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 ما  درباره

 توسعه   هایاستراتژی  ریزیطرح   با  گرمایشی  و   سرمایشی  مطبوع   تهویه  های   سیستم  حوزه   در  ایران   تهویه   تأسیس  بدو   از

 خدمات   ،   محصوالت  راهکارها،   سبد  خلق  با  خود  ساله  48  فعالیت  بدو  از  طوالنی  مسیرهای  ایمتوانسته   تهاجمی  و  محور

  این   بزرگوار  مشتریان  و  کارفرمایان  چشم  روی  فرا  روشن  ایآینده   همدل،   و  پایا  ،   پویا  تیمی  همچنین  ،   جامع  و  کیفیت  با

 کشیم.  تصویربه  پراهمیت وادیِ

  را   خود  دستاورد  رزشمندترینا  بتوانیم  تا  دادیم  قرار  خود  روزیشبانه  هایفعالیت   سرلوحۀ  را  صداقت   و  سازمانی  سالمت

 دهیم.  گسترش و کرده  محافظت است،  مشتریان برای مطمئن همگامیِ  و  پذیرتکیه   پشتیبانی که

 در  گام به  گام  پروژه،   هر  نشستنِ  ثمر  به  از  پس   حتی  و  انجام  تا  آغاز  از  و  گذاریمنمی   تنها  را  رجوع  ارباب  ایران  تهویهدر  ما 

 . ماند خواهیم باقی آنان همراه  و مهمد و  یاریگرِ و  هستیم کنارشان

  و   حقیقی   شرکای  شعارها،   و   هااغراق   از  دوربه   ، وفادار  مشتریان  و   ماست  سرمایۀ  ارزشمندترین  عزیزان   شما  خشنودی  

  هستند.  ما هایموفقیت  همیشگیِ همراهان

 را   مشتری  بازار،   نیازهای  درست  تشخیص  و  مشتریان   صدای  شنیدن  با  محصول،   تخصصی   هایکارگروه   در  ایمکرده   تالش

 .دهیم قرار خویش فعالیت حوزه  در خود حرکت محور

 بر  تمرکز  و  جامع  و  گسترده   سازمانیِ  چارت  طراحی  و  اختیار  تفویض  کارسپاری،   به  دادن  بها   با  که  مفتخریم  اکنون، 

 بیست   قرن  تغییراتِ  روزافزون   سرعت  پای  به   پا  تواندمی   که  ایمنهاده   بنیان  چابک  سازمانی  غیرمتمرکز،   هاییریگتصمیم 

 هاخالقیت   بروز  برای  الزم  بستر  آوریِفراهم   با  همچنین  و  یمکن  حرکت  ، مطبوع  تهویه  های  سیستم  شتابان  صنعت  و  یکم  و

   باشیم.  پیشرو سازمانی ،  محور تکنولوژی   صنعت در دانش،  مقتدر مدیریت و

  سازمانی   خَلق  برای  مناسب  فرهنگی  زیرساخت  درنظرگرفتن  ، ایران  تهویه  در  ما  حساس  هایمسئولیت   از  دیگر  یکی

  است.  جهانی استانداردهای بر منطبق و چابک

  ارائه   با  برد، می  پیش   جهانی   استاندارهای  با  سازمانی  به  شدنتبدیل   سویبه   را  خود   هایفعالیت   که  همچنان   ایران   تهویه

 سازیم.   هموار  خود مشتریان برای را مسیر این پیمودن خالقانه،  و  نوین یمحصوالت و یخدمات ،  مدیریتی های سیستم
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 معرفی شرکت تهویه ایران 

 تاریخچه 

 

گرییش مکانیک مهندس   در رشت    1350( در سال  مهندس یســدیه  ااهی   آقای تهــیی  ییــری)  مدیریت شرکت  

ــد گردید و در ـسال    علم و ـصنتت تهری) یز دینـشاا ماـشی  اا   خدمت ـسراازی خید ری در مرک  1352فارغ یهتحـصیــ

 مهـندس  یرتش ا  یتمام رسانیـد. 

در ییـــری) و خاورمیـــان  ( ا   آمریکا Carrierشرکت کریر نمایند     شرکت شتـــل  خـــاور در  1355تا سال  ییشا)

ــال دیشت  و  ــت پرو   اا یشتاـ ری  هیش یشرکت س1355/  03/ 03ام ما) یز نیم  دوم سال در تاریخ عنیی) سرپرسـ

ادری ا  فتاهیت خید اا ااالتری  ـسح  یرریی  و ک ـسهامدیر یـصل  یی  ـشرکت ا  عنیی) مدیر عامد وو  ثیت رـساند    ا 

رهت گـستر  یادی  خید در زمین  گـستر   ییـشا)   ، امچنی آغاز نمید   مجرب ـشامد مهندـسی  دیخل  و خارر 

ــاسی  شرکت  1359/ 02/ 10تاریخ در سیسات کشیر ام ما) اا مدیریت شرکت سیهیش  تأصنتت  اا مسئیهیت  ری   ونتـ

ـضی یـصل  ـسهامدیری) یی  ـشرکت ناید و ا  ـسمت ریی  ایئت مدیر  و عا  ثیت رـساند  (  2294محدود  ـشمار  ثیت  

اا یدغام یی     67/ 09/ 23تاریخ  و سر ینجام در سیسات  فتاهیت عمرین  خید ری آغاز نمید فتاهیت تأام ما) اا  و  گردید  

ــری)دو شرکت،   ــیی  یی ــ  فتاهیت ام  رانی    شرکت ته ــام دیر یصل ری ا  ثیت رساند  و ا  عنیی) مدیر عامد و سه

 ید .خید ری شروع نم 

سال سااق  فتاهیت تا کنی) ا  تال    48کادری مجرب و متخصص و دیشت  ایش یز  دیری اید)  شرکت تهیی  ییری) اا  

مستمر در زمین  اریح  ، محاسی  ، یرری و نظارت ، تیهید و تأمی  ، تهی  و فرو  ، نصب و ری  یندیزی ، سروی  و 

، تأسیسات و    HVACناهدیری  تاسیسات مکانیک  و ارق  کلی   سیستم اای تهیی  محییع سرمایش  و گرمایش  ،  

دریای  ، نفت ، گاز و پتروشیم  ، کارخانجات و ایمارستا) اا ، سیستم اای حریرت مرک ی تجهی یت صنتت  صنایع  

، اخار و اییی فشرد  ، سرد خان  ، نصب تجهی یت صنایع فیالدی حضیری فتال دیشت  و یفتخار خدمت ا  میه  ع ی  

 یست.  ری دیرد و تمام  پرو   اا ری اا کیفیت  عاه  و کمیت  محلیب ا  یتمام رسانید 
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 چارت سازمانی شرکت تهویه ایران
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 1400 اول چشم انداز شرکت تهویه ایران در دهه

 ؛   شکوه اقتصادی کارفرمایان ، دستاوردی است که با تحقق برنامه های این دهه به دست خواهد آمدشکوفایی و 

 

 

 

 شایستگی در بُعد علمی ، با روزآمد کردن همه اعضاء شرکت 

 ارتباط حرفه ای بین اعضاء شرکت و کارفرمایان  بُعد تعامل ، با ایجادشایستگی در  

 شایستگی در بُعد عمَلی ، نتیجه گرایی و تمرکز بر خروجی ها 

 شایستگی در بُعد اخالقی ، اولویت اصلی مسئولیت پذیری  

 

تخصص

دگرپذیری

صداقتامانت داری

عملگرایی
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    است : تعیین شده پیرو این ارزش ها ، در دو سطح برای شرکت تهویه ایران هدف هایی 

 

 

 

 

 

 ایجاد چرخه همکاری پایدار                                                                                 اصالح )) چرخه تعامل و همکاری ((                                                     

 با تکیه بر استحکام روابط فی مابین                                                    به جای بهبود روند چرخش ))  چرخ های تعامل و همکاری  ((                                

 شرکت و کارفرمایان                                                                                                 در سطح ملّی و بین المللی                                                          

 

لش های پیش رو  در اقتصاد کشور ، شرکت تهویه ایران با بررسی نمونه الگو های جهانی  باز طراحی شده ، یکی از تغییرات اساسی در  با درک شرایط موجود و چا

 موضوع )) مدیریت بازاریابی و روابط بین الملل (( است.  به   ورود  این دهه که میبایستی بصورت جدی به آن بپردازد 

 و تالش های معطوف به نتیجه است.  ماهوی خدمات جدید شرکت تهویه ایران ، خود نشانه تحول 

 تالش هایی که متمرکز بر عملگرایی و افزایش پیگیری معطوف به کسب نتیجه در خدمات این شرکت است. 

