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 فهرست مطالب

1. معرفی  شرکت

2. استاندارد ها و گواهینام های اخذ شده

3. برخی از پروژه ها ی انجام شده

4. رضایتنامه از کارفرمایان محترم
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شرکت سهند ژنراتور ایرانیان فعالیت رسمی خود را در زمینه واردات، تولید، عرضه، فروش و خدمات پس از 

فروش دستگاه های دیزل ژنراتور در ایران با دریافت گواهی نامه بین المللی از شرکت آمریکایی کامینز 

(CUMMINS در سال )است.خورشیدی آغاز نموده  ۶۵۳۱ 

 ENERGY  ،کشور انگلستان POWERLINK در حال حاضر شرکت نماینده انحصاري شرکتهاي
کشور ایتالیا، POWERLINK کشور چین، WEICHAI چینو  BAUDOUINفرانسھ میباشد. 

شرکت دارای مجموعه ای مجهز به تکنولوژی باال واقع در قسمت مرکزی شهر تهران می باشد که شامل 

 ”۶، پالک ۹۲متری فتح، خیابان فتح  ۱۳تهران، بزرگراه  “انبار وسیع و مکانیزه واقع در  نمایشگاه، کارخانه و

است و امکان انبار دستگاه های متعدد و متنوع از برندهای ذکر شده و همچنین قطعات یدکی و لوازم مصرفی 

 آنها را فراهم می آورد.

ربه در این صنعت می باشد و گردآوری امکانات، این مجموعه دارای متخصصین با تجربه و زبده با سال ها تج

انجام خدمات فنی، سمینارهای تخصصی، آموزش های الزم جهت اپراتوری، تعمییر و نگهداری دستگاه ها به 

 مشتریان را با باالترین کیفیت ارائه می دهد.
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انجام شدهبرخی از پروژه های   

لیست بعضی از مراکز، موسسات و شرکت هایی که افتخار همکاری با آنها را تا به حال داشته ایم عبارتند از

