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  ی گذار   هیسرما  یمشاوره   نه یمجرب در زم  یمشاور پرناک با کادر  نیمهندس

  ی خدمات مشاوره  یائهبر آن دارد تا با ار  یسع  یصنعت  یها دواح   یو راه انداز 

کالن   یدر بخش ها یگذار  هیسرما انیبه متقاض یو کاربرد حیصح ق،یدق

  از . هدف  ندیآ  لیمهم نا  نیموفق به ا  یر یکمک کرده تا در مس  یو جزئ

نیاز سرمایه گذاران و صاحبان طرح های   این گروه، پاسخگویی به  ایجاد 

چنین استفاده بهینه  تولیدی، به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه و هم

 .از منابع و امکانات موجود می باشد 

 

ارائه مشاوره گروه  نیا  نیمشاور  گروه با  در    یو تخصص  یفرد   ،یشرکت 

ها سرما  یبخش  ته  یعتصن  ی گذار   هیمختلف  تدو  هیشامل  طرح    نیو 

تاس  ،یهیتوج جواز  بردا   ع،یصنا  سی اخذ  بهره  سنج  ،یپروانه    ی امکان 

و    ،یصنعت  یواحدها  شرکت  مدثبت  پ  مانیپ  تیریبرند،    ی مانکار یو 

  ی راه انداز   ،یآالت صنعت  نیو فروش ماش  دیرمشاوره خ   ،یصنعت  یواحدها 

تا از همان مراحل اولیه پیدایش    دهیباشد اهتمام ورز  یو . . . م  دی خطوط تول

گذاران را با   هیطرح، دوران اجرا و سپس در زمان بهره برداری کامل، سرما

شان    یبه هدف اصل  دنیرس  یبرا   یحضور   مشاوره  ینشست ها  یبرگزار 

 .کند  ییراهنما

 

طرح 
توجیهی

ثبت و 
تغیرات 
شرکت

سرآمد 
گیتی 
پرناک

مدیریت 
پیمان و 
پیمانکاری

جواز 
تاسیس

پروانه بهره 
برداری

جواز 
ساخت و 
پایانکار

 درباره ما 
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 جواز تاسیس ✓

 پروانه بهره برداری  ✓

 

 
 
 

 طرح توجیهی  ✓

 ثبت شرکت  ✓

 

 

 

 کار   جواز ساخت و پایان ✓

 مدیریت پیمان ✓

 پیمانکاری  ✓

 

 
 

 

 

 خدمات ما 
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 واحدهای صنعتی  جواز تاسیس 

 
 ، معدن و تجارت از سازمان صنعت سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 تولید مکمل های دارویی و غذایی _ نیبلوط راد شرکت فرداد 

 
 سازمان صنعت، معدن و تجارت  از سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 بلوط  شرکت البرز  

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 ت و خشکباربسته بندی حبوبا _ داران  انبار ید یحم ی آقا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 و هواساز   تولید محصوالت فلزی فن کوئل  _ رزنبرک  داریشرکت ف 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی _ ی بو رنگ و ی آقا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیشنامه و اخذ جواز تاسرسپ می تنظ 

 تولید اسانس های غذایی طبیعی  _  مهرگان  داریف نیشرکت پرپ 

 

 مشتریان ما 
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 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 تولید سازه های پیش ساخته بتنی  _ ناوند یم ی آقا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 تولید سازه های فلزی  _ پارس  شرکت عمران پندار 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 تولید آبمیوه  _ نوآور آرش شرکت  

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 ای بدون گاز نوشیدنی هتولید  _ ریدلپذ  یآقا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی _ یفراهان پارس دکتر یبهداشت یش یآرا یی دارو ع یشرکت صنا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 تولید تجهیزات پزشکی _ ان یرانیشرکت آراد طب ا 
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 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 تولید میزهای اداری، درب و پنجره های چوبی _ یصدر ی آقا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 چاپ و تکمیل پارچه   _ شرکت ترمه رنگ ماهان 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 تولید انواع ژله   _ آباد  د یرش  کخواه ین ی آقا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 بسته بندی حبوبات و خشکبار  _ یاحمد  یآقا 

 
 ت ت، معدن و تجاراز سازمان صنع سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 تولید انواع شیرینی های نیمه آماده  _ ی بهلول ی آقا 

