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تاریخچه
شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران به منظور انجام پروژه های تعمیراتی، 

ساختمانی، نصب مکانیکی و راه اندازی واحدهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 
تأمین و تربیت نیروهای متخصص با مشارکت شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 

از سال 1373 فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با بهره گیری از متخصصین و کارشناسان 
مجرب صنایع نفت و با رعایت آخرین استانداردهای بین المللی در انجام پروژه های مختلف 

فعالیت مستمر دارد.
 این شرکت، با سه دهه فعالیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به منظور کسب سهم بیشتر از بازار 
داخلی و با ایجاد تفکری فرایندی، و در نظر گرفتن ضرورت حفظ رضایت مندی مشتریان، بهبود عملكرد 
زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و با به کارگیری دانش و تکنولوژی روز، اقدام به استقرار 

سامانه مدیریت یکپارچه کرده است.



حوزه های فعالیت 
پایبندی به اصول  با  بر تجارب و تخصص پرسنل خود و  با تکیه  شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران 
مهندسی، کیفیت و رعایت کلیه مباحث مرتبط با حفظ محیط زیست، طیف وسیعی از خدمات فنی 
مهندسی، شامل انجام پروژه ها به صورت E، PC، EPC و MC و اجرای فعالیت های سیویل و ساختمانی، 
نگهداری، بهره برداری، نصب پیش راه اندازی و راه اندازی، تعمیرات دوره ای اساسی، تامین نیروی انسانی در 
کارهای مکانیکال، برق، ابزار دقیق، در پروژه های صنعتی، خدماتی، حراستی صنایع نفت و گاز، پاالیشگاهی 

و پتروشیمی، نیروگاهی، صنایع فوالد، ساختمانی و سیویل را در دستور کار خود قرارداده است. 
 انجام پروژه های تعمیراتی دوره ای و میان دوره ای، بازدید داغ و تعمیرات اساسی در صنایع نفت، 

گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
 ایجاد، توسعه، راه اندازی، اداره، مشاوره، اجرای طرح ها و واحدهای تولیدی در بخش های مختلف 

صنعت گاز، صنایع شیمیائی، نیروگاهی و پتروشیمی 



 مدیریت اجرای پروژه های صنعتی، آبی، ابنیه و سیویل
 تامین ماشین آالت، تجهیزات و لوازم یدکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

 انجام هرگونه فعالیت بازرگانی، تولیدی، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی
 انتقال دانش فنی و اخذ نمایندگی از داخل و خارج کشور

 تربیت و تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز صنایع
امور  و  سبز  فضای  اداری،  خدمات  نگهداری،  و  تعمیر  قبیل:  از  خدماتی  و  پشتیبانی  امور  انجام   

تأسیساتی و امور حراست مجتمع ها
O&M  و تعمیرات مجتمع های پاالیشگاهی ، پتروشیمی و خطوط لوله

 نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه های نفت و گاز، پتروشیمی و پاالیشگاهی 
 MC اجرای پروژه ها بصورت 



بخش نیروگاهی
شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران با کادری کامال فنی و مجرب و کارشناسانی متخصص، فعالیت 

گسترده ای در پروژه های نیروگاهی در بخش های سیویل و ساختمان، نصب، تست، راه اندازی، 
بازدیدهای دوره ای و میان دوره ای و داغ، تعمیرات اساسی، بهره برداری نیروگاه ها )گازی- بخار- آبی(، 

پست های انتقال نیرو داشته و همواره آماده شرکت در مناقصات و همکاری در اجرای فعالیت های 
مذکور می باشد.



حوزه و محدوده فعالیت در بخش نیروگاهی:
 نصب و راه اندازی توربین های گاز، بخار، سیکل ترکیبی، آبی و موتورهای گازی نیروگاهی کوچک مقیاس

 تعمیرات اساسی و نیمه اساسی انواع نیروگاه ها و توربین های گازی
 تعمیرات جعبه دنده های اصلی و کمکی توربین های گازی و تجهیزات جانبی آن

 نصب، راه اندازی و تعمیرات اساسی و نیمه اساسی مولد های دیزلی
 نصب و راه اندازی پست های فشارقوی

 نصب مخازن ذخیره سوخت، اجرای پروژه های لوله کشی صنعتی، سندبالست و رنگ آمیزی 
واحدها، مخازن و لوله ها

 تعمیرات توربو شارژرها، رگوالتورها و تجهیزات نیروگاهی



الزم به توضیح است که شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران با توجه به سوابق ارزشمند خود و 
مدیران ارشدش در صنعت برق کشور آماده ارائه خدمات به شرح ذیل میباشد: 

