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 خانه هيتصف یانداز راه و نصب ساخت، مشاوره، نهيزم در سابقه سال 39 از شيب با كيآبن شركت

 ،مخازن و خانه هيتصف سازه احداث و يطراح ،های صنعتي و نفتيبهداشتي و پساب فاضالب و آب یها

 یكادر از یريگ بهره با و رانیا سطح در ،يدسترس یها راه و یساز محوطه و هيابن اتيعمل یاجرا

 یها یتکنولوژ و زاتيتجه نهيزم در خود يخارج یشركا یتوانمند بر هيتک با و آزموده كار و مجرب

 ميباشد. لیذ خدمات دهنده هیارا جهان، در فاضالب و آب هيتصف نینو

 خدمات 

 شهری و روستایی  پتروشیمی، صنعتی، بیمارستانی،و کارخانجات، صنایع تصفیه خانه های آب و فاضالب و اجرای طراحی 

  CEDIو  EDIبا استفاده از فیلترهای سرامیکی، روش های تصفیه   -

 ZLDبازیافت پساب نیروگاه ها به روش  -

 برای اولین بار در ایران   USBFارائه کننده فرایند -
  FPSاری شرکت به عنوان نماینده انحص  Hans Bio Shaftارائه کننده سیستم  -

 KOLON Engineeringبه عنوان نماینده انحصاری شرکت MBR ارائه کننده فرایند  -

 در ایران   Attached growthارائه کننده فرایند -
 Christ Water به عنوان نماینده انحصاری شرکت Reverse Osmosisش طراحی و اجرای سیستم تصفیه آب به رو -

 ....... ,SCADA ,PLCیق و کنترل بر پایه سیستم های طراحی و اجرای سیستمهای ابزار دق -

 تهیه،  نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات الکتریکال و مکانیکال تصفیه خانه ها -

 های تزریقیبه روش  تصفیه و ضدعفونی آب مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستم های  -

 (Cooling Tower)  برج های خنک کننده طراحی و ساخت  -

 یغشای و کن آب شیرین های سیستم اجرای و مشاوره طراحی، ساخت -

 افقی و عمودی مخازن تحت فشار طراحی و ساخت -
 

 توليدات 
 ECOFLUID گروه و دارای توافقنامه دائمی با برای اولین بار در ایران  USBFه کننده فرایندارائ -

 .......,   Chain , Rotaryانواع آشغالگیرهای ریز مکانیکی  -

 طراحی و ساخت اولین پمپ تزریق تمام اتوماتیک در ایران -

 ، لجن روب، پل و...( Airliftتجهیزات حوضهای دانه گیری ) سیستم  -

 Tuthill Pneumaticsوئر های هوا در تمامی ظرفیت ها با همکاری شرکت بل -

 DAFانواع پکیج حذف روغن به روش  -

 API - CPIانواع پکیج حذف روغن به روش  -

 Lamellaانواع سیستمهای  -

 انواع هواده های شناور -

 انواع فیلتر های شنی، سختی گیر، کربن اکتیو، سیکلون و... -

   lift Airای ساخت انواع پمپها -

http://www.farabsanaat.com/%d8%a2%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86-ro/
http://www.farabsanaat.com/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%ae%d9%86%da%a9-%da%a9%d9%86/
http://www.farabsanaat.com/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%ae%d9%86%da%a9-%da%a9%d9%86/
http://www.farabsanaat.com/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%ae%d9%86%da%a9-%da%a9%d9%86/
http://www.farabsanaat.com/%d8%a2%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86-ro/
http://www.farabsanaat.com/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1/
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  و نوآوریخالقيت 

 پاالیشگاه نفت سنگين قشم -طراحي، خرید و اجرای تصفيه خانه فاضالب بهداشتي و نفتيپروژه  -1

 ظرفیت متغیر برای واحد بهداشتی و اصالح ظرفیت ناحیه نفتی.طرح اولیه: پیش بینی 

رفرما، طراحی به صورتی انجام پذیرفته است های مختلف بهره برداری توسط کابینی نیاز ظرفیت مختلف طی دورهبا توجه به پیش

بینی شده وجود داشته باشد. همچنین با بررسی که با کمترین تغییرات امکان تطابق دادن میزان فاضالب ورودی با فرآیند پیش

متر  20*30متر به مقدار  25*40مجدد نمودن اطالعات طرح اولیه مشاور و مهندسی ارزش آن، ابعاد مخازن بتنی ذخیره سازی از 

 کاهش یافته است.

 مازندران   –پروژه طرح تصفيه خانه فاضالب صنعتي شهرک آمل  -2

 طرح اولیه: پیش بینی الگون هوادهی.

 ( متر الزم بود.10( متر و عمق خاکبرداری )150× 100ابعاد زمین مورد نیاز برآورد شده:  جهت این پروژه، زمینی به ابعاد )

ار این طرح، پس از بررسی های مختلف و اثبات عدم اجرایی بودن طرح، به دلیل شرایط اقلیمی و جوی شهر شرکت آبنیک به عنوان پیمانک

 آمل، با اتکا به توانمندی متخصصین مجرب و کارآمد، طرح ذیل را پیشنهاد نمود که پس از بررسی کارفرما، طرح مذکور تایید و اجرا شد.

