
 

 .توان مهندسی و طراحی و جمع آوری اطالعات صنعتی ، تخصصی و رتبه بندی و عملیاتی کردن آنها ،  از بخشهای بسیار مهم در صنایع می باشد 

جمع آوری اطالعات ، دسته بندی و استخراج ، طراحی مفهومی ، طراحی دیتیل مکانیک ،   :  ، مراحل مختلف این اقدامات شامل شرکت پارس تکسان دانا 

ولید را   ط تالکترونیک ، نرم افزار و سخت افزار ، تهیه نقشه های ساخت ، ساخت قطعات ، مونتاژ تجهیزات و ماشین آالت و در نهایت کل مجموعه و یا خ

س در حوزه های مختلف تجربه نموده است و در حال حاضر قادر به اجرا نمودن پروژه های صنعتی شامل خطوط تولید ، آزمایشگاههای صنننعنتنی بنراسنا          

 .، تجهیزات صنعتی ،ماشین آالت و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد ( بین المللی ویا ملی )استانداردهای مشخص مورد نظر 

 :برخی از پروژه های انجام شده در این بخش عبارتند از 

 
 انتقال تکنولوژی ، نصب تجهیزات و بهره برداری از خطوط تولید الیه های محافظ و پوششهای محافظ چند منظوره  -1

 اجرای پروژه های تحقیقاتی متعدد و متنوع در حوزه نساجی صنعتی ، پوشاک پیشرفته  -2

 اجرای پروژه های متنوع تولیدی شامل استقرار خطوط تولیدی و بهره برداری در حوزه دوخت صنعتی  -3

 طراحی تجهیزات ، ماشین آالت و خطوط تولید فیلترهای صنعتی و ماسک صنعتی -4

 ایران خودرو خراسان  –شرکت دشت روداب  –طراحی و اخذ مجوزهای الزم خطوط المینه ، آغشته سازی و دوخت روکش صنعتی خودرو  -5

 طراحی تجهیزات ، انتخاب تجهیزات و ماشین آالت و طراحی خط تولید فیلتر کابین خودرو برای شرکت ساپکو -6

 طراحی ، ساخت و تجهیز آزمایشگاههای تست محصول پوششهای محافظ براساس استانداردهای بین المللی  -7

پلی اتیلن با وزن )UHMWPEطراحی، انتخاب تجهیزات و ماشین آالت و خط تولید ، پروسه تامین و ساخت الیاف فوق مستحکم  -8
 شرکت سرمایه گذاری بهمن  –( مولکولی فوق سنگین

 طراحی و تجهیز خطوط تولید و بهره برداری از جلیقه های محافظ پیشرفته  -9

 (درحوزه های نساجی ، خودرو و تجهیزات صنعتی)انجام فاز مطالعاتی پروژه های متعدد صنعتی و خطوط تولید  -11

 ISO 9000   ،ISO 9002  ،ISO   17025: آلمان   RWTUVاخذ گواهینامه های کیفیت و مدیریت از موسسات معتبر بین المللی نظیر  -11
          

 پروژه های صنعتی و توان مهندسی

(سهامي خاص)شرگت پارس تكسان دانا     
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