 در همین راستا مواردی را  با شعاری  به شرح زیر اعالم می دارد:

 1400ارزش محوری و شایسته ساالری در دهه اول  خدمات نوین ، اولویت در
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                                            مشاورین امین -1

 

معتمد و ارائه راهکارهای اساسی و اقتصادی نمایان شده   در این دهه تخصص حرف اول را میزند، جایگاه مهم تخصص گرایی با بکارگیری مشاوران 

 زیر است:و شامل خدماتی به شرح 

  مشاوره اساسی و اقتصادی به کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی

  صد پروژه  تامشاوره در زمینه برآورد مالی و فنی از صفر

  یان مشاوره در زمینه اثر بخشی و بهینه سازی تا رسیدن به هدف اصلی کارفرما

  کارفرمایان زمینه انتخاب سیستم با توجه به نیاز واقعی  در مشاوره

 

 

 میز های پیگیر  -2

      

 

با پیگیری    و  مربوطه  و بخش های    در این راستا سعی بر آن است تا با برپایی میز های مختلف فی مابین اعضاء شرکت در سازمان ها

 مسنمر، به حصول نتیجه منجر شود. 

ذیصالح ، انتخاب پیمانکاران اجرایی ذیصالح ، انتخاب  از این رو میزهایی همچون ) میز انتخاب تأمین کنندگان کلی و جزئی  

در گاهی مواقع انتخاب شرکای تجاری مجرب و متخصص ذیصالح جهت ورود به پروژه های کالن    پیمانکاران خدماتی ذیصالح ( و

 .در مقیاس ملّی و بین المللی
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 برنامه های تصمیم ساز     -3

 

، تهیه و تدوین برنامه نیست، بلکه هدف و مقصود اصلی  تصمیم ساز  هدف و منظور اصلی از برنامه ریزیخود وسیله است نه  تصمیم ساز برنامه ریزی  

هدف اصلی تقلیل میزان قبول خطر، نسبت به اتفاقات احتمالی و اتخاذ تدابیری   جهت بهبود و کاهش ریسک در پروژه که  دستیابی به نتایج منطقی است 

 .و همچنین کارفرما میباشد  سازمانی  هماهنگ برای دستیابی به موفقیت های

رضایت   از این رو با تشکیل جلسات هم اندیشی اعضاء اصلی شرکت و انتخاب بهترین عملکرد ممکن با شرایط موجود پروژه توانسته ایم در اکثر موارد

 مشتریان و کارفرمایان محترم را به دست آوریم. 

 

     طالییفرصت  -4

 

نموده تا درخواست مشتریان خود را به عنوان فرصت طالئی شمرده و همواره  هدف خود را معطوف به ارائه  خدمات ممتاز  این شرکت تاکنون سعی 

و در این راه توانسته با مسئولیت پذیری ، پاسخگویی  و حضور به موقع و پیگیری های مداوم    جهت رضایتمندی کارفرمایان مد نظر قرار می دهد

 و امنیت را فراهم آورد.روابط مبتنی بر صداقت 

 

 هم اندیشی های پروژه محور  -5

 

نیاز ری جلسات به موقع با کارفرمایان و دریافت اطالعات جامع و همچنین بهسازی مداوم فعالیت های تجاری پروژه بسته به  ااین شرکت با برگز

 .کارفرما و مصرف کننده سعی مینماید تمامی جوانب پروژه را مدنظر قرار داده تا بتواند در نهایت بیش از انتظار پیش بینی شده عمل نماید
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   لمللی بازاریابی بین ا -6

 

  شرکت بمنظور حفظ موفقیت و بقای خود در بازارهای رقابتی به دنبال شناسایی و شناخت بازارهای بین المللی و کشف راهکارهای ورود به این این 

ارتباطات موجود در کشور  بازارها بوده و این مهم را در اولویت این دهه قرارداده و در این خصوص طراحی استراتژی بازاریابی را در ابتدا از طریق  

 های همسایه آغاز نموده است.

 
 کشف توانمندی ها    -7

 

  این شرکت به منظور پیشبرد اهداف خود، فعالیت خود را به صورت کارتیمی انجام داده و جهت هر یک از خدمات سازمانی سعی در انتخاب نیروی 

 متخصص در این زمینه نموده است.

سبت به به این منظور نیازمند همکاری تنگاتنگ با اساتید و دانشجویان نخبه و همچنین شرکت های دانش بنیان بوده تا بتواند نقشی کلیدی و مهم ن 

ها و    نیاز کشور در این دهه را به ارمغان آورد و تمام توان خود را جهت حفظ، رشد و توسعه نیروی انسانی خود برای رسیدن به این چشم انداز

 اهداف سازمان فراهم آورد. 

 

 گسترش رسانه و شبکه های اطالع رسانی         -8

 

ه نرم افزار  ئاطالع رسانی جامع و دقیق مربوط به مشاوره ، طراحی ،سبد محصوالت ، خدمات با بروز رسانی سایت مجموعه و ارااین شرکت به منظور  

شبکه های اجتماعی معتبر تالش مینماید نسبت به بروز بودن بستر فعالیت خود شرایطی برای  های تخصصی انتخاب محصول و فعالیت گسترده در  

 دردسترس بودن خود برای مشاورین و کارفرمایان فراهم نموده است. 
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   به کارفرمایان  VIPخدمات  -9

 

و ارائه خدماتی همچون بازدید از کارخانه های تولیدی محصوالت قابل ارائه  ویژه برای مشتریان وفادار خود  OFFER  در نظر گرفتنتهویه ایران با  

میکند  در خارج از ایران ، مسافرت های گروهی و خانوادگی داخلی و خارجی ، برگزاری سمینارهای تخصصی و آموزشی به صورت خصوصی سعی 

   رضایت آنهارا فراهم نماید. 

 

 و خدمات در صنعت تهویه مطبوع   تهویه ایران با تفکر و نگرشی نوین پیشرو در ارائه محصوالت

در این راستا ، شرکت تهویه ایران با کسب تجربه های گوناگون و همکاری نزدیک با اکثر شرکت های داخلی و خارجی در طی سال ها  

گان داخلی که اکثراین تولید کنندگان با آن مواجه بودند، تصمیم گرفت  تجارب به دست آمده و با توجه به شرایط و مشکالت تولید کنند

ها در سطح    در تمامی پروژه  مطمئنیبتواند با همکاری آنها پشتوانه و احساس امنیت    شرکای تجاری خارجی در کنار خود قرار داده تا

 ی به کارفرمایان و مشتریان خود اهدا نماید. ملّ استان و

با راهکارهای ابتکاری خود در جهت رفع مشکالت فنی برحسب اندازه و نوع پروژه خدمات حرفه ای را به سازمان    ایران   هتهوی  مهندسین  

های خصوصی و دولتی و مردم ارائه می دهند. این شرکت بر اساس استانداردهای باال کاری و در همه زمینه ها و انعطاف پذیری الزم  

 .فردی را در اختیار دگران قرار می دهندبرای انجام کارها خدمات منحصر به 
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 تأسیسات صنعتی 

 

 

تاسیسات صنعتی مجموعه ای از تجهیزات زیربنایی الکتریکی و مکانیکی ساختمان است که نقش مهم و اساسی ای برای هر پروژه دارد و هر بخش  

راحتی ساکنین ساختمان بنا می شوند و رعایت نصب اصولی و استاندارد  دارای مشخصه های متنوع خاص خود است. این تجهیزات به جهت آسایش و  

 .آن ها بسیار اهمیت دارد

 

 :به طور کلی تاسیسات صنعتی به دو بخش کلی تقسیم بندی می شوند

یری، تجهیزات روشنایی، تاسیسات الکتریکی که شامل تمام تجهیزات زیربنایی برقی و الکتریکی شامل سیم کشی انواع کابل ها، تجهیزات صوتی و تصو

 .تجهیزات مخابراتی و ... می شوند

 .شوند  تاسیسات مکانیکی که شامل امکانات سرمایشی و گرمایشی، امکانات آب و فاضالب، تاسیسات گازرسانی، تجهیزات بهداشتی، تهویه هوا و ... می 
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 اجرای تأسیسات صنعتی 

سیساتی که زیر نظر مهندسین مربوطه تایید شده و مختص هر ساختمان  أت  در زمان شروع ساخت یک پروژه ساختمانی باید طبق نقشه

 است دقت الزم و کافی را در طراحی مکان دقیق آن ها داشت.

 سیسات صنعتی باید با مدیریت و نظارت دقیق صورت پذیرد.  أبدین منظور اجرای ت 

 :   اشاره کرداز مواردی که در این زمینه باید ارائه شود می توان به موارد زیر 

 سیسات الکتریکی و مکانیکی و نحوه طراحی آن ها أآماده کردن نقشه ت              

سیسات مکانیکی شامل سیستم های گرمایشی و سرمایشی، تهویه مطبوع، آب أارائه دفترچه محاسبات جهت نحوه انتخاب ت               

 ... رسانی، فاضالب و

 سیساتأبررسی محل داکت ها و ورودی و خروجی ت                

 نظرسنجی جهت تامین تجهیزات مورد نیاز الکتریکی و مکانیکی                 

 سیساتی باکیفیت و ارائه مناسب ترین قیمت آن ها به کارفرماأ تهیه و خرید ابزار ت                

 از قبیل برق، گاز، آب و آتش نشانی و ... و ارتباط با آن ها تا پایان کار رعایت مقررات سازمان های مربوطه  

 سیسات أتتجهیزات و حضور، نظارت و مدیریت در زمان اجرا و نصب                

 



WWW.TAHVIEHIRAN.COM 
 

 
 
 
 
 

 تأسیسات تهویه مطبوع 

 

سیسات تهویه مطبوع گویند که أساختمان را داشته باشد، تبه سیستمی که نقش اساسی در تهویه هوا و از بین بردن آالینده های هوا در محیط داخل  

 شامل دستگاه های سرمایشی و گرمایشی می شوند.

