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معرفی شرکت
____________________
شرکت بازرسر فن بین الملل پکسرا در سرا  ۱۳۹۱توسر گکوه از بازرسرا متخصر
و تاال و محموالت نفت و گاز و مخاز و اوزا و  ...تح
شرکت
مل نف

پکسرا اولین و تن ا شرکت
و مدمکم

شماره  ۹525به ثب

و با تجکبه تشرور در زمینه بازرسر از تشرت

رسیده اس .

دارات رتبه مشراور بازرسر فن در انوا امکا م باشرد ته توسر سرازما مل اسرتاندارد شرکت

نظارت بک صرادرات و مبادالت مواد نفت

شرکت

مل گاز سرازما بنادر و درما نوردت سرازما بکنامه و بوداه و

تانو مشراورا اعتبارت و سرکمامه گذارت بانک امکا مورد تامید قکار گکفته و مجاز به انجام بازرسر تلیه محموالت نفت

فکوورده هات

نفت و شریمیام و بازرسر از تج یتات نفت و گازت و نمونه بکدارت و بازرسر هات تاال و بیمه ات و گواه اممن مدش تشر و سرامک
فعالی

هات بازرس

امن شرکت

در سطح تشور و همچنین مشاوره و نظارت در سکمامه گذارت و مصارف منابع م باشد .

دارات گواهینامه هات اسرتانداردهات مدمکمت  ISO9001:2015از  BRSو گواهینامه تامید صرحیی

بازرسرر فن تاال و پل اتیلن و تنتور هات دما فکاگم

در زمینه تج یتات نف

گاز و پتکوشرریم از شررکت

بازرس اممن مدش تش بک اساس تفاهم نامه موسسه رده بندت امکانیا و سازما بنادر و درمانوردت امکا
تاالهات صرادرات و واردات در یوزه هات تاالهات نف
تاالهات مصرکف

و پ تکوشریم مواد معدن

تاالهات صرنعت

اراهه ددمات

مل گاز امکا گواهینامه
بازرس و نمونه بکدارت از

تج یتات نف

گاز و پتکوشریم و

شریمیام و پلیمکت مطابب با پکوانه بازرسر سرازما مل اسرتاندارد امکا و مشراور بازرسر فن و تامین نیکو انسران از

سرازما بکنامه و بوداه تشرور مشراوره و امکا سرنج هکی هات سرکمامه گذارت از تانو مشراورا اعتبارت و سرکمامه گذارت بانک
امکا م باشد .
امن شرکت
امکا
باشد .

همچنین عورو مجامع و انجمن هات صرنف شرکتت ات بازرسر فن و وزمام

انجمن م ندسر درمام امکا

انجمن دوردگ امکا

انجمن مدمکم

و تیفی

هات ریکمخکا اامعه ممیتت و بازرسر
امکا و انجمن دارندگا نشررا اسررتاندارد م
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چشم انداز،
ماموریت و
خطیمشی
• چشم انداز ما:
دلرررب ارزش ادمرررد القرررا و محفرررو
ترررکد مشرررتکما درررود برررا ب ترررکمن
ددمات

• ماموریت ما:
شررکت پکسررا در تررحش اسرر تررا بررا
تاتیررد بررک اصررو بازرسرر مسررتقل و
رعامررر اسرررتانداردهات برررین المللررر
مکبوهرررره پیشررررکو در زمینرررره یفررر
یقررررررو تارفکمامررررررا و سررررررمبل
صررداق و برر هکفرر بررکات هررکفین
قررکارداد باشررد .امررن شررکت پیوسررته
تررحش م نمامررد تررا ارزش افررتوده ات
بررری از دواسرررته هرررات تارفکمامرررا
در زمینررره دررردمات بازرسررر امجررراد
نمامرررد  .بازرسرررا و تارشناسرررا مرررا
امررن اهمینررا را میدهنررد ترره تیفیرر
محمرررروالت بررررا التامررررات قررررانون
ودواسرررته هرررات مشرررتکت مطابقررر
داشته باشند .

