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معرفی و درباره ما

کاالتامین،مدیریت،مشاورهمهندسی،خدماتتخصصیارایههدفبا1397سالدرسپاهانپارسصنعتسوالرشرکت
المللیینباستانداردهایبرمبنایومتخصصانسانینیرویازمندیبهرهباتااستگردیدهتاسیسنصبوساختعملیاتانجامو

.نمایدمیارائهراخودخدمات

تیموموسساعضاءفعالیتدرمدتصنایعوپتروشیمیگاز،نفتهایحوزهدرملیهایپروژهاجرایدرمختلفتجاربکسب
موفقایاجرباوصنعتیهایپروژهدرایمالحظهقابلفرصتبهدستیابیباتاداشتآنبرراشرکتخود،اینمجموعهزیرمدیریتی

وبخشیدهءارتقاراهاپروژهاجرایکیفیسطحنوینهایتکنولوژیوروشهاازاستفادهباوکیفیت،ارتقاءدقیقزمانبندیطریقازآنها
رفتنگقرارمجموعهایناندازچشم.نمایدجلبراکارفرمایانحداکثریرضایتکارشناسیخدماتارائهدرتحولواشتغالایجادضمن

باصنعتیمختلفهایپروژهدرخدماتارائهماماموریت.استمنطقهسطحوکشوردرمحورپروژهشرکتهایکارامدترینلیستدر
اجراویدخر،طراحیبزرگشرکتهایازیکیبهشدنتبدیلبااستنظردر.باشدمیآناعضاءکاریپیشینهوتجربیاتازاستفاده

(EPC)نماییمایجاداطمینانواعتمادعملدرآنهابرایونمودهارائهخودمشتریانبهراخدماتبهترین.

توماسیونا،دقیقابزارتجهیزاتتمامیازجامعیووسیعگسترهکنندهتامینوکنندهواردعنوانبهراخودفعالیتتاسیس،بدواز
،شگاهیپاالی،پتروشیمی،گاز،نفتصنایعدر...وآزمایشگاهیتجهیزاتونیروگاهی،برقیومکانیکیتجهیزات،صنعتیهای

مجربادرکهمکاریبااستتوانستهونمودآغازکاالآنجهانیهایاستانداردبامطابقساختمانیوفوالدسازی،دریایی،نیروگاهی
باتیصنعمعامالتبرایتخصصیصورتبهاقتصادیبنگاهیکایجادباشرکتاین.نمایدارائهوقتاسرعدرراایبهینهخدمات
سیمهندوفنیدانشازبرخورداریوبناییزیرصنایعباکافیشناختطرفیازوطرفیکازمعاملهاصولوقوانینبهآشنایی
.کندریزیطرحرامدتیبلنداهدافوگذاشتهپاعرصهاینبهاستتوانسته،آنانجامبرایمناسب



جلبراخودهدفسپاهانپارسصنعتسوالرشرکت
ومناسبکیفیتبا،درخواستیکاالهایموقعبهتامینبامتقاضیانرضایت

درشدهتعریفچوبچهاربهاعتقادبالذا.استقراردادهساختگواهیارائه
راودخهایفعالیت،بیشترخدماتارتقاءومشتریانرضایتمندیخصوص

نمایدمیدنبالذیلاقالمتامیندر
دقیقابزار➢

برق➢

پایپینگ➢

مکانیک➢

آزمایشگاهیتجهیزاتوشیمیاییمواد➢

مغزداروایرهایانواعونسوزاولیهمواد،آلیاژهافرو،اساسیفلزات➢

ساختمانیمصالح➢



( ABB , SIMENS , YOKOGAWA , ENDRESS+HAUSER ,ROSEEMOUNT)انواع ترنسمیتر 

(  …,FISHER , SAMSON ,VALTEK , FLOWSERVE )کنترل ولو در انواع کالسها و سایزها  

انواع سلونوئید ولو 
( HART-FIELDBUS)پوزیشنر ها 

سروموتوروکنترل درایو ،ماژول های الکتریکی وتجهیزات الکتریکال ،تجهیزات اندازه گیری سطح 
اختالف دماوگیج های دما فشار ،رگالتور ها،ترموکوپل،ترموول،انواع سوئیچ ها 

