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 اطالعات عمومی   -5
 اتريخچه :     5-5

تحت عنوان مدیریت خدمات فنی در مرکز تحقیقات مهندسی           5383را از سال      خود  فعالیت  اندیش تهران   فن  شرکت پیشگامان   

به صورت شرکت سهامی خاص       5372جهاد سازندگی با انجام فعالیت های نصب و راه اندازی تجهیزات ویژه آن مرکز آغاز کرد و از سال                      

به منظور افزایش انگیزه نیروی انسانی و باال بردن راندمان کاری،           5369تحت پوشش موسسه جهاد تحقیقات به کار خود ادامه داد. از سال  

 نماید. با واگذاری عمده سهام به مدیران و پرسنل، این شرکت بصورت صد در صد خصوصی فعالیت می

اندازی, نگهداری و تعمیرات و       این شرکت یکی از پیشتازان عرصه احداث واحدهای صنعتی در امور ساخت تجهیزات, نصب, راه                    

بهره برداری از صنایع می باشد. شرکت فن اندیش افتخار دارد که با اجرای موفق پروژه های متعدد و بهره مندی از همکاری مستقیم بیش             

های مدیریتی, کارشناسی و اجرائی در رشته های مختلف فنی از قبیل مکانیک, عمران, سازه,                   نفر پرسنل متخصص در زمینـه      2788از  

پیشرفته مهندسی در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی در           های  برق و کنترل, صنایع و ... و همچنین دسترسی آسان به آزمایشگاه              

 ها و جلب رضایت کامل مشتریان همواره کوشا بوده است. نقاط مختلف کشور در احداث و بهره برداری و تکمیل بموقع پروژه

ران:   2-5  رتكيب سهامدا

 %6511. هیئت مدیره شرکت پیشگامان فن اندیش تهران            5

 %5611. مدیران و پرسنل حقیقی                                       2

 :هیأت   مــدريه شرکت  3-5

 . دکتر حسین اسماعیلی مقدم                         رئیس هیأت مدیره 5

 . مهندس سید محمد علی سادات موسوی           عضو هیأت مدیره 2

 . مهندس محمد حسن مستخدمین حسینی         قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره 3

 . مهندس امیر شعبانی حسن آبادی                   مدیر عامل و عضو هیأت مدیره 9



 ساختار تشكیالتی و نیروی انسانی -2

 مشخصات و سوابق اعضاء هیأت مدريه

 خالهص سوابق مدريعامل  شرکت اگشیپمان فن اندیش تهران

 شــــرح رديف

 حسين اسماعيلی مقدم نام و نام خانوادگی 1

 سوابق تحصيلی 2

سب و کار دکتری:  ک

شتی فوق ليسانس: شگاه شهید به  مدیریت بازرگانی از دان

آزاد اسالمی تهران ليسانس: شگاه  ز دان  مدیریت صنعتی ا

 زمينه های تخصصی 3

 نگهداری و تعمیرات  و همچنین اندازی های نصب و راه مدیریت پروژه

 های صنعتی( اندازی واحدهای اقتصادی )در زمینه راه

 ارزیابی اقتصادی و عملکردی طرح های صنعتی

 سوابق اجرايی 4

 شرکت پیشگامان فن اندیش تهرانرئیس هیأت مدیره 

 عضو هیأت مدیره شرکت گروه مهندسی فن آوران صنعت پیشرو

المللی رهیاب نوین آینده، برنا رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی بین  

 رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان مؤسسه جهاد تحقیقات

 معاون آموزش و نیروی انسانی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

 ریزی معاونت پشتیبانی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی رئیس دفتر برنامه

 خالهص سوابق رئیس هیأت مدريه شرکت اگشیپمان فن اندیش تهران

 شــــرح رديف

 امير شعبانی حسن آبادی نام و نام خانوادگی 1

دران ليسانس: سوابق تحصيلی 2 شگاه مازن مهندسی برق از دان  

 سوابق اجرايی 3

1401مدیرعامل شرکت پیشگامان فن اندیش تهران از فروردین   

 عضو هیأت مدیره شرکت پیشگامان فن اندیش تهران

 نماینده تام االختیار شرکت پیشگامان فن اندیش تهران در استان خوزستان

مدیر پروژه نت     -مدیر پروژه نگهداری و تعمیرات واحدهای آمونیاک و اوره شرکت پتروشیمی رازی                

مدیر پروژه نت تاسیسات مکانیکی و آب و فاضالب بندر              -پتروشیمی اروند و پتروشیمی بوعلی سینا        

سرپرست نگهداری و تعمیرات تجهیزات خطوط         -امام خمینی )شرکت پیشگامان فن اندیش تهران(         

مدیر پشتیبانی پروژه بهره برداری سد و نیروگاه مارون )شرکت پیشگامان فن                -  2انتقال سالن رنگ    

مدیر پروژه نگهداری و      -عسلویه و پتروشیمی تندگویان       1الی    5اندیش( مدیر پروژه های نت فازهای       

تعمیرات در برق بندر امام خمینی، نت جرثقیل های شرکت فوالد اکسین خوزستان و نت تأسیسات                   

 مکانیکی بندرامام خمینی



 خالهص سوابق عضو هیأت مدريه شرکت اگشیپمان فن اندیش تهران

 شــــرح رديف

 محمد حسن مستخدمين حسينی نام و نام خانوادگی 1

 سوابق تحصيلی 2
شگاه تهرانليسانس:  ک از دان مهندسی مکانی  

علم و صنعتفوق ليسانس:  شگاه  ک از دان مهندسی مکانی  

 سوابق اجرايی 3

مدیر پروژه های احداث خط انتقال مواد و احداث سوله تعمیر قالب ذوب آهن اصفهان مدیر پروژه                        

مدیر پروژه نصب تجهیزات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق و               -تعمیرات فنی ابنیه فوالد مبارکه اصفهان        

 -)شرکت پیشگامان فن اندیش تهران(        سیویل آگلومراسیون طرح توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان            

طراحی تاسیسات تلمبه خانه های نفتی )تلمبه         -و شهید عباسپور      3طراحی تاسیسات پروژه سد کارون      

مدیریت پروژه های      -)شرکت زامیاد(      C.N.Gانتقال تکنولوژی کیت های         -خانه ری و تبریز(       

تحقیقاتی، مدیر کنترل پروژه ها، مدیریت فنی و مهندسی شرکت پیشگامان فن اندیش تهران از سال                    

 67تا  61

 توزعي نیروی انسانی رد شرکت اگشیپمان فن اندیش تهران

 جمع کل فوق ديپلم و مدارک پايين تر از آن ليسانس فوق ليسانس محل استقرار رديف

 11 52 31 6 ستاد 1

 178 136 35 5 پروژه های صنعتی 2

 5985 5388 588 5 پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی 3

 959 368 27 5 پروژه های نیروگاهی 4

 526 551 53 5 پروژه های ساختمانی 5

 52 55 5 ... سایر پروژه ها 6

 2662 2662 260 22 جمع کل

 شــــرح رديف

 سيد محمد علی سادات موسوی نام و نام خانوادگی 1

 سوابق تحصيلی 2
 از سازمان مدیریت صنعتی( MBA)مدیریت اجرایی  فوق ليسانس:

دران ليسانس: شگاه مازن ک از دان  مهندسی مکانی

 زمينه های تخصصی 3
 های بزرگ صنعتی مدیریت نگهداری و تعمیرات مجتمع

 اندازی خطوط تولیدی مدیریت نصب و راه

 سوابق اجرايی 4

 و عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان فن اندیش تهران تاکنون 5988الی  5372مدیرعامل از سال 

 نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پمپ برتر

 عضو شورای علمی مجموعه مؤسسه جهاد تحقیقات

 مدیر فنی شرکت کشت و صنعت کاظم آباد

 مدیر خدمات فنی مرکز جهاد تحقیقات جهاد سازندگی

 عضو هیات مدريه و اقئم مقام مدريعامل شرکت اگشیپمان فن اندیش تهران



 افراد كلیدی شرکت رد زمینه فنی و مهندسی

 رديف 
نام و نام 

 خانوادگی

مدرک 

 تحصيلی
 خالصه سوابق شغلی

1 
علی اکبر 

 مرادی

مهندسی 

مکانیک طراحی 

 -جامدات

 DBAدکترای 

کارشناس طراحی  -کارشناس بازرسی شرکت مهندسی صنعتی فهامه         –کارشناس واحد دمونتاژ راه آهن      

در   MCBمدیر پروژه ساخت تجهیزات خط مونتاژ در پروژه              -بخش مکانیک شرکت حس فرایند گستر      

 -مشاور شرکت کوبن کار     -مشاور شرکت نساجی هالل ایران در بخش طراحی         -شرکت ساینا الکتریک ایران   

 -مسئول بخش طراحی و مهندسی مکانیک        -مدیر پروژه بخش ساخت داخل در موسسه جهاد تحقیقات           

مدیر   -در موسسه جهاد تحقیقات     MDFمسئول اجرایی  بخش ساخت و نصب تجهیزات در پروژه کارخانه             

مدیر پروژه احداث مخازن سوخت       -66تا    67ازسال    EPCدفتر فنی پروژه احداث انبار نفت مالیر به روش           

مدیر فنی و     –تاکنون شرکت پیشگامان فن اندیش تهران          66از سال   EPCنیروگاه بندر عباس به روش       

 تاکنون 67مهندسی شرکت فن اندیش تهران از سال 

2 
حسين آقا 

 محمدی

مهندسی 

 متالورژی

، سیمره  3مدیریت، طراحی، نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های آبی بزرگ مانند کرخه، کارون                   

مدیریت پروژه و طرح های مختلف اجرایی )شرکت توسعه               –)شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(          

 -کارشناس ارشد شبکه و برق وزارت نیرو          -تهیه نرم افزار و مدل سازی نیروگاه          -منابع آب و نیروی ایران(      

مدیر پروژه نگهداری و       -انجام فعالیت های آموزشی دانشگاهی        -مدیریت پروژه تجهیزات هیدرومکانیک    

و بندر منج، لوارک و شهید رجایی شرکت             9، کارون    3تعمیرات و بهره برداری سد و نیروگاه کارون             

 مدیر تامین کاال شرکت فن اندیش تهران –پیشگامان فن اندیش تهران 

3 
سيدعليرضا 

 مجداالشرافی

مهندسی 

مکانیک )حرارت 

 و سیاالت(

جرثقیل های سالن بدنه ایران        PMمسئول  -ایران خودرو   2خطوط انتقال بدنه سالن بدنه        PMکارشناس  

نگهداری و تعمیرات سالن مونتاژ جدید         PMمسئول    -)شرکت جهاد تحقیقات فن اندیش(         5363خودرو  

 5361سرپرست نگهداری و تعمیرات تاسیسات عمومی کارخانه توگا             -)شرکت ایلرد(   5369شرکت سایپا   

-کارشناس مکانیک واحد مدیریت فنی و مهندسی شرکت فن اندیش               -)شرکت پیشگامان فن اندیش(      

رئیس بازاریابی و مناقصات شرکت        -)شرکت پیشگامان فن اندیش(      5361کارشناس بازاریابی و مناقصات      

 تاکنون 67مدیر توسعه بازار شرکت فن اندیش از شهریور  –5367پیشگامان فن اندیش تهران

4 
وحيده وکيلی 

 پور

مهندسی 

تبدیل مکانیک )

 انرژی(

مدیر هماهنگ کننده مهندسی پروژه ماهشهر        -5988تا    67رییس مناقصات اجرایی فن اندیش از شهریور         

کارشناس مکانیک پروژه احداث      -احداث زیر ساخت گرمایش تانکرهای نفت کوره انبارنفت شهید نوربخش            

، هماهنگ کننده مهندسی پروژه احداث مخازن         EPCکارگاه تعمیر قالب )ریخته گری جدید( به روش            

کارشناس مکانیک بخش     -لغایت تاکنون     66از سال   مترمکعبی مازوت نیروگاه حرارتی بندرعباس        38،888

مترمکعبی مازوت نیروگاه     38،888پروژه احداث مخازن       Pipingو(  Safety)ایمنی    ،(Process)  فرآیند

( Safety)ایمنی    ،(Process)کارشناس مکانیک بخش فرآیند        -لغایت تاکنون     66حرارتی بندرعباس   

 -  66181135تا    66182185از    EPC  پروژه طرح توسعه انبار نفت بناگستر بندرعباس به روش             Pipingو

 38،888پروژه ساخت مخزن      Pipingو(  Safety)، ایمنی    (Process)کارشناس فنی بخش فرآیند       

 ، ایمنی            (Process)کارشناس فنی بخش فرآیند         -  66تا    67از    EPCمترمکعبی لوشان به روش       

(Safety  )و Piping          پروژه احداث انبار نفت مالیر به روشEPC    مسئول آرشیو فنی و      -  66تا    68از

پروژه تعمیر و نگهداری کارخانه       -  68تا    61دفتر فنی، مناقصات، از تاریخ        -  67تا    61مستندات شرکت از    

آب آتش نشانی، فضای سبز، آب صنعتی و تأسیسات             As builtتوگا، کارشناس نت و تکمیل نقشه های         

 Screwپروژه خوراک دام، تحقیق، ترجمه و طراحی            -  61لغایت    69، از    2و    5مرکزی و اداری      

conveyor ,cyclone ,belt conveyor  69لغایت  63از تاریخ 

 مينا ندری 5

مهندسی 

مکانیک 

)طراحی 

 جامدات(

نظارت بر    -)شرکت شیرآالت شیبه(    5368مهندسی معکوس و طراحی جیگ و فیکسچر جهت خط تولید            

کارشناس دفتر فنی پروژه       -)شرکت قالب سازی پایدار(      5362ساخت قطعات قالب و جیگ و فیکسچر           

 5361کارشناس بازاریابی و مناقصات        -)شرکت جهاد تحقیقات فن اندیش(         5363خوراک دام امیرکبیر    

 کارشناس دفتر فنی و مهندسی شرکت پیشگامان فن اندیش تهران -)شرکت پیشگامان فن اندیش تهران( 

 محمود نجفی 6
مهندسی 

 مکانیک

کارشناس مکانیک پروژه آگلومراسیون ذوب        -تا کنون     65کارشناس دفتر فنی شرکت فن اندیش از سال          

رییس مناقصات فن اندیش تهران از         -مدیر پروژه نگهداری و تعمیرات نیروگاه سد تاریک            –آهن اصفهان   

 تاکنون 67شهریور 



7 
حميد شيرعلی 

 نژاد
 مهندسی عمران

سرپرست تیم نظارت پروژه تجاری اداری ایل           -شاهرود    2688پیمانکار کلیه ساختمان های شرکت کاشانه      

معاونت کارگاه فوالد خوزستان در پروژه فوالد          -طبقه، شرکت ناظران یکتای اصفهان         31برج    6گلی تبریز   

 -شرکت قالب گستر کوثر     -معاونت کارگاه برج تجاری اداری بانک سپه تهران          -اکسین اهواز، شرکت تراکم      

 -کارشناس سیویل دفتر فنی و مهندسی شرکت پیشگامان فن اندیش تهران در پروژه های انبار نفت مالیر                    

سرپرست کارگاه    -بندرعباس و انبار بناگسترکرانه، سرپرست کارگاه پروژه ساختمانی شهرداری قم               -لوشان

