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About us
Tavanmand Engineering and Construction company (TECCO) is one of the largest, multidisciplined companies in Iran and even in the Middle East, delivering world class projects.
In fact, we are one of the leading players in the Energy, Industrial and Infrastructure
sector, with an outstanding track record in delivering large-scale and complex projects.
Established in the year 2006, TAVANMAND company, has today grown into one of the
pioneer EPCC (Engineering, Procurement, Construction & Commissioning) firms having
achieved remarkable growth over the last decade and contributing significantly to the
development of Iran energy sector. By offering services spanning a wide range of EPCC
services in oil & gas, marine structures, building constructions, power & water, industrial
and civil infrastructure and … TAVANMAND company is the preferred choice of many
clients because of its reliability and commitment to quality and safety.
The excellent performance of the company in its previous projects, makes us a respected
presence both nationally and internationally in industrial markets, combining unrivalled
technical knowledge and a drive for outstanding delivery. Our comprehensive and
tailored services cover each stage of the project life cycle and a variety of commercial
models, giving our clients the flexibility they need. Thanks to our range of services and
the scope of our expertise, we work with our customers at every stage of their project,
from initial concepts to sustaining and enhancing their assets. In fact, we help our clients
unlock the full value of their assets.
However, by pairing innovative, cost-effective EPCC services with flexible, efficient
management, TAVANMAND company is able to provide significant, dependable value to
our client. We have a long tradition of serving our valued customers to their complete
satisfaction through efficient management and excellent workmanship, which we
continue to maintain with our untiring efforts.
By completing more than tens of quality projects on time and even before scheduled
time, TAVANMAND has drawn satisfactory attention of various clients. Based on noble
strategy in organization operation, quality management system and HSE, TAVANMAND
plan to expand its professional activities in Iran and overseas having qualified machineries,
ambitious and expert managers & personnel.
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درباره مـا
) یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در ایرانTECCO( شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس
 این شرکت در حوزه های مختلفی فعالیت دارد و پروژهها را در کالس جهانی.و خاورمیانه است
 صنعت و زیرساخت، این شرکت یکی از بازیگران پیشتاز بخش انرژی، در واقع.اجرا می کند
.میباشد که سابقهای درخشان در تحویل پروژههای بزرگ و پیچیده دارد
 تاسیس شده است و امروز یکی1385 شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس در سال
) محسوبEPCC(  ساخت و راه اندازی، تدارکات،از شرکتهای پیشگام در بخش مهندسی
 این شرکت رشد قابل توجهی را در یک دهه گذشته تجربه کرده است و نقش پررنگی.میگردد
 درEPCC  با ارائه دامنهای وسیع از خدمات.را در توسعه بخش انرژی ایران ایفا مینماید
، زیرساخت عمرانی و امثالهم، برق و آب، ساختمان، سازههای دریایی،حوزههای نفت و گاز
 شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس را به دلیل قابلیت اطمینان و،بسیاری از مشتریان
.تعهد باالی شرکت در تامین کیفیت و ایمنی انتخاب نموده اند
عملکرد عالی شرکت در پروژههای گذشته در کنار دانش فنی بی رقیب و توانایی باال در تحویل
 حضور پررنگ ما را در سطح ملی و بین المللی در بازارهای صنعتی تضمین نموده،خدمات
 خدمات جامع و سفارشی ما تمام مراحل چرخه حیات پروژه و انواع مدلهای تجاری را.است
 با تکیه بر دامنه.دربر می گیرند و انعطاف پذیری مورد نیاز مشتریانمان را تامین مینمایند
 این شرکت میتواند مشتریان را در تمام مراحل پروژ ه از مفاهیم اولیه،وسیع خدمات و تخصص
 ما بستر مناسب برای مشتریان را در راستای، در واقع.تا حفظ و ارتقاء داراییها پشتیبانی کند
.بهره برداری حداکثری از داراییهایشان فراهم میسازیم
، نوآورانه و مقرون به صرفه در کنار مدیریت کارآمد و انعطاف پذیرEPCC با ارائه خدمات
شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس ارزش افزودهای قابل توجه و قابل اتکا را برای مشتریان
 ما سابقهای طوالنی در خدمت رسانی به مشتریان محترم و جلب.خویش به ارمغان می آورد
رضایت ایشان بر مبنای ارائه مدیریت کارآمد و تخصص باال داریم و با تالش بی وقفه در
.راستای تحقق رضایت مشتریان خویش به فعالیت ادامه خواهیم داد
 شرکت مهندسی،با انجام به موقع و یا حتی جلوتر از زمانبندی در تحویل پروژههای با کیفیت
 بر مبنای.و نصب توانمند زاگرس رضایت مشتریان گوناگون خویش را تضمین نموده است
 شرکت قصد دارد که،HSE  نظام مدیریت کیفیت و،استراتژی اصیل در عملیات سازمانی
،فعالیتهای حرفهای خود را در ایران و خارج از کشور با در اختیار داشتن ماشین آالت پیشرفته
.مدیران و پرسنل خبره و تالشگر گسترش دهد
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Our Vision
To turn the dreams of our clients into reality thanks
to our ability to innovate and our technological
competence, supporting their progress in the
energy industry. Our clients in the oil and gas
industry need to deliver projects that ensure longterm, sustainable success in a fast-changing world
with fast-changing needs. We enable them to do
just that by drawing on 10+ years of experience and
pioneering present-day expertise and technology,
forging lasting, beneficial relationship that deliver
long-term value for their organizations.

