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شركة پیشگامان فن اندیش طهران

لمحة تاریخیة:

شركة پیشگامان فن اندیش طهران هي إحدی من الشركات ال رائدة في تقديم الخدمات التقنیة والهندسیة في مجال البناء والتركیب و التشغیل والصیانة و
شخصا من املستخدمنی احملرتفنی وذوی
التصلیحات و إستثمار املنشآت واملعدات للوحدات الصناعیة وغري الصناعیة و ذلک بالتعاون املباشر مع أكثر من 0222
ً
اخلربة .بدأت هذه الشركة نشاطاهتا منذ عام  3991م .املدراء و بعض املوظفنی الرئیسینی هم املسامهون الرئیسیون يف الشركة.

مهمة الشرکة:

تعزيز مسعة الشركة من خالل اخللق و تطوير القیم املستدامة للعمالء و املوظفنی و املسامهنی و ذلک عرب تقدمي اخلدمات التقنیة و اهلندسیة O&Mو EPCF
ألصحاب الصناعة.

تقدیم التعریف عن شركة

اإلستراتیجیة:

* تطوير املعرفة التقنیة و التخصصیة* .تقدمي األسعار التنافسیة* .تطوير شبكة العالقات* .خلق ثقافة االلتزام وتنظیم فريق اإلدارة.

النهج و السیاسة:
شركة فن اندیش کإحدی من الشركات المقدمة للخدمات في المجاالت الهندسیة والبناء والتركیب و التشغیل والصیانة و التصلیحات فی المشاريع
الصناعیة تعتزم على حفظ مكانتها املتمیزة وحتسینها يف تلبیة االحتیاجات الصناعیة للبالد و ذلک من خالل احلفاظ على اجلودة .تتخذ الشركة خطوات لتحقیق
األهداف التالیة من خالل النظر يف إطار نظام إدارة اجلودة:ISO 9223: 0235 :
* زيادة القدرة التنافسیة للشركة من خالل تقدمي األسعار املناسبة * .تعزيز املعرفة التقنیة و التخصصیة
* خلق ثقافة االلتزام وتنظیم فريق اإلدارة و تعزيز ثقافة العمل اجلماعي * تنمیة شبكة العالقات و تعزيز التفكري و سلوك توجیه العمالء

تقدم شركة فن اندیش خدماتها في المجاالت التالیة:
الف -مشاریع EPC:

يف هذا اجملال ،قدمت شركة فن انديش بأنشطة التوفري والرتكیب والتشغیل ملشاريع التكرير والبرتوكیماويات وختزين النفط والغاز ومنتجات النفط وخطوط نقل النفط
والغاز و مصانع اإلنتاج واجملمعات الصناعیة.

ب -مشاریع البناء و الترکیب و التشغیل:
تستخدم شركة فن انديش طاقم هندسي قادر ىف جماالت اهلندسة املدنیة و املیكانیكا و الكهرباء و األجهزة الدقیقة و االتصاالت و املرافق من خالل إمتالک اآلالت
و األدوات و املعدات املطلوبة مع مراعاة التعالیم و التعمیمات و املبادئ اهلندسیة وف ًقا ألحدث املعايري الشائعة يف هذا القطاع و هلا سجالت خمتلفة يف املشاريع
الصناعیة و الفوالذ واملساخل وحمطات الطاقة وصناعة السیارات و ما إلی ذلک.
ج -مشاریع الصیانة و التصلیحات و التشغیل:
يف هذا القطاع ،بدأت الشركة بالنشاط مبساعدة اخلرباء والفنینی املهرة منذ عام  3991و لديها العديد من السجالت يف هذا اجملال للعديد من أرباب العمل يف
القطاعنی احلکومی و اخلصوصی مبا يف ذلك املصايف والبرتوكیماويات وصناعة الفوالذ وصناعة السیارات وصناعات اإلنتاج و حمطات الطاقة واجلامعات والفنادق.
د -مشاریع المبانی و العمرانیة:
تنفیذ مشاريع البناء الصناعیة و غري الصناعیة مع املنشات املیكانیكیة والكهربائیة للمباين مثل مبانی احملاكم و النیابات والبلديات وحمطات السكك احلديدية وأبراج
مراقبة املطارات واملصانع والصاالت اإلنتاجیة واجملمعات السكنیة.
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• المراتب المأخوذة من منظمة اإلدارة والتخطيط للبالد:
الدرجة األولى في النفط والغاز
الدرجة األولى في البناء
الدرجة األولى في المرافق والمعدات
الدرجة الثانیة في الصناعة والمناجم
الدرجة الثالثة في املیاه
الدرجة األولى في الطاقة
الدرجة الخامسة في الطرق