 نیروگاه / مولد مقیاس کوچک

o کربالی معلی

o )حکمیه ) بزرگترین نیروگاه پایتخت

 پروژه های نفتی

o چین نفت شرکت - SINOPEC یاداوران نفتی میدان در فعال

o مرجان نفتی سکوی

o فروزان نفتی سکوی

o کیش تک پترو گلوبال شرکت نفتی سکوی

o فارس خلیج ساحل کیان پترو نفتی سکوی

o عباس بندر فارس خلیج ستاره بنزین پاالیشگاه

o پرشین ساحل فرا حفاری و دریایی و غواصی خدمات شرکت

o شرکت گاز استان تهران

o شرکت گاز استان البرز

 ساختمانیپروژه های

o ساختمان دیباجی –ناحیه یک  -آب و فاضالب منطقه یک

o موسسه شهید رجایی 

  پروژه نیروگاه کربال

 دوگاز  بلوار با همت بزرگراه تقاطع پروژه

 پروژه پل جناح

 پروژه عسلویه

کاروانسرای سنگ پل پروژه

۸

 نیروگاه 5 مگاواتی پارچین



 ۶پروژه کلهر

  ۹پروژه کلهر

 پروژه بوشهر

  نازی آبادپل پروژه

 پروژه سازمان قضایی

  4پروژه گیت

 پروژه کنگان

  شهید صدرپل پروژه

 پروژه پل طبیعت

 پروژه شهید حکیم

 پروژه ثامن االئمه

 )پروژه مصالی امام خمینی )ره

 پروژه اراضی عباس آباد

o زیر مجموعه قرارگاه خاتم االنبیاء(موسسه عمران ساحل(

o االنبیاء()زیر مجموعه قرارگاه خاتم موسسه دریا ساحل

o زیر مجموعه قرارگاه خاتم االنبیاء(یانشرکت پترو پایدار ایران(

o 444تنی صف  444پروژه کشتی

o شرکت صدرا( پروژه پل روگذر دریاچه ارومیه(

o شرکت راه و ساختمانی سنگ و کوه

 دانشگاه ها

o  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات -دناوارشرکت

o دانشگاه پیام نور 

o دانشکده مدیریت تهران

o دانشگاه امام صادق

o خوابگاه دختران -دانشگاه امام صادق

o خوابگاه پسران -دانشگاه امام صادق

صنایع غذائی

o شکالت فرمند

o فراورده های لبنی و بستنی رامک

o صنایع غذایی شیالنه

o مرغداری غیاثوند

o مرغداری بروجردی

o  مرغ مادر درخشانشرکت

o  مرغ مادر توکلیشرکت

o الرج درخشان مرغداری
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o مرغداری آقای حاج رمضان فکوری

o تن ماهی بریس کارخانه

o غذائی مائده صنایع

o  غذائی گل هاصنایع

o  دامدارانشرکت

o (رستوران سوپر استار )خیابان ولیعصر

o انمرغداری خوش خال زنج

بیمارستان ها

o  بیمارستان سر لشکر منفرد نیاکی اهواز نزاجا

ارتش ) افتخار همکاری در اواخر  ۳75 -

سال گذشته را داشتیم(

o افتخار همکاری در اواسط سال گذشته را داشتیم(  ارتش -بیمارستان منطقه ای کرمانشاه نزاجا (

o بیمارستان بیستون کرمانشاه

o بیمارستان فرمانیه

o سعادت آباد( تهران پارسیان بیمارستان ( 

o بیمارستان یاس درمان تهران 

o ستان خاتم االنبیاءبیمار

o )مرکز فوق تخصصی کوثر ) حصارک کرج

o  پروفسور سمیعی( (علوم مغز و اعصاب ایران بیمارستان

o بیمارستان پاس واقع در بلوار کشاورز

o  بیمارستان کرمان

o بیمارستان دیابت غرب تهران

o بیمارستان امام خمینی کرج

o بیمارستان منطقه ای شهریار

o  ع( تربت حیدریهدرمانگاه موسی بن جعفر(

پمپ بنزین ها

o پمپ بنزین دهکده المپیک

o پمپ بنزین میدان نماز اسالمشهر 

o پمپ بنزین ورامین

o  پل گیشا ( ۶۳۹پمپ بنزین جایگاه (

 صنعت
o  شانگهای الکتریک 

o زاگرس کارتن 

o صنایع ورق های پوشش دار تاراز

o کارخانه اسید زنجان 
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تاالرهای پذیرائی

o  کرجتاالر پذیرائی سپیده

o تاالر پذیرائی الماس کرج

o تاالر پذیرائی دریای نور

o باغ تاالر کاظمی

o )باغ تاالر شهرداری ) سعید آباد شهریار

o تاالر پذیرایی عقیق کرج

شرکت های تعاونی

o  تعاونی ایران خودروشرکت

o  تعاون مسکن کارکنان ایران خودروشرکت

o  تعاونی مسکن فرهنگیانشرکت 

o  مسکن غدیر خمشرکت تعاونی

o اسالمشهر -نمایندگی شرکت هیوندا

o  خط سبزتعاونی شرکت

 هابانک

o بانک مرکزی

o بانک دی

o کارگزاری پارسیان

هتل ها

o هتل تهران درسا

o هتل پرشیا

o هتل لواسان

ها خانه سفارت

o سفارتخانه کویت

o سفارتخانه چک 

o  بلغارستانسفارتخانه

o  دارالسالم بروئنیسفارتخانه
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پروژه پل طبقاتی صدر

پروژه پل جناح
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پروژه پل طبیعت

دریاچه چیتگرپروژه 
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مصلی امام خمینی پروژه 

اراضی  عباس آبادپروژه 
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مترو میالدپروژه 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارسپروژه 
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برج میالدپروژه 
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 رضایتمندی ها
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