 پروژه احداث ساختمان قوه قضاییه

8 
قاسم مؤدب 

 دوست بابلی
 مهندسی برق  لیسانس

مسئول برق و کنترل خوراک دام شعیبیه و           -مسئول نگهداری و تعمیرات سالن بدنه )شرکت ایران خودرو(           

مدیر   -  9مسئول نگهداری و تعمیرات سالن مونتاژ           -خوراک دام امیرکبیر )شرکت پیشگامان فن اندیش(          

کارشناس   -پروژه نگهداری و تعمیرات سالن بدنه و مونتاژ جدید سایپا )شرکت پیشگامان فن اندیش تهران(                   

مدیر پروژه احداث مخزن       -برق و الکترونیک دفتر فنی و مهندسی شرکت پیشگامان فن اندیش تهران                   

مدیر پروژه تکمیل انبار نفت        -متر مکعبی بندر عباس      38888مترمکعبی نیروگاه لوشان و مخازن       38888

 substationمدیر پروژه احداث      -بیرجند مدیر پروژه تکمیل سیستم گرمایش انبار شهید نور بخش ماهشهر           

  -مدیر پروژه اجرایی عملیات نصب و کارهای پایپینگ شرکت فوالد اسفراین                -کارخانه گاز اتان مارون اهواز       

 مدیر پروژه تکمیل انبار نفت ری -مدیر پروژه احداث ساختمان پست برق ایثار امیدیه اهواز

 مدیریت بازرگانی فاطمه رحيم زاده 9

مسئول   -  76حسابرسی در موسسه جهاد تحقیقات تهران سال          -  76حسابرسی در بنیاد اقتصادی کوثر سال       

کارشناس مسئول بازرگانی واحد تامین کاال در شرکت            -  76بازرگانی داخلی شرکت پرشین استاندارد سال        

کارشناس واحد بازاریابی و مناقصات و تامین کاالی شرکت              -  68تا    76پیشگامان فن اندیش تهران سال       

 پیشگامان فن اندیش تهران تاکنون

 مهندس برق قدرت احسان عابدی 11

کارشناس برق     -تاکنون    5367کارشناس برق دفتر فنی و مهندسی شرکت پیشگامان فن اندیش تهران                 

کارشناس برق احداث کارگاه قالب       – EPCلوشان و بندر عباس به روش       –پروژه های احداث انبار نفت مالیر       

هماهنگ کننده پروژه کارهای تکمیلی انبار نفت ری به           –مدیر پروژه نگهداری و تعمیرات نیروگاه کوهرنگ          –

 EPCروش 

 مهندس عمران عليرضا ناصری 11

ناظر مقیم پروژه مجتمع تجاری مسکن مهر محمد شهر کرج از               –طراح واحد مهندسی شرکت کیش چوب        

کارشناس دفتر فنی و معاونت       -  68تا    66کارشناس دفتر فنی شرکت فن اندیش از سال            -  66الی    67سال  

سرپرست کارگاه ساخت     –  65تا    68کارگاه احداث سیستم انتقال مواد اهک رسانی ذوب اهن اصفهان از سال             

کارشناس سیویل پروژه نت برج میالد تهران         -  62الی    65تجهیزات کارگاه باطری ذوب آهن اصفهان از سال         

هماهنگ کننده پروژه       -تاکنون  69کارشناس دفتر فنی شرکت فن اندیش از سال              –  69تا    62از سال   

 احداث سبزه میدان زنجان

 مهندس عمران امير فضلی 12
 69کارشناس دفتر فنی شرکت قالب سوله از سال           -تاکنون  67کارشناس دفتر فنی شرکت فن اندیش از سال         

 69تا  63کارشناس اجرایی گروه والفجر غدیر از سال  -68تا 

13 
سمانه سادات 

 موسوی
 لیسانس مدیریت بیمه

مدیر بازاریابی شرکت آیریا تدبیرکاران صنعت        -سال    9بمدت    68کارشناس شرکت بازرگانی سیماقند از سال       

در شرکت پیمانکاری     67کارشناس توسعه بازار و ارتباطات از سال            -سال    2.1بمدت    61الیتکس از سال  

 پیشگامان فن اندیش تهران تاکنون

14 

سيد محمد 

هادی 

 مجداالشرافی

 تاکنون 68کارشناس دفتر مناقصات شرکت فن اندیش از سال  لیسانس کامپیوتر

15 
علی اسماعيلی 

 مقدم

کارشناسی مهندسی 

ساخت و :گرایش-مکانیک

دانشگاه صنعتی  -تولید

 پلی تکنیک تهران -امیرکبیر 

 در شرکت پیشگامان فن اندیش 66کارشناس مکانیک از خرداد ماه 

16 
محمد جواد 

 عارف زاده
 مهندسی برق

کارشناس برق پروژه احداث ساختمان         -  61الی    65کارشناس برق پروژه تکمیل شهرداری قم از سال             

 کارشناس فنی برق دفتر پروژه های شرکت فن اندیش – 67الی  61دادسراهای تهران از 

 مهندسی عمران حامد خسروی 17

کارشناس اداری شرکت فن اندیش از         –کارشناس امور اداری و پشتیبانی پروژه های احداث آزمایشگاه قشم             

کارشناس کارگزینی کارخانه روغن       -  66تا    68معاون برنامه ریزی کارخانه روغن نباتی قو از             -تاکنون  66

 مستندات کارشناس آرشیو فنی و – 68تا  79نباتی قو از 

18 
مرتضی 

 اسماعيلی شریف
 لیسانس برق الکترونیک

پروژه نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و برقی شرکت پارس خودرو1 مسئول امور                 –  68تا    65از سال   

و گزارش های مربوطه1 کارشناس نت مربوط به تاسیسات            CMSSو نرم افزار      PMجاری سازی مکانیزه نت     

الکترونیکی و مکانیکی1 کارشناس تائید شده واحد ایمنی و بهداشت شرکت پارس خودرو1 جانشین سرپرست                 

عملیات اجرایی پروژه های مربوط به شرکت پارس        –کارگاه1 هماهنگ کننده کلیه امور اداری و صورت وضعیت        

مربوط به پروژه های اجرائی در سطح شرکت1کارشناس و مسئول اجرایی              HSEخودرو 1کارشناس و مسئول     

 تا کنون کارشناس واحد مناقصات 5988مربوط به تاسیسات مکانیک و برق1 از سال 



 افراد كلیدی شرکت رد زمینه ربانهم رزيی و كنترل رپوژه

 خالصه سوابق شغلی مدرک تحصيلی نام و نام خانوادگی رديف

 مهندسی صنایع فاطمه قورچيانی 1

کارشناس            -  ریزی و کنترل پروژه شرکت پیشگامان فن اندیش تهران                  مدیر برنامه  

 -طرح احداث تلمبه خانه غرب کارون(        ( EPC برنامه ریزی مدیریت نظارت بر پروژه های       

کارشناس برنامه ریزی احداث پست برق و خط انتقال برق تلمبه خانه غرب کارون و توسعه                  

پروژه   -کارشناس برنامه ریزی مدیریت نظارت بر پروژه های طراحی          -پست برق شهید بقایی   

( و مدیریت   2ادامه خط لوله سراسری هفتم )فاز       -انتقال گاز به مناطق شرقی و جنوب شرقی       

کارشناس          -پروژه خط انتقال گاز دهگالن میاندوآب             -نظارت بر پروژه های طراحی        

طرح توسعه میدان نفتی آذر و طرح زود           -EPCبرنامه ریزی مدیریت نظارت بر پروژه های         

 کارشناس برنامه ریزی و تولید شرکت فن آوران موج پرداز دانش پژوه –هنگام چنگوله 

 مهندسی صنایع محمد رحمانی مفرد 2

کارشناس   -کارشناس امور خرید و بازرگانی و خدمات فنی و مهندسی شرکت ایران ودود                 

کارشناس و مسئول            -برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت طرح های صنعتی پروژه                   

برنامه ریزی و کنترل پروژه های مختلف )خوراک دام شعیبیه، خوراک دام امیرکبیر، کارخانه              

MDF                          ایستگاه راه آهن اقلید، ساختمان آزمایشگاه قشم( در شرکت جهاد تحقیقات ،

 –ریزی و کنترل پروژه شرکت پیشگامان فن اندیش تهران              کارشناس برنامه   -فن اندیش 

 کارشناس واحد بازرگانی شرکت فن اندیش

 آرش دانشمند 3
فوق لیسانس معماری 

 کامپیوتر

  

 شرکت فن اندیش ITکارشناس  -کارشناس نصب شرکت پارس آنالین

  

 مریم سادات موسوی 4
فوق لیسانس مهندسی 

 صنایع

کارشناس   -67تا    68کارشناس برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی شرکت فن اندیش از سال                

 تاکنون 67منابع انسانی و مسئول آموزش از 

 مهندسی صنایع بهاره قاسمی 5

کارشناس پروژه    66تا    67-کارشناس سیستم ها و روش های شرکت نوید بهمن           67تا    61

در پیاده سازی و نگهداری سیستم ها و روش ها و تهیه بانک های اطالعاتی شرکت                         

کارشناس سیستم ها و                  5988تا      66   -مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد        

تاکنون کارشناس         5988   -روش های شرکت مهندسین مشاور کار افرینان هوشمند              

 سیستم ها و روش های شرکت فن اندیش

 5988کارشناس دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت فن اندیش از سال  لیسانس مهندسی پزشکی رکنیالهه  6

 افراد كلیدی شرکت رد زمینه رپوژه اهی اجرایی

 رديف نام و نام خانوادگی مدرک تحصيلی خالصه سوابق شغلی

مدیریت نصب و                -مدیریت نصب و راه اندازی خطوط انتقال سالن رنگ جدید سایپا                    

مدیریت نصب و راه اندازی خطوط انتقال سالن سپند             -راه اندازی کشتارگاه های صنعتی       

مدیریت پروژه خطوط     -مدیریت پروژه های مربوط به شرکت ایران خودرو            -پارس خودرو   

مدیریت ساخت و نصب استراکچر های مربوط به دستگاه های            -انتقال ایران خودرو خراسان     

نظارت بر اصالحات و راه اندازی کارخانه خوراک دام           -دای کستینگ سالن ریخته گری ابهر       

مدیر اجرایی پروژه احداث مخازن انبار نفت         -3مدیر پروژه بهره برداری سد کارون         -شعیبیه  

مدیر پشتیبانی پروژه های احداث ساختمان آزمایشگاه         -EPCشرکت بناگستر کرانه بصورت     

مدیر اجرایی پروژه تکمیل انبار نفت        -قشم و بندر عباس شرکت پیشگامان فن اندیش تهران        

بیرجند و پروژه احداث زیر ساخت های سیستم تاسیسات گرمایش تانکرهای نفت کوره در                

مدیر پروژه نگهداری و تعمیرات و بهره برداری سد و نیروگاه تلمبه                -انبار نوربخش ماهشهر  

 مدیر پروژه اجرای فونداسیون طرح مخازن نفتی بندر عباس –ذخیره ای سیاه بیشه 

 1 هوشنگ رکنی کارشناسی مدیریت



مدیر پروژه    -مدیر پروژه نگهداری تأسیسات پروژه توگا         -مدیر پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و اتاق ترانسفورماتور کرج          

نگهداری تأسیسات فرهنگسرای مناطق غرب و شمال تهران، مدیر پشتیبانی پروژه نگهداری شرکت ایران خودرو،                    

مدیر کارگاه احداث مجتمع غدیر دخانیات گیالن )شرکت پیشگامان فن              -مدیر پروژه نگهداری تأسیسات بندر امام      

 مسئول مکانیک پروژه دادسراهای تهران –مدیر اجرایی بخش مکانیک پروژه ساختمان شهرداری قم  -اندیش( 

کارشناسی 

 تاسیسات
 2 ایرج اعتدالی

 1سرپرست کارگاه سالن بدنه سازی شماره         -ایران خودرو )مجری خطوط هوایی انتقال بدنه(        9پروژه سالن تزیینات    

سرپرست گارگاه پروژه خدمات فنی       -سرپرست کارگاه سالن بدنه سازی خودروی چینی ایران خودرو             -ایران خودرو   

سالن بدنه و     BMSسرپرست کارگاه استراکچر       -سرپرست کارگاه خطوط انتقال بدنه فیات ساوه            -ایران خودرو   

SLAT              مسئول بخش سیویل پروژه احداث خط         -کانوایر سالن مونتاژ و همچنین خط موتور سالن مونتاژ کاشان

 انتقال آهک ذوب آهن اصفهان )شرکت پیشگامان فن اندیش تهران( مسئول سیویل پروژه نت برج میالد تهران

مهندسی عمران 

 نقشه برداری
 3 رضا رحمانی

 -مسئول واحد برق، مسئول واحد تاسیسات، مدیر خدمات فنی )پژوهشکده تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی(                    

رئیس پشتیبانی پروژه های نت بندر امام، پتروشیمی رازی، بانک            -  5361رئیس پشتیبانی پروژه های خودرویی سال       

 مرکزی و فوالد اکسین )شرکت پیشگامان فن اندیش تهران(

 کارشناس برق
حسين شجاعی 

 طلب
4 

کارشناس مکانیک در نصب، راه اندازی، نگهداری و تعمیرات، ساخت در بخش های مختلف )مرکز تحقیقات مهندسی                  

خدمات طراحی، فنی و مهندسی در پروژه های مختلف ساخت قطعات و مجموعه های کارخانجات سیمان،                    -جهاد(  

خط مونتاژ تانک شهید کالهدوز، کارخانجات شکر، تاسیسات ساختمان سروتراپی موسسه رازی، نصب و راه اندازی                    

کوره بریزینگ و مولد نیتروژن شرکت سرد ساز خودرو، پروژه خط رنگ جدید سایپا، پروژه خطوط انتقال سالن های                     

رنگ ایران خودرو، پروژه احداث کارخانه خوراک دام امیر کبیر، نصب و راه اندازی توربین آبی و تاسیسات نیروگاه                        

کارشناس طرح احداث فاز دوم کارخانه تولید کربن صنعتی واقع در                -مارون )شرکت جهاد تحقیقات فن اندیش(         

 -کارشناس فنی پروژه نصب جرثقیل های فوالد اکسین اهواز             -شهرستان ساوه )شرکت جهاد تحقیقات فن اندیش(        

 کارشناس فنی پروژه نصب تجهیزات آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان

لیسانس 

مهندسی 

 مکانیک سیاالت

 5 علی پيرگلو

 -)شرکت فن اندیش(       61الی    68شرکت ایران خودرو از سال       3سرپرست نگهداری و تعمیرات سالن رنگ شماره          

 -)شرکت فن اندیش(      68الی    61شرکت ایران خودرو از سال         5سرپرست نگهداری و تعمیرات سالن رنگ شماره         

( شرکت ایران   2فاز    2)قسمت سیستم ها و سیرکوالسیون رنگ          2سرپرست نگهداری و تعمیرات سالن رنگ شماره         

شرکت ایران خودرو از      9و    3سرپرست نت سالن بدنه سازی شماره         -)شرکت فن اندیش(      67الی  68خودرو از سال    

 67مسئول قراردادهای نگهداری و تعمیرات پروژه های خودرویی ازسال               -)شرکت فن اندیش(       61الی    68سال  

بانک -بانک صادرات   –مدیر پروژه نگهداری و تعمیرات مجموعه های بانک مرکزی               –تاکنون )شرکت فن اندیش(      