د.  سیسات تهویه مطبوع در حقیقت وظیفه انتقال هوای آلوده داخل ساختمان به بیرون و هدایت هوای بیرون از ساختمان به داخل را بر عهده دارأت 

 از هوا در سیستم های تهویه در ساختمان به وجود خواهد آمد.   در طی این فرآیند چرخشی یکنواخت 

 در واقع هدف استفاده از سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان، فراهم آوردن هوای سالم در محیط است. 

 .ا برعهده دارندمین هوای سالم را برای افراد رأاین دستگاه ها با حذف و رقیق کردن آالینده های موجود در هوای ساختمان، وظیفه ت
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 عوامل موثر در تهویه مطبوع: 

گیرند،  در صورتی که عوامل سرعت تهویه هوا و الگوی توزیع جریان هوا به عنوان عوامل اصلی در تهویه بهینه هوا در بهترین حالت همپوشانی قرار  

 .سیسات تهویه مطبوع می باشدأنتیجه آن بهترین عملکرد ت

 

 مطبوعسیسات تهویه أانواع ت

 :به طور کلی سه روش اجرای تاسیسات تهویه مطبوع وجود دارد که عبارتند از 

 تهویه مطبوع به روش طبیعی          

 تهویه مطبوع مکانیکی           

 های تهویه ترکیبی یا هیبریدیتهویه مطبوع با استفاده از سیستم          

سیسات تهویه مطبوع مورد استفاده  أدسترس برای پیاده سازی، یکی از روش های فوق برای پیاده سازی تبا توجه به شرایط محیطی و امکانات در  

 .قرار می گیرد

کویل،   انواع مختلف دستگاه های تهویه مطبوع هوا وجو دارند و از آن جمله می توان به دستگاه هواساز، چیلر تراکمی، مینی چیلر، چیلر جذبی، فن

 .نمود اشاره … وفتاپ پکیج، دستگاه ایرواشر و اکونوپک، یونیت هیتر و دیگ آبگرم و بخار، ر
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 اهداف سیستم های تهویه مطبوع

 

 :از جمله اهداف سیستم های تهویه مطبوع می توان به موارد زیر اشاره نمود 

 تولید هوای پاک          

 توزیع متمرکز هوا          

 کنترل رطوبت و تثبیت دما          

 کاهش مصرف انرژی          

 

 عوامل تاثیرگذار بر دستگاه های تهویه مطبوع عبارتند از:  

 .نوع و مدل دستگاه، ظرفیت دستگاه در سرمایش و گرمایش، نوسانات قیمت ارز، برند دستگاه تهویه مطبوع و عواملی از این دست 

 

 :شرح است برخی از نکات مهم درباره سیستم تهویه مطبوع ساختمان به این  

 

 .دستگاه باید توانایی تأمین نیاز تهویه ساختمان را داشته باشد        

 .راندمان دستگاه در انتقال هوا باید در حد باالیی عمل کند        

 .فیلتر های دستگاه ها باید قابلیت حذف آالینده های موجود در هوا را داشته باشد         

 .شرایط آب و هوایی مختلف قابلیت استفاده داشته باشد سیستم مورد نظر در        

 .قابلیت کنترل دما و رطوبت هوا از طریق این سیستم ها وجود داشته باشد        
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 وظایف شرکت تهویه ایران 

راهنمایی ساختمان سازان و  تجربه که وظیفه اصلی آن ها مشاوره و    سیسات الکتریکی و مکانیکی متخصص و باأمتشکل از مهندسین ت   این شرکت 

 .می باشداست ، سیسات أمعماران و کارفرمایان مربوطه در راستای تهیه، اجرا و نصب این ت

سیسات ساختمانی برای اینکه در رسته خود بهترین باشد باید وظایف مشخصی را بر اساس مقرارت و ظوابط خاص انجام دهد و اطالعات  أیک شرکت ت

 پروژه ها داشته باشد.  تخصصی الزم را در انواع

 :از جمله وظایف اصلی این شرکت ها می توان به طور کلی به موارد زیر اشاره کرد 

 طراحی                

سیساتی، بهترین طراحی  أاین مهندسین موظفند با بررسی مکان پروژه و شرایط خاک و رطوبت موجود و عوامل دیگر تاثیرگذار بر روی تجهیزات ت

این زمینه در اختیار کارفرمایان قرار دهند. هرچه تجربه کاری و دانش و تخصص این مهندسین بیشتر باشد اطمینان بیشتری جهت رسیدن به  را در 

 .هدف موردنظر می توان داشت 

 برآورد هزینه              

های روز بازار به کارفرمایان این امکان را برای ایشان فراهم  سیساتی بر اساس کیفیت و قیمت أاین گروه مهندسین مشاور با معرفی انواع تجهیزات ت

خرید    می کنند تا تصمیم گیری جهت تهیه این تجهیزات را بسیار سریع و مطمئن انجام دهند. بعد از آن کارفرما بر اساس بودجه خود دستور تهیه و

 .لوازم تاسیساتی را می دهد

 نظارت              

استانداردهای ساختمانی روز، چک لیست هایی را تهیه می کنند که در آن اطالعات اعزام مهندسین با تجربه و متخصص    این گروه بر اساس آخرین

سیسات و روند پیشرفت و پیگیری های انجام شده در پروژه گزارش کاملی را از نظارت  أرا به محل پروژه نمایش می دهد و آن ها موظفند از وضعیت ت

 .کارفرما تحویل دهندخود تهیه نموده و به 

 اجرا                

سیسات ساختمانی، باید بر اساس نقشه و طرحی که مهندسین مربوطه ارائه کرده و مورد تایید کارفرما نیز بوده است، روند  أجهت نصب و راه اندازی ت

د که باید در حرفه خود نمونه باشند و با ترکیب علم  سیسات معرفی می کننأاجرا صورت پذیرد. اجراکنندگاِن این تجهیزات را نیز مهندسین مشاور ت

 .سیساتی در فازهای مختلف، بهترین اجرا را به نمایش بگذارندأسیسات، تجربه و سابقه اجرایی انواع پروژه های تأروزِ صنعت ت
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 سیسات ساختمانی أنوسازی و بهسازی ت

ت های  شرکت  که  وظایفی  از  دیگر  ساختمانی  أیکی  تسیسات  بهسازی  و  نوسازی  بررسی،  جهت  مربوطه  مهندسین  معرفی  دهند،  می  سیسات  أارائه 

الکتریکی و مکانیکی است ساختمان های از قبل ساخته شده، کارخانجات، ادارات دولتی و ... است که در صورت وجود نقشه ی طراحی، طبق آن 

 یق تر طراحی آن را خود بدست می آورند.اقدامات الزم را انجام می دهند و درغیر اینصورت با بررسی های دق

 .سیسات ساختمانی می پردازندأسپس به نوسازی و بهسازی های الزم و در آخر پشتیبانی های فنی و مشاوره بر نگهداری تجهیزات و ت 

باشند چرا که حضور و خدمات این مهندسین،  با توجه به موارد ذکر شده، کارفرمایان باید به اهمیت مراجعه به شرکت های مشاوره تاسیسات پی برده  

 .آسایش و امنیت ساختمان را به همراه دارد و پروژه را به مطلوب ترین حالت اجرا خواهد رساند 
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 سیسات مکانیکی ساختمان أت

امروزه علم و تکنولوژی در تمامی شاخه ها به سرعت در حال پیشرفت است. نتیجه این پیشرفت سریع فراهم کردن آرامش و آسایش برای انسان 

 هاست و خانه برای نوع بشر در هرجایی از دنیا، محل بدست آوردن آرامش است.  

به آسایش بشر در ساخت خانه های مجهز با امکانات مختلف می باشد. وجود آرامش مستلزم آسایش و راحتی می باشد و تکنولوژی آماده کمک  

 سیسات ساختمانی از جمله مواردی است که در ساختمان های امروزی از بخش های اصلی ساختمان می باشد.أت

 سیسات ساختمانی بطور کلی به دو دسته قابل تقسیم است:  أت 

 سیسات مکانیکی ساختمان أسیسات الکتریکی و تأت

 

 سیسات مکانیکی ساختمانأانواع ت

 :سیسات مکانیکی ساختمان به بخش های متعددی قابل تقسیم است که عبارتند از أت

 سیسات آب و فاضالب یا تاسیسات بهداشتی:  أت

 .سیسات شامل سیستم آبرسانی )ورودی( و سیستم فاضالب )خروجی( و مسائل مربوط به آن می شودأاین ت

            سیسات گرمایشی و سرمایشی: أت

نحوه کارکرد این سیستم ها از اهمی باالیی در ساختمان برخوردار است. این سیستم ها دارای سه بخش دستگاه اصلی تولید هوای گرم و خنک،   

 سیستم توزیع هوا در ساختمان و ابزار کنترلی در سیستم گرمایش یا سرمایش هستند.  

