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ری بهینه مراکز صنعتی  نگهدا
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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       عضو هیأت مدیره، قائم مقام مدیر عامل3

 . 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

 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 رئیس هیأت مدريه شرکت اگشیپمان فن اندیش تهران



 

 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 هیأت مدريه، اقئم مقام مدري عامل 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 تاکنون 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         -برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت طرح های صنعتی پروژه            

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 فن ،

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

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

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

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 



 

از بدو تاسيس تاکنون، حوزه ساخت، نصب       

اهیداف    و راه اندازی سازه های صنعتی یکیی از         

شرکت بوده است. اکنون با سپری شدن موفق و           

پر افتخار سه دهه، پتانسيل کاملی در این زمينه ها ایجاد شده است. شرکت با در دست داشتن تجربيات گرانبها در زمیيینیه                           

اندازی سالن هیای       طراحی و ساخت سيستمهای جابجایی و انتقال مواد اعم از کانوایرهای هوایی، زمينی و خاص و همچنين راه                 

 کاری فعاليت داشته است. برخی از پروژه های به شرح زیر است: توليد بدنه، مونتاژ نهایی و تکميل

 اه ی خوردویی: رپوژه

زی  اهی ساخت ، نصب و راه رپوژه  اندا

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

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

 نصب و مونتاژ نهایی خط رنگ ایران خودرو خراسان 

  226ساخت و نصب اسکلت فلزی سالن بدنه 

 ه اندازی تجهيزات سالن تزئينات ایران خودرو دمونتاژ و نصب و را 

  ایران خودرو 6ساخت و حمل پلتفرم فلزی خط تغدیه صندلی سالن شماره 

  نصب و راه اندازی الکتریکال مجموعه تجهيزات پنج خطEMS 

 اندازی تجهيزات مکانيکال  نصب و راهEMS درها و انتقال موتور 

 گری ایران خودرو زنی توليدات ریخته سازی پليسه گيری و سنگ یکپارچه 

 624کشی بدنه  طراحی و تهيه مواد و اجرای عمليات لوله 

  6عمليات نصب پلتفرم فلزی خط صندلی سالن شماره 

  624ساخت و حمل استراکچر فلزی سالن بدنه 

  ایران خودرو 226نصب تجهيزات خط مونتاژ 

  ایران خودرو 624نصب استراکچر فلزی سالن بدنه 

 عمليات نصب پلتفرم و ساپورتهای روشنایی در سالن بدنه سازی پنج ایران خودرو 

 اندازی تجهيزات مکانيکال  نصب و راهP&F 

 دستگاه دراپ ليفت در ایران خودرو 22اندازی  عمليات نصب و راه 

  ایران خودرو 2و گالری سالن شماره  226نصب تجهيزات در سالن 

 اندازی کانوایرهای سالن شاتل در ایران خودرو نصب و راه 

 ساخت و نصب شاسی دایکاست 



 

 

 اندازی کانوایرهای توسعه  جابجایی، نصب و راهPBS 

  2مهندسی سازی کانوایر ضایعات سالن پرس شماره 

 دستگاه کانوایر در سالن تزئينات وانت 22اندازی  نصب و راه 

 اندازی خط چهارکاره نصب و راه 

 دمونتاژ خط آچارکشی 

 اندازی تجهيزات سالن رنگ یک نصب و راه 

  نصب تجهيزات پلت فرم و تيرهای سقفی خطEMS 

 های زیرپایی ساخت استراکچر و فریم بندی  نصب شبکه 

 های فلزی سالن وانت ساخت و نصب پلتفرم و سازه 

 دستگاه سنکرونایزر و دو دستگاه باالبر 6اندازی  نصب و راه 

 اندازی دو دستگاه کانوایر زمينی در سالن جدید ایران خودرو نصب و راه 

 نصب تجهيزات مکانيکی کانوایرهای خط رنگ جدید سایپا 

 دستگاه کانوایر زمينی سالن رنگ ایران خودرو4اندازی  نصب و راه 

 اندازی کليه تجهيزات  نصب و راهEMS 

 اندازی تجهيزات اسکيد کلينيک خط رنگ سایپا نصب و راه 

 نصب و راه اندازی تجهيزات ماشينهای پاشش رنگ سایپا 

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              

 دستگاه به شرح زیر می باشد.   78888دستگاه و ظرفیت خالص  67188تاپکو برای مونتاژ خودرو فیات مدل سی بنا با ظرفیت ناخالص 

