
 

 

   

 به نام خدا

بهره گیری از متخصصین با تجربه و پرسنل فنی مجرب در زمینه مشاوره شرکت هیراد  صنعت آسانبر با نام تجاری هیراد آسانسور با 

نسور های مسافربر ، آسا  انواع نوسازی و سازی باز ، ونگهداری سرویس ، تعمیرات ، اندازی راه ، نصب  ، طراحی ،ساخت ، فروش ،

تاسیس و شروع به کار نموده و با  386۱سال  در پله برقی فعالیت مینماید باالبر و و انواعباربر   بیمارستانی ، صنعتی ، خودروبر ،

 رعایت ضمن  وزارت صنایع و معادن از پروانه طراحی مونتاژ و پله برقی و نیز با کسب سندیکای آسانسور عضویت رسمی در

ی با بهره گیری از دانش فنی روز و نیروی متخصص افتخار دارد که کیفیت، ایمنی و رضایت مشتری را هدف اصلی مل استانداردهای

 .استمرار فعالیت خود قرار داده است

 .تکیفی زیر را سرلوحه سیاستگذاری و برنامه ریزی خود قرار داده اس اهدافین شرکت ا

  افزایش رضایت و اعتماد پایدار مشتری با کیفیت برتر بطور مستمر 

 ارتقا کیفیت خدمات ارایه شده با توجه به نیازها و خواسته های مشتریان 

  به مشتریان طبق قرارداد منقعده خدماتعرضه به موقع 

 و پله برقی و باالبر ها جهت دستیابی به کیفیتی بی نظیر. تامین اقالم و تجهیزات و ماشین آالت کارآمد و بروز در پروژه های آسانسور 

 ارتقا ایمنی و سالمت کارکنان از طریق پیاده سازی قوانین و الزامات ایمنی و بهداشت و نظارت مستمر بر رعایت آن 

 و افزایش سهم شرکت از بازار دستیابی به بازارهای جدید در منطقه 

 و الزامات قانونی و تعیین شده تعهد به رعایت قوانین و مقررات 

 جذب و حفظ مشتری با خدمات فوق العاده ارزشمند ماموریت:

 خدمات آسانسوریفروش ،نصب و ترین و محترم ترین شرکت تبدیل شدن به موفق  چشم انداز:

 استانداردهای جهانیارتقای جایگاه شرکت به یک واحد خدماتی معتبر با تاکید بر کیفیت،ایمنی و رسیدن به  خط مشی سازمانی:

 در ادامه تعدادی از پروژه های اجرایی توسط شرکت به استحضار حضورتان اعالم می گردد:



 

 

 پروژه های دولتی

 شهرداری منطقه یک  شرکت کنترل ترافیک تهران اشتهارد، شرکت مدی تک سیس 

 سازمان فرهنگی و هنری شهرداری مناطق تهران  سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران وزارت ورزش

 (  NITCشرکت ملی نفتکش ) سازمان راهداری امام زاده صالح 

 شرکت ملی صنایع مس ایران  8شهرداری ناحیه  مدرسه طلوع سبز

 سفارت روسیه  1مجموعه ورزشی دزاشیب ،شهرداری منطقه  1شهرداری منطقه 

 شرکت دخانیات  وزارت ورزش و جوانان  پاساژ صوراسرافیل

 معاونت شرکت کنترل ترافیک تهران شرکت اروند پالستیک  بانک رسالت

فروشگاه رفاه   قرارگاه پدافند هوایی –دانشگاه خاتم االنبیا  خانه کشتی ایران  

 شرکت پارس کار شرکت کارآفرینی شکوه ایثار فرهنگسرا گلستان

 شرکت کارآفرینی شکوه ایثار پژوهش های علمی و صنعتی ایرانسازمان  فرهنگسرا  شهر 

 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ایپو شگامانیپ  هیتوسعه سرماشرکت  فرهنگسرا خاوران 

