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 پشدیس هْام سثض آٍا  :ًام شرکت 

 69194544846 :تواس  تلفي  

 ایویل  آدرس:pardismahamsabzava@gmail.com  

 ِّای اجتواعی شبک: 

https://instagram.com/pyrn98?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

 جادُ خاٍساى، فشٍى آتاد اٍل جادُ گاص، کَچِ ضْیذ غالهحسیي تاقشیاى، پالک تْشاى :کارگاُ آدرس ،

11 

 استاى هشکضی، ضْشستاى ساٍُ، ضْش آٍُ، خیاتاى هؼشاج، خیاتاى تختی، پالک صفشآدرس دفتر : 

 4915167684 :یتسپ ذک 

 

 

 اطالعات رشکت
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اًَاع  تَلیذ، طشاحی ٍ ًصةِ فؼالیت خَد سا دس صهیٌِ تین جَاى ضشکت پشدیس هْام سثض آٍا تیص اص یک دِّ است ک

حزف ٍاسطِ ّا هَجة کاّص ّضیٌِ ّای  تِ ػٌَاى تَلیذ کٌٌذُ قطؼات، تا ّای گلخاًِ ای آغاص کشدُ است. ایي ضشکت ساصُ

تِ ٍسیلِ تاصطشاحی پشٍفیل ّای هَسد ًیاص دس ساخت ٍاحذ ّای گلخاًِ ای ضوي حفظ  ًْایی ضذُ است. ّوچٌیي

استاًذاسدّا، هَفق تِ افضایص هقاٍهت ساصُ ضذُ است. ایي افضایص هقاٍهت ساصُ دس هَاجِْ تا ػَاهل هحیطی هخشب ًظیش تٌذ 

  تاد ٍ تشف تذٍى افضایص ّضیٌِ ًْایی دس ساخت ساصُ ایجاد ضذُ است.

 

 

 

 

 

 :اضاسُ ًوَد لیتِ هَاسد ر تَاى یضذُ است کِ اص آى جولِ ه اىیچطن اًذاص ت یتشا یهختلف فیتؼاس

 آهَصضی هطشح کطَسّوکاسی تا هَسسات تحقیقاتی ٍ  .1

 تْشُ گیشی اص ًظشات اساتیذ هطشح  حَصُ ساصُ ّا ٍ تَلیذ هحصَالت گلخاًِ ای .1

تْشُ ٍسی ٍ کاّص اتکا تِ ًقطِ ًظشات هطتشیاى ساتق ٍ تَلیذ کٌٌذگاى حشفِ ای دس ساستای افضایص ّشچِ تیطتش  .4

 سشهایِ گزاسی اٍلیِ

 ٍ غیشُ کاضت، تشداضتطی، ّضیٌِ ّای تشداضتي گام ّای هَثش دس حل هطکالتی ًظیش تحشاى اًش .4

 

 

 با تىلید قطعات مقاوم،  دمرن و اقتصادی مىجب پیشرفت ، تىسعه و نىآوری رد صنعت کشاورزی اریان شىیم. ی خىاهیم ما م 
 

 امیدواریم با بىمی سازی رههچ بیشتر ایه صنعت از زهینه اهی جاری تىلید کاسته شىد.
 

 بیانیه مامىریت

 اهچشم انداز و ارزش
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 تَلیذ قطعات گلخاًِ

 تَلیذ اًَاع پرٍفیل ّا، بست ٍ اتصاالت 

 اتیلي پلی با پَشش سازُ ّای گلخاًِ

 

 

 

 

اسپاًیایی ّای  ساخت گلخاًِ

 )طرح گاتیک(
 ساخت گلخاًِ بصَرت پیواًکاری 

 تحَیل پرٍشُ ّای کلیذ تحَیل 

 

 تجْیس سازُ ّای گلخاًِ

 ششَپ ضیَعت 

 گٌیَیس یشرًا ٍ زاذًاِ یاس یاُّ درپ  نتسیس 

 یزاس ذٌوشَّ ٍ ىَیساهَتا 

 شیاهرس ٍ شیاهرگ یاّ نتسیس 

 

 هشاٍرُ رایگاى
 هشاٍُ رایگاى تَسط کارشٌاس هتخصص 

 پاسخ بِ توام سَاالت هشتری 

 خدمات ما
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 هتش هشتغ 66666هساحت •

 ضْشستاى دستجشد -استاى قن: آدسس•
 پرٍشُ خاًن اسالم پٌاُ

 هتش هشتغ 4666هساحت •

 ضْشستاى ضشیف آتاد -استاى تْشاى: آدسس•
 پرٍشُ هٌْذس حذادی

 هتش هشتغ 4666هساحت •

 ضْشستاى ایَاى -استاى ایالم: آدسس•
 پرٍشُ خاًن هرین زالًی

 رپوژه اه
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 هتش هشتغ 16666هساحت •

 ضْشستاى هحالت -استاى هشکضی: آدسس•
 پرٍشُ هٌْذس رضایی

 هتش هشتغ 16666هساحت •

 ضْشستاى هْشاى -استاى ایالم: آدسس•
 پرٍشُ هٌْذس شریفی

 هتش هشتغ 7666هساحت •

 ضْشستاى آتیک -استاى قضٍیي: آدسس•
 پرٍشُ هٌْذس کرین زادگاى
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 هتش هشتغ 9666هساحت •

 ضْشک گلخاًِ ای صالح آتاد -استاى ایالم: آدسس•
 پرٍشُ آقای رحین بیگی

 هتش هشتغ 8666هساحت •

 ضْشک گلخاًِ ای آٍُ -ساٍُ: آدسس•
 پرٍشُ آقای فاطوی

 هتش هشتغ 5666هساحت •

 ضْشستاى تیستَى -کشهاًطاُ: آدسس•
 پرٍشُ آقای هلکی
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 هتش هشتغ 8666هساحت •

 ضْشستاى تشدخَى -استاى استاى تَضْش: آدسس•
 پرٍشُ هٌْذس هَهٌی

 هتش هشتغ 11666هساحت •

 ضْشک گلخاًِ ای صالح آتاد -استاى ایالم: آدسس•
 پرٍشُ دکتر حیذری

 هتش هشتغ 15666هساحت •

 ضْشک گلخاًِ ای صالح آتاد -استاى ایالم: آدسس•
 پرٍشُ هٌْذس حَاثی فر