 .ش های تهویه طبیعی، مکانیکی و ترکیبی انجام می شودسیسات سیستم های گرمایش و سرمایش به رو أهمچنین تهویه در ت

 سیسات مربوط به استخر، سونا و جکوزی:  أت

، سیسات در این بخش دارای تنوع باالیی از امکانات است و شامل بخش های مختلفی از جمله سیسنم گردش آب، فواره و آب نما ها، سیستم کنترلأت

 .تم خودکار مواد شیمیای می شودسیستم روشنایی و نورپردازی، هیتر و سیس 
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 سیسات گاز رسانی:  أت

 سیسات طبق مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت گاز نصب و راه اندازی می شوند و دارای بخش های مختلفی از جمله:أاین ت

 .دکنتور گاز، علمک، رگوالتور، شیر مصرف گاز، بست، شیلنگ، برچسب انرژی و شیر ترموستات می باش 

 سیسات اعالم و اطفاء حریق: أت

سیسات به منظور افزایش ایمنی در ساختمان ها و کاهش تلفات ناشی از بروز حوادث آتشسوزی و... در ساختمان ها تعبیه می شوند و شامل  أاین ت 

 قسمت هایی از قبیل:  

 .ندمخزن و پمپ آب، لوله کشی و اتصاالت و همچنین جعبه های آب آتش نشانی تعبیه شده در طبقات مختلف ساختمان و پارکینگ می باش

 سیسات تهویه در بیمارستان ها: أت

 سیسات با طراحی پیچیده با رعایت استاندارد های بین المللی در بیمارستان ها اجرا می شود و از اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین درأاین ت 

دارد که باعث ایجاد پیچیدگی بیشتر در سیستم  سیسات مربوط به گازهای طبی از جمله اکسیژن، دی اکسید کربن و غیره نیز وجود  أبیمارستان ها ت

 .سیساتی بیمارستان می شودأت

 سیسات سیستم های بخار: أت

 .سیسات، سایز لوله و شیرآالت کنترلی و تقلیل فشار می باشد أاز جمله موارد مهم در این دسته از ت

 سیسات و سیستم های کنترلر:أت

، فشار، رطوبت و غیره بصورت اتوماتیک و توسط یک رایانه می باشد. با توجه به ماهیت این سیستم،  وظیفه سیستم کنترلر در ساختمان، کنترل دما 

 .پیچیدگی های خاصی در طراحی و اجرای آن می باشد

 سیسات مکانیکی ساختمان أاجرای ت

سیسات مکانیکی ساختمان به عنوان  أاست و نقش تاصلی در هر شاخه ای از علم    همان طور که گفتیم در دنیای امروز تامین آسایش بشر از اهداف 

 جزیی از سازه های ساختمانی که افراد به طور روزمره با آن در ارتباطند غیر قابل انکار است. 

می  از جمله مشاوره،طراحی و پیاده سازی  و مراکز صنعتی سیسات مکانیکی در ساختمان أآماده ارائه انواع خدمات مربوط به ت تهویه ایران شرکت  

 .باشد
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 مهندسین مشاور هتل ساز 

 
 
 

باالیی برخوردار است و سرمایه گذاران بسیاری مایل به ورود به این صنعت    بسیار  امروزه صنعت هتلداری به عنوان یک صنعت بین المللی از اهمیت 

 می باشند. 

هتل و سرمایه گذاری در این حیطه است. در غیر اینصورت  الزمه ورود به این صنعت پر سود، داشتن تخصص و مهارت در تمامی زمینه های ساخت  

  موفقیت در این زمینه به بن بست خواهد رسید.

  و   ساختمان   جمله  از   هایی  زمینه  در  هتلداری  متخصصان   با  مشاوره  از  باید  هتل  ساختمان   اصولی  نقشه  داشتن  بر  عالوه  سازی  هتل  در  موفقیت   برای

ی برد و همچنین ویژگی های مختلف ذکر شده هتل را را بر اساس  کاف  بهره  غیره  و  سیساتأت  هتل،  مختلف  های  قسمت   چیدمان   و   تجهیزات  ها،  دسترسی

 .نوع هتل تعیین نمود. در نهایت سرمایه گذاران در صورت نداشتن مشاوره با متخصصان این امر متحمل زیان و خسارت های هنگفتی خواهند شد 
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 یران لزوم مشاوره در صنعت هتل سازی ا

 با توجه به شرایط مساعد مختلف کشور عزیزمان ایران، ضرورت دارد به سرمایه گذاری و ساخت هتل در ایران توجه ویژه ای شود.

ح با مشاورین هتلداری مشورت و پس از کسب اطالعات در زمینه های مختلف از  ا از این رو به جهت ساخت اصولی هتل ضروری است مهندسین طر 

د زیرا فقدان اطالعات  نهتل، رستوران، اتاق ها،فضاهای مورد نیاز، تکنولوژی های قابل پیاده سازی و غیره اقدام به طراحی نقشه هتل کنجمله نوع 

  در هر کدام از موارد مطرح شده باعث ایجاد اختالل در نتیجه نهایی و سیستم گردش کار هتل در آینده خواهد بود.

ز مشاورینی در همان زمینه به کسب اطالعات می پردازند ا  معین  کاربری  با  مختلف های  پروژه  ساخت   در  اختمانیس بزرگ  های  شرکت   دنیا  تمام  در

 به عنوان مثال برای ساخت یک بیمارستان از مشاوره با پزشک بهره می برند.  

ز نتیجه را مجددا با مشاور امور هتلداری مورد  مهندسین با تجربه در صنعت هتل سازی پس از طراحی کامل هتل و قبل از ورود به مرحله ساخت و سا

 .بررسی قرارا خواهد داد

 اطالعات مورد نیاز برای ساخت هتل

 ؛ از جمله اطالعاتی که برای ساخت هتل در ایران باید مورد بررسی قرار گیرد،به این شرح است 

  که هتل باید دارای طبقاتی به این صورت باشد: به گونه ای است ویژگی های ساختمان هتل  

  رستوران اصلی، الندری، تأسیسات و انباری در این طبقع قرار می گیرد. فود، فست  جمله از امکاناتی: همکف زیر طبقه         

  خواهد   تخته  دو  اتاق  چندین  و   اداری   بخش   نمازخانه،  بهداشتی،  سرویس  شاپ،  کافی  البی،   اطالعات،  و   پذیرش   شامل  طبقه  این :  همکف  طبقه         

  .بود

تنوع از جمله اتاقهای یک، دو و سه نفره، سوئیت، آپارتمان، فیستا م  اتاق  چندین  دارای  هتل  وسعت   به  توجه  با   طبقات  این:  همکف  باالی  طبقات          

 .باشدسوئیت، کابانا و غیره می 

 .مسافران در شهری که هدف ساخت هتل می باشد نیز از موارد مهمی است که باید حتما به آن توجه خاص شودآمار گردشگران و نحوه اقامت 
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 مجوز ساخت هتل بر طبق مصوبات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارای شرایط خاصی می باشد که عبارتند از:

داشتن توان مالی با توجه به طرح ارائه شده و توانایی تامین وثیقه های مورد نیازو عدم   ، می شود حداقل متراژ زمین بر اساس نوع هتل تعیین          

 بدهکاری بانکی 

 زمین با مشخصات مورد نیاز برای پروژه          

 ارائه طرح مناسب با توجیه پذیر         

 تاسیسات گردشگری داشتن استعالم از سازمانهای مربوطه برای ساخت          

 

   با ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه طراحی و ساخت هتل، بال پرواز سرمایه گذاران در این صنعت پر سود خواهد بود.  تهویه ایران شرکت 

 .در تماس باشید این شرکت برای انجام مشاوره در این زمینه با مشاورین 
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 BIM  مدل سازی اطالعات ساختمان

 

 .گذرد، این دانش امروز همچنان ستاره صنعت ساخت و ساز است می  BIM اینکه بیش از یک دهه از عمر فناوری با وجود 

 BIM  در واقع به معنی مدل سازی اطالعات ساختمان است، اما معنای دقیق آن عبارت است از تولید و مدیریت اطالعات فیزیکی و عملکردی یک

 پروژه.  

 .کنیمچیزی که ما از آن به عنوان »مدل سازی اطالعات ساختمان« یاد میخروجی این فرایند، یعنی همان  

 BIM  کننددهند و تصمیم گیری در طول پروژه را پشتیبانی میهای یک پروژه را شرح می هایی دیجیتالی هستند که تمام جنبهدر نهایت فایل. 