 مشخصات فنی پروژه:

 خط به شرح ذیل می باشد: 6متر در  646سيستم انتقال بدنه به طول تقریبی 

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

 تن 12متری به وزن  1.38ستون  92متری و  6ستون  6-متری  6.11ستون 59شامل  ستون: 66 -متر260طول  2احداث خط 

 تن 23متری به وزن  1.38ستون  92متری و  6ستون  6-متری 6.11ستون 59شامل  ستون: 66 -260طول 6احداث خط 

 تن38متری به وزن  6ستون 89-281طول  9احداث خط

مترمربع 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      

مونتاژ یا 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 و  نصب الکتریکال 

 راه اندازی

 طراحی ساخت و نصب استراکچر سیستم انتقال بدنه



 

هیا    آن  شرکت فن اندیش با دستاورد سال ها تجربه در پروژه های نگهداری و تعميرات و بهره برداری و انجام با کيفيیت                   

را ارائیه      بخش قدرتمندی را ایجاد کرده است که با دارا بودن تمامی دیسيپلين های تخصصی مورد نياز می تواند خدمات مذکور        

پنیومیاتیيیکیی،        و  نماید. خدمات مشاوره و اجرای پروژه های نگهداری و تعميرات تجهيزات مکانيکی ، الکتریکی ، هيدروليکی         

شیود.    میی   اجیرا    و پيشگویانه توسط شرکت  PMطراحی و ایجاد سيستمهای دستی و خودکار نگهداری و تعميرات پيشگيرانه   

 پروژه های نگهداری و تعميرات ذیل را در سابقه خود ثبت نموده است :

ری و تعمیرات رپوژه  اهی نگهدا

 خطوط تولید بدنه خودرو 

  ، خطوط انتقال شامل کانوایرEms , D/L,Shuttle P&F و ... 

 خطوط رنگ 

 خطوط تولید و مونتاژ موتور 

 خطوط مختلف قطعات خودرو شامل رام ، اکسل و ... 

           ایران   3و    2و    5نگهداری و تعمیرات سیرکوالسیون سالن های رنگ

 خودرو

 نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال جرثقیل های سقفی سالن های بدنه سازی ایران خودرو 

  9سرویس و نگهداری و تعمیرات کانوایرهای سالن مونتاژ 

  9و  3،  2،  5نگهدرای و تعمیرات جرثقیلهای برقی سالنهای 

  9نگهداری و تعمیرات تجهیزات عمومی سالن مونتاژ 

 3و  2سازی  نگهداری و تعمیرات سیستمهای انتقال سالن بدنه 

  5فاز  2نگهداری و تعمیرات سالن رنگ شماره 

  سرویس نگهداری تجهیزاتEMS  9سالن مونتاژ 

 گری نگهداری و تعمیرات جرثقیل های سقفی سالن ریخته 

  3نگهداری و تعمیرات سالن رنگ شماره 

 گری چدن خدمات فلزکاری و فنی جهت دستگاه های سالن ریخته 



 

  2سرویس و نگهداری سیستم های مکانیکی، الکتریکی و کنترل سالن شماره 

  5سرویس و نگهداری سیستم های مکانیکی، الکتریکی و کنترل سالن شماره 

 سرویس و نگهداری خطوط انتقال در جرثقیل های سالن رنگ یک 

  2سرویس و نگهداری خطوط انتقال و تابلوهای سالن رنگ شماره 

  3سرویس و نگهداری الکتریکی، مکانیکی و کنترل سیستم های سالن رنگ شماره 

  3سرویس و نگهداری کانوایرهای زمینی و هوایی سالن بدنه شماره 

  2و پیش رنگ  288سرویس و نگهداری خطوط انتقال 

  سرویس و نگهداری کنترل سیستم انتقال خطPBS 

  5سرویس و نگهداری کانوایرهای زمینی و هوایی سالن شماره 

 گری نگهداری و تعمیرات سه دستگاه جرثقیل های سقفی سالن های ریخته 

  و خطوط انتقال  5نگهداری و تعمیرات سالن رنگ شمارهPBS 

  9نگهداری و تعمیرات کانوایرهای سالن های مونتاژ شماره 

 نگهداری و تعمیرات تجهیزاتPT & ED   2سالن رنگ 

  نگهداری و تعمیرات خطوطED  در ایران خودرو 2سالن رنگ شماره 

  نگهداری و تعمیرات خطوطPT/ED  در ایران خودرو 5سالن رنگ شماره 

  در ایران خودرو 3نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال سالن رنگ شماره 