 بیده با بستر ثابت( به جای الگون هوادهی.)رشد چسIFAS طرح طرح پیشنهادی: جایگزینی 

 ( بدون گود برداری، مورد نیاز می باشد.25 ×12ابعاد زمین مورد نیاز: برای این طرح زمینی به ابعاد )

 پروژه طرح تصفيه خانه فاضالب شهر بناب ) آذربایجان غربي ( -3

 طرح اولیه: تصفیه فاضالب به روش الگون هوادهی یا هوادهی گسترده.

 متر مربع. 000/40اد زمین مورد نیاز برآورد شده: زمینی به مساحت ابع

طراحی نموده   USBFاین شرکت افتخار دارد یکی از پروژه های ملی کشور را با توسل به دانش فنی و کادری مجرب با روش نوین 

 و هزینه اولیه طرح را به یک سوم کاهش دهد که به شرح ذیل اعالم می گردد.

 به جای روش الگون هوادهی. USBF: جایگزینی روش نوین طرح پیشنهادی

 ( متر بدون عمق خاکبرداری.25× 12عبارت است از ) USBFابعاد زمین مورد نیاز: زمین مورد نیاز جهت روش

 پروژه طرح تصفيه خانه فاضالب شهری شهر خارک -4

 مدول. 2تعداد مدول: 

 نفر. 000/20جمعیت طرح پوشش طرح: 

 ( متر برای هر مدول.60× 40یاز برآورد شده:  )ابعاد زمین مورد ن

این پروژه به دالیل و شرایط اقلیمی و جوی خاص، مقرون به صرفه و قابل اجرا نبود. هیچکدام از روش های تصفیه فاضالب در چنین 

 زمینی با این ابعاد جوابگو نبود.
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انه های آب و فاضالب و بهره گیری از سیستم های نوین سال فعالیت در زمینه تصفیه خ 30شرکت آبنیک افتخار دارد با بیش از 

 هزینه اجرایی و زمین مورد نیاز را به حداقل برساند.  USBFتصفیه فاضالب، در طراحی این پروژه شرکت نموده و با ارائه طرح

 یکی از نوین ترین سیستم های تصفیه فاضالب. USBFطراحی تصفیه خانه: به صورت 

 ( متر برای هر مدول.60× 20اد زمین )زمین مورد نیاز:  ابع

 پروژه طراحي و اجرای سيستم فاضالب صنعتي ایستگاه ترن واش پل سفيد -5

Oil & Grease    میلی گرم در لیتر. 000/20ورودی 

خاصی  CPIمبـادرت به طراحی سیستم   DAF, CPIاین شرکت با توجه به تجارب گذشته خود در زمـینه طـراحی سیستم های

ه در نوع خود بی سابقه بوده است . در این سیستم، ابتدا تصـفیه خـانه فاضالب طـراحی شده توسط شـرکت آبنیک ورزیده ک

 فوق العاده ای به دست آمد. چربی باال از این قسـمت، نتـایج قـرارداده شد که پس از عبور فاضالب با

 

 تصفيه خانه فاضالب شركت فوالد خوزستان   EPCپروژه   -6

 )متر مکعب در روز(. 350ظرفیت: 

 نوع فاضالب: بهداشتی.

 اجرا شده است. شرکت آبنیک برای اولین بار در کشور توانسته است به عنوان نماینده انحصاری شرکت EPCاین پروژه بصورت 

ECOFLUID مبدع فرایند ،USBF  روز از راه  14و با همکاری این شرکت، اقدام به طراحی و اجرای این پروژه نماید که تنها پس از

اروپا و آمریکا کسب نموده و به عنوان شاخص   Aاندازی سیستم، توانست پارامترهای زیست محیطی را در حد استانداردهای کالس

 نام برد.  =5BODمی توان از کاهش تا حد )میلیگرم بر لیتر(  

 ( متر.10× 23زمین مورد نیاز: ابعاد زمین )
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ionWaste Water Solut 

پتروشیمی،  نصب و راه اندازی تصفیه خانه های فاضالب تهیه و تامین کلیه تجهیزات، خدمات مهندسی، مشاوره، طراحی،     -

 شهری و روستایی  صنعتی، بیمارستانی،

- EPC Contractor in Wastewater Treatment Plant 

 عتیسیستم تصفیه فاضالب برای یوتیلیتی پروژه صن    -

- Wastewater Treatment Plane of Utility in Industrial Project 

 سیستم جدا و شناور سازی روغن از آب      -

- Oily Water Separator System 
- Induced Gas Fiotation (IGF) 
- Dissolved Air Flotation (DAF) 
- Corrugated Plate Interceptor (CPF) 

 ب فرایند های پیشرفته تصفیه بیولوژیکی فاضال     -

 Enhanced Processes of Wastewater Biological Treatment 

 

- Up Flow Sludge Blanket Filtration (USBF) 
- Membrane Biological Reactor (MBR) 
- Moving Bed Biological Reactor (MBBR) 
- Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS) 
- Sequence Batch Reactor (SBR) 
- Hans Bio Shaft 

 فرایند های  تصفیه پساب های صنعتی      -

        Industrial Wastewater Treatment Processes 

 

- Up Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)    
- Up Flow Anaerobic Fixed Bed (UAFB)    
- Expanded Granular Sludge Bed (FGSB) 
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Water Solution 
 

پتروشیمی، صنعتی، صفیه خانه های آب ی، خدمات مهندسی، تهیه و تامین کلیه تجهیزات، نصب و راه اندازی تمشاوره، طراح    -

