناندازيراهوتجهیزات،ساخت،نصبتامینطراحی،خدمات:پروژهخالصه
لهشناور،لوسقفمخزنساختآتش،دیواربتنی،لحاففونداسیون،احداثشامل

ابزاروبرقتجهیزاتوحریقاطفاواعالمتجهیزاتکاري،ارتباطی،عایقکشیهاي
مربوطهدقیق

شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان تهران:کارفرما
1392: شروع پروژه

%      100: درصد پیشرفت



شرح پروژه ها 

توسعه انرژي

مهرآراد

توسعه واحد تولید آب دمین: نام پروژه 

،،کالورتسولهساختمان،ساختاحداثبهمربوطعملیاتکلیه:پروژهخالصه
مخازنها،برجها،گیرسختیشاملفشارتحتمخازنونصبساختتامین،

تجهیزاتوسگالفایبراستیل،کربناستیل،استنلسکشیلولهها،پمپمیکسبد،
اندوییت،کوکاريسینیدقیق،ابزاروبرقهايکابلشاملمربوطهدقیقابزاروبرق

وطهمربکنترلسیستموروشناییسیستم،برق،تابلومربوطهکاريگلند

شرکت پتروشیمی مبین:کارفرما
1392: شروع پروژه

%      100: درصد پیشرفت

متر مکعبی آب15000احداث مخزن : نام پروژه 

احداثزمین،تسطیحشاملآبمکعبیمتر15000مخزناحداث:پروژهخالصه
ارابزکنترلبرق،سیستمهايارتباطی،هايکشیلولهثابت،سقفمخزنساختفونداسیون،

نیازموردکاتدیکحفاظتودقیق

شرکت پتروشیمی مبین:کارفرما
1392: شروع پروژه

%      100: درصد پیشرفت

۲۳



شرح پروژه ها 

توسعه انرژي

مهرآراد

احداث مخازن ذخیره سازي فرآورده هاي نفتی : نام پروژه 

هببجنوردنفتانباردرشناورسقفمخزندستگاه2احداث:پروژهخالصه
باندوالها،فونداسیوناحداثشاملEPCبصورتمکعبمتر5370ظرفیت
م،فوونشانیآتشآبسیستمارتباطی،کشیلولهمخازن،ساختمخازن،

نیازموردکاتدیکحفاظتودقیقابزار،کنترلبرق،سیستمهاي

ایراننفتیهايفرآوردهپخشملیشرکت:کارفرما
1389:پروژهشروع
%100:پیشرفتدرصد

احداث مخازن ذخیره سازي فرآورده هاي نفتی : نام پروژه 

یتظرفبهقمنفتانباردرشناورسقفمخزندستگاهیکاحداث:پروژهخالصه
ساختمخازن،باندوالها،فونداسیوناحداثشاملEPCبصورتمترمکعب22300
کنترلبرق،سیستمهايفوم،ونشانیآتشآبسیستمارتباطی،کشیلولهمخزن،

نیازموردکاتدیکحفاظتودقیق،ابزار

شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران:کارفرما 
1389: شروع پروژه

%100: درصد پیشرفت

۲٤



شرح پروژه ها 

توسعه انرژي

مهرآراد

احداث مخازن ذخیره سازي فرآورده هاي نفتی : نام پروژه 

بهسمناننفتانباردرثابتسقفمخزنیکدستگاهاحداث:پروژهخالصه
باندوالها،فونداسیوناحداثشاملEPCبصورتمترمکعب8630ظرفیت

فوم،ونشانیآتشآبسیستمارتباطی،کشیلولهمخزن،مخازن،ساخت
نیازموردکاتدیکحفاظتودقیقابزار،کنترلبرق،سیستمهاي

شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران:کارفرما
1389: شروع پروژه

%  100: درصد پیشرفت

EPCبصورتقدیمترشآبواحدتکمیلپروژه:پروژهنام

ازلیارسااسیديگازخوراكازگوگردبازیافتواحد،اینازهدف:فرآیندشرح
درجدیدواحدهاياحداثباواحدظرفیت.باشدمیترشآبوآمینواحدهاي
درصد99/9بهواحدراندمانوروزدرتن212بهروزدرتن102ازپاالیشگاه