 سالن رنگ شماره یک شرکت ایران خودرو ED – PTنگهداری و تعميرات خطوط      

شامل دراپ سکشن، کابین کلینیک، تونل شستشو شامل چربیگیری اول و دوم، آبکشی ها، منطقه فسفاته و اسید کرومیک )الکترو پمپ ها و                         

، کوره فسفاته، حوض رنگ الکتروفورز،       DIسایر تجهیزات(، کلیه مبدل های حرارتی و برودتی تونل شستشو، منطقه آب ریز سیرکوله و آب                    

، کلیه پمپ ها و تجهیزات وکیوم و انشعابات مربوطه، آبسرد کن ها و کولر ها و چشم شوی های اداره اول،                      PVCکلیه کانوایرهای هوایی، کوره     

های قالب ها و جیگ ها در اداره اول، تهیه گراف از کوره ها، تعمیر و سرویس                    PMکلیه مسیر های آب و هوا و لوله کشی در اداره اول، کلیه              

 واتر جت و ...             

نگهداری و تعميرات کليه سيستم های مکانيکی، الکتریکی و کنترل کليه خطوط انتقال اداره دوم و                                  

           خودروو استوک طبقاتی شرکت ایران  PBSو خطوط انتقال  2جرثقيل های سالن رنگ شماره 

 .شامل خطوط انتقال، کانوایرهای هوایی و زمینی، لیفت ها، ترانسفرها، ترن تیبل ها و رولر تیبل ها، کراس چین و جرثقیل ها در اداره دوم                                

کلیه تجهیزات تصفیه خانه )متاکس( کلیه تجهیزات هیتر در کابین لکه گیری سیستم پیجینگ، آبسردکن ها، باکس های آتشنشانی، تاسیسات                      

، کلیه تجهیزات پنوماتیکی و هیدرولیکی سیستم        PLC، تابلوهای 5عمومی، کلیه روشنایی های سالن و همچنین کلیه باس بارهای سالن رنگ              

 AFM، لیفت های هیدرولیکی و  PBS( استراکچرDAY LIGHTروشنایی )



 

شرکت   2نگهداری و تعميرات تجهيزات سيرکوالسيون سالن رنگ          

 ایران خودرو

کنترلی سیرکوالسیون رنگ و      شامل تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، تهویه و تجهیزات            

 PVCاز پمپ الی خروجی گان های سیلر و           PVCپارامترهای مربوطه و خطوط سیلر و       

کلیه ابزارهای بادی، لوله ها و شلنگ های باد و رنگ، اتصاالت، رگالتورها، شیرها، اکوالب،                

، پمپ شارژ رنگ، پکیج آستر و متالیک و         PVCفیلترهای مسیر، گان های رنگ و سیلر و         

 و کلیه واحد مراقبت ها ، چشم شوهای سیرکوالسیونPVCسانترال سیلر و 

نگهداری و تعميرات تجهيزات الکتریکی و مکانيکی        

کوره ها، آبشارها، هواسازها، موتورخانه ها و              

شرکت ایران    2تجهيزات مرتبط در سالن رنگ شماره       

 خودرو    

شامل تمامی تاسیسات، سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه کنترل               

و ایر واشرهای      PVCکوره های رنگ آستر و رویه، کوره های              

کولینگ زون روشنایی های مناطق، کلیه تابلوهای رنگ، الکتروفن ها          

و مشعل ها و نازل ها، ورق های داخل و خارج کوره، اگزاست فن ها،                

پروژکتورها و نرده ها، دستگاه های پخت سیار و تهیه گراف ها                   

نظارت برعملکرد فیلتر ها و کنترل راندمان آنها و تنظیم باالنس                

، هواسازهای عمومی، هواسازهای رنگ آستر و رویه، هواسازها و                    5سالن رنگ      PVCهوای کوره کلیه هواسازهای فالش آف و کابین             

