
                                                                                                                               

                                                                                                                                                             

 با نام و یاد و استعانت از خداوند متعال ،

و  8811شرکت پارس تکسان دانا ، توسط گروهی از مهندسان ، متخصصان ومدیران صنعتی کشور در سال 

. درپی تجارب مختلف در حوزه های مدیریت صنعتی و پروژه های صنعتی و بازرگانی ، بنیان گذارده شده است 

 :ناسان آن در حوزه های اصلی ذیل قابل تقسیم بندی می باشد شرسوابق کاری شرکت و مدیران و کا

 :خدمات مهندسی و پروژه های صنعتی      -1

 پروژه لباسهای پیشرفته محافظ ، شامل انتقال تکنولوژی ، استقرار خطوط تولید ، بهره برداری  -     

 الیه چندپوششهای محافظ هوشمند  -

 ه فیلتراسیون کابین با الیه های چندگانپروژه فیلتر -

  پروژه روکش صندلی خودرو ، ایران خودرو خراسان و پوشش گستراردکان -

 ، الیاف بسیار مستحکم پلی اتیلین با وزن مولکولی بسیار باال  UHMWPEپروژه  -

 گواهینامه های متعدد داخلی و بین المللی درحوزه های خدمات مهندسی و پروژه های صنعتی  -

ایشگاههای پیشرفته ت وماشین آالت وتجهیزات وبهره برداری ازآزمطراحی ، ساخت قطعا -

 رمبنای استانداردهای بین المللی و ب صنعتی درموضوعات

 

 :مدیریت و بهره برداری      -2

پوشاک صنعتی و نساجی صنعتی ، الیه های فیلتراسیون صنعتی ، : مدیریت مجتمع صنعتی میالد  -

 صنعتی نساجی های متنوع در حوزه  پروژه

 

 



 المینه  –روکش صندلی خودرو : مدیریت شرکت پوشش گستراردکان  -

 هیات مدیره شرکت نساجی کردستان  -

  هیات مدیره شرکت الیاف پلی پروپیلن -

پارس تکسان شرق ، پارس تکسان : موسس و بهره برداری گروه شرکتهای پارس تکسان ، شامل  -

  نپویا و پارس تکسان دانا ، تامین گسترامی

 شرکت مشترک ایران و قزاقستان :  Pars-Gazشرکت  -

 

 :حوزه تامین کاال و تجهیزات      -3

شرکت پارس تکسان دانا با بهره مندی از شبکه ارتباطات بین المللی خود ، در حوزه تامین تجهیزات 

 .صنعتی و مواد اولیه و قطعات به بلوغ مناسبی از توانمندی رسیده است 

 

 : ساخت و تولید     -4

بسیاری از . سوابق و تخصص های شرکت در بخش ساخت و تولید می باشد بخش عمده ای از

محصوالت و کاالها و خدمات ارائه شده توسط شرکت برای اولین بار در ایران و بعضاً در منطقه بوده 

 .است 

بن ، کیسه کرلباسهای صنعتی ، فیلترهای اکتیو تولید لباسهای پیشرفته و محافظ ، ماسکهای تنفسی ،

خواب ، محصوالت چند منظوره با الیه های متنوع ، چمبرهای کنترل رطوبت و دما ، سیستمهای تست 

مواد و قطعات و منسوجات صنعتی ، روکش صندلی خودرو ، چادرهای انفرادی و گروهی ، تجهیزات 

 .گردیده اند که دربخشهای دیگر به آن پرداخته و معرفی نفرادی و بسیاری از محصوالت دیگرحمل ا

 

 با تشکراز توجه شما          

 اله وردی  رضا             

   مدیرعامل                 

(خاص سهامی)  دانا تکسان پارس شرکت  

0111،واحد01یاران،طبقه کاشانی،برج اله آیت تهران،خیابان  
Tel:44051471  44051571   Fax:44051562   info@parstexon.com  www.parstexon.com 
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