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 ماموریت

 

همزمان با رشدد ممیتدت  ر مهدان و ای دا  توسدیص  ر  دنایف مآلودگی آبدو عت آو  دنیلت و آشدامتدنت           

مشدکت  مهدان شددس اسدتئ م داوص تدامتن آو  ر  دنیتی  ر آینددس ای ندص          تبدیل بص یکت از اساست ترین 

چندان  ور یکت از ا وت ترین چداب  هدای مهانتدان هواهدد شددئ تت ت دا  نشدان مدت  هدد  دص امدروزس            

سفرس های آو زیر زمتندت هوو دا  ر شدهر هدای بدزرر و یرممیتدت  نتدا  ارای مشدکت  اراواندت اسدت           

تو هدای  دنیلتی ومدو  چداس هدای مدعبت  ادف اا دتو هدای ان دانتی            ص  بتل این میضت ی نفدو  اا د  

اق اسلفا س بت رویص از موا  شویندس و یدا   ننددس شدتمتایتی نفدو   دو  هدای شدتمتایت و بتدوانت بدص ا مد          

زمتن استئ آو رو هاندص هدای چداس هدای  ریاچدص هدا و بلدت آو ناشدت از  وو شددن ید  و بدر  هدا  ارای             

 ی است  ص هو  مدا ان دان هدا با د  آن شددیائاز ایدن رو امدروزس  دنیت تودفتص         آالیندس های  نیلت ب تار

آو از مموص  نایف مها و مطدر   نتاسدت و توبتدد آو سدابا  دص بدرای مودار   دنیلت و هدان ت یکدت از           

 .بزرعلددددرین   د ددددص هددددای ااددددرا  مت ددددوو متشددددو  را مت ددددر سدددداهلص اسددددت      

 تودفتص و شدترین سدازی آو و اا دتوی انل دا  و     شر ت متهن توفتص با بت  از یک  هدص ت ربدص  ر زمتندص    

 هترس سازی آوی با رویکر  مثبت بص هدما  قبدل از ادرو ی بدتن ادرو  و یدف از ادرو  و برنامدص ریدزی         

بدا   م لمر  ر زمتنص مدیریت منابف ان انت و سدرمایص عدعاری  ر زمتندص تت تدق و توسدیص و مددیریت ارتبدا        

 ئی  ر زمتنص های مآلوگ این  نیت  اشلص باشدمشلری توان لص بر ت یویا و رو بص رشد
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 زمتنص ها و ع لرس ایابتت ها

 

 .ر دانش فنی و نرم افزارهای طراحیبهای اسمز معکوس با تکیه  کن شیرینمشاوره، طراحی، ساخت، اجراء آب          - 

 .های فنی و اقتصادی برای طراحی و ساختارائه پروپوزال         - 

 .سازیهای شبیه انجام مطالعات امکان سنجی، پروژه          - 

 :کوس شاملهای اسمز معکن  شیرین برداران آببررسی و خدمات مشاوره برای بهره          - 

 استقرار سیستم های تعمیرات و نگهداری (Computerized Maintenance Management System) 

 کن ها شیرینو ارائه پیشنهادات جهت رفع مشکالت آب بررسی و ارزیابی اشکاالت موجود. 

 نواع غشاءآنالیز و تست ارزیابی آنتی اسکالنت به منظور تعیین کیفیت و قدرت بازدازندگی و سازگاری آن با ا. 

 های پیش تصفیه آبسازی و نظارت بر سیستم بررسی، ارزیابی، بهینه. 

 صفیه آب صنعتیو ساخت انواع سیستم های ت مشاوره، طراحی - 

 شاوره و طراحی انواع بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانیم - 

 (اسکاالنت)آنتی  کن شیرینهای آبکننده مواد جلوگیری از رسوب در سیستم تأمین - 

 (های)معدنی،آشامیدنی، سایر نوشیدن های بطری شدههای تصفیه خطوط تولید آبمشاوره، طراحی، ساخت سیستم - 

وجدود در بدازار   از معروف ترین برندد رزیدن م   .یون های تبادلگیری از آب توسط رزینهای سختیطراحی و ساخت دستگاه  -
Purolite 

 ... و Watersafe, Watertekهمچون  یونهای تبادل های دیونایزر مبتنی بر رزینطراحی و ساخت دستگاه  - 

  ,Wavecyber, Matrin .های شنی و کربنیطراحی و ساخت فیلتر   -

 ... و Ozomax, Trojan, Philips, Wyckomarمانند  . UVهای کلرزنی، تزریق ازن، کننده سیستم تأمین  - 

هدای رسدوب و خدوردگی، مدواد     زدا، بازدارندده  کننده مواد شیمیایی در صنعت آب و فاضالب )اندواع رسدوب    تولید و تأمین - 

 ,Flocon 260, Avista, Genesysاز برنددهای معتبدری همچدون     و ...( معکوسشدو و پداک کنندده ممبدران اسدمز     شست

Dequest ... و 
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 ,Filmtec, Toray, CSMاز معروف ترین برند های دنیدا مانندد    های آب و فاضالبتامین کلیه تجهیزات مورد نیاز طرح - 

Hydranautics, codline, wavecyber, HM, ROPV, Fedco, Lowara, Ebara, Grundfos,    ... و 

شدی و  ای تفریحدی، ورز هد های فنی در امور پاالیش انواع آبهای آشامیدنی، آب مورد استفاده درمکانمشاوره و تهیه پروپوزال - 

 .های مورد استفاده جهت موارد خاصصنعتی، آب

 

 

 ر زمتنص ساهت انواع  ص متهن توفتص االآار همکاری با آنان  تبت ت برهت از م مو ص های

 را  اشلص است: بوسلر یمپ

 سیستمنوع  مجموعهنام  ردیف

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی ساختمان جدید شهرداری استان قم 1