Our Mission
We are the leading EPCC company, contributing to
nation building, whilst creating a sustainable future
for all our people and stakeholders. Having done
very big and important projects in recent years
have enabled us to become a truly global player in
oil and gas. we are now in a position to offer endto-end partnerships with proven capabilities to all
our clients in the world.
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چشم انداز ما
،ن ما با تکیه بر نوآوری و شایستگی فناورانه
 تحقق رویاهای مشتریا
 مشتریان ما در.پشتیبانی مسیر پیشرفت آنها در صنعت انرژی
صنعت نفت و گاز نیازمند تحویل پروژههایی میباشند که موفقیت
بلندمدت و پایدار آنها در دنیای امروز را در مقابل تغییرات سریع
 ما بستر مناسب را برای تحقق موفقیت مشتریان.نیازها تضمین کنند
 تخصص و فناوری پیشتاز، سال تجربه10 خویش با اتکا بر بیش از
و مدرن و ایجاد ارتباطی سودمند و مداوم در راستای ارایه ارزشی
.بلندمدت برای سازمانهای آنها فراهم میسازیم

ماموریت ما
 ساخت و، تدارکات،ما شرکتی پیشتاز در حوزه خدمات مهندسی
) میباشیم که نقش بسزایی در آبادانی کشورEPCC( راه اندازی
 آیندهای پایدار را برای تمام مردم و،ایفا میکند و در عین حال
 با داشتن کارنامهای موفق در انجام.سهام دارانش خلق مینماید
 به جرات میتوان،پروژههای بسیار بزرگ و مهم در سالهای اخیر
گفت که این شرکت یک بازیگر جهانی در حوزه نفت و گاز محسوب
 ما امروز در جایگاهی قرار داریم که میتوانیم توانمندی های.می شود
اثبات شده را برای تمام مشتریان خود در سرتاسر جهان بصورت
.مشارکت کامل ارائه نماییم
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Our Values
Our values are at the heart of everything we do. They define
our aspirations and the company we want to be and are the key
drivers that guide our behaviors and attitudes. In fact, our values
are at the center of everything we do. They guide how we act –
with each other, and our clients, partners and help us achieve
our goals. Some of our most important values are as below:
• Observance of National and International Standards
• Maintaining and improving the quality of services and
satisfaction of the Clients
• Targeted and practical training for continuous improvement
• Developing a culture of quality and expanding organizational
values
• Preventing accidents, maintaining and improving the safety
and health of employees
• Promoting employees› morale and motivation by attracting
their participation and improving the quality of work.

ارزشهای ما
 آنها آرزوها و شرکت مطلوب.ارزشهای ما در بطن تمام فعالیتهای شرکت قرار دارند
و مقصد ما را تعریف میکنند و محرک های کلیدی برای هدایت رفتارها و نگرشهای ما
. ارزشهای ما در کانون تمام فعالیتها و اقدامات شرکت قرار دارند، در واقع.میباشند
 مشتریان و شرکاء بوده و ما را در دستیابی به،آنها راهنمای شیوه رفتار ما با یکدیگر
: برخی از مهمترین ارزشهای شرکت عبارتند از.اهدافمان یاری میرسانند
• رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
• حفظ و بهبود کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان
• آموزش هدفمند و عملی برای بهبود مستمر
• توسعه فرهنگ کیفیت و گسترش ارزشهای سازمانی
 حفظ و بهبود ایمنی و سالمت کارمندان،• پیشگیری از سوانح
• افزایش روحیه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت آنها و بهبود کیفیت کار
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Our Services

The services given by Tavanmand Company allows the projects to
be structured in a balanced way in all its dimensions, and with the
detail and depth that they require in each stage. With this approach,
Tavanmand company aims to minimize development costs, to
optimize the customer’s business model, to ensure project financing
and to preserve maximum environmental commitment.

خـدمـــات مـــا

خدمات ارائه شده توسط شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس سازمان دهی پروژهها را به
شیوهای متعادل با در نظر گرفتن تمام ابعاد آن و جزئیات و عمق مورد نیاز در هر مرحله ممکن
 شرکت تمام تالش خود را مینماید که هزینههای توسعه را به حداقل، با این رویکرد.میسازد
 از تامین مالی پروژه اطمینان حاصل کند و به، مدل کسب و کار مشتری را بهینه ساخته،رسانده
.تعهد زیست محیطی خود پایبند باشد

Our Services
مهندسی

Engineering

تدارک و تامین تجهیزات

Procurement

ساخت

Construction

پیش راه اندازی

Pre Commissioning

راه اندازی

Commissioning

نگهـداری

Maintenance

برچیدن تاسیسات
مدیریت پروژه

Decommissioning
Project management
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Engineering
Engineering expertise is at the heart of everything we do. In fact, engineering is important for the success of any EPCC
company. That’s why Tavanmand has been constantly investing in its engineering capabilities and provides innovative
basic, detailed and onshore/offshore engineering solutions, utilizing the latest and most advanced design software’s.
Our engineering services include conceptual design, economic analyses, feasibility studies, process design, front-end
engineering and design (FEED), detailed engineering, project engineering, modularization and construction engineering,
installation engineering, commissioning and start-up for both onshore and offshore facilities. From concept and feasibility
through to detailed design, our engineers and designers provide our clients with creative, digitally-driven solutions.
Using our multi-discipline, full project lifecycle expertise, our engineering teams have a track record in optimizing designs
for constructability at the detailed design phase. This allows us to identify and address potential construction safety
issues, ensuring the engineering design drives the safest possible execution strategy. On any given project in any location,
our engineers encounter some of the most complex and challenging problems. By applying our ingenuity and creativity,
we innovate to find solutions. Some of our solutions become industry standards.

