ارائه خدمات مدیریت پروژه

مقدمه
 شرکت پروژه کاران کوروش پرشیا ( )PKPبا توجه به حضور موفق وقود در
پروژه های صنعتی کشور و بهره مندی از سازمانی جوان ،متخصص و باتجربقه و

همچنین استفاده از جدیدترین استانداردها و ابزارهای نرم افزاری ،این قابلیت را

مقدمه
معرفی شرکت

داراست تا ودمات مدیریت پروژه را در باالترین سطح کیفی وود به پروژه هقا و
طرح های صنعتی در زمینه نفت ،گاز و پتروشیمی ،معقدنی و سقاوتمانی ارائقه

سواب کاری

نماید.
شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

شرح خدمات
1

برنامه ریزی و زمانبندی پروژه

7

2

پایش ،مانیتورینگ و کنترل پروژه

3

مدیریت مستندات و مدارک پروژه

مدیریت و کنترل هزینه
کنترل متریال

6

برگزاری و مدیریت جلسات

8

هماهنگی و هم محوری پروژه

9

4
5

10

اداره و مدیریت ادعاها

گزارشات پروژه
مدیریت ریسک پروژه

معرفی شرکت پروژه کاران
 چارت سازمانی :بیش از  50نفر نیروی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا از
دانشگاه های معتبر در زمینه های مدیریت پروژه ،مهندسی ،حقوق و .IT

معرفی شرکت پروژه کاران
 رویه ها و دستورالعمل ها :بومی سازی و بکارگیری استاندارد  PMBOKدر
پروژه ها و توسعه رویه ها و دستورالعملهای کاربردی مدیریت پروژه
عنوان رویه

ردیف

عنوان رویه

ردیف

1

دستورالعمل هماهنگی و ارتباطات پروژه

16

دستورالعمل مدیریت ریسک پروژه

2

برنامه کیفیت پروژه

17

دستورالعمل مدیریت ادعا

3

دستورالعمل کنترل اسناد و مدارک پروژه

18

دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل عملکرد تدارکات پروژه

4

دستورالعمل کددهی مدارک و مکاتبات

19

دستورالعمل تسریع کار تدارکات پروژه

5

دستورالعمل ساختار شکست کار و اندازه گیری پیشرفت پروژه

20

دستورالعمل بسته بندی و شماره گذاری اقالم پروژه

6

دستورالعمل تهیه و بروزسانی برنامه زمان بندی کل پروژه

21

دستورالعمل حمل

7

دستورالعمل تهیه و بروزسانی برنامه زمان بندی پروژه توسط پیمانکاران

22

دستورالعمل کنترل مواد و انبارداری پروژه

8

دستورالعمل گزارش دهی پیمانکاران

23

دستورالعمل بازرسی

9

دسـتورالعـمل کنترل هزینه پروژه

24

برنامه ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

10

دسـتورالعـمل تهیه و ارائه صورت وضعیت پیمانکاران

25

دستورالعمل نظارت بر عملیات ساخت و نصب

11

دسـتورالعـمل بررسی و تایید صورت وضعیت پیمانکاران

26

دسـتورالعـمل برنامه ریزی ،کنترل و نظارت پروژه در سایت

12

دسـتورالعـمل کنترل تغییرات پروژه

27

دستورالعمل اتمام نصب مکانیکی

13

دسـتورالعـمل نحوه برگزاری جلسات پروژه

28

دستورالعمل تست عملکرد و تحویل پروژه

14

دسـتورالعـمل نحوه مستندسازی و ثبت آموخته های پروژه

29

دستورالعمل هماهنگی میان بخشهای مختلف پروژه
()E,P,C

15

دسـتورالعـمل اختتام قراردادها

30

دستورالعمل گزارش دهی به ذی نغعان پروژه

مقدمه
معرفی شرکت
سواب کاری
شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

معرفی شرکت پروژه کاران
سیستم های نرم افزاری
 شرکت پروژه کاران جهت ارائه ودمات مدیریت پروژه و مکانیزه کردن و
جاری سازی رویه ها و دستورالعمل های کنترل پروژه ،از سیستم ها و نرم
افزارهای زیر استفاده می کند:
 نرم افزار  Primaveraجهت مدیریت زمان و هزینه پروژه
 نرم افزار ) Contract Management (CMجهت