چیزی بیش از مدل سازی سه بعدی نیست، ولی در واقع این فناوری فراتر از ابعاد )طول، عرض و ارتفاع(،   BIM شود کهگاهی به اشتباه تصور می 

 ساخت )بعد ششم( نیز باشد.  های  تواند شامل زمان )بعد چهارم(، هزینه )بعد پنجم( و نقشهمی
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 .کند ص اجزای ساختمان و... را نیز پشتیبانی می هایی همچون تجزیه و تحلیل نور، اطالعات جغرافیایی، مقادیر و خوابه عالوه داده 

تواند  های فیزیکی و عملکردی یک پروژه است؛ یک منبع مشترک اطالعات که می مدل سازی اطالعات ساختمان، یک نمایش دیجیتالی از ویژگی 

 .ای قابل اعتماد برای تصمیم گیری در طول پروژه باشدپایه
 

  BIMاستفاده از

وری و کاهش  های مدل سازی اطالعات ساختمان در بخش ساخت و ساز، کار با کیفیت باالتر، افزایش سرعت و بهره استفاده از راه حل از مزایای  

 .ها در ساخت و ساز برای متخصصان ساختمان است هزینه

ییر در طراحی پروژه و یا مستند سازی پروژه  در هر مرحله از پروژه به سادگی به تیم طراحی اجازه و قدرت عمل در اکتشاف و تغ BIM کیفیت باالی

شود تیم طراحی زمان بیشتری برای حل  دهد که نتیجه آن به حداقل رساندن زمان هماهنگی و چک کردن دستی است، این امر باعث می را می

 .تر داشته باشدمشکالت اساسی 
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  BIM مزایای فرایند

 هماهنگی و همکاری            

 ها و کاهش ریسکشناسایی تداخل            

 سطح باالی سفارشی سازی و انعطاف پذیری            

 بهینه سازی برنامه و هزینه            

 تر بدون از دست دادن هزینه و کیفیت طراحی سریع            

 نگهداری آسان ساختمان در طول دوره استفاده           
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 خدماتیشرکت پیمانکاری 

 

 

شرکت پیمانکاری دارای مجموعه ای است که به صورت حقیقی و یا حقوقی، قراردادی را به صورت حقیقی و حقوقی انجام می دهد و فعالیت می 

کشاورزی، حمل و  کند. شرکت پیمانکاری خدماتی مجموعه ای است که ارائه دهنده انواع خدمات برای کسب و کارهای مختلف از جمله تعمیرات،  

دمات  نقل، پخت و پز، ماشین آالت و تمام کارهایی که نیاز به خدمات دارند، می باشد. درکارهای پیمانکاری غیرساختمانی، قرارداد پیمانکاری خ

به شر الکترونیکی  و درگاه های  برای شرکت کامپیوتری، طراحی وبسایت  مثال  عنوان  به  مناسبی است.  پیمانکاری  برای کارفرمایان راه حل  کت 

ماتی  خدماتی سپرده شود. مثال دیگر کارفرمایی برای توزیع کاالی خود نیازمند به حمل و نقل می باشد که می تواند از طریق شرکت پیمانکاری خد

 .سفارشات خود را انجام بدهد 
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 قرارداد پیمانکاری خدماتی

 

ی دارای بندهای عمومی است که با داشتن بندهای خصوصی، اصول نسبتا پیچیده  یک قرارداد پیمانکاری خدماتی همانند سایر قراردادهای پیمانکار

 ای دارد. 
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 ؛ ترین نکته در اصول قرارداد پیمانکاری خدمات، توجه به جزئیات خاص فنی خدمات موردنظر است در مجموع مهم  

 محدوده خدمات:  

به صنعت مشتری و نیازهای خاص مشتری متفاوت است. این بخش باید شامل  این باید یکی از جزئی ترین قسمت های قرارداد باشد. این بسته 

 .مشخصات کار باشد. در بخش خدمات باید ذکر شود که متخصص چه خدماتی را بر عهده داشته دارد

 محل خدمات: 

حل انجام بشود. هر مکان باید  بعضی اوقات، ممکن است یک شرکت برای سرویس دهی به مکان های مختلف یک متخصص را اعزام کند و کار در م

 .در قرارداد ذکر شود

 برنامه زمانی: 

 .این نیز بسته به نیاز مشتری متفاوت خواهد بود. این می تواند یک سرویس مداوم یا برای یک بار باشد

 غرامت: 

برنامه و شرایط جبران خسارت باید به وضوح مشخص شود. این بخش همچنین ممکن است شامل جریمه ای برای هرگونه تأخیر پرداخت باشد. این   

 .بخش همچنین باید جزئیات روش های پرداخت پذیرفته شده و محل تحویل آن ها را شرح دهد

 وسایل و تجهیزات:  

ا خواسته می شود لوازم و تجهیزات خاصی به همراه داشته باشید. در سایر مواقع مشتری بسته به شغل و دامنه بسته به محل کار، بعضی اوقات از شم

 .خدمات آن ممکن است لوازم را تهیه کند

 فسخ:  

 .فسخ خدمات باید شامل یک سیاست لغو باشد که از متخصص در قبال از دست دادن هزینه و از دست دادن سایر کارها محافظت کند
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 اطالعات محرمانه: 

اد  توافق نامه خدمات ممکن است گاهی شامل بند محرمانه باشد. این بند توضیح می دهد که چگونه در برابر اطالعات محرمانه در طول مدت قرارد 

 .و پس از فسخ آن باید رفتار شود 

 حل اختالف: 

وافق  مقررات اختالف روال هایی را تعیین می کند که هر یک از طرفین موظف به حل و فصل اختالفات هستند. با این حال، اگر طرفین نتوانند به ت 

 .برسند، بند حل اختالف مراحل بعدی حل را بیان می کند

   اطالعات تماس: 

آدرس و آدرس ایمیل کار باشد. مشتری همچنین باید اطالعات تماس خود را در   قرارداد خدمات باید شامل اطالعات تماس، از جمله شماره تلفن،

 .قرارداد ذکر کند

 .در مجموع اینکه کدام خدمات و با چه شرایطی مورد قرارداد باشد، نیازمند بررسی موردی هر پروژه است 
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 از مراجع ذیصالح:  ISOشاخصه داشتن گواهینامه های معتبر 

 :از  عبارتند گواهینامه های ایزو مزایای خود را در هر صنعتی ارائه می نماید ، با این حال منافع مشترک در تمامیهر استاندارد 

مشتری و در    مورد نیاز  طباق با مناقصه های خرید، بهبود بهره وری و صرفه جویی در هزینه، خدمات باالتری از خدماتان  گسترده،  بازار  پتانسیل 

 .مجموعه کارکنان کارفرمایان ونتیجه رضایت و اخالق و انگیزه 

 

 ؟   ISOچرا اخذ گواهینامه  

 برای افزایش موفقیت در مناقصه های عمومی و خصوصی 

 ی داخلی و خدمات پیمانکاری کاهش هزینه ها  وکارایی ، عملکرد ، برای بهبود 

 آینده نگر بودن از نگاه کارفرمایان نسبت به اقدامات شرکت  

 روش کاری استاندارد و کاهش ریسک در عملیات خدمات پیمانکاری

 ورده کردن نیازهای آنها جدی هستید.آ به این نتیجه میرسند که شما در بر کارفرمایان با داشتن یک استاندارد مدیریتی شناخته شده، 

تصمیم به اخذ گواهی معتبر ایزو نمود و توانست از ارائه خدمات مشاوره در   1399اقدام بعمل آمده در سال    لذا شرکت تهویه ایران طی

 زمینه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه های بین المللی استاندارد شامل:

      ISO9001-2015     

      ISO14001-2015 

      ISO45001-2015 

      ISO-IMS 

      ISO-HSE 

(  HVACدر زمینه خدمات سیستم های سرمایشی و گرمایشی )  ASCBانگلستان تحت اعتبار    BASمفتخر به دریافت این گواهینامه ها از  

 گردد.

