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تهرانشرکت پیشگامان فن اندیش   

Pishgaman Fanandish Tehran                PFT Co.  



 :تاریخچه

شتازان عرصه     شرکت پیشگامان فن اندیش تهران            کی از پی و            نصا    ،سااخات    هیا    در زمییی یه      مهندسی  و  ارائه خدمات فنی  ی

ستقیم   های صنعتی و غیر صنعتی      نگهداری و تعمیرات و بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات واحد          ،  اندازی  راه  0022، با همکار  م

 است. نموده آغاز 2700سال  از را خود فعالیت شرکت باشد. این می مجرب و متخصص پرس ل نفر

 باش د. مدیران و برخی از پرس ل کلید ، سهامداران عمده شرکت می      

 :    ماموریت

میهی یدسیی       و  فی یی    خدمیا    ارائه  با  داران  سهام  و  کارک ان  مشتریان،  برا   پایدار  ها   ارزش  توسعه  و ایجاد طریق از شرکت اعتبار  ارتقاء     

O&M و EPCF ص ایع. صاحبان به 

 تیم مدیریت و سازماندهی تعهد فره گ ایجاد •ارتباطا    شبکه توسعه •رقابتی   قیمت ارائه •تخصصی  و دانش ف ی توسعه •:   استراتژی

  :خط مشی

 در  تعمیارات   و  نگهداری  راه اندازی،  و  نص   احداث،  مهندسی،  هیا   زمی ه  در خدما  ده دگان ارائه از یکی ع وان به اندیش فن  شرکت     

ارتیقیاء     آنیرا   و  نیمیوده    حفظ  کشور  ص عتی  نیازها   تامین  در  را  خویش  ممتاز  موقعیت  کیفیت،  افزایش  حفظ با است مصمم ص عتی  ها  پروژه

 دارد: می بر گام زیر اهداف به دستیابی جهتISO 9001:2015  کیفیت مدیریت سیستمچارچوب  گرفتن نظر در با شرکت این بخشد.

 ارتقاء دانش ف ی و تخصصی    •                توان رقابتی شرکت با ارائه قیمت م اسب                    افزایش•   

 گرایی رفتار مشتر  و تفکر ارتقاء و توسعه شبکه ارتباطا  •   گروهی  ارتقاء فره گ کار ایجاد فره گ تعهد و سازماندهی تیم مدیریت و   •

 شرکت فن اندیش در زمینه های زیر ارائه خدمات می نماید:
 

 :EPCپروژه های      
و   نفیت   ساز  ذخیره  پتروشیمی،  و  پاالیشگاهی  ها  پروژه  انداز   نصب و راه    تامین،  شرکت فن اندیش اقدام به ارائه خدما  ف ی و مه دسی،              

 است. نموده پذیر تجدید انرژ  ها  حوزه و ص عتی ها  مجموعه تولید ، کاخانجا  گاز، و نفت انتقال خطوط نفتی، ها  فرآورده

 : ساخت، نصب و راه اندازیپروژه های      
 اختیییار    در  با  تاسیسا ،  و  مخابرا   ابزاردقیق،  و  برق  مکانیك،  عمران، ها  رشته در توانم د مه دسی کادر از استفاده با اندیش فن  شرکت     

آخیریین     بیا   میطیابیق     مهی یدسیی،     اصول  و  ها  بخش امه  و  ها  دستور العمل  گرفتن  نظر  در  با و نیاز مورد تجهیزا  و ابزار آال  و ماشین  گرفتن

هیا        حیوزه   خیودروسیاز ،    نیییروگیاهیی،      فوالد،  پتروشیمی،  و  گاز  و  نفت  ص ایع  در  متعدد   سوابق  دارا  بخش این در متداول  استانداردها 

 .باشد می ص ایع سایر و پذیر تجدید انرژ 

 :نگهداری، تعمیرات و بهره برداریهای  پروژه     
بیا    زمیی یه    این  در  متعدد   سوابق  دارا   و  نموده  فعالیت  به  شروع  2700  سال  از  ماهر  ها   تک سین  و  کارش اسان  از  گیر   بهره  با شرکت     

