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خود،تالش دهه تجربه و با اتکا به نیروهای متخصص و کارآمد  40شرکت پیوند شیمی آبادسازان پارس با بیش از  

،چسب و رزین سطح   دارد تا به عنوان سازمانی دانش محور و مشتری مدار،برترین محصوالت شیمیایی ساختمان

 کشور را تولید نموده و نقش ویژه ای در توسعه و عمران کشور ایفا نماید. 

 

 

 

اله  الطاف  از  استعانت  سالها  یبا  سرما  ی آت  ی در  پشتوانه  با  انسان  ی ها  هیو  قابل  یمتعهد،متخصص   یتهایو 

ترین،یسازمان موفق  از  رز  ییایم یش  عیصنا  ایهه  دکنندیتول  یکی  و  خواه   ن یساختمان،چسب  کشور   می در 

 مان تالش بیشتری خواهیم کرد. توسعه صادرات محصوالت نیبود.همچن

 ایفای نقش پیشرو در صنعت عمران و سازندگی کشور -

 بهبود مستمر در فرآیندهای تولید و کیفیت محصوالت  -

 تمرکز بر توسعه پایدار در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی  -

 ایجاد و اکتساب آخرین تکنولوژی های مرتبط با مشارکت ذینفعان -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیانیه ماموریت

 

 اهدافچشم انداز و 
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 تاریخچه، رشد و توسعه

 فروردین

1362 

 خرداد 

1370 

 تیر

1398 

 پیدایش:

از  وندیپ نیمجموعه چسب  و رز

نمود  دیشروع به تول 1362سال 

  ی به طور رسبم  1363و در سبال 

 .دیثبت عالمت گرد

 
 رشد:
سال   تول  1370در  ها  دیبا  چس    یانواع 

و    ی تخصص چوب  چس    MDFصنعت 

پل   ، یصنعت مخصوص   یچس   اورتان 

مورد مصرف در   ی ، چس  ها  PVC  قطعات  

انواع   ، یکفاش  عیو صنا  یصنعت خودرو ساز

چاپ و   عیمورد مصرف در صنا  یچس  ها

 یچس  ها  ن ی ، مبلمان و همچن  یبسته بند

قب از   لیمورد مصرف در صنعت ساختمان 

و چس  بتن   رهای، انواع درزگ  یچس  کاش

افزودن خم  یها  یو  بند  یها   ریبتن   یاب 

ا بازارها  ی سهم  م یتوانسته  و   یداخل  یدر 

نما  کس   کشور  از  اکنون مییخارج   .

ماندگار   یدیتول  وندیما با چس  پ  ان یمشتر

 را تجربه کرده اند.  

 

 توسعه :
ساختمان    یمیصنعت ش  یهدف ارتقاء تکنولوژ

مجوز      اخذبا    1398  بتن در سال   یهایو افزودن

  یخود را در شببهرص صببنعت  داتیتول  یرسببم

به رشبد و    دنیصبفادشبت و تهت تحقب بخشب 

  اسبتیکشبور و بهبود سب  یتوسبعه اقتصباد

با  یسبباختمان ییایمیمواد شبب  یسبباز یتجار

  نمودن  دیبه تهت تول ایاسبتفاده از علم روز دن

برتر و قابل رقابت    تیفیبا ک یمحصبوالت داخل

کباهش    نیو همچن  یکننبدگبان خبارت  دیب ببا تول

صبادرات به تهت گسبتر     شیواردات و افزا

  دیب نمودن چرخبه تول  لیب و تکم  یداخل داتیب تول

ببه اابدا  پ مرکز   نیتر  شببرفتبهیعلم،اقبدام 

و فن آور  قباتیتحق نموده    یو توسببعبه علم 

 است.
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 یک میلیوناز    شی ب  دیتول  تیا ظرفب

و    ی با اتکا به دانش فن  تن در سال و

به   یمتخصص و ارفه ا  یانسان  یروین

تخصص  ی کیعنوان    نی تر  ی از 

مشاوره،   نهیفعال در زم  یمجموعه ها

پشت  دیتول ها   یفن   یبانیو    ی پروژه 

صنا  میعظ عمران  ع یدر   ،ی مختلف 

سدساز  یم یپتروش تونل   ی،  و  راه   ،

  . دینما ی مخدمات ارائه  یساز

 

نگهداری

بتن

افزودنی 
بتن

کف 

سازی

ورنگ

پوشش

ترمیم
ثابت

سازی

کاشی

کاری

مقاوم

سازی

آب بند

سازی
چس 

الیافها رزین

 محصوالت ما

 

 رزین  ، چسب وبتن  یها یافزودن  ،ساختمان  ییایمیمحصوالت ش دکننده یولت 
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    شیمی ساختمان        

    
 چسب و رزین                     

 
               

 پشتیبانی فنی و مهندسی           

 

 رنگها و پوشش ها

 

 خدمات ما 
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 فعالیت   ه نام شرکت / حوز لوگو

 
 البرز چوبآسیا

 صنایع چوب 

    
 

 تصفیه خانه فاضالب زالل ایران
 یمینفت، گاز و پتروش عی( در صناUTILITYمتمرکز )  یجانب ساتیتأس یپروژه ها یطرح و اجرا یتخصص مانکارپی

   
 

 شرکت کاله.مازندران 
 شرکت بازرگانی و فعال در حوزه واردات و صادرات 

    
        

