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 مقدمه

تلقلز   هاکشلور در  یلافتیز  توسلعه رشلد و  و نقل  بعنلوان یکلز از مهمتلرین لوامل        صنعت حمل   امروزه

هابجلایز   راسلتا در ایلن  گردیده و بهبود و بهینه سازی این صنعت ملورد توهله خاصلز رلرار گرفتله اسلت         

بلا بهلره     کله  میباشلد در هر کشور بعنوان یکز از زیر شاخه هلای مهلص صلنعت حمل  و نقل       نیروی انسانز 

پذیرفتله  و روزانله میلیونهلا نفلر     انجلا   هلوایز   هلاده ای  دریلایز و راه  هلن      گیری از خدمات حم  و نق 

 در حال  استفاده از این خدمات میباشند  

ملالز بسلیار    بدون شک توسعه و پیشرفت ناوگان حمل  و نقل  نیلروی انسلانز در هرکشلور میتوانلد منلافع       

را هزینله و  خسلارات هبلران ناپلذیری      نیلز و للد  توهله بله  ن     زیادی برای  ن کشور را به همراه داشلته  

 برهای خواهد گذاشت   

 پیشلرفته    اسلتفاده بهینله  از منلابع موهلود و بهلره گیلری از تکنولوللو ی       بنابراین کشورها در تالشند تا با 

 ارایه خدمات در این بخش از صنعت حم  و نق  را توسعه و بهبود بخشیده و به این مهص نای   یند    

 گیتی سیر دوستانمعرفی شرکت 

به لنوان یکز از مراکز فعال در زمینه حم  و نق  و با هدف ارایه  1131شرکت گیتز سیردوستان درسال 

  کارخانجات   مدارس  ی دولتز و خصوصزشرکت ها   ادارات به سازمانها   ایاب و ذهابو خدمات سرویس دهز 

 اخذموفق به  1136در سال طز سه سال سابقه درخشان تأسیس و پس از  رای محمدرضا کارگزار با مدیریتو     

 .گردید پروانه کسب از اتحادیه صنف مسافربری استان تهران 

و        , ون انواع اتوبوس   مینز بوس  دستیاه  777بیش از  ررار دادن پوشش تحت در حال حاضر با  شرکت این

   مز باشد استان تهران در  ذهابایاب ارایه خدمات  لهده دار
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 ق آموزشی و اخذ گواهینامه های معتبر داخلی و بین المللیبسوا

با هدف دستیابز به باالترین رتبه  موزشز در میان سایر شرکتهای ایاب ذهاب   سیر دوستان  شرکت گیتز

سازمان و کارکنان خود گا  برداشته و با بهره گیری از  ارتقاء سطح فرهنیز و  موزشز همواره در راستای افزایش

داخلز  معتبر سیستص های نوین نر  افزاری و فنآوریهای للمز در این حوضه    موفق به اخذ انواع گواهینامه های

     : است به شرح زیر شده و بین المللز

 استاندارد  گواهینامهISO 6771:2777 TUV 

 گواهینامه ISO 6771:2773 سازمان نظا  مدیریت کیفیت از 

 لضویت درهه یک اتحادیه صنف مسافربری استان تهران 

 صالحیت از وزارت کار و امور اهتمالز استان تهران گواهینامه 

 ثبت اطاللات شغ  گواهینامه  

  ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران باالترین رتبه ) 1رتبه 
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 ح تقدیرالو او گواهینامه های رضایت شغلی

ارایه خدمات به و باالترین سطح کیفیت در  بیشترینتا با ارایه   استهمواره در تالش  گیتز سیر دوستانشرکت 

به شرح  نها ای ازنمونه   خود به ثبت رساندی طرف ررارداد   بیشترین رضایتمندی شغلز را در کارنامه شرکتها

 :زیر است

 شرکت کروز 

 موتور شرکت تولیدی بهمن 

 شرکت اورند پیشرو 

 شرکت پخش دارویی بهداشتی لیوار 

 شرکت فیلور 

  شرکت الیاف 

 شرکت داروسازی روزدارو 

 شرکت پاکسان 

    شرکت پارس بهین سیستم 

شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران 

شرکت صنایع بسته بندی پگاه حسن آباد 

شرکت پکا شیمی 

 17شهرداری منطقه 

18 و 17 منطقه پرورش آموزش 

شرکت زامیاد 

ایران شرکت صنایع آلومینیوم 

دورال شرکت 

 مصنوعات زرین تهرانشرکت صنایع 

شرکت صنایع سازه های سنگین 
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پگاهشرکت  شرکت کروز  

موتور تولیدی بهمنشرکت  الیافشرکت    
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نیومیصنایع آلومشرکت  روزداروشرکت    

صنایع سازه های سنگین تهرانشرکت  پاکسانشرکت    
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 مجوزهای قانونی   

کلیه اردامات الز  در   ایران  احترا  به روانین مصوب دولت همهوری اسالمزضمن شرکت گیتز سیر دوستان 

راستای اخذ مجوزهای رانونز را به انجا  رسانده و از این حیث فعالیت شرکت بطور کام  تحت نظارت سازمانهای 

سازمان تاٌمین اهتمالز و        –سازمان امور مالیاتز  –نظارتز و دولتز از ربی  : اتحادیه شرکتهای حم  و نق  

 ررار دارد   
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 شرکتهابا سوابق تجربی و قرارداد 

سال سابقه درخشان در امر سرویس دهز به سازمانهای مختلف ضمن  11سیردوستان با گذشت بیش از شرکت 

به ثبت رسانده که ذیال به نمونه ای  خود سوابق تجربزشرکتهای معتبر  کارنامه موفقز درلقد ررارداد همکاری با 

