
ازی بررسی وضعیت و ظرفیت های موجود در رابطه با دیجیتال س
اطالعات ساخت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
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:در صنعت پتروشیمیBIMمحورهای کاری در حوزه پیاده سازی 

قانون گذاری اجراتوسعه
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قانون گذاری

توسعه

اجرا

:قانونگذاری

سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه ▪
اداره لک راه و شهرسازی▪
اداره لک نوسازی مدارس▪
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز ▪

مدارس
اداره لک بنیاد مسکن انقالب اسالمی▪
شرکت آب و فاضالب▪
شرکت آب منطقه ای▪
شهرداری اسالمشهر▪
جامعه مهندسان مشاور ایران▪

:شدهانجامتفاهمبراساس

یمیپتروشصنایعتوسعهمدیریتشرکت:کارفرما

بودجهوبرنامهسازمان:عالیهنظارت

؟:مجری
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قانون گذاری

اجرا

توسعه

:اجرا

شرکت داوطلب 15بررسی پروپوزال •

ایجاد لیست کوتاه از برترین  شرکت ها•

برگزاری جلسات متعدد جهت ارزیابی شرکت ها•

عقد تفاهمنامه همکاری•

شروع کار با طرح پتروشیمی آپادانا•
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قانون گذاری

اجرا

توسعه

:توسعه
همکاری با کنفرانس بین المللی مدل سازی اطالعات ساخت 

در کشورBIMبه عنوان بزرگترین رویداد حوزه 

"راهبر مدل سازی اطالعات ساخت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی "  







صنعت پتروشیمی: مقدمه 

ایجادبا ودمی آیشمار به(پتروشیمیوپخشوپاالیشگاز،نفت،)چهارگانهارکانازیکیپتروشیمیصنعت❑

5۰تیقدمایراندر پتروشیمیصنعت.داردملیناخالصتولیددر بسزایینقشخامموادبهافزودهارزش

.گرددمی بازخورشیدی1۳۳۰دههبهوداشتهساله

در فتینذخائر دارندهدومینوچهارمینعنوانبهترتیببهکاناداوسعودیعربستانونزوئال،ازبعدایران❑

.استگازیشدهاثباتذخائر دارندهدومینروسیهازبعدوخاورمیانهوجهان

بینیپیشواستبودهدالر میلیارد15ازبیشگذشتهسالدر پتروشیمیمحصوالتصادراتازحاصلدرآمد❑

.رسیدخواهددالر میلیارد21ازبیشبه14۰۰سالدر کهشودمی



.باشدمیرقیببیکشور داخلدر وخاورمیانهدومسابیکازبعدولکفروشمنظر ازجهان۳7رتبه❖

.رسدمیهمت۳۰۳بهگروههایدارایی❖

.وندشمیبازارگردانیفارسخلیجبازارگردانیصندوقتوسطتابعههایشرکتهمهکهدرصد12.۳سرمایهبازار ازفارسسهم❖

.استبودهدرصد1۰۰قبلسالدر سرمایهافزایش❖

.استشرکترکوردباالترینکهتنمیلیون19.6قبلسالتولید❖

.باشدمیاجراحالدر شرکتدر پروژه28❖

6.5باعسلویهدر هرمزطرحوظرفیتتنمیلیون4باماهشهر الماسپتروشیمیطرح.استاجراییمرحلهدر پروژهمگا 2❖
(شودجهانپتروشیمیبزرگتریناحتماالوبودخواهدبزرگتر امامبندر ازهرمز).ظرفیتتنمیلیون

.باشدمیدالر میلیارد12بربالغکنونتا 97سالازصادراتمیزان❖

دشخواهدشکستهصادراترکوردباشدداشتهادامهروندایناگر کهدالر میلیارد2.4امسالاولماه6درگروهصادراتمیزان❖
.باشدمیصادراتدر اولرتبهزیادفاصلهبا و

