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شرکـت خدمـات فـنـی ومـهندسـی  کـیمند انرژي پـارس, متشکل از تیمهاي متخصص, 
کارآزموده و با تجربه در صنایع نفت, گاز,  پترشـیمی, نیروگاه , تلمبه خانه هاي تقویت فشار 
و خطوط لوله انتقال در خشکی و بستر دریا, تاسیسات دریایی, سازه هاي بنادرو پایانه هاي 
نفتی , آماده ارائه خدمات فنی مهندسی و مشاوره در زمینه هاي مشروحه ذیل در زمانهاي 

ساخت و بهره برداري به کارفرمایان داخلی و خارجی می باشد.
 

QA/QC بازرسی فنی سیستمهاي کنترل کیفیت و تضمین کیفیت .
 

MC بازرسی ونظارت برمراحل اجراي پروژه هاي صنعتی وساختمانی .
  

HSE مهندسی بهداشت حرفه اي،طب کار, ایمنی صنعتی و محیط زیست .
   

. مشاوره, نظارت، بازرسی فنی, تعمیرات ونگهداري پروژه هاي صنعتی 

. مشاوره درزمینه انتقال تکنولوژي,توسعه وایجاد دانش خدمات مهندسی
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زمینه هاي فعالیت  
   

  QA/QC بازرسی فنی و تضمین کیفیت   

با استفاده ازروشهاي نوین و پیشرفته بازرسى فنى کلیه دستگاهها و تجهیزات صنعتى 
 LRUT , SRUT , AUT , ACFM , MFL , AE , PEC , ACFM , SLOFEC , MTM , MFE

. بازرسى جوش مخازن ، ظروف تحت فشار ، خطوط لوله انتقال نفت ، گاز ، پتروشیمى و 
PAUT , TOFD فرآورده هاى نفتى با استفاده از روش هاى نوین و پیشرفته

. انجام خدمات بازرسی وصدورگواهی سالمت براي انواع جرثقیلها، باالبرها وماشین آالت صنعتی

. خطوط لوله زیرزمین درخشـکی و بستردریا با استفـاده از پیـگ هاي هوشـمند

. تهیه وتدوین دستورالعملهاي جوشکاري, عملیات حرارتی, تعمیرات و نگهداري تجهیزات صنعتی

. نظارت بر اجراي دستورالعملهاي جوشکاري, عملیات حرارتی، زنگ زدایی و رنگ آمیزي 
 

پتروشیمی درزمانهاي  گاز,  نفت,  پاالیشگاهاي  واحدهاي عملیاتی در  ازکلیه  فنی  بازرسی   .
تعمیرات اساسی و بهره برداري

. مشاوره وارائه خدمات جهت دریافت پروانه اشتغال به کار با چشمه هاي رادیواکتیو وسنجشگرهاي 
پرتوي ازسازمان انرژي اتمی

. مشاوره و ارائه خدمات جهت نصب, راه اندازي ,بازرسی, کالیبراسیون و مونیتورینگ سنجشگرها 
رادیو اکتیو وسیستمهاي چاه پیمایی 

· ارائه روشهاي پیشگیري ازخوردگی ونظارت برکیفیت ونحوه اجراء

RBI بازرسی برمبناي ریسک .



HSE بهداشت، ایمنى و محیط زیست

. مشاوره و کارهاى اجرایى HSE در کلیه مراحل پیش راه اندازى، راه اندازى و بهره بردارى

. مشاوره در زمینه انتقال دانش فنى ایمنى، بهداشت حرفه اى و محیط زیست

IMS, HSE-MS مشاوره در خصوص استقرار سیستم هاى مدیریت .

. مشاوره درتامین تجهیزات حفاظت فردى، اعالم و اطفاء حریق، امداد و نجات و ایمنى صنعتى

. ارائه خدمات مهندسى در خصوص بهداشت حرفه اى، طب کار، محیط زیست و ایمنى

. ارائه خدمات مشاوره در زمینه هاى آتش نشانى، انرژى هاى نو، پدافند غیرعامل 

. انجام کلیه خدمات بازرسى هاى ایمنى و شناسایى خطرات، ارزیابى ریسک و مدیریت بحران 

. طراحى و استقرار مدیریت واحد HSE در مراکز صنعتى،پاالیشگاهى وپروژه ها بصورت پیمانکارى

. ارزیابى کمى و کیفى ریسک پروژه هاى صنعتى در بخش هاى خشکى و دریا

EIA انجام مطالعات ارزیابى اثرات توسعه بر محیط زیست .

EMS ارائه برنامه سیستم مدیریت زیست محیطى .