مقدمه
معرفی شرکت
سواب کاری

مدیریت قراردادها و مدارک پروژه
 نرم افزار  Pertmasterجهت مدیریت ریسک پروژه

شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

معرفی شرکت پروژه کاران
پورتال شرکت
 شرکت پروژه کاران به منظور ایجاد ارتباط و تعامل بهتر بین تیم پروژه و
مدیران عملیاتی و ارشد ،اقدام به راه اندازی سیستم آنالین تحت وب جهت
ارائه اطالعات و گزارشات پروژه در سریع ترین زمان ممکن نموده است .این

سیستم هم اکنون در بخش مربوط به تدارکات پروژه عملیاتی شده و در
بخشهای دیگر در حال توسعه می باشد .اعضای پروژه و بخصوص مدیران

مقدمه
معرفی شرکت
سواب کاری

ارشد می توانند توسط این سیستم بصورت آنالین و تحت وب از هر
موقعیت مکانی به اطالعات و گزارشات به روز پروژه در قالبهای داشبورد،

شرح ودمات

نمودار و یا لیست کامل دسترسی پیداکنند.

شرکت های
وارجی همکار

معرفی پورتال شرکت پروژه کاران

مقدمه
معرفی شرکت
سواب کاری
شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

پورتال شرکت – مدیریت تدارکات

مقدمه
معرفی شرکت
سواب کاری
شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

پورتال شرکت – مدیریت تدارکات

مقدمه
معرفی شرکت
سواب کاری
شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

پورتال شرکت – داشبورد گزارشات

مقدمه
معرفی شرکت
سواب کاری
شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

سوابق کاری شرکت پروژه کاران
پروژه های جاری :نفت ،گاز و پتروشیمی
 طرح پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس – بهبهان و ماهشهر

مقدمه

شرح ودمات :برنامه ریزی و کنترل پروژه کارفرما (تهران و سایت)

معرفی شرکت
سوابق کاری
شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

سوابق کاری شرکت پروژه کاران
پروژه های جاری :نفت ،گاز و پتروشیمی
 پروژه پتروشیمی هنگام – طرح اوره و آمونیاک (عسلویه)

مقدمه

شرح ودمات :برنامه ریزی و کنترل پروژه کارفرما (تهران و سایت) ،مدیریت
قراردادها ،بررسی صورت وضعیت ها ،مدیریت مدارک و مستندات ،مدیریت

معرفی شرکت

هزینه

سوابق کاری
شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

سوابق کاری شرکت پروژه کاران
 پروژه پتروشیمی ونیران آپادانا -طرح متانول (عسلویه)
شرح ودمات :برنامه ریزی و کنترل پروژه کارفرما (تهران و سایت) ،مدیریت

قراردادها ،بررسی صورت وضعیت ها ،مدیریت مدارک و مستندات ،مدیریت
هزینه

مقدمه
معرفی شرکت
سوابق کاری
شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

سوابق کاری شرکت پروژه کاران
 پروژه پتروشیمی هرمز – طرح اوره و آمونیاک (عسلویه)
شرح خدمات :برنامه ریزی و کنترل پروژه کارفرما (تهران و سایت) ،مدیریت

مقدمه

قراردادها ،بررسی صورت وضعیت ها ،مدیریت مدارک و مستندات ،مدیریت
هزینه و ودمات نظارت بر مهندسی (بررسی مدارک و نقشه های مهندسی)

 پروژه پتروپاالیش کنگان – طرح استحصال اتان (کنگان)
شرح خدمات :تهیه برنامه  EPCپروژه و رویه ها و دستورالعمل های برنامه
ریزی و کنترل پروژه ،ودمات مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه

معرفی شرکت
سوابق کاری
شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

سوابق کاری شرکت پروژه کاران
پروژه های جاری :معدن

 پروژه خط خردایش و خطوط کنسانتره شماره  1و  - 2سیرجان
کارفرما :شرکت سنگ آهن گهرزمین
شرح خدمات :ارائه ودمات مدیریت طرح ()MC

مقدمه
معرفی شرکت
سوابق کاری
شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

سوابق کاری شرکت پروژه کاران
 پروژه کارخانه گندله سازی شماره  - 1سیرجان
کارفرما :شرکت سنگ آهن گهرزمین
شرح خدمات :ارائه ودمات مدیریت طرح ()MC

مقدمه
معرفی شرکت
سوابق کاری
شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

سوابق کاری شرکت پروژه کاران
پروژه های جاری :ساختمانی
 پروژه ساختمان تجاری-اداری ستارخان (تهران)
کارفرما :شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان
شرح خدمات :ارائه ودمات مدیریت پروژه