مهندسی

، مهندسی یکی از مولفههای مهم در موفقیت هر شرکت فعال در زمینه ارائه خدمات مهندسی، در واقع.تخصص مهندسی در قلب تمام فعالیت های ما قرار دارد
 به این دلیل است که شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس به طور پیوسته در راستای توسعه توانمندی های.) میباشدEPCC(  ساخت و راه اندازی،تدارکات
خشکی نوآورانهای را با استفاده از جدیدترین و پیشرفتهترین نرم افزارهای طراحی/ تفصیلی و دریایی،مهندسی خود سرمایه گذاری کرده و راهکارهای مهندسی پایه
.ارائه مینماید
 مهندسی،)Front-end) FEED  طراحی فرآیند و مهندسی و طراحی، مطالعات امکانسنجی، آنالیزهای اقتصادی،خدمات مهندسی ما شامل طراحی کانسپت
 از کانسپت و. راه اندازی و شروع به کار برای تاسیسات دریایی و خشکی میگردد، مهندسی نصب، مهندسی ساخت و ماژول سازی، مهندسی پروژه،تفصیلی
. مهندسین و طراحان ما راهکارهای خالقانه و دیجیتال مناسب را برای مشتریان شرکت ارائه مینمایند،امکانسنجی تا طراحی تفصیلی
 تیمهای مهندسی ما سابقه ای طوالنی و معتبر در زمینه بهینه سازی،با استفاده از تخصص در رشتههای مختلف که تمام چرخه حیات پروژه را پوشش میدهد
 ما به سهولت میتوانیم مسائل ایمنی بالقوه در ساخت را شناسایی و مدیریت، بر این اساس.طراحیها برای تضمین قابلیت ساخت آنها در فاز طراحی تفصیلی دارند
 ما راهکارهای نوآورانهای را برای، با استفاده از نبوغ و خالقیت نهادینه در سازمان.نماییم و پیاده سازی امنترین استراتژی اجرا برای طراحی مهندسی را تضمین کنیم
. برخی از این راهکارها حتی تبدیل به استاندارد در صنعت میشوند.مشتریان خود ارائه میکنیم
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Procurement
The complexities of global supply are constantly changing in line with
our changing world – we meet these challenges head on, ensuring
our clients’ projects are able to prosper every step of the way. In fact,
with our international connections and the experience of our supply
chain professionals, we can provide excellent sourcing, expediting
and logistics support to our projects. Where necessary, we also have
strong relationships with third party agencies who we can engage to
enhance our service on a case by case basis. Thanks to our flexible
commercial delivery models, we can procure directly in support of
your projects, returning value through a gain share approach.
At the same time, local delivery has always been central to the
way Tavanmand company work, underpinned by robust business
practices, and we evaluate our impact by calculating in-country value.
We work with local suppliers and develop local capabilities wherever
possible, and all goods and services are procured in an ethical and
cost-effective manner. However, the tendering cycle is managed with
transparency and full compliance with laws, regulations and client
requirements, thus maintaining the integrity of the process. Our
procurement team, use state-of-art technology tools to reach out to
the global market, enhance competitiveness. Tenders are issued and
the vendor database is continuously being enriched utilizing advanced
web based tools. That’s why we can manage all types of requests,
whether an engineered equipment for the project, or an off-shelf is
needed for the operations of the company. We achieve this through
our proven Integrated Materials management approach.

تدارک و تامین تجهیزات
پیچیدگیهای تامین در سطح جهانی به طور پیوسته و همراستا با تغییر و تحوالت در دنیا
 ما این چالشها را از قبل پیش بینی کرده و برای، با این وجود.درحال دگرگونی میباشند
 موفقیت پروژههای مشتریان را در،فائق آمدن بر آنها برنامهریزی مینماییم و بر این اساس
 با تکیه بر ارتباطات بین المللی، در واقع.هر گام از مسیر حرکتشان تضمین خواهیم نمود
 تسریع و پشتیبانی، این شرکت میتواند منابعیابی،و تجربه متخصصین زنجیره تامین خود
 ما همچنین روابط مستحکمی با، درصورت لزوم.لجستیک را برای پروژهها انجام دهد
.نهادهای ثالث داریم که ارتقاء خدمات را به طور موردی برای شرکت امکان پذیر میسازند
 ما میتوانیم پشتیبانی مستقیم را برای پروژههای،با استفاده از مدلهای تجاری انعطاف پذیر
.شما تامین نماییم که با رویکرد سهیم شدن در سود میتواند برای شما ارزش آفرین باشد
 تحویل محلی همواره در کانون فعالیتهای شرکت بوده است که با اتکا بر،همچنین
 اثربخشی ما با محاسبه ارزش، از طرف دیگر.رویههای کسب و کار قوی محقق میگردد
 ما با تامین کنندههای محلی همکاری داشته و قابلیتهای.درون کشوری آشکار میگردد
محلی را (درصورت امکان) توسعه میدهیم و تمام کاالها و خدمات به شیوه ای مقرون
 چرخه، از سوی دیگر.به صرفه و مطابق با اصول اخالق حرفهای تهیه و تامین میشوند
 مقررات و الزامات مشتری مدیریت میگردد،مناقصات با شفافیت کامل و مطابق با قوانین
 تیم تامین و تدارک تجهیزات ما از ابزارهای فناوری.که درستی فرآیند را تضمین مینماید
پیشرفته و نوین برای دسترسی و ارتباط با بازار جهانی استفاده مینماید که قدرت رقابت ما
 مناقصات منتشر شده و پایگاه داده فروشنده به طور پیوسته با ابزارهای.را افزایش میدهد
 به این دلیل است که ما میتوانیم به سهولت.مبتنی بر وب پیشرفته بروزرسانی میگردد
 خواه درخواست برای تجهیزات مهندسی شده پروژه،انواع درخواستها را مدیریت نماییم
 این هدف با تکیه بر. یا کاالی آماده مصرف برای عملیات شرکت مورد نیاز باشد،باشد
.رویکرد مدیریت مواد یکپارچه ما محقق شده است
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Construction
The construction of energy plants is Tavanmand›s
daily bread, and thanks to the know-how gained
over the years, it is able to tackle the most
diverse and complex logistical and environmental
conditions. The construction phase of a project
is critical due to its relevant economic impact
in the overall project performance. This is
why Tavanmand company plans, manages
and conducts projects focused on meeting
customer›s quality requirements, deadlines and
budget, while working safely and preserving the
environment.
Regardless of industry, location or complexity,
Tavanmand company is ready to build your
projects because we use advanced construction
methodologies in our projects. From offshore
production platforms to facilities that function
efficiently in high temperatures, our portfolio
reflects the ingenuity of our engineers and
the quality of our execution. In fact, year after
year, Tavanmand company is recognized for
construction excellence.
Our experts bring a wealth of experience to the
field construction and execution. Our construction
teams provide input into the construction scope,
optimizing construction activities and offering
cost saving suggestions during all project phases.
We are often called to the field to facilitate
problem resolution.

