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معـرفي 

معرفي شركت

تام ايران خودرو شركتي در سطح بين المللي است كه در زمينة مهندسـي و اجراء طرح هاي عمراني و 
صنعتي فعاليت دارد. از بدو تأسيس،اين شركت با تكيه بر دانش سرمايه هاي انسـاني خود و انتقال فن 
آوري هاي نوين و بكارگيري آن توانسته است رشد قابل مالحظه اي در مهندسي و اجراي پروژه هاي 

مختلف به صورت EPC در حوزه هاي مختلف كسب كند.
 مديريت نوين و پويا،تعهد به ارزش هاي انساني و شايسته ساالري و بومي سازي تكنولوژي هاي روز 

دنيا از جمله دستاوردهاي تام است.
گسـترة خدمات و محصـوالت شركت تام در حوزه هاي خودروسازي، اتوماسيون صنعتي، نفت، گاز و 

پتروشيمي،صنايع ريلي،صنايع معدني و نيرو و تأسيسات به صورت راهكار جامع مي باشد.

تاريخچه

٧۶ – ٨۴  كسب و توسعة دانش فني و انتقال آن،توانائي در حوزه هاي اتوماسيون و خودروسازي

٨۴ – ٨۶  شناسائي بازارهاي غيرخودروئي

٨۶ – ٩٠  نفوذ در بازارهاي نفت و گاز، ريلي، نيرو و تأسيسات، معدني،كنترل و ابزار دقيق

٩١ – ٩۵  تثبيت در بازارهاي غيرخودروئي

 اين شرکت در سال ١٣٧٦ با هدف ارائة راهكارهاي مهندسي و بديع در راستاي اسـتفاده کارا و ثمربخش از 

علوم و فناوريهاي نوين و اتوماسيون پيشـرفته با محوريت خطوط توليد خودرو و تحقق سودآوري بلندمدت 

ايجاد شد.

ـلي ترين زمينه هاي مهندسـي، اتوماسـيون  از زمان شروع فعاليت، شرکت تام به رشـد قابل توجهي در اص

پيشرفته و تكنولوژيهايي در صنايع مختلف دست يافت. درحال حاضر گروه تام با بهره گيري از سرمايه هاي 

انساني متخصص خود و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي تخصـصـي صنعت کشـور عالوه بر فعاليت در 

صنعت خودرو، در زمينه هاي طراحي، مهندسي، تأمين و اجراي پروژه هاي صنعتي و عمراني در حوزه هاي 

ـات، کنترل و ابزار دقيق و صنايع ريلي اقدام به  صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، نيرو، معدني، نيرو و تأسيســ

اجراي پروژه هاي صنعتي ميكند.

ـاني، شايسـته ساالري، توسعه فن آوري هاي  مديريت نوين پويا، تعهد به ارزش هاي اخالقي و کرامت انس

روز، انتقال دانش و بومي سازي پيشـرفته ترين تكنولوژي هاي روز دنيا و ايجاد شرکت دانش بنيان از جمله 

دستاورد هاي شرکت تام مي باشد.
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پروژه های جاری 

معرفي گروه نفت، گاز و پتروشيمي

گروه نفت، گاز و پتروشيمي شرکت تام شـامل واحدهاي: فرآيند، مكانيك، کنترل و ابزار دقيق، برق، 

سيويل و سازه، پايپينگ، ايمني، تأسيســـــات، برنامه ريزي و کنترل پروژه مي باشد و با هدف ارائه 

خدمات طراحي، تأمين، نصـــــب و راه اندازي و مديريت پروژه هاي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي 

سازماندهي شده است.

و تخصصهاي ويژه كه در ذيل تشريح شدهاندتوانمندي ها

    تأسيسات پااليشگاهي  
    تلمبه خانه ها و تأسيسات تقويت فشار نفت و گاز

    مخازن فلزي ذخيرة نفت و فرآورده هاي نفتي اتمسفريك و تحت فشار
    خطوط لولة انتقال گاز، نفت و فرآورده هاي نفتي

   احداث جايگاه های CNG شامل طراحي، نصب و راه اندازی
    طراحي، ساخت و نصب تجهيزات ميترينگ (تأسيسات اندازه گيري)

WTP سيستم های تصفيه آب   

چاه هاي WOO45 ,E120S ,E105S میدان خانگیران

چاه هاي WOO45 ,E120S ,E105S میدان خانگیران

چاه هاي WOO45 ,E120S ,E105S میدان خانگیران

شرح كلي پروژه

فازهاي      و     پارس جنوبي بعنوان بخشي از طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي مشتمل

 بر   ناحيه عملياتي تصفيه گاز هر يك با ظرفيت        ميليون متر مكعب در روز مي باشد.  

تاسيسات در حال احداث در راستاي تامين گاز خام تصفيه شده مورد نياز شبكه گاز رساني خانگي 

و ارسال گاز اتان به مجتمع پتروشيمي مطابق مشخصه هاي مورد درخواست جهت بيشترين 

بازيافت مايعات گازي از قبيل پروپان و بوتان و سپس تهيه ميعانات هيدرو كربني براي صادرات 

مي باشد.

شركت تام ايران خودرو مسئوليت اجراي عمليات سيويل ، سازه ، مكانيك و پايپينگ و همچنين 

پيش راه اندازي تاسيسات ناحيه شماره    فازهاي      و      پارس جنوبي را بر عهده دارد.