    هیا،   دانشیگیاه    نیییروگیاهیی،      تولید ،  ص ایع  خودروساز ،  فوالدساز ،  پتروشیمیایی،  پاالیشگاهی،  از  اعم خصوصی و دولتی مختلف  کارفرمایان

 باشد. پذیر می تجدید انرژ  ها  حوزه و تجار  و ادار  مراکز و ها هتل

 :ابنیه و سیویلهای  پروژه      
شیامیل          کیه   شیده   اجیراء   شیرکیت    تیوسی     الکتریکیی،   و  مکانیکی  تاسیسا   همراه  به  ص عتی  غیر  و  ص عتی  ساختمانی  متعدد  ها   پروژه      

 باشد. می پذیر تجدید انرژ  ها  حوزه و مسکونی ها  مجتمع و مراقبت برج آهن، راه ها  ایستگاه شهردار ، دادسراها، ها  ساختمان
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 ایمنی پیمانکاران صالحیت گواهی

 صالحیت اداره کار و امور اجتماعی گواهی

پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در زمینه های برق، الکترونیک، کنترل و اتوماسایاون،          

 ماشین سازی وتجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

رتبه های اخذ شده از سازمان برنامه و 

 بودجه کشور



 

ها
ن 

جم
 ان

 و
ها

ه 
ام

هین
وا

 گ

و            (ISO 14001:2015)مایایا ای      زیسات   ،(ISO 45001:2018)ای     حارفاه    بهداشت  و  ایمنی  مدیریت  های  سیستم 

(HSE-MS)  آلاودگای              و  بایامااری     مصادومایات،     از  پیشگیری  کاهش ریسک،   بهبود مستمر،   انگیزش،  و  آگاهی  اهدف  با 

 است. یافته استقرار میی ی زیست

سیازمیان     مدیریت  شرکت،  در  کیفیت  سیستم مدیریت   استاندارد  نگهدار   و  استقرار  با     

بیه    میوفیف   شرکت که الزاماتی سایر و قانونی الزاما  ساختن برآورده به نسبت خود  تعهد

 دارد. می اعالم مشی این خ  طی را است شده آنها رعایت

  ISO 9001:2015 کیفیت                                      مدیریت سیستم گواهینامه -

   ISO 45001:2018 بهداشت                   و مدیریت ایمنی سیستم گواهینامه -

    ISO 14001:2015                       زیست مییط مدیریت گواهینامه سیستم -

  HSE-MS                                مدیریت                               سیستم گواهینامه -
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 در عضویت تهراناتاق بازرگانی 

های  اتاق 

 بازرگانی

 ایران و عماناتاق بازرگانی 

 ایران و عراقاتاق بازرگانی 

پیمانکااری    صالحیت  گواهی

و   عاماران    معاونت  شهرداری

 معاونت حمل و نقل و ترافیک
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 صنعت EPCبرخی از پروژه های 

 شرکت ذوب آهن اصفهانطراحی، تهیه، نصب و راه انداز  برج خ ك کن در 

 موسسه راه ساحل قرب خاتم االنبیاطراحی و ساخت بخش استراکچر فلز  تأسیسا  بارگیر  و حمل گوگرد  فوالد

 شرکت ذوب آهن اصفهاناحداث کارگاه تعمیر قالب پروژه ریخته گر  در 

 ساختمانی  سبزه میدان زنجاناحداث پروژه 

 انبار نفت مالیر احداث پروژه 

نفت و گاز و 

 پتروشیمی

 شرکت بناگسترکرانه احداث مخازن سوخت و تاسیسا  جانبی انبار نفت 

 انبار نفت شهید نوربخش ماهشهر اجرا  پروژه زیرساخت گرمایش و روان ساز  نفت کوره در 

 شرکت پتروشیمی مارونو درایو جدید پروپان  5، 7کارخانه بازیابی اتان برا  کمپرسورها    Substationعملیا  توسعه