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی ساختمان جدید استانداری 2

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی اتحادیه کارگری 3

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی مخابراتاتحادیه  4

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی اتحادیه خرازان 5

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی اتحادیه فرش 6

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی اتحادیه صافکاران و نقاشان 7

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی اتحادیه پوشاک و تریکو 8

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی اتحادیه مسکن فرهنگیان ) پروژه پیامبر اعظم )ص( ( 9

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی 21پروژه مسکن مهر  10

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی 19پروژه مسکن مهر  11

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی 42پروژه مسکن مهر  12

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی 41 پروژه مسکن مهر 13

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی 32پروژه مسکن مهر  14

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی 1پروژه مسکن مهر  15

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی 20پروژه مسکن مهر  16

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی 40پروژه مسکن مهر  17

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی مسکن مهر بسیجیان سپاهپروژه  18
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 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی پروژه پیام نصر قم 19

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی واحدی 91و  104پروژه  20

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی موسسه عمران نور گستر ) هزاره نهم ( 21

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی زائرسرای دادگستری 22

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی صنایع گستر کویر طالئی 23

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی تعاونی مسکن جهاد کشاورزی 24

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی پروژه مسکن مهر مخابرات 25

 آتش نشانیبوستر پمپ آبرسانی یا  پروژه شکیل  سازان جاوید 26

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی پروژه پیشگامان فن اندیش 27

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی پروژه نشاط 28

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی پروژه والفجر 29

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی پروژه مسکن مهر انصار 30

 آبرسانی یا آتش نشانیبوستر پمپ  21پروژه مسکن مهر  31

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی 19پروژه مسکن مهر  32

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی 42پروژه مسکن مهر  33

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی 41پروژه مسکن مهر  34

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی شرکت دخان صنعت نیل 35

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی شرکت کیان الیاف 36

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی شرکت جهان تاب 37

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی شرکت نور لوله قائم 38

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی شرکت نوین تصفیه 39

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی شرکت باران طبیعت 40

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی خدمت شرکت ارمغان خوش 41

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی شرکت پاالیش آب 42

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی شرکت انبوه سازان کبیر 43

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی شرکت کیمیا پلی استر 44

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی شرکت مهتاب نوش 45

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی سان تصفیهآب  46

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی آسمان تصفیه آویژه 47

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی صنایع گستر کویر طالئی 48



 

 (                                                       5918)شماره ثبت  شرکت میهن تصفیه

                                                                                                                                                              نصب و راه اندازی سیستم های تصفیه و ضدعفونی آب          ,ساخت ,طراحی 

                                                                                                                     

   
 

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی حوزه علمیه خواهران 49

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی مهندسی برق صنایع 50

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی پارس لطیف 51

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی خانه تاسیسات شهر 52

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی الکترو پمپ اسحقی 53

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی آقای عباسی 54

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی مهندس نصرتی 55

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی آدینهآقای  56

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی آقای طالبی 57

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی آقای آشتیانی 58

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی آقای مال مسلم 59

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی آقای رستم وند 60

 پمپ آبرسانی یا آتش نشانیبوستر  آقای جواد شایگان 61

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی سلیمانی 62

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی ذیه فروشانغاتحادیه ا 63

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی عطرین نخ 64

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی میر جانی 65

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی پارسا 66

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی لنگرود –میرزایی  67

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی لنگرود –میرزایی  68

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی )اکبری( 3کوثر  69

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی پروژه آرین )عباسی( 70

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی مهندس شریف 71

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی سراجی 72

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی سراجی 73

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی مهندس برقراری 74

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی مهندس برقراری 75

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی سلطانی 76

 نشانیبوستر پمپ آبرسانی یا آتش  سلطانی 77

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی فرخ پی 78
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 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی سعادتی فردویی 79

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی شهرداری منطقه یک 80

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی تهرانی 81

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی بادینلو 82

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی خلیلی –کار نو تهویه  83

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی خلیلی –کار نو تهویه  84

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی سلطانی 85

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی سلطانی 86

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی معارف وند 87

 یا آتش نشانیبوستر پمپ آبرسانی  کوشا کارتن 88

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی نهاده های دامی جاهد 89

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی 1پروژه کاشانه  90

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی 2پروژه کاشانه  91

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی پروژه ساالریه 92

 نشانی بوستر پمپ آبرسانی یا آتش آقای قیاسی 93

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی هتل ام البنین 94

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی آقای سعادتی بلوار دانش 95

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی آقای سنگتراشان 96

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی شعبانی -آقایان اسالم پناه  97

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی 1فاز  –واحدی جامعه المصطفی  500مجتمع  98

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی شرکت آتش نبرد )آقای نصیری( 99

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی مجتمع خاتم االنبیا پردیسان )آقای ابراهیمی( 100

 آتش نشانی بوستر پمپ آبرسانی یا هنرمند -آقایان صفری  101

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی )آقای اسماعیلی( 7امین  102

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی فردعباسی  –پروژه آقای مهدوی  103

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی واحدی ممتازین )شارپی( 192مجتمع  104

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی )شارپی( اساتیدواحدی  24مجتمع  105

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی واحدی فرهنگیان شماره هفت 300مجتمع  106

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی آقای حجازیواحدی  41پروژه  107

 بوستر پمپ آبرسانی یا آتش نشانی دوانی - آقای اسماعیلیواحدی  47پروژه  108
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