
رزومه اداري اکتیران

Edited in 1396



تاریخچه اکتیران در یک نگاه

معرفی سیستم پیش ساخته اکتانورم 

مزایاي استفاده از سیستم پیش ساخته اکتانورم 

لیست برخی پروژه هاي شاخص 

فعالیت هاي وارداتی اکتیران 

فعالیت هاي صادراتی اکتیران 

جدول کلیات فعالیت و محصوالت 

مشخصات کارخانه و ماشین آالت 

گارانتی و خدمات پس از فروش 

تماس با ما 

804-1

INTERNATIONAL



� �م  �وردگار

دفتر مرکزي اکتیران(جدید)دفتر اکتیران(قدیم)فروشگاه حافظ

   1386: تجهیز و دکور فروشگاه ونک به وسعت 250 مترمربع

   1389: افتتاح فروشگاه حافظ به وسعت 1300 مترمربع پاساژ مبلمان اداري ایرانیان

   1390: افتتاح شعبه پاسداران به عنوان(مبلمان دیوانی) جهت فروش محصوالت وارداتی 

   1391: تولید نسل جدید سیستم هاي پروفیلی ماکزیما در حوزه نمایشگاهی 

   1392: آغاز به کار اولین پورتال فروش آنالین دکوراسیون اداري (برترین برندها)به نام خوگر توسط شرکت اکتیران 

1395: تولید نسل جدید میز هاي اداري با نام فوکسی

1395: تولید صندلی اداري با برند اکتیران 

1395: جذب سی نمایندگی فرروش مبلمان اداري اکتیران در سراسر ایران 
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اداره زیباسازي شهرداري تهران 

اداره کارپردازي بانک تجارت 

اداره مهندسی آب و فاضالب کشور 

خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران 

دفتر سازمان ملل 

سازمان اقتصاد و دارایی

سازمان انرژي اتمی ایران 

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

سازمان حفظ نباتات

سازمان اقتصادي کوثر 

سازمان شهرهاي جدید 

سازمان فن آوري اطالعات شهرداري 

شووراي شهر اشتهارد 

کمته امداد امام خمینی 



منطقه برق فردوسی 

سپاه قرب نوح 

شرکت قالبهای صنعتی ايران خودرو 

الربز يدک 

باطری سازی نريو 

زاگرس خودرو 

پارس خودرو 

شرکت سازه های خودرو ديار 



-

مرکز خمابرات سيد خندان -

کابلهای شهيد قندی 
شهروند بوستان 

روزنامه همشهري 

تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران  -

-



شرکت توسعه پترو ايران

شرکت ملی نفت کش

شرکت پايانه ها و خمازن پتروشيمی 

شرکت بازرگانی پتروشيمی 

پتروشيمی الله 

پتروشيمی غدير 

پتروشيمی کارون

پتروشيمی فجر 

شرکت راد شيمی 

پتروشيمی امري کبري 

شرکت پااليش گاز بيدبلند2 

بانک جتارت شعب زرتشت 

بانک جتارت شعبه شهرری 

بانک جتارت شعبه شت زهرا 

بانک مسکن باقر آباد ورامني 

بانک مسکن شعبه مولوی 

بانک جتارت شعبه عالمه 

شرکت سرمايه گذاری بانک ملی 

-

-
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-

-

-

-

-
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   شرکت بيمه معلم 

شرکت بيمه شهر   

  شرکت بيمه سايان

تامني اجتماعی اشتهارد 

اداره  مستغالت تامني اجتماعی 

منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس

بانک ها و موسسات مالی

فرودگاهها،موسسات حمل و نقل

فرودگاه رشت _

اتحادیه ها و انجمنهاي صنفی 

-

-

-

-

اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران 

اتحادیه صادر کنندگان مبلمان منزل و اداري 

انجمن حسابداري 

انجمن صنفی چوب ایران 



-

-

-

-

-

-
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دانشگاه علوم و فنون اما م علی ع 