 
تاش    انیشرکت دااز سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ

 تولید بلوک های بتنی  _ الوند 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 حبوبات و خشکبار ی ند بسته ب _ مقصودی آقای  

  

 

 

 



  
  

8 

 سرآمد گیتی پرناک 

 سرآمد گیتی پرناک 

 34267200-026 

www.parnak.co 

  

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 بسته بندی چای، قند و شکر  _ الملل ن یفربود ب  دهیشرکت شاه 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 ایگسترکهن تجربه و پو  مت سال ییموادغذا یو بسته بند   د یتول یشرکت تعاون  

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 چاپ و تکمیل پارچه  _ فرهادفر ی آقا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 بسته بندی برنج و غالت  _ ی طائب یآقا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 تولید تجهیزات پزشکی  _ پژوهان خاتم  ت یفی شرکت ک 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 تجهیزات پزشکی سالمت کاران   شرکت 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 تولید ظروف یکبار مصرف پالستیکی _ مهر شرکت نرگس پالستیک  
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 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی _ شرکت مکث بهداشت دلتا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 شرکت گیتی گستر پاک نام  

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 تولید انواع ساندویچ نیمه آماده   _ شرکت خرم گوهر اکباتان 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 شرکت نور ابرار  

 
 جارت از سازمان صنعت، معدن و ت سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 طبی تولید انواع تشک های  _ قای مهدوی آ 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 تولید قطعات تراکتور  _ قای طاهریآ 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 تولید دستمال کاغذی و پوشک بچه  _ قای مهرجویی آ 
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 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 های ضد عفونی کننده تولید محصوالت شوینده و محلول  _ شرکت تولیدی چرم ارا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 بسته بندی عسل و خرما _ صنعت فرتاک نیشرکت سور 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 بازیافت الستیک _ یقبول ی آقا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 چاپ آفست روی فلزات _ البرز د یشرکت اعتماد پوشش ام  

 
 و تجارت از سازمان صنعت، معدن  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 تولید قطعالت خودرو  _ یشناس گرگان د یوح  یآقا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ

 تولید انواع دبه های دهن گشاد   _ فروش  ر یحر یآقا

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 ف آرایشی و بهداشتیتولید محصوالت ظرو _ ی قیصد  ی آقا 
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 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 تولید گرانول و کامپاند پلیمری _ کوثر مریپل م یشم یشرکت مهندس  

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 میوه تولید انواع آب _ ا یشرکت کشت و صنعت بهن 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 تولید تجهیزات پزشکی  _ سالمت  ریشرکت آرمان اکس 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 ی پزشک زات یتجه د یتول _ سالمت ت یریشرکت آرمان مد  

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیاسپرسشنامه و اخذ جواز ت می تنظ 

 تولید لوله های پلی اتیلن  _ فیشر مر یشرکت اتصال پل 

 
  _ماهنوش رخ پارسی از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ

 تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی

 
 ارت از سازمان صنعت، معدن و تج  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 تولید محصوالت شوینده  _ انیپارس  مریشرکت جام پل 
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 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 تولید سموم شیمیایی  _  ریاکس انیشرکت مهر پارس  

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 پالستیکی پالت های تولید  _ ن یرامیشرکت پ 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 تولید دیگ بخار، لباسشویی های صنعتی  _ وش پارسیانکایرا ان یآداک کشرکت  

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 ت دارویی تولید محصوال  _ مهر نی شرکت توسعه تجارت پرش  

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 تولید المپ های روشنایی _ سالمت شتاز یپ نیشرکت آرو 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ

 تولید انواع اتصاالت لوله از .... آهنی  _ یقشقائ یآقا

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیاز تاسو اخذ جو پرسشنامه می تنظ 
 بسته بندی عسل و روغن های گیاهی  _ ی الطاف ی آقا 
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 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 بسته بندی حبوبات و خشکبار _ ان یعیشف ی آقا 

 
 ، معدن و تجارت از سازمان صنعت سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 تولید نورد گرم فوالد  _ فوالد باختر  نیشرکت آگر 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

  UPVCتولید درب و پنجره  _ آخوندان   ی آقا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 سب صنعتی واع چان _ ریصنعت تدب منیشرکت ا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی _ یممقان ی محمد حسن یحاج ی آقا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ

 تولید انواع ظروف استیل آشپزخانه   _ فر  یبرات  یآقا

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 تولید انواع صافی و فیلتر پالستیکی خودرو  _ یشاهور ی آقا 
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 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 آشپزخانه  ی انواع لوازم برق  د یتول _ ی اویخ ی رتیغ ی آقا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 UPVCدرب و پنجره  د ی تول _پور کومله  ف یس  یآقا 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 

 پرده  ی رو یگلدوز  _شرکت طراحان نقش و نگار رخسار  

 
 صنعت، معدن و تجارت  از سازمان سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 ی پزشک زاتیتجه  د یتول _  ریرکبیشرکت واال درمان ام 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 یو بهداشت ی شیمحصوالت آرا د یتول _ نی شفابخش آر ایمیشرکت ک 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ

 یو بهداشت ی شیمحصوالت آرا د یتول _گستر کاوش  کتای شرکت

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت  سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ 
 یی محصوالت دارو د یتول  _فارمد  تایآناه  ویشرکت ل 

 
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت سیپرسشنامه و اخذ جواز تاس می تنظ

 پاند پلیمری تولید کام _پویا پلیمر تهران  شرکت
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 بهره برداری پروانه 

 

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار 

 مکمل های دارویی و غذایی  _ فرداد بلوط رادینشرکت   

 
 وتجارت ن صنعت و معدن از سازما یاخذ پروانه بهره بردار 

 محصوالت آرایشی و بهداشتیتولید   _ یفراهان کتردپارس  یبهداشت یش یآرا یی دارو ع یصناشرکت  

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار 

 الملل ن یفربود ب  دهیشاهشرکت  

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار 

 تجهیزات پزشکی سالمت کاران شرکت   

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار 

 یکیمصرف پالست کباریظروف   د یتول _ نرگس پالستیک مهر  شرکت 

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار 

 تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی _ شرکت مکث بهداشت دلتا 

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار 

 ی هداشتو ب  یشیمحصوالت آرا د یتول _ اقای رنگ بوی 

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار 

 عسل و خرما یبسته بند  _ صنعت فرتاک ن یشرکت سور 



  
  

16 

 سرآمد گیتی پرناک 

 سرآمد گیتی پرناک 

 34267200-026 

www.parnak.co 

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یبهره برداراخذ پروانه  

 آماده  مهین چیانواع ساندو د یتول  _ شرکت خرم گوهر اکباتان 

 
 نعت و معدن وتجارت از سازمان ص یاخذ پروانه بهره بردار 

 کی الست افتیباز _ یقبول ی آقا 

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار

 چاپ آفست روی فلزات  _ البرز د یشرکت اعتماد پوشش ام 

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار 

 تولید انواع دبه های دهن گشاد  _ فروش   ریحر ی آقا 

 
 وتجارت  از سازمان صنعت و معدن یاخذ پروانه بهره بردار 

 کایدرن ذ یصنعت لذ  ن یشرکت سور 

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار 

 پارچه  ل یچاپ و تکم _ شرکت ترمه رنگ ماهان 

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار 

 و پوشک بچه  یتمال کاغذ دس   د یتول _ یی مهرجو ی آقا 

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار 

 ی خان یقبول ی آقا 

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار 

 کننده   یضد عفون های¬و محلول نده یمحصوالت شو د یتول _ شرکت چرم آرا  
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 معدن وتجارت از سازمان صنعت و  یاخذ پروانه بهره بردار 

 ر یاکس انیشرکت مهر پارس  

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یپروانه بهره برداراخذ  

 نورد گرم فوالد  د یتول  _ فوالد باختر  نیشرکت آگر 

 
 ن صنعت و معدن وتجارت از سازما یاخذ پروانه بهره بردار 

 کایدرن ذ یصنعت لذ  ن یشرکت سور 

 
 ن صنعت و معدن وتجارت از سازما یاخذ پروانه بهره بردار 

 حبوبات و خشکبار ی بسته بند  _ ان یعیشف ی آقا 

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار 

 یسلگ  ی آقا 

 
 از سازمان صنعت و معدن وتجارت  یاخذ پروانه بهره بردار 

 شرکت بسپار مانا تاو  
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 طرح توجیهی 