 

http://www.qal-iran.ir/ArticleDetails/2468/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88
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 ISOتصاویر مربوط به گواهینامه های  
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تأسیسات الکتریکی و مکانیکی  خدمات مربوط به  همکاری با کارفرمایان محترم درخصوص    گی خود را جهت آماد  تهویه ایران شرکت  شرکت  در پایان  

 ی شامل انواع پروژه های :ساختمان

نه های نفت  ساختمانی خصوصی و دولتی ، بیمارستانی  ، مراکز تجاری و اداری ،مجموعه های گردشگری ، اقامتی و هتل ، پروژه های صنعتی در زمی

سراسر ایران پهناور و پروژهای برون مرزی اعالم    وبه همشهریان عزیز در شهر اصفهان  ، گاز ، پتروشیمی ، صنایع فوالد ، ماشین سازی و خودرو سازی  

 می نماید.
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 تهویه ایران تأمین کننده سیستم های تهویه مطبوع در ایران 

 

 ) داخلی و خارجی (  انواع چیلرتراکمی آب   خنک و هوا خنک 

 درجه سلسیوس ( 50با کمپرسور توربوکر های لیفت ) قابلیت کارکرد تا دمای 

 با کمپرسور توربوکر  

 با کمپرسور سانتریفیوژ

 با کمپرسور اسکرو 

 با کمپرسور اسکرال 

 ( cR407 – aR134 -A R513 - zeR1234انتخاب گاز های مبرد دوستار محیط زیست ) 

 

 ) داخلی (  برج خنک کن انواع 

 با بدنه گالوانیزه 

 با بدنه فایبرگالس 

 

 انواع پکیج روفتاپ ) داخلی و خارجی ( 

 با کویل آبی و کندانسور آبی 

 با کویل آبی و  کندانسور هوایی

 و کندانسور هوایی DXبا کویل 
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 انواع کندانسینگ یونیت )داخلی و خارجی ( 

 با کمپرسور اسکرال 

 کمپرسور اسکرال با 

 با کمپرسور اسکرال 

 ) داخلی (  انواع هواساز و ایرواشر

 هواساز استاندارد

 هواساز هایژنیک

 ویژههواساز 

 

 )داخلی و خارجی (  انواع فن کوئل

 فن کوئل دکوراتیو

 طرفه هایژنیک 4فن کوئل سقفی کاستی 

 طرفه 4فن کوئل سقفی کاستی 

 طرفهفن کویل سقفی کاستی یک 

 پاسکال افت فشار  300داکتد کانالی تا  فن کوئل

 فن کوئل سقفی توکار و روکار 

 فن کوئل زمینی و یونیورسال

 ( LOW BODYفن کوئل زمینی توکار و روکار )
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 ) داخلی و خارجی(  دمنده و مکنده گزاست فنا انواع

 ( F300 – F400) جت فن آکسیال جهت تخلیه دود  با کالس حرارتی 

 ( F300 – F400فن سقفی روکار و بین کانالی جهت تخلیه دود  با کالس حرارتی )جت 

 ( F300 – F400جت فن مخصوص بام جهت تخلیه دود  با کالس حرارتی )

 ( F300-F400( با کالس حرارتی )DIRECT DRIVE & BELET DRIVEاگزاست فن های سانتریفیوژ )  

 (BACKWARD-FORWARDاگزاست فن های سانتریفیوژ استاندارد ) 

 HEAT RECOVERY FAN –اگزاست فن های بین کانالی  

 MULTI HEAT REOVERY FAN –اگزاست فن های بین کانالی  

 TUBE AXIAL FAN –اگزاست فن های بین کانالی  

 آگوستیک  ه با جدار CABINET FANN –اگزاست فن های بین کانالی  

 MULTI ZONE –اگزاست فن های بین کانالی   

 با سطح مقطع چهار گوش و گرد WALL MOUNTED  – اگزاست فن های دیواری 

 مخصوص آزمایشگاه ها و صنایع وابسته –اگزاست فن های بین کانالی  

 با جداره آگوستیک  CABINET FANN –اگزاست فن های بین کانالی  

 DOMESTIC FAN – اگزاست فن های دکوراتیور  
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 دیتا سنتر مرکزی ) خارجی ( 

 (Campus) شبکه های سازمانی، تجاری و یا دانشگاهی

 (WAN) شبکه های خصوصی

 (SP) مراکز فراهم کننده سرویس

 (IDC) مراکز داده اینترنتی

 (Extranet) مراکز داده فراسازمانی

 (Internet) مراکز داده محلی
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 فعالیت های مربوط به ساخت و اجراء  

 های صنعتی تهیه و ساخت انواع اگزاست فن -

   ACنصب، راه اندازی، جنرال سرویس و تعویض قطعات کمپرسورهای  -

 ساخت و نصب مخازن تحت فشار  -

 نصب تجهیزات ثابت و دوار  -

 و پاالیشگاهی ، معماری    pipingاجرای تأسیسات صنعتی -

 تحت فشار و خالء   Stainless Steelبه وسیله لوله های آلیاژی از قبیل pipingاجرای سیستم   -

 Carbon Steelاجرای سیستم های لوله کشی به وسیله لوله های  -

 اجرای سیستم لوله کشی فشار قوی به وسیله لوله های گالوانیزه ) رزوه ای (  -

 له کشی فشار قوی به وسیله لوله های پلی اتیلناجرای سیستم لو -

 اجرای لوله کشی سیستم های سرمایشی و گرمایشی ، آتشنشانی و اطفاء حریق  -

 PVC - CPVC - PP- PVDFاجرای لوله کشی سیستم های لوله کشی به وسیله لوله های  -

  HVACطراحی ، ساخت و اجرای    -

 از قبیل سوله ، استراکچر و پلت فرم و غیره  طراحی ، ساخت و اجرای سازه های فلزی -

 طراحی ، ساخت و اجرای سیستم های خالء   -

 اجرای عایقکاری سیستم های لوله کشی و مخازن سرد ، گرم و بخار  -
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 سوابق پیمانکاری و اجرائی
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 مشاوره ، طراحی ، اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی 
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 شرکت پایانه های نفتی ایرانسوابق اجرایی پروژه های مربوط به 

 مشاور ، اـریح ، یرـریی تأسیسـات مکـانیک  و ارق  سیستم تهیی  محییع  -

 تتییض عایق سیستم تهیی  مرک ی یدك کش  -

 اای مرایط ا  سیستم محرک  یدك کشتتییض عایق یگ یست -

 سوابق همکاری با شرکت پایانه های نفتی ایران 

 فروردی    12سیستم تهیی  مرک ی اا یستفاد  یز عایق یالستیمری یدك کش اای تتییض عایق کانال .1

 تیر            7سیستم تهیی  مرک ی اا یستفاد  یز عایق یالستیمری یدك کش  اایتتییض عایق کانال .2

 ردید    خ 15سیستم تهیی  مرک ی اا یستفاد  یز عایق یالستیمری یدك کش  اایتتییض عایق کانال .3

فروردی  اا یستفاد  یز پشم سنگ ا    12یدك کش اای فرسید  یگ یست اای مرایط ا  سیستم محرک  تتییض عایق  .4

 امری  روکش یستید 

اا یستفاد  یز پشم سنگ ا  امری   تیر  7یدك کش اای فرسید  یگ یست اای مرایط ا  سیستم محرک  تتییض عایق  .5

 روکش یستید

اا یستفاد  یز پشم سنگ ا  امری   خردید  15یدك کش اای فرسید  یگ یست اای مرایط ا  سیستم محرک  تتییض عایق  .6

 روکش یستید

اا یستفاد  یز پشم سنگ ا  امری    دیمی) یدك کش اای فرسید  یگ یست اای مرایط ا  سیستم محرک  تتییض عایق  .7

 روکش یستید

یستفاد  یز پشم سنگ ا  امری    اا تیرج یدك کش ایط ا  سیستم محرک  اای فرسید  یگ یست اای مرتتییض عایق  .8

 روکش یستید
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   تولید و فروش انواع اگزاست فن های صنعتی

 ی مرک  ستاا یآب و خاك   پرو   مترو یصفها)( ی  شرکت مهندس  .1

   پرو   مترو یصفها) (   شا)ییند  ریتدا شرکت .2

 یمیر شتب یستا) یصفها) (  ی  ساختما) یدیرری)ی ی  مل اانک .3

 یستا) یصفها) (  ی   ساختما)  مرک  ری)ی ی  مل اانک .4

 یستا) یصفها)   ساختما) صیا (  ی صادریت مرک  اانک .5

 یستا) یصفها) (  ی مهر  ساختما) مرک  ی یعتیار  ماه  میسس  .6

 تیست  مسک   شرکت .7

 نا) سپا  پاسدیری) مسک  کارک   تتاون .8

 مسک  مهام    تتاون .9

 دینا  م یا .10

 یاییز (  یستا) نفت    شرکت .11

 کد آمیز  و پرور  یستا) یصفها)   یدیر  .12

 یصفها)    علیم پ شک دینشاا  .13

 شهرکرد  علیم پ شک دینشکد  .14

 یصفها)  یانر ساختما) مرک   دینشاا  .15

 ویحد نجف آااد    آزید یسالم دینشاا  .16

 آااد    روزی ویحد ف   آزید یسالم دینشاا  .17
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 یستا) یصفها)  یتیایسرین سازما) .18

 یصفها)  5شتی    یرتماع  یتام سازما) .19

 (   ایقات  نگپرو   چهارااغ   پارکی –ساخت سپااا)    یپرد شرکت .20

 (  ایقات نگ ی پارکد پرو   تیحی –ساخت سپااا)   یپرد شرکت .21

 قایم رضا  مجتمع  .22

 صف  (      تل  کاای –سپااا)  تیست  مجتمع ورزش  شرکت .23

 فیالد میارک  سپااا) یصفها)    ورزش   فرانا  ااشاا  .24

 یه اری  س(  مارستا)یا .25

  س(   یمرض یزاری مارستا)یا .26

 دیریهشفاء  مارستا)یا .27

 آاسار  سپااا) شهر (  یستخر .28

 یستد  یستخر .29

 گاز ییری)   پرس  شرکت .30

 آریریت یصفها) ااشاا  .31

 حمد و نقد سپااا) تریار شرکت .32

 دست( انا سازی)   ساختما) افت  شرکت .33

 اری) یمه ی  غذی عیصنا شرکت .34

 ساز  گستر پی  یصفها) شرکت .35

 یتهری) آسا شرکت .36
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 اهکام شرکت .37