 توسعه صادرات ایران

کارشناسی 

مدیریت کسب و 

کار )مدیریت 

 پروژه(

 6 رضا خدایار

تعمیرات برق جهاد سازندگی       -تکنسین برق سیم پیچی الکترو دریا           -تکنسین برق تابلوسازی الکترو یزدی زاده         

کارشناس   -کارشناس برق در طراحی، نصب و تعمیرات در امور برق مرکز تحقیقات مهندسی جهاد                   -استان تهران   

کارشناس مسئول بخش برق      -برق در طراحی، نصب و تعمیرات در امور برق )شرکت جهاد تحقیقات فن اندیش(                  

 پروژه انبار نفت مالیر

 7 حمزه قرقچيان مهندسی برق

و   5مدیر پروژه سالن رنگ       -شرکت ایران خودرو    2مدیر پروژه سالن رنگ       –کارشناس نت خطوط انتقال و تاسیسات       

مدیر کارگاه پروژه     -مجتمع پتروشیمی تندگویان    5مدیر پروژه نگهداری و تعمیرات فاز           -شرکت ایران خودرو    3

 –سرپرست کارگاه پروژه نگهداری و تعمیرات یکپارچه پاالیشگاه تهران              -متر مکعبی لوشان    38888احداث مخزن   

سرپرست پروژه نت مکانیک و پشتیبانی و برق و ابزار دقیق و                 –سرپرست کارگاه امور پشتیبانی پاالیشگاه تهران         

مدیر پروژه نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق پاالیشگاه دوم و مکانیک پاالیشگاه سوم و                    -تهویه پاالیشگاه تهران    

 چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

مهندس مکانیک 

 حرارت و سیاالت
 8 ساسان لشگری

مسئول بخش مکانیک پروژه نگهداری و تعمیرات سد و            -کارشناس مسئول پروژه نصب تجهیزات نیروگاه ابی مارون          

سرپرست   -مسئول بخش مکانیک پروژه احداث مخازن سوخت بناگسترکرانه و نیروگاه بندرعباس              -  3نیروگاه کارون   

 نت نیروگاه سیاه بیشه –سیویل فوالد مبارکه  -کارگاه پروژه تکمیل انبار نفت بیرجند 

 مهندسی مواد
محمد رضا خویی 

 ترابزاده
9 

مسئول سیویل پروژه احداث انبار نفت           -کارشناس سیویل پروژه های احداث کارخانه خوراک دام خوزستان                

سرپرست   -مسئول سیویل پروژه تعمیرات فنی ابنیه فوالد مبارکه اصفهان              -بناگسترکرانه و مخازن بندر عباس        

 کارگاه اجرایی سیویل طرح مخازن بندرعباس

 11 رضا الدین عرب مهندس عمران

مسئول برق دیسپاچنگ     -سرپرست کارگاه نگهداری و تعمیرات مجموعه های سد و نیروگاه های برق ابی ایران                    

و سد الر و نیروگاه های لوارک و           9و    3مدیر پروژه نگهداری و تعمیرات و بهره برداری سد و نیروگاه کارون                -تهران

 رجایی

 11 اصغر داوری کارشناس برق

سرپرست   -سرپرست کارگاه نگهداری و تعمیرات مجموعه بانک های مرکزی ضرابخانه و فردوسی و میردادماد                      

 ایران خودرو 9نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال بدنه سالن مونتاژ 
 12 قاسم قهرمانی مهندس مکانیک

سرپرست نگهداری و تعمیرات      -سرپرست کارگاه نگهداری و تعمیرات مجموعه های بانک صادرات و توسعه صادرات              

 تاسیسات علم و صنعت ایران
 13 مهدی صدوقی مهندس مکانیک



کارشناس نت ایران خودرو در        -  69کارشناس دفتر فنی ساخت شرکت پیشگامان فن اندیش تهران سال               

کارشناس اجرایی پروژه تکمیل انبار نفت         -مدیر خط تولید المپ در کارخانه المپ نور             -شرکت فن اندیش    

مسئول اجرایی پروژه اجرای سیستم زیر ساخت گرمایش تانکرهای           -63بیرجند در شرکت فن اندیش در سال        

مدیر پروژه نگهداری و       -سرپرست نگهداری و تعمیرات مجموعه نفتی جزیره خارگ              -نفت کوره ماهشهر     

 مدیر پیمان نگهداری پاالیشگاه چهارم عسلویه  -تاکنون  66تعمیرات پتروشیمی خارگ از سال 

مهندسی 

 مکانیک
 14 مرتضی کمایی

مدیر دفتر    -مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نقش دور          -کارشناس شرکت مهندسی مشاور دستور نوین        

مسئول کارگاه    -مدیر امور فنی و اجرایی شرکت کشت و صنعت مغان               -فنی شرکت کشت و صنعت مغان        

مسئول کارگاه ابنیه خوراک دام امیرکبیر )شرکت         -ابنیه خوراک دام امیرکبیر )شرکت جهاد تحقیقات طوس(         

مشاور مدیرعامل شرکت مهندسی امید پارس و به عنوان مسئول اجرائی کارگاه زیر سازی راه                    -فن اندیش(   

مدیر کارگاه    -شرکت جهاد تحقیقات فن اندیش(       )  ( MDFمدیر سایت کارگاه       -آهم مرودشت به شیراز      

 مجموعه های دادسرای تهران –ساختمان شهرداری قم  -پروژه احداث تکنیکال بلوک فرودگاه ارومیه 

مهندسی عمران   

 نقشه برداری
 15 اسد ا... فاطميه

سرپرست کارگاه پروژه     -تکنسین اجرایی پروژه کارخانه کویر تایر شهرستان بیرجند )شرکت بتن ورک مشهد(              

سرپرست کارگاه و     -منازل مسکونی کارمندان سیلو شهرستان بیرجند )شرکت ساختمانی خانه آراء شرق(                

خرم آباد )شرکت ساختمانی جاب        -صورت وضعیت پروژه سد انحرافی و کانال های آبیاری شهرستان الشتر              

خوزستان   -کارشناس دفتر فنی پروژه کارخانه خورک دام امام خمینی و امیرکبیر در شهرستان اهواز                 -تهران(  

سرپرست سیویل پروژه احداث ایستگاه       -)شرکت جهاد تحقیقات طوس و شرکت جهاد تحقیقات فن اندیش(            

مدیر پروژه نت سیویل فوالد       –کارشناس فنی و متره و برآور پروژه آهک ذوب آهن اصفهان                -راه آهن اقلید    

 مدیر پروژه احداث سایت نورد گرم فوالد مبارکه -امیدیه اهواز 988مدیر اجرائی احداث پست -مبارکه اصفهان 

 مهندسی عمران
محمد حسين 

 احراری
16 

سرپرست کارگاه پروژه احداث        -  88الی    16در استان گیالن مدیریت نوسازی و تجهیز مدارس استان گیالن            

سرپرست کارگاه پروژه     -(  88الی  16ساختمان دادگستری شهرستان صومعه سرا )دادگستری استان گیالن           

 -  16الی    16خطوط و شبکه آبرسانی روستاهای استان اصفهان مدیریت بهداشت محیط استان اصفهان                   

سرپرست کارگاه پروژه تکمیل ساختمان هتل جهانگردی بندرانزلی از            -سرپرست کارگاه پروژه احداث مدارس      

 -85الی    88سرپرست کارگاه پروژه خاکبرداری شهر زلزله زده گلباف کرمان از سال                    -  88الی  16سال  

هکتار )سازمان عمران     9888پیمانکار پروژه طرح الیروبی، ساماندهی سیل بندها رودخانه جیرفت به میزان               

پیمانکار پروژه احداث قطه سه راه شهرکرد ایذه و راه اصلی بروجن مبارکه )اداره                 -  82الی    85جیرفت کرمان   

پیمانکار پروژه تکمیل عملیات سیویل و ابنیه فنی قطعه           89الی    82راه و ترابری استان چهار محال و بختیاری         

پیمانکار احداث راه فرعی مرودشت       -(  83  -82راه اصلی شیراز به سیرجان )اداره راه و ترابری استان کرمان               1

پیمانکار پروژه طرح ساماندهی رودخانه       -(  87  -89به کامفیروز و نیریز آباده )اداره راه و ترابری استان فارس              

سرپرست کارگاه پروژه     -(  86  -87شاهرود جنب نیروگاه لوشان )معاونت مهندسی ساختمان شرکت توانیر           

 -78)احداث کانال های آبرسانی و ابنیه فنی و پل بر روی رودخانه کر فارس )سازمان آب منطقه ای فارس                       

سرپرست کارگاه و مدیر پروژه کانال های آبرسانی، زهگش های رو باز و زیرزمینی ابنیه فنی هیدرولیک                    -(  75

پیمانکار پروژه طرح ساماندهی، الیروبی و             -(  71  -72جنوب اهواز )شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی          

مدیر پروژه و سرپرست کارگاه       -(  78  -71سازه های جانبی رودخانه کارون )سازمان عمران کارون خوزستان           

مدیر پروژه راهبری و تولید         -(  68  -78احداث سد مخزنی میجران رامسر )سازمان آب منطقه ای مازندران             

مدیر پروژه کشتارگاه صنعتی رشت        -(  65  -68)شرکت آب نیرو      3مصالح و بتن بدنه سد و نیروگاه کارون           

مدیر پروژه کارخانه تولید تخته صنعتی )شرکت توسعه نیشکر و صنایع              -(  62  -65)مدیریت کشتار دام کشور     

پیمانکار پروژه احداث ایستگاه پمپاژ کشت و صنعت فارابی )شرکت توسعه نیشکر و صنایع                 -(  69  -  62جانبی

 -(  68  -61پیمانکار پروژه ایستگاه تقویت فشار شهید محمدی اهواز )شرکت ملی گازایران               -(  68  -69جانبی  

( 66  -68پیمانکار پروژه ایستگاه جمع آوری و تزریق گاز منطقه اندیمشک )شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب                 

مدیر   –مدیر پروژه احداث ساختمان مرکزی شهرداری قم           -مدیر پروژه احداث ساختمان آزمایشگاه قشم          -

 پروژه احداث ساختمان های دادسراهای قوه قضاییه تهران

 مهندس عمران
سعيد صالحی 

 مورکانی
17 

اندازی تجهیزات سالن رنگ      ، نصب و راه   5اندازی تجهیزات سالن رنگ شماره        مجری در پروژه های نصب و راه       

اندازی   ، نصب و راه    9سالن تزئینات شماره       P&Fو    EMS، نصب و راه اندازی خطوط هوایی           3شماره  

صندلی و      اندازی خطوط انتقال موتور،     ، نصب و راه   1سازی شماره     سالن بدنه   EMSتجهیزات خطوط انتقال    

ایران خودرو    PBSاندازی توسعه ضلع شرقی سالن شاتل و              ، نصب و راه    5آچارکشی سالن تزئینات شماره      

اندازی   سالن تزئینات، نصب و راه      P&Fو    EMSتهران سرپرست پروژه های نصب و راه اندازی خطوط هوایی            

ها، درین    دینگ پایپ   فلو    اسپری رینگ،     داست پروتکشن،     های دک، اینکلوژر،    مجموعه خطوط PT,ED مخازن

سالن رنگ اصلی، ساخت و نصب و          2اندازی تجهیزات فاز      ریزی مربوطه در سالن رنگ، نصب و راه          ها و تیر    پن

دستگاه دراپ لیفت     36نصب و راه اندازی       -اندازی کانال های خط رنگ تولیدات ویژه ایران خودرو خراسان             راه

نصب و راه اندازی سالن پایلوت خمیر کاغذ در سازمان             -در سالن های مختلف ایران خودرو تهران و خراسان         

مدیر پروژه احداث سالن غدیر مجتمع        -سرپرست کارگاه پروژه احداث کارخانه پرتو       -های کشور     مراتع و جنگل  

 مدیر پروژه احداث خط انتقال آهک ذوب آهن اصفهان )شرکت پیشگامان فن اندیش تهران( -دخانیات گیالن 

مهندس عمران           

)نقشه برداری(    

فوق لیسانس 

مدیریت محیط 

 زیست

 18 محسن رزاقی ابيانه



 -  66تا    68مدیر پروژه نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی پژوهشگاه صنعت نفت ایران از                  

 63سرپرست کارگاه نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی و ابنیه مجموعه برج میالد تهران از                   

سرپرست   -  63تا    68مدیر بخش ساخت و سرپرست کارگاه شرکت مهندسی مکانیک از                  -  68تا  

از سال    9نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات خطوط انتقال بدنه شرکت ایران خودرو سالن مونتاژ                 

انتقال بدنه شرکت ایران      EMSسرپرست نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات خطوط            -67تا    69

مدیر پروژه نگهداری و تعمیرات از تاسیسات بازار بزرگ             –  69تا    62خودرو سالن بدنه سازی شاتل از      

 ایران )ایران مال(

 19 مجتبی رامشک مهندسی مکانیک

تکنسین   -  69الی    75سرپرست نگهداری و تعمیرات بخش برق پروژه پژوهشگاه جهادکشاورزی سال              

 تاکنون 61برق پروژه های اجرایی شرکت پیشگامان فن اندیش تهران از سال 
 21 علی اکبر پرورش تکنسین برق

 21 عبداله قربانی کارشناس خرید مسئول خرید پروژه های اجرایی شرکت پیشگامان فن اندیش تهران

مسئول مهندسی    81تا    89از سال     –کارشناس ژئو تکنیک واحد مهندسی آب و خاک           89تا    85از سال   

از   -مدیرعامل جهان کوثر    62تا    78از سال     -عضو هیات مدیره جهان کوثر      78تا    81از سال     -آب و خاک  

مدیر   -مدیرعامل توسعه منابع آب و انرژی        67تا    61از سال     -مدیرعامل ره گستر نفت     61تا    62سال  

 68مشاور مدیریت شرکت فن اندیش از سال  –تاکنون  67پروژه احداث سبزه میدان شهر زنجان از سال 

لیسانس مهندسی 

 زمین شناسی
 22 سيد ناصر تقدمی

در شرکت فن اندیش در سمت های اجرایی پروژه های زیر شروع به کار کرده و تاکنون                       5363از سال 

کارشناس دفتر فنی )تهیه صورت وضعیت بر اساس فهرست بهای               5361از ابتدا تا سال        -ادامه دارد   

 برنامه بودجه و نفت، تعدیل، صورتجلسات اجرای کارگاهی، مستندات پروژه ها، باالنس متریال(

 سرپرست کارگاه های پروژه های پتروشیمی مارون و فوالد اسفراین 5988لغایت  5368از سال 

کاردانی عمران 

 کارشناس عمران
 23 عبداهلل عابدی

 افراد كلیدی شرکت رد واحد مالی و اداری 
 خالصه سوابق شغلی مدرک تحصيلی نام و نام خانوادگی رديف

 اميد مجاهدی 1
لیسانس مدیریت 

 صنعتی

 –  61تا    76حسابرس شرکت فن اندیش از        -تاکنون  61مدیر امور مالی شرکت پیشگامان فن اندیش از          

 77حسابرس موسسه جهاد تحقیقات از        –  76تا    76حسابرس شرکت سرمایه گذاری و خدمات اندیشه از         

 77تا  78حسابرس انفورماتیک لرستان از  -76تا 

 تاکنون 66رییس حسابرسی شرکت فن اندیش از  – 66تا  76کارشناس امور مالی فن اندیش از  لیسانس حسابداری اکرم والهی 2