• شهادة األهلية من دائرة العمل والشؤون
االجتماعية
• شهادة األهلية لتشغيل وصيانة محطات
توليد الطاقة الكهرومائية  -الدرجة األولى في
خدمات التشغيل والصيانة لمحطات توليد
الطاقة الكهرومائي
• شهادة أهلية السالمة للمقاولين

الشهادات و المنتدیات

و کذلک تسعى إىل حتقیق األهداف التالیة من أجل إرساء أنظمة إدارة السالمة والصحة املهنیة ) (OHSAS 38223:0227والبیئیة
) )ISO 34223:0235و ): (HSE-MS
* الوعي والتحفیز *التحسنی املستمر *احلد من املخاطر *الوقاية من اإلصابة واألمراض والتلوث البیئي
إن اإلرساء واحلفاظ النمطی على معیار نظام إدارة اجلودة يف الشركة وحتقیق األهداف املذكورة أعاله خيضع لتعاون مجیع املوظفنی ،و تعلن إدارة
املنظمة بالتزامها بالنسبة لتلبیة الضروريات القانونیة القابلة للتطبیق واملتطلبات األخرى اليت يتعنی على الشركة االمتثال هلا وفقا هلذه السیاسة.
شهادة نظام إدارة الجودة  ISO 9001: 2015من شركة TUV Inter Cert
شهادة نظام إدارة السالمة والصحة  OHSAS 18001: 2007من شركة TUV Inter Cert
شهادة نظام إدارة البیئة  ISO 14001: 2015من شركة TUV Inter Cert
شهادة نظام اإلدارة HSEمن شركة TUV Inter Cert
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إن شركة فن انديش في قطاع EPCقامت بإنجاز المشاريع التالية بتقديم الخدمات الهندسية وشراء البضائع والبناء والتتتنت تيت
والتركيب و التشغيل و ذلک باإلنت اع من خبرة زمالئها المحترفين في مختلف التخصصات و بتعاون الشركات األخرى.

الصناعة

العمرانی

تصمیم و إعداد و تركیب وتشغیل ابراج التربيد يف شركة ذوب آهن اصفهان

مجال EPC

فوالذ

بعض مشاریع

EPC

تصمیم و صنع اهلیكل املعدين ملنشآت التحمیل ونقل الكربيت مؤسسة راه ساحل قرب خامت األنبیاء

الصب يف شركة ذوب آهن اصفهان
إنشاء ورشة تصلیح قوالب ملشروع
ّ

إنشاء مشروع سبزه میدان زجنان
إنشاء مشروع خمزن نفط مالیر

النفط والغاز و
البتروكیماویات

املکملة ملخزن النفط شركة بناگسرت کرانه
إنشاء خزانات الوقود و األعمال ّ
تنفیذ مشروع تسخنی نفط الفرن يف خمزن نفط الشهید نورخبش ماهشهر

عملیات تطوير  Substationفی مصنع إعادة اإليثان للضاغطات  1و  5و امللف اجلديد لربوبان لشركة مارون
للبرتوكیماويات
استكمال املنحدرات و األنابیب فی مستودع خزانات نفط ری