• خط مشی ما:
خط مشی ما مبتن بک تخص

گکاه با تواه به اصل مادگیکت م

باشد .ته در امن راه بکوورده نمود انتظارات مشتکما ما

ناظکا

شکمکا تجارت و مکااع ذمصحی با به تارگیکت اصو تیف و اممن تار
بازرس و با درنظک گکفتن تلیه موارد زمس

محیط در تمام سطوی از

اهداف ما م باشد .برای رسیدن به این خطی مشی خود را ملزم به
اجرای معیارهای زیر می دانیم:
دلب ارزش بکات
مشتکما
تواه به تیفی
التامات

و

ب بود مستمک

ن ادمنه شد اصو
سازمان

رعام اصو اممن
و محی زمس

وموزش تارتنا

تع د وفادارت و
محکمانگ
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خدمات شرکت بازرسی فنی بین المللی پرسا
متخصصین امن شکت

همواره وماده و وشنا با تلیه ش کها و بنادر امکا بکات انجام بازرس هات الزم به شکی

زمک م باشند:

• بازرسییی نفت خا  ،فرآورده های نفتی و
پتروشیمی

-

بازرسی بارگیری و تخلیه نفتکشها
بازرسی و کنترل نقل و انتقال مواد نفتی
شامل نفت خا  ،فرآورده ،گاز و مواد
شیمیائی
بازرسی و کنترل مواد نفتی به طریق
کشتی به کشتی
تجزیه و تحلیل هدر رفتگی های نفت خا
و فرآورده های نفتی ()Loss Control
بازرسی و کنترل کمی و کیفی مواد نفتی
و صدور اسناد الز
تصحیح اندازه گیریهای خودکار
)(Meter Proving
اندازه گیری و کالیبراسیون مخازن مورد
استفاده در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
نمونه برداری جهت امور مربوط به
عملیات ترخیص کاالهای نفتی

• بازرسی فنی گاز و آب
 نظارت بر تاسیسات گازرسانی بازرسی کاال و تجهیزات بازرسی لوله های فلزی و پلی اتیلن بازرسی و نظارت بر ساخت ایستگاه تقلیلفشار
 بازرسی از کنتورهای دیافراگمی اجرای پروژه ها بازرسی و سیستم های حفاظت کاتدی بازرسی از تاسیسات و خطوط در حال بهرهبرداری
 نمونه برداری جهت امور مربوط به عملیاتترخیص کاالهای گازی
• بازرسی کشتی های فله بر و کانتینری
 بازرسی آبخور )(Draft survey بارشماری• بازرسی ایمنی شناورها
 صدور گواهی یدک کشی )(Towing بازرسی خسارت کشتی و تجهیزاتباربرداری )(Damage Survey

• بازرسی بیمه ای
 بازرسی بیمه کاال و بدنه و ماشین آالتشناورها
 بازرسی P & I• بازرسی انواع کاالهای تجاری
 بازرسی قبل از حمل بازرسی از کاالهای صادراتی نظارت و بررسی وضعیت و نمونه برداری بر اساس استاندارد ملی وبین المللی
در زمینه:
 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی مواد معدنی کاالهای صنعتی :تجهیزات نفت  ،گاز وپتروشیمی
 کاالهای مصرفی :شیمیایی و پلیمری• مشاوره و نظارت بر مصارف منابع
...
• مشاور بازرسی فنی و تامین نیرو انسانی
...
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برخی از مشتریان ما:

سازمان بنادر و دریانوردی ایران،

شرکت گاز استان بوشهر،

اداره کل استاندارد استان بوشهر،

شرکت گاز استان فارس،

شرکت پخش فراورده های نفتی ایران منطقه هرمزگان،

شرکت گاز استان اردبیل،

شرکت نفت و گاز پارس،

شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد ،

شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه،

شرکت گاز استان قزوین ،

شرکت قطب پتروشیمی سپهر الوان،

شرکت نفتی ، Pardiss Oil

پتروشیمی پلی پروپیلن جم،

شرکت نفتی ، IK Energy

شرکت پتروشیمی نوری،

شرکت سوخت رسانی بنا گستر کرانه (،)BGK

مجتمع گاز پارس جنوبی ،مجتمع بندری پارس جنوبی،

بازرگانی عباسی (صادر کننده مواد معدنی)،

مجتمع گاز پارس شمالی،

واحدهای تولیدی استان بوشهر و فارس،

شرکت نفت فالت قاره ایران،

تعاونی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

شرکت پایانه های نفتی ایران،

تاییده ها و گواهی نامه ها
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گواهی های حسن انجام کار