ابزاردقیق



انواع کلید های مینیاتوری ،اتوماتیک ، کلید حرارتی کتاکتور و بی متال ،کلید های اتوماتیک هوایی و کنترل فاز
انواع رله های هوشمند سیستم مدیریت و حفاظت موتور 

PLC و تاچ پدHMI و رله های قابل برنامه ریزی ، سنسور های التراسونیک ، نوری ، خازنی و القایی
انواع منبع تغذیه ، ترانسفورماتور ها

پرشر سوئیچ و میکرو سوئیچ ها ،پوش باتن و ریموت کنترل های جرثقیل
ساخت انواع تابلو های برق و تابلو های کنترلی

برق



استنلس استیل و کربن استیل( VALVE)انواع شیرآالت 
 (Gate valve, Globe valve, Ball valve, Needle valve, Check valve,…)

:انواع اتصاالت استنلس استیل و کربن استیل
...  زانو ،سه راهی ، بوشن ، کپ ، مهره ماسوره و: اتصاالت جوشی ، دنده ای ، ساکت ، فلنچی از قبیل 

فلنچ کور ، لبه دار ، اسلیپ آن ، رینگی ، ساکت ، ساکولت ، ولدولت و البولت در دره های مختلف: انواع فلنچ شامل 
.....لوله های استنلس استیل و کربن استیل، آتشخوار ، سیاه ، گالوانیزه ، درز مخفی و درزدار ، ( : PIPE)انواع لوله 

پایپینگ



انواع موتور و الکتروموتور در سایز ، ولتاژ و توان های مختلف و تامین قطعات یدکی آن
انواع پمپ در سایز ، توان و دبی های مختلف و تامین قطعات یدکی آن

انواع گیریبکس های صنعتی 
(کولرگازی ، اسپیلت ، چیلر)انواع کمپرسور های بادی ، خالء ، سیستم های سرمایشی 

مکانیک



انواع مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی 

آزمایشگاهیتجهیزاتوشیمیاییمواد



واردات شمش قلع مخصوص صنایع غذایی و صنعتی
واردات انواع نیکل 

سرب و زاماک300PPM، 150و یا % 98، % 97، % 95انواع شمش های روی با خلوص 
انواع آلومینیوم به صورت شمش ، کره و نیم کره مفتولی

HCFeMnفرو منگنز با کربن باال                   
MCFeMnفرو منگنز با کربن متوسط           

LCFeMnفرو منگنز با کربن پایین   
FeNbفرو نیوبیون                                          
FeVaفرو وانادیوم                                          

FeTiفرو تیتانیوم                                             

آلیاژهافروواساسیفلزات



منیزیوم و چسب های نسوزDBانواع 
انواع پودر های قالب و پتو های نسوز

انواع آجرهای نسوز ، ماسه مجرای کوره و ماسه پاتیل
...انواع نسوز های ویژه مانند نازل ، پرچ و پالگ و 

انواع وایرهای مغز دار
CaSiکلسیم سیلیکون وایر     
CaFeکلسیم فرو وایر             

C ≥ 98کربن وایر                    
C ≥ 99گرافیت وایر                

مغزداروایرهایانواعونسوزاولیهمواد



...انواع مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان ، گچ ، خاک و
....انواع مصالح سازه فلزی میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و 

...(مرمر ، گرانیت ، مرمریت ، تراورتن و )انواع سنگ نما ، اسلب ، قرنیز ، سنگ پله ، سنگ کابینت
....انواع کاشی ، سرامیک و