ساخت
 کار روزمره شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس،ساخت تاسیسات انرژی
 شرکت اکنون، با تکیه بر دانش فنی که ثمره سالها تجربه است.است
میتواند به راحتی بر چالشهای متنو عترین و پیچیدهترین شرایط لجستیک
 فاز ساخت پروژه به دلیل اثر اقتصادی آن بر کل عملکرد.و محیطی فائق آید
 به همین علت است که شرکت.پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است
مهندسی و نصب توانمند زاگرس پروژهها را با تمرکز بر برآوردن الزامات
 مدیریت کرده و انجام، مهلتهای زمانی و بودجه مشتری برنامهریزی،کیفی
 درحالی که تمام تالش خود را برای حفظ ایمنی کار و حفاظت از،میدهد
.محیط زیست مینماید
 شرکت مهندسی و نصب توانمند، مکان یا پیچیدگی،صرف نظر از صنعت
زاگرس همواره آمادگی ساخت پروژههای شما با تکیه بر متدهای ساخت
 از سکوهای تولید دریایی تا تاسیساتی که.پیشرفته در پروژههای خود را دارد
 پرتفوی ما نبوغ مهندسین،در شرایط دمایی باال با کارایی مناسب کار میکنند
 شرکت مهندسی و، در واقع.و کیفیت اجرای پروژههای ما را نشان میدهند
 اکنون به عنوان یک،نصب توانمند زاگرس پس از سالهای متمادی فعالیت
.شرکت معتبر و برتر در زمینه ساخت شناخته میشود
کارشناسان ما گنجینه ای عظیم از تجربه در زمینه ساخت و اجرای میدانی را
 تیمهای ساخت ما توصیههای الزم را در ارتباط.با خود به شرکت آورده اند
 بهینه سازی فعالیتهای ساخت و ارائه پیشنهادهایی برای،با حیطه ساخت
 ما اغلب برای.صرفه جویی در هزینه در تمام فازهای پروژه ارائه مینمایند
.تسریع و تسهیل حل مسائل میدانی فرا خوانده میشویم
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Pre Commissioning
Whether you’re developing a greenfield site, expanding
a refinery, building process modules in a construction
yard or hooking up an offshore platform, our integrated
pre-commissioning services enable on-schedule,
uninterrupted plant start-up on your new construction
project. Our packaged services reduce plant downtime,
minimize cost, and HSE risk with a one-stop solution
driving greater efficiency. In fact, our services help
you move online quickly, eliminating leaks and other
start-up problems and delivering your product purity
specifications.
We offer engineered solutions for pre-commissioning,
commissioning, and maintenance shutdowns with
specialized services for the oil and gas, power
generation, metals and other process industries. Our pre
commissioning services help confirm the unit’s integrity,
but also ensure specific quality-controlled conditions are
met prior to first operation. For operators, this delivers
confidence in an uneventful start-up and continued
successful and efficient operations.
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پیش راه اندازی
 توسعه یک،صرف نظر از این که شما درحال گسترش یک سایت گرینفیلد
 ساخت ماژولهای پردازش در یک یارد ساخت یا اتصال یک سکوی،پاالیشگاه
 خدمات پیش راه اندازی یکپارچه ما بستر مناسب را برای راه،فراساحل باشید
اندازی به موقع و بدون وقفه تاسیسات در پروژه ساختمانی جدید شما فراهم
، بستههای خدماتی ما زمان توقف فعالیت تاسیسات را کاهش داده.میسازد
 را با استفاده از یک راهکار یکپارچه به حداقل رسانده وHSE هزینهها و ریسک
 خدمات ما شروع مجدد، در واقع. کارایی باالتری را ارائه مینمایند،در عین حال
فعالیت شما را تسریع مینماید درحالی که نشتیها و سایر مسائل راه اندازی را
.برطرف کرده و محصول مدنظر شما را طبق مشخصات تحویل مینماید
 راه اندازی و توقف،ما راهکارهای مهندسی شدهای برای فازهای پیش راه اندازی
 صنایع، تولید برق،برای نگهداری را با تکیه بر خدمات تخصصی برای نفت و گاز
 خدمات پیش راه اندازی ما یکپارچگی.فلزی و سایر صنایع فرآیندی ارائه میکنیم
 درحالی که اطمینان حاصل میگردد که شرایط،واحد شما را تضمین خواهد کرد
 برای.کنترل کیفیت اختصاصی شما پیش از اولین بهره برداری برآورده شوند
 این رویکرد اطمینان خاطر از راه اندازی بدون حادثه و تداوم موفقیت،اپراتورها
.آمیز و کارآمد بهره برداری را به دنبال خواهد داشت
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Commissioning
Project commissioning is the process of assuring that all systems, components and processes of an industrial plant are according to the operational
requirements of the owner or final client. This includes process verification and documenting that the facility and all its system components
and assemblies are designed, installed, tested and operated to meet the project requirement of individual units and systems. A commissioning
process may be applied not only to new projects but also to existing units and systems subjects to expansion, renovation or revamping.
The commissioning activity consists of checking and testing all functions according to their design parameters in conditions as close as possible
to design conditions, and includes performance tests on mechanical equipment, water washing, flushing and drying of equipment and piping as
well as control systems operability and functionality. The commissioning activities are performed after construction and pre-commissioning is
completed.
At Tavanmand company, our specialists in commissioning services and management can help you to keep control of the assembly of your equipment
and ensure that any risks are managed effectively. Regardless of size or complexity, our unparalleled network of experts works as a team to
provide the most comprehensive solution to the challenges of your project, building valuable skills to support the project once you commence
operations. Wherever you are in the region, TECCO is your management and quality control partner of choice when developing factories, hard
assets and infrastructure. We specialize in the provision of commissioning and start-up services in conjunction with, or independent of, project
construction activities. With in-house tools we can guarantee the complete and accurate transition between all phases of a project.