و   ها  اگزاست های سیرکوالسیون، ایر شاورهای کابین ایزوله، پرده هوا، لوله های مسیر آبشارها، پمپ ها، فن ها، فیلتر تخلیه لجن، کلیه دمنده                      

مکنده های اتاق انتظار کابین های آستر و رویه، پمپ های لجن کش و کف کش، تجهیزات واتر واش، هوا شورهای کابین ها پنج دستگاه بویلر                           

با مشعل ها و پمپ ها و تاسیسات مربوطه، منابع انبساط، مخازن و تجهیزات سختی                   BTUمیلیون    58، دو دستگاه بویلر     BTUمیلیون    28

 ، کلیه مخازن تحت فشار و ذخیره، هواکش ها و کنترل کننده های بویلر خانهDIگیر، منبع سرچ، منبع آب 

 

 شرکت ایران خودرو 2فاز  2نگهداری و تعميرات تجهيزات سيرکوالسيون سالن رنگ 

 کارفرما: شرکت ایران خودرو

 

از پمپ الی     PVCشامل تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، تهویه و تجهیزات کنترلی سیرکوالسیون رنگ و پارامترهای مربوطه و خطوط سیلر و                    

و لوله ها و شلنگ های        Satellite، سیستم   KBK، ریل های    HEATING COOLINGکلیه تجهیزات    PVCخروجی گان های سیلر و      

، سیرکوالسیون و... کلیه ابزارهای بادی، لوله ها و شلنگ های باد و رنگ، اتصاالت،                   PVC  ،LOCAL DUMPمربوطه سانترال سیلر و      

، پمپ شارژ رنگ، پکیج آستر و متالیک، چشم شوهای                PVCرگالتورها، شیرها، اکوالب، فیلترهای مسیر، گان های رنگ و سیلر و                   

 و کلیه واحد مراقبت ها             سیرکوالسیون

 



 

و تجهيزات کوره     PTنگهداری و تعميرات سيستم های مکانيکی، الکتریکی و کنترل کليه تابلوهای برق             

PT–ED  و همچنين نگهداری و تعميرات کليه سيستم های مکانيکی و الکتریکی و کنترل کليه خطوط انتقال و

 شرکت ایران خودرو   2فاز  2تابلوهای برق در سالن رنگ 

، چیلرخانه و تهویه خانه سالن پیش رنگ           PTو کوره     EDشامل کلیه تجهیزات       

شامل تمامی تجهیزات برق و تاسیسات، کابین ها، روشنایی، گریتینگ ها و نگهداری                  

دستگاه وکیوم کلیه تجهیزات خطوط انتقال شامل کانوایرهای هوایی ترانسفر های هوایی             

سه راهی ها، استوپرها، فیکسچرها، هنگر           CHANG OVERو زمینی، تجهیزات     

بازکن، آبچکان هنگر، هنگرها، قالب ها و آداپتورهای مربوطه و آسانسور حمل آداپتور و                

ساعته کلیه خطوط  و اپراتوری سوئیچ دریافت بدنه کلیه                     29همچنین اپراتوری    

 آبسردکن ها و کولرهای آبی و گازی

 شرکت ایران خودرو 6نگهداری و تعميرات تجهيزات سيرکوالسيون سالن رنگ 

شامل تجهیزات مکانیکی و الکتریکی تهویه و تجهیزات کنترلی سیرکوالسیون رنگ و پارامترهای مربوطه و خطوط                   

کلیه ابزارهای بادی، رگالتورها، شیرها، اکوالب، فیلترهای        PVCاز پمپ الی خروجی گان های سیلر و           PVCسیلر و   

، چشم شوهای   PVC، پمپ شارژ رنگ، پکیج آستر و متالیک و سانترال سیلر و             PVCمسیر، گان های رنگ و سیلر و        

  و کلیه واحد مراقبت ها سیرکوالسیون

نگهداری و تعميرات تجهيزات الکتریکی و مکانيکی کوره ها، آبشارها، هواسازها، موتورخانه ها و تجهيزات 

 شرکت ایران خودرو   6مرتبط در سالن رنگ شماره 

، روشنایی ها مناطق، کلیه تابلوهای رنگ، الکتروفن ها و مشعل ها و نازل ها، ورق های داخل PVCشامل کوره های رنگ رویه، کوره های      