 شهری و روستایی  بیمارستانی،

- EPC Contractor in Water Treatment Plant 

 سیستم های تصفیه آب برای یوتیلیتی پروژه های صنعتی     -

- Water Treatment Plane of Utility in Industrial Project 

 ستم های شیرین سازی آبسی    -

- Reverse Osmosis System (RO) 
- Multiple Effect Distillation (MED) 

 ب دمینسیستم های تولید آ    -

- Demineralized Water Plant (DM) 

 فیلتراسیون آب     -

 Water Filter 

 

- Sand Filter 
- Active Carbon Filter 
- Micro Filter 
- Ultra Filter 
- Nano Filter 
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Cooling Tower Water Treatment 

 

 های خنک کنندهطراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب برج -

 

 

 

 

 

 

https://www.power-eng.com/coal/new-learner-basics-cooling-tower-water-treatment/
https://www.power-eng.com/coal/new-learner-basics-cooling-tower-water-treatment/
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  تشرك مشخصات -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )سهامي خاص(شركت آبنيك 

 ب و فاضالبتصفيه آمشاوره، طراحي و اجرای سيستم های 

 

 
 

 : شركت آبنيك عمومياطالعات  

 411136417639کد اقتصادی :  10100986837شناسه ملی :  نوع شرکت : خصوصی نام شرکت : آبنیک

 محل ثبت : تهران 21/06/1363تاریخ ثبت :  53553شماره ثبت :  نوع ثبت : سهامی خاص

 ریال 20،000،000،000: 22283در روزنامه رسمی شماره  آخرین سرمایه ثبت شده

کد پستی : 

1948815953 

 www.abnicco.irآدرس اینترنتی:  021-22849796                       تلفن :

 CEO@abnic.comآدرس پست الکترونیک:  021-45812766             فکس مستقیم:

 2، واحد 14، پالک بلوار میرداماد، خیابان شریعتی شمال، خیابان منظر نژادهران، شهر تهران، نشانی دفتر مرکزی : استان ت

موضوع شرکت )طبق اساسنامه(: انجام کلیه امور تاسیساتی ساختمان و واحدهای صنعتی و کار ، تصفیه آبهای صنعتی شهری و 

آالت صنعتی، خدمات مشاوره در ب و راه اندازی واحدها و ماشینفاضالب صنعتی و خانگی، تهیه تابلوهای فشار قوی و ضعیف برق، نص

کشی آب و برق و فاضالب ، واردات ماشین آالت و وسائل امور صنعتی و تاسیساتی ، تعمیر و نگهداری تاسیسات و انجام کارهای کانال

ی و هر گونه فعالیت در رابطه با موضوع مورد نیاز شرکت ، اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات صنعتی و موسسات داخلی و خارج

شرکت بطور مستقیم یا غیر مستقیم و انجام کلیه امور مشاوره، طراحی، ساخت، اجرا، نظارت، نصب و راه اندازی کلیه تاسیسات و 

 تجهیزات کلیه صنایع، آب، فاضالب، کشاورزی، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abnicco.ir/
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 بنيك در وندور ليست شركت های نفت و گاز و پتروشيميعضویت شركت آ -3

 و گواهينامه ها
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 «ها و توان مدیریتي شركت آبنيكليست گواهينامه»

 

 

 (PIDEMCO Vendor List) عضویت آبنیک در وندور لیست سازندگان صنایع پتروشیمی  1

 (NPC Vendor List)  عضویت آبنیک در وندور لیست سازندگان صنایع پتروشیمی 2

 01/09/1401اعتبار تا  (AVL) دستگاه مرکزی نفت عضویت شرکت آبنیک در لیست سازندگان منابع 3

 های دانش بنیانگواهی تاییدیه شرکت 4

 تاسیسات و تجهیزات 5آب،  5رتبه   گواهی تاییدیه صالحیت پیمانکاری شرکت آبنیک 5

 های صنعت آب و فاضالبگواهینامه عضویت شرکت آبنیک در انجمن صنفی شرکت 6

 ی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهرانعضویت انجمن صنفی کارفرمای پروانه 7

 گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی 8

 گواهی تاییدیه صالحیت ایمنی شرکت آبنیک 9

 گواهی دوره کارفرمایی صالحیت ایمنی ویژه مدیران شرکت آبنیک 10

 صالحیت ایمنی ویژه مسئولین ایمنی شرکت آبنیک گواهی دوره 11

 دوره صالحیت ایمنی ویژه کارکنان شرکت آبنیکهای گواهی  12

  QALاز   HSE-MSی و محیط زیست گواهی استاندارد مدیریت سالمت، ایمن 13

 QALاز    IMSگواهی استاندارد مدیریت یکپارچه  14

 QAL از   ISO 9001:2015گواهی استاندارد مدیریت کیفیت  15

 TUV group از  ISO 9001:2015گواهی استاندارد مدیریت کیفیت  16

 QAL از   ISO 14001:2015گواهی استاندارد مدیریت محیط زیست  17

 QAL از   ISO 45001:2018گواهی استاندارد مدیریت ایمنی و سالمت  18

 QAL ز ا  ISO 29001:2020گواهی استاندارد مدیریت کیفیت صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی  19

 QALاز   HSE-MSگواهی دوره آموزشی مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست  20

 ECOFLUID groupتوافقنامه شرکت آبنیک و  21

 ZLD تصفیه آب و فاضالب و در زمینه WELCRONتوافقنامه همکاری شرکت آبنیک و  22
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 )سهامي خاص(شركت آبنيك 