 مليحه اسدی 3
لیسانس مدیریت 

 بازرگانی
 تاکنون 66کارشناس امور مالی شرکت فن اندیش از  – 66تا  68کارشناس واحد مناقصات فن اندیش از 

 ليال فضلی 4
لیسانس زیست 

 شناسی
 تاکنون 76کارشناس امور اداری شرکت فن اندیش از 

 مهدیه اسدی 5
کاردانی مدیریت 

 مالی
 تاکنون 76رئیس دفتر مدیریت شرکت فن اندیش از سال 

 لیسانس ریاضی فاطمه خاتمی 6
رئیس حسابداری شرکت تعاونی اعتبار موسسه         -تاکنون  65کارشناس امور مالی شرکت فن اندیش از          

 65تا  68جهاد تحقیقات از 

 عليرضا اوانی 7
لیسانس مهندسی 

 کشاورزی

کارشناس اداری و مسئول امور پشتیبانی منابع انسانی و امور بیمه ای شرکت پیشگامان فن اندیش تهران                  

 تاکنون 76از سال 

 تاکنون 69کارشناس امور اداری از سال  لیسانس حقوق مازیار معصومی 8

 تاکنون 71کارشناس امور مالی شرکت فن اندیش از  کارشناس مالی ابولفضل صباغی 9

 تاکنون 68کارشناس مالی و اداری شرکت فن اندیش از سال  کارشناس مالی امين پورعلی جان 11

 تاکنون 68کارشناس امور مالی شرکت فن اندیش از  کارشناس مالی سعيد وفایی 11

 تاکنون 63کارشناس امور مالی شرکت فن اندیش از  کارشناسی مالی ابوالفضل ميرزاگل 12

 حميد جانی خواه 13
لیسانس حقوق 

 قضایی

مدیر منابع انسانی شرکت توربو کمپرسور پک خاور          -تاکنون    65مدیر منابع انسانی شرکت فن اندیش از        

معاون اداری و     –  66تا    66مدیر اداری پشتیبانی شرکت پایوران بیاد تعاون سپاه از             -65تا    68میانه از   

مدیر اداری و معاون آموزشی و نیروی انسانی پژوهشکده           -پشتیبانی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی      

جهادگر مناطق جنگی غرب کشور       -  88تا    16مدیر جهاد الهیجان از       -66تا    89مهندسی کشاورزی از    

 89تا  88از 



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

فوالد،   صنایع  های  پروژه  اندازی  راه  و  نصب  و  ساخت  تامين،  مهندسی،  های زمينه در ها شرکت سایر تخصصی های از ظرفيت 

     فالازی،    هاای   اسکلات   نصب  و  ساخت  طراحی،  نظير  خدماتی  ...   و  کشاورزی  نيروگاهی،  پتروشيمی،  و  گاز  و  نفت  ساختمانی،

     و  هاا   پاتاروشايامای       و  ها  پاالیشگاه  نفت،  انبارهای  در  مربوطه  تجهيزات  نصب  و  ساخت  مخازن،  احداث  صنعتی،  های  سوله

 نماید. می ارائه صنعتی و اداری های ساختمان های برق، پست صنایع، ساخت زیر اجرای ها، نيروگاه

 صنعت EPCبرخی از پروژه های 

 شرکت ذوب آهن اصفهانطراحی، تهیه، نصب و راه اندازی برج خنک کن در 

 موسسه راه ساحل قرب خاتم االنبياطراحی و ساخت بخش استراکچر فلزی تأسیسات بارگیری و حمل گوگرد  فوالد

 شرکت ذوب آهن اصفهاناحداث کارگاه تعمیر قالب پروژه ریخته گری در 

 ساختمانی  سبزه ميدان زنجاناحداث پروژه 

 انبار نفت مالیر احداث پروژه 

نفت و گاز و 

 پتروشیمی

 شرکت بناگسترکرانه احداث مخازن سوخت و تاسیسات جانبی انبار نفت 

 انبار نفت شهيد نوربخش ماهشهر اجرای پروژه زیرساخت گرمایش و روان سازی نفت کوره در 

 شرکت پتروشيمی مارونو درایو جدید پروپان  1، 3کارخانه بازیابی اتان برای کمپرسورهای   Substationعملیات توسعه

 انبار نفت ری اجرای رمپ ها و پایپینگ های نقاط دارای اولویت 

 پتروشيمی فرآورشاینچ از واحد آروماتیک به واحد الفین  3طراحی، تامین، ساخت و اجرای خط 

 نيروگاه لوشان متر مکعبی و ساختمان ها و تاسیسات جانبی مربوطه در  38888احداث مخزن سوخت 
 نیروگاهی

 نيروگاه حرارتی بندرعباس مترمکعبی مازوت در  38888احداث دو دستگاه مخزن سوخت جدید 

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



 

 EPCاحداث انبار نفت مالیر به روش  •

 کارفرما: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 ماه 28مدت پیمان: 

 

 شرح مختصر پروژه:      

هکتار انجـام گردیـده کـه شـامل طراحـی،             21پروژه طراحی و احداث انبار نفت مالیر در وسعتی به مساحت          

هـای    ها، مکانیکال، مخازن، لولـه کـشی     های سیویل، ساختمان تأمین کاال و احداث مجموعه کامل پروژه در بخش   

 باشد.   صنعتی، تاسیسات برق، ابزار دقیق و سیستم کنترل می

میلیون لیتر در سه نوع سقف شناور، سـقف   78دستگاه مخزن ذخیره سوخت به ظرفیت کلی   6در این پروژه        

دستگاه   2ثابت و سقف دوگانه به منظور دریافت، ذخیره سازی، بارگیری و تحویل بنزین، نفت سفید و گازوئیل و      

 گردد. مخزن آب آتش نشانی نیز احداث می

 818های طراحی و مهندسی پروژه مطابق با آخرین استانداردهای صنایع نفت و بـا تولیـد بیـش از                 فعالیت     

 شود. مدرک مهندسی، اجرا می

کیلومتری جاده مالیر به همدان در منطقه شهرک صنعتی مالیر قرار دارد و تامیـن   59محل سایت پروژه در          

کیلومتر جاده دسترسی، تاسیسات برق، تامین آب و مخابرات، در تعهـد        3کلیه تاسیسات زیربنایی شامل احداث      

 باشد. می EPCشرکت پیشگامان فن اندیش تهران به عنوان پیمانکار 

 

 مشخصات فنی پروژه:

 میلیون لیتر 78دستگاه مخزن به ظرفیت 6تعداد  -

 دستگاه مخزن آب آتش نشانی   2تعداد  -

 اینچ قطر 98888انجام عملیات پایپینگ به میزان  -

 احداث ایستگاه پمپاژ -

 احداث تصفیه خانه آب و فاضالب -

  Loadingو   Unloadingدستگاه58احداث ایستگاه تخلیه و بارگیری شامل -

 متر مربع ساختمان اداری، نگهبانی، آزمایشگاه   7888احداث  -

 احداث جاده دسترسی -

 Lighteningاجرای سیستم  -

 

 



 کيش  ATKاحداث مخازن   •

 کارفرما: شرکت مدیریت وتوسعه بندرو فرودگاه کیش

 روز 388مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

تأمین مصالح و تجهیزات، تهیه کلیه ماشین آالت و ابزار کار و لوازم مصرفی، ساخت و نصب، آزمایش، پیش راه اندازی و رفع معایب دو       

 دستگاه مخزن سوخت پایگاه سوخت رسانی فرودگاه کیش.

 مشخصات فنی پروژه :

 ،      SHOP DRAWINGتهیه و ارائه اسناد مهندسی ساخت کارگاهی،  -

  QA/QCو اسناد  PQRهای چگونگی انجام کارو جوشکاری،  دستورالعمل -

 ATKدستگاه مخزن سوخت  2برای  -

 تهیه کلیه اقالم مربوط به ساخت مخازن شامل ورق و آهن آالت -

 تهیه سقف شناور و تجهیزات جانبی آن -

 تهیه کلیه مواد و متریال مورد نیاز در داخل مخازن شامل لوله و آهن آالت، لوله مکش شناور و تجهیزات مربوطه -

 ها طبق نقشه و مشخصات و جوشکاری و مونتاژ تمامی اجزاء ها، نورد و رول کردن ورق انجام برش و پخ کردن لبه ورق -

 تهیه متریال سند بالست و رنگ مخازن و اجرای سند بالست و رنگ آمیزی -

 و هیدروتست MT ،PT  ،RTانجام آزمایشات  -

مترمکعبی مازوت و انجام کارهای باقيمانده انبار نافات       0702دستگاه مخزن فلزی  6احداث    •

 EPCبناگسترکرانه به روش 

 کارفرما: شرکت بناگسترکرانه

 ماه 58مدت پیمان: 

  :شرح مختصر پروژه

افزایش ظرفیت موجود انبار ذخیره سازی فرآورده های نفتی شرکت      

 هزار مترمکعب شامل:  29بناگسترکرانه به میزان تقریبی 

 اجرای عملیات خاکی و فونداسیون مخازن و محوطه اطراف -

مترمکعبی بر    1678دستگاه مخزن فلزی سقف ثابت          9احداث    -

 API-650اساس 

 باندوال مخازن -

 لوله کشی فرآورده و اتصال به شبکه موجود و سایر کارهای مربوطه- 

 



 مشخصات فنی پروژه:

 نصب و راه اندازی، تجهیزات مکانیکی از قبیل پمپ های کندانس، هیتر ها و دستگاه های میکسر -

 اینچ قطر 21888و خط بخار به میزان  اجرای پایپینگ، رنگ آمیزی و عایق کاری و هیت تریسسنگ خطوط فرآورده، آب آتشنشانی -

 نصب و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق و آتشنشانی، سیستم هشدار دهنده آتش سوزی و نشت گاز -

 های قدرت و تجهیزات مربوط به حفاظت کاتدیک و ... اجرای سیستم روشنائی، تجهیزات برق گیر و ارت، کابل -

نصب و راه اندازی تجهیزات بویلرخانه شـامل شـیرآالت و اتـصاالت            -

دستگاه بویلر کمکی، دسـتگاه سـختی گـیر، الکتروپمـپ هـای               

 مخصوص آب داغ، منبع سوخت روزانه، دستگاه کنترل دما و ...

 Steam Tracingاجرای عملیات  -

 دستگاه مخزن موجود 3نصب میکسر برای  -

 اجرای سیستم هیتر روی دیواره ی مخازن -

مترمکعبی نيروگاه حرارتی      62222احداث دو دستگاه مخزن فوالدی ذخيره سوخت              •

 EPCبندرعباس به روش 

 کارفرما: سازمان توسعه برق ایران

 ماه 56مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

انجام خدمات مهندسی، شامل طراحی و تهیه مدارک فنی و نقشه ها و دستورالعمل ها و تأمین مواد و مصالح و ابزارآالت و تجهیزات و                               

 لوازم یدکی مورد نیاز شامل بارگیری، حمل و تخلیه و تحویل آنها، بیمه، انجام کارهای ساختمانی و نصب و تست راه اندازی و بهره برداری                         

متر مکعبی مفید در      38888آزمایشی و تحویل کارها و سایر خدمات برای احداث دو دستگاه مخزن فوالدی سقف ثابت ذخیره سوخت                     

 .، واقع در اسکله شهید رجایی نیروگاه حرارتی بندرعباسEPCنیروگاه حرارتی بندرعباس بصورت 

 



 کارفرما: سازمان توسعه برق ایران 

 ماه 28مدت پیمان: 

  : شرح مختصر پروژه

مترمکعبی سوخت مازوت سقف ثابـت بـه      38888دستگاه مخزن   5احداث    -

 مخزن HEATINGهمراه میکسر و سیستم 

 (FORWARDING وLOADINGمجموعه پمپخانه )2احداث  -

 مترمکعبی بتنی آتش نشانی 188دستگاه مخزن  5احداث  -

 مترمکعبی بتنی فرآورده 568دستگاه مخزن  5احداث  -

 های بویلر اصلی نیروگاه اجرای عملیات پایپینگ واتصال آن به مشعل -

 ابزار دقیق اجرای سیستم الکتریکال و -

و کویل کـف مخـازن و ساکـشن           HEAT TRACINGاجرای سیستم     -

 هیتر

تـن بـه همـراه        58اجرای کامل موتورخانه بخار شامل بویلر بـه ظرفیـت              -

 متعلقات جانبی

 Unloading Areaاحداث  -

 Heat Exchangerاجرای سیستم  -

مترمکعبی مازوت نيروگاه لوشان )شهيد بهشتی( به همراه کليه تأسيسات            62222احداث مخزن     •

 EPCجانبی به روش 

 تهيه و ساخت مخازن آب فوالد گچساران •

 کارفرما: شرکت مناطق نفت خیز جنوب    

 ماه 52مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

اجرای پروژه شامل انجام مراحل خرید، بارگیری، حمل و احداث برای مخازن با                       

 مشخصات زیر: 

 متر امام زاده جعفر 52متر و ارتفاع  57.56مترمکعبی از نوع سقف ثابت به قطر  2388یک دستگاه مخزن ذخیره آب فوالدی  -



کیلومتری از    21متر در سقالطون در فاصله        52متر و ارتفاع      32.987متر مکعبی از نوع سقف ثابت به قطر           6188دو دستگاه مخزن فوالدی       -

 شهر گچساران

 متر در شهر گچساران 52متر و ارتفاع  57.56متر مکعبی از نوع سقف ثابت و قطر  2388یک دستگاه مخزن  -

ها و احداث خطوط انتقال همراه با اتصاالت مربوطه، کارهای برق )روشنایی و                شامل زیر سازی، مونتاژ، جوشکاری همراه با نصب کلیه نازل               

 محوطه( کارهای سیویل، زنگ زدایی، رنگ آمیزی، آزمایش و راه اندازی. 

 
کیلومتری از مرکز شهر قراردارد و کلیه         21کیلومتری و سقالطون      56محل پروژه واقع در تلمبه خانه امام زاده جعفر گچساران و در فاصله                    

  عملیات اجرایی در این محل ها انجام شده است. 