راه اندازی
 این فاز شامل اعتبارسنجی فرآیند و. اجزا و فرآیندهای یک تاسیسات صنعتی مطابق با الزامات عملیاتی مالک یا مشتری نهایی میباشد،راه اندازی پروژه فرآیند اطمینان از عملکرد تمام سیستمها
 یک فرآیند راه اندازی نه. آزمایش و عملیات تاسیسات و تمام اجزا و مجموعههای سیستم آن با الزامات پروژه در ارتباط با هر یک از واحدها و سیستمها میباشد، نصب،مستندسازی انطباق طراحی
. نیز میتوانند نیازمند آن باشند، نوسازی یا تعمیرات اساسی قرار گرفته اند، بلکه واحدها و سیستمهای موجود که تحت توسعه،تنها میتواند در ارتباط با پروژههای جدید پیاده سازی گردد
، شستشو، تستهای عملکردی تجهیزات مکانیکی،فعالیت راه اندازی متشکل از بررسی و آزمایش تمام کارکردها مطابق با پارامترهای طراحی در شرایطی نزدیک به شرایط طراحی میباشد و همچنین
 فعالیتهای راه اندازی پس از تکمیل و اتمام فرآیند ساخت و پیش راه اندازی انجام.فالشینگ با آب و خشک کردن تجهیزات و لوله کشی و کنترل قابلیت عملیاتی سیستمها را نیز در بر میگیرد
.میگیرند
 متخصصین ما در زمینه خدمات و مدیریت راه اندازی شما را در کنترل فرآیند مونتاژ تجهیزاتتان یاری خواهند کرد و اطمینان حاصل مینمایند که، در شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس
 شبکه بیرقیب کارشناسان ما به طور یکپارچه و در قالب یک تیم تمام تالش خود را برای ارائه جامعترین راهکار برای، صرف نظر از اندازه یا پیچیدگی.ریسکهای موجود به طور موثر مدیریت شوند
)TECCO(  شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس، صرف نظر از مکان شما در منطقه.چالشهای پروژه شما و ایجاد مهارتهای ارزشمند برای پشتیبانی پروژه پس از آغاز بهره برداری ارائه مینمایند
 ما در ارائه خدمات راه اندازی و شروع به کار در کنار یا مستقل از فعالیتهای ساخت. داراییهای مشهود و زیرساختها باشد،میتواند شریک مدیریت و کنترل کیفیت شما در زمان توسعه کارخانهها
. میتوانیم گذار کامل و دقیقی در تمام فازهای پروژه را تضمین نماییم، با استفاده از ابزارهای داخلی سازمان.پروژه تخصص داریم
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Maintenance
In addition to the onshore plant construction, the company also handles the
plant maintenance activities to ensure continuous and full efficiency. In fact,
at Tavanmand company, we ensure your operations are safe, reliable, and
efficient through a range of maintenance support services. From the provision
of competent, operations-ready personnel and the deployment of campaign
maintenance teams; through digital inspection and maintenance, we tailor
our solutions to meet your needs. Our years of experience of maintaining
and managing assets, and our breadth of capability, position us well to drive
operational cost reductions and efficiency improvements across onshore and
offshore energy facilities, including:
• Increased asset up-time (improved maintenance, spares and vendor support)
• Improved technical competency
• Improved performance (linked to operational KPIs)
• Management and reduction of maintenance backlog
• Maximized wrench time or ‘time on tools’
• Increased long-term asset sustainability
• Reduced interfaces and third-party scopes
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نگهـداری
 شرکت فعالیتهای تعمیر و نگهداری تاسیسات را با هدف تضمین کارایی،عالوه بر ساخت تاسیسات در خشکی
 ما در شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس تمام تالش خویش را، در واقع.کامل و مستمر انجام میدهد
 از، قابلیت اطمینان و کارایی عملیات شما را با ارائه خدمات پشتیبانی نگهداری تضمین کنیم،مینماییم که امنیت
تامین پرسنل شایسته و آماده عملیات و پیاده سازی و استقرار تیمهای تعمیر و نگهداری گرفته تا بازرسی دیجیتال
 با تکیه بر سالها. شرکت راهحلهای سفارشی را متناسب با نیازهای شما در این حوزه ارائه مینماید،و نگهداری
 ما اکنون میتوانیم مزیت کاهش هزینههای،تجربه در زمینه نگهداری و مدیریت داراییها و قابلیتهای متعدد
:عملیاتی و افزایش کارایی در تمام تاسیسات انرژی خشکی و دریایی شامل موارد ذیل را ارائه نماییم
) قطعات یدکی و پشتیبانی فروشنده،• افزایش زمان کارکرد داراییها (بهبود نگهداری
• بهبود شایستگی فنی
)) عملیاتیKPI( • بهبود عملکرد (در ارتباط با شاخصهای کلیدی عملکرد
• مدیریت و کاهش بکالگ نگهداری
»آچاری یا «زمان استفاده ابزار آالت-به-• بیشینه سازی زمان دست
• افزایش پایداری بلندمدت داراییها
• کاهش واسطها و حیطه کار شخص ثالث
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Decommissioning
At Tavanmand company we utilize the breadth and depth service capability to bring real added value to clients with assets approaching the late
life and decommissioning phases. In fact, as assets and facilities reach the end of their productive lives, our clients trust us to prepare them for
shutdown in a manner that is not only cost-effective, but safe and environmentally responsible as well. Our diversified expertise, as well as extensive,
experience in design and implementation of decommissioning plans makes us uniquely able to deliver on these fronts, regardless of the complexities
involved in any particular project.
We offer an integrated capability supporting the late life landscape – from studies and production enhancement activities, brownfield engineering
and operations to planning and well plugging and abandonment. And, through our strategic partnerships, can provide removal and waste disposal
services and management thereof. We deliver these services as single, discrete activities or integrated to offer a complete managed solution;
allowing clients to focus their time and resources elsewhere in their portfolios.
The strategic drivers during the late life phase are very different to ongoing operations. These require the teams to develop a ‘project’ rather
than ‘operations’ mind set and culture. Through early engagement, while an asset is still producing, we begin the process towards an effective
decommissioning culture, while at the same time we aim to reduce operating costs, and where possible, extend the asset life to push out the
decommissioning liability for as long as possible and maximize planning and preparation.
By its nature, any decommissioning solution needs to be highly-cost effective and asset specific. We have a reputation for creating tailored, assetspecific strategies aligned with these aims and we are amassing significant track record in support of our clients.
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برچیدن تاسیسات
 ما تمام تالش و قابلیتهای خدماتی خود را، در شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس
در راستای خلق ارزش افزوده واقعی برای مشتریانی به کار میگیریم که داراییهای آنها در
 با نزدیک شدن داراییها، در واقع.فازهای پایانی چرخه حیات و برچیدن تاسیسات قرار دارند
 مشتریان میتوانند با اطمینان خاطر تمام مسئولیت،و تاسیسات به پایان عمر بهره برداری
تعطیلی تاسیسات خویش را به ما بسپارند و ما نیز خدمات برچیدن تاسیسات مقرون به صرفه
 با تکیه بر تخصص.و مسئوالنهای را از دیدگاه محیط زیست و ایمنی برای آنها ارائه خواهیم نمود
در حوزههای متفاوت و تجارب گسترده در زمینههای طراحی و پیاده سازی طر حهای برچیدن
 شرکت به سهولت میتواند خدمات مذکور را صرف نظر از پیچیدگیهای هر پروژه،تاسیسات
.ارائه کند
ما قابلیتهای یکپارچهای را در راستای پشتیبانی فازهای پایانی عمر تاسیسات از مطالعات و
،) و همچنینBrownfield( فعالیتهای ارتقاء تولید گرفته تا عملیات و مهندسی مناطق متروکه
) ارائهWell Plugging( ) و مسدود کردن چاهAbandonment( برنامه ریزی عملیات رهاسازی
) و دفعRemoval(  میتوانیم خدمات جمع آوری، ما با تکیه بر شرکای راهبردی خود.میکنیم
 این خدمات در قالب فعالیتهای مجزا یا، همچنین.پسماند و مدیریت آن را نیز ارائه نماییم
یکپارچه برای ارائه یک راهحل کامل و مدیریت شده قابل اجرا میباشند که استفاده بهینه از زمان
.و منابع را برای مشتریان ممکن میسازد
نیروهای محرک راهبردی در فاز پایانی عمر تاسیسات با عملیات مستمر بسیار تفاوت دارند
 با همکاری.و نیازمند تیمهایی با ذهنیت «پروژه» محور بجای «عملیات» محور می باشند
 ما فرآیند کار را با پیاده سازی،زودهنگام و زمانی که دارایی هنوز درحال بهره برداری و تولید است
 تالش مینماییم، در عین حال.فرهنگ اثربخش برای برچیدن تاسیسات در سازمان بنا میکنیم
 طول عمر دارایی را با ارتقاء مسئولیت،که هزینههای عملیاتی را کاهش دهیم و تا حد ممکن
.برچیدن تاسیسات و بیشینه سازی برنامهریزی و آماده سازی عملیات آن افزایش دهیم
ً
 این.هر راهکار برای برچیدن تاسیسات ذاتا باید بسیار مقرون به صرفه و مختص دارایی باشد
شرکت از شهرت و اعتبار کافی در صنعت برای ارائه استراتژیهای سفارشی و مختص دارایی
برای تامین اهداف مذکور برخوردار میباشد و سابقهای طوالنی و قابل توجه در پشتیبانی
.مشتریان خود در این حوزه را دارد
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Project
management