.یابدمیافزایش

احی،طرموجود،هايفونداسیونتخریبوتجهیزاتبرداشتن:پروژهخالصه
دواروتثابتجهیزاتساختجدید،تجهیزاتفونداسیوناحداثوتجهیزاتتامین
واطیارتبهايکشیلولهپمپها،فشار،تحتمخازنمبدلها،کولرهوایی،شامل
تهرانگاهپاالیشقدیمترشآبواحدتکمیلجهتدقیقابزاروبرقکارهايکلیه

تهرانتندگویانشهیدنفتپاالیششرکت:کارفرما
1390:پروژهشروع
%100:پیشرفتدرصد



شرح پروژه ها

توسعه انرژي

مهرآراد

 ROاحداث سیستم تصفیه خانه : نام پروژه 
1300و سوله مربوط در کارخانه گاز و گاز مایع 

آبتصفیهسیستماندازيراهونصبساختتجهیزات،تامینطراحی،:پروژهخالصه
کن،خنکبرجدگازور،رزینی،گیرسختیکربنی،وشنیفیلترهايشاملROروشبه

کشیهلولشیمیایی،موادتزریقپکیجهايذخیره،مخازنانتقال،پمپهاي،ROاسکید
وگازانهکارخجهتمربوطهسولهودقیقابزارکنترل،برق،سیستمهايارتباطی،هاي
1300مایعگاز

شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران:کارفرما 
1389: شروع پروژه

%100: درصد پیشرفت

لودانطراحی،تهیه و ساخت تأسیسات تصفیه آب ب: نام پروژه 
ROنیروگاه شهید مفتح به روش 

بهرهواندازيراهونصب،ساختتجهیزاتتامینطراحی،:پروژهخالصه
متر3000ظرفیتبهROروشبهبلودانآبتصفیهسیستمماههسهبرداري
وشنیانتقال،فیلترهايخطوطشاملهمدانمفتحشهیدنیروگاهدرروزدرمکعب
موادتزریقپکیجهايذخیره،مخازنانتقال،،پمپهايROاسکیدکربنی،

وکلیهیقدق،ابزارکنترلبرق،سیستمهايارتباطی،هايکشیلولهشیمیایی،
سولهوبتنیمترمکعبی1500ذخیرهمخزناحداثشاملساختمانیعملیات
مربوطه

برق منطقه اي باخترشرکت :کارفرما 
1388: شروع پروژه

%100: درصد پیشرفت



شرح پروژه ها

توسعه انرژي

مهرآراد

اك نصب و اجراي سیستم تصفیه آب خور,تامین : نام پروژه 
پاالیشگاه گاز ایالم بویلر 

اندازيراهونصبساختتجهیزات،تامینطراحی،:پروژهخالصه
گیرسختیکربنی،وشنیفیلترهايشاملROروشبهآبتصفیهسیستم
موادتزریقپکیجهايذخیره،مخازنانتقال،،پمپهايROاسکیدرزینی،

ودقیقزار،ابکنترلبرق،سیستمهايارتباطی،هايکشیلولهشیمیایی،
ایالمگازپاالیشگاهدرمربوطهسوله

پاالیش گاز ایالمشرکت :کارفرما 
1388:شروع پروژه

%100: درصد پیشرفت

طراحی، خرید و نصب دو دستگاه مخزن آب : نام پروژه 
آتش نشانی 

انینشآتشآبمخزندستگاهدونصبوساختطراحی،:پروژهخالصه
مربوطهدقیقابزارتجهیزاتهمراهبهمترمکعب6000ظرفیتبه

شرکت پتروشیمی دماوند:کارفرما 
1388: شروع پروژه

%100: درصد پیشرفت



شرح پروژه ها

توسعه انرژي

مهرآراد

اه نفت عملیات آبرسانی دوره ساخت سایت پاالیشگ: نام پروژه 
آناهیتا

آبتصفیهوانتقالسیستمساختتجهیزات،تامینطراحی،:پروژهخالصه
پکیجی،کربنفیلترهايپمپاژ،ایستگاهآب،انتقالخطآب،چاهتجهیزشامل
کنترلبرق،سیستمهاي،KV20انتقالخطارتباطی،هايکشیلولهکلر،تزریق

