
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سالم و احترام  عرض ضمن

  

شرکت فنی مهندسی نوین تصفیه با بهره گیری از ارتباطات علمی خود با کشورهای پیشرو در صنعت تصفیه آب و پشتیبانی متخصصین داخلی از 

تصفیه و پکیج های گند زدایی آب برای بیشترین توان خود را معطوف به مشاوره،طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی سیستم های 1384سال 

)و...کرده است.این شرکت در بسیاری از نقاط داخل و RO)،اسمزمعکوس(NF)،نانو فیلتراسیون(UFکاربردهای مختلف از جمله اولترافیلتراسیون(

ق،توسعه سیستمهای مدیریت خارج کشور اقدام به نصب و راه اندازی پکیج های فوق در ظرفیت های مختلف نموده است و در این طی از طری

ی رار  مکیفیت را در جهت ارتقاء توان خود انتخاب کرده،استقرار داده،نگهداری نموده،بهبود مستمر و اثر بخشی آن را مورد پایش و اندازه گیری ق

موارد ذیل را خط مشی خود  دهد تا رضایتمندی مشتریان خود راد بدست آورده و در نهایت کیفیت  محصوالت خود را ارتقاء بخشد بدین منظور

 قرار داده است: 

  

 رضایت مشتری با ارتقاء کیفیت محصوالت  )1

  آموزش موثر کارکنان و ارتقاء توان علم و تجربی آنان )2

  اقدامات پیشگیرانه مناسب )3

  تامین مواد اولیه مرغوب با شناسایی پتانسیل های برتر )4

  جمله بازارهای خارجیمعرفی محصول به بازارهای جدید از  )5

  تنوع و به روز آوری محصول،متناسب با نیاز مشتریان )6

  

 تعدادی از پروژه های انجام شده شرکت می توان به ساخت دستگاه برای: 

  

 طراحی و ساخت دستگاه جهت تامین آب بیمارستان امام رضا (ع) ( تامین اجتماعی ) قم  ـ 1

 بیمارستان ایزدی قم  طراحی و ساخت دستگاه جهت تامین آب ـ 2

 فقه اسالمی   طراحی و ساخت دستگاه جهت تامین آب مورد نیاز موسسه آموزشی معصومیه و موسسه دایره المعارف ـ 3

ـ طراحی و ساخت دستگاه جهت تامین آب کارخانجات شیر آالت بهداشتی آتریس ، تزریق مواد پالستیکی ، شیرین فام ( اونیک ) ، آریا کابل  4

 در شهرک صنعتی شکوهیه فدک و ... 



 

 متر مکعب جهت تامین آب مورد نیاز مرغداری های سطح استان قم ؛ کشت و صنعت آریا آقای یوسفی  200الی  5ـ طراحی و ساخت دستگاه  5

؛ شرکت نوک ، مرغداری های اخوان پیرامن ، مرغداری های اخوان فهیمی * مرغداری آقای باقر پناهی ، مرغداری شجاع آوران ، مرغداری پیام 

 طال * شرکت پاکچین * و ... 

 طراحی وساخت دستگاه جهت تامین آب سرد خانه شرکت میهن  ـ 6

 متر مکعب جهت تامین آب گلخانه سجاد ( فراهانی )  150طراحی و ساخت دستگاه  ـ 7

 علی بن ابی طالب  17طراحی و ساخت دستگاه جهت تامین آب کارخانه یخ پادگان امام حسین (ع) لشکر  ـ 8

 ـ طراحی و ساخت دستگاه جهت تامین آب شیرین و آب نرم کارخانجات صنایع شیمیایی پارچین  9

 متر مکعب جهت تامین آب درگلخانه آقای خیر اندیش یزد  500ـ طراحی و ساخت دستگاه  10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 افزایی پارچین ـ طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن قرارگاه و ساختمان بصیرت 11

 ـ طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن شرکت بستنی مهر جهت تولید آبمیوه و آب آشامیدنی 12

 ـ طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن شرکت کیک و کلوچه درنا کرج 13

 آرایشی و بهداشتی عباس آباد ـ طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن صنایع آرایشی و بهداشتی آرارای جت تولید محصوالت 14

 متری روستای آق قال مرز اینچه برون گرگان   25متری و  75متری و  100ـ طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن 15

 رسول لرنی پاکدشت  –ابوالفضل طاهری  –مهدی عادلی   –ـ طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن جهت گلخانه حاج ناصر کردبچه 16

 طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن شرکت پریما پالستیک پارس مهندس پازوکی عباس آباد ـ 17

 ـ طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن شرکت افق پالستیک مهندس قرب علی عباس آباد  18

 ـ طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن شرکت ریخته گری و قالب سازی برادران آدامیان عباس آباد  11

 ـ طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن شرکت نمک تصفیه سپیددانه ایوانکی 20

