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 معرفي شركت

،ساخت و گالوانيزه انواع سازه هاي فلزي سبك و  با هدف طراحي1373 در سال شركت سازه هاي فلزي ياسان
 و مخابراتي، استراكچرهاي پست هاي انتقال نيرو،سازه هاي برجهاي انتقال نيروسنگين از جمله 

  متر مربع61,000به مساحت نيروگاهي،پااليشگاهي و صنايع پتروشيمي و همچنين پل هاي فلزي در زميني 
 متر مربع ) داراي دو 1800 متر مربع ) ، گالوانيزه ( 1900 متر مربع ) ، پليت (CNC ) 900شامل سالنهاي 

 متر مربع ) ،    بسته 1600 سانتيمتر ، سازه ( 300×120×100 و 700×150×120وان مذاب گالوانيزه به ابعاد  
 متر مربع 100 متر مربع و ساختمان برق با متراژ 1200 ساختمان اداري با متراژ 3 متر مربع ) و 1350بندي ( 

تاسيس گرديد و اكنون پس از گذشت بيش از دو دهه از آغاز فعاليت خود با  با سرمايه گذاري بخش خصوصي
 تني يكي از  بزرگترين و شناخته شده ترين شركت ها در زمينه 37،000دارا بودن ظرفيت ساخت و گالوانيزه 

 تن سازه فلزي تا كنون ، در زمره توليد كنندگان مجاز بسياري از 300,000حدود  با توليد كاري خود بوده و
 مجموعه هاي كارفرمايي داخلي و خارجي قرار دارد.

 
( يك) رشته نيرو از 1 همچنين با دريافت گواهي نامه صالحيت پيمانكاري پايه شركت سازه هاي فلزي ياسان

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به خود مي بالد كه با اجراي بسياري از پروژه هاي بزرگ احداث خطوط 
انتقال نيرو در سطوح ولتاژ مختلف كه فهرست آنها در اين كتابچه از نظرتان خواهد گذشت،جهت توسعه شبكه 

 زيربنايي خطوط انتقال نيروي كشور قدم مهمي برداشته است.
 

با استفاده از فن آوري شركت سازه هاي فلزي ياسان در راستاي نيل به خود كفايي پايدار صنعت برق كشور، 
هاي روز دنيا و نيروهاي متخصص اين مرز و بوم همواره كوشيده تا كيفيت محصوالت و خدمات خود را كه جلوه 
اي درخشان از رشد و شكوفايي توليد داخلي است در باالترين سطح عرضه نمايد كه در اين مسير پر افتخار، اخذ 

 و تقدير نامه ها و رضايت نامه هاي متعدد اين شركت را در ISO 9001گواهي نامه مديريت كيفيت بين المللي 
 همچون اعضاي يك پيكر اين شركتراه خود مصمم تر و استوار تر ساخته است به نحوي كه واحد هاي مختلف 

 مجموعه را به سوي تعالي خود رهنمون مي سازند.
 

 در دنياي امروز نو آوري در كار،به روز رساني فن آوري هاي موجود و توليد علم به طور قطع مي بايست دستور 
 نيز شركت سازه هاي فلزي ياسانكار هر مجموعه اي باشد كه نمي خواهد از كاروان شتابان دانش جدا بيفتد.  

از اين قاعده مستثني نبوده و تا كنون موفق به طراحي بيش از سي تيپ برج انتقال نيرو گرديده كه پس از 
گذراندن موفقيت آميز آزمون هاي نوعي در ايستگاه هاي تست معتبر بين المللي، در خطوط انتقال نيروي 

 با 1390گوناگون مورد بهره برداري قرار گرفته اند. واحد طراحي و مهندسي اين شركت همچنين در سال 
 گام بلندي در راه بومي سازي و خودكفايي فن آوري طراحي و بهينه سازي برج "ياس تاور"طراحي نرم افزار 

 هاي انتقال نيرو برداشته است.

 