بتنی،مترمکعبی1000مخزناحداثشاملساختمانیعملیاتکلیهودقیقابزار
جانبیساختمانهايوپمپخانه

شرکت پاالیش نفت آناهیتا:کارفرما
1388: شروع پروژه

%100: درصد پیشرفت

تگاه تهیه ،تامین تجهیزات ،نصب و راه اندازي ایس: نام پروژه 
پمپاژ و خط انتقال آب مورد نیاز نیروگاه شازند

تمسیساندازيراهونصبساخت،تجهیزات،تامینطراحی،:پروژهخالصه
گاهایستآب،انتقالخطآب،چاههايتجهیزپمپخانه،احداثشاملآبانتقال
ار،ابزکنترلبرق،سیستمهاي،KV20انتقالخطارتباطی،هايکشیلولهپمپاژ،
دقیق

برق منطقه اي باخترشرکت :کارفرما
1386: شروع پروژه

%100 :درصد پیشرفت



شرح پروژه ها

توسعه انرژي

مهرآراد

طراحی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازي پروژه :نام پروژه 
گازسوز کردن نیروگاه بوشهر 

سیستماندازيراهونصبساخت،تجهیزات،تامینطراحی،:پروژهخالصه
،گازفشارتقلیلایستگاهگاز،12"انتقالخطشاملبوشهرگازينیروگاهگازرسانی

EPCبصورتساعتدرمترمکعب30000ظرفیتبهمیترینگوفیلترینگایستگاه

برق منطقه اي فارسشرکت: کارفرما
1386: شروع پروژه

%      100: درصد پیشرفت



نمودار سازمانی 

توسعه انرژي

مهرآراد

هیئت مدیره

مدیرعامل

مدیر امور مالی

رئیس حسابداري 
مالی

رئیس حسابداري 
مدیریت

رئیس 
اعتبارات بانکی

مدیر واحد ارادي و 
منابع انسانی

منابع انسانی

نگهبانی

خدمات

دبیرخانه

مدیر مهندسی

بخش برق

I & C

DCCکارشناس

بخش عمران و 
ساختمان

بخش فرآیند  

بخش مکانیک 

مدیر واحد بازرگانی
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منابع انسانی 

تعداد گروه

5 اعضاي هیئت مدیره

16 طراحی و مهندسی 

6 تامین تجهیزات

415 تیم اجرایی

3 توسعه تجاري

5 مالی و اداري

تعداد مدرك تحصیلی

1 دکتري

15 فوق لیسانس

383 لیسانس

31 فوق دیپلم

20 دیپلم

3%

8%

46%
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17%
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ماشین آالت و تجهیزات  

برق و ابزاردقیق
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فضا و امکانات اداري

متر مربع در قالـب  500بمنظور فراهم سازي بستري مناسب جهت استقرار پرسنل متخصص شرکت ، فضایی بالغ بر  
زیر سـاخت  بدیهی است بمنظور تسهیل در انجام امور مربوط به پروژه ها کلیه. یک ساختمان تدارك دیده شده است 

ي تخصصی هاي الزم اعم از امکانات سخت افزاري و نرم افزاري نظیر سیستم هاي کامپیوتري پیشرفته و نرم افزارها
ا راه اندازي همچنین ب.و همچنین نرم افزارهاي کنترل پروژه جهت تهیه گزارشات دقیق دوره اي به کار گرفته شده اند 

تالش گردیده است تا به سـمت حـذف کاغـذ از    SHARE POINTسیستم ایمیل داخلی و با بهره گیري از نرم افزار 
.چرخه اداري داخلی شرکت گام برداشته شود

زمانی خـود  این سازمان توانسته با استفاده از نرم افزارهاي قدرتمند هماهنگی هاي مناسبی در خصوص فرآیندهاي سـا 
.                               نماید بوجود آورده و ضمن ارتقاء بازدهی کارکنان، ارتباط دفتر مرکزي با سایت پروژه ها و کارفرمایان را تقویت
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2پالك -نبش کوچه بوستان-خیابان شهید غالمحسین کرد-بزرگراه رسالت-تهران: نشانی دفتر مرکزي
021-22329077:فاکس021-22329089-22329034:  تلفن

www.mehrarad.com: وبسایت  info@mehrarad.ir:ایمیل
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