ساختمانیمصالح



خدمات تعمیرات و تامین قطعات با ضمانت یکساله

صصانمتخازتیمیداشتنباخودمجموعهزیرشاپولووکارگاهکارگاهوسیلهبهسپاهانپارسصنعتسوالرشرکت
:ازاعمتجهیزاتانواعکالیبرهوکوبل،ونصبتعمیراتخدماتارائهآمادگیتجربهباومجرب
فلومتروترانسمیتر،رگالتور،پوزیشنر،ولوکنترل➢
فشارتست،(لیکیج)نشتیتست➢
برقیشیروسوییچلیمیت،بوستر،رله،اکچیتورنصبوتجهیزاتکالیبراسیون➢
فلنچوپایه،ترمزنصب،گیربکسوالکتروموتور،پمپانواعتعمیرات➢

.باشدمیجانبههمههمکاریآمادگیمتعلقاتوقطعاتتمامیومجموعهزیرانباردرکاالموجودیداشتنبا

ارانبدرموجودکاالهایتمامیرسانیروزبهوبرداریبهرهجهتکلیقراردادعقدآمادهشرکتایناستذکرقابلضمناً
هدمتعقراردادعقدضمنوداردرااجناسوارداتسختشرایطوتحریمزمانیبرههایندر،کارفرمایان(قرنطینه)سلویج

.برگرداندکاریچرخهبه%60تا،را(قرنطینه)سلویجانباراجناسشودمی



کارگاه ، انبار کاال



کارگاه ، انبار کاال



تدسته بندی کلی محصوال

خدمات قابل ارائهقطعات اصلی هر محصولقابل ارئه هر محصولبرند های موجودنام محصولردیف

کنترل ولو1
Control valve

FISHER-MASONELIAN-VALTEK-SAMSON-
METSO(NELES)-SPIRAX SARCO

، اکچیتور ، بدنه ، دیافراگم ، فنر
سیت رینگ ، پالگ ،گسکیت ، 

استیم

نصب ، تنظیم ، تعمیرات ، 
قطعات ، ضمانت یکساله

پوزیشنر2
Positioner

FISHER-MASONELIAN-ABB-SAMSON-METSO-

PMV-FLOWSERVE-KOSO-YTC-SIEMENS-SMC-
YOKOGAWA

ی ، برد اصلی ، آیتوپی ، بلوک خروج
بدنه ، مانیتور ، گیج فشار

نصب ، تنظیم ، تعمیرات ، 
قطعات ، ضمانت یکساله

رگالتور3
Regulator

FISHER-MASONELIAN-GORTER-SAMSON-
NORGEREN

نصب ، تنظیم ، تعمیرات ، دیافراگم ، فنر ، اورفیس
قطعات ، ضمانت یکساله

ترانسمیتر4
Transmitter

ROSEMOUNT-YOKOGAWA-
E+H(ENDRESS+HAUSER)-SIEMENS-ABB

یتور برد ، کپسول ، فلنچ ، بدنه ، مان
، منیفولد

نصب ، تنظیم ، تعمیرات ، 
قطعات ، ضمانت یکساله

فلومتر5
Flowmeter

ROSEMOUNT-SIEMENS-YOKOGAWA-
E+H(ENDRESS+HAUSER)

نصب ، تنظیم ، تعمیرات ، برد ، سنسور
قطعات ، ضمانت یکساله

6
رپمپ و الکترو موتو

Pump & 
Electromotor

SIEMENS-ABB-OMB-SEW-ITALYVIBRASE-WEG
ه ، تخته کلمپ ، پروانه ، ترمز ، بدن

پایه ، فلنچ ،سیم پیچی
نصب ، تنظیم ، تعمیرات ، 

قطعات ، ضمانت یکساله



عهمجموزیرمدیریتیتیمومؤسسواعضاءتوسطپذیرفتهانجامهایپروژه
واجرا،کاالتامین،طراحیهایزمینهدرسپاهانپارسصنعتسوالر