ناورباخاش      احداث زیرساخت تاسيسات گرمایش تانکرهای نفت کوره در انبار نفت شاهاياد       •

 EPCماهشهر به روش 

 کارفرما: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

 ماه 51مدت پیمان: 

 

 شرح مختصر پروژه:

 ، دیزل ژنراتور و ترانسفورماتور، پست برق و باسکولMCCاحداث ساختمان های بویلر روغن، کنترل،  -

 احداث سایبان پکیج های گرمایش نفت کوره -

 عملیات خاکبرداری، تسطیح و رگالژ و اجرای عملیات آسفالت و محوطه سازی  -

 اجرای سیستم های اطفاء و اعالم حریق  -

 اجرای پایپینگ فرآورده و گاز و سایر تاسیسات- 

 EPCاحداث سوله و کارگاه تعمير قالب ریخته گری به روش  •

    

 کارفرما: شرکت ذوب آهن اصفهان

 مشاور: شرکت مهندسین مشاور تارا طرح

 ماه 42مدت پیمان: 

 

 شرح مختصر پروژه:

تن و احداث پست برق و راه های دسترسی و            01متر مربع با تهیه و تأمین تجهیزات نظیر جرثقیل            0011احداث سوله به متراژ          

 اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی  

 



 EPCمترمربع به روش  60222به متراژ احداث سبزه ميدان زنجان  •

  کارفرما: شهرداری زنجان

 ماه 29مدت پیمان: 

 مشخصات فنی پروژه: 

 مترمربع 86888متراژ محوطه سازی:  -

 متر مربع شامل تاالر شهر، واحدهای تجاری و اداری  58888متراژ زیربنای ساختمان ها: -

 باغ های صنایع دستی و باغ دارایی، باغ شهر، باغ مردم شناسی، باغ تاریخی ذوالفقاری، باغ آستانه، پله مشاهیر، باغراه ها، پیاده روها -

 کیلومتر 2احداث خیابان دور میدان به طول  -

 EPCانجام عمليات پایپينگ  و تکميل رمپ ها در انبار نفت ری به روش  •

 کارفرما: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

 ماه58مدت پیمان: 

 

 شرح پروژه:

 
و   Road crossاینچ از داخل باندول به کانال پایپینک و طراحی و اجرای کانال و پل های بتنی                     29تا    8انتقال خطوط فرآورده از سایز           

 باندول ها و رمپ ها  

 روش  طراحی، تامين، ساخت، نصب و راه اندازی و مونتاژ برج خنک در ذوب آهن اصفهان به                 •

EPC 
 

 کارفرما: شرکت ذوب آهن اصفهان

 مدت پیمان: یکسال

واحد الفين   به  از واحد آرومانيک C9اینچ جدید  6طراحی، تهيه متریال، ساخت و اجرای خط  •

 EPCپتروشيمی بندر امام به روش 

 

 کارفرما:پتروشیمی بندرامام

 ماه 9مدت پیمان: 



 طراحی، ساخت استراکچرهای حمل و بارگيری گوگرد در عسلویه •

 کارفرمای اصلی: شرکت نفت و گاز پارس

 کارفرما: مؤسسه راه ساحل

 روز 381مدت پیمان: 

 

 شرح مختصر پروژه:

انجام طراحی و محاسبه سایز و مشخصات مصالح، تهیه نقشه های کارگاهی و دستورالعمل های ساخت و کنترل کیفی، خرید                                    

پروفیل های استاندارد مربوط به اسکلت های فلزی از هاپرهای دریافت مواد تا ورود انبارها، خرید پروفیل های استاندارد مربوط به                                 

اسکلت های فلزی از خروجی گالری کانوایر جمع آوری تا انتهای کانوایر انتقال به کشتی، تامین ورق های آجدار و مصالح تکمیلی ترانسفر                        

تاورها شامل پلتفرم، راه پله و سایر تجهیزات جنبی، تامین رنگ، خرید پوشش های خارجی شامل ورق های آلومینیم و شفاف، تامین اقالم                       

، ساخت اسکلتهای فلزی تا ورودی انبارهای ذخیره مواد، ساخت اسکلت های فلزی از خروجی گالری کانوایر            …استاندارد شامل پیچ و مهره و 

جمع اوری تا انتهای کانوایر انتقال به کشتی، ساخت ملحقات جانبی شامل پلتفرم، نرده، راه پله و ... تمیز کاری، سند بالست و رنگ                               

 آمیزی، بسته بندی، بارگیری حمل به سایت، نظارت بر عملیات نصب در عسلویه

 

 مشخصات فنی پروژه:

 کیلوگرم   1063000        استاندارد                             مجموع تناژ پروفیل های -

 کیلوگرم   25000              نرده ها و راه پله ها            مجموعه های فرعی شامل -

 کیلوگرم  5000              .... مربوط به تنش کانوایرها و   سازه های فلزی تکمیلی -

 کیلوگرم   50000           تأمین رنگ                                                         -

 کیلوگرم   16000شامل ورق های آلومینیم و شفاف          خرید پوشش های خارجی -

 کیلوگرم    4000                            ... شامل پیچ و مهره و تأمین اقالم استاندارد -

 کیلوگرم    1163000مجموع کل تناژ                                                           -



 عاماران،    هاای   رشتاه   در  توانمند  مهندسی  کادر  از  راه اندازی با استفاده     بخش ساخت، نصب و     در  اندیش  فن  شرکت

 ناظار    در  با  و  نياز  مورد  تجهيزات  و  ابزار و  آالت  ماشين گرفتن اختيار در با تاسيسات، و دقيق، مخابرات ابزار برق،  مکانيک،

 سااخات    نظيار   خدماتی  با  متداول  استانداردهای  آخرین  با  مطابق  اصول مهندسی،   و  ها  و بخشنامه   ها  دستورالعمل  گرفتن

 هاای   سيستم  از  اعم  صنعتی تجهيزات و تاسيسات نصب و ساخت و پایپينگ انواع اجرای سيویل، اجرائی عمليات و  مخازن

 و  گااز   نافات،    ناياروگااهای،      و  سد  شامل  مختلف  صنایع  و ... در     سنگين  های  جرثقيل  نصب  و  کانوایرها انواع مواد،  انتقال

 نماید. می فعاليت ... و نقل و حمل کشاورزی، خودرو، فوالد، پتروشيمی،

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

نفت و گاز و 

 پتروشیمی

های پروژه پاالیشگاه های  2ناحیه   N.G.L FRACTIONATIONعملیات لوله کشی روزمینی بخش    26  الی  22  فاز
 قرب خاتم االنبياء. -مجتمع گاز پارس جنوبی مؤسسه راه ساحل

 شرکت پتروشيمی فرآورشدر  C9اجرای خط پایپینگ 

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

 بندر و فرودگاه کيش

 شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب -دستگاه مخزن آب در گچساران 9تهیه و نصب 

 شرکت بناگسترکرانهاحداث فونداسیون های مخازن انبار نفت بندرعباس 

 پتروشيمی فرآورشبخش یک واحد الفین  High Riskانجام عملیات عایق کاری سرد خطوط و دستگاه های 



 صنعت ساخت، نصب و راه اندازیادامه برخی از پروژه های 

 فوالد 

و   رک  پـایـپ    و  سـازه   و  اینچ قطر پایپینگ، نصب تجهیزات، تامین مواد و اجرا کلیه عملیات سـیـویـل           52888عملیات  
 مجتمع صنعتی اسفراینهمچنین خرید تجهیزات جرثقیل ها در 

 ذوب آهن اصفهان PCIعملیات اجرائی برق پروژه 

 شرکت فوالد اکسين خوزستاندستگاه قیچی  2دستگاه جرثقیل های سقفی و دروازه ای و  38نصب و راه اندازی 

واحـد    جـدیـد    هـای   اجرای سیستم انتقال مواد از انبار شمالی کارخانه به واگن ته ریز بخش آگلومراسیون و نوار نقـالـه                  
 شرکت ذوب آهن اصفهانآگلومراسیون 

 ذوب آهن اصفهاننصب تجهیزات واحد آگلومراسیون طرح توازن 

ذوب   شـرکـت    -آهک  اجرای سیستم انتقال مواد )نرمه آهک( و سایر فعالیت های مرتبط در محدوده پلنت جدید تولید                 

 آهن اصفهان

 فوالد مبارکه و احداث رختکن و رستوران پرسنل  2تامین و اجرای فعالیت های اماده سازی سایت نورد گرم 

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

 کشاورزی 

 کارخانه شکر دهخداحداث مخازن ساخت فیلترهای شنی و سندبالست و رنگ آمیزی تجهیزات و نصب تجهیزات ا

 کارخانه شکر فارابیاستقرار، نصب و راه اندازی تجهیزات سالن تولید 

ایـالم                              یـاسـوج،    خـوریـن،    شـهـرکـرد،     کشـتـارگـاه     تجهـیـزات    و  آالت  ماشین  اندازی کلیه   راه  و  نصب  بارگیری، حمل، 
 شرکت سهامی گوشت کشور

 خودرو

و                       خاودرو   پاارس   ،خاودرو   ایاران   ،کااشاان    سایاپاای   احداث خطوط تولید و کانوایرهای هوایی و زمینی کارخانه 

 ایران خودروی خراسان

 زامياد کاشان )ایسيکو(تهیه، ساخت، حمل و نصب کریر اتچمنت های 

اساتاان     کشتيرانی  اداره کل بنادر و -قدیم پست مکنده 2و  5راه اندازی بخش الکتریکال پست های برق شماره های          

 خوزستان
 حمل و نقل

 نیروگاهی نيروگاه برق آبی ماروننصب تجهیزات 



 نصب تجهيزات آگلومراسيون طرح توازن ذوب آهن اصفهان  •

 )شامل عملیات نصب تجهیزات برقی، اتوماسیون، مخابرات، مکانیکی،

 PIPING انجام عملیات  وRevamping  تن(55888بالغ بر 

 کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن

 ماه29مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

پروژه نصب تجهیزات واحد آگلومراسیون )طرح توازن( ذوب آهن اصفهان به منظور افزایش ظرفیت تولید و تامین آگلومره                         

متر مربع    289با سطح پخت      9اجرا می گردد. در این پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی آگلو ماشین شماره                  3مورد نیاز کوره بلند شماره      

تن   916میلیون تن در سال موجود میباشد که پس از اجرای طرح توازن، کل ظرفیت ساالنه تولید واحد آگلومراسیون به                       219و به ظرفیت    

 در سال بالغ خواهد شد.

 مشخصات فنی:

   Sinter Coolerنصب خنک کننده آگلومره -

 Exhaust Gas Fan  سیستم مکنده غبار و گاز گرم -

  New Plant Dedusting No 1,2  2و  5سیستم مکنده غبار سرد واحد  -

 BS    تن اسکلت فلزی ساختمانی 398نصب  -

 TSتن اسکلت فلزی ساختمانی  9788نصب   -

 EQتن  تجهیزات مکانیکی  3888نصب  -

 PIتن تاسیسات مکانیکی  598نصب  -

 ELتن  تجهیزات برقی  5788نصب  -

 Iتن تجهیزات اتوماسیون  512نصب   -

 TLتن تجهیزات مخابرات  56نصب - 

هزار اینچ قطر و نصب تجهيزات مکانيکی و برقی و  22تهيه متریال و اجرای پایپينگ به مقدار  •

 انجام کارهای ساختمانی مجتمع صنعتی اسفراین 

 کارفرما: مجتمع صنعتی اسفراین

 ماه 52مدت پیمان: 

 )شامل عملیات نصب تجهیزات مکانیکی و برقی، اتوماسیون، مخابرات، 

 PIPING انجام عملیات نسوزکاری( و 



بخش یک واحد الفين      High Riskانجام عمليات عایق کاری سرد خطوط و دستگاه های             •

 مجتمع پتروشيمی بندر امام

 کارفرما: پتروشیمی فرآورش

 ماه 9مدت پیمان: 

 

بخش یک واحد الفین مجتمع پتروشیمی بندر امام. در زمان انجام               High Riskعملیات عایق کاری سرد خطوط و دستگاه های          

انجام می پذیرد، واحد الفین مجتمع پتروشیمی بندر امام و خطوط               88و    18-98-38-28تعمیرات اساسی اورهال در ناحیه های        

گازی اتیلن، پروپان، بوتان، پروپلین و متان در این پروژه قرار دارند. این خطوط در ارتفاع های مختلف از سطح زمین قرار دارند و از                           

متر مربع    3123.8متر متغییر است. عایق برداری و عایق کاری مجدد خطوط و دستگاه ها با فوم پلی اورتان به میزان                        51متر تا     2

 است.

پروژه پاالیشگاه    2ناحيه    N.G.L Fractionationکشی روزمينی بخش      انجام عمليات لوله    •

 هزار اینچ قطر 262پارس جنوبی به ميزان  26الی 22فازهای

 کارفرما: مؤسسه دریا ساحل

 ماه 6مدت پیمان: 

 

 شرح مختصر پروژه:

پروژه مذکور در عسلویه انجام می شود و شامل انجام عملیات پایپینگ لوله های کربن استیل و استنلس استیل و                             

 نصب ساپورت می باشد.

 مشخصات فنی پروژه:

 اینچ قطر 888,588به میزان  C.S LTCS.GALانجام پایپینگ  -

 اینچ قطر 888,58به میزان  S.Sانجام پایپینگ  -

 اینچ قطر 888,7به میزان  CU NIانجام پایپینگ  -

 اینچ قطر 888,3به میزان  Nonmetalicانجام پایپینگ  -

 کیلو گرم 888,531نصب ساپورت به میزان  -



تهيه، ساخت و نصب و راه اندازی تجهيزات و تاأساياساات          •

 جانبی مواد رسانی به آهک سازی جدید ذوب آهن اصفهان

 کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن

 ماه 6مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

در راستای پروژه طرح توازن و افزایش تولید آگلومره، شرکت ذوب آهن اصفهان پروژه موادرسانی به کارگاه جدید                            

  )Junction House(محل اتصال کانوایرها  8نوار نقاله و  58آهک را به شرکت فن اندیش واگذار کرد، این پروژه شامل ایجاد 

 3به همراه یک واحد سرند و سه واحد بونکر ذخیره به منظور تفکیک سنگ آهک درشت و ریز و مسیرهای نیرو رسانی و                                

 مجموعه غبارگیر مجزا می باشد

  مشخصات فنی پروژه:

 متر مکعب 8888خاک برداری به وسعت  -

 متر مکعب  2788بتن پر کننده مگر به وسعت  -

 کیلوگرم آرماتور بندی 588.888 -

 متر مربع 5288قالب بندی به وسعت  -

 متر مکعب 5388( به وسعت 318بتن ریزی اصلی ) -

 BS ,TSکیلوگرم اسکلت فلزی  5.578.888 -

 کیلوگرم پولی، رولیک و ... مربوط به نوار نقاله 98.888 -

 متر الستیک نوار نقاله  5.388 -

 عدد موتور گیربکس 6 -

 مجموعه سیستم غبار گیر 3 -

 متر لوله فلزی مربوط به تاسیسات جانبی 7.888 -

اجرای سيستم انتقال مواد از انبار شمالی کارخانه به واگن ته ریز بخش آگلومراسيون و نوار                   •

 نقاله های جدید واحد آگلومراسيون  

 کارفرما: ذوب آهن اصفهان 

 ماه 56مدت پیمان: 



 دستگاه قيچی 2دستگاه جرثقيل پروژه نورد ورق عریض فوالد اکسين ونصب  62نصب و راه اندازی  •

 کارفرما: شرکت فوالد اکسین

 ماه 52مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

دستگاه جرثقیل سقفی     28تن است که تعداد       82.188وزن تجهیزات خط نورد ورق عریض درشرکت فوالد اکسین خوزستان بالغ بر              

متر وظایف مختلفی مانند جابجایی مواد خام و محصول و سایر عملیات               18تن و با دهانه های متفاوت تا          378با ظرفیت های مختلف تا      

تن می باشد که زیر نظر شرکت دانیلی ایتالیا انجام             378الی    38تولید و تعمیرات را بر عهده دارند. ظرفیت جرثقیل های نصب شده از                

 گردید. همچنین دو دستگاه قیچی لبه بر و وسط بر نیز نصب گردید.

