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 شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیاکاری   سوابق

ا کیفیت بد اولیه ی مواشرکت کامپوزیت آسیا، با تکیه بر  تجارب بسیار ارزنده و کارشناسان علمی خود   و بکارگیر

ل ها )قوطی، انواع پروفی ازاعم    FRP/GRPباال، نخستین تولیدکننده تخصصی و حرفه ای قطعات کامپوزیتی 

دریل ، نی کابل، هنگریتینگ، سی ،شکل،  نبشی، تسمه، لوله، میلگرد ، مقاطع خاص و  .....(   Iناودانی، مقاطع 

ل ای به عمهررسی ب با توجه به طی سال های اخیرکه  میلگرد آجدار  و قطعات کامپوزیتی کولینگ تاورها می باشد

بت ثناخته و شوزیتی عنوان تنها شرکت تولیدی دانش بنیان در زمینه محصوالت کامپآمده از سوی مراجع ذیربط، به 

ا رن اروپا لتروژگردیده است . هم چنین این مجموعه با توجه به کیفیت محصوالت تولیدی  خود عضویت انجمن پا

که  ستا کرده ااجر تیدر پاالیشگاه ها،  پتروشیمی ها و سکوهای نف را بسیاری از پروژه هاکه  نیز دارا می باشد

 نمونه ای از سوابق کاری به پیوست می باشد.

                اییسکوهای دری ، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در صنایع محصوالت تولیدی این شرکت کاربرد وسیعی

تمان اه و ساخر ،اییشناورها، تجهیزات حفاری، پایانه های نفتی، کارخانجات تولید مواد شیمی  سازه های ساحلی،

یزات ، نظامی، تجهشهرسازی، شیالت،سازه های آبی آب و فاضالب، ، خطوط انتقال و توزیع برق  مخابرات، و برق

 ورزشی و تفریحی، حمل و نقل، کشاورزی و ... را دارد. 

 

 سینی و نردبان کابل

 تاریخ اجرا مکان مورد اجرا نام شرکت

 24˓22˓16˓15، 13عسلویه فازهای  پتروکیش
 1394و 1395و 1396و 1397و1398

 طی چندین پروژه

 پارس جنوبی14فاز  نیرپارس
1392-1391 

1395 

 1396و  1395و1398 عسلویه پتروشیمی رازی

 1395 عسلویه پتروشیمی اروند
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 1395  پاالیش نفت الوان

 1395و1398  پتروشیمی پردیس

 سینی و نردبان کابل

 تاریخ اجرا مکان مورد اجرا نام شرکت

 1394و  1395و 1396 24-22/  پارس جنوبی14فاز  ) مکو(   مهندسی ساخت و کنترل مپنا

 1395 سایت پتروشیمی مبین مهندسی دزون

 1394  پتروشیمی  مبین

 (Oiec)مهندسی و ساختمان صنایع نفت 
 پارس جنوبی 21و  20فاز 

 
1394-1393 

 عمران ساحل
 پارس جنوبی 24و  23، 22فاز 

 
1395-1394-1393 

 1393و1394 کرج توربین مپنا )توگا(

 1393-1394 پارس جنوبی 24و  23، 22فاز  صنایع آذراب

 1393-1394  پتروشیمی زاگرس

 1393و1392و  1394و 1395 پارس جنوبی 18و  17فاز  مشانیر -پتروالکتریک

 1393و1392و  1394و 1395 پارس جنوبی 18و  17فاز  گلسافر

 1393و1392و  1394 پاالیشگاه مس خاتون آباد فکورصنعت

 1392و  1394 اسکله تجاری کیش سازه های آبی

 1393 پتروشیمی بندر امام پارس حساس

 1392 پارس جنوبی14فاز  پایندان

 1391 پارس جنوبی 18و  17فاز  شرکت هیربد نیرو) تانسو صنعت(

 1391 پارس جنوبی 17فاز  سروش انرژی پارسیان )سپکو(

 1390 پارس جنوبی 16و  15فاز  مپنا توسعه

 1390 پارس جنوبی 16و  15فاز  شرکت پاالیش خرد
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 1387 پاالیشگاه خارک شرکت نصب و قدرت خراسان

 1396  آریاپترو سینا 

 1398 آب شیرین کن بندر عباس آب و محیط زیست کیسون

 و پروتکشن هود ، پروفیل و نردبان گریتینگ  

 تاریخ اجرا مکان مورد اجرا نام شرکت

 1396و  1395 دریا )پروتکشن هود( 19خشکی و دریا و  21-14،20فاز  تاسیسات دریایی

 1395 آب و فاضالب بندرعباس آذرشسته جنوب

 1395-1396 پروژه پتروشیمی دماوند عمران ساحل

 1396  پتروشیمی پردیس

 1395  خاکریسه

 1395  فوالد سیرجان

 1395  افرانت

 1395  توزیع برق سیستان و بلوچستان

 1395  سازمان پژوهشی باقرالعلوم

و پخش        شرکت ملی پاالیش 

 فرآورده های نفتی منطقه چابهار
 1395-1396 

 1395 بوشهر نیروساحل بوشهر

 1395  معدن زمین

 1396-1395  گسترش فن آوری خوارزمی

شرکت مهندسی و ساخت 

 ژنراتور مپنا
 1395/1394 کرج
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 1394 پروژه کهنوج نیرو )گروه مپنا( نصب