:باشدمیذیلهایحوزهدراندازیراه

نفت و گاز و نیروگاهی ➢

پتروشیمی و پاالیشگاهی➢

فوالد سازی➢

تصفیه خانه های آب صنعتی➢

ایستگاه های تقویت فشارصنایع➢

سکو های دریایی و پایه های سکو➢

خطوط لوله های نفت و گاز➢



شرکت آهن و فوالد ارفع

پروژه انجام تامین کاالی مصرفی و پروژه

دقیقابزاروبرقیقطعاتتامین✓
شیمیاییموادتامین✓
آزمایشگاهیتجهیزاتوموادتامین✓
بهوجهتباریختگریکنترلیتابلوساخت✓

فرماکارنیاز
آنیدکیوقطعاتالکترموتورتامین✓
گازیکولرکمپرسورتامین✓



شرکت فوالد سیرجان ایرانیان
پروژه انجام تامین کاالی مصرفی و پروژه

آنیدکیوقطعاتالکترموتورتامین✓
دقیقابزاروبرقیقطعاتتامین✓



شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
پروژه انجام تامین کاالی مصرفی و پروژه

آنیدکیوقطعاتالکترموتورتامین✓
دقیقابزاروبرقیقطعاتتامین✓



هاسولهساختآالتآهنازبخشیتامین✓
ومانسنگ،سرامیک)ساختمانیمصالحتامین✓

(قرنیز
هاسولهبرقهایتابلوتامین✓

پاالیشگاه آبادان

ی و تامین کاال جهت  پروژه سفت کاری ، نازک کار

2برق کاری سوله های فاز 



پروژه های انجام شده
21و 20فازهای جنوبی پارسمیدان گازی طرح توسعه

پروژه انجام فعالیت های باقیمانده مکانیکال سایت

اندازیراهپیشوساخت،اصالحاتانجام✓

آالتماشینتامین✓

مصرفیکاالیوپروژهکاالیتامین✓

نفتشرکت مهندسی و ساختمان صنایع: کارفرما اصلی 
عهاجرا شده توسط اعضاء موسس و تیم مدیریتی مجمو

ساعت000,480,1نفر نیروی انسانی بکارگرفته شده



18و 17طرح توسعه میدان گازی  پارس جنوبی فازهای 
Overhaulپروژه انجام تعمیرات اساسی  

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی: کارفرما اصلی 
عهاجرا شده توسط اعضاء موسس و تیم مدیریتی مجمو

نفر ساعت600,30نیروی انسانی بکارگرفته شده
ماه1در بازه زمانی کمتر از 

عدد214ایمنیهایشیروآالتشیرتعمیرات✓
پیچویضتع،نشتیرفعمنظوربه)هافلنچکردنبستهوباز✓

عدد30(اسپولبازکردن،هامهرهو
COLDبهمربوطهایاسترینر✓ BOX12عدد
رکول،گوگردمخازنوسازیذخیرهظروفرویبرتعمیرات✓

Basket)دارتوریهایفیلترتعویض،هواییهای Filter)



21و 20فازهای جنوبی پارسمیدان گازی طرح توسعه

Train 2پروژه انجام بازسازی واحد فرآورش گاز 

فتشرکت مهندسی و ساختمان صنایع ن: کارفرما اصلی 
اجرا شده توسط اعضاء موسس و تیم مدیریتی مجموعه

نفر ساعت000,919نیروی انسانی بکارگرفته شده
ماه3در بازه زمانی کمتر از 

✓Dismantling
،گپایپینمتریالجملهازپروژهکاالیازبخشیتامین✓

،دقیقابزارقطعات،مهرهپیچانواع،استراکچرقطعات
(...واکتیوکربن،پرلیت)شیمیاییمواد

واحداندازیراهوساخت،تعمیراتاصالحات،انجام✓



21و 20طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی فازهای 
Train 2جهت جهت بازسازی  واحد فرآورش گاز پروژه تامین نیروی انسانی