 انبار نفت ری اجرا  رمپ ها و پایپی گ ها  نقاط دارا  اولویت 

 پتروشیمی فرآورشای چ از واحد آروماتیك به واحد الفین  7طراحی، تامین، ساخت و اجرا  خ  

 نیروگاه لوشان متر مکعبی و ساختمان ها و تاسیسا  جانبی مربوطه در  72222احداث مخزن سوخت 
 نیروگاهی

 نیروگاه حرارتی بندرعباس مترمکعبی مازو  در  72222احداث دو دستگاه مخزن سوخت جدید 

 کشاورزی خوراک دام شهرداری تهراناحداث کارخانه تبدیل پسماند میوه و تره بار 

 استفااده   و  مختلف  های  دیسیپلین  در  خود  ای  حرفه  همکاران  تخصص  از  مندی  بهره  با  بخش  این  در  اندیش  فن  شرکت

فوالد،   صنایع  های  پروژه  اندازی  راه  و  نص   و  ساخت  تامین،  مهندسی،  های زمینه در ها شرکت سایر تخصصی های از ظرفیت 

     فالازی،    هاای   اسکلات   نص   و  ساخت  طراحی،  نظیر  خدماتی  ...   و  کشاورزی  نیروگاهی،  پتروشیمی،  و  گاز  و  نفت  ساختمانی،

     و  هاا   پاتاروشایامای       و  ها  پاالیشگاه  نفت،  انبارهای  در  مربوطه  تجهیزات  نص   و  ساخت  مخازن،  احداث  صنعتی،  های  سوله

 نماید. می ارائه صنعتی و اداری های ساختمان های برق، پست صنایع، ساخت زیر اجرای ها، نیروگاه
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 مکانایاک،    عمران،  های  رشته  در  توانمند  مهندسی  کادر  از  راه اندازی با استفاده     بخش ساخت، نص  و     در  اندیش  فن  شرکت

 گارفاتان     ناظار    در  باا   و  نایااز    مورد  تجهیزات  و  ابزار و  آالت  ماشین  گرفتن  اختیار  در  با  تاسیسات،  و دقیق، مخابرات ابزار  برق،

 عملیات  و  مخازن  ساخت  نظیر  خدماتی  با  متداول  استانداردهای  آخرین  با  م ابق  اصول مهندسی،   و  ها  و بخشنامه   ها  دستورالعمل

 اناواع   ماواد،   اناتاقاال     های  سیستم  از  اعم  صنعتی  تجهیزات  و  تاسیسات  نص   و  ساخت  و  پایپینگ  انواع  اجرای  سیویل،  اجرائی

 خاودرو،   فاوالد،   پتروشایامای،     و  گاز  نفت،  نیروگاهی،  و  سد  شامل  مختلف  صنایع  و ... در     سنگین  های  جرثقیل  نص   و  کانوایرها

 نماید. می فعالیت ... و نقل و حمل کشاورزی،

 صنعت ساخت، نصب و راه اندازیبرخی از پروژه های 
 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - PCتکمیل عملیا  احداث انبار نفت بیرج د به روش 

نفت و گاز و 

 پتروشیمی

های پروژه پاالیشگاه ها   0ناحیه   N.G.L FRACTIONATIONعملیا  لوله کشی روزمی ی بخش    22  الی  22  فاز
 قرب خاتم االنبیاء. -مجتمع گاز پارس جنوبی مؤسسه راه ساحل

 شرکت پتروشیمی فرآورشدر  C9اجرا  خ  پایپی گ 

 مادیاریات     و  توسعه  شرکت  فرودگاه کیش،  ATKسوخت   ( دو دستگاه مخزن PCتامین، ساخت، نصب و راه انداز  ) 

 بندر و فرودگاه کیش

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب -دستگاه مخزن آب در گچساران 4تهیه و نصب 