 
 ی بانک ی هیطرح توج 

 انبارداران  ید یحم یآقا 

 ی بانک ی هیطرح توج  

 ریدلپذ  ی آقا 

  

 ی بانک ی هیطرح توج 

 دآباد یرش  کخواه ین ی آقا 

 ی بانک ی هیطرح توج  

 تاش الوند  انیشرکت دا 

 ی بانک ی هیطرح توج  

 الملل ن یفربود ب  دهیشرکت شاه 

 ی بانک ی هیطرح توج  

 زنگنه  ی آقا 

 
 ی بانک ی هیطرح توج 

 الوند  اریشهرشرکت  

 
 ی بانک ی هیرح توجط 

 نرمه غرب البرز  نیشرکت تک 
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 ی بانک ی هیطرح توج 

 باورصاد  یآقا 
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 مدیریت پیمان و پیمانکاری 

 ی و صنعت  یعلم یسازمان پژوهش ها  

 حسن آباد خالصه  –  مرکز رشد واحد های فناوری 

 
 غرب  یمی ش  دهیشرکت پد  
 تی اشتهارد شهرک صنع  – نده یمحصوالت شو د یتول  

 
 لیو آناهید فارمد شرکت  
 شهرک صنعتی دارویی برکت   – یی محصوالت دارو د یتول  

 
 شرکت ترمه رنگ ماهان فرتاک  
 شهرک صنعتی نظرآباد   – پارچه  لیچاپ و تکم 

 
 شرکت فرآورده های مکث بهداشت دلتا  
 شهرک صنعتی اشتهارد – یو بهداشت ی شیمحصوالت آرا د یتول  

 
 ستیک مهر شرکت نرگس پال  
 شهرک صنعتی اشتهارد – یو بهداشت  یشیمحصوالت آرا د یتول 

 
 ادمانیشرکت سالمت کاران  
 شهرک صنعتی اشتهارد  –  یو بهداشت  یشیآرا 

  

 صنعت پرنا یم یشرکت ش 
 شهرک صنعتی نظرآباد –سلولزی   



  
  

21 

 سرآمد گیتی پرناک 

 سرآمد گیتی پرناک 

 34267200-026 

www.parnak.co 

 یمانکاریو پ  مانیپ ت یری مد  

 امیپ یچاه ی آقا یو فرهنگ  یی رایپذ  ،ی مجموعه اقامت 

 
 پوشش امید البرز  اعتمادشرکت  
 شهرک صنعتی اشتهارد  –  چاپ افست روی فلزات 

 
 تولیدی چرم آرا  شرکت 
 شهرک صنعتی اشتهارد   – تولید شوینده و محلول های ضدعفونی کننده  

 
 ی و بهداشتی پارس یششرکت صنایع دارویی آرا 

 د شهرک صنعتی سپهر نظرآبا – محصوالت آرایشی و بهداشتیتولید 

 

 

 تولیدی کاال آوران یاس سپیدهشرکت  
 شهرک صنعتی عباس آباد –  یو مصنوع  ی عیانواع اسانس طب ید یتول  

 
 اتصال پلیمر شریف شرکت  
 شهرک صنعتی اشتهارد  –  تولید کامپاند پلیمری  

 
 شرکت اسپادانا دارو مینا 

 شهرک صنعتی اشتهارد  – محصوالت آرایشی و بهداشتیتولید  

 
 رضا حسینی  محمد آقای سید 
 شهرک صنعتی نظرآباد   – تولید آبمیوه  

 
 شرکت برنا دام دارو  

 شهرک صنعتی سپهر نظرآباد  –  تولید واکسن حیوانی 
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 آقای رضایی 

 شهرک صنعتی نظرآباد –  بافندگی 

 
 ایستا صنعت الکا شرکت 

 شهرک صنعتی نظرآباد – یو مصنوع ی عیطباسانس تولید 

 
 شرکت ویرا واکسن

 شهرک صنعتی سپهر نظرآباد –  واکسن حیوانی  تولید  
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 واحدهای صنعتی جواز ساخت       