 ایپو شگامانیپ  هیتوسعه سرماشرکت  ستایو ایماد ارشرکت  فرهنگسرا  انقالب

 ستایو ایماد ارشرکت  پرتو روشن یدرمان یشرکت بهداشت فرهنگسرا  انتظامی

پرتو روشن یدرمان یشرکت بهداشت میزع کیالکترون عیشرکت صنا فرهنگسرا  سرو  

 شرکت پارس کار انیرانیشرکت رهنگار هوشمند ا فرهنگسرا  انقالب

 فرهنگسرا  تئاتر تهران فرهنگسرا  بهمن فرهنگسرا  اندیشه

 موزه امام علی)ع( فرهنگسرا  ارسباران پاساژ الماس بلورین

 فرهنگسرا  فن آوری اطالعات موزه دکتر شریعتی دیوان محاسبات کشور

 فرهنگسرا  بهاران فرهنگسرا  پردیس تئاتر تهران پاساژ ثامن

 فرهنگسرا   مهر موزه دکتر بهشتی بانک ایران زمین    

 فرهنگسرا  عطار فرهنگسرا  اخالق شرکت اتحادیه نوین

 باشگاه استیل آذین شهرداری منطقه یک       8امام زاده اسماعیل چیذر، شهرداری منطقه 

  7اورند پالستیک –ایران خودرو  KETTERINGفرودگاه امام خمینی، انبار اشتهارد-فارمد پالست یشرکت پزشک   

 شرکت ایران خودرو  شرکت پارس اشن                                            اشتهارد-ایمیشرکت نوافارمد ک

 اشتهارد(                                                                                 -شرکت مدی تکسیس شعب ساندویج هایدا محمود آباد, هتل رضوی   

موسسه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه  

 روستایی(

 

 فارمراشتهارد کرج , شرکت دارو سازی 

 



 

 

 

 کششی:های آسانسور رزومه 

 .دستگاه40سرویس و نگهداری آسانسورهای شهرداری منطقه یک  ،جنرال سرویس  

 .                جنرال سرویس  ، سرویس و نگهداری آسانسورهای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری مناطق تهران           

 .دستگاه43(  NITCونگهداری آسانسورهای نفتکشهای شرکت )جنرال سرویس ، سرویس  

 دستگاه. ۱0جنرال سرویس  ، سرویس و نگهداری آسانسورهای شرکت ملی صنایع مس ایران 

 دستگاه.. 2جنرال سرویس  ، سرویس و نگهداری آسانسورهای سفارت روسیه 

 دستگاه. ۱0اری آسانسورهای شرکت دخانیات جنرال سرویس  ، سرویس و نگهد

 نفره ) معاونت شرکت کنترل ترافیک تهران(6توقف  ۱3دستگاه آسانسور  3نصب ، سرویس  ونگهداری

 قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء( –نفره )دانشگاه خاتم االنبیا  8توقف  5نصب و سرویس  و نگهداری یک دستگاه آسانسور روملس   

 رکینگ ها )شرکت کنترل ترافیک تهران(سرویس و نگهداری آسانسورهای تعدادی از پا

 نفره ) سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران(. 6توقف  4نصب ، سرویس و نگهداری  دو دستگاه آسانسور کششی 

 )موسسه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی(نفره 6توقف ۱2دستگاه آسانسور کششی  یکنصب ، سرویس و نگهداری 

 (.خیابان دمشق ,سازمان راهداری-نفره )ولیعصر 8توقف  ۱8نصب ، سرویس و نگهداری  چهار دستگاه آسانسور کششی 

 (.8نفره) کامرانیه , شهرداری ناحیه  8توقف  7یک دستگاه آسانسور کششی  نصب ، سرویس و نگهداری 

 (.۱نفره ) مجموعه ورزشی دزاشیب , شهرداری منطقه  8توقف  7دارای  ROOMLESSنصب ، سرویس و نگهداری  دو دستگاه آسانسور کششی  