  مشخصات فنی پروژه:

     Electrical Overhead Travelling )EOT( Cranes سقفی  دستگاه جرثقیل 29نصب و راه اندازی  -

 Gantry Cranes تن 98دستگاه جرثقیل دروازه ای به ظرفیت  2نصب و راه اندازی  -

  Crane Semi Gantryتن  51دستگاه جرثقیل نیم دروازه ای به ظرفیت  5نصب و راه اندازی  -

 Hoist Craneدستگاه هویست کرین  56نصب و راه اندازی  -

 Slitting Shearدستگاه قیچی وسط بر  5نصب و راه اندازی  -

  Double-Side Trimming Shearدستگاه قیچی لبه بر 5نصب و راه اندازی  -

 تن  693را به وزن  Double-side trimming shear & Slitting shearنصب تجهیزات  -

کارخانه های شکر فارابی  ساخت و نصب تجهيزات– 

 دهخدا

 کارفرمای اصلی: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

 کارفرما: مؤسسه جهاد تحقیقات

 ماه 29مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

هر دو پروژه به منظور انتقال پای                

کار و استقرار و مونتاژ نهایی تجهیزات و          

 .تکمیل جوشکاری های تجهیزات سالن تولید می باشد

 فعاليت های انجام شده توسط شرکت:  

 نگهداری تجهیزات و انتقال پای کار در محل سایت کارخانه  -

تثبیت دستگاه ها و مونتاژ و جوشکاری قطعات منفصله به همراه  -

 رنگ کاری محل های جوش 

 مونتاژ ، جوشکاری، استقرار و تنظیم مکانیکال قطعات -

 مونتاژ واشرهای آب بندی کننده -

 تست فشار مخفظه و اپراتورها -

 تست هیدرواستاتیکی مخازن وبرخی تجهیزات دیگر -

 تست نشتی تجهیزات -

  مشخصات فنی پروژه:

تخلیه، مونتاژ نهایی، استقرار، تثبیت، آب گیری و تست   -

 کیلوگرم 2,835,000هیدرواستاتیک تجهیزات به مقدار 

و تست ( VC ،HC)آماده سازی تیوب شیت، لوله گذاری، اکسپند  -

 کیلوگرم هر سوله 5888فشار مبدل ها 

جوشکاری بدنه ها، لوله ها و قطعات جانبی با حداقل ارتفاع جوش                -

( mm  28الی    53طرفه ضخامت ورق      2)بصورت    mm  52باالتر از   

 کیلو گرم  698به مقدار 

جوشکاری بدنه ها، لوله ها و قطعات جانبی با حداقل ارتفاع جوش                -

( به  52mmالی    9طرفه ضخامت ورق      2)بصورت    52mmباالتر از   

 کیلوگرم  686مقدار 



ساخت و نصب مخازن سوخت و مالس، فيلترهای شنی و سند بالست و رنگ آميزی کارخانه  •

 شکر دهخدا

 کارفرما: شرکت فالق صنعت 

 ماه 7مدت پیمان:  

 شرح مختصر پروژه:

 مترمکعب 7888ساخت و نصب دو دستگاه مخزن ذخیره سوخت نفت کوره به ظرفیت  -

 مترمکعب انضمام کویل های حرارتی مربوطه 58888ساخت و نصب یک دستگاه مخزن ذخیره مالس به ظرفیت  -

 ساخت و نصب سیستم آتش نشانی و تجهیرات جانبی -

 نصب قطعات منفصله -

 لوله کشی سیستم گرم کن مخازن ذخیره سوخت و مالس -

 و رنگ آمیزی کلیه مخازن و تامین داربست و مواد سند بالست SA تهیه و اجرای سندبالست مطابق استاندارد -

 مشخصات فنی پروژه:

 ساخت و نصب مخازن سوخت و مالس کارخانه شکر دهخدا:

 تن  718وزن تقریبی تجهیزات:  -

 عدد 1ساخت فیلترهای شنی :  -

 عدد 1و رنگ آمیزی با رنگ اپوکسی چند جزئی(:  SA2 2/1سندبالست قطعات فلزی )با استاندارد  -

 کیلوگرم 68159.159کف مخازن : -

 کیلوگرم 338.391168دیواره مخازن: -

 کیلوگرم 91.758156سقف مخازن: -

 کیلوگرم 28.765188رینگ و متعلقات مخازن:

 کیلوگرم5.536126سندبالست: 

 5.536126: کیلوگرم  ZINK RICHالیه رنگ پرایمر 

 2نصب تجهيزات هيدرومکانيکی نيروگاه مارون  •

 کارفرما: شرکت نیرو پارس

 ماه 56مدت پیمان: 

 

 



 شرح مختصر پروژه:

نیروگاه نیمه زیرزمینی مارون در ساحل چپ سد مخزنی             

کیلومتری شمال شهرستان بهبهان در استان              56مارون در     

مگاوات می باشد     518قرار دارد که ظرفیت این نیروگاه          خوزستان

 .متر می باشد 592واحد توربین فرانسیس و ارتفاع آبی  2و دارای 

در راستای برنامه استراتژیک شرکت برای ورود به صنایع         

نیروگاهی، با اتکا به توانمندی و تجربیات قبلی در زمینه نصب و                

راه اندازی، شرکت فن اندیش توانست اولین پروژه خود را در زمینه            

نیروگاهی بعنوان نصب و راه اندازی تجهیزات نیروگاه آبی مارون             

 .اخذ نماید

 مشخصات فنی پروژه:

 جرثقیل های سقفی -

 متر 1.1متر و  3.1شیرهای پروانه ای به قطرهای  -

 سیستم هوای فشرده -

 سیستم تخلیه نشت آب -

 سیستم آب خنک کن -

 سیستم روغن رسانی و هیدرولیک -

 MGV 71گاورنر  -

 Servo Motorتوربین و شیر پروانه ای  -

 شافت رانر و توربین -

 سیستم دریناژ دی واترینگ نیروگاه -

 سیستم کولینگ واتر نیروگاه -

 تابلوهای برقی مربوطه و تجهیزات اندازه گیری -

 NDTرنگ آمیزی نهایی و تست های  -

 نصب و راه اندازی تجهيزات کشتارگاه در شهرهای خورین، ایالم، اقليد، شهرکرد و یاسوج •

 کارفرما: شرکت سهامی گوشت ایران

 سال 7مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

با نصب و راه اندازی کشتارگاه صنعتی یاسوج به صنعت نصب کشتارگاه های                  5379شرکت پیشگامان فن اندیش، در سال             

 صنعتی وارد شد و در ادامه کشتارگاه های صنعتی ایالم، شهرکرد و خورین را نصب و راه اندازی نمود. آخرین قرارداد شرکت در زمینه نصب و               

پایان یافته است. پروژه های مذکور به سفارش شرکت پشتیبانی            5365راه اندازی کشتارگاه های صنعتی، اقلید فارس بوده است که در سال              

 امور دام کشور و شرکت سهامی گوشت ایران انجام شده است . 

 مشخصات فنی پروژه:

 ظرفیت کشتار دامداری ها:

 رأس  5388یاسوج با ظرفیت کشتار  -

 رأس  5588ایالم با ظرفیت کشتار  -

 رأس  5588اقلید با ظرفیت کشتار  -

 رأس 5888شهرکرد با ظرفیت کشتار  -

 رأس 2518خورین با ظرفیت کشتار  -



 ساخت و نصب اسلت کانوایرها، استراکچرها، شاسی دایکاست در ایران خودرو •

 کارفرما: گروه صنعتی ایران خودرو )ایسیکو(

 ماه 52مدت پیمان: 

 پارس خودرو L90و  L84ساخت تجهيزات پروژه  •

 کارفرما: گروه صنعتی سایپا )سیکو(

 ساخت و نصب تجهيزات خطوط انتقال خط رنگ بن رو •

 کارفرما: شرکت خدمات مهندسی ایلرد

 روز 525مدت پیمان: 

 

 شرح مختصر پروژه:

هدف از اجرای پروژه نصب و راه اندازی سیستم انتقال                

بدنه در کارخانه تاپکو برای مونتاژ خودرو فیات مدل سی بنا با ظرفیت             

دستگاه به شرح     78888دستگاه و ظرفیت خالص        67188ناخالص  

 زیر می باشد.  

 مشخصات فنی پروژه:

 خط به شرح ذیل می باشد: 6متر در  006سيستم انتقال بدنه به طول تقریبی 

 تن 517متری به وزن  9ستون  18متری و  6ستون 58شامل  ستون: 02-متر 220به طول  2احداث خط  -

 تن 12متری به وزن  1.38ستون  92متری و  6ستون  6-متری  6.11ستون 59شامل  ستون: 66 -متر 200طول  2احداث خط  -

 تن 23متری به وزن  1.38ستون  92متری و  6ستون  6-متری  6.11ستون 59شامل  ستون: 66 -200طول  6احداث خط  -

 تن 62متری به وزن  0ستون  66-260طول  6احداث خط  -

متر مربع واقع در    58888در خطوط ذکر شده، ساخت و نصب استراکچر، نصب تجهیزات مکانیکی و الکتریکی در قسمت مونتاژ به مساحت             

 متر نصب گردیده است. 38888سالن تولید به مساحت 

 
و 5)سرعت کانوایر پروسس حداقل       3الی    5مونتاژ گردیده که پس از عملیات مونتاژ در خط            5بدنه رنگ شده از سالن رنگ تحویل خط              

مونتاژیا اسلت کانوایر می گردد که عملیات مونتاژ نهایی صورت               9متر بر دقیقه( و پس از نصب چرخ ها، خودرو وارد خط                   2.3حداکثر  

 گیرد.   می



 طراحی ساخت و نصب استراکچر و سيستم انتقال بدنه فيات سالن مونتاژ شرکت تاپکو •

 کارفرما: شرکت خودروسازی بنیان                             

 توسعه صنعت پارس )تاپکو(                             

 ماه52مدت پیمان:                              

 شرح مختصر پروژه:

 پروژه سیستم انتقال بدنه در خط مونتاژ فیات شامل:

 عملیات طراحی -

 عملیات ساخت تجهیزات -

 عملیات اورهال کانوایرها -

 عملیات اورهال هنگر -

 عملیات ساخت هنگر -

 عملیات اورهال الکتریکال -

 نصب مکانیکال -

 نصب الکتریکال  -

 راه اندازی -

 انتقال بدنهطراحی ساخت و نصب استراکچر سیستم  -

اجرای عمليات داربست بندی و رنگ آميزی خطوط و تجهيزات و استراکچرهای فلزی واحد                 •

 الفين پتروشيمی جم

 کارفرما: شرکت پتروشیمی جم

 ماه 52مدت پیمان: 

تکميل عمليات احداث انبار نفت بيرجند به          •

   PCروش 

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران کارفرما:

 ماه 56مدت پیمان: 

 شرح:

انبار به ظرفیت یکصد هزار متر مکعب بمنظور                            این 

ذخیره سازی و پخش چهار فرآورده نفت و گاز، بنزین معمولی، بنزین         

سوپر و نفت سفید بزرگترین انبار نفت در استان خراسان جنوبی می             

متر مربع به ابعاد       218888باشد که در زمینی به مساحت تقریبی          

کیلومتری جاده بیرجند به قائن در         3متر  و در فاصله         918*118

 .حال احداث می باشد

توسط شرکت آریا نیروگاز شروع و در          68این پروژه در سال      

بخش   62بصورت نیمه کاره متوقف گردید و در سال                68سال  

عملیات سیویل آن زیر نظر پخش استان آغاز و بخش مکانیک و                 

الکتریک آن طی مناقصه ای به شرکت پیشگامان فن اندیش تهران             

 .ابالغ گردید 56188163در تاریخ  PC بصورت

دستگاه مخزن فرآورده به ظرفیت کلی        55پروژه فوق دارای    

دستگاه مخزن آب آتش نشانی به           2میلیون لیتر و       588حدوداً  

سکو دهانه تخلیه و        28میلیون لیتر،      52ظرفیت کلی حدوداً      

دستگاه مخزن    2دستگاه پمپ جهت تخلیه و بارگیری،         56بارگیری،  

دستگاه میتر         28دستگاه مخزن زیرزمینی سوخت و            8هوایی،  

 می باشد.

 



و   روز  مکانيکی و الکتریکی و با استفاده از تاکاناولاوژی            تاسيسات  شرکت فن اندیش در بخش ابنيه و سيویل به همراه         

صناایاع     در  و مکانيکی   تاسيسات برقی   خدماتی نظير معماری، احداث، بازسازی ابنيه و اجرای         حوزه  توانمند در این    متخصصين

 نماید. پتروشيمی، برق و ... ارائه می گاز و و نفت خودروسازی، مختلف ساختمانی اداری و تجاری، حمل و نقل، کارخانجات

 صنعت ابنیه و سیویل برخی از پروژه های 
شهر تهـران بـه      7و  2عملیات اجرائی معماری، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مجتمع قضایی شهید صدر دادسراهای ناحیه      

 معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائيهمتر مربع  26888متراژ 

 ساختمانی 

 مجتمع دخانيات گيالنتوسعه و احداث سالن تولید و ساختمان های جنبی 

 سازمان منطقه آزاد قشم -پارک زیست فناوری قشم احداث ساختمان آزمایشگاه 

 طرح گسترش کارخانه پرتوعملیات تکمیل ساختمان ها، محوطه سازی و عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی 

تاامايان      شارکات    -  واحدی جیالردنو دماوند 332واحدی شهر خواجوی کرمان و مجتمع  283احداث مجتمع مسکونی   
 مسکن کارگران

غرب   آبفا  شرکت  کرج  دوم  خانه  تصفیه  به  اجرای عملیات ساختمانی و تجهیزات برقی و مکانیکی ایستگاه پمپاژ آب طالقان 
 تهران

 متر مربع 76888به متراژ سبزه ميدان شهر زنجان احداث 

 متر مربع 22888به متراژ شهرداری قم اجرای ساختمان مرکزی 

 شرکت توسعه نيشکر و صنایع جانبی MDFاحداث کارخانه تولید تخته صنعتی 

 قطار شهری کرمانشاهاحداث ساختمان اداری و مرکز فرمان خط یک 

 پتروشيمی کوروشدستگاه سوله پشتیبانی و بناهای داخلی شرکت توسعه صنایع  9احداث 

 برق برق منطقه ای خوزستان -اميدیه اهوازکیلو ولت ایثار در  988عملیات اجرایی احداث پست برق 

 شرکت  فرودگاه کشور -فرودگاه اروميهعملیات ساختمانی و اجرائی برج مراقبت تکنیکال بلوک و ساختمان اداری 

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

 بندر بوشهر و مجتمع بندر امام خمينی عملیات تعمیرات ابنیه، برق و مکانیک اسکله و 

 خودرو شرکت پارس خودروانجام عملیات پروژه های ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی 

نفت و گاز و  شرکت بناگسترکرانهعملیات اجرایی احداث فونداسیون های مخازن انبار نفت بندرعباس 

 اميرکبير پتروشيمیاجرای عملیات ساختمانی، تاسیساتی پروژه افزایش ظرفیت تزریق خوراک مایع به کوره های الفین  پتروشیمی 



 احداث ساختمان شهرداری قم •

 کارفرما: شهرداری قم            

 ماه 28مدت پیمان: 

طبقه شامل محوطه سازی، نصب و راه اندازی تأسیسات           55مترمربع در     22888شامل احداث ساختمان مرکزی شهرداری قم به مساحت              

 سیستم اعالن حریق و دوربین های مداربسته، آسانسور و انجام کلیه کارهای نازک کاری  ، BMSالکتریکی، مکانیکی، سیستم 

 احداث ساختمان آزمایشگاه پارک زیست فناوری خليج فارس •

 کارفرما: سازمان منطقه آزاد قشم

 ماه 28مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

 اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه ساختمان آزمایشگاه   -

 اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موتورخانه  -

 کلیه کارهای محوطه سازی اطراف ساختمان  -

کلیه کارهایی که در رابطه با تکمیل و آماده بهره برداری نمودن کارهای فوق از طرف                    -

 کارفرما ابالغ گردد.