مقدمه
معرفی شرکت
سوابق کاری

 پروژه ساختمان تجاری-اداری عالمه (تهران)

کارفرما :شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان
شرح خدمات :ارائه ودمات مدیریت پروژه

شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

سوابق کاری شرکت پروژه کاران
برخی از پروژه های انجام شده
 پروژه پتروشیمی آریاساسول
 پروژه پتروشیمی بوشهر
 پروژه پتروشیمی مرجان
 پروژه مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (پیدمکو)
 پروژه ساختمانی چارسو (مجتمع تجاری فرهنگی)

مقدمه
معرفی شرکت
سوابق کاری

 پروژه پیاده سازی  EPMدر شرکت ساسول آفریقای جنوبی
 پروژه پیاده سازی  EPMدر شرکت آریاساسول
 پروژه لوله کشی و احداث تانک  C3+در شرکت آریاساسول

 پروژه شبیه سازی زنجیره تامین شرکت آریاساسول

شرح ودمات
شرکت های
وارجی همکار

شرح خدمات :خدمات برنامه ریزی پروژه
 طراحی ساوتارهای تقسیم کار پروژه ()PCWBS, FWBS, RWBS
 ثبت استراتژی اجرای پروژه

 بخشهایی از پروژه که بصورت  Out Sourceانجام میپذیرند.
 بخشهایی از پروژه که بصورت  In Houseانجام میپذیرند.

مقدمه
معرفی شرکت

 طراحی ساوتارهای ارتباطاتی پروژه ()PCWBS/OBS, RWBS
 تعیین مشخصات بستههای کاری ()Work Packages
 تجزیه و تحلیل ذینفعان جهت تأمین نیازهای اطالعاتی

 تعیین ساوتار هزینه ای پروژه ()CBS

سواب کاری
شرح خدمات
شرکت های
وارجی همکار

شرح خدمات :خدمات زمانبندی پروژه
 تهیه فهرست فعالیتهای پروژه
 تهیه شبکه ارتباطاتی فعالیتهای پروژه براساس منط پیشنیازی در سطح کنترلی

 استخراج برآورد منابع اجرای فعالیتها
 استخراج برآورد زمانی و کاری فعالیتها با همکاری دفتر فنی

مقدمه
معرفی شرکت

 تهیه زمانبندی فعالیتهای پروژه براساس محدودیتها و استراتژی اجرایی پروژه

سواب کاری

 تعیین وزن فعالیتها ،منطب بر وواستههای قراردادی و مدیریتی
 تعیین نحوه اندازهگیری پیشرفت فعالیتها بر اساس متدولوژی مورد تواف

کارفرما و نظرات مدیریتی
 تعیین مسیر بحرانی ( )CPMپروژه

با

شرح خدمات
شرکت های
وارجی همکار

شرح خدمات :خدمات پایش پروژه
 جمعآوری دادههای مربوط به پیشرفت پروژه
 پیگیری گردش اقالم قابل تحویل پروژه

 پیگیری گردش مدارک فنی  -مهندسی پروژه
 تهیه فرمتهای استاندارد جهت گزارشات پیمانکاران و مشاوران

مقدمه
معرفی شرکت

 تهیه گزارشات پیشرفت پروژه براساس تجزیه و تحلیل ذینفعان
 آنالیز تاویرات پروژه براساس توافقات قراردادی و برنامه های زمان بندی و ارائه

سواب کاری

گزارش

 تهیه گزارشات براساس محاسبات Earned Value

شرح خدمات
شرکت های
وارجی همکار

شرح خدمات :خدمات کنترل پروژه
 تجزیه و تحلیل پروژه در سطح کنترل
 محاسبه تاویرات به صورت ماهانه و تسهیم آنها به نسبت مسئولیت ها

 تعیین گلوگاههای پروژه قبل از وقوع آنها

مقدمه

 محاسبه شاوصهای بهرهوری و کارآیی در پروژه براساس متد Earned

معرفی شرکت

 تدوین راهکارهای بروورد با مغایرتها و ابالغ آنها به تمامی دستاندرکاران

سواب کاری

Value

پروژه

شرح خدمات
شرکت های
وارجی همکار

شرح خدمات :خدمات هماهنگی پروژه
 شرکت در جلسات هدایتی پروژه
 یکپارچهسازی عملیات پروژه از طری ماتریسهای هماهنگی