و  نهاو خارج کوره، اگزاست فن ها، پروژکتورها و نرده ها، دستگاه های پخت سیار و تهیه گراف ها نظارت برعملکرد فیلتر ها و کنترل راندمان آ

تنظیم باالنس هوای کوره کلیه هواسازهای عمومی، هواسازهای رنگ آستر و رویه، هواسازها و اگزاست های سیرکوالسیون، ایرشاورهای کابین 

و تر ایزوله، پرده هوا، لوله های مسیر آبشارها، پمپ ها، فن ها، فیلتر تخلیه لجن، کلیه دمنده ها و   مکنده های اتاق انتظار کابین های آس

با مشعل  BTUمیلیون  58رویه، پمپ های لجن کش و کف کش، تجهیزات واتر واش، هواشورهای کابین ها چهار دستگاه بویلر گرما گستر 

، کلیه مخازن تحت فشار و ذخیره، DIها و پمپ ها و تاسیسات مربوطه، منابع انبساط، مخازن و تجهیزات سختی گیر، منبع سرچ، منبع آب 

   هواکش ها و کنترل    کننده های بویلر خانه

نگهداری و تعميرات کليه سيستم های مکانيکی و الکتریکی و کنترل کليه                 

 GLIو کليه تجهيزات خط       6خطوط انتقال از ورودی تا خروجی سالن رنگ شماره           

 شرکت ایران خودرو 6سالن رنگ 

شامل خطوط انتقال، کانوایرهای هوایی و زمینی، لیفت ها، ترانسفرها، ترن تیبل ها و رولر تیبل ها،                           

کراس چین، جرثقیل ها، سیستم پیجینگ، آبسردکن ها، باکس های آتشنشانی، تاسیسات عمومی و کلیه                    

، کلیه تجهیزات پنوماتیکی و        PLCروشنایی های سالن و همچنین کلیه باس بارهای سالن، تابلو های                

 هیدرولیکی



 

( شرکت ایران   2فاز    6نگهداری و تعميرات و نظافت صنعتی کليه تجهيزات مستقر در سالن رنگ تندر )رنگ               

 خودرو  

نگهداری و تعمیرات و نظافت کلیه تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و کنترل کلیه                   

 –خطوط انتقال و تابلوهای برق مربوطه شامل تمامی سیستم های سخت افزاری                

شبکه کنترل کانوایرهای هوایی و زمینی، رولر تیبل ها، ترانسفرها، ترن             –نرم افزاری   

، کم لیفت ها، کراس چین ها، فورک لیفت ها، الواترها            AFMتیبل ها، جرثقیل ها       

و روشنایی کل سالن نگهداری و تعمیرات و نظافت کلیه تجهیزات مکانیکی،                     

های   ها، هواسازها تاسیسات، لوله      الکتریکی و کنترل کوره های هوای گرم، تهویه         

کلیه              نظافت  و  و تعمیرات     آبرسانی، آتشنشانی، گازرسانی، نگهداری          

تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و کنترل بویلرها و  چیلرها، منابع انبساط، سختی                 

و تانک گازوئیل، نگهداری و تعمیرات و نظافت کلیه تجهیزات کنترلی سیرکوالسیون رنگ و کلیه                      DIگیرها، مبدل های حرارتی، تانک        

 ، مجموعه پنوماتیک شارژ مواد سیتینگ سیلرFRRپارامترهای مربوطه،  مجموعه فیلترها و میکرو فیلترها، مجموعه شارژ دو مخزنه 

نگهداری و تعميرات کليه جرثقيل های مستقر در سالن های پرس 

 شرکت ایران خودرو 6و  2و 2

 شامل:

سرویس، راهبری، نگهداری و تعمیرات و سرویس های دوره ای کلیه                                  

مستقر در سالن های      TELFERو    ABUS  ،DEMAG  ،WOLFجرثقیل های   

 CMMپرس و جرثقیل 

دستگاه   6نگهداری و تعمير کليه تجهيزات اصلی، جانبی و متعلقات مربوط به                    

دستگاه آسانسور معاونت سواری سازی       26معاونت تندر و      آسانسورهای برش و پرس و    

 شرکت  ایران خودرو 

 گروه صنعتی ایران خودرو )ایسیکو(  کارفرما:

 8000kgالی  500kgشامل آسانسورهای حمل بار و حمل نفر با سیستم های کششی و هیدرولیکی با ظرفیت      