 ب و فاضالبتصفيه آمشاوره، طراحي و اجرای سيستم های 
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 )سهامي خاص(شركت آبنيك 

 ب و فاضالبتصفيه آمشاوره، طراحي و اجرای سيستم های 

 

 
 

 " در سالهای اخيرشركت آبنيك سوابق اجرایي چند نمونه از ليست "

 كارفرما نام پروژه ردیف
 مبلغ قرارداد

 )ميليون ریال(
 تاریخ پایان تاریخ شروع ظرفيت

1 

طراحی، تدارکات، اجرای سازه، ساخت و 

نصب راکتور بی هوازی تصفیه خانه 

 CFفاضالب واحد 

شرکت پتروشیمی 

 تندگویان
229.813 

7490 
m3/d 

16/06/1400  در حال اجرا 

2 

 و نیسنگ آالت نیماش کارواش احداث

 کارگاه مجموعه پساب هیتصف ستمیس

 یمرکز رگاهیتعم و کارواش ک،یرول

 روش به جنوب هرمزگان فوالد شرکت

EPC، ینروغ فاضالب هیتصف جیپک شامل 

 .DAF هیتصف شیپ و

شرکت فوالد 

 هرمزگان  جنوب
127.500 

240 
m3/d 

 - درحال ابالغ

3 
سیستم تصفیه فاضالب پروژه مرکز تامین 

 جامع درمان سرطان برکت

شرکت سالمت 

 برکت
27.500 

20 
m3/d 

14/06/1400  در حال اجرا 

4 

طراحی،خدمات مهندسی، تهیه و ساخت 

پکیج و حمل و نصب و راه اندازی سیستم 

 تصفیه فاضالب صنعتی )واکسیناسیون(

شرکت مهندسی و 

ساختمان شمس 

 عمران

17.570 
15 

m3/d 
10/07/1400  اجرا حالدر  

5 

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه 

خانه فاضالب نفتی و بهداشتی پاالیشگاه 

نفت سنگین قشم. تصفیه فاضالب انسانی 

و فاضالب روغنی متشکل از واحدهای 
Sanitary Package  ،CPI Package ،

DAF Package ،Storm Basin 

پارس بهین 

 پاالیش نفت قشم
1.557.000 € 

7500 
m3/d 

07/05/1398  20/06/1400  

6 

طراحی، ساخت و بهره برداری از پکیج 

UF  کاهش کدورت خط انتقال آب

کوهرنگ به شهر کرد )اولین تصفیه خانه 

به روش فیلتراسیون توسط فیلتر 

 سرامیکی در این مقیاس در خاور میانه(

شرکت آب و 

فاضالب استان 

چهارمحال و 

 بختیاری

887.52  
300 
L/S 

10/04/1396  

 در حال

راه اندازی و 

 تحویل

7 

خرید، حمل، نصب و راه اندازی پکیج 

تصفیه آب سایت مهر به روش پیش 

  ROتصفیه و  

شرکت پاالیش 

 پارسیان سپهر
16.800 

480 
m3/d 

24/10/1398  

 در حال

راه اندازی و 

 تحویل

8 

طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و 

 Blow Downتصفیه راه اندازی پکیج 

( نیروگاه VR80برجهای خنک کننده )

 اتمی اراک )آب سنگین(

شرکت مهندسی و 

ساخت نیروگاه 

 های اتمی

17.860 
384 

m3/d 
15/12/1397  

 در حال

راه اندازی و 

 تحویل

9 
خرید و نصب تجهیزات تصفیه خانه آب 

 ROپلدشت به روش پیش تصفیه و  شهر

شرکت آب و 

فاضالب آذربایجان 

 یغرب

19.373 
3648 
m3/d 

04/08/1395  16/12/1397  



 )سهامي خاص(شركت آبنيك 

 ب و فاضالبتصفيه آمشاوره، طراحي و اجرای سيستم های 

 

 
 

 