محطة الطاقة
الزراعة

إنشاء خزانة وقود مبساحة  120222مرت مكعب و املباين و املنشآت املرفقة ذات الصلة يف حمطة الطاقة يف لوشان
إنشاء خزاننی جديدين للوقود بسعة  12222مرتمكعب من مازوت يف حمطة بندر عباس للطاقة احلراریة
الزراعة إنشاء مصنع لتحويل خملفات الفاكهة واخلضروات إىل علف للماشیة فی بلدیة طهران
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ن شركة فن انديش بعد سنوات من الخبرة في مشاريع الصيانة و التصليح و اإلسثمار و تن ي ها بجودة ،أنشأت قسمًا قويًا يمتكتنت
إ ّ
تقديم الخدمات الم كورة من خالل امتالك جميع التخصصات المتخصصة المطلوبة .بدأت نشاطات الصيانة و اإلصالح و اإلستتثتمتار
للشركة من بداية تأسيس الشركة ولكن في عام  9111ازداد مشاريع الشركة في ه ا القطاع.

بعض مشاریع البناء والتركیب والتشغیل

الصناعة

انتهاء عملیة بناء مستودع النفط بريجند بطريقة  - PCالشركة الوطنیة اإلیرانیة لتوزیع المنتجات النفطیة

عملیات مد األنابیب علی األرض قسم  N0G0L FRACTIONATIONناحیة  0مشروع مصافی قطاعات  22إلی  24مجمع

بعض مشاریع البناء والتركیب والتشغیل

غاز بارس جنوبی مؤسسة راه ساحل -قرب خاتم األنبیاء

النفط والغاز
والبتروكیماویات

تنفیذ خط شبکة األنابیب  C9يف شركة فراروش للبرتوكیماویات

بناء وتركیب وتشغیل  PCجلهازين وقود  ATKمطار كیش شركة تطویر و إدارة املوانئ و مطار كیش
إعداد وترکیب  4خزانات میاه مبنطقة گچساران  -الشركة الوطنیة حلقول النفط اجلنوب

العملیات التنفیذية إلنشاء أساسات خزانات النفط بندر عباس لشركة بناگسرت کرانه

إنشاء خزاننی  ATKمطار كیش

تنفیذ عملیات الدهان و السفع الرملي و السقاالت يف برتوكیماویات جم
تنفیذ عملیات شبکة األنابیب و تركیب املعدات و توفري املواد و تنفیذ كافة العملیات العمرانیة و اهلیاكل وكذلك شراء معدات الرافعات يف

مجمع اسفراین الصناعي

عملیات تنفیذية کهرباء مشروع  PCIذوب آهن صفهان
تركیب وتشغیل  12رافعة علوية وبوابة و مقصنی لشركة فوالذ اوكسني خوزستان

فوالذ

تنفیذ نظام نقل املواد من املستودع الشمايل للمصنع اىل عربة أخرية فی قسم التكتل و الناقالت اجلديدة لوحدة التكتل لشركة ذوب آهن

اصفهان

تركیب معدات وحدة التكتل تصمیم التعادل ذوب آهن اصفهان
تنفیذ نظام نقل املواد (اجلري الناعم) واألعمال األخرى ذات الصلة يف إطار بالنت (جهاز) اجلديد إلنتاج اجلري  -شركة ذوب آهن اصفهان

عقد  MCمشروع لتغذية املواشي (وحدة أمري كبري) شركة تنمیة قصب السكر والصناعات اجلانبیة

إنشاء خزانات لصنع املرشحات الرملیة و السفع الرملي و طالء املعدات و تركیب املعدات مصنع سكر دهخدا

الزراعة

إنشاء وتركیب والتجمیع النهائي لقاعة اإلنتاج مبصنع لسكر الفارايب

التحمیل و النقل و الرتكیب و تشغیل اآلالت واملعدات للمسلخ يف شهركرد و خورين و ياسوج و إيالم الشركة املسامهة للحوم فی البالد

السفع باخلردق و التجلیخ و الطي للقطع التصديرية والئو فی قاعة الصب ایران خودرو -ایسیکو

سیارة

إنشاء خطوط إنتاج و ناقالت جوية و أرضیة مصنع سایبا كاشان و إیران خودرو و بارس خودرو و إیران خودرو خراسان
إعداد و صنع و نقل و تركیب کرير اتچمنت زامیاد  2كاشان (ایسیکو)