Tavanmand company has a great track record of delivering high-profile, high-value projects in vastly
different locations. Much of this success is down to the way we manage projects. In fact, our huge
experience in complex project management, enable us for delivering high quality facilities safely, on
budget and schedule. From client presentations to writing proposals, managing projects and developing
capability, excellent project management is the thread that runs through the entire business.
In fact, Tavanmand company has demonstrated its ability to anticipate and adapt to changing market
trends and customer expectations and through continuous development of our project management
expertise, project controls and know how, Tavanmand company has evolved into a world-class EPCC
company. Executing an individual service or acting as the single point of contact for integrated engineering,
procurement, construction and installation activities, Tavanmand company effectively integrates all facets
of a project.
Tavanmand’s project-oriented execution model is built on experience, collaboration, integration, safety
and quality. This consistent and structured approach to project execution allows the company to be more
creative and responsive in synchronizing parallel activities, allocating optimal resources, communicating
effectively, mitigating and managing risks. Once a project has been awarded, the assigned Project Director
has full authority and is the single point of accountability during all phases of the project which imperative
for complex projects and fast –truck schedules. It is necessary to mention that Tavanmand’s project
management teams have broad, hands-on experience across all aspects of the onshore and offshore
construction industry.
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مدیریت پروژه
شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس سابقهای طوالنی در تحویل پروژههای با اهمیت
 بخش اعظم این موفقیت را مدیون شیوه مدیریت.و با ارزش در نقاط مختلف دارد
 تجربه گسترده ما در زمینه مدیریت پروژههای، در واقع.پروژههای شرکت میباشیم
پیچیده قابلیتهای الزم را در شرکت برای تحویل تاسیساتی با کیفیت باال و با رعایت
 از مرحله ارائه.اصول ایمنی بر مبنای بودجه و زمان بندی تعیین شده ایجاد کرده است
،برای مشتریان تا نگارش پروپوزالها گرفته تا مدیریت پروژهها و گسترش توانمندی
مدیریت پروژه فوق العاده ما به مانند یک چتر تمام ابعاد کسب و کار هدف را پوشش
.میدهد
 شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس تاکنون توانایی خود در پیش بینی و،در واقع
تطبیق با تغییر گرایشات بازار و انتظارات مشتریان با تکیه بر توسعه مستمر تخصص
 و اکنون شرکت یک. کنترلهای پروژه و دانش فنی را اثبات کرده است،مدیریت پروژه
)EPCC(  ساخت و راه اندازی، تدارکات،بازیگر کالس جهانی در ارائه خدمات مهندسی
 صرف نظر از این که خدمات به طور انفرادی ارائه میشود یا بر.محسوب میگردد
 ساخت، تدارکات،مبنای یک نقطه تماس در راستای انجام فعالیتهای یکپارچه مهندسی
 شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس با حفظ اثربخشی و به،و نصب اقدام میگردد
.طور موثر تمام ابعاد یک پروژه را پوشش داده و یکپارچه سازی مینماید
،مدل اجرای پروژه محور شرکت مهندسی و نصب توانمند زاگرس بر مبنای تجربه
 این رویکرد منسجم و سازمانیافته. ایمنی و کیفیت استوار است، یکپارچه سازی،همکاری
برای اجرای پروژه بستر مناسب را در شرکت برای خالقیت و پاسخگویی بیشتر در
 کاهش و مدیریت، ارتباطات موثر، تخصیص منابع بهینه،هماهنگی فعالیتهای موازی
، مدیر پروژهای که منصوب میشود، پس از قبول پروژه.ریسکها فراهم ساخته است
اختیار کامل خواهد داشت و تنها نقطه پاسخگویی در تمام فازهای پروژه خواهد بود که
مسئله ای مهم و اجتناب ناپذیر در پروژههای پیچیده و زمان بندیهای نیازمند اقدام
 شایان ذکر است که تیمهای مدیریت پروژه شرکت مهندسی و نصب.سریع میباشد
توانمند زاگرس از تجربه گسترده و عملی در تمام ابعاد صنعت ساخت خشکی و دریایی
.برخوردار میباشند
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Equipment