 یستا) یصفها)  یشرکت رهاد خان  ساز .38

 کد یستا) یصفها)  یدیدگستر  .39

 شااد    ی  ایی عیصنا .40

 پسند (       تیعریق   کارفرما شرکت گ  یمانیسل .41

 پسند      ت یگ شرکت .42

       ایلیآ ند صنتت ی شرکت .43

 پالر  شرکت .44

 کی فیالد تکن   مهندس  شرکت .45

 رود  ند  یعمری) زی سازما) .46

 قحت  سپااا)   آت شرکت .47

 کنترل   یپرش  شرکت .48

 اءیتیست  یح شرکت .49

 نام   یزر شرکت .50

 مرصیص کام  شرکت .51

 کاهپ  شرکت .52

 مهر  نایم شرکت .53

 گرما فل   شرکت .54

 اما  شرکت .55
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 نصر  شرکت .56

 نا یا شرکت .57

 یفریزی) صنتت آپادینا  شرکت .58

 آزما نایا شرکت .59

   ی آسا تهی شرکت .60

 ا یآر   ی کاردی) تهی شرکت .61

 اافناز داق  شرکت .62

 فتر ی سپااا) ه شرکت .63

 ق یتحق یی یر شرکت .64

 دك یصفااا) پارس  شرکت .65

 قاهب    ینی شرکت .66

 رود  ند  یزی  ینا  مجتمع  .67

 مالصدری  32 مجتمع  .68

 گلش     مسکین مجتمع  .69

 مجمیع  کارخانجات پاکم  .70

 سپااا) یهقا  مهندس  شرکت .71

 شهر (   ی   شاا  قیعق  عاه آمیزشاا  .72

 مهر  ری)ی ی کینیکل .73

 قمر یهدوه  یصفها)  پرو    .74
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 یصفها)     ویحد یتیایسرین شرکت .75

 مجتمع فیالد میارک   .76

 گرو  صنتت  ینتخاب  شرکت حایرآسا( .77

  ص(            میسس  تحقیقات درمان  حضرت رسیل .78

  یصفها) 13ورزشاا  رانیازی) و متلیهی  شهردیری منحق    .79

 ایمارستا) سیدیشهدی   ع (   .80

 ییستاا  مترو س  و س  پد یصفها)   شرکت عمری) سریر (              .81

 تهری)   یستا) خیری  یمیر  و  یوقا   سازما) مرک ی ساختما) اای  ف  یگ یست تأمی  .82

 تأمی  یگ یست ف  اای ایمارستا) آمد یستا) مازندری)  .83

 تأمی  یگ یست ف  اای پرو   شرکت ری  و ساختمان  دفیق .84

 مشهد -ح  ردید آستا) قدس رضیی یستا) خریسا) رضیی تأمی  یگ یست ف  اای ص .85

 تصییر اردیری رسا   پرو    -تأمی  یگ یست ف  اای شرکت راجییا) سالمت   .86

    اتد فیرو   شهرك سالمت یصفها)تأمی  یگ یست ف  اای پرو    .87

 کارفرما شرکت پرستیژهند ییری)   -  تأمی  یگ یست ف  اای پرو   یرگ مهر اهارستا)  .88

 یگ یست ف  اای شرکت نیتا  پرو   ماتیا یستا) یصفها)تأمی   .89

 تأمی  یگ یست ف  اای مرک  رریح  ناار  یستا) یصفها)  .90

 پرو   تجاری و تفریح  فدك یستا) یصفها) -تأمی  یگ یست ف  اای شرکت فریگستر فدك یصفها)   .91

 یستا) یصفها)  پرو   تجاری و تفریح  اهارستا) - تأمی  یگ یست ف  اای شرکت پرستیژهند ییری)  .92
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 شیریز  - پرو   ایمارستا) شهید ررای  یستا) فارس  -تأمی  یگ یست ف  اای شرکت سرو پای  رهرم   .94

 ا) یصفها) شهرك سالمت یست - پرو   تصییر اردیری رسا  -تأمی  یگ یست ف  اای مرک  تصییر اردیری رسا .95

 یوپال  -  پرو   ارج یهماس یستا) یصفها) - تأمی  یگ یست ف  اای شرکت پارس نیک ییتاب  .96

 ( گد نرگ  یستا) یصفها) 1پرو   سینا   - فیالد میارک  مسک  تأمی  یگ یست ف  اای شرکت تتاون   .97

 یستا) یصفها) ( گد نرگ  3پرو   سینا   - فیالد میارک  مسک  تأمی  یگ یست ف  اای شرکت تتاون   .98

 تأمی  یگ یست ف  اای گاهری سیپر هیک  مریرا) یستا) یصفها)  .99

 تأمی  یگ یست ف  اای پرو   ساختمان  مسرور یستا) یصفها) کارفرما رناب آقای مهندس خیرو   .100

 تأمی  یگ یست ف  اای پرو   ساختمان  سپهساالر یستا) یصفها) کارفرما رناب آقای مهندس اهریم  پیر  .101

 ت ف  اای پرو   ساختمان  فردوس  یستا) یصفها) کارفرما رناب آقای حاج آقا کماه  تأمی  یگ یس  .102

 تأمی  یگ یست ف  اای پرو   ساختمان  آریدینی  یستا) تهری) کارفرما رناب آقای مهندس ملک پیر  .103

 ب یستا) تهری) کارفرما رناب آقای مهندس صحی  یهنس 1-تأمی  یگ یست ف  اای پرو   ساختمان  زعفرینی   .104

 یستا) تهری) کارفرما رناب آقای مهندس صحی  یهنسب  2-تأمی  یگ یست ف  اای پرو   ساختمان  زعفرینی   .105

 یستا) تهری) کارفرما رناب آقای مهندس صحی  یهنسب  -تأمی  یگ یست ف  اای پرو   ااغ اهشت   .106

 یری)یستا) یصفها) کارفرما شرکت پرستیژهند ی -تأمی  یگ یست ف  اای پرو   اتد فیروز    .107

 یستا) یصفها) کارفرما رناب آقای مهندس گد خندی)  - تأمی  یگ یست ف  اای پرو   ااغ ویال هیک  مرق  .108

 یستا) یصفها) کارفرما رناب آقای مهندس فرانگ  -تأمی  یگ یست ف  اای پرو   ااغ ویال هیک  حیدر آااد   .109

 ما رناب آقای مهندس ایر آذر یستا) تهری) کارفر - تأمی  یگ یست ف  اای پرو   ارج آهتی) زعفرینی   .110

 یستا) مازندری) کارفرما رناب آقای عظیم زید   - تأمی  یگ یست ف  اای پرو   ورزش  یهماس قی  .111

 یستا) ارم گا) - تأمی  یگ یست ف  اای پرو   ساختما) یدیری نیرو دریای  اندر عیاس  .112
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 کاسپی  تأمی  یگ یست ف  اای پرو   مااا) مال یستا) گیال) منحق  آزید  .113

 

 و چندی  پرو   دیار ...                  
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 یها ستمیس فروش

 مطبوع هیتهو
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 مطبوع  هیتهو یها ستمیس نصب و راه اندازی ،مشاوره ، طراحی ، فروش 

 1401 - 1400  پروژه های جاری        

با همکاری گاه و سکو نفتی قشم وپکیج و هواساز پروژه نیرتأمین روف تاپ   -  شرکت نفت قالت قاره ایران .1

 شرکت رسم آرا 

پروژه تصفیه خانه پساب  ، فن فیلتر و فن کوئل، هواسازهواخنکتأمین چیلر  -شرکت ملی صنایع مس ایران  .2

 اسید سولفوریک مجتمع مس سرچشمه و خاتون آباد با همکاری شرکت مهندسی تارا 

 تأمین چیلر هواخنک  - تهران معاونت علمی و فناوری –ریاست جمهوری  .3

 تأمین چیلر هواخنک صعتی چهار فصل  - شرکت داروسازی فارما شیمی .4

 تأمین پکیج یونیت هایزنیک و کندانسینگ یونیت  -شرکت آریا تجهیز ابن سینا  .5

 تأمین سیستم های تهویه مطبوع   -منطقه آزاد انزلی  -ماهان مال  .6

 تأمین چیلر هواخنک مجموعه  -تبریز   -سیتی سنتر جلفا   .7

 ) اصفهان و تبریز ( نگهداری سیستم های تهویه   -همراه اول   -شرکت ارتباطات سیار ایران  .8

 تأمین کندانسور هواخنک  -شرکت لپ لپ  .9

  پروژه  هواسازهای تأمین -  بنیانی هلدینگ آویسا شرکت .10
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 1401 -  1400 – 1399 پروژه های تکمیل شده         

 تأمین هواسازهای مجموعه  : تهران  میرداماد خیابان سرپرستی،  شعبه پاسارگاد،  بانک .1