 بازسازی و ساخت قطعات داغ توربین گازی
 تعمیر، نگهداری و بهره برداری بلند مدت نیروگاه های گازی و دیزلی

 انجام تست های غیرمخرب NDT از جمله آلتراسونیک، ضخامت سنجی و غیره برای نیروگاه ها و 
صنایع 

 انجام عملیات کامیشینیگ نیروگاه ها 
 اندازه گیری ارتعاشات و باالنس محورها



 بابیت ریزی یاتاقان ها
 اجرای پروژه های تاسیسات الکتریکی نیروگاه ها و صنایع، شامل کابل کشی، وایرینگ، نصب تابلوها 

و میمیک های اتاق فرمان، نصب باتری خانه ها و...
 ساخت تابلوهای توزیع و پانل های کنترل، تعمیر انواع الکتروموتورها، رفع نقایص ژنراتورها و 

روتورهای نیروگاه ها
 طراحی و ساخت انواع کارت های الکترونیکی و کنترلی نیروگاه ها 

 طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و اجرای سیستم های کنترل: نیروگاه- پاالیشگاه- توربین- توربین 
کمپرسور- خطوط تولید و برنامه نویسی HMI & PLC سیستم های کنترل



خدمات شرکت در بخش های نفت و گاز و پتروشیمی
اهم خدمات قابل ارائه توسط شرکت در 5 بخش اصلی به شرح ذیل است: 

مکانیک، ماشینری و ماشین آالت حساس
 نصب و راه اندازی، تعمیرات جزئی و اساسی ماشین آالت و انواع تجهیزات سنگین و سبک مورد استفاده 
در کارخانه ها از اهمیتی باال برخودار است. محورهای فعالیت شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران در 

این بخش به شرح ذیل است: 
 نصب، راه اندازی و انجام تعمیرات دوره ای، پیشگیرانه و اساسی ماشین آالت دوار مانند كمپرسورها، 

توربین ها، پمپ ها و سایر دستگاه ها



 انجام تعمیرات و نصب دستگاه ها و تاسیسات ثابت مكانیكی و لوله كشی صنعتی
 عایقكاری سرد و گرم 

 ساخت و نصب مخازن و سازه های فلزی 
 تعمیرات ماشین آالت سبك و سنگین 

 ساخت، تعمیر، ترمیم و بازسازی قطعات یدكی
 تعمیر و تنظیم كلیه شیرهای صنعتی 

 باالنس روتورهای سبك و سنگین دستگاه های دوار كارخانجات صنعتی 
 لرزه نگاری و آنالیز ارتعاشات سیستم های دوار كارخانجات صنعتی 



ابزار دقیق، الکترونیک و کنترل
الکترونیک،  از کارشناسان  از کادری مجرب، متشکل  با بهره گیری  شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران 
کنترل نرم افزار و ابزار دقیق توانایی مهندسی معکوس بر روی کلیه تجهیزات الکترونیکی و ابزار دقیق 
جهت تامین و جایگزینی انواع تجهیزات نفتی و صنعتی از برندهای معتبر جهانی را دارا است. اهم 

فعالیت های شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران در این حوزه به شرح ذیل است: 
 اجرای پروژه های اتوماسیون، سیستم های ارتباطی و مخابراتی كارخانجات صنعتی 

 نصب، راه اندازی، انجام تعمیرات و كالیبراسیون ادوات و سیستم های ابزار دقیق شامل انواع كنترلرهای 



فلو، فشار، درجه حرارت، سطح الكترونیكی و پنیوماتیكی، انواع شیرهای كنترل، سوئیچ ها و غیره 
 PLC و DCS نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم های كنترل از قبیل انواع 

 بازسازی، نوسازی و بهینه سازی سیستم های كنترلی كارخانجات 
 عیب یابی و تعمیرات مدارات كنترل خطوط تولید و ماشین آالت الكترونیكی پنوماتیكی و هیدرولیكی 

كارخانجات صنعتی 
 ارائه خدمات مربوط به كالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق كارخانجات توسط دستگاه های سنجش 

استاندارد همراه با ارائه تأییدیه معتبر 
 تعمیر و نگهداری آنالیزرها 



برق
 استفاده از سیستم های الکتریکال و اتوماسیون صنعتی مستلزم انتخاب ادوات و تجهیزات مختلف و 
تعیین پارامترهای قابل محاسبه، مشخصات فنی تجهیزات، طبق استانداردهای منتخب و با توجه به 
شرایط عملیاتی است. مهارت در تامین، نگهداری و تعمیر این تجهیزات از مزیت های شرکت فنی مهندسی 
نگهداشت کاران محسوب می شود. مهارت در راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم های برقی و الکتریکال 

