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 آراءعرفی شرکت مهندسی ایمنم

 

زیست در مسیر رسیدن به توسعه پایدار در با هدف حفظ محیط 4979راء در سال آایمن مهندسی شرکت    

های سال تجربه حرفه ای در امور مشاوره و پیمانکاری پروژه 46با بیش از  این شرکت تاسیس گردید.کشور، 

و دارا بودن کادر مجرب کارشناسی در زمینه های  زیربنایی کشورهای بزرگ و طرحمربوط به  زیست محیطی

 کند.گردد، فعالیت میکه در ذیل ارائه می مختلف محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای

 

 توسعه هایطرح محیطی زیست اثرات ارزیابی 

 و خانگی صنعتی پساب تصفیه هایسیستم اجرا و راهبری ،طراحی 

 صنعتی تهویه یها سیستم اجرای و طراحی 

 زیست محیط و کار محیط در آور زیان عوامل کنترل و گیریاندازه 

 کار محیط ارگونومی ارزیابی 

 هاسیستم ایمنی تحلیل و تجزیه و ارزیابی 

 های کنترل صدا و ارتعاشطراحی و اجرای سیستم 

 و ... رواستاتیکای و الکت، فیلترهای پارچههاهای تصفیه هوای صنعتی، نظیر سایکلونطراحی سیستم 
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 ءآرا ایمن شرکت توسط شده انجام هاي پروژه مهمترین از برخی فهرست

 

 زیست محيط زمينه در شده انجام هاي پروژه از برخی فهرست  -1

 ماهشهر پتروشیمی مجتمع محیطی زیست اثرات ارزیابی 

 پتروشیمی عسلویه مجتمع فاز یک محیطی زیست اثرات ارزیابی 

 عسلویه پتروشیمی مجتمع فاز دو محیطی زیست ثراتا ارزیابی 

 آغاجاری – عسلویه اتیلن گاز انتقال طرح محیطی زیست اثرات ارزیابی 

 طرح  محیطی زیست اثرات ارزیابیHDPE عسلویه 

 کشور غرب اتیلن گاز انتقال طرح محیطی زیست اثرات ارزیابی 

 لرستان پتروشیمی طرح محیطی زیست اثرات ارزیابی 

 خارك پتروشیمی واحدهای محیطی زیست اثرات ارزیابی 

 فیروزآباد پتروشیمی طرح محیطی زیست اثرات ارزیابی 

 طرح  محیطی زیست اثرات ارزیابیPVC اروند( پتروشیمی ماهشهر)شرکت 

 آمونیاك و اوره طرح محیطی زیست اثرات ارزیابی 

 کارخانه بلور کاوه محیطی زیست اثرات ارزیابی 

 نصیرآباد صنعتی شهرك حیطیم زیست اثرات ارزیابی 

 فیروزکوه صنعتی شهرك محیطی زیست اثرات ارزیابی 

 چناران صنعتی شهرك محیطی زیست اثرات ارزیابی 

 خوارزمی صنعتی شهرك محیطی زیست اثرات ارزیابی 

 ارومیه و تبریز پتروشیمی اتمسفری های آالینده کیفی و کمی ارزیابی 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ءشرکت مهندسی ایمن آرا             7کرج، رجایی شهر، ابتدای بلوار مطهری، ساختمان آویسا، طبقه چهارم، واحد  :آدرس

                            .www.imen-ara.com                            Imen Ara Engineering Coوب سایت:       644-92442243 :تلفکس  
          

 

  آب و فاضالب زمينه در شده انجام هاي پروژه از برخی فهرست  -2

 بهارستان شهرك صنعتی فاضالب خانه تصفیه راهبری 

 طراحی، ساخت و اجرای پکیج تصفیه پساب صنعتی کارخانه تابش تابلو 

 طراحی، ساخت و اجرای پکیج تصفیه پساب صنعتی کارخانه نان سنان 

 تزای داسیله و ...ی پساب صنعتی کارخانه آذین خودرو، پنیر پیجمع آوری، انتقال و تصفیه 

 

 اي حرفه بهداشت و ایمنی زمينه در شده انجام هاي پروژه از برخی فهرست  -3

 اسوه شرکت کار محیط های آالینده بررسی 

 اسوه شرکت در شنوایی وضعیت ارزیابی 

 زنجان مفتولی صنایع کارخانه در صدا کنترل 

 ایران هلیکوپترسازی شرکت در صنعتی بهداشت و ایمنی ممیزی جامع طرح 

 تهران پاستوریزه شیر سازیبطری واحد در صدا کنترل و ارزیابی 

 باقری شهید کارخانجات در سنگین پرس هایدستگاه سازی ایمن 

 باقری شهید کارخانجات در رادیال هایدریل الکترومکانیکی هایحفاظ ساخت و طراحی 

 در  بریاز ت تاراش  هاای دساتگاه  جهات  کان  قفال  و مکاانیکی  هاای حفااظ  سااخت  و طراحی

 باقری شهید کارخانجات

 باقری کارخانجات شهید در اسیدی بخارات حذف جهت صنعتی تهویه سیستم ساخت و طراحی 

 گیاری اندازه های زمینه در کنترلی روشهای ارائه و تایر ایران کارخانه های آالینده ارزشیابی 

 گرمایی هایاسترس و شیمیایی عوامل صدا،

 و شایمیایی  عوامال  صادا،  گیاری  انادازه  هاای  زمیناه  در ترلای کن روشهای ارائه و ارزشیابی 

 بارز الستیک کارخانه در گرمایی هایاسترس

 های آالینده ارزیابی Indoor  وOutdoor حدید صنایع مجتمع در 

 ساصد سازی مهمات صنایع دودزای پروسه موضعی تهویه سیستم اجرای و طراحی 