 مترمکعب ایستگاه آب فروشی شهرک صنعتی والفجر گرمسار جناب آقای دکتر جعفری  150ـ طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن 21

 جناب مهندس منجزی پاکدشت پایتخت گل ایران ـ طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن گلخانه هیدروپونیک ارکیده 22

 ـ طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن شرکت ذوب فلزات وفایی شهرک صنعتی چرمشهر  23

 مترمکعب جهت کارخانه ریخته گری برادران رضایی عباس آباد  10ـ طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن 24

 مترمکعب جهت تامین آب گاوداری آقای میرزالی زرندکرمان   25کن  ـ طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین25

 متر مکعب جهت تامین آب مرغداری آقای خدایی یزد  50ـ طراحی و ساخت دستگاه  26



 

 طراحی و ساخت دستگاه جهت تامین آب کارخانه یخ بلورین میبد  ـ 27

 طراحی و ساخت دستگاه جهت شرکت فوالد و نورد غدیر یزد  ـ 28

 اخت دستگاه جهت گلخانه های میبد و.... طراحی و س ـ 21

 متر مکعب جهت تامین آب مرغداری آقای باقی پور ابر کوه یزد  10ـ طراحی و ساخت دستگاه  33

 طراحی و ساخت دستگاه جهت تامین آب کارخانه پودر گوشت اصفهان  ـ 31

 طراحی و ساخت دستگاه جهت تامین آب شرکت ریز دانه اصفهان  ـ 32

 گاه جهت تامین آب مرغداری نمونه سپاهان طراحی و ساخت دست ـ 33

 طراحی و ساخت دستگاه جهت تامین آب مرغداری صالحی اصفهان  ـ 34

 طراحی و ساخت دستگاه جهت تامین آب شرکت سیلو داران فراهان در اراک ــ  35

 طراحی و ساخت دستگاه جهت تامین آب شرکت انرژی صنعت خاورمیانه اراک  ـ 36

 تامین آب تصفیه آب هامون در زاهدان  طراحی و ساخت دستگاه جهت ـ 37

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 طراحی و ساخت دستگاه جهت کارخانه آب معدنی در بندر عباس  ـ 38

 طراحی و ساخت دستگاه جهت کشتارگاه میناب در بندرعباس  ـ 31

 طراحی و ساخت دستگاه جهت کشتارگاه اینچه برون گرگان  ـ 43

 یوسفی تهران طراحی و ساخت دستگاه جهت کشت و صنعت  ـ 41

 طراحی و ساخت دستگاه جهت مجتمع فیروز آبادی شهر ری   ـ 42

 کریم و ... )   طراحی و ساخت دستگاه جهت تامین آب آشامیدنی مناطق مختلف در حومه تهران ( حسن آباد ، رباطــ  43

 طراحی و ساخت دستگاه جهت کارخانه ایران دلکو شمس آباد ــ  44

 مکعب جهت گلخانه خانم بنی عامری رباط کریم  متر 150ـ طراحی و ساخت دستگاه   45

 متر مکعب بنیاد مستضعفان استان تهران  300ـ سرویی و اورهال کردن دستگاه  46

 متر مکعب جهت گلخانه آقای حاج بابایی پاکدشت  150ـ طراحی و ساخت دستگاه  47

 متر مکعب جهت شرکت صنایع آرد ورامین  50ـ طراحی و ساخت دستگاه  48

 متر مکعب جهت گلخانه آقای سلطان محمدی آبسرد  25ساخت دستگاه ـ طراحی و  41

 متر مکعب جهت کارخانه تولید عرقیجات آقای الماسیان شهرک صنعتی ورامین  5ـ طراحی و ساخت دستگاه  53

 متر مکعب جهت کارخانه تولید گرانول شرکت خرم پالستیک تهران عباس آباد  25ـ طراحی و ساخت دستگاه  51

 متر مکعب جهت کارخانه ریخته گری برادران فراهانی علی آباد  10خت دستگاهـ طراحی و سا 52



 

 متر مکعب جهت مرغداری آقای اشتری ایوانکی  25ـ طراحی و ساخت دستگاه  53

 متر مکعب جهت مرغداری دم طال ( آقای رشیدی عراقی) علی آباد  150ـ طراحی و ساخت دستگاه  54

 کارخانه ریخته گری آقای ابراهیم قادری عباس آباد متر مکعب جهت  5ـ طراحی و ساخت دستگاه  55

 عباس آباد   MGSمترمکعب شرکت مهرجام سدید 150ـ طراحی و ساخت دستگاه آب شیرین کن  56

 مترمکعب گلخانه گل رز جناب مهندس ایمان دولت شاهی ورامین  75ـ طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن 57

 مترمکعب مرغداری گوشتی شرکت بهین پرور گرگان  100کن ـ طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین 58