تنفیذ عملیات تصلیح املباين و الكهرباء و املیكانیك للرصیف و جممع میناء االمام اخلمیين و میناء بوشهر

النقل
محطة الطاقة
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تدشنی القسم الكهربائي للمحطات الکهربائیة قدمیة رقم  3و  0حمطة الشفاطة  -اإلدارة العامة للموانئ و الشحن مبحافظة خوزستان
تركیب معدات حمطة مارون للطاقة الكهرومائیة
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لقد بدأت أعمال الشركة فيما يخص اإلنتاج والصيانة واإلصالح من أوائل تأسيس الشركة ولكن ازداد عدد مشاريع الشركة في هت ا
القسم خالل العامين  1111و .2222إن أنشطة الشركة في ه ا المجال هي على النحو اآلتي:

بعض مشاریع الصیانة و التصلیحات

الصناعة

عملیات الصیانة و تصلیح وحدات األمونیاک  1 ،0 ،3و تکرير املیاه وحدة يوريا  0 ،3و احلبیبات و offsiteيف شركة الرازي للبرتوكیماویات
صیانة و تصلیحات وحدات عملیاتیة و إستثمار وحدات التعبئة و إجناز التنطیفات الصناعیة جملمع اروند  PVCللبتروكیماویات

إدارة الصیانة و التصلیحات جممع بو علي سینا للبتروكیماویات و مجمع الشهید تندگویان للبتروكیماویات
توفري القوی البشرية لوحدات التعبئة والتحمیل يف جممع كرمانشاه للبرتوكیماویات

النفط والغاز
والبتروكیماویات

تقدمي خدمات تشغیلیة و الصیانة و التصلیح ألجزاء من قطع اآللیات و آالت املصانع يف منطقة خارك للشركة النفط فالت قاره اإلیران
تنفیذ خدمات الصیانة و التصلیحات املتكاملة للمعدات املیكانیكیة الثابتة و اآللیات الدوارة و الكككهكربكاء و األجكهكزة الكدقكیكقكة و مكا إىل ذلكك يف

شركة تكریر النفط في طهران

الدعم و الصیانة و التصلیحات مبا يف ذلك وحدات التکییف و الكرافت و النقل و التجريف و التسجیل لشركة تكریر النفط يف طهران

اخلدمات الیومیة و الطارئة و األساسیة إلدارة الصیانة و تصلیحات الكهرباء و األجهزة يف شركة تكریر النفط يف طهران

توفري االختصاصات الضرورية إلدارة الصیانة و التصلیحات و معاونة اإلنتاج و إطفاء احلريق بشركة تكریر النفط فی إصفهان

خدمات استخراج املواد البرتولیة من حوايل  122بئرية لشركة تكریر النفط يف طهران
توفري القوی البشرية للوحدات الدعم و اهلندسیة يف مصفاة بندر عباس

اخلدمات املستمرة للصیانة و تصلیح اآلالت الدوارة و الثابتة و التوجیهیة للخدمات التصلیحیة و ورشة املصفاة الثالثة جملمع غاز بارس اجلنويب

اخلدمات املستمرة للصیانة و تصلیحات الكهرباء واألجهزة و تكییف اهلواء يف املصايف األوىل و الثانیة جملمع غاز بارس اجلنويب
التوجیه و الصیانة و التصلیحات من املنشآت العامة الكهربائیة و املیكانیكیة و مباين جمموعة برج میالد يف طهران

التوجیه و الصیانة و تصلیحات املباين و املنشآت و معدات جممع مبانی مريداماد و البنك املركزي للجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة

جممع نوشهر الرتفیهي
الصیانة و توجیه املباين و منشآت البنك املركزي للجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة يف شارع الفردوسي و ضراخبانه و ّ

اخلدمات و الصیانة و تصلیحات املنشآت الكهربائیة و املیكانیكیة و االتصاالت السلكیة و الالسلكیة ملباين مجهوري و طالكقكاين و گكودرز بنک