 
 جواز ساخت  

 شهرک صنعتی نظرآباد   –  ترمه رنگ ماهانشرکت  

 
  جواز ساخت 

 شهرک صنعتی نظرآباد   –  شیمی صنعت پرناشرکت  

 
 جواز ساخت 

 ی اشتهاردشهرک صنعت – سالمت کاران یادمان شرکت  

 
 جواز ساخت 

 شهرک صنعتی اشتهارد  –نرگس پالستیک مهر شرکت  

 
 جواز ساخت 
 شهرک صنعتی نظرآباد  –  آقای حسینی 

 
 جواز ساخت 

 شهرک صنعتی نظرآباد   – ایستا صنعت الکاشرکت  

 
 جواز ساخت  

 شهرک صنعتی نظرآباد  –  آقای توکلی 
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 جواز ساخت  

 شهرک صنعتی نظرآباد –  سورین صنعت فرتاک شرکت 

 
 جواز ساخت 

 شهرک صنعتی دارویی برکت   –  فارمد  د یآناه  ویلشرکت   

 
 جواز ساخت 
 شهرک صنعتی نظرآباد  –  شرکت آقای لذیذ خوراک  

 
 جواز ساخت 

 شهرک صنعتی کوثر   – شمیم پلیمر کوثر شرکت  

 
 جواز ساخت 

 شهرک صنعتی اشتهارد  – شرکت آداک کیان رایکاوش پارسیان 

 
 جواز ساخت 

 شهرک صنعتی سپهر نظرآباد  –آقای بهلولی  

 
 جواز ساخت

 شهرک صنعتی نظرآباد  – آقای رضایی 

 
 جواز ساخت

 شهرک صنعتی کوثر   – سالمی آقای  

 
 جواز ساخت

 شهرک صنعتی سپهر نظرآباد  –شرکت برنا دام دارو   
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 واحدهای صنعتی  گواهی پایان کار

 

 
 گواهی پایان کار 

 شهرک صنعتی نظرآباد   –  رنگ ماهانشرکت ترمه   

 
 گواهی پایان کار  

 شهرک صنعتی نظرآباد   –  صنعت پرنا ی میشرکت ش  

 
 کار  انیپا یگواه 

 شهرک صنعتی اشتهارد  – البرز د یشرکت اعتمادپوشش ام 

 
 کار  انیپا یگواه 

 شهرک صنعتی اشتهارد – ادمان یشرکت سالمت کاران  

 
 کار  انیپا یگواه 
 شهرک صنعتی اشتهارد – مهر  ک یالستشرکت نرگس پ 

 
 کار  انیپا یگواه 

 شهرک صنعتی اشتهارد  –   شرکت آگرین فوالد باختر 

 
 کار  انیپا یگواه 

 شهرک صنعتی نظرآباد –  صنعت فرتاک ن یشرکت سور 

 
 کار  انیپا یگواه

 شهرک صنعتی نظرآباد  – آقای افشار  
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 گواهی پایان کار  

 ک صنعتی کوثر شهر –  کوثر مریپل  میشمشرکت  

 
 گواهی پایان کار  

 شهرک صنعتی نظرآباد  – لذیذ درنیکاصنعت   ن یسورشرکت  

 
 کار  انیپا یگواه 

 شهرک صنعتی اشتهارد   – آقای شاهوری  

 
 کار  انیپا یگواه 

 شهرک صنعتی اشتهارد  – پارسیان شرکت آداک کیان رایکاوش  

 
 کار  انیپا یگواه 
 تی اشتهارد شهرک صنع –  آقای حسین براتی فر  

 
 کار  انیپا یگواه 

 شهرک صنعتی نظرآباد  –  ا نیممزرعه خورشید شرکت  

 
 کار  انیپا یگواه 
 شهرک صنعتی اشتهارد –  آقای نظری 

 
 کار  انیپا یگواه 
 شهرک صنعتی نظرآباد   – آقای رضایی  
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 کار  انیپا یگواه 
 شهرک صنعتی اشتهارد – شرکت دریان آفرین پاک رستاک 
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 شرکت و تغیرات   ثبت                  

 

 
 خاص  یثبت شرکت سهام  

 شرکت آرد آریا تک هاشمی  

 
   خاص یشرکت سهام ثبت  

 البرز آرامش بهار م یشرکت نس 

 
 خاص  یثبت شرکت سهام  

 رت یبص  ایشرکت آر 

 خاص  یثبت شرکت سهام   

 ران یشرکت آراد طب ا 

 خاص  یثبت شرکت سهام   
 هونام سیما بهرنگ شرکت  

 خاص  یثبت شرکت سهام   

 ایآر  اریشرکت هومت مهد  

 خاص  یثبت شرکت سهام   

 هوانوردی آنیل البرز شرکت  
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 خاص  یثبت شرکت سهام  