 تدوین رویههای هم محوری
 طراحی بانکهای اطالعاتی مورد نیاز

مقدمه
معرفی شرکت

 تدوین نظام کدینگ یکپارچه جهت دسترسی سریع به اطالعات و استانداردها
 تعیین ساوتار مدارک فنی و تدوین نظام کدینگ مربوطه
 بررسی قراردادها ،توافقات و صورتجلسات پروژه جهت اطمینان از حفظ

یکپارچگی پروژه

سواب کاری
شرح خدمات
شرکت های
وارجی همکار

شرح خدمات :خدمات کنترل هزینه پروژه
 تهیه ساوتار شکست هزینه پروژه ()CBS

 بودجه ریزی پروژه بر اساس هر یک از بسته های کاری و  CBSپروژه
 دسته بندی هزینه های پروژه بر اساس ساوتار شکست کار به تفکیک EPC
 گروهبندی هزینه های پروژه بر مبنای دیسیپلین ،اقالم قابل تحویل ،عملیات

مقدمه
معرفی شرکت

پروژه ،هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ،گروه های درگیر در پروژه
(پیمانکاران ،مشاوران ،تامین کنندگان و )...

سواب کاری

 پیش بینی تعهدات هزینه ای پروژه
 تهیه رویه های کنترل هزینه و فرآیند مربوطه

شرح خدمات
شرکت های
وارجی همکار

شرح خدمات :خدمات کنترل هزینه پروژه
 پیش بینی هزینه های پروژه در ماههای مختلف از دوره عمر پروژه با استفاده
از برنامه زمانبندی ،تعهدات سازمان پروژه ،قرارداد پیمانکاران ،تعهدات به
تامین کنندگان ،برنامه ورید اقالم ،نحوه پرداوت به پیمانکاران ورد و تامین

مقدمه

کنندگان ،برنامه های مهندسی ،ساوت
 بررسی کلیه قراردادهای منعقد شده در پروژه و استخراج برنامه زمانی پرداوت

به آنها با توجه به برنامه زمانبندی انجام کار و شرایط قراردادی
 تهیه گزارش هزینه های پروژه بر اساس  CBSمصوب
 اندازه گیری میزان عملکرد پیمانکاران پروژه بر اساس آنالیز EVM
 پیش بینی هزینه اتمام کار کل پروژه و هر یک از بخش های آن بر اساس
میزان بهره وری کار انجام شده

معرفی شرکت
سواب کاری
شرح خدمات
شرکت های
وارجی همکار

شرح خدمات :خدمات کنترل هزینه پروژه
 تهیه گزارش انحرافات زمانی و هزینه ای با توجه به بودجه مصوب پروژه
 اعالم هشدارهای الزم در مواردی که روند هزینه در بسته های کاری،

دیسیپلین ها و  ...به صورت غیر منطقی باشد به گونه ای که پیش بینی شود
که هزینه ها از بودجه مصوب باالتر وواهد شد.
 برگزاری جلسات منظم برای بررسی و اصالح بودجه پروژه
 ارایه گزارشات واص بنا به دروواست مدیران پروژه