Train 2پروژه انجام بازسازی واحد فرآورش گاز 



21و 20طرح توسعه میدان گازی  پارس جنوبی فازهای 

جهت فعالیت های اجرایی سایت TFTپروژه تامین نیروی 

نفتشرکت مهندسی و ساختمان صنایع: کارفرما اصلی 
عهاجرا شده توسط اعضاء موسس و تیم مدیریتی مجمو

نفر ساعت000,890نیروی انسانی بکارگرفته شده

تمامیدراندازیراهوساخت،اصالحاتانجاموپانچرفع✓
پاالیشگاههایواحد

کال،مکانیپایپینگ،هایدیسیپلیندراجراییهایتیم✓
داربست،عایقورنگ،فلزیهایسازه،دقیقوابزاربرق

بندی

پروژهکاالیومصرفیکاالیتامین✓



18پروژه ساخت جکت و سکو فروزان 

IGCشم وکنسرسیوم پارس فراگام ق–شرکت نفت فالت قاره : کارفرما اصلی 
اجرا شده توسط اعضاء موسس و تیم مدیریتی مجموعه



منابع در دسترس

لوله کانیکال ،تیم های اجرائی با تجهیزات کامل و امکانات کافی در بخش های مختلف م✓
کشی، سازه های فلزی ، سیویل  و رنگ عایق و عایق نسوز

تلکامتیم های اجرائی با تجهیزات کامل جهت فعالیت های برق ، ابزاردقیق و✓

یفیکنترل کتیم مدیریتی در سطح مدیران پروژه ، کارگاه ، سرپرستان دفاتر فنی و✓

لف تیم های تخصصی جهت تامین کاال های پروژه های صنعتی در بخش های مخت✓

عنیاز صنایدسترسی به منابع اروپایی و آسیایی جهت تامین کاال های اساسی مورد ✓

ونالیبراسیکارگاه و ولو شاپ همراه با تیم تخصصی جهت ساخت ،تعمیرات ، تست و ک✓



/هیئت مدیرهچارت سازمانی

مدیر عامل

بازرگانی

یتدارکات و پشتیبان

دپارتمان خرید و 
واردات کاال 

بازاریابی و فروش

خدمات و کارگاه 
تعمیرات

نتست و کالیبراسیو

تعمیرات و ساخت 
قطعات

/  برنامه ریزی

امور قراردادها
HSE دفاتر فنی

دفتر فنی اجرا ،

کنترل کیفیت ،

پیش راه اندازی و هیدروتست

ساخت و اجرا 

تامین و نگهداری

دیسیپلین های اجرا 

یل ، مکانیکال ، پایپینگ ، سیو)
سازه فلزی ، رنگ عایق ، برق و 

(ابزاردقیق  

حقوقی/ مالی



گواهینامه ها



خط مشی ما در انجام کارها
دنبالبه،خودکارشناسانومدیران،موسسینتجربههاسالبرتکیهباسپاهانپارسصنعتسوالرشرکت

:باشدمیذیلهایبرنامهواهدافتحقق

مداریمشتریفرهنگگسترشو(مشتریان)کارفرمایانرضایتواعتمادافزایش✓

مشتریانفنیهاینیازبهپاسخراستایدربهینهوجامعهایحلراهارائه✓

قیمتوکیفیتمنطقیترکیبحفظوباالکیفیتبامحصوالتارائه✓

پرسنلکاراییوصالحیتوفنیدانشافزایش✓

خدماتمستمربهبودوکیفیسطحارتقا✓

مشتریانوکارفرمایانبامرتبطخصوصیمدارکواطالعاتازصیانتحفظ✓

اتماس با م

Solar.sanat.pars@gmail.com

اه آب اصفهان ، میدان دانشگاه صنعتی، خیابان حکیم فرزانه ، نبش سه ر: دفتر مرکزی

www.solarsanat.com

031-33850040