 ایران   پرستیژلند  هتل های  کویل فن تأمین .2

 تأمین هواسازهای هتل پرستیژلند ایران  .3

 ( ایران پرستیژلند  شرکت) اصفهان  سنتر سیتی مسکونی و  اداری های  برج های  کویل فن تأمین .4

 کاشان فین باغ موزه  خنک هوا چیلر تأمین .5

 اصفهان  تزئینی هنرهای موزه  خنک  چیلرهوا تأمین .6

 اصفهان  استان خیریه امور و اوقاف سازمان مرکزی  ساختمان هواساز تأمین   .7

 )شرکت پرستیژلند ایران( فن کویل های رستوران های سیتی سنتراصفهان تأمین .8

 )شرکت پرستیژلند ایران(  سنتراصفهان سیتی تجاری واحدهای های کویل فن تأمین .9

 تأمین هواساز بخش اورژانس بیمارستان زهرای مرضیه )س( اصفهان  .10

 تأمین چیلرها و فن کویل های پروژه سپهساالر .11

 تأمین فن کوئل های شرکت شیر پگاه اصفهان  .12

 اصفهان  امام حسین )ع(فوق تخصصی فن کویل های بیمارستان  تأمین .13

 خیریه فرزانگان استان اصفهان کارفرما جناب آقای مهندس علیرضایی چیلر هواخنک پروژه تأمین  .14
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 استان البرز کارفرما ناب آقای مهندس تدین  -چیلر هواخنک پروژه کارخانه تولیدی تدین سازه   تأمین .15

 تأمین فن کوئل های مرکز جراحی نگاره شهرک سالمت  .16

 مرکز جراحی نگاره شهرک سالمت  تأمین هواسازهای .17

 تأمین هواسازهای مجموعه پردیس سینمایی سیتی سنتر : سنتراصفهان سیتی .18

  مجموعه  2تأمین هواسازهای فاز  شهرک سالمت اصفهان: .19

  تأمین هواسازهای پاراکلینیک مجموعه شهرک سالمت اصفهان : .20

فرمانداری  ساختمان جدید  تأمین چیلرآب خنک، برج خنک کننده، فن کوئل و هواساز وزارت راه و شهرسازی : .21

  اصفهان

  تأمین هواسازکلینیک واحد پرتو درمانی مجموعه بیمارستان سید الشهداء)ع(اصفهان : .22

  تأمین هواسازو فن کوئل مجموعه پروژه ساختمان مرکزی اداره کل گمرک استان یزد : .23

  تأمین فن کوئل های مجموعه نگارستان ذوب آهن اصفهان : .24

  یلرهای هوا خنک مجموعه تأمین چ نگارستان ذوب آهن اصفهان : .25

  تأمین چیلر هوا خنک ساختمان استانداری استانداری اصفهان: .26

 تأمین چیلرهای هواخنک ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: .27

 تأمین فن کویل های بیمارستان تخصصی رز اصفهان  .28

 بازرگانی استان اصفهان چیلر جذبی و برج خنک کننده اتاق  تأمین .29

 استان اصفهان، صنایع معادن و کشاورزی تأمین هواساز اتاق بازرگانی  .30
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 چیلر هواخنک ساختمان مرکزی سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان تأمین .31

 اردوگاه درچه  -چیلر آب خنک و برج خنک کننده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان  تأمین .32

 استان اصفهان  هواساز و فن کویل های گروه کارخانجات شرکت گرانیت پیچیلر هوایی ،  تأمین .33

 تأمین هواساز بخش دیالیز بیمارستان زهرای مرضیه )س( اصفهان .34

 استان اصفهان  تأمین فن کویل های پروژه هوانیروز .35

 اصفهان  فن کوئل شرکت توزیع برق ساختمان شریعتی استان تأمین .36

  سیتی سنتر تأمین فن کوئل های دانشگاه  .37

 تأمین فن کوئل های شرکت نوتاش تجارت سپاهان)پروژه شهرک سالمت( .38

 تأمین فن کوئل های فرا گستر فدک اسپادانا  .39

  تأمین فن کوئل های سینما سیتی سنتر اصفهان .40

  سیتی سنتر اصفهان  ستاره پرستیژلند،  5هتل  و فن کوئلهواساز  تأمین  .41

 استان البرز کارفرما ناب آقای مهندس تدین  -تولیدی تدین سازه چیلر هواخنک پروژه کارخانه تأمین    .42

 استان اصفهان کارفرما جناب آقای مهندس جورکش -چیلر هواخنک پروژه لوکس ساختمانی رومانس تأمین  .43

 تأمین فن کوئل های ساختمانی ناژوان استان اصفهان کارفرما جناب آقای دکتر طالب زاده  .44

 ... و چندین پروژه دیگر 
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تهیه و اجرای عایق  حرارتی 

 و صوتی



WWW.TAHVIEHIRAN.COM 
 

 
 
 
 
 

   های حرارتی و صوتیتهیه و اجرای انواع عایق      

 ا رگ یصفها)    پرو   مصل .1

 رود  ند  یعمری) زی سازما) .2

 آا  یستا) یصفها)  ری  .3

 صاهحکاری) (   مهندس   شهر   کارفرما شرکت فن   یشاا ی ارونشهر نالیترم .4

 ی ارییستا) چهار محال و اخت یدیدگستر  .5

 فیالد گری)  شرکت .6

 پرتی سپهر یسپادینا شرکت .7

 یمام رتفر صادق   ع (   دینشااا ش یو پ  رستا)یدا   فن  کارگا  .8

 قمریهدوه   تجاری   –  پ شک مجتمع  .9

 ب یحی ش  یا پرو    .10

 ترمی پارس  شرکت .11

 یصفها)  ریغد  مجتمع  .12

 آاشار  ینا  مجتمع  .13

 یستا) یصفها)  یشتی  مرک    مل اانک .14

 (  ی مرک  د یمهر   ساختما) رد  ی و یعتیار   ماه  میسس  .15

    ی شرکت آسا تهی .16

 یصفها) دما  شرکت .17
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 یستا) یصفها)   یری یوقا  و یمیر خ سازما) .18

 اما  شرکت .19

 سیالر  پالر(  شرکت .20

 آفتاب(   یینیی  سازی) کیا    پرو   نا  شرکت .21

 5  یمسک  آمیز  و پرور  ناح   تتاون .22

 یصفها) قیعا اا یپا .23

 پلیر سی (    گرو  صنتتیکرما) ویگ  ساز زرند  .24

 ا) یات  امدین شرکت .25

 نما ارز) ، پرو   عیاس آااد  شرکت .26

 نا وی)  ااا)یو صدری خ   افت دست شرق ااا)یپارسا خ ی مجتمع اا پرو    .27

 مشتاق پرو    .28

   روز  یف   مسکین مجتمع  .29

 یصفها) ی، متاد) و کشاورز  ع ی، صنا  اازرگان یتاق .30

 صنتت  ینتخاب  شرکت حایرآسا(گرو   .31

 سپا  صاحب یه ما)  یردوگا  درچ (  .32

 ایمارستا) شهید چمری) .33

 اای متتدد مهندس گد شیریزی پرو    .34

 ایمارستا) یهمهدی .35

 مجمیع  ات  امدینیا) آریماا  امدینیا)(  .36
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 شهرك سالمت یصفها) .37

 سیت  سنتر یصفها) .38

 شرکت سدید .39

 دینشاا  فیالد  .40

 ییری)   ر یر  خارك و مجتمع اندری اندر یمام ( اای نفت  شرکت پایان  .41

 شرکت تیهید مسک  خاور  .42

 شرکت تایف  گاز  .43

 شرکت پای  فریز تیست   .44

 دیروسازی فاریا   .45

 ویحد نای  آفتاب(  400شرکت ینیی  سازی) کیا    پرو    .46

 شرکت صنتت اخار سپااا) .47

 ساه  امایش اای ای  یهملل  یرالس سری) یصفها)   .48

 اا امکاری شرکت یحیا ینر ی پاور سنتـر ذوب آا    .49

 شرکت ملد آرم  آپادینا ، پرو   یرالس سری)   .50

 شرکت پایان  اای نفت  ییری)  .51

 و چندی  پرو   دیار ...                
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 افتخارات و رنامهیتقد
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 : آدرس دفتر مرکزی 

 مجتمع تجاری حکیم نظامی  -نظامی خیابان حکیم  -اصفهان

 6و 5واحد  2طبقه 

  
 ( 031)  36269353 - 36272418  : تلـفـن 

 ( 031) 36273924 نمـابـر :

  09131140825همراه:  

 

 WWW. TAHVIEHIRAN.COM   :سـایت

   INFO@TAHVIEHIRAN.COM    :ایمیـل
 

Offline                                                        Online             
  

 
 
 
 
 
 
 

 

Word Of Fresh Air… 

 مین کننده سیستم های تهویه مطبوع در ایران أتهویه ایران ت

http://goog_1954406400/
http://tahviehiran.com/
mailto:info@tahviehiran.com