 شرکت سورین صنعت فرتاک  

 خاص  یثبت شرکت سهام  

 اعتماد پوشش امید البرزشرکت 

 خاص  یثبت شرکت سهام  

 شرکت سازه اندیشان برکه البرز 

 
 خاص  یسهام ثبت شرکت  

 کبیر سازه اسپاد بارمانشرکت   

 
   محدود تیثبت شرکت با مسئول

 انیرانی آسانبر باران صنعت اشرکت 

 محدود  تیثبت شرکت با مسئول 

 ه ی زعفران ی کوشک سازان صباشرکت   

 محدود  تیثبت شرکت با مسئول  

 شرکت ترمه رنگ ماهان  

 محدود  تیثبت شرکت با مسئول  

 داریسپ دهیرگان پد شرکت مه 

 محدود  تیثبت شرکت با مسئول  

 نگاران عرصه هونام ک یشرکت ن 
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 محدود  تیثبت شرکت با مسئول 

 شرکت آسان پزان نگار  

 
 محدود  تیثبت شرکت با مسئول 

 شرکت تراز پردازان نواندیش  

 
 محدود  تیثبت شرکت با مسئول 

 شرکت خرم گوهر اکباتان  

 
 محدود  تیثبت شرکت با مسئول 

 شرکت سورین صنعت لذیذ درنیکا 

 
 محدود  تیمسئولثبت شرکت با  
 شرکت رها صنعت شکوری  

 
 محدود  تیثبت شرکت با مسئول 

 شرکت چرتکه محاسب رایان  

 
 محدود  تیثبت شرکت با مسئول 
 نینو همکار ماش   کیشرکت مکان 

 
 محدود  تیثبت شرکت با مسئول

 بهین تجارت نوین بینش  

 
 محدود  تیبا مسئولثبت شرکت 

 نی قلع اندود گستر سور شرکت
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 محدود  تیثبت شرکت با مسئول  

 آداک  دهیشرکت آذران پد  

  

 صورت جلسه نقل و انتقال شرکا  
 شرکت ایمن دفینه ایرانیان  

 انحالل شرکت  
 س یشهرستان فرد اتیخواربار و لبن ه یاتحاد

 راتییثبت تغ  
 س یدشهرستان فر اتیخواربار و لبن هی اتحاد 

 راتییثبت تغ   
 اکباتان خرم گوهر شرکت  

 راتییثبت تغ   

 قلع اندود البرز شرکت  

 راتییثبت تغ   

 قلع اندود کاران فرتاک شرکت   

 راتییثبت تغ   

 سازه البرز  ل یزاوشرکت  

 راتییثبت تغ   

 تختیسالمت پا شتاز یپ نیروآ شرکت  
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 راتییثبت تغ   

 تختیسالمت پا شتازیپ ن یروآشرکت  

 راتییثبت تغ   

 مون یرا دهیبرسام پد شرکت  

 راتییثبت تغ   

 ان یرانیا نه یدف منیاشرکت  

 راتییثبت تغ   

 البرز منیعمران سازه اشرکت  

 راتییثبت تغ  

 شرکت اعتماد پوشش امید البرز 
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 مهندس جواد مینایی فرد  

 مدیر عامل
 یریت تکنولوژی کارشناسی ارشد مد  –  صنایع کارشناسی مهندسی

minaeifard@parnak.co 

 

 

 مهندس کاوه رستمی 

 هیئت مدیره رییس 
 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی –  کارشناسی مهندسی صنایع

  
k.rostami@parnak.co 

  

 

 مهندس شقایق منصوریان معین  

 هیئت مدیره  ب رییسنای
 ات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالع  – کارشناسی مهندسی صنایع 

shmansoryan@parnak.co  

 

 

 

 

 

 اعضای هیئت مدیره
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 گواهی صالحیت پیمانکاری  پروانه فنی مهندسی 

 ها  نامه یاستانداردها، مجوزها و گواه