 شرکت بناگسترکرانهاحداث فونداسیون ها  مخازن انبار نفت ب درعباس 

 پتروشیمی فرآورشبخش یك واحد الفین  High Riskانجام عملیا  عایق کار  سرد خطوط و دستگاه ها  
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 صنعت ساخت، نصب و راه اندازیادامه برخی از پروژه های 

 فوالد 

و   رک  پیاییپ    و  سیازه   و  ای چ قطر پایپی گ، نصب تجهیزا ، تامین مواد و اجرا کلیه عملیا  سیییوییل           20222عملیا   
 مجتمع صنعتی اسفراینهمچ ین خرید تجهیزا  جرثقیل ها در 

 ذوب آهن اصفهان PCIعملیا  اجرائی برق پروژه 

 شرکت فوالد اکسین خوزستاندستگاه قیچی  0دستگاه جرثقیل ها  سقفی و دروازه ا  و  72نصب و راه انداز  

واحید    جیدیید    هیا    اجرا  سیستم انتقال مواد از انبار شمالی کارخانه به واگن ته ریز بخش آگلومراسیون و نوار نقیالیه                  
 شرکت ذوب آهن اصفهانآگلومراسیون 

 ذوب آهن اصفهاننصب تجهیزا  واحد آگلومراسیون طرح توازن 

ذوب   شیرکیت    -آهك  اجرا  سیستم انتقال مواد )نرمه آهك( و سایر فعالیت ها  مرتب  در محدوده پل ت جدید تولید                 

 آهن اصفهان

 فوالد مبارکه و احداث رختکن و رستوران پرس ل  0تامین و اجرا  فعالیت ها  اماده ساز  سایت نورد گرم 

 شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبیپروژه خوراک دام )واحد امیرکبیر(  MCقرارداد 

 کشاورزی 

 کارخانه شکر دهخداحداث مخازن ساخت فیلترها  ش ی و س دبالست و رنگ آمیز  تجهیزا  و نصب تجهیزا  ا

 کارخانه شکر فارابیاستقرار، نصب و راه انداز  تجهیزا  سالن تولید 

اییالم                              ییاسیوج،    خیوریین،    شیهیرکیرد،     کشیتیارگیاه     تجهیییزا     و  آال   ماشین  انداز  کلیه   راه  و  نصب  بارگیر ، حمل، 
 شرکت سهامی گوشت کشور

 خودرو

و                       خاودرو   پاارس   ،خاودرو   ایاران   ،کااشاان    سایاپاای   احداث خطوط تولید و کانوایرها  هوایی و زمی ی کارخانه 

 ایران خودروی خراسان

 زامیاد کاشان )ایسیکو(تهیه، ساخت، حمل و نصب کریر اتچم ت ها  

اساتاان     کشتیرانی  اداره کل بنادر و -قدیم پست مک ده 0و  2راه انداز  بخش الکتریکال پست ها  برق شماره ها           

 خوزستان
 حمل و نقل

 نیروگاهی نیروگاه برق آبی ماروننصب تجهیزا  



 ناگاهاداری،     شرکت فن اندیش با بهره گیری از کارشناسان و تکنسین های متخصص و دارای سوابق متعدد در زمیناه                  

 ,EMای  دوره  هاای   و بهره برداری از تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی، خدماتی نظیر تعمیرات اساسی، سرویا                تعمیرات

PM       هاای    دستگاه ها و تجهیزات مختلف شامل تجهیزات مکانیکی ثابت، برق و ابزار دقیق، ماشین آالت دوار، سایاساتام

و   ساد   خاودرو،   فاوالد،   ابنیه و سیویل و ... را در صنایع مختلف پاالیشگاهی، نفت و گاز و پتاروشایامای،      ، BMSهوشمند  

 نیروگاهی، بنادر و ساختمانی شامل مراکز اداری و تجاری ارائه می نماید.
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 صنعت نگهداری و تعمیرات برخی از پروژه های 

در                  offsiteو  گیرانیول    و  0، 2  اوره  واحید   آب  تصیفیییه     و  7  ،0  ،2  عملیا  نگهدار  و تعمیرا  واحدها  آمونییاک      