:سگروه صنایع پتروشیمی خلیج فار 



میشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشی

تجربهسال 24بیش از 

در زمینه اجرا، مدیریت و مشاوره پروژه های پتروشیمی و زیربنائی

مجموعه ای متخصص، نوآور و قابل اتکا در راستای ایجاد توسعه 
، اقتصادی پایدار و  ارتقا کیفیت محیط کاری با ارائه خدمات مشاوره
ی و مدیریت و اجرای هر چه بهینه تر طرح ها در حوزه نفت، گاز و پتروشیم

پروژه های زیربنائی
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معرفی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

طرح پتروشیمی5۰اجرای بیش از : سوابق

دولتی: ساختار

میلیارد دالر2۰: ارزش طرح های اجرا شده

شرکت ملی صنایع پتروشیمی: سهامدار

اجرايي شركت به عنوان بازوی-مجری طرح : نقش
پتروشيميملي صنايع

خصوصی:ساختار1392

%1۰۰شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فاس : سهامدار

مدیریت طرح، مجری، ارائه خدمات مشاوره: نقش

میلیارد  یورو8: ارزش طرح های در دست اجرا

1373



میشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشی

مجموع کل سرمایه گذاری طرح ها

میلیون ریال118,512,516

میلیون یورو3,277

میلیون دالر6,698

مجموع کل مبالغ قراردادها

میلیون ریال11,958,163

میلیون یورو2.9

میلیون دالر2



مرکز تحقيقات و توسعه مديريت

چراییایجادمرکز
ضعفدرمدیریتپروژهازناحيهکارفرما،مشاور،پيمانکاراجراییوپيمانکارمدیریت➢

هاهایصنعتنفتدراثرتأخيراجرایپروژاندازتوسعهها،کاهشکيفيتوعدمتحققچشمافزایشهزینه➢

هایانجامشدهگذاریحجماندکپژوهشدرزمينهمدیریتپروژهدرمقایسهباحجمباالیسرمایه➢

هاوالگوهایکارآمدمدیریتپروژهها،ابزارها،مدلفقدانسيستم➢

:مأموریت

یایبهمنظورتحققهدفهاسرمایهیپروژههایواجرایعملکردطراحبهبودتسهيلوتسریع
نهيبهوکيفيتزمان،هزینهآنپروژههاودرچارچوب