صادرات ،مبنی بنک توسعه صادرات ایران و بنک مسکن

عمرانی

الصیانة و التصلیحات و إدارة مباين القیادة و املنشآت املیكانیكیة و الكهربائیة و أنظمة اإلدارة الذكیة ( )BMSيف معهد حبوث صناعة النفط

اخلدمات و صیانة املنشآت املیكانیكیة و الكهربائیة و محاية شبكة خطوط أنابیب الغاز و نظام محاية الکاثودية و مشغل خط اهلاتف يف جامعة

علم و صنعت إیران

الصیانة و تصلیحات املنشآت املیكانیكیة والكهربائیة و البنائیة لفندق الدويل بارسیان آزادی
الصیانة و تصلیحات املنشآت الكهربائیة واملیكانیكیة جملمع إیران مال

الصیانة و تصلیحات املنشآت البنائیة ملعهد جهاد کشاورزی لألحباث اهلندسیة
صیانة و تصلیحات املباين و العمران مبجمع میناء اإلمام اخلمیين

شركة بيشکامان فن انديش طهران
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مجال الصیانة و التصلیحات

اخلدمات التقنیة العامة و دعم لبرتوكیماویات خارك

الصناعة
فوالذ

استمرار بعض مشاریع الصیانة و التصلیحات
تصلیحات املباين و األبنیة الصناعیة و غري الصناعیة لشركة فوالذ مباركة اصفهان
عملیات تنفیذية مباين مشروع اعادة اعمار البطاريات رقم واحد بقسم انتاجات فحم الكوك و املواد الكیماوية و تصلیحات غرابیل التكتل

مجال الصیانة و التصلیحات

و إنشاء غرفة الكهرباء لشركة مسامهة ذوب آهن اصفهان
الصیانة و تصلیح الرافعات فوالد أوكسني خوزستان

سیارة

أرصفة وموانئ

الصیانة و تصلیحات خطوط النقل لقاعات اجلسم وجتمیع و دهان مصانع سایپا و ایران خودرو و پارس خودرو

الصیانة و تصلیحات سرکوالسیون قاعات  3و  0و  1لطالء إیران خودرو

الصیانة و تصلیحات خطوط نقل الرافعات العلوية لقاعات صناعة األجسام إیران خودرو
القیام بعملیات الصیانة و التصلیحات و اخلدمات الیومیة و الطارئة للمعدات املیكانیكیة والتكییف وشبكة املیاه و جماری املیاه واملساحات

اخلضراء و مضخات جملمع بندر اإلمام اخلمیين واألماكن التابعة هلا

الصیانة و التصلیحات اجلارية للمنشآت الكهربائیة و املیكانیكیة لألماكن ومناطق میناء بوشهر و املوانئ التابعة هلا فی اإلدارة العامة للموانئ

و المالحة بمحافظة بوشهر

عملیات الصیانة و التصلیحات و خدمة لشبكة الكهرباء الضعیفة والقوية جملمع میناء اإلمام اخلمینی (ره)
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مشاريع الشركة في مجال المباني و العمرانية بدأت من عام 0222م بمشروع إنشاء مصنع أميركبير ألعالف المواشي .أظهرت الشركة
قدراتها على بناء المباني والهندسة المدنية في مختلف الصناعات باستخدام أحدث التقنيات و المتخصصين األك اء علي التنتحتو
التالي.

الصناعة

بعض مشاريع المباني و العمرانية

عملیات تنفیذية العمارة و املنشآت الكهربائیة و املیكانیكیة جملمع قضائی الشهید صدر النیابات ناحیتني  2و  7مكديكنكة طكهكران

تطوير و إنشاء قاعة اإلنتاج و املبانی اجلانبیة جممع دخانیات گیالن
إنشاء مبنی خمترب حدیقة تقانة حیویة قشم – منظمة منطقة قشم حرة
عملیات إنتهاء املبانی و إحداث الساحات و عملیات املنشآت املیکانیکیة و الکهربائیة تصمیم تنمیة مصنع پرتو

العمرانیة

إنشاء جممع سکنی ذو  262وحدة فی مدینة خواجوی کرمان و مجمع ذو  222وحدة فی جیالردنو دماوند -شررکرة تروفریرر
السکن للعمالء