 

 شرکت ایران خودرو 4و  6و 2نگهداری و تعميرات خطوط انتقال و جرثقيل های مستقر در بدنه سازی شماره 

 گروه صنعتی ایران خودرو )ایسیکو(  کارفرما:

شامل نگهداری و تعمیرات اضطراری، اصالحی و پیشگیرانه و همچنین اپراتوری سیستم های مکانیکی و الکتریکی و کنترل سیستم های                            

، کم لیفت ها، کراس چین ها،       AFMانتقال، اسلت کانوایرها و جرثقیل ها و کانوایرهای هوایی و زمینی، رولر تیبل ها، ترانسفرها، ترن تیبل ها،             

 9سالن بدنه سازی      TELFERسرویس و نگهداری و تعمیر جرثقیل های          2فورک لیفت ها، الواترها و روشنایی کل سالن بدنه سازی شماره             

، خطوط انتقال و جرثقیل های بدنه        Power & Freeنگهداری و تعمیرات اضطراری، اصالحی و پیشگیرانه و همچنین اپراتوری تجهیزات              

  1سازی 



 

 

نگهداری و تعمير باالبر و کليه جرثقيل های          

سقفی مستقر در سالن ریخته گری آلومينيوم           

 شرکت ایران خودرو  

  t، جراثقال BURNمارک    t  8.3دستگاه جراثقال   5شامل       

 t  1، جراثقال  DEMAGمارک  t  3، جراثقال DEMAGمارک    t  2، جراثقال DEMA    مارک  t  28، جراثقال KONEمارک    8.3

باالبر .DEMAG DH,  5888مارک    t  58، جراثقال  DEMAGمارک  t  58، جراثقال ABUSمارک    t  1، جراثقال DEMAGمارک

KG188  مارکACP9M532KMER ،باالبرKG188  مارکACP9M532KMER 

نگهداری و تعمير باالبر و کليه جرثقيل های سقفی مستقر در سالن های قدیم و جدید ریخته گری                                   

 چدن  ایران خودرو

 KMERو باالبرهای  BURN ،KONE ،DEMAG ،ABUSشامل جرثقیل های       

 

نگهداری و تعميرات کليه سيستم های مکانيکی و الکتریکی و کنترل خطوط انتقال  

 6و    2و نگهداری و تعميرات کليه جرثقيل های سالن بدنه سازی              6سالن بدنه سازی    

 شرکت ایران خودرو

 گروه صنعتی ایران خودرو )ایسیکو(  کارفرما:

 ، خطوط استوک بدنه )فری فلو(، لیفت های هیدرولیکی، ترن تیبل، رولرتیبل و ...TELFERوDEMAGشامل جرثقیل های 

 شرکت ایران خودرو 6سالن مونتاژ  EMSو تجهيزات  نگهداری و تعميرات کليه تجهيزات عمومی

 :EMS(، Monorail)  (Electrical System(شامل کلیه تجهیزات 

 AGVاپراتوری و نگهداری تعمیرات سیستم  

DOOR EMS, ENGINE EMS, SUBENGINE EMS, PANEL EMS, DASHBORD EMS  SEAT EMS, DOOR 

BUFFER  

 9کاری شماره  های چهار ستونه، آسانسورهای باربر و امور فنی مونتاژ و تکمیل ها، جک جرثقیل

و تکميل کاری     6نگهداری و تعميرات کليه تجهيزات کانوایرهای سالن مونتاژ          

 شرکت ایران خودرو 6مونتاژ 

 شامل:

P&F 6’’      خط رفت و برگشت( و کانوایر(TOWVEYOR  ،SLOT CONVEYOR   ،خط فاینال

PBS... کانوایر شاور تست، کانوایر های موتور و ساب موتور، کانوایر حمل الستیک و ، 



 

و   BMDهای شات بالست پوکا و        نگهداری و تعميرات تجهيزات اصلی، جانبی و متعلقات مربوط به دستگاه          

 سالن ریخته گری شرکت ایران خودرو 6تامبالست و دستگاه غبارگير شماره 

 

 شامل:

و تامبالست به     BMDنگهداری و تعمیر کلیه تجهیزات اصلی و جانبی و متعلقات مربوط به دستگاه های شات بالست پوکا و                      ،  سرویس     