 BMSاجرای سیستم  -

 مشخصات فنی پروژه:

 متر مربع در دو طبقه 3688احداث ساختمان آزمایشگاه پارک با زیربنای حدود  -

 متر مربع  2188محوطه سازی حدود  -

عمليات تکميل ساختمانها،     •

عمليات   و  سازی  محوطه

تاسيسات مکانيکی و برقی      

 طرح گسترش کارخانه پرتو

کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت پره             

 توربین )مپنا(

 ماه 58مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

های    با توجه به توسعه دامنه فعالیت               

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین )پرتو(،       

این شرکت طرح گسترشی شامل احداث           

های ماشین آالت     های اداری، کارگاه    ساختمان

و انبارهای محصوالت و لوازم یدکی طراحی         

نموده است که شرکت پیشگامان فن اندیش        

به عنوان بزرگ ترین پیمانکار شرکت پرتو،          

 مجری این پروژه می باشد.  

 مشخصات فنی پروژه:

 این پروژه شامل قسمت های زیر است:

  3سالن تولید شماره  –الف 

 سالن انبار   -

 سالن پوشش  -

 ساختمان اداری -

  2موتورخانه شماره  –ب 

  2پست برق شماره  –ج 

 محوطه طرح گسترش کارخانه -د

 ساختمان چند منظوره  -هـ 

کلیه عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و           

های   که در ساختمان    BMSبرقی و سیستم    

فوق انجام می شود، به عهده شرکت                

 پیشگامان فن اندیش می باشد.



 عمليات ساختمانی و اجرای برج مراقبت تکنيکال بلوک و ساختمان اداری فرودگاه اروميه •

 کارفرما: شرکت فرودگاه های کشور

 ماه 56مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

اجرای عملیات احداث برج مراقبت، ساختمان و موتورخانه جدید تکنیکال بالک فرودگاه ارومیه در راستای رسیدن به                                 

 استانداردهای سازمان ایکائو.

  مشخصات فنی پروژه:

 اهم تجهیزات نصبی:

 دستگاه vxt-40                       2 برج خنک کننده -

  دستگاه 2مبرد ضربه ای                                        -

 دستگاه kcal250000              2دیگ آبگرم فوالدی -

 دستگاه 5دیگ آبگرم چدنی                                    -

 دستگاه 2منبع کویل دار                                        -

 دستگاه 2سختی گیر نیمه اتوماتیک                          -

 دستگاه 9مخزن انبساط                                         -

 دستگاه 52پمپ ذخیره زمینی                                 -

 دستگاه 19فن کوئل                                             -

 دستگاه 8اسپیلت یونیت                                        -

 عدد 318چراغ روشنایی مختلف                              -

 متر 1288کابل در سایزهای مختلف                         -

 متر 9788در سایزهای مختلف                     pgلوله  -

متر شامل اجرای فونداسیون و شمع کوبی، هسته بتنی           38.58مترمربع و ارتفاع      282طبقه به مساحت      7احداث برج مراقبت در     

تن(، سفت کاری و نازک کاری و اجرای تاسیسات           88اسکلت فلزی )تناژ تقریبی     ,دیوار جانبی   ,متر  22.25مرکزی به ارتفاع    

 شبکه ارتباطی و تهویه مطبوع ,وسایل اندازه گیری و کنترل ,برقی و مکانیکی شامل اجرای سیستم روشنایی

 متر مکعب  2318اجرای عملیات بتن ریزی به مقدار  -

 مترمربع 5867احداث ساختمان تکنیکال بالک و ورودی به مساحت  -

 مترمربع566احداث ساختمان موتورخانه به مساحت  -



کارهای ساختمانی، تأسيساتی و محوطه          •

 سازی ایستگاه راه آهن اقليد

 کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

 ماه 56مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

مترمربع   598688ایستگاه راه آهن اقلید در زمینی به مساحت               

کیلومتری شهرستان اقلید واقع شده است. دسترسی به              51و در    

آباده و سایر راه های مرتبط        –ایستگاه مذکور از طریق جاده سورمق        

 صورت می گیرد.  

 قسمت های مهم پروژه:  

 ساختمان ایستگاه و سکوی مسافربری  -

 ساختمان پاسگاه  -

 ساختمان نگهبانی  -

 انبار کاال  -

 ساختمان دیزل ژنراتور  -

 ساختمان پست برق  -

 محوطه سازی -

 مشخصات فنی پروژه:

 16888کنی و خاک برداری  حجم پی -

 مترمکعب 

 53188تسطیح و رگالژ و آب پاشی سطوح  -

 مترمربع 

 مترمکعب  8188دکاپاژ )برداشت خاک نباتی اولیه(  -

 مترمربع  93888تسطیح بستر خاکریزها با گریدر  -

 مترمکعب  96888پخش و آب پاشی و کوبیدن قشرهای توونان  -

 مترمکعب  3188قلوه ریزی و درناژ و سنگ ریزی  -

 مترمربع  7388سطوح قالب بندی پی ها و شناژها  -

 مترمربع  6288سطوح قالب بندی دیوارها و ستون ها  -

 مترمربع  5888سطوح قالب بندی تاوه ها و دال ها  -

 تن  261تناژ کل آرماتور بندی  -

 تن  56تناژ انکربولت ها، میل مهارهای جوشی و رزوه ای  -

 مترمکعب  7388( 318-218-518حجم کل بتن ریزی ها ) -

 تن  361کارهای فلزی  تناژ کل -

 مترمربع  5188سطح نماسازی با آجر سفال  -

 مترمکعب  868حجم دیوار چینی  -

 مترمربع  3688سطح دیوار چینی  -

 متر طول 38888متراژ جداول بتنی محوطه  -

 مترمربع  9288سطوح عایق کاری  -

 مترمربع  3988پوشش ساندویچی نما و سقف ها  -

 مترمربع  9688پوشش پیاده روها با بلوک سیمانی واش بتن  -

 مترمربع  618کاشی و سرامیک کاری  -

 مترمربع  1288سطوح نماسازی با سنگ های گرانیت  -

 مترمربع  17888سطح آسفالت بیندر به ازای هر سانت ضخامت  -

 مترمربع 92888سطح آسفالت توپکا به ازای هر سانت ضخامت  -

 



واحدی در شهرستان دماوند و احداث          662احداث مجتمع     •

 واحدی در شهر کرمان 266مجتمع 

 کارفرما: شرکت تأمین مسکن کارگران

 ماه 23مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

متر مربعی واقع در شهرک خواجو شهرستان          59188بلوک و در بلوک چهار طبقه در زمینی به مساحت                56واحدی در     283احداث       

 کرمان.

تجهیزکارگاه، خاکبرداری، اجرای فونداسیون، اسکلت، سقف ها، سفقت کاری، نازک کاری، نماسازی،                کارهای اصلی پیمان عبارتند از:             

 تاسیسات برقی و مکانیکی و همچنین محوطه سازی شامل حیاط و دیوار کشی 

 مشخصات فنی پروژه:

هر بلوک با     –مترمربع    57788فاز( در زیر بنای       3بلوک )   56واحد در     283تعداد  

 طبقه  9احتساب طبقه همکف 

 اطالعات تیپ های مختلف واحدها:  

  56تعداد بلوک  -

   Mو A ,G تیپ 3در  283تعداد واحد  -

 واحد( 9متری )در هر طبقه  18واحد  68متری و  96 واحد 68شامل  Mتیپ  -

 واحد( 3متری )در هر طبقه  13.28واحد  29متری و 76.78واحد  96شامل   Gتیپ -

 واحد( 9متری )در هر طبقه  16واحد  6متری و  18واحد  7متری و 86واحد 58شامل A تیپ  -

 اطالعات فازهای پروژه :  

 (8الی  5)بلوک های Mبلوک تیپ   8شامل 5فاز  -

 (52الی  7)بلوک های -Gبلوک تیپ 2و M  بلوک تیپ 9شامل  2فاز  -

 56الی  53)بلوک های -Aبلوک تیپ 2و G بلوک تیپ 9شامل  3فاز  -

اجرای عمليات ساختمان، تهيه، حمل و نصب تجهيزات برقی و مکانيکی ایستگاه پمپاژ خط  •

 انتقال آب طالقان به تصفيه خانه دوم کرج

 کارفرما: شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران

 ماه 1مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

هدف از این پروژه تکمیل طرح آبرسانی به شهر کرج و تامین آب اشامیدنی                       

قسمتی از رجائی شهر بوده که طی آن آب خط طالقان از طریق یک انشعاب وارد                  

متر مکعبی مجاور ایستگاه پمپاژ شده و از طریق لوله های رابط                   5888مخزن  

 کرج انتقال می یابد. 2شماره  داخل ایستگاه و سیستم پمپاژ شده و به تصفیه خانه

عملیات احداث ساختمان، تهیه، حمل و نصب تجهیزات برقی و الکترو مکانیکی ایستگاه پمپاژ در سه بخش ساختمانی، مکانیکی و                             

 برقی انجام شد.



 اجرای عمليات ساختمانی مجتمع دخانيات گيالن )سالن غدیر( •

 کارفرما: مجتمع دخانیات گیالن              

 ماه 6مدت پیمان:               

 

  شرح مختصر پروژه:

 ساخت مجموعه اداری و پلت فرم مجتمع دخانیات گیالن شامل: 

 برچیدن سازه های قدیمی سالن غدیر -

  به همراه تامین و نصب کامل تاسیسات مکانیکی و برقیمتر مربع  3588با زیربنای  ساخت ساختمان جدید اداری سالن غدیر -

 متر مربع 2888ساخت سالن غدیر با زیر بنای  -

  ساخت پلتفرم و تامین و نصب تجهیزات مکانیکی و برقی -

 ساخت پست برق به همراه تامین و نصب تجهیزات مکانیکی و برقی -

 تامین و نصب تاسیسات مکانیکی سالن غدیر و ساختمان اداری قدیم -

 BMSاجرای سیستم  -

 MDFصنعتی  عمليات ابنيه و سيویل تاسيسات الکتریکی و مکانيکی کارخانه توليد تخته • 

 کارفرما: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

 ماه 56مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

این پروژه شامل تکمیل عملیات سیویل و ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی کارخانه تولید تخته                       

 های مختلف زیر است: ( بوده است و توسط شرکت پیشگامان فن اندیش اجرا گردیده و شامل قسمتMDFصنعتی نیمه فشرده )

 احداث محوطه نگهداری باگاس -

 های جانبی احداث سالن تولید و ساختمان -

 احداث سازه سیستم شستشو -

 متر مکعب 2188احداث تصفیه آب و مخزن به ظرفیت  -

 های دسترسی و محوطه سازی احداث جاده -

 احداث ساختمان اداری و رفاهی -

 احداث انبار محصول -

 احداث مخزن سوخت و ساختمان بویلر -

 نشانی احداث تصفیه خانه، شبکه آب و فاضالب و آتش -

 احداث مخزن هوایی -

 ساخت و نصب تجهیزات بویلرها -



 انجام تعميرات ابنيه و سيویل بندر امام خمينی •

 کارفرما: سازمان بنادر و کشتیرانی 

 ماه 6مدت پیمان: 

 

  شرح مختصر پروژه:

این پروژه شامل تعمیرات منازل سازمانی و راه ها و همچنین تعمیرات ساختمان های اداری داخل بندر و مهمانسراها و انبارها می باشد که                             

 .% قرارداد حدوداً یک سال و نیم بطول انجامید21با ابالغ 

 اجرای عمليات ساختمانی و صنعتی و راه اندازی کارخانه خوراک امياارکبياار •

 کارفرما: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

 ماه 56مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

منعقدگردید که عملیات اجرائی      EPCبصورت    5376قرارداد احداث این پروژه در سال            

آغاز و با حدود سه سال تعلیق به دلیل محدودیت های موجود در سیستم          5376آن در سال  

 به پایان رسید. 5361کارفرما, در سال 

 

پیمانکاران دست دوم و تامین کنندگان مختلفی در احداث این کارخانه همکاری نموده اند                
 که برخی از آنان عبارتنـد از:

 

 پیمانکار تامین تجهیزات هیدروالیزر: شرکت سازوکار    -

 پیمانکار تامین تجهیزات درایر: شرکت ماشین سازی منگان   -

 پیمانکار ساخت و نصب مخازن: شرکت ماشین سازی پارس    -

 پیمانکار احداث واحد بویلر: شرکت گرما گستر    -

 پیمانکار احداث واحد برج تولید: شرکت آماندوس کال )آلمانی(     -

 

همچنین میتوان به ساخت تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف توسط شرکت ایران سیبوک،                

 کیلوولت آمپر از شرکت فارس دیزل اشاره نمود. 5888دیزل ژنراتور 

 

 مشخصات فنی پروژه:

اتمسفر بوده    38اینچ و برای بخار تا فشار کاری          58متر طول و تا سایز        9888مجموع مقادیر پایپینگ این کارخانه مشتمل بر اجرای حدود          

 است. 

تعداد پنج واحد ایستگاه پمپاژ برای مازوت, آب آتش نشانی و مالس و یک واحد تولید هوای فشرده تمیز, در این کارخانه طراحی و اجرا                             

 شده است.



 کاارخاانه خاوراک دام شعايبياه )امام خمينی( •

 کارفرما: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی    

 ماه 28مدت پیمان:     

 شرح مختصر پروژه:

این پروژه همانند پروژه خوراک دام امیرکبیر میباشد که در ابتدا به پیمانکار             

تکمیل قسمت های ناتمام پروژه       5365دیگری واگذار گردیده بود و در سال        

از قبیل تکمیل عملیات ساختمانی، کارها و اجرائیات صنعتی و پیش                         

 راه اندازی و راه اندازی تجهیزات کارخانه به شرکت فن اندیش واگذار گردید.  

 مشخصات فنی پروژه:

 محدوده مسئوليت های شرکت در این پروژه:

 رسته ساختمان: 

ساخت تکمیل ساختمان های الزم بر طبق نقشه ها و مشخصات و دستورالعمل های                

فنی با رعایت کامل استانداردها مشتمل بر کارهای ابنیه، تأسیسات برقی و تأسیسات               

 مکانیکی، محوطه سازی و ...

 بخش اجرای عمليات صنعتی:

تکمیل نصب تجهیزات عمده، تکمیل نصب تجهیزات مکانیکی، تکمیل نصب تجهیزات فنی،             

 نصب لوله ها و شیرآالت و کابل های برق، تابلوها و همچنین مواردی شامل:

 تامین -

 پیش راه اندازی و راه اندازی      -

 آموزش -

 طرح توسعه کارخانه دوده صنعتی پارس •

 کارفرما: شرکت سدید جهان صنعت

 ماه 29مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

کارخانه دوده صنعتی پارس به منظور توسعه و افزایش ظرفیت کارخانه،  طرح احداث خط تولید                      

 دیگری مشابه با خط تولید موجود جهت تولید دوده صنعتی در دو نوع:

  Hard Grade )N-330,N-339(   و Soft Grade )N-550,N-660)              را به صورت همزمان در دست دارد. کارخانه فعلی که در

تن در سال را دارد که با احداث فاز دو، ظرفیت تولید به                51888شهر ساوه واقع است در حال حاضر ظرفیت تولید             -شهرک صنعتی کاوه  

 تن در سال خواهد رسید.  38888

مسئولیت طراحی مهندسی پایه و تفضیلی، تدارکات و تامین کاال و متریال پروژه و                EPCشرکت سدید جهان صنعت با عقد قرارداد         

همچنین عملیات اجرائی سیویل و نصب تجهیزات را عهده دار شد. قرارداد سدید جهان صنعت با کارفرمای پروژه شرکت دوده صنعتی                          

ماه بوده و شرکت فن اندیش بعنوان پیمانکار شرکت           29( منعقد گردید که مدت این قرارداد        5362188183)  2883186121پارس در تاریخ    

 سدید جهان صنعت در بخش ساختمان و نصب طرح توسعه کارخانه دوده صنعتی پارس بوده است. 