  (نفره ) خیابان سئول , وزارت ورزش و جوانان 6توقف  5راه اندازی ، سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی  

 نفره ) بلوار آفریقا , شرکت اورند پالستیک (. 8توقف  9نصب ، سرویس و نگهداری  دو دستگاه آسانسور کششی  

 نفره ) راه آهن , خانه کشتی ایران (. 8توقف  ۱2نصب ، سرویس و نگهداری  دو دستگاه آسانسور کششی  

 نفره ) اشتهارد کرج , شرکت مدی تک سیس (. 8توقف  7نصب ، سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی  

 (. پاساژ ثامننفره )  ۱3توقف ۱4دستگاه آسانسور کششی  4نصب ، سرویس و نگهداری  

 (. ) شهرک پاسارگاد سعادت آباد نفره 6توقف 6دستگاه آسانسور کششی  50نصب ، سرویس و نگهداری  

 (.ت آبادمجتمع نگین فراز سعادنفره ) 6توقف 9دستگاه آسانسور کششی  8نصب ، سرویس و نگهداری  

 توقف  نفره ) سئول , وزارت ورزش (. 6دستگاه آسانسور کششی  3استاندارد سازی و سرویس و نگهداری  

 نفره ) تجریش , امام زاده صالح (. ۱0توقف  ۱2اری  دو دستگاه آسانسور کششی راه اندازی، سرویس و نگهد 

 مدرسه طلوع سبز( –نفره) جنت آباد شمالی  6توقف  5نصب ، سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور کششی  

 (.۱نفره ) کاشانک , شهرداری منطقه 6توقف  3نصب ، سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور کششی  

 

 



 

 

 

 پاساژ صوراسرافیل( -بازار –دستگاه پله برقی )سرهنگ محسنیان  6دستگاه آسانسور و  6ویس  ونگهداری سر

 برج کامرانیه(–دستگاه ویلچربر )مهندس زارع  4 –توقف ۱0دستگاه آسانسور گیرلس 8سرویس ونگهداری 

 (.۱شهرداری منطقهنفره ) پارکینگ باهنر,  8توقف  7راه اندازی نگهداری دو دستگاه آسانسور کششی 

 دستگاه آسانسور )فروشگاه رفاه(8سرویس ونگهداری 

 سرویس و نگهداری  پنج دستگاه آسانسور کششی)بانک رسالت(

 سرویس و نگهداری  دو دستگاه آسانسورکششی )بانک کشاورزی(

 (78سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )شرکت خدمات پشتیبانی مهر 

 اشتهارد(-دستگاه آسانسور کششی )شرکت پزشکی فارمدسه سرویس و نگهداری  

 سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )شرکت توسعه پترو ایران کیش (

 (شیپتروگاز گلوبال ک ایشرکت آرسرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )

 اشتهارد(-ستفارمد پال یشرکت شرکت پزشکدستگاه آسانسور کششی )دو سرویس و نگهداری  

 اشتهارد(-ایمیشرکت نوافارمد کسرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )

 سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )بیمارستان اشرفی اصفهانی(

 سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )شرکت پارس کار(

 ینی شکوه ایثار(سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )شرکت کارآفر

 سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران(

 (ایپو شگامانیپ  هیتوسعه سرماسرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )شرکت 

 (ستایو ایماد ارسرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )شرکت 

 (پرتو روشن یدرمان یشرکت بهداشتدستگاه آسانسور کششی )سرویس و نگهداری  یک 

 (میزع کیالکترون عیشرکت صناسرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )

 (انیرانیشرکت رهنگار هوشمند اسرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی)

