
 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
شرکت مهندسی پارس بسپار ایرانیان  با هدف ارائه خدمات 
فنی مهندسی در زمینه راه اندازي خطوط تولید انواع 
محصوالت پلیمري در چهار گروه صنایع پالستیک ، صنایع 
 الستیک ، صنایع کامپوزیت و صنایع رنگ ، رزین و چسب 

 .تاسیس گردید 1386در سال 

فعالیت این مجموعه مهندسی با توجه به نیاز کشور به 
کارآفرینی و تولید مهندسی در زمینه محصوالت صنایع 
پایین دست پتروشیمی ، بر روي آموزش فرموالسیون ، 
انتقال تکنولوژي تولید و همچنین تامین ماشین آالت مورد 

 پلیمري  متمرکز نیاز با کیفیت براي تولید محصوالت
گردیده است. از این رو با بهره گیري از متخصصین توانمند 
علوم و تکنولوژي پلیمر و همکاري با مراکز فن آور دانش 

  . بنیان در این راستا مشغول به فعالیت میباشد
بخشی از فعالیت ها و زمینه هاي کارآفرینی در صنایع 

ن معرفی می پلیمر جهت اطالع کارآفرینان و سرمایه گذارا
گردد . امید است با تکیه بر تالش و تجربه متخصصین ،  
نقش سازنده اي  در ارتقاء جایگاه  کشور عزیزمان در عرصه 

  هاي تولید و فناوري ایفا نماییم.
 

مهندسی در  فنیارائه کننده خدمات 
کامپوزیتی محصوالت زمینه تولید انواع 

 و مواد پیشرفته 
 آموزش تکنولوژي تولید

 ارائه فرموالسیون

 قطعات کامپوزیتی
 

 پارس بسپار ایرانیان

   :آدرس
ازان جانب ابانخی –کاوه  صنعتی شهر –ساوه 

  72 پالك –
  : تماس تلفن

 09122563203  
 09388305637   
 08642344393  

Pars.Baspar@Gmail.com    
Pars.Baspar@Yahoo.com 

  

 



   
 

 

  کامپوزیتیانواع محصوالت  دیتول ازین آالت مورد  نیماش نیو تام دیتول ي، آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس
 یتیقطعات کامپوز 

 تولید قطعات  يمواد و آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس
نفت و گاز و پتروشیمی؛ نظیر مخازن نگهداري   صنعت

 مخازن		- عمودي مخازن		- افقی مخازن( مواد شیمیائی
 هوایی مخازن - حامل مخازن		- روزمینی مخازن و دفنی

 مخازن	- پانلی مخازن		- مکعبی مخازن	- کروي مخازن		-
هاي ، لوله ، برجهاي خنک کننده)  هندسی غیر اشکال با

GRP  صنعت نفت و گاز 

 تولید قطعات  يمواد و آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس
قطعات و  و برق و الکترونیک نظیر : صنایع نیروگاهی

 تجهیزاتهاي توربین بادي، برجهاي خنک کننده، پره
تابلو برق ، رله،  ، )برق دیژنراتور تول سریاسپ( ژنراتور

  کنتاکتور ، فیوز برق ، تیر چراغ برق ، انواع پایه روشناییها
 تولید قطعات  يمواد و آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس

و  بدنۀ خودرو، تجهیزات اسپرت نظیر : صنایع خودرو
سینی فن خودرو  ، وانت ياتاقکهاتجهیزات داخلی خودر (

قطعات بدنه و ،  ونیجلو داشبورد کام،  ، چراغ خودرو 
  ).... و سقف اتوبوس

 تولید قطعات  يمواد و آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس
نماهاي کامپوزیتی، سقف و دیواره  نظیر  صنایع ساختمانی

  کاذب، درب و پنجره، گریتینگ
 تولید قطعات  يمواد و آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس

ها و لنج ها، مخازن نگهداري صنایع دریایی؛ بدنه کشتی
 آب شور، بوستر شمعها

  

  

   

   

  

 تولید قطعات صنعتی  يمواد و آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس
به روش  الیه چینی دستی و پاششی که شامل روش هاي تولید 

  با قالب باز هستند.
 تولید قطعات صنعتی   يمواد و آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس

 المنتیبه روش هاي تولید خاص پالتروژن ، پیچش الیاف( ف
 ) و الیه نشانی پیوسته جهت تولید قطعات خاص مانند نگیندیو

  لوله ، پروفیل ، ورق و غیره
 تولید قطعات صنعتی  يمواد و آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس

   SMCو  GMT  ،RTM  ،BMCبه روش هاي  
 ساخت انواع ورقهاي  يمواد و آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس

گالس، ساخت انواع مخازن نگهداري آب  بریفا ینوسیتخت و س
و باز و ضد روغن و مخازن خنک کن، پوشش  دیو مخازن ضد اس

کامپوزیتی مخازن نگهداري انواع مواد شیمیایی و نفتی ، انواع 
 یو داخل ساختمان یخارج ينما یتیکامپوز یمصنوع يسنگها

   نتیساختمان و سنگ کاب
 يانواع قالبها يمواد و آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس 

 یتیامپوزک يسازه ها دیتول یکیو پالست یکی، الست یکونیلیس
ها و سنگ  يانواع مجسمه ها ، شمع ها ، گچ بر ری( نظ ینیتزئ
  داخل)  ينما یمصنوع يها

 
 

  

ي سازه هاتولید  يمواد و آموزش تکنولوژ ونیفرموالس ارائه
فاضالب نظیر : منهولهاي فاضالبی و  درب  صنعت آب و

  صنعت آب ،   GRPانواع لوله هاي انواع آب رو ها  ، آنها، 
 ی فاضالب يهااده هو

ازه س انواع تولید يمواد و آموزش تکنولوژ ونیفرموالس ارائه
 يهاقیقا يچوب گلف، پا روهاي رفاهی نظیر صندلی ،

 ، عایقهاي تفریحی و تندر رو یآب يها، سرسرهیحیتفر

 انواع  تولید يمواد و آموزش تکنولوژ ونیفرموالس ارائه
 لوازم  اداري و لوازم خانگی 

  ساخت انواع ماشین آالت تولید و فراورش آمیزه هاي
کامپوزیتی نظیر:  انواع توربو میکسرها با قابلیت کنترل 

، دستگاه تولید ورقهاي   BMCدور، دستگاه تولید آمیزه 
  ، دستگاه تولید سازه هاي  فیالمنت  SMCپیش آماده

گرم  و نیز ساخت   ویندیگ ، انواع پرسهاي هیدرولیک
 قالبهاي فلزي سازه هاي کامپوزیتی

 تامین مواد اولیه مورد استفاده در صنعت کامپوزیت شامل
 انواع رزینها ، انواع تقویت کننده ها ، مواد افزودنی و  ... 

 
 
 