 مترمکعب دانشگاه شاهد واحد تهران  10ـ طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن 59

 مترمکعب مجموعه پرورش مرغ مادر و تولید جوجه یکروزه گوشتی شرکت پیگیر  100دستگاه آب شیرین کن  2ـ طراحی و ساخت  60

 مترمکعب سردخانه تالش  5آب شیرین کن   ـ طراحی و ساخت دستگاه 61

 مترمکعب کشتارگاه دام سنگین گیالن  25ـ طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  62

 مترمکعب شرکت اکسیر صنعت باختران عسلویه   150ـ طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  63

 تیموری مترمکعب مهندس  10آب مقطر ROـ طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن دبل  64

  

  

  

  

 مترمکعب گلخانه رز آقای سلطان محمدی شریف آباد  100ـ طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  65

 مترمکعب شرکت آیلین صنعت استیل پاسارگاد آقای بذرکار  10ـ طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  66

  مترمکعب شرکت فود ور ازبکستان 5ـ طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  67

 مترمکعب شرکت پارس پوشش خاوران  10ـ طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن 68

 مترمکعب کارخانه کهن سرام  10ـ طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن 69

 مترمکعب آقای آتش دست   10طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -70

 مراه خود پردازآب جهت آب فروشی بندرسیریک مترمکعب به ه 10دستگاه آب شیرین کن  2ـ طراحی و ساخت  71

 مترمکعب مزرعه پرورش شترمرغ آقای دکتر پاشایی سمنان   50طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -72

 مترمکعب شرکت طراحی مهندسی سنتام    10طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -73

 غانستان هیلمند مترمکعب به کشور اف 50دستگاه آب شیرین کن  2طراحی و ساخت   -74

 مترمکعب به کشور عراق کارخانه تولید آبمیوه به سفارش شرکت تابان ماشین   100طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -75

 مترمکعب کارخانه تولید آبمیوه به سفارش آقای موسوی  چمستان   100طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -76

 مترمکعب شرکت الیاف ساینا   300طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -77

 مترمکعب شرکت الیاف ساینا  25طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -78

 مترمکعب گلخانه یاسیگان نور   150طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -71

 مترمکعب گلخانه یاسیگان نور  25طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -83

 مترمکعب دستچین پاکدشت  10طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -81

متر مکعب  جهت تامین آب شرب مناطق محروم سیستان و بلوچستان  100مترمکعب و  150دستگاه آب شیرین کن  2طراحی و ساخت   -82

 نهضت آبرسانی  



 

 مترمکعب جهت تامین آب شرب مناطق محروم روستای حاجی آباد به سفارش صندوق باز 25طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -83

 بازنشستگی کشور   

 مترمکعب آب فروشی زنجان  10طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -84

 مترمکعب به همراه خود پرداز آب چابهار روستای کهیر  10طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -85

 طراحی و ساخت دستگاه  آب مقطر شرکت پادپژوآزما گرگان  -86

 مکعب شرکت کشت و صنعت باریجه فیروزکوه  متر 10طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -87

 طراحی و ساخت دستگاه  آب مقطر گروه تولیدی صنعتی ایران پیچ  -88

 مترمکعب کارخانه تولید بستی و آب آشامیدنی مهر  150طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -81

  

  

  

  

 مهندس بابازاده  مترمکعب تامین آب شرب ویالی آقای  25طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -13

 مترمکعب مجموعه گوشت و مرغ پیگیر فارم سیمرغ سرا مهندس رسولی  50طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -11

 مترمکعب جهت مصرف پخت پزو شرب زائرین اباعبداهلل موکب جواد االئمه (ع)  10طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -12

 مکعب شرکت خرم زرین گل آریا فن آور مهندس فخیم متر 5طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -13

 مترمکعب جوجه کشی آذر جوجه اردبیل مهندس سعیدی  25طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -14

 مترمکعب شرکت پرشین مرغ گلستان  دکتر میرزائی  100طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -15

 لخانه توت فرنگی مهندس تاجیک مترمکعب گ 100طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -16

 مترمکعب شرکت آریان سیستم رو   10طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -17

 مترمکعب کارخانه رنگ و تکمیل پارچه بهین بافت کاویان آقای رامندی مشهد  25طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -18

 آوری آبزیان صالحی بندرعباس  مترمکعب کارخانه عمل  25طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -11

 مترمکعب کارخانه عمل آوری آبزیان جوان  بوشهر  25طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -133

 مترمکعب کارخانه کاویان بتن شرق مشهد   50طراحی و ساخت دستگاه  آب شیرین کن  -131

  

 هد غاز یک تعجلب رضایت مشتریان اولویت ماست و معتقد هستیم فروش پایان کار نیست بلکه آ

  
  
  
  

                                                   
  

 احترام و  تقدیم با 

  



 

  

  