 كارفرما نام پروژه ردیف
 مبلغ قرارداد

 )میلیون ریال(
 تاریخ پایان تاریخ شروع ظرفيت

10 

طراحی، ساخت، بارگیری، حمل، 

نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم 

تصفیه پساب صنعتی پروژه پاالیشگاه 

 پارسیان

هیربد نیرو/ 

شرکت پاالیش 

 ن سپهرپارسیا

4.850 
1200 

m3/d 
22/03/1397  31/06/1397  

11 

خرید و نصب و راه اندازی سه مورد 

پکیج سامانه بهبودکیفیت آب شرب 

با متعلقات و  تجهیزات مربوطه و 

احداث سه مورد اتاقک سرپوشیده 

جهت استقرار پکیج ها در روستاهای 

قلیش النمیش و کنیکور شهرستان 

ان پلدشت و روستای جگن شهرست

 ماکو دراستان آذربایجان غربی

شرکت آب و 

فاضالب 

روستایی استان 

 آذربایجان غربی

15.910 
460 

m3/d 
19/01/1396  19/07/1396  

12 

مطالعه و طراحی، تهیه، تامین، 

ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه 

قائن وکلیه  شهرخانه فاضالب 

مخازن و ساختمانهای جانبی و 

 محوطه

شرکت تصفیه و 

آب تامین 

 صنعت قائن

2.257.000 
€ 

9500 

/d3m 
 در حال اجرا 1398

13 

مطالعه و طراحی، تهیه، تامین، 

ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه 

سربیشه وکلیه  شهرخانه فاضالب 

مخازن و ساختمانهای جانبی و 

 محوطه 

شرکت دیبا 

تصفیه تامین آب 

و برق و کشت و 

 صنعت سربیشه

557.410 
2500 

/d3m 
ل اجرادر حا 1398  

14 

طرح ایجاد تاسیسات تصفیه فاضالب 

خط انتقال و شبکه جمع آوری و 

 شهر های شهر بابك وفاضالب 

 خورسند

شرکت آب و 

فاضالب استان 

 کرمان
4.000.000 

24000 

/d3m 
- - 

15 

ساخت پکیج فلزی،محوطه سازی و 

ساختمانهای غیرفرآیندی تصفیه 

 خانه فاضالب مسکن مهر نطنز

آب و فاضالب 

 ستان اصفهانا
20.500 

630 

m3/d 
19/04/1395  15/05/1396  

16 

طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و 

راه اندازی پکیج تصفیه آب 

خاکستری دانشگاه اصفهان  به روش 

EPC 

آب و فاضالب 

 استان اصفهان
3.597 

200 

m3/d 
19/04/1395  20/03/1396  



 )سهامي خاص(شركت آبنيك 

 ب و فاضالبتصفيه آمشاوره، طراحي و اجرای سيستم های 

 

 
 

 
 

 كارفرما نام پروژه ردیف
 مبلغ قرارداد
()ميليون ریال  

 تاریخ پایان تاریخ شروع ظرفيت

17 

احداث ایستگاه پمپاژ پساب 

 3تصفیه خانه فاضالب شماره 

لنجان، سازه نگهبان، ساختمان 

دیزل ژنراتور، ساختمان سرایداری 

 و نگهبانی، محوطه سازی  

شرکت آب و 

فاضالب استان 

 اصفهان

40.076 
460 

m3/d 
06/12/1396  06/12/1397  

18 

نصب تصفیه خانه طراحی ، ساخت و 

فاضالب پروژه مسجد سلیمان شامل 

 Sanitary ،API ،DAFواحدهای 

شرکت پتروشیمی 

 مسجد سلیمان
33.000 1440 

m3/d 
1395 1396 

19 

هیه ، تامین تجهیزات و طراحی ، ت

  API Separatorنصب پکیج 

پروژه کالستر میدان نفتی یاران 

 شمالی 

شرکت جندی 

 شاپور
1.050 11000 

m3/d 
24/07/1394  24/09/1394  

20 

طراحی ، تهیه ، تامین تجهیزات و 

پروژه   Sanitaryنصب پکیج 

 کالستر میدان نفتی یاران شمالی 

شرکت جندی 

 شاپور
2.600 8900 

m3/d 
22/07/1394  22/09/1394  

21 

طراحی ، تهیه ، تامین تجهیزات و نصب 

تصفیه فاضالب و پساب نفتی طرح پلیمر 

 Blowاحد تصفیه )اولین و کرمانشاه

Down )کشور 

شرکت پلیمر 

 کرمانشاه
13.950 960 

m3/d 
25/11/1393  14/02/1394  

22 

 ه،یابن اتیعمل ماندهیباق یاجرا

 و کالیالکتر و کالیمکان ساتیتاس

 فاضالب خانه هیتصف یبردار بهره

 آباد یمهد شهر

 فاضالب و آب شرکت

 تهران استان غرب
24.342 - 1389 1392 

23 

 راه نصب، حمل، ،یبند ستهب ه،یته

 زاتیتجه یبردار بهره و یانداز

 و شیآزما و نصب و لیتحو و یلیتکم

 یداریخر موجود زاتیتجه یانداز راه

 خانه هیتصف یکارفرما توسط شده

 وانیمر شهر فاضالب

 فاضالب و آب

 کردستان
15.307 

30,000 
m3/d 

EP=400,000 

1389 1392 

24 
 عیصنا فاضالب هیتصف واحد

 ستانخوز

 فوالد عیصنا شرکت

 خوزستان
2.600 

300 
m3/d 

1383 1384 

25 
 یانداز راه و نصب و کاال نیتام

 خانه هیتصف یارتقا و زاتیتجه

 صدرای شیراز شهر فاضالب موجود

 فاضالب و آب شرکت

 رازیش
6.994 - 1391 1391 



 )سهامي خاص(شركت آبنيك 

 ب و فاضالبتصفيه آمشاوره، طراحي و اجرای سيستم های 

 

 
 

 

 كارفرما نام پروژه ردیف
 مبلغ قرارداد

 )میلیون ریال(
 تاریخ پایان تاریخ شروع ظرفيت

26 

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی 

 8تصفیه خانه آب حاصل از بکواش 

عدد فیلتر شنی ثقلی در واحد تصفیه 

 آب منطقه یک شیراز

شرکت پتروشیمی 

 شیراز
- 1680 m3/d - 1390 

27 

خرید پکیج کلرزنی مربوط به 

ایستگاههای تقویت فشار عسلویه، 

یلن تنگ فنی و  پیاز آباد از خط ات

 غرب

شرکت ساختمانی و 

توربو کمپرسورنفت 

(OTCC) 
861 - 20/11/1389  20/02/1390  

28 

طراحی، ساخت و بهره برداری پکیج 

تصفیه فاضالب بهداشتی انبار نفت 

 ماهشهر

قرارگاه سازندگی 

 خاتم االنبیاء
850 - 22/09/1389  22/12/1389  

29 

طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، 

پکیج تصفیه نصب و راه اندازی 

 فاضالب صنعتی

m3/d 03/06/1386 2000 4.485 شرکت نفت پارس  1387 

30 

طراحی، تهیه تجهیزات و مصالح، اجرا 

و راه اندازی کامل دو واحد تصفیه 

خانه فاضالب کمپ مسکونی شماره 

 یک

شرکت مهندسی و 

 ساختمان صنایع نفت
6.308 - 16/08/1385  11/12/1387  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )سهامي خاص(شركت آبنيك 