 احداث سبزه ميدان زنجان •

 (EPC)متر مربع به روش  00666به متراژ  

  کارفرما: شهرداری زنجان

 ماه 29مدت پیمان : 

 شرح پروژه:

شامل احداث باغ های صنایع دستی و باغ دارایی، باغ شهر، باغ مردم شناسی، باغ تاریخی ذوالفقاری، باغ آستانه، پله مشاهیر،                                  

 باغراه ها، پیاده روها

 مشخصات فنی پروژه:

 متر مربع 86888متراژ محوطه سازی:  -

 متر مربع شامل تاالر شهر، واحدهای تجاری و اداری  58888متراژ زیربنای ساختمان ها:  -

 کیلومتر 2احداث خیابان اطراف میدان به طول  -

 

 در کارخانه اتان مارون اهواز   Substationاحداث ساختمان •

 کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون

 ماه   52مدت پیمان: 

 شرح پروژه:  

کارهای ساختمانی، تامین، ساخت و نصب تجهیزات مکانیکی، تاسیساتی، اسکلت فلزی و اعالم و اطفاء حریق ساختمان                       انجام کلیه       

 مترمربع به همراه محوطه اطراف ساختمان 688پست برق به متراژ 

عمليات اجرایی سيویل و نصب تجهيزات مکانيکال و الکتریکال و پایپينگ مجتمع فوالد                  •

 اسفراین

 کارفرما: فوالد اسفراین

 ماه   7مدت پیمان: 

 شرح پروژه:  

انجام کلیه کارهای ساخت و نصب تجهیزات مکانیکال، اسکلت فلزی و            

 پایپینگ در مجتمع فوالدسازی 



اجرای عمليات خاکی و فونداسيون مخازن طرح توسعه انبار نفت بندرعباس شرکت                     •

 بناگسترکرانه

 کارفرما: شرکت بناگسترکرانه

 ماه   8مدت پیمان: 

 شرح پروژه:  

 انجام کلیه کارهای خاکبرداری، فونداسیون مخازن و کلیه عملیات سیویل، سازه، معماری و بهره برداری ترمینال نفتی بندرعباس    

 کيلوولت اميدیه اهواز 622احداث ساختمان پست برق  •

 کارفرما: برق منطقه ای خوزستان

اهم فعالیت شرکت فن اندیش در طول این پروژه شامل تمامی عملیات ساختماتی،                

تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و سیستم اعالم و اطفا حریق، اصالح سنگ کاری زیر                

دیوار حصار و ترمیم دیوارها و گلدانی های بتنی پیش ساخته، احداث ستون ها و درب ورودی پست، فونداسیون های ترانس و تجهیزات و دکل           

مخابراتی، کانال های کابل تجهیزات و درپوش های بتنی مربوطه، لوله های کاندویت تجهیزات، اجرای شبکه گراند محوطه و دور ساختمان                         

کنترل، احداث جاده های آسفالتی و بتنی داخل محوطه، شبکه زهکش های داخل محوطه و دور ساختمان ها همچنین احداث شبکه روشنایی           

شامل فونداسیون ها، تهیه و نصب پایه ها، چراغ ها و کابل ها و راه اندازی بطور کامل، اتاقک های آتش نشانی، فنس دور ترانس، احداث                                 

سپتیک، پارکینگ و شبکه دوربین های مدار بسته شامل لوله گذاری ها، فونداسیون سازه و تابلوی مشخصات پست و تابلوی ورودی ابتدای                          

 جاده، محوطه سازی و شن ریزی محوطه می باشد.

 6عمليات اجرائی معماری، تأسيسات الکتریکی و مکانيکی )از پایان اسکلت تا بهره برداری(                 •

 دستگاه مجتمع قضایی و دادسراهای شهر تهران

 کارفرما: معاونت اجرائی حوزه ریاست قوه قضائیه

 ماه 52مدت پیمان: 

 شرح مختصر پروژه:

تهیه و اجرای کامل عملیات سفت کاری، نازک کاری، کف سازی و اجرای             

تأسیسات مکانیکی و برقی و تهیه و اجرای نما و  محوطه سازی و دیوارکشی                

 7و    2پیرامونی محوطه و ساختمان های مجتمع قضایی شهید صدر و دادسراهای ناحیه               

 شامل: شهر تهران

 مترمربع ساختمان 26888

 متر طول دیوارکشی  928

 مترمربع محوطه سازی 5588



رداه و رنم افزاراه-9  تجهیزات وماشين آالت، استاندا

 تجهیزات و ماشين آالت  :

 تعداد واحد شرح ردیف واحد تعداد شرح ردیف

 1 دستگاه بچینگ پالنت 18 دستگاه 2 تن18و28جرثقیل تادانو 1

 4 دستگاه بتونیر 19 دستگاه 2 تن 58جرثقیل  2

 6 دستگاه باالبربرقی 20 دستگاه 2 تن 1جرثقیل  3

 2 دستگاه دستگاه نورد 21 دستگاه 1 لودرکاوازاکی 4

 2 دستگاه دستگاه نقطه جوش 22 دستگاه 1 لجور 5

 23 دستگاه 1 بابکت 6
دستگاه جوشکاری

 )رکتیفایر،گوج(
 56 دستگاه

 5 دستگاه کمپرسور 24 دستگاه 4 غلطک دوچرخ 7

 6 دستگاه موتور ویبراتور 25 دستگاه 1 کفی تریلر 8

 5 دستگاه دیزل ژنراتور 26 دستگاه 2 بکهو لودر 9

 4 دستگاه کمپکتور 27 دستگاه 3 تن آمیکو 911کامیونت  10

 4 دستگاه مخزن سوخت و آب 28 دستگاه 3 کامیونت 11

 1 دستگاه آلیماگ 29 دستگاه 20 انواع سواری 12

 2 دستگاه تنی 88و 588سیلوی  30 دستگاه 5 مینی بوس هیوندای 13

 2 دستگاه لیفتراک 31 دستگاه 3 وانت پیکان 14

 1 دستگاه خم کن ورق 32 دستگاه 4 وانت نیسان 15

 1 دستگاه میکسر 16
 1 دستگاه دستگاه جوش پلی اتیلن 33

 1 دستگاه جرثقیل دروازه ای 17



رداه:  استاندا

 ASMEاستاندارد 

 DINاستاندارد 

 ISOاستاندارد 

 ASTMاستاندارد 

 APIاستاندارد 

 Ashraeاستاندارد 

 IEEEاستاندارد 

 IECاستاندارد 

 AWWAاستاندارد 

 ASQاستاندارد 

 IECاستاندارد 

 IPSاستاندارد 

Paint & Surface Coating Handbook 

SAE Handbook 

Welding of Engineering 

  

 در زمینه طراحی مخازن Tankنرم افزار  •

در زمـیـنـه      Mechanical Desktopنرم افزار  •

 طراحی مکانیکی

 در زمینه طراحی مکانیکی Auto cadنرم افزار  •

آنـالـیـز      و  در زمینه طـراحـی      CATIAنرم افزار     •

 کارکرد

 در زمینه نمونه سازی Key Creatorنرم افزار  •

در زمینه طـراحـی و          Solid worksنرم افزار     •

 مهندسی

در زمینه مـدیـریـت        Rational roseنرم افزار   • 

 فرآیندها

و   ریـزی   در زمینه برنـامـه    Primaveraنرم افزار  •

 کنترل پروژه

در زمینه برنامه ریـزی و      Ms projectنرم افزار  •

 کنترل پروژه

در زمینه شبیه سازی و آنـالـیـز           ETAPنرم افزار   •

 سیستم های قدرت

در زمینه صورت وضـعـیـت      TADBIRنرم افزار  •

 نویسی وبرآورد مناقصات

 درزمینه نگهداری وتعمیرات CMMSنرم افزار  •

 PDMSنرم افزار  •

 Caesariiنرم افزار  •

 افزاراه لیست رنم 



كار-1  شرکت اهی هم

 شرکت اهی خارجی:

Amandoskal 

General Electric 

Posco 

Danieli 

Elitex 

GEON Group 

 . شرکت ساز و آب اهواز )مشاور(51 .  مؤسسه جهاد تحقیقات و شرکت های تابعه5

 . شرکت مشاور یکم58 آوران صنعت پیشرو و شرکت های تابعه . گروه مهندسی فن2

 . شرکت سابیر نیرو57 . پژوهشکده مهندسی جهاد و مراکز استانی3

 . شرکت شهران سازه56 . شرکت مبتکر الکترونیک9

 . شرکت نفت گستر قشم56 . شرکت سدید جهان صنعت1

 . شرکت پارس گستر28 سخت . شرکت مهندسی مشاوران سی8

 . شرکت تدبیر نیرو25 . شرکت گروه مهندسی هفت7

 . شرکت مهاب قدس22 . شرکت ایجاد نیرو6

 . شرکت مشانیر23 . شرکت تأمین مسکن کارگران6

 . شرکت تولید ملزومات برق29 های برق آبی خوزستان . شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه58

 . شرکت آسفالت طوس21 شرکت پیمان خدیر. 55

 . شرکت مدیریت و مهندسی آگاهان28 شرکت آریانا .52

 . شرکت معدن کاو27 . شرکت پارس اقدام53

 شرکت آیریا تدبیرکاران صنعت-26 . شرکت صفا نیکو سپاهان59

 رهصان -26  

 شرکت اهی داخلی:



نجمن اه  -8
 عضویت رد ا

ری و تعمیرات اريان - نجمن نگهدا
 عضویت رد ا

نجمن مدريیت رپوژه اريان -
 عضویت رد ا

نجمن صنفی كارفرمایان شرکت اهی خدماتی  و فنی -
 عضویت رد ا

نجمن اخالق كارربدی اريان  -
 عضویت رد ا

كاری نفت ، گاز و پتروشیمی(  - نجمن اپک )شرکت اهی مهندسی و پیمان
 عضویت رد ا

 ااتق بازرگانی اريان عمان -

 ااتق بازرگانی اريان رعاق -

نجمن   اهی ارنژی اهی تجدید پذري اريان -
 اتحادهي ا

نجمن ارنژی خورشیدی -
 ا



كاری سازمان ربانهم و بودهج -  گواهیناهم صالحيت پیمان

 گواهی صالحيت بهره ربداری نیروگاه اهی ربق آبی -

 گواهی صالحيت كار و اموراجتماعی -

كاران -  گواهی صالحيت ایمنی پیمان

كاری شهرداری )معاونت عمرانی و معاونت حمل و نقل و رتاکیف(-  گواهی صالحيت پیمان

 ISO 9001:2015گواهیناهم سیستم مدريیت كيفيت   -

 ISO 14001:2015گواهیناهم سیستم مدريیت محيط زیست   -

شت شغلی  -   ISO 45001:2018گواهیناهم سیستم مدريیت ایمنی وبهدا

 HSE-MSگواهیناهم سیستم مدريیت  -

 كارفرمایان تأدييهي-

 تأدييهي اه-7



كاری   گواهیناهم صالحيت پیمان

 در رشته نفت و گاز   2پایه 

 در تأسيسات و تجهيزات  2پایه 

 در رشته ابنيه و ساختمان  2پایه 

 در رشته برق 2پایه 

 در رشته صنعت و معدن  2پایه 

 در رشته آب  6پایه 

 رشته راه 0پایه 

 گواهیناهم صالحيت بهره ربداری نیروگاه اهی ربق آبی

 



  گواهیناهم صالحيت كار

كاران  گواهی صالحيت ایمنی پیمان

 



 

 

 

 

 گواهی ازيو     مدريیت كيفيت

ISO 9001:2015 

 گواهی ازيو   مدريیت محيط زیست

ISO 14001:2015 

شت شغلی  گواهی ازيو  مدريیت ایمنی و بهدا

ISO 18001:2007 

ISO 45001:2018 

 MS- HSEگواهیناهم  سیستم  مدريیت 



 تأدييهي كارفرمایان

 شهرداری قم برای پروژه تکمیل ساختمان شهرداری قم -

 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران برای پروژه احداث انبار نفت مالیر -

 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران برای پروژه تکمیل انبار نفت بیرجند -

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران برای پروژه احداث زیرساخت سیستم گرمایش تانکرهای نفت کوره انبار نفت                    -

 ماهشهر

 شرکت بناگسترکرانه برای پروژه احداث مخازن انبار نفت بناگستر -

 سازمان توسعه برق برای پروژه های احداث مخازن سوخت نیروگاه لوشان و بندرعباس -

  9و کارون 3و نیروگاه کارون  برداری سد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای پروژه بهره -

 5اندازی تجهیزات مکانیکی نیروگاه مارون شرکت نیرپارس برای پروژه نصب و راه -

 شرکت دانیلی برای نصب و راه اندازی جرثقیل های سقفی و دروازه ای شرکت فوالد اکسین -

 شرکت پتروشیمی شهید تندگویان برای پروژه نگهداری و تعمیرات تجهیزات مکانیکی پتروشیمی -

گاز پارس جنوبی برای پیمانکاری ایمنی برتر پروژه نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ادوات                      پارس  شرکت مجتمع   -

 عسلویه 1الی  5الکتریکی فاز 

 شرکت توربین سازی مپنا )توگا( برای پروژه نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تأسیسات کارخانه توگا -

 سازی کارخانه  احداث ساختمان حراست، دیوارکشی، پارکینگ و محوطه پروژه برای )پرتو( توربین پره شرکت ساخت -

 اندازی خط رنگ ایران خودرو خراسان برای پروژه نصب و راه DURRشرکت  -

 شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برای پروژه خوراک دام شعیبیه و امیرکبیر -

 کرج 2شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران برای پروژه احداث ایستگاه پمپاژ خط طالقان به تصفیه خانه آب شماره  -

 اعالم رضایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منطقه غرب تهران از پروژه نگهداری و تعمیرات شرکت -

 اعالم رضایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منطقه غرب تهران از پروژه راه اندازی تاسیسات مراکز منطقه غرب -

 اعالم رضایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منطقه شمال تهران از پروژه نگهداری و تعمیرات شرکت -

 اعالم رضایت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور -

 اعالم رضایت شرکت خدمات صنعتی و پاالیشگاهی گازایران -

 











 مجوز اه -6

كلت و كانواري -  جواز اتسیس  واحد تولیدی رد زمینه اهی ساخت اس

رپواهن واحد فنی و مهندسی رد زمینه ی نفت، گاز و پتروشیمی و ربق و -

 الکترونیک و ازبار دقیق

 رپواهن ی فنی و مهندسی رد زمینه ی صناعي ماشين سازی و تجهیزات-



  7: تهران، خیابان مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، کوچه حاتمی، پالک آدرس
15875-6869: صندوق پستی  

88404858: فکس     88459970 -76: تلفن  
www.fanandish.com   info@fanandish.com 

 شرکت اگشیپمان فن اندیش تهران