 سرویس و نگهداری  سه دستگاه آسانسور کششی )فرهنگسرا گلستان(

 نگهداری یک دستگاه آسانسور کششی )فرهنگسرا  شهر(سرویس و 

 سرویس و نگهداری  دو دستگاه آسانسور کششی )فرهنگسرا خاوران(

 سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )فرهنگسرا  انقالب(

 سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )فرهنگسرا  انتظامی(

 ور کششی )فرهنگسرا  سرو(سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانس

 دستگاه آسانسور کششی )فرهنگسرا  تئاتر تهران( سرویس و نگهداری  شش

 



 

 

 

 )موزه امام علی)ع( (سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی 

 سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )فرهنگسرا  فن آوری اطالعات(

 )فرهنگسرا  بهاران(.سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی 

 سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )فرهنگسرا   مهر(

 سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )فرهنگسرا  عطار(

 سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )فرهنگسرا  بهمن(

 سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور کششی )موزه دکتر شریعتی(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رزومه آسانسورهای هیدرولیک

 (.باشگاه استیل آذین نفره )  6توقف  3یک دستگاه آسانسور هیدرولیک ، سرویس  و نگهداری صب ن

 (  7اورند پالستیک –تن ) ایران خودرو ۱,5توقف  4چهار دستگاه آسانسور هیدرولیک باری ، سرویس  و نگهداری صب ن

 ) ایران خودرو ( نفره 6توقف  3آسانسور هیدرولیک یک دستگاه ، سرویس  و نگهداری نصب           

 یک ( نفره ) شهرداری منطقه  8توقف  4یک دستگاه آسانسور هیدرولیک  ، سرویس  و نگهداری نصب 

 نفره ) فرودگاه امام خمینی ( ۱3ف توق 4دو دستگاه آسانسور هیدرولیک سرویس  و نگهداری  ،نصب 

 توقف ماشین بر )شریعتی , شرکت پارس اشن (. 3نصب ، سرویس  و نگهداری یک دستگاه آسانسور هیدرولیک  

 تن ) گرمسار , پارس اشن(. ۱توقف  4نصب ، سرویس  و نگهداری یک دستگاه آسانسور هیدرولیک  

 (.8اسماعیل چیذر , شهرداری منطقه  نفره ) امام زاده ۱3توقف  2نصب ، سرویس  و نگهداری یک دستگاه آسانسور هیدرولیک  

 نفر) محمود آباد, هتل رضوی ( 6با ظرفیت  PANORAMICتوقف  3نصب ، سرویس  و نگهداری دو دستگاه آسانسور هیدرولیک  

 انسور هیدرولیک ماشین بر در اهواز(توقف ماشین بر )آس 3نصب ، سرویس  و نگهداری یک دستگاه آسانسور هیدرولیک                

 (.تهارد کرج , شرکت دارو سازی فارمدنفره ) اش 6توقف  4نصب، سرویس  و نگهداری یک دستگاه آسانسور هیدرولیک               

 تجریش( –نفره  )شهرداری منطقه یک  ۱0توقف  4نصب ، سرویس  و نگهداری یک دستگاه آسانسور هیدرولیک            

 نفره )دیوان محاسبات کشور( 6توقف  3تگاه آسانسور هیدرولیک نصب ، سرویس  و نگهداری یک دس           

 نفره )شرکت اتحادیه نوین( 6توقف  3نصب ، سرویس  و نگهداری دو دستگاه آسانسور هیدرولیک            

 سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور هیدرولیک )فرهنگسرا  ارسباران(.          

 یک دستگاه آسانسور هیدرولیک )فرهنگسرا  پردیس تئاتر تهران(سرویس و نگهداری            

 سرویس و نگهداری  یک دستگاه آسانسور هیدرولیک )فرهنگسرا  اندیشه(          

 نصب ، سرویس  و نگهداری یک دستگاه باالبر هیدرولیک )بانک ایران زمین(          

 اشتهارد(-هیدرولیک )شرکت مدی تکسیسنصب ، سرویس  و نگهداری یک دستگاه باالبر          

 .نصب ، سرویس  و نگهداری ده دستگاه باالبر )شعب ساندویج هایدا(         

      

 