مقدمه
معرفی شرکت
سواب کاری

 ارایه بازوورد به بخشهای فنی و اجرایی پروژه ها بر اساس نتایج عملکردی

 کنترل هزینه جاری پروژه
 طراحی سیستم مورد نیاز جهت کنترل هزینه

شرح خدمات
شرکت های
وارجی همکار

نفرات کلیدی شرکت
نام دانشگاه

سابقه کار

سمت

1

محمدعلی شاهمرادی

کارشناسی ارشد  -مهندسی صنایع

دانشگاه تهران

 15سال

مدیر عامل

2

مصطفی جوینده

کارشناسی  -مهندسی صنایع

دانشگاه شیراز

 12سال

مدیر پروژه

3

مسعود وسروجردی

دکترا  -مهندسی صنایع

تربیت مدرس

 11سال

مدیر پروژه

4

جابر بهاری

کارشناسی ارشد  -مهندسی صنایع

امیر کبیر

 13سال

مدیر پروژه

5

علی غفاریان

کارشناسی ارشد  -مهندسی صنایع

شریف

 10سال

مدیر سیستم ها و روش ها

6

حمید فخرایی

کارشناسی  -مهندسی صنایع

بوعلی سینا

 11سال

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

7

مهرداد رجب پور

کارشناسی ارشد  -مهندسی صنایع

دانشگاه تهران

 14سال

مدیر کنترل هزینه

8

محمد ابراهیمی ملکشاه

کارشناسی ارشد  -مهندسی صنایع

دانشگاه سمنان

 10سال

مدیر پروژه

9

میالد دشتی

کارشناسی  -مهندسی صنایع

دانشگاه شیراز

 10سال

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

10

شهریار پرواز

کارشناسی  -مهندسی صنایع

امیر کبیر

 15سال

مدیر قراردادها

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک و رشته تحصیلی

مقدمه
معرفی شرکت
سواب کاری
شرح خدمات
شرکت های
وارجی همکار

رزومه نفرات کلیدی

رزومه نفرات کلیدی

رزومه نفرات کلیدی

رزومه نفرات کلیدی

رزومه نفرات کلیدی

شرکت ها و مشاوران خارجی شرکت پروژه کاران
 شرکت پروژه کاران در جهت ارائه ودمات مدیریت پروژه وود در سطح استاندارد
و بین المللی در پروژه های نفت ،گاز و پتروشیمی ،با توجه به ارتباطات وارجی

مقدمه

و بین المللی وود با شرکتها و مشاوران وارجی و وبره که سالهای طوالنی در
واحدهای مختلف پاالیشگاهی و پتروشیمی فعالیت داشته اند از همکاری و

معرفی شرکت

ودمات مشاوره آنها استفاده می نماید .این همکاری در طول سالیان گذشته
همچنین باعث ارتقای سطح ودمات این شرکت و آموزش هر چه بهتر نیروی
مدیریتی و کارشناسی این مجموعه گشته که حاصل آن بهبود کیفیت ودمات

این شرکت در پروژه های جاری می باشد.

سواب کاری
شرح ودمات
شرکت های
خارجی همکار

شرکت های خارجی همکار :نفت ،گاز و پتروشیمی
 شرکت ( Owner Team Consultationآفریقای جنوبی)
زمینه فعالیت :مشاوره و ارائه ودمات مدیریت پروژه

 شرکت ( IPIPرومانی)
زمینه فعالیت :مشاوره مهندسی و ودمات مدیریت طرح
 شرکت ( MEGCHEMآفریقای جنوبی)

زمینه فعالیت :ارائه ودمات طراحی ،مهندسی و تدارکات
 شرکت ( H&Hآفریقای جنوبی)

مقدمه
معرفی شرکت
سواب کاری

زمینه فعالیت :ارائه ودمات لیسانس و تکنولوژی

شرح ودمات
شرکت های
خارجی همکار

OTC
Project Management
South Africa

 Owner Team Consultation (OTC) is an independent
group consulting to owner project management
teams of megaprojects.
 The group has extensive experience in managing
megaprojects on behalf of owner organizations in the

petrochemical field, specifically coal-to-liquids and
gas-to-liquids technologies and facilities, as well as the
operation and maintenance thereof. The cumulative,

relevant experience of the 10 core members of OTC
exceeds 300 years.

IPIP
Engineering & Design Company
Romania

 IPIP is a Romanian Engineering and Design Company
recognized for over 60 years of excellence in
Processing

Refineries,

Petrochemical

Plants,

Gas

Processing and Infrastructure projects.
 IPIP has established a worldwide reputation for quality

engineering,

design,

procurement,

project

management and construction management services
for oil and gas; refining and chemical plants; pipelines;

automation and control and others related industries.

IPIP
Engineering & Design Company
Romania

 Scope of Services:
 Condition Assessment

 Procurement

 Feasibility Study

 Site Assisstance

 Basic Design

 Commissioning

 FEED

 Start-up Assistance

 Detail Design

 Laser Scanning & 3D
Modelling

IPIP
Engineering & Design Company
Romania

MEGCHEM
Engineering & Design
South Africa

 Core Competence









Detail Design
Concept-, Basic- and Detail Engineering
Information back-fit integration – Scan & 3D Modeling
Pressurized systems design
Engineering & Procurement of Pressure Vessels
Asset Integrity Engineering
Complex Brownfields Project Execution
Greenfields Project Execution

MEGCHEM
Engineering & Design
South Africa

H&H
Technology & License
South Africa

 The Holland & Hausberger team is a group of highly
qualified engineers with divers experience in an array
of

chemical

industry-

related

technologies

and

projects. The team boasts experts in Fischer–Tropsch
Synthesis, Process Synthesis, Process Optimisation,

Reactor Design, Distillation and CO2 Mitigation.