، مستقر در سالن های جدید و قدیم          9همراه غبارگیرهای خشک مربوط به هر کدام از آنها و نگهداری و تعمیرات دستگاه غبارگیر شماره                     

 مدیریت تولید ریخته گری قطعات صادراتی، همچنین نظافت و ساماندهی پیرامون دستگاه ها، تجهیزات و کلیه متعلقات مربوطه  

نگهداری و تعميرات تجهيزات سانترال سالن رنگ یک شرکت         

 سایپا

 

، پمپ های دیافراگمی        GRACO BINKS,شامل پمپ های انتقال               

HUSKY,BINKS      همزن های نیم دور ،BINKS       ،پمپ انتقال شارژ سیلر و قیر ،

 ، پیستوله های رنگ، سیلر و قیر پاشی، اوربیتال و پولیشرEDپمپ انتقال 

نگهداری و تعميرات، سرویس، بازرسی و روانکاری خطوط انتقال سالن های بدنه و مونتاژ جدید و بدنه ریو                   

  شرکت سایپا

 

شامل کانوایرهای هوایی، زمینی، رولرها، اسکید، بانک ها، لیفترها، خطوط              

استوک، سنکرونایزرها، جرثقیل ها، اسلت کانوایر، کلیه تابلو های برق و                  

 ، الواتر ها  PLCکنترل، 

نگهداری و تعميرات، سرویس سيستم های مکانيکی، پنوماتيکی و هيدروليکی کليه تجهيزات ثابت و                   

 متحرک خطوط انتقال سالن رنگ قدیم شرکت سایپا

 شامل:

 ها و ....کانوایرهای هوایی، زمینی، رولرها، اسکید بانک ها، لیفترها، خطوط استوک، سنکرونایزرها، جرثقیل      



 

و  262نگهداری و تعميرات فکسچرهای سالن بدنه 

GTX شرکت پارس خودرو 

 

شامل:    فیکسچرهای خط سرشاسی و محفظه موتور، ساید چپ                 

، خط   GTX، ساید راست  GTX، ساید چپ    595، ساید راست    595

 AFM، ساید  SHUTTLE,STAND UPصافکاری، 

 قراردادهای بهره برداری در خطوط توليد سالن ریخته گری چدن شرکت  ایران خودرو

 

اجرای عملیات شات بالست، سنگ زنی، پلیسه گیری و تکمیل کاری انواع قطعات صادراتی والئو و همچنین تامین دستگاه های شات                               

بالست و اجرای عملیات شات بالست برای انواع قطعات صادراتی اعم از والئو، پنجره گازی و یا هر قطعه دیگر متناسب با دستگاه های تهیه                            

 شده در سالن ریخته گری چدن ایران خودرو 

شرکت ریخته گری آلومينيوم ایران 

 خودرو

 

اجرای عملیات تمیزکاری، پلیسه گیری،                  

سوراخکاری، سنگ زنی، فیترکاری، شات بالست،         

نشتی گیری، نقل و انتقال بین ایستگاه ها جهت             

 سیلندرهای تولید آلومینیومی



 

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
 عضويت رد ا

ری و تعمیرات اريان - نجمن نگهدا
 عضويت رد ا

نجمن مدرييت رپوژه اريان -
 عضويت رد ا

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

نجمن اخالق كارربدی اريان  -
 عضويت رد ا

كاری نفت ، گاز و پتروشیمی(  - نجمن اپک )شرکت اهی مهندسی و پیمان
 عضويت 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 مدرييت كيفيت   -

 ISO 14001:2015گواهیناهم سیستم مدرييت محيط زیست   -

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

 HSE-MSگواهیناهم سیستم مدرييت  -

 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 4پایه 

 گواهیناهم صالحيت بهره ربداری نیروگاه اهی ربق آبی

 



 

  گواهیناهم صالحيت كار

كاران  گواهی صالحيت ایمنی پیمان

 



 

 

 

 

 

 گواهی ازيو     مدرييت كيفيت

ISO 9001:2015 

 گواهی ازيو   مدرييت محيط زیست

ISO 14001:2015 

شت شغلی  گواهی ازيو  مدرييت ایمنی و بهدا

ISO 18001:2007 

ISO 45001:2018 

 MS- HSEگواهیناهم  سیستم  مدرييت 



 

 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