 ب و فاضالبتصفيه آمشاوره، طراحي و اجرای سيستم های 

 

 
 

 " احداث تصفيه خانه آب و فاضالبجهت   در سالهای اخيرشركت آبنيك  یوابق كارليست س" 

 مشاور
ظرفيت 

 /مشخصات

نوع 

 پروژه
 ردیف نام پروژه كارفرما

- 50 m3/d EPC 

شركت خدمات 

پزشکي درمانگران 

 نوین شهركرد

طراحي، خدمات مهندسي، خرید پکيج و 

حمل و نصب و راه اندازی سيستم تصفيه 

ولوژیکي پيشرفته بروش فاضالب بي

MBBR  تختخوابي  96جهت بيمارستان

 پارسيان

1 

- 150 m3/d EPC 
شركت صنعت قند 

 كردستان

طراحي، تهيه، تامين،نصب و راه اندازی و 

تست و تحویل دهي و آموزش سيستم 

وش بر تصفيه فاضالب كارخانه قند پيشوا
MBR 

2 

- 120  m3/d EPC 
دانشگاه علوم 

 پزشکي ایران

يمارستان فاطمه ه خانه فاضالب بتصفي

 الزهرا رباط كریم
3 

- 1500  m3/d  E شركت پاكدیس 

خدمات مهندسي،مشاوره، مطالعات اوليه 

و طراحي تصفيه خانه فاضالب كارخانه 

 شركت پاكدیس

4 

- 200 m3/d EPC 
آب و فاضالب استان 

 یزد
 5 پکيج تصفيه فاضالب دانشگاه یزد

 m3/d 2000 شركت جهان پردا
EP=10,000 

EPC 6 تصفيه خانه فاضالب  زندان كرمان قرارگاه خاتم االنبيا 

مهندسين مشاور 

كنترل سازان 

 فرایند

2,978 m3/d 
USBF Process 

EPC 
استان آب و فاضالب 

 اصفهان
 7 تصفيه خانه فاضالب نطنز

 مشاور مهندسين

 آبسو

30,000 m3/d 
EP=400,000 

PC 
 فاضالب و آب

 كردستان
 8 مریوان فاضالب هخان تصفيه

 9 تصفيه فاضالب شهر صدرا آب و فاضالب شيراز m3/d PC 8,294 مهاب قدس

 OTC 2,160 m3/d EPCشركت 

شركت ساختماني و 

 توربو كمپرسورنفت

(OTCC) 

پکيج كلرزني مربوط به ایستگاههای 

تقویت فشار عسلویه، تنگ فني و  پياز 

 آباد از خط اتيلن غرب

10 



 )سهامي خاص(شركت آبنيك 

 ب و فاضالبتصفيه آمشاوره، طراحي و اجرای سيستم های 

 

 
 

 مشاور
ظرفيت 

 /مشخصات

نوع 

 پروژه
 ردیف نام پروژه كارفرما

 عامران افق

Water 
treatment 

Demineralize
d Water 

EC<2 
Wastewater: 

MBBR 

EP 
مشاركت شركتهای 

 صانير و عامران افق

 تصفيه آب و فاضالبخرید سيستم 

 نيروگاه الصدر بغداد
11 

دفتر فني شركت 

آب فاضالب 

 روستایي گيالن

450 m3/d EPC 
شركت آب فاضالب 

 روستایي گيالن

ي گتصفيه فاضالب بهداشتي روستای پاشا

 الهيجان
12 

دفتر فني شركت 

 سرند

3 x WTP 
Q=150m3/hr

x3 
EPC 

شركت توسعه 

 عباس آباد
 13 پارک آب و آتش واحد تصفيه آب

دفتر فني شركت 

 كاني كاوان
1200 m3/d EPC 

شركت كاني كاوان 

 شرق
 RO 14به روش  واحد تصفيه آب

شركت فارس 

 ایرسا
150 m3/hr EPC 

خدمات مهندسي 

سيمان فارس و 

 خوزستان

 15 سيمان فارسآب تصفيه 

دفتر فني 

 شهرداری بروجرد

200 m3/d 
Industrial 

WWTP 
EPC 16 واحد تصفيه فاضالب كشتارگاه بروجرد شهرداری بروجرد 

دفتر فني 

 شهرداری بيرجند

400 m3/d 
Industrial 

WWTP 
EPC 

شهرداری مركزی 

 بيرجند
 17 واحد تصفيه فاضالب كشتارگاه بيرجند

ني شركت دفتر ف

شهركهای صنعتي 

 مازندران

220 m3/d 
Industrial 

WWTP 
EPC 

شركت شهركهای 

 صنعتي مازندران

واحد تصفيه فاضالب شهرک صنعتي بابل 

 كنار
18 

دفتر فني صنایع 

 دفاع

120 m3/d 
Industrial 

WWTP 
EPC صنایع دفاع 

واحد تصفيه فاضالب مجتمع صنعتي 

 حدید
19 

دفتر فني شركت 

 اهواز فانوس

20 m3/d 
Industrial 

WWTP 
EPC 20 پکيج تصفيه فاضالب شركت اهواز فانوس كارخانه اهواز فانوس 

دفتر فني شركت 

شهركهای صنعتي 

 مازندران

600 m3/d 
Industrial 

WWTP 
EPC 

شهركهای صنعتي 

 مازندران
 21 تصفيه فاضالب شهرک صنعتي آمل



 )سهامي خاص(شركت آبنيك 

 ب و فاضالبتصفيه آمشاوره، طراحي و اجرای سيستم های 

 