إجناز عملیة بنائیة للمنشآت الكهربائیة و املیكانیكیة مضخة املیاه طالقان إلی حمطة تکرير املیاه کرج شرکة آبفا غرب طهران
إنشاء مشروع سبزه میدان مدینة زجنان
تنفیذ املبىن املركزي لبلدیة قم المقدسة
إنشاء مبىن إداري ومركز قیادة خلط قطار مدینة كرمنشاه
إنشاء مصنع إنتاج األلواح الصناعیة  MDFلشركة تطویر قصب السكر والصناعات المساعدة

الکهرباء

عملیات تنفیذية إنشاء حمطة الکهرباء  422کیلو فالت ايثار فی امیدیه اهواز – کهرباء منطقة خوزستان
عملیات بنائیة و تنفیذية برج مراقبة جوية تکنیکال بلوک و مبنی اداری مطار ارومیة -شرکة مطارات البالد

النقل

عملیات بنائیة و املنشآت و إحداث الساحات ملواقف السکک احلدیدیة اقلید -معاونة تطرویرر السرکرة الرحردیردیرة ،الرمرطرار و

موانئ وزارة الطرق

ترمیم املباين والكهرباء واملیكانیك للرصیف وجممع میناء االمام اخلمیين ومیناء بوشهر

سیارة

النفط والغاز و
البتروكیماویات

إجناز عملیات مشاريع املبانی و املنشآت الكهربائیة واملیكانیكیة شرکة پارس خودرو
عملیات تنفیذية إنشاء أساسیات خزانات مستودع النفط بندرعباس شرکة بناگسرت کرانه

شركة بيشکامان فن انديش طهران
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المباني و العمرانیة

معاونة تنفیذیة فی دائرة الرئاسة السلطة القضائیة

العمالء

العمالء

1

الشركة الوطنية اإليرانية لتوزيع المشتقات الن طية

2

منظمة تطوير الكهرباء في إيران

3

شركة بناكستر كرانة

4

شركة تطوير قصب السكر والصناعات التابعة ل

5

بلدية طهران

6

الشركة اإليرانية للمناطق الن طية في الجنوب

7

شركة تاپكو

8

شركة تطوير وإدارة ميناء ومطار كيش

9

شركة أص هان لصهر الحديد

11

شركة پارس خودرو

11

الرازي للبتروكيماويات

12

أروند للبتروكيماويات

13

بوعلي سينا للبتروكيماويات

14

كرمانشاه للبتروكيماويات

15

شركة مپنا

16

منظمة منطقة كيش الحرة

17

منظمة منطقة قشم الحرة

18

جيالن للتبغ

19

شركة مياه منطقة أص هان

21

شركة مياه منطقة طهران
1
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22

شركة مباركة أص هان للصلب

23

مجمع إس راين للصلب

24

شركة برج ميالد بطهران

25

بلدية قم

26

شركة المياه والصرف الصحي في طهران

27

شركة إيران خودرو

28

شركة سايپا

29

معهد صناعة الن ط لألبحاث

31

البنک المركزي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية

31

بنک صادرات إيران

32

بنک توسعة صادرات إيران

33

السلطة القضائية

34

وزارة الطاقة

35

الشركة اإليرانية لتطوير موارد المياه والطاقة

العمالء ،الشهادات ،المنتدیات

21

شركة مياه منطقة مازندران

رابطة إدارة المشاریع اإلیرانیة
جمعیة الصیانة و التصلیحات اإلیرانیة

إنتماء إلى الجمعیات

رابطة شركات النفط والغاز والبتروكیماویات (أوبك)
رابطة نقابة شركات الخدماتیة و التقنیة والدعم
الرابطة اإلیرانیة لألخالقیات التطبیقیة
جمعیة الطاقة المتجددة اإلیرانیة
اتحاد جمعیات الطاقة اإلیرانیة

إنتماء إلى غرفة التجارة

غرفة تجارة طهران
غرفة تجارة إیران -عمان
غرفة التجارة اإلیران  -العراق

شركة بيشکامان فن انديش طهران
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