SEA ارزیابى راهبردى محیط زیست .



 HSE PLAN طراحی و تدوین .

 HSEممیزي و ارزیابی عملکرد .

. مدیریت ونظارت برپروژهاي زیست محیطی

. ارایه راهکارهاي کنترل وپیشگیري خطرات محیط کار

. تهیه وتدوین کلیه روشهاي اجرایی، دستورالعملها، آیین نامه ها و مقررات ایمنی 
HSE وحفاظتی

. تامین نیروهاي متخصص HSE , آتش نشان و راهبري مراکزایمنی , بهداشت کار و 
ایستگاههاي آتش نشانی 

. اخذ مجوز از سازمان محیط زیست جهت واحدهاي صنعتی قبل ازاحداث , با رعایت 
مسائل محیط زیست  



      
 مهندسی - اجرا 

. مدیریت پروژههاي صنعتی و پاالیشگاه هاي نفت , گاز , پتروشیمی و نیروگاهی

. نظارت بر اجراي صحیح پروژه هاي صنعتی ، ساختمانی و بازرسی هاي مربوطه اعم از 
سیویل  و تاسیسات

. مشاوره، نظارت ، تعمیرات و نگهداري ، ارائه خدمات مهندسی در پروژه هاي نفـت , 
گاز , پتروشیمی ، عمرانی ، زیسـت محیطی ، نیروگاهی ، تاسیسات دریایی ، سازه هاي 

بنادر و پایانهاي نفتی

و  پتروشیمى   ، گاز   ، نفت  انتقال  لوله  ، خطوط  ها  خانه  تلمبه  نگهدارى  و  تعمیرات   .
فرآورده هاى نفتى

آمیزي،  رنگ  زدایی،  زنگ   ، حرارتی  عملیات   , جوشکاري  دستورالعملهاي  اجراي   .
عایقکاري، تعمیرات و نگهداري و تفسیر فیلم هاي رادیو گرافی

. تامـین نـیـروي انسانى متخصص و ماهر مورد نیاز پروژه هاي صنعتی درزمان ساخت 
, راه اندازي و بهره برداري

. خرید و فروش , صادرات و واردات تجهیزات در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمى

. انعـقاد قراردادهاي همکاري , مشارکت با اشخاص حقیقی, حقوقی ایرانی و خارجی

. مشاوره درتامین تجهیزات  صنایع نفت , گاز و پتروشیمی 
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Keymand Energy Pars Technical and Engineering Services Co. 
(KEPCO) 

Consisting of expert, trained and experienced teams in oil, gas 
and petrochemical industries, power plants, pressure booster 
pump Stations, o�shore/onshore pipelines, o�shore structures 
and oil terminals under construction and operation, provides 
technical engineering services and consultancy both locally and 
internationally in �elds of .

. Technical inspection of QA/QC systems.

. Inspection and supervision on all sequences of industrial and 
construction projects (MC)

. Engineering of occupational Health, Industrial Safety and   environ-
ment (HSE).

. Consultation of technology transfer, development and creation of 
engineering services knowledge.

. Consultation, supervision, inspection, preservation and mainte-
nance of industrial projects.



Fields of activity
 A: Technical Inspection QA/QC
   . Technical inspection in all of �xed and rotary equipment and 
devices by using   advanced  technical inspection methods.
LRUT , SRUT , AUT , ACFM , MFL , AE , PEC , ACFM , SLOFEC , MTM , MFE   
 . Weld, material, chemical products, storage tanks, drilling devices, 
electrical and instrumentation devices. PAUT , TOFD
  . Buried and above ground o�shore/onshore pipelines by means 
of intelligent pigs.
  . Technical Inspection of all process units in Oil and Gas re�neries 
and petrochemical plants during overhaul and operation stages.
  . Risk-Based Inspection (RBI)
B: HSE 
 . Consultancy on the settlement of  IMS, HSE and MS manage-
ment systems.
 . Providing engineering services on Propessional health, 
occupational medicine, environmental and industrial safety.
 . Quantitative and qualitative Risk assessment in onshore/o�shore 
and industrial projects.
 . Environmental Impact Assessment (EIA)
 . Environmental Management System (EMS) 
 . Strategic Environmental Assessment (SEA)
 . Managment and supervision of environmental projects.
C: Engineering
 . Management of industrial projects and re�neries, Oil, Gas, 
Petrochemical and Power Plants.
 . Correct  monitoring  of industrial , construction projects and 
related inspections of structures and equipment. 
 . Preservation and maintenance of pump stations and pipelines 
for Crude Oil, Gas, Petrochemicals and Petroleum products.