 
 

 مشاور
ظرفيت 

 /مشخصات

نوع 

 پروژه
 ردیف نام پروژه كارفرما

دفتر فني شركت 

شهركهای صنعتي 

 هرمزگان

400 m3/d 
Industrial 

WWTP 
EPC 

شركت شهركهای 

 صنعتي هرمزگان

واحد تصفيه فاضالب شهرک صنعتي بندر 

 عباس
22 

شركت ساز آب 

 اهواز

300 m3/d 
Industrial 

WWTP 
EPC 

شركت صنایع فوالد 

 خوزستان
 23 واحد تصفيه فاضالب صنایع خوزستان

 50 m3/d EPC 
دانشگاه علوم 

 پزشکي مازندران

صفيه خانه طراحي و اجرای پکيج ت

 بيمارستان مرحوم عزیزی جویبار
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )سهامي خاص(شركت آبنيك 

 ب و فاضالبتصفيه آمشاوره، طراحي و اجرای سيستم های 

 

 
 

 

 " سال سابقه شركت( 38) برخي پروژه های انجام شده در سالهای قبل" 

 تصفيه فاضالبسيستم های  سال گذشته درزمينه اجرای 38در  ليست سوابق كاری شركت آبنيك -1

 

ظرفيت )متر مکعب 

در روز (

تاریخ 

اجرای 

پروژه

 روژهمحل اجرای پ
نوع 

 پروژه
ردیف كارفرما

27000 1367 اميدیه اهواز PC پایگاه پنجم شکاری 1

25000 1364 تهران PC شهرک اكباتان 2

21500 1382 بناب E آب و فاضالب آذربایجان غربي 3

2400 1382 تهران P  فرودگاه مهر آباد -شهرک توحيد 4

2000 1377 تبریز PC چرم شهر 5

2000 1380 نتهرا PC شهرک شهيد فکوری 6

1200 1380 تهران EPC صنایع شهيد صياد شيرازی 7

1200 1368 مسجد سليمان EPC مسجد سليمان 8

1200 1382 ورامين EPC روغن نباتي ورامين 9

1000 1371 تهران PC كارخانه پشم بافي شرق 10

800 1374 ساری EPC كولر سازی ایران 11

750 1385 عسلویه EPC ركت شOIEC (10و  9) فاز 12

600 1371 تهران EPC هواپيمایي كشوری 13

500 1374 مراغه EPC شهد سهند 14

500 1381 ساری EPC شركت چسب ساز 15

450 1381 شيراز EP اداره كل زندان های استان فارس 16

450 1380 زنجان EPC اداره كل زندان های استان زنجان 17

450 1376 تهران EPC ایران مقوا 18

450 1383 بندر عباس EPC شهرک صنعتي استان هرمزگان 19

400 1375 قزوین PC نوشابه سازی ساسان 20

400 1382 آمل EPC شركت شهركهای صنعتي مازندران 21

350 1374 خرم آباد PC سازمان قضایي 22

350 1384 اهواز EPC شركت فوالد خوزستان 23

300 1383 چابهار EP 
اداره كل زندانهای استان سيستان 

بلوچستان
24

250 1370 آمل PC كارخانه نساجي بابکان 25



 )سهامي خاص(شركت آبنيك 

 ب و فاضالبتصفيه آمشاوره، طراحي و اجرای سيستم های 

 

 
 

ظرفيت )متر مکعب 

در روز (

تاریخ 

اجرای 

پروژه

 روژهمحل اجرای پ
نوع 

 پروژه
ردیف كارفرما

250 1384 تهران EPC  2شركت هالل احمر سها 26

200 1380 كرج EPC شركت اتمسفر 27

200 1380 بندر كالهي EPC شركت جهان شيل 28

200 1385 بابل كنار EPC شهرک صنعتي استان مازندران 29

220 1377 مازندران PC صنایع دفاع 30

180 1379 كرج PC شركت ساراول 31

150 1365 تهران PC بيمارستان طوس 32

150 1378 اروميه EPC شركت ملي مسکن 33

150 1382 شهرک ایثار اروميه EPC شركت ملي مسکن 34

150 1383 صومعه سرا EPC شهرک صنعتي استان گيالن 35

150 1384 گنبد E اداره كل زندانهای استان گلستان 36

150 1384 سورک PC كارخانه دخانيات سورک 37

133 1380 ساری PC پایگاه پدافند هوایي 38

120 1380 تهران EPC شركت فوالد ریزان 39

120 1385 40 صنایع مهمات سازی حدید PC تهران

100 1385 41 سازمان جهاد سازندگي بابل PC بابل

100 1381 42 شركت شيل گستر EPC بوشهر

80 1383 43 كارخانه ماء الشعير سازی نم نم EPC اسالمشهر

80 1378 44 مواد غذایي خليج فارس EPC بندر عباس

80 1384 45 4شركت هالل احمر سها  EPC سلمان شهر

70 1368 46 بيمارستان بندر گز EPC بندر گز

60 1383 47 ایستگاه ترن واش -شمال شركت راه آهن  EPC پل سفيد

50 1375 تهران EPC هواپيمایي آسمان 48

50 1381 تهران EPC شهرداری تهران 49

24 1385 بویين زهرا EPC كارخانه اهواز فانوس 50

80 1382 كوه دشت EPC بيمارستان كوه دشت 51

 