كارخانه ها و تاسیسات صنعتی از قبیل:



 تابلوهای برقی صنعتی 
 سیستم های برقی، تهویه مطبوع، تاسیسات ابنیه و كارخانجات 

 تجهیزات اعالم و اطفاء حریق سیستم PAGING و مخابراتی ساختمان ها و كارخانجات 
 سیستم برق قطع نشدنی )UPS( و باطری خانه ها 

MON- ژنراتورهای توربینی، گازی و دیزلی شامل كلیه سیستم های كنترلی، حفاظتی، اندازه گیری و 
ITORING الكتروموتورهای فشار ضعیف و فشار قوی 

 پست های برق فشارضعیف و فشار قوی و مراكز كنترل موتورهای كارخانجات 
 انجام تست ها، تنظیمات رله ها و سیستم های حفاظتی تجهیزات و ادوات برقی كارخانجات



برنامه ریزی و کنترل پروژه
به سرانجام رسیدن پروژه ها به هر قیمتی، ممکن است موجب زیر پا نهادن اهداف پروژه و تولید  

محصول بی کیفیت و یا تحمیل هزینه های ناشی از عدم برنامه ریزی گردد. این در حالیست که در صورت 
کنترل پروژه و برنامه ریزی دقیق، می توان این خسارات را به حداقل رساند. اهم فعالیت های شرکت 

فنی مهندسی نگهداشت کاران در اینگونه موارد به شرح ذیل است: 
برنامه زمانبندی  برنامه ریزی و كنترل پروژه های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی و تهیه   

جهت تعمیرات اساسی، روزمره، اضطراری و پیشگیرانه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی 
 برآورد اجناس مورد نیاز پروژه های صنعتی و كنترل مصارف 

 به حداقل رساندن تعمیرات اضطراری و زمان توقف دستگاه ها و ماشین آالت با استفاده از برنامه ریزی 
تعمیرات پیشگیرانه و دوره ای 



سیویل و ساختمان 
طراحی کلیه زیرساخت ها و اجزای عمرانی الزم در یک پروژه، سایت نفتی یا صنعتی باید در تعامل با تیم 
مهندسی و تیم پروژه بوده و مطابق استانداردهای صنعتی و نفتی، ملی یا بین المللی باشد. مهمترین 

محور فعالیت شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران در این حوزه به شرح ذیل است: 
EPC و PC اجرا و نظارت پروژه های مسکونی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی بصورت 



اهم پروژه های در حال انجام 
 offsite پتروشیمی فن آوران: نگهداری و تعمیرات واحد متانول، اسید سیتریک، منوکسید کربن 
و ساختمان های صنعتی و نیمه صنعتی و تعمیرات کلیه سیستم ها و دستگاه های مکانیکی ثابت و دوار 

برق، ابزار دقیق و سرویس های تعمیراتی
 پتروشیمی مهر: انجام تعمیرات اضطراری پیشگیرانه، تعمیرات اساسی، روزمره، دوره ای و نگهداری 
 پتروشیمی خراسان: انجام تعمیرات جزئی، کلی، نگهداشت، پیشگیری، ترمیمی، اصالحی و انجام 

دستورکارهای دایره مهندسی
 شیمی بافت 1: تعمیر و نگهداری، رنگ آمیزی، تعویض قطعات و تجهیزات صنعتی نصب شده در 
دو پالنت اصلی که شامل بخش های مکانیکال، الکتریکال، ابزار دقیق سرویس های تعمیراتی، برنامه 

تعمیرات و کنترل پروژه است.
 شیمی بافت 2: تعمیر و نگهداری، رنگ آمیزی، تعویض قطعات و تجهیزات صنعتی نصب شده در 



دو پالنت اصلی که شامل بخش های مکانیکال، الکتریکال، ابزار دقیق سرویس های تعمیراتی، 
برنامه تعمیرات و کنترل پروژه است.

 کربن ایران: انجام خدمات ستادی و اجرایی، انجام امور دفتری و عملیاتی و انجام عملیات تخلیه 
و بارگیری

 نیروگاه خلیج فارس: انجام خدمات تامین نیروی انسانی جهت حراست نیروگاه
 نیروگاه طوس: انجام خدمات تامین نیروی انسانی جهت حراست نیروگاه

 صنایع الستیکی سهند: انجام فعالیت های مهندسی و طراحی و مدیریت طرح پروژه
 نیروگاه مقیاس کوچک گرمسار: اجرای کارهای سیویل و فونداسیون های تجهیزات سالن اصلی 

نیروگاه
 شاخص: تهیه و تنظیم لوایح مربوط به ضرروزیان و حل وفصل و تعیین تکلیف قراردادهای باز 

شرکت شاخص شامل کارهای مهندسی، قراردادی و منابع انسانی و ...