هایفعاليتودستاوردهایمرکزحوزه

حوزهسازمانی❑

طراحیمفهومیسيستمداشبوردمدیریتپروژه➢

متدولوژیجامعمدیریتپرتفوليو،طرحوپروژه➢

هایپروژهمحورمدلتعالیسازمان➢

جامعهاطالعاتیخانوادهبزرگصنایعپتروشيمی➢

حوزهطرحهاوپروژهها❑

(CPM3)طراحیمدلجامعارزیابیبلوغمدیریتپروژه➢

طراحیمتدولوژیارزیابیومدیریتریسکپروژه➢

راهنمایارزیابیپساپروژهایومستندسازیآموختهها➢

فرهنگیمحيطاجرایپروژهها-طراحیمتدلوژیمطالعاتاجتماعی➢

(PMIS)پيادهسازیسامانهاطالعاتمدیریتپروژهپيوند➢
حوزهنيرویانسانی❑

روژهنظامجامعآموزشوارزیابیشایستگیمنابعانسانیمدیریتپ➢

آموزشهاوکارگاههایکاربردیمدیریتپروژه➢

(ترجمهوتأليفکتب)ترویجدانشمدیریتپروژه➢



رسمعرفی طرح پتروشیمی متانول آپادانا خلیج فا
هایشرکتازفارسخلیجآپاداناپتروشیمیشرکت

میفارسخلیجانرژیمبینشرکتزیرمجموعه
یهعسلومنطقهدر متانولواحدیکاجرایکهباشد

در محصولتولیدتن1.650.000ظرفیتبا2فاز-
.داردبرعهدهراسال

ر مذکوطرحاجرایبر مدیریتمنظور بهشرکتاین
سالدر راطرح(MC)پیمانمدیریتقراردادیطی

یمیپتروشصنایعتوسعهمدیریتشرکتبه1393
.استنمودهواگذار 



خالصه شرح فرآیند



:نمای کلی طرح



:بعدی طرح۳نمای 











:بخش های عملیاتی
:مهندسیبخش-1

مدرک2600ازبیش:تفصیلیبخش•
مدرک7000حدود:سازندگانبخش•

:نصبوساختمانبخش-۳
مترمکعب70،000ازبیش:ریزیبتن•
تن17،000ازبیش:تجهیزاتنصب•
تن7،000ازبیش:فلزیاستراکچر نصب•
قطر/اینچ250،000ازبیش:روزمینیکشیلوله•
قطر/اینچ40،000ازبیش:زیرزمینیکشیلوله•
کیلومتر270ازبیش:کشیکابل•

:تدارکاتبخش-2
انتخابپیشنهاد،ارائههایفعالیتمجموعهبه

وتجهیزاتتحویلوساختبر نظارتسازنده،
قاطالالمللیبیناستاندارهایبراساسمتریال

وداخلیسازندگانمدیریتشاملکهمی گردد
آلمان،ایتالیا،چین،کره،کشورهای)خارجی

محصوالتتضمینجهتدر (...وسوییس
.دمی باشمدنظر استانداردهایمطابقپتروشیمی

وژهپر اجراییعملیاتازبخشیفوقهایفعالیت
فعالیتچندینانجاممجموعازکهمی باشد
بهمراهکاریهایبستهتمامکهمی گرددحاصل
فعالیتهزار 20ازبیششاملکههافعالیت
شدهتهیهPrimaveraافزارنرمدر می باشد

.است



PDMS (Plant Design Management System)

AVEVA E3D Design

Revit Autodesk

PDS (Plant design software)

AutoPlant

AutoCAD plant-3D

Intergraph Smart 3D 

Popular & Conventional Software



Project Time & Cost Management Popular Software

Oracle Construction and Engineering Products

Microsoft Excel



:ASUواحد
واحدمتریالوتجهیزاتتامین.استگرفتهقرار هکتار 2مساحتبهسایتشمالیبخشدر ASUواحد
ASUمی باشدچینی-ایرانیشرکتمشارکتبعهده.

ظر درنکاملواحدیکعنوانبهاجرایی،عملیاتومتریالتجهیزات،گستردگیبهتوجهباASUواحد
اشارهیر ز مواردبهمی توانکهمی باشدپتروشیمیصنعتمختلفبخشتمامشاملکهمی باشدگرفته
:نمود

ساختمان

زمینیرووزمینیزیر کشیلوله

تجهیزاتنصب

فلزیسازه

سیویل

دقیقابزار وبرق

اندازیراهواندازیراهپیش



جهت دیجیتال سازی در پروژه هاBIMراهکارهای 



(BIM)ابعاد مدل سازی اطالعات ساخت 



(BIM)پيشرفت مدل سازی اطالعات ساخت 

ژه و تکمیل مدارک مهندسی.همسان با پیشرفت پر



(BIM)اطالعات ساخت مديريت اجزای پروژه بر پايه مد ل سازی

بدون وابستگی به نرم افزار مدل سازی



و کنترل پروژهبرنامه ريزی

تلفیق نرم افزارهای مرسوم با مدل سازی



(BIM)مدل سازی اطالعات ساخت 

گزارشات مصور پیشرفت کار



(BIM)مدل سازی اطالعات ساخت 

مرتبط کننده دوران ساخت و بهره برداری



(BIM)مدل سازی اطالعات ساخت 

شبیه سازی اقدامات ایمنی



از توجه شما سپاسگزاریم

پرسش و پاسخ