 شرکت آبنوس 
 آبنوس  یو مهندس  ی شرکت فن

 

   

 بنیس فرم شرکت 
 ی چوب  عی و فروش صنا  د یتول

 گرین وود شرکت  

 تولید صنایع چوب سبز 

 شرکت ایروانی ها 
 تولید صنایع چوبی

 شرکت افرا   
 تولیدات صنایع چوبی

  
 

 لبنیات تندیس 
 کارخانه تولید لبنیات و اغذیه 

 پرشین  
 صنایع تولیدی 

 

 مشتریان ما مختصر اسامی از 
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عنوان پروژه

کالهشرکت

عنوان پژوه

لبنیات تندیس

عنوان پروژه

شرکت نیلپر  

عنوان پروژه

بن اصفهانشرکت

عنوان پژوه

پروژه امام حسن عسگری چیتگر

عنوان پروژه

مخروط کار 

عنوان پروژه

سال15بنیس فرم به مدت شرکت

عنوان پژوه

سال10شرکت گرین وود به مدت 

عنوان پروژه

فروشگاه الکترود استیل پاییزان 

عنوان پروژه

گستر گرینراه

عنوان پژوه

خانه فاضالب زالل ایرانتصفیه

عنوان پروژه

کیمیا کارتن

 
 
 

  

عنوان پروژه

شیرود -پروژه شهرک ویالسازی تنکابن
(محمدآباد)

عنوان پژوه

5پروژه مهر

عنوان پروژه

8پروژه مهرگان 

عنوان پروژه

آریاناشرکت

عنوان پژوه

سال8شرکت آبنوس مدت همکاری 

عنوان پروژه

شرکت پارسیان 

 هاپروژه بخش کوچکی از
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 .... و صدها پروژه دیگر                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پروژه

اورانوس

عنوان پژوه

خزرمه نیک استان گیالن

عنوان پروژه

شرکت فروزنده لرستان

عنوان پروژه

شرکت مادسازه

عنوان پژوه

شرکت برنز

عنوان پروژه

شرکت نیل رام سازان

عنوان پروژه

شرکت زالل ایران

عنوان پژوه

موسسه اروندان کوهک

عنوان پروژه

شرکت سبزین در

عنوان پروژه

شرکت پتک آهنین ایرانیان 



  
 

10 

 
 1400رزومه تا سال

 پیوند شیمی آبادسازان پارس 

50-88289849-021  
www.peyvand-ch.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ساختار سازمانی 

دکتر مرتضی وفا

مدیر عامل

ندا صفری

مدیر فروش

وفااسماعیل

مدیر داخلی

نسیم الهی فر 
مدیر آی تی و   

انفورماتیک

محدثه مراده 

مدیر مالی

زهره پورمسعودی

کارشناس مالی

بهاره ایلیات

مدیر زنجیره تامین

سعید کریمی

مدیرفنی و 
پشتیبانی

علی وفا

مدیر کارخانه

مهدی آهنگ

مدیر آزمایشگاه

مرتضی یعقوبی

مدیر تولید

عادل اقدام

یمدیر کنترل کیف

مهندس آر  وفا

رئیس هیئت مدیره
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 دکتر مرتضی وفا 

 مدیرعامل
  یمینفت و گازپتروش ییاجرا تیریمد یدکتر

 الملل نیو متخصص در مذاکره و تجارت ب یی و اجرا ی تیریسابقه مد   20از  شیبا ب تیریمد یدکترا

                

 وفا مهندس آر  

 رئیس هیئت مدیره 
 کارشناس ارشد عمران

 

   سابقه مدیریتی و اجرایی و متخصص در زمینه مهندسی شهرسازی 10کارشناس ارشد عمران با بیش از 

                                  

 وفا اسماعیلمهندس 

 عضو هیئت مدیره 
 فوق لیسانس مدیریت کارآفرینی سازمانی 

  

مدیریت و توسعهمتخصص در زمینه کارشناش ارشد مدیریت ،

 

   

  

 

 

 مهندس علی وفا 
 

 عضو هیئت مدیره 
  لیسانس اسابداری 

 اعضای هیئت مدیره
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  10004ایزو    گواهینامه استاندارد 14001گواهینامه استاندارد ایزو   9001گواهینامه استاندارد ایزو  

  

 
  45001گواهینامه استاندارد ایزو    17025گواهینامه استاندارد ایزو         

                  

            

 

 

 

 

   

 

 

 

             

 

 

   

   

   

 

 ها نامهیاستانداردها، مجوزها و گواه 
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 تبریز شعبه 

تبریز .خیابان شهید رنجبر. اول کوچه شقایق . مغازه : آدرس شعبه

 همکف

 0413- 2867835: تلفن تماس شعبه

 201:کد شعبه

 

 گیالنشعبه 

 متری سمیه . نبش هشتم16الکان.گیالن . رشت.بلوار : آدرس شعبه

 01333470265  :تلفن تماس شعبه

 221:کد شعبه

 

 خوزستانشعبه 

 اهواز . گلستان. خیابان قریشی. مجتمع مروارید : آدرس شعبه

 09167338699: تلفن تماس شعبه

 301:کد شعبه

 

 قمشعبه 

 مرصاد  ابانیازادگان ، خ دانیم: آدرس شعبه

 36651654-025: تلفن تماس شعبه

 501:کد شعبه

 

 

 هانمایندگی


