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ABOUT US:
Zima Tosee Parsian Kish (ZTPK), is a Knowledge-based company 

which started its activity in the field of technical and consulting 

services as well as research and development activities in the oil 

and gas industry as one of the joint venture between KAREN 

holding and the Dutch technology based company, BINGA 

Energy in 2016. This company’s first knowledge based product 

was magnetorheological fluid, and in the continuation of its 

research and development activities, it has registered an 

auto-calcimetry device as its second knowledge-based product.

We specialized in:
• Well performance services

• Water and sand production control

• Controlling  of cementing operations

• Field development services

• Design/manufacturing Oil and gas industries equipment

• Specialized training courses

• Technical and engineering services

ZIMA TOSE’E PARSIAN KISHزيما توسعه پارسیان کیش

 درباره ما:

خدمات  حوزه  در  را  خود  فعالیت  کیش  پارسیان  توسعه  زيما  دانش بنیان  شرکت 

فنی، مشاوره ای و همچنین فعالیت های مبتنی بر تحقیق و توسعه در صنعت نفت 

و گاز به عنوان یکی از شرکت های وابسته به هلدینگ دانش بنیان کارن با مشارکت 

شرکت فناور هلندی بينگا انرژی در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد. این شرکت با معرفی سیال 

فناوری  علمی  معاونت  از  دانش بنیانی  عنوان  اخذ  به  موفق  مگنتورئولوژيکال 

رياست جمهوری شده است و در ادامه فعالیت های تحقیق و توسعه خود، دستگاه 

کلسیمتری اتوماتیک را به عنوان محصول دانش بنیان دوم خود ثبت کرده است.

سرویس ها و خدمات:

• خدمات بهبود عملکرد چاه

• کنترل تولید آب و شن

• کنترل و مانیتور عملیات سیمان کاری

• خدمات توسعه میدان 

• طراحی و ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز

• دوره های آموزشی تخصصی

• ارائه خدمات فنی و مهندسی 




