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معرفی شرکت :
شرکت صنعتی دژپل سوله با بیش از سه دهه تجربه در عرصه طراحی  ،ساخت و نصب سازه
های فلزی و تجهیزات فوالدی وابسته  ،در فضایی به مساحت 00111مترمربع  ،با فضای
سرپوشیده به مساحت بیش از  0111مترمربع  ،هم اکنون در زمره سازندگان معتبر و
باسابقه در جنوب ایران به شمار می آید .توانمندی و کیفیت در ساخت و نصب باعث شده
که سازه های ساخته شده توسط ما در بسیاری از شرکتها و کارخانجات صنعتی استان
خوزستان و استانهای همجوار نصب و اجرا گردند.
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اهم فعالیت ها و تولیدات :
 -0طراحی و ساخت اسکلت های فلزی ساختمانی  ،برج های بلند مرتبه (جوشی و پیچ و مهره ای)،
 -2طراحی و ساخت سازه های فلزی سنگین کارخانجات صنعتی  ،پاالیشگاهی و نیروگاهی
 -3طراحی و ساخت سازه های آشیانه هواپیما  ،انواع سالنهای صنعتی سوله بصورت قوسی و هشتی و سالنهای
اجتماعات و ورزشی
 -4طراحی و ساخت سازه فلزی پل های سنگین (تیر ورق و جعبه ای)
 -0طراحی و ساخت سازه های فلزی خاص
 -6طراحی و ساخت انواع مخازن
 -7اجرای سقف های ساختمانی عرشه فوالدی و پوشش سقف انواع سالن های سوله
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استانداردها و آئین نامه های مورد استفاده در شرکت دژپل سوله
• طراحی و اجرای ساختمانهای فوالدی  ،مبحث دهم
• آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله  ،استاندارد 4a-2011
• اجرای صنعتی ساختمانهای فوالدی  ،مقررات ملی ساختمان
• ضوابط طرح و محاسبه ساختمانهای فوالدی ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
• آیین نامه بتن ایران (آبا)  ،سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
• آیین نامه اتصاالت در سازه های فوالدی  ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
• آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش  ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
•Specificaion for Structural Steel Buildings , ANSI/ AISC
•Minimum Design Loads for buildings and other Structures, ASCE/SEI
•Uniform Building Code 7991
•DIN 78811, Steel Structures
•Structural Welding Code, AWS D7.7
•ASTM Standards
•FEMA-353
•API 7711
•API 051
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برخی از شرکت ها و موسسات دولتی طرف قرارداد:
استانداری استان خوزستان
شهرداری دزفول

دانشگاه آزاد اسالمی اهواز  ،دزفول
شرکت نمایشگاه بین المللی خوزستان

شهرداری اندیمشک
شهرداری مسجد سلیمان
پایگاه هوایی چهارم شکاری وحدتی
تیپ سوم حضرت مهدی (عج)
اداره کل بهداشت و درمان خوزستان
اداره کل کشاورزی استان خوزستان

شرکت شیر پگاه خوزستان
دانشگاه جندی شاپور
معاونت مهندسی سپاه لشکر ولیعصر خوزستان
قرارگاه خاتم – موسسه قرب نوح (کارگاه اسکله بندر ماهشهر)
قرارگاه خاتم – موسسه حرا (کارگاه سد بختیاری)
قرارگاه خاتم – پروژه NGL 3200

تعاون روستایی استان خوزستان
تعاون روستایی اهواز
تعاون روستایی دزفول
تعاون روستایی عقیلی
شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی
شرکت کشت و صنعت شهید رجایی
جهاد کشاورزی استان خوزستان
جهاد کشاورزی شهرستان دزفول
اداره امور عشایر اندیمشک
سازمان تربیت بدنی استان خوزستان
شرکت نفت سبزآب
شرکت نفت مسجد سلیمان
وزارت نیرو – شرکت تاسیساتی بقعه
شرکت مبنا نیرو
سد کرخه
سد گتوند
وزارت خارجه – دفتر اتباع و مهاجرین خارجی
شرکت پایساز
معدن چناره
شرکت جهاد نصر خوزستان
اداره آب و فاضالب گتوند
اداره تربیت بدنی دزفول  ،شوشتر
اداره آموزش و پرورش دزفول
بنیاد شهید اندیمشک
شرکت سیمان خوزستان
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برخی از شرکت ها و موسسات خصوصی طرف قرارداد:
شرکت نوشابه سازی دزفول
شرکت سیما چوب
شرکت آجر سفال ایالم
نمایندگی های شرکت های ایران خودرو و سایپا
شرکت ها و موسسات بوجاری و ذرت خشک کنی خصوصی در سطح استان خوزستان و ایالم
میادین میوه و تره بار دزفول و اندیمشک
شرکت های خصوصی واقع در شهرکهای صنعتی اهواز  /دزفول /اندیمشک /شوشتر /شوش
شرکت های خصوصی در طرح پرورش ماهی آبزیان آزادگان
شرکت گونی بافی دزفول
شرکت تعاونی کشاورزی رزمندگان
شرکت پرکوک
شرکت دزسرما
شرکت بنیاد بتن خوزستان
شرکت ایز راه
شرکت خوشه کارون
شرکت ماشین سازی دزفول
شرکت مانا سازه
شرکت گلزار جنوب
شرکت گستر پالستیک
شرکت فراز راه
شرکت پودر صنعتی نمونه
کارخانه آرد کوثر
شرکت نگین دز
شرکت شیمی صنعت
شرکت ساخت سازه
شرکت روغن نباتی گلستان
شرکت فدلک شوشتر
شرکت پودر تاپ شو کرخه
شرکت به ظرف یاران خوزستان
شرکت کشت و صنعت گلوکزان کرخه خوزستان
موسسه تولید محصوالت ارگانیک شریفیان
شرکت تولید تصفیه آب – نادی زاده
شرکت نسوز خوزستان – واحد دولومیت
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نمای نمونه کارهای انجام شده :
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، جاده اهواز4  کیلومتر،  دزفول،  خوزستان:کارخانه و دفتر مرکزی
جنب دانشگاه پیام نور
6463070674 : کدپستی
1606 040 0703 : همراه
160-422 60 024 : تلفن
160-422 60 020 : نمابر
Web Site : www.DEJPOLSOOLE.ir
Email : DEJPOLSOOLE@gmail.com
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Factory & Office : 4th km Road of Dezful-Ahwaz , DEZFUL , KHUZESTAN-IRAN
Post Code : 6463171974
Mobile : +98(916) 141 5753
Tel : +98(61)422 65 124
Fax : +98(61)422 65 125
D.P.S Co.
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