  ازاین شرکتها اشاره مییردد     

توسط نیمراه  657 روزانه و نیمراه 13777هاده ردیص کرج با حجص سرویس دهز ماهیانه  6کیلومتر    : 1شرکت کروز شماره  -1

 ز راستامور حم  و نق  سر کار خانص  محتر  ریاست   دستیاه اتوبوس  مینز بوس  ون125

نیمراه   667 روزانه و   نیمراه 27777هاده مخصوص کرج با حجص سرویس دهز ماهیانه   11کیلومتر  :  2شرکت کروز شماره  -2

  دستیاه اتوبوس  مینز بوس  ون236توسط  

 نیمراه  167روزانه و نیمراه  1777پ  کفش ملز با حجص سرویس دهز ماهیانه  -هاده ردیص کرج   6کیلومتر : شرکت بهمن موتور  -1

  توبوس  مینز بوس  ون  دستیاه ا 73 توسط 

 نیمراه 17 روزانه و نیمراه677 ماهیانه دهز سرویس حجص با ملز کفش پ - کرج ردیص هاده 6 کیلومتر:  بهمن گروه شرکت -4

 ون   بوس مینز   اتوبوس  دستیاه 15  توسط

 نیمراه 15 روزانه و نیمراه457 ماهیانه دهز سرویس حجص با ملز کفش پ - کرج ردیص هاده 6 کیلومتر:  دیزل بهمن شرکت - 5

 ون   بوس مینز   اتوبوس  دستیاه 5  توسط

 نیمراه 15 روزانه و نیمراه457 ماهیانه دهز سرویس حجص با ملز کفش پ - کرج ردیص هاده 6 کیلومتر: بهمن لیزینگ  شرکت – 6

 ون   بوس مینز   اتوبوس  دستیاه 5  توسط

  توسط نیمراه 15 روزانه و نیمراه457 ماهیانه دهز سرویس حجصپ  کفش ملز -هاده ردیص کرج  6کیلومتر :  سیبا موتورشرکت  -7

   ون   بوس مینز   اتوبوس  دستیاه 5

 76127141161   صحتز  رای  هناب خدمات و ترانسپورت رییس   دارد ادامه تاکنون که 1135 سال از:  فیلور شرکت -3

مدیر اداری هناب   و 76125712571  رییس ترانسپورت هناب  رای مردانز همراه :   1163 لغایت 1134از سال  : شرکت الیاف -6

 76121124712 رای مهندس محمودی   

 دارد ادامه تاکنون که 1167 سال از:  پیشرو اورند شرکت -17

 دارد ادامه تاکنون که 1167 سال از:  اتحادیه نوین شرکت -11

 دارد ادامه تاکنون که 1167 سال از:  هنرال کب شرکت -12

 دارد ادامه تاکنون که 1163 سال از:  بیمارستان تریتا -14

 1163لغایت  1167 سال از شروع لیوار بهداشتز و دارویز پخش شرکت - 15
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 نیمراه 677 هاده مخصوص کرج با حجص سرویس دهز ماهیانه  14کیلومتر  1166 لغایت 1165از سال : شرکت رینگ سایپا -16

 ریاست امور حم  و نق  هناب  رای شاهکوهز - دستیاه مینز بوس  ون  27توسط

     76125574376 محسنز  رای هناب خدمات و ترانسپورت رییس  1166 لغایت 1164 سال از:  سنا  فاق شرکت -17

 761217327767   احمد یوسفز  رای هناب  رییس ترانسپورت و خدمات اداری 1166لغایت1161از سال : شرکت پارس شید -13

 رای مهندس صادرز    هناب  رییس ترانسپورت و خدمات 1165لغایت  1161از سال  : شرکت سازه های فلزی شهریار -16

76121671553  

 11577 هاده ردیص کرج میدان شیر پاستوریزه  با حجص سرویس دهز ماهیانه 1164لغایت 1162از سال  : شرکت لبنیات پاک -27

  رای حقز هناب  ون ریاست امور حم  و نق  دستیاه اتوبوس  مینز بوس   67 توسط  نیمراه  477روزانه  نیمراه

  76121475771  مهندس موسویانهناب  رای خدمات و نقلیه  ریاست   1162که  1137از سال  :شرکت پیاه تهران  - 21
 

هناب مهندس فالح  رییس ترانسپورت هناب  رای مدیر اداری   1162تا سال  1136شرکت صنایع بسته بندی پیاه از سال   - 22

 مهندس حسینز رای 
 

 76121361561  مهندس مجیدیانهناب  رای مدیریت حم  و نق    1161 لغایت 1167از سال :  شرکت پاکسان  -21

 

 76121353716 رای شمسایز    هناب  رییس خدمات 1137لغایت  1131مصنولات زرین از سال  : صنایع فلزیشرکت  -24

 

 76164672133 رای رحیمز    هناب  رییس خدمات 1137لغایت  1131از سال  : شرکت صنایع فلزی سازه های سنیین -25

 

 1137لغایت  1131از سال  : شرکت دورال -26

 

 1137لغایت   1131از سال  : بهین سیستصشرکت پارس  -27

 

 1134لغایت  1131از سال  : شرکت زامیاد -23

 13و  17سرویس مدارس  موزش پرورش منطقه  -26
 

 

در پایان  ضمن سپاس از انتخاب این شرکت به لنوان یکز از گزینه های همکاری  امید بر  ن داریص تا با افتخار  

 کارنامه شغلز خود اضافه کنیص محتر  را نیز به  ن شرکت 

                                                                                                                               

 

 
 با احترام

 شرکت گیتی سیر دوستان

 