 ١٨ ١٧

 ١٨ ١٧

 ۵٠٠ ۴

 اجراي عمليات سيويل، سازه، مكانيكال و پايپينگ ناحيه    فازهاي      و 

پارس جنوبي

كارفرما: شركت مديريت طرح هاي صنعتي ايران

 PC :نوع پيمان

محل پروژه: منطقه عسلويه

     ١٣٩١    تاريخ شروع: 

 ١٨  ١٧

اسفند

تهيه کاال و احداث تسهيالت سر چاهي و خطوط لوله جرياني چاه های 

W0045,E120S,E105S ميدان خانگيران

كارفرما: شركت نفت مناطق مرکزی ايران

 PC :نوع پيمان

محل پروژه: خانگيران سرخس

تاريخ شروع:١٣٩۴         
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پروژه هاي جاري

 CNG طراحي، خريد، نصب و راه اندازي ١١۵ جايگاه دو منظوره 

كارفرما: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

تاريخ شروع: خرداد ١٣٨٧

محل پروژه: سراسر كشور

شرح كلي پروژه 

طراحي، تامين، ساخت، نصب و راه اندازي ١١۵ جايگاه دو منظوره شامل تجهيزات مجموعه

 كمپرسور چند مرحله اي، دراير، مخازن ذخيره و توزيع كننده ها و ساير تجهيزات و تاسيسـات

 جانبي. در حـال حاضر كليه جايگاه هاي ابـالغ شده از طرف كارفـرمـا راه اندازي و در حال

 بهره برداري مي باشند.

EPC :نوع پيمان

CNG طراحي ، خريد ، نصب و راه اندازي ١٠٠ ايستگاه تك منظوره سوخت رساني

کارفرما: قرارگاه خاتم االوصيا (عج)

 

تاريخ شروع: خرداد ١٣٩٠

محل پروژه: سراسر کشور

شرح کلي پروژه 

طراحي، تامين، ساخت، نصــــــب و راه اندازي  ١٠٠ جايگاه تك منظوره، شامل تجهيزات مجموعه 

کمپرسور چند مرحله اي، دراير، مخازن ذخيره و توزيع کننده ها و ساير تجهيزات و تاسيسات جانبي، در 

حال حاضر کليه ١٠٠ جايگاه ابالغ شده از طرف کارفرما در حال  راه اندازي و بهره برداري مي باشند.

EPC :نوع پيمان
  

    تأمين خوراك پااليشگاه ميعانات گازي پارس (واقع در شيراز) به ميزان ۱۲۰،۰۰۰ بشكه در روز
    تأمين خوراك پااليشگاه ستارة خليج فارس (واقع در بندر عباس) به ميزان ۳۶۰،۰۰۰ بشكه در روز 
    ارسال ميعانات گازي به سـمت گوي هاي شـناور (SPM)  شـماره ١ و٢ از طريق خطوط ٣٠ اينچ 

ورودي و خروجي به ميزان ١٢٠،٠٠٠ تا ٦٠٠،٠٠٠ بشكه در روز بنا به ضرورت 
    تأمين يوتيليتيهاي مورد نياز ايستگاهاي پمپاژ مربوط به  ارسال ميعانات به پااليشگاهها 

احداث تاسيسات ذخيره سازي و ايستگاه هاي اندازه گيري

EPC در استان بوشهر به روش 

كارفرما: شركت نفت و گاز پارس

EPC :نوع پيمان

تاريخ شروع: تير 

محل پروژه: منطقه عسلويه

اعضاي مشاركت: تام ايران خودرو (رهبر مشاركت)، پترو پارت، ستيران

شرح كلي پروژه

تأسيســـات ذخيره سازي ميعانات گازي در عســـلويه جهت ذخيره سازي ميعانات گازي تعدادي از 

پااليشـــگاه هاي پارس جنوبي با ظرفيت اسمي ٦٤٠،٠٠٠ متر مكعب احداثکه انتقال آن توسط ٢ 

خط ٣٠ اينچي از فازهاي پارس جنوبي به تأسيسات ذخيره سازي منتقل مي گردد.

وظايف اصلي اين تأسيسات موارد ذيل ميباشد 

در  ميعانات گازي

۸۹

 عسلويه
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پروژه هايا جرا شده

صالحيت شرکت تام ايران خودرو در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، توسط 

کارفرمايان ذيل تاييد شده است

   شرکت نفت و گاز پارس

   شرکت پخش فرآورده های نفتي ايران

   شرکت لوله و مخابرات نفت ايران

   شرکت نفت فالت قاره

   شرکت بهينه سازی مصرف سوخت

   شرکت پتروشیمی دماوند

   شرکت پتروشیمی فناوران

   پاالیشگاه بندر عباس

   پاالیشگاه تندگویان تهران

  

          EPC پروژه هاي اجراء شده در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي به صورت

   طراحی، ساخت و اجرای پروژه سيستم های مخابراتي پااليشگاه بندر عباس

کارفرما: شرکت پااليش نفت بندر عباس

(EPC)پکیج آب آشامیدنی فازهاي 17 و 18 پارس جنوبی   

IPMI کارفرما: شرکت مديريت طرحهاي صنعتي ايران