Type/ Model

Qty

01

Crane

120 Ton

1

02

Crane

65 Ton

1

03

Crane

50 Ton

1

04

Crane

35 Ton

1

05

Crane

25 Ton

2

06

Crane

10 Ton

3

07

Fire truck

5000 Lit

08

Fire truck

09

Equipments
Resources

Row

Equipment

Type/ Model

Qty

25

Welding Machine (Diesel Engine)

75 KAV

5

26

Welding Machine (Rectifier)

500 A

100

27

Trailer

50 Ton

2

28

Truck

5/5 Ton

2

29

Pick Up

-

2

30

Light Vehicle ( 2Wd & 4Wd )

-

10

1

31

Ambulance

-

1

2000 Lit

1

32

Bolt Tensioner

-

1

Lift Truck

8 Ton

1

33

Socket Ring High Force

-

3

10

Side Boom

D355C-3

2

34

Flange Spreader High Force

-

3

11

Excavator

PC 200

1

35

Sand Blast

-

5

12

Backhoe Excavator

-

1

36

Insulation Equipment

-

3

13

Dumper

14 Ton

2

37

Container

40 ft2

50

14

Compactor

-

1

38

Container

20 ft2

10

15

Bob cat

-

1

39

Filling Pump

-

10

16

Power Generator

500 KAV

1

40

Water Tanker

-

8

17

Power Generator

350 KAV

5

41

Fuel Tanker

-

5

18

Power Generator

200 KAV

2

42

Plasma Machine

-

2

19

Power Generator

75 KAV

4

43

Magnetic drill

-

2

20

Boom Truck

15 Ton

1

44

Stinking Wrench Heavy Duty Anti Spark

-

40

21

Boom Truck

8 Ton

2

45

Pin Breezing

-

2

22

Boom Truck

5 Ton

2

46

Site Office

M2

2500

23

Air Compressor

900 CFM

1

47

Stress Relief Machine (PWHT)

No

1

24

Air Compressor

750 CFM

3

48

Magnetic Test Devise

No

1
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QHSE
At Tavanmand Engineering & Construction
Company, we believe a high standard of Quality,
Health, Safety and Environment (QHSE) is vital to
our success. In fact by maintaining a high level of
QHSE, we aim to meet our client’s expectations,
and commit ourselves to create a safe and healthy
working environment for all people working for
our company.
We continuously work to reduce the number of
accidents and incidents to zero and to keep risks
to personnel, equipment and the environment at
a level as low as reasonably practicable. That is
why our managers at all levels allocate time and
resources to QHSE with an equal approach to
other primary business objectives and monitor
progress regularly.
This is supported by training programs and
sharing knowledge throughout the company. In
fact safety is always at the heart of everything we
do, no matter where our work takes us. we believe
Safeguarding life is our license to operate. This is
why we provide a safe working environment for
everyone working on our projects.

TAVANMAND ZAGROS Co.

، بهداشت،کیفیت
ایمنی و محیط زیست
ما در شرکت مهندسی و ساخت توانمند زاگرس بر این باوریم
 ایمنی و محیط، بهداشت،که داشتن استاندارد باالیی از کیفیت
 در واقع.) نقشی حیاتی برای موفقیت ما داردQHSE( زیست
 ایمنی و محیط، بهداشت،ما با حفظ سطح باالیی از کیفیت
 قصد داریم تا انتظارات مشتریانمان را تامین نموده،زیست
و به تعهدات خود برای ایجاد یک فضای کاری ایمن و سالم
ما. عمل نمائیم،برای همه افرادی که در شرکت ما کار می کنند
،برای تحقق چنین رویکردی عالوه بر به اشتراک گذاری دانش
.نسبت به برگزاری دوره های آموزشی بسیاری اقدام می کنیم
 همواره،در همین راستا می توانیم بگوئیم که توجه به ایمنی
 صرف،مساله اصلی در هر اقدامی است که ما انجام میدهیم
نظر از اینکه ما در کجا و در چه شرایطی مشغول به فعالیت
 به همین دلیل مدیران ما در تمام سطوح با رویکرد.می باشیم
 زمان و منابع را به، برابر به سایر اهداف اصلی کسب و کار
 اختصاص می دهند و پیشرفت را به طور منظم کنترلQHSE
 ما معتقدیم که حفاظت از جان انسانها مجوز ما برای.می کنند
به همین دلیل است که ما یک فضای کاری.فعالیت خواهد بود
،ایمن را برای هر کسی که در پروژههای ما فعالیت می کند
.تامین می نمائیم
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South Pars Gas Phase 19
Construction & Commissioning Works
Unit 108 Train 3 & 4, Units 131, 143, 144, 145, 146, 160, 184 & 189
Project Progress: %70
Start Date: May. 2018
Location: Kangan
Client: Petro Sina Aria

South Pars Gas Phase 22~24

South Pars Gas Phase 19

Construction & Commissioning Works of Gas Train 1 & 2
Project Duration: Jun. 2016 – Sep. 2018
Location: Kangan
Client: TESCO

Maintenance
Project Progress: %70
Start Date: Nov. 2018
Location: Kangan
Client: POMC

South Pars Gas Phase 19
Construction & Commissioning Works
Project Progress: %85
Start Date: Jul. 2017
Location: Kangan
Client: POMC

South Pars Gas Phase 22~24
Construction & Commissioning Works Unit 140~190 & Flare
Project Duration: Jun. 2016 – Jun. 2018
Location: Kangan
Client: TESCO

South Pars Gas Phase 22~24
Construction, Pre- Commissioning and Commissioning work in
Unit 122 & Flare
Project Duration: Nov. 2015 – Oct. 2017
Location: Kangan
Client: TESCO

Completed Projects

On Hand Projects

South Pars Gas Phase 22~24

Maintenance
Project Duration: Apr. 2018 – Oct. 2018
Location: Kangan
Client: POMC

Engineering & Construction

TAVANMAND ZAGROS Co.