 شرکت پتروشیمی رازی

نفت و گاز و 

 پتروشیمی 

صی یعیتیی                                  تی یظیییفیا        انیجیام    و  بی ید     بسیتیه    واحیدهیا     بهره بیردار     نگهدار  و تعمیرا  واحدها  عملیاتی،    

 PVC  پتروشیمی اروند مجتمع

 مجتمع پتروشیمی شهید تندگویانو مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا مدیریت نگهدار  و تعمیرا  

 پتروشیمی کرمانشاه مجتمعتامین نیرو  انسانی واحدها  بسته ب د  و بارگیر  

 پتروشیمی خارکخدما  ف ی عمومی و پشتیبانی 

خیار                           می یطیقیه      در  کیارخیانیجیا       آال   میاشییین     و  هیا   ارائه خدما  راهبر ، نگهدار  و تعمیرا  قطعا  دستگاه 

 شرکت نفت فالت قاره ایران

... در                         و  دقیییق    ابیزار   و  بیرق   دوار،  آال   ماشییین    انجام خدما  نگهدار  و تعمیرا  یکپارچه تجهیزا  ثابت مکانیك،       

 شرکت پاالیش نفت تهران

ربی                                    و  ضیبی     و  الییروبیی    و نیقیل،      حیمیل    کیرافیت،    تیهیوییه،     واحیدهیا     شیامیل    پشتیبانی، نگهدار  و تعمیرا    

 نفت تهران شرکت پاالیش

 شرکت پاالیش نفت تهراندر  UPSخدما  روزمره، اضطرار  و اساسی تعمیرا  برق، ابزار دقیق و 

 شرکت پاالیش نفت اصفهانتولید و آتش نشانی  تأمین تخصص ها  مورد نیاز اداره نگهدار  و تعمیرا  و معاونت

 نفت تهران شرکت پاالیشحلقه چاهك  722خدما  استحصال مواد نفتی از حدود 

 پتروشیمی بندر امامنگهدار  و تعمیرا  کلیه دستگاه ها  تجهیزا  فرآورش یك مجتمع 
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 صنعت نگهداری و تعمیرات ادامه برخی از پروژه های 

 شرکت پاالیش نفت اصفهانتولید و آتش نشانی  تأمین تخصص ها  مورد نیاز اداره نگهدار  و تعمیرا  و معاونت

نفت و گاز و 

 پتروشیمی 

 نفت تهران شرکت پاالیشحلقه چاهك  722خدما  استحصال مواد نفتی از حدود 

 بندرعباس پاالیشگاهتامین نیرو  انسانی واحدها  پشتیبانی و مه دسی در 

 پاالیشگاه هاای      کارگاه  و  راهبر  سرویس ها  تعمیراتی     خدما  مستمر نگهدار  و تعمیرا  ماشین آال  دوار، ثابت و         

 و چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی سوم

 مجتمع گاز پارس جنوبیمطبوع پاالیشگاه اول و دوم  خدما  مستمر نگهدار  و تعمیرا  برق و ابزار دقیق و تهویه

 پتروشیمی بندر امامنگهدار  و تعمیرا  کلیه دستگاه ها و تجهیزا  فرآورش یك 

 تهران مجموعه برج میالدنگهدار  و تعمیرا  از تاسیسا  عمومی برق، مکانیك و ساختمان ها   راهبر ،

 ساختمانی 

بانک مرکزی واقع در میرداماد، ضرابخانه، فردوسی   راهبر ، نگهدار  و تعمیرا  ساختمان ها و تاسیسا  و تجهییزا     
 و مجموعه تفرییی نوشهر

گیودرز             و  طیالیقیانیی      جیمیهیور      هیا    ساختیمیان    سرویس، نگهدار  و تعمیرا  از تاسیسا  برقی، مکانیکی و مخابراتی         
 ایران، بانک مسکن بانک صادرات و ساختمان بانک توسعه صادرات