حسن انجام کار منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس

حسن انجام کار شرکت
گاز استان بوشهر

حسن انجام کار شرکت
گاز استان فارس

حسن انجام کار سازمان
ملی استاندارد ایران

حسن انجام کار مجتمع
گاز پارس جنوبی

حسن انجام کار شرکت
گاز کهگیلویه و بویراحمد

حسن انجام کار شرکت
گاز استان اردبیل

حسن انجام کار شرکت
گاز استان قزوین

حسن انجام کار منطقه
پارس شمالی
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گواهینامه ها

گواهی تاییدصالحیت بازرسی کنتور

گواهی تاییدصالحیت خدمات

گواهی تاییدصالحیت لوله و اتصاالت

گواهی عضویت جامعه ممیزی و

NIGC

بازرسی کاال NIGC

پلی اتیلن NIGC

بازرسی ایران

پروانه بازرسی

گواهی ثبت برند پرسا

گواهی کانون مشاوران اعتباری و

گواهینامه ISO 9001:2015

سرمایه گزاری بانکی

گواهی بازرسی کشتی و کاالی
کشتی ها

گواهی عضویت انجمن خوردگی

گواهی عضویت انجمن مهندسی

گواهی انجمن دارندگان نشان

ایران

دریایی ایران

استاندارد ایران

پروانه عضویت انجمن صنفی شرکت

گواهی عضویت انجمن مدیریت

های بازرسی و آزمایش های

کیفیت ایران

غیر مخرب ایران

شعبه ها
دفتر مرکزی :بوشهر ،خیابان شهید مطهری،
ساختمان مسیله ،طبقه ششم ،واحد  ، 601کدپستی
7514819991

Unit 601, 6th Floor, Masileh
Building, Motahri St. Bushehr,
Iran

Phone: +98 77 33 563 450 Fax: +98 21 776 438

Email: ops@porssa.com

• بوشهر

آدرس :جزیره خاار ،،خیااباان بوساااتاان معلم
ساختمان خلیج فارس کد پستی 7546175666
Tel: +98 (0) 77 58 28 12 39
E-mail: kharg@porssa.com
Mobile: +98 (0) 917 961 0460

• بوشهر

آدرس :بندر عساالویه ،ورودی شاایرینو ،کوچه او
سمت چپ ،پالک  ،58کد پستی 7539168096
Telefax: +98 (0) 77 37323039
E-Mail: ops@porssa.com
… )Mobile: +98 (0

• فارس

آدرس :شااایراز ،بلوار معاالی آبااد ،خیااباان خلبااناان،
کوچاه جمااران روبروی باا خاانواده پالک 289
کدپستی 7187775778
… )Tel: +98 (0
E-mail: ...@porssa.com
… )Mobile: +98 (0

• کهگیلویه و
بویراحمد

• خراسان
رضوی

• هرمزگان

آدرس :یاسااو  ،مهریان ،بین مهر  16و  ،18جاده
سی سخت کدپستی 7591464258
… )Tel: +98 (0
E-mail: ...@porssa.com
… )Mobile: +98 (0

آدرس :مشاهد ،بلوار صایاد شایرازی ،صایاد  ،9صایاد
 ، 5/9پالک  33کدپستی 9179686797
… )Tel: +98 (0
E-mail: ...@porssa.com
… )Mobile: +98 (0
آدرس :باناادرعاباااس -باخاش مارکازی-شاااهار
بندرعباس -محله اسااکله شااهید رجایی -خیابان
اساکله شاهید رجایی-خیابان اصالی-طبقه همکف-
کد پستی 7917183797:
… )Tel: +98 (0
E-mail: ...@porssa.com
… )Mobile: +98 (0

P.C: 7514819991

Website: www.porssa.com
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