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات 

دانشگاه امیر کبیر 

دانشگاه پیام نور 

دانشگاه تهران دانشکده محیط زیست 

دانشگاه خواجه نصیر 

دانشگاه صنعتی شریف 

مراکز آموزشی و پژوهشی و فرهنگی



شرکت های متفرقه 

استراتوس پارس 

بزرگمهر صنعت 

توسعه بنای کسری 

ساروج بوشهر 

سيم و کابل مهدان 

آرد سينا 

سيمان قائم 

توسعه سيلوها 

تيپاکس 

رحيان فيلم 

ترخينه 

تدبري عمران 

پاکسان 

پتروساز 

پرنيخ 

پارس حيان 

زمزم 

شن دان 

صا ايران

صدر کيش 

طوبی تاک 

فاتا 

فرآيند لکسر

گسترش آمد 

اليزر 

کلن کو 

هپکو

صميم رايانه 

قاسم ايران

کارتن خمصوص 

کاشی زرين 

کاشی الوند 

ليقوان 

جمتمع شهيد ستاری 

جمتمع شهيد شاه آبادی 

جمتمع مهدوی 

گروه شرکت های والفجر 

جمله خانواده سبز 

پروژه هاي اخیر

سازمان فن آوري اطالعات

 شرکت فرودگاههاي کشور ( فرودگاه رشت) 

شرکت راه و شهرسازي قزوین 

پلیس فتا( فناوري و تولید و تبادل اطالعات)

شرکت خدمات رفاهی نفت خیز جنوب

شرکت نفت کارون

شرکت سازه پایدار قرن

شرکت صبا نفت 

پتروشیمی نفت 

شرکت  توسعه تجارت 

شرکت کاریان 

مجتمع تجاري شمس 

شرکت کانساي 

شرکت فربر

صدا و سیماي ج ا ا 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علومم تحقیقات 

مسکن گلستان 

شرت بانیان امید 

شرکت  ایشتار 

هلدینگ  رستا  

 



 

 

Italian brand Italian brand Spanish brand 

 

واردات کاالهاي اداري و خانگی از سال 1390 

شرکت اکتیران در سال 1390 با افتتاح شعبه پاسداران( فروشگاه دیوانی) در فضاي بالغ بر 650 مترمربع 

اقدام به فروش محصوالت وارداتی  خانگی و اداري که از کشورهاي ایتالیا، مالزي، ترکیه نمود.

محصوالت انتخاب شده از برترین برندهاي ایتالیایی همچون ناتوزي و کمرین ایتالیا ، و ویواي ترکیه 

تحت لیسانس ویواي اسپانیا در زمینه مبلمان خانگی و میزهاي اداري و چرمی و مبلمان از مالزي بوده است.

همچین صندلی هاي اداري مدیریت و کارشناسی و کنفرانس از کشور چین که هم اکنون در چرخه ارائه 

محصوالت موجود میباشد .  



ساخت غرفه نمایشگاهی خارج از ایران به متراژ 450 مترمربع 

 در کشورهاي قزاقستان، ازبکستان، عمان، آذربایجان در سال 1393 



محدوده خدمات و محصوالت شرکت اکتیران 

خدمات و پشتیبانی طراحی فضا جهت حوزه هاي مختلف عمومی مشاوره و طراحی

برآورد و تحلیل نیاز هاو ارائه 

برنامه اجرایی

ارائه ایده تفکیک و تخصیص فضا

ارائه ایده چیدمان و دکوراسیون

 فضاها 

ارائه ایده در مورد جزئیات تکنیکی 

ارائه ایده هاي زیبایی شناسی در 

زمینه طراحی 

ارائه پالن کلی پروژه 

محیط مناسب براي:

تمرکز 

مشاوره گروهی 

مطالعه 

تمدد اعصاب 

دفتر کار براي:

هیئت رئیسه و مدیران اجرایی

مشاوره گروهی 

کارهاي فکري 

کار گروهی 

محیط هایی براي ارتباط 

عمومی 

پذیرش و انتظار 

محل استراحت 

کافه تریا و رستوران 

مذاکرات و کنفرانس 

سمینار و کارگاههاي 

آموزشی 

تامین و حمل 

مونتاژ د رمحل 

انجام تغییرات 

انجام جابجایی 

هماهنگی پروژه 

سرفصل هاي محصوالت 

مبلمان :