هیوشیمی ید      میدییرییت     هیا   سیستم  ها  ستاد  و تأسیسا  مکانیکی و برقی و         نگهدار  و تعمیرا  و راهبر  ساختمان     
(BMS)  پژوهشگاه صنعت نفتو تامین تخصص ها  آزمایشگاه، شیشه گر  و مکانیك در 

و   کیاتیدییك     حیفیافیت     سیسیتیم    لوله گازرسانی و    سرویس و نگهدار  تاسیسا  مکانیکی و برقی و حفافت از شبکه خ            

 صنعت ایران دانشگاه علم واپراتور  خطوط تلفن در 

 هتل بین المللی پارسیان آزادی نگهدار  و تعمیرا  از تاسیسا  مکانیکی، الکتریکی و ساختمانی

 مجموعه ایران مالنگهدار  و تعمیرا  از تاسیسا  برقی و مکانیکی 

 پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزیو تعمیرا  از تاسیسا  ساختمانی مجموعه  نگهدار 

 مجتمع بندر امام خمینیو تعمیرا  اب یه و سیویل  نگهدار 
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 صنعت نگهداری و تعمیرات ادامه برخی از پروژه های 
 شرکت فوالد مبارکه اصفهانساختمان ها و اب یه ص عتی و غیر ص عتی  تعمیرا 

 فوالد  
سیرنیدهیا       تیعیمیییرا      و تولیدا  کك و مواد شیمیایی عملیا  اجرایی اب یه پروژه بازساز  باطر  شماره یك بخش 

 سهامی ذوب آهن اصفهان شرکتآگلومراسیون و ساخت اتاق برق 

 فوالد اکسین خوزستانها   نگهدار  و تعمیرا  جرثقیل

 پارس خودروو  ایران خودرو ،سایپاو تعمیرا  خطوط انتقال سالن ها  بدنه و مونتاژ و رنگ کارخانه  نگهدار 

 خودرو ایران 7و  0و  2نگهدار  و تعمیرا  سیرکوالسیون سالن ها  رنگ  خودرو

 ایران خودرو بدنه ساز   نگهدار  و تعمیرا  خطوط انتقال جرثقیل ها  سقفی سالن ها 

و   آب  شیبیکیه     مطبیوع،   عملیا  نگهدار  و تعمیرا  و سرویس ها  روزانه و اضطرار  تجهیزا  مکانیکی، تهویه             انجام
 اماکن زیر مجموعه ومجتمع بندر امام خمینی فاضالب و فضا  سبز و پمپاژ خانه ها  

و   باناادر    کال   ادارهدر    ب در بوشهر و ب ادر تابعه      نگهدار  و تعمیرا  جار  تاسیسا  برق و مکانیك اماکن و محوطه           اسکله و بنادر 
 دریانوردی استان بوشهر

 مجتمع بندر امام خمینی )ره(عملیا  نگهدار  و تعمیرا  و سرویس شبکه برق فشار ضعیف و قو  

 ذخیره ای سیاه بیشه نیروگاه تلمبهبردار ، نگهدار  و تعمیرا  و بازرسی از تجهیزا  و تاسیسا  سدها و  بهره

 نیروگاهی

 کیلو ولت 222پست و  3مگاوات کارون  2222نیروگاه  سد وبردار  از تجهیزا   مدیریت نگهدار ، تولید و بهره

   نیروگاه منجو کیلو ولت  22خط و  2مگاوات کارون 0222سد و نیروگاه  نگهدار  و تعمیرا  و بهره بردار  از

 نیروگاه شهید رجایی ونیروگاه لوارک نگهدار  و تعمیرا  و بهره بردار  از 

 سد الرانجام خدما  ف ی و پشتیبانی امور بهره بردار  

 نیروگاه تاریکو نیروگاه کوهرنگ تجهیزا   نگهدار  و تعمیرا  از

 EM , PM نیروگاهی ایران شرکت تعمیراتنگهدار  و تعمیرا  سرویس ها  دوره ا  موتورخانه مرکز  در 