 1394 آب و فاضالب مهندسی عمراب

 ، پروفیل و نردبان گریتینگ

 تاریخ اجرا مکان مورد اجرا نام شرکت

 1394  نئوپان خلخال

 1394  پتروشیمی کارون

 1394  پتروشیمی خراسان

 1394  پتروشیمی مارون

پاالیشگاه گاز شهید هاشمی 

 نژاد )خانگیران(
 1394 

 1394  برق خوزستان

 1394 پروفیل جهت  مترو مشهد آلوکاست ایران

 1394و 1394و  1393 پروژه آب شیرین کن کنگان نور ویژه

امالح ایران )سهامی معدنی 

 عام(
 1394و  1392-1393 

 1392-1394 پاالیشگاه مس خاتون آباد فکور صنعت تهران

 1393  فوالد کاوه جنوب کیش

 1393  فوالد شاهرود

بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 سمنان
 1392و 1393 

 1391-1393-1394-1395  پتروشیمی  مبین

 1391-1393  صنایع شیمیایی کلران
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 1390و 1393  دلتاسازان سپاهان

 1390-1393  نیرومان صنعت سپاهان

 ، پروفیل و نردبان گریتینگ  

 تاریخ اجرا مکان مورد اجرا نام شرکت

 1390-1395  دنیای مس

 1392  پتروشیمی زاگرس

 1392 پارس جنوبی 18و  17فاز  گلسافر

 1392  سیم و کابل یزد

 1393  پاالیش نفت آبادان

 1393  فوالد غرب

 1391  کاالی پتروشیمی

 1391 سکوی رسالت نفت فالت قاره

 1393و  1394  مصباح انرژی

 1391  پتروشیمی امیرکبیر

 1390-1395  ایران خودرو

 1390و 1391  توزیع برق شهرستان مشهد

 1390و 1391  موجان )آب و فاضالب(

آب و فاضالب تصفیه خانه 

 3شماره 

 1390و 1391 

 1390و 1391  چوب و کاغذ مازندران

 1390و 1391  فوالد امیرکبیر کاشان

 1390و 1391و1397  ماشین سازی اراک

 1390و 1391  جهاد دریا

 1390و 1391  پارس تکنو
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 1390و 1391  سازگان ارتباط

 ، پروفیل و نردبان گریتینگ

 تاریخ اجرا مکان مورد اجرا نام شرکت

 1390و 1391  کوشک فراتاش

 1390و 1391  کندوان پارس

جهاد توسعه و خدمات زیر 

 بنایی

 1390و 1391 

 1390  شرکت نفت الوان

 1390  پتروشیمی بوعلی

 1390  شرکت فوالد خوزستان

 1390  شرکت فراساحل ایرانیان

 1390  مشهد الکترونیک

 1390  شیالت

 1393  پترو سازه اکسین

 1393-1398  نیرو کلید پارس

 1393  ارتباط صنعت اطلس

 1393  مشهد صدرا شرق

 1393 پروژه آب شیرین کن کنگان نور ویژه

 1393  الوان تابلو

 1393  رعد آب جنوب

بیمارستان خاتم االنبیاء گنبد 

 کاووس

 1393 

 1392-1393-1394-1395  ایمن ایستا الکتریک

 1391-1393  پردیس نیرو سپاهان

 1390-1393  الوندبسپار سازه 

 1390و 1391  نیرو تجهیز برق پارسه
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 ، پروفیل و نردبان گریتینگ

 تاریخ اجرا مکان مورد اجرا نام شرکت

 1395  افرانت

 1395  گسترش فناوری خوارزمی

 1395  توان افراز

 1395  تولیدی صنعتی دکاموند

 1395  پارس گرما

 1395  احداث و توسعه ریلی مپنا

 1395  پردازان بهارآب 

 1390-1398  صنایع مخابرات صاایران

 1395  مبین برق اصفهان

 1395  صنایع شیمیایی پارچین

 1396 پروژه کاتد مس بابک مس ایرانیان

 1396  مجتمع انتظامی فاطمیه

 1396  تامین آب خمین

 1396  صنایع مس طارم 

 1396  پژوهشگاه نیرو

 1396 پروزه ایران مال تجارت ماندگار پارسا

 1396-1397 پروژه آب شیرین کن بندر عباس تانا انرژی

 1396-1397 پروژه بندر عباس به آب زیست 

 ای منطقه خدمات شرکت

 پارس انرژی اقتصادی ویژه

 1396 

 1396  تهران استان فاضالب و آب

 1397و1398  داروسازی عبیدی

 1397و1398 پروژه کرمان صنایع ملی مس ایران

 1397و  1398 تونل نیایش کنترل ترافیک تهران
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 1397 و 1398  بهین تجربه

 1398  دارو سینا البراتوارهای

 1398 کاشان نیروگاه الکتریک کاالی

 1398  پتروشیمی پردیس

 1398  پترو گوهر آریا

 1398  پارس نئوپان

 1397و1398  پژوهشگاه نیرو

 1398  پتروشیمی اروند 

 1398  حشمت رود

 1398  توزیع برق استان اصفهان

 میلگرد آجدار

 زمان اجرا مکان مورد اجرا نام شرکت

 1395 پتروشیمی مبین پتروشیمی مبین

 1398  آذر یورد تبریز

 1398  شهرداری تهران

  عنصر مقاوم کامپوزیتی 

  مکان مورد اجرا 

 1397و  1398  کارخانجات شهید قندی

 1397 و 1398  صنعتی رفسنجانمجتمع 

 