شرکت های خارجی همکار :معدن
 شرکت ( KGHMلهستان)
زمینه فعالیت :ودمات تکنولوژی ،مهندسی ،تدارکات و اجرا

 شرکت ( ELBآفریقای جنوبی)
زمینه فعالیت :انجام پروژه ها بصورت EPCM
 شرکت ( A&B Global Miningآفریقای جنوبی)

زمینه فعالیت :ودمات طراحی و مطالعات مهندسی
 شرکت (Rare Water Treatmentآفریقای جنوبی)
زمینه فعالیت :تکنولوژی شیرین سازی آب

مقدمه
معرفی شرکت
سواب کاری
شرح ودمات
شرکت های
خارجی همکار

KGHM GROUP
Mining Company
Poland

 KGHM has extracted over a billion tonnes of ore and
has produced 18 million tonnes of copper in the past
50 years .
 KGHM is the eighth largest player among those
controlling the world's copper reserves.

KGHM Cuprum
Project Design & Management
Poland

 KGHM Cuprum conducts scientific and technological
research in geology and hydrogeology, mining, rockmass mechanics, mine ventilation, automation,
electrification and mechanisation, ore processing,
tailings disposal, surveying and environmental
protection .
 KGHM Cuprum provides an engineering and research
consulting service for the mining industry. They operate
in all service areas linked with mining activity, from
project
evaluation,
through
research
and
development,
to
project
management
and
supervision of the implementation stage .

KGHM PeBeKa
Project Execution
Poland

 Construction of the modern mine complex.
 Creating a full infrastructure of mining facilities.
 PeBeKa owns a machine park and uses unique
technologies, it has production capabilities allowing for
comprehensive

realization

of

contracts

conceptual work to full investment closure .

–

from

KGHM ZANAM
Equipment Deliveries
Poland

 KGHM ZANAM
is one of the largest Polish
manufacturers of machinery and equipment for mining
sector. The company also produces equipment
applied in reloading and transportation systems,
quarrying and open-pit mines. Moreover KGHM
ZANAM is significant producer of cast-steel and castiron castings .
 The current company’s offer includes following
categories of products and services: mining machines,
belt conveyors, crushers, steel constructions, castings,
bolts, flotation machines, shafts’ equipment, service,
overhauls and maintenance .

ELB GROUP
Engineering, Procurement, Construction
South Africa

 Established in South Africa in 1919 as a focused
material handling and modular plant solutions
provider.
 ELB Engineering is an internationally recognised
technology driven holistic solutions provider to the
mining, power, port, construction and industrial sectors
in the field of materials handling and beneficiation
plants. This is achieved through ELB generated
innovation, supply of equipment and technology from
our world class partners, In-house developed expertise
and integration of the services and products from the
ELB Group of companies (ELB Equipment, B&W
Construction and Australia).

ELB GROUP
Engineering, Procurement, Construction
South Africa

ELB GROUP
Engineering, Procurement, Construction
South Africa

 Scope of Services:
 .Technical Advice
 Studies
 EPC / EPCM Services
 Turnkey Solutions
 SMPP & EC&I Erection
 Flexible Contracting Options
 Refurbishments & Upgrades
 Maintenance Services
 After Sales Services

ELB GROUP
Engineering, Procurement, Construction
South Africa

ELB GROUP
Engineering, Procurement, Construction
South Africa

A&B Global Mining
Mining Engineering Consulting Services
South Africa

 Represented in Australia, South Africa and India.
 Services: mineral resource management (MRM), mine

optimization, LOM mine planning and practical mining
solutions, scoping and feasibility studies, dynamic
integrated mine cost modelling and forecasting

(DIMCM), ventilation design, geotechnical studies and
applications,

process

compliance services.

modelling,

and

legal

RARE Water Treatment
Clean Water & Energy Solutions
South Africa

 Electrochemical treatment, which uses electricity to treat
water without the need for bulk liquid chemicals or large
volumes of biomass, is a highly efficient, clean-technology.
 Rare Water Treatment’s services are designed to provide a
seamless working client relationship from initial site
investigation through to design, manufacture, installation
and after-sales on-site support and service maintenance.
These include:
 Site investigation; Feed water characterization; Process design
 Remote monitoring and control

 Site service maintenance contracts
 Electrode management

گواهینامه های رضایتمندی کارفرما

گواهینامه های رضایتمندی کارفرما

گواهینامه های رضایتمندی کارفرما

گواهینامه های رضایتمندی کارفرما

گواهینامه های رضایتمندی کارفرما

مدارک ثبت شرکت پروژه کاران در ایران

مدارک ثبت شرکت پروژه کاران در آفریقای
جنوبی

تماس با ما
شرکت پروژه کاران کوروش پرشیا
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Email: Info@pkp.co.ir

Website: www.pkp.co.ir

Tel: +98 (0) 21 22 577811