 

 

 

 



 )سهامي خاص(شركت آبنيك 

 ب و فاضالبتصفيه آمشاوره، طراحي و اجرای سيستم های 

 

 
 

 تصفيه آبيستم های سال گذشته درزمينه اجرای س 38ليست سوابق كاری شركت آبنيك در  -2

ظرفيت  )مترمکعب در روز ( محل اجرای پروژه نوع پروژه كارفرما ردیف

6000 قم EPC شركت ریسندگي قم 1

5000 شوشتر EPC شركت كشت و صنعت كارون 2

3000 ایرانشهر PC پادگان ایرانشهر 3

2000 ساری PC كارخانه خزر خز 4

2000 خاش EPC پادگان خاش 5

1000 انتهر EPC سازمان هوا فضا 6

800 تهران EPC راه آهن سراسری 7

620 بابلسر EPC مجتمع ورزشي بانك مسکن 8

600 توابع سليمانيه EPC سليمانيه عراق 9

580 كنگان EPC گاز كنگان 10

470 بابلسر EPC 
مجتمع تفریحي ورزشي 

شركت نفت
11

420 تهران EPC شركت جوی گستر نفت 12

400 انزاهد PC دانشگاه زاهدان 13

250 تهران PC بيمارستان امام خميني 14

250 اهواز EPC دانشگاه علوم پزشکي اهواز 15

200 تهران EPC شركت كوشش كاران 16

200 تهران PC شركت اشکان طب 17

180 تهران EPC شركت شکالت سازی فرمند 18

175 سبزوار PC بيمارستان حشمتيه 19

175 تهران EPC نيروی هوایي مهر آباد 20

145 تهران PC  ارتش 501بيمارستان 21

140 تهران PC شركت شوكو مهتا 22

130 شيراز EPC شركت ملي مسکن 23

120 دزفول PC بيمارستان افشار 24

120 مسجد سليمان PC  بهمن 22بيمارستان 25

120 ساوه EPC شركت ملي مسکن 26

105 تهران PC پانزده خرداد بيمارستان 27

100 كرج EPC شركت ملي مسکن 28

100 تهران EPC اتحادیه امکان 29

90 كوهدشت PC بيمارستان امام خميني 30



 )سهامي خاص(شركت آبنيك 

 ب و فاضالبتصفيه آمشاوره، طراحي و اجرای سيستم های 

 

 
 

ظرفيت  )مترمکعب در روز ( محل اجرای پروژه نوع پروژه كارفرما ردیف

90 پل دختر EPC بيمارستان پل دختر 31

90 كرج PC بيمارستان امام حسن مجتبي 32

85 تهران PC بيمارستان مدرس 33

80 شيراز PC يبيمارستان شهيد بهشت 34

80 آباده PC بيمارستان امام خميني 35

80 تهران PC بيمارستان شهيد اكبر آبادی 36

80 تهران PC بيمارستان عيوض زاده 37

80 اصفهان EPC شركت ملي مسکن 38

75 تهران PC بيمارستان مدائن 39

60 رامسر PC بيمارستان امام سجاد 40

55 فسا PC بيمارستان شریعتي 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )سهامي خاص(شركت آبنيك 

 ب و فاضالبتصفيه آمشاوره، طراحي و اجرای سيستم های 

 

 
 

 ضد عفوني كننده آبسال گذشته درزمينه اجرای سيستم های  38در  ليست سوابق كاری شركت آبنيك -3

ظرفيت  )مترمکعب در 

روز (
محل اجرای پروژه نوع پروژه كارفرما ردیف

450 ورامين EPC كارخانه بنياد بتون 1

280 آمل EPC كارخانه كولر گازی ایران 2

190 تبریز EPC كت ایران دود برشر 3

150 تبریز EPC بيمارستان شفا 4

135 اصفهان EPC شركت پاكنام 5

90 تهران EPC شركت ساراول 6

50 بوشهر EPC كارخانه روشن هجری 7

50 ساری EPC كارخانه محصوالت پارس 8

35 تهران EPC بيمارستان نواب صفوی 9

 

 

 

 تحت فشار گذشته درزمينه اجرای سيستم های سال 38در  ليست سوابق كاری شركت آبنيك -4

ظرفيت  )مترمکعب در 

روز(
محل اجرای پروژه نوع پروژه كارفرما ردیف

600 جزیره كيش EPC شركت كيش ایر 1

150 تهران EPC ساختمان های مسکوني پایگاه یکم 2

70 اهواز EPC شركت ملي مسکن 3

40 تبریز EPC شركت گل آرا 4

30 اميدیه EPC پایگاه پنجم شکاری 5

25 زاهدان EPC شركت ملي مسکن 6

25 اروميه EPC شركت ملي مسکن 7

 

 