www.tecco.ir

South Pars Gas Phase 15 - 16

South Pars Gas Phase 14

Construction, Pre- Commissioning and Commissioning work in U-108
(Sulphur Recovery Unit) in Gas Refinery (Mechanical & Civil Work)
Project Duration: Nov. 2014 – Feb. 2016
Location: Assaluyeh
Client: TESCO

Mechanical Construction Work in Train1~ 4 (U-101,104,105) and U-160
Project Duration: Oct. 2014 – Oct. 2015
Location: Kangan
Client: Payandan

South Pars Gas Phase 15 - 16

South Pars Gas Phase 12

Remain Construction, Pre- Commissioning and Commissioning work in Gas
Refinery ( Gas Train 2,3 & 4 – Unit 108 Train 1 & 2 – Unit 111 Train 1 & 2
– Unit 106 C 2,3 & 4 – Unit 109 Train 1 & 2 – Units 114 & 115 Train 1 & 2)
Project Duration: Oct. 2013 – Sep. 2015
Location: Assaluyeh
Client: TESCO

Remain Construction and Pre- Commissioning& Commissioning work in Early
production Areas (Gas Train-1 , EPS System Areas )
Project Duration: Jan. 2013 – Jan. 2014
Location: Kangan
Client: POMC

South Pars Gas Phase 15 - 16

South Pars Gas Phase 15 - 16

Maintenance
Project Duration: Nov. 2013 – Dec.. 2014
Location: Assaluyeh
Client: TESCO

Mechanical Construction work in Gas Trains 3 & 4 (Units 101, 104 & 105)
Project Duration: Jan. 2011– Jan. 2013
Location: Assaluyeh
Client: TESCO

South Pars Gas SPD Phase 16 (Offshore)

South Pars Gas Phase 6,7 & 8

Pre- Commissioning , Commissioning Activities, Maintenance work
Project Duration: Mar. 2014 – Jan. 2015
Location: Bandar Abbas
Client: TESCO

Mechanical Construction work in Train 1 (U104-1, U105-1 , U107-1), Assigned as a TFT Contractor for all
process Units for completion all remaining Construction work and Pre- commissioning activity, Assigned
with DAELIM commissioning team as a Commissioning assistant for this activity in all units, and during
handover plants as a contractor for PAC punch Clearing contractor for all category type of punches
Project Duration: Jun. 2007– Feb. 2011
Location: Assaluyeh
Client: DAELIM

Completed Projects

Completed Projects
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Our Human Resource Policy

Completed Projects

South Pars Gas Phase 6,7 & 8 ( Pipe Line)
Execution civil, piping and pre-commissioning work pipeline with length
of 17 km from phase 6,7 & 8 metering unit to fifth national gas pipeline.
Project Duration: Mar. 2008 – Nov. 2008
Location: Assaluyeh
Client: Phase 6,7 & 8

South Pars Gas Phase 9 & 10
Remain construction work and Pre-commissioning activity for
Mechanical in all units of plant.
Project Duration: Mar. 2008 – Apr. 2009
Location: Assaluyeh
Client: GS Engineering & Construction Company

Olefin 9th Ethane cracking,
Petrochemical in south Pars

Construction Work (Exactly Piping & Support Installation in field)
in Zone “B” - Compressor Units
Project Duration: Apr. 2005– Apr. 2007
Location: Assaluyeh
Client: IECC/ BSE Company (Baek Suk Engineering)

When you work with Tavanmand Engineering & Construction Company, you
are given every opportunity to grow and succeed in a culture of innovation,
diversity, individual responsibility and personal development. Whether you
are looking for a new challenge or more responsibility in your current role, the
possibilities at TECCO are endless.
In fact as a knowledge-intensive organization, we attach great value to capable
and motivated employees. Our career policy promotes the development
of expertise. Every person has talent in his own special way. We offer each
individual the opportunity to develop his skills and shape his career
Our employees are committed, entrepreneurial professionals who are
passionate about oil and gas industry. They understand that cooperation is
crucial to achieving the best possible result. By being open and honest, they
build mutual trust and respect.
Professional training, development programs and ongoing support mean
that our people are given every opportunity to reach their potential. And our
leadership programs, enable talented individuals to become the energy industry
leaders of tomorrow.

سیاست منابع انسانی
 به شما فرصتهای بسیاری،هنگامی که شما با شرکت مهندسی و ساخت توانمند زاگرس کار می کنید
 مسئولیت پذیری فردی و توسعه شخصی، تنوع،برای پیشرفت و موفقیت در یک فرهنگ مملو از نوآوری
 صرفنظر از اینکه شما شخصا به دنبال یک چالش جدید یا ایفای مسئولیتهای بیشتر در.داده می شود
. فرصتها درشرکت مهندسی و ساخت توانمند زاگرس بی پایان هستند،نقش فعلی خود می باشید
. ارزش زیادی برای کارکنان با انگیزه و توانمند قائل هستیم،در واقع ما بعنوان یک شرکت دانش بنیان
 گسترش تخصص را ترویج میکند و به همین علت به تک تک،در همین راستا سیاست شغلی شرکت ما
 زیرا بر این باوریم که هر فردی در زمینه خاص،افراد شرکت فرصت توسعه مهارتهایشان را می دهیم
 حرفه ای و کارآفرین هستند که شور و نشاط زیادی برای، کارکنان ما افرادی متعهد.خود استعدادی دارد
.فعالیت در صنعت نفت و گاز دارند
 از چه اهمیت،آنها درک می کنند که در این صنعت همکاری برای دستیابی به بهترین نتایج ممکن
 این. اعتماد و احترام مشترک ایجاد می کنند، در همین راستا آنها با صداقت و باز بودن.زیادی برخوردار است
 افراد با استعداد را قادر می سازد تا به رهبران صنعت انرژی در،در حالی است که برنامه های رهبری ما
.آینده تبدیل شوند
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Our Clients

Our Certificates
ISO 18001

ISO 14001

ISO 9001

TAVANMAND
Engineering &
Construction
Company.
www.tecco.ir

TAVANMAND
Engineering &
Construction
Company.
Contact Us
Office Address: Floor 1, No. 25, East Zartosht St, Valiasr St, Tehran, Iran
Tel/ Fax : (+98)-21-88900356
Email: info@tecco.ir
Website: www.tecco.ir

Always First & Best