 صنعت ابنیه و سیویل برخی از پروژه های 
شهر تهیران بیه      0و  0عملیا  اجرائی معمار ، تاسیسا  الکتریکی و مکانیکی مجتمع قضایی شهید صدر دادسراها  ناحیه      

 معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیهمتر مربع  00222متراژ 

 ساختمانی 

 مجتمع دخانیات گیالنتوسعه و احداث سالن تولید و ساختمان ها  ج بی 

 سازمان من قه آزاد قشم -پارک زیست فناوری قشم احداث ساختمان آزمایشگاه 

 طرح گسترش کارخانه پرتوعملیا  تکمیل ساختمان ها، محوطه ساز  و عملیا  تاسیسا  مکانیکی و برقی 

تاامایان      شارکات    -  واحد  جیالردنو دماوند 770واحد  شهر خواجو  کرمان و مجتمع  067احداث مجتمع مسکونی   
 مسکن کارگران

غرب   آبفا  شرکت  کرج  دوم  خانه  تصفیه  به  اجرا  عملیا  ساختمانی و تجهیزا  برقی و مکانیکی ایستگاه پمپاژ آب طالقان 
 تهران

 متر مربع 00222به متراژ سبزه میدان شهر زنجان احداث 

 متر مربع 00222به متراژ شهرداری قم اجرا  ساختمان مرکز  

 شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی MDFاحداث کارخانه تولید تخته ص عتی 

 ق ار شهری کرمانشاهاحداث ساختمان ادار  و مرکز فرمان خ  یك 

 پتروشیمی کوروشدستگاه سوله پشتیبانی و ب اها  داخلی شرکت توسعه ص ایع  4احداث 

 برق برق من قه ای خوزستان -امیدیه اهوازکیلو ولت ایثار در  422عملیا  اجرایی احداث پست برق 

 شرکت  فرودگاه کشور -فرودگاه ارومیهعملیا  ساختمانی و اجرائی برج مراقبت تک یکال بلوک و ساختمان ادار  

 وزارت راه بنادرو فرودگاه  ،معاونت توسعه راه آهن -کارها  ساختمانی، تاسیساتی و محوطه ساز  ایستگاه راه آهن اقلید حمل و نقل 

 بندر بوشهر و مجتمع بندر امام خمینی عملیا  تعمیرا  اب یه، برق و مکانیك اسکله و 

 خودرو شرکت پارس خودروانجام عملیا  پروژه ها  اب یه و تاسیسا  برقی و مکانیکی 

نفت و گاز و  شرکت بناگسترکرانهعملیا  اجرایی احداث فونداسیون ها  مخازن انبار نفت ب درعباس 

 امیرکبیر پتروشیمیاجرا  عملیا  ساختمانی، تاسیساتی پروژه افزایش فرفیت تزریق خوراک مایع به کوره ها  الفین  پتروشیمی 

 شرکت پیشگامان فن اندیش 10

و   روز  تاکاناولاوژی      از  مکانیکی و الکتریکی و با استافااده         تاسیسات  شرکت فن اندیش در بخش ابنیه و سیویل به همراه         

صاناایاع      در  و مکانیکی   تاسیسات برقی   خدماتی نظیر معماری، احداث، بازسازی ابنیه و اجرای         حوزه  توانمند در این    متخصصین

 نماید. پتروشیمی، برق و ... ارائه می گاز و و نفت خودروسازی، مختلف ساختمانی اداری و تجاری، حمل و نقل، کارخانجات
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  7: تهران، خیابان مطهر ، بعد از تقاطع سهرورد ، کوچه حاتمی، پالک آدرس
15875-6869: صندوق پستی  

88404858: فک      88459970 -76: تلفن  
www.fanandish.com   info@fanandish.com 
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 نقشه: راهنمای

 مکان پروژه های جاری

 مکان پروژه های خاتمه یافته

 پروژه 22تعداد پروژه های جاری:  

 نفر 2022تعداد کارکنان:  

1401اردیبهشت    