ست هاي مدیریتی 

میزهاي کارشناسی و کارمندي

میز کنفرانس 

کتابخانه و فایلینگ 

سایت هاي کاري 

کانتر 

صندلی و مبلمان راحتی  

دکوراسیون عمومی  :

پارتیشن بندي و دیوارکوب 

کف سازي و انواع پوشش کف 

نورپردازي 

پرده و لووردراپه 

اکوستیک 

تجهیزات انبار 

انواع اکسسوري و کاالهاي تزئینی 



دفتر مرکزي
 

250 مترمربع 

 

فروشگاه
 

1300 مترمربع 

کارخانه 
7000 مترمربع  

 
130 نفر تعداد کارمندان 

 

 
 

 
 

 

کارخانه اکتیران 

مجموعه اکتیران

لیست ماشین آالت کارخانه

دستگاه ���7018

لبه چسبان تمام اتوماتیک 1308

دورکن خط زن دار �8-��

دستگاه پانل بر افقی اتوماتیک کات6010

دستگاه سوراخ کن سه محوره120-�����

لبه چسبان قوسی

اره دورکن

سوراخ زن تک محور 21 مته

سوراخ زن دو محور 42 مته 

لیفتراك دو تنی 

دستگاه مکنده

اره برش زاویه 

فرز لبه چسبان قوسی

LAZZARI

������

آلمان

آلمان

آلمان

ایتالیا

آلمان

ایتالیا

ایتالیا

ایتالیا

ایتالیا

ایتالیا

ژاپن

ایتالیا

ایتالیا

1عدد

2عدد

1عدد

2عدد

2عدد

1عدد

1عدد

1عدد

1عدد

1عدد

1عدد

10عدد

1عدد



پرسنل خدمات اکتیران

 

به جرئت می توان ادعا نمود که گارانتی وخدمات پس از فروش در تولــیدات دکوراسیــون اداري تا قبل  از 

ارائه این سیستم در شرکت اکتیران درایران مطرح نبود، لیکن شرکت اکتیران گارانتی و خدمات پس از فروش

را از ابتداي شروع به کار خود به خریداران ارائه نمود و گرچه در ابتدا سواالتی در مورد مکانیــزم ارائه این 

خدمات به خریداران و همچنین هزینه هاي کالن ان در ذهن هیــئت مدیره شرکت نیز وجود داشت ، لیکن پس 

از دو سال بررسی کامل و تدوین نظام مربوطه سازمان گارانتی و خـدمـات پس از فروش از سال 1372 در 

این شرکت به صورت مستقل و با ده نفر پرسنل آغاز به کار نمود.

اکنون با گذشت بیش از 22 سال از شروع به کار سازمان گارانتی و خدمات پس از فروش شرکــت اکتـیران 

با بهره گیري از تجربیات حاصله خدمات کاملتري به خریداران ارائه میگردد.

گارانتی یکساله و خدمات پس از فروش ده ساله کاالهاي تولیدي شرکت اکتیران از امتیازات ماست .

گارانتی و خدمات پس از فروش 

برگه ضمانت 



For more information:

www.octiran.ir or by phone
+9821(88051671) 10 line Head Ofce 

Ready For Real Business”

+9821(88038882)             Head Ofce Fax

+98263 (7773188)            Factory
+98263 (7773187)            Factory Fax

No 22,Commercial Sec.,Park Prince Complex, Hakim Azam ST
Shiraz Shomali ST.,Mollasadra Ave.,Tehran.IRAN

No 372.Coerner Of West Ghazali Ave.,Eshtehard
Industrial City. Eshtehard-Alborz-IRAN.

دفتر مرکزي:

تهران، میدان ونک خیابان مالصدرا خیابان شیراز شمالی 

کوچه حکیم اعظم مجتمع پارك پـــــــــرنس تجاري 22

کارخانه:

شهرك صنعتی اشتهارد بلوار ابوریحان بلوار غزالی غربی

جنب موتور تالش قطعه 372

تلفن:02637773117   فکس: 02637773187

تلفن:  88051671(ده خط)   فکس: 88038882

WWW.OCTIRAN.IR
info@octiran.ir

Khooger Web  Portal 
Architecture & Interior Design

http://www.octiran.ir
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