گواهینامه ها 
گواهینامه های اخذ شده توسط شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران
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پاالیشگاه نفت تهران
موضوع قرارداد: حراست و نگهبانی پاالیشگاه

محل پروژه: تهران شهرری باقرشهر

توسعه انرژی تامین
موضوع قرارداد: تامین نیروی انسانی

محل پروژه: تهران سعادت آباد

افق تامین انرژی پارس
موضوع قرارداد: تامین نیروی انسانی

محل پروژه: تهران سعادت آباد

تسکو
موضوع قرارداد: مدیریت پیمان قرارداد شرکت 

شاخص با موضوع »خدمات نگهداری و تعمیرات 
ماشین آالت و انجام سرویس های تعمیراتی«

محل پروژه:  عسلویه 
پتروشیمی مهر

موضوع قرارداد: تعمیرات و نگهداری
محل پروژه:  سایت 2 عسلویه

پتروشیمی فن آوران 
موضوع قرارداد: تعمیرات و نگهداری
محل پروژه:   خوزستان- ماهشهر- 

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- 
سایت3

پترو کیمیای ابن سینا
موضوع قرارداد: تامین نیروی انسانی

محل پروژه: خوزستان- ماهشهر- 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- 

سایت2- محل کارخانه شرکت 
پتروکیمیای ابن سینا

پتروشیمی شیمی بافت 
موضوع قرارداد: تعمیرات و نگهداری

محل پروژه: خوزستان- ماهشهر- 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- 

سایت3- محل کارخانه شرکت 
شیمی بافت

پتروشیمی خوارزمی
موضوع قرارداد: مدیریت پیمان قرارداد 

شرکت شاخص با موضوع »عملیات 
راهبری کارگاه های مرکزی و متمرکز«

محل پروژه: بندر ماهشهر

پتروشیمی فن آوران 
موضوع قرارداد: خدماتی وغیرخدماتی

محل پروژه: خوزستان- ماهشهر- 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- 

سایت3

پتروشیمی شهید تندگویان
موضوع قرارداد: مدیریت پیمان قرارداد 

شرکت شاخص با موضوع »مدیریت و 
اجرای کلیه عملیات مربوط به نگهداری 
و تعمیرات تمام تجهیزات، ساختمان ها 

و تاسیسات«
محل پروژه:  بندر ماهشهر

پتروشیمی شیمی بافت 2
موضوع قرارداد: تعمیرات و نگهداری

محل پروژه: خوزستان- ماهشهر- 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- 

سایت3- محل کارخانه شرکت شیمی 
بافت 2

پتروشیمی خوزستان
موضوع قرارداد: مدیریت پیمان قرارداد 

شرکت شاخص با موضوع »عملیات 
اجرایی نگهداری و تعمیرات«

محل پروژه: بندر ماهشهر

تعدیل فرآورش
موضوع قرارداد: مدیریت پیمان 

قرارداد شرکت شاخص با موضوع 
»اجرای شبانه روزی عملیات نگهداری 

و تعمیرات«
محل پروژه:  بندر ماهشهر

ماهشهر
Mahshahr

کارخانه اسیدسیتریک
موضوع قرارداد: خدمات عمومی و اداری

محل پروژه: کرمانشاه

پتروشیمی خراسان
موضوع قرارداد: تعمیرات و نگهداری

محل پروژه: خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 
جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

کرمانشاه
Kermanshah

بجنورد
Bojnoord

شرکت کربن ایران
موضوع قرارداد: خدمات عمومی و اداری 

و تعمیرات
محل پروژه: خوزستان- اهواز- ناحیه صنعتی 

کارون- شرکت کربن ایران

صنایع الستیکی سهند
موضوع قرارداد: طراحی، مهندسی و 

مدیریت پیمان )MC( طرح توسعه کارخانه
محل پروژه: البرز- اشتهارد

اشتهارد
Eshtehard

تهران
Tehran

عسلویه
Asaluyeh

نیروگاه خلیج فارس
موضوع قرارداد: حراست نیروگاه

محل پروژه: بندر عباس کیلومتر 40 جاده میناب

نیروگاه خلیج فارس
موضوع قرارداد: خدمات و تعمیرات نیروگاه

محل پروژه: بندر عباس کیلومتر 40 جاده میناب

نیروگاه طوس
موضوع قرارداد: حراست نیروگاه

محل پروژه: مشهد کیلومتر 15 جاده قوچان

بندرعباس
Bandarabbas

اهواز
Ahvaz

مشهد
Mashhad

خلیج فارس

دریای خزر


