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 :معرفي شركت

شرکت مهندسی تهویه نوین ایرانیان دارای بیست سال سابقه مدیریتی ، فعالیت در زمینه مشاوره طراحی ، فروش و اجرای 
متشکل از نیروهای متخصص و سیستم های سرمایش و گرمایش ، تاسیسات و تهویه مطبوع با کادری مجرب از مهندسین ، 

 .آماده ارائه خدمات نوین مهندسی به هموطنان در سراسر کشور می باشد 

ارائه محصوالت با کیفیت و عملکرد مطلوب ،  این شرکت برآن است تا با حرکت موثر در تحقق بخشیدن به مشتری مداری ،
 .شتریان خود را جلب نماید رضایت م، هزینه بهینه و ارائه خدمات پس از فروش در حداقل زمان 

فعالیت  ،مطبوعدر صنعت تهویه  قطبشرکت فنی و مهندسی تهویه نوین با هدف توسعه فعالیت ها و تبدیل شدن به یك 
واحد خدمات فنی متشکل از چند زیر گروه گسترش داد و با عنایت و توجه خداوند متعال توانسته است  های خود را با توسعه

 .ا به انجام برساند ژه های موفقی ر پرو

رضایت کارفرماهای گذشته و کنونی گواه مدعای ما است، چرا که این شرکت همواره بر این باور می باشد که سه عامل 
مهارت، سرعت و تعهد بیشترین تاثیر را بر رضایت مشتریان در حوزه اجرا خواهد داشت و خوشبختانه ما موفق شده ایم در 

 .این سه عامل را رعایت کنیمتمامی پروژه های اجرایی 

 

 شركت فني و مهندسي تهويه نوين ايرانيان 

 

 

 

 و اداریواحد مالی واحد فروش                              واحد خدمات فنی                                

 

 

 گروه خرید تجهیزات         گروه تعمیرات و نگهداری         گروه اجرایی               ی                       گروه طراح     

 

 

 



 

 :شركت در حوزه فروشمهمترين فعاليت ها و خدمات 

 از جمله فروش انواع تجهیزات سرمایشی تراکمی و جذبی -1

 چیلر هواخنك 

 چیلر آب خنك 

 مینی چیلر 

 فن کویل 

 داکت اسپیلت 

 تجهیزات گرمایشی با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت مهندسی خرید -2

 مهندسی خرید تجهیزات لوله کشی، لوله و اتصاالت با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت -3

 ...ندسی خرید تجهیزات مکانیکال، پمپ، بوسترپمپ و مه -4

 

 :مهمترين فعاليت ها و خدمات شركت در حوزه خدمات فني

 ( آب و فاضالب)طراحی و اجرای تاسیسات بهداشتی  -1

 ...(رادیاتور و  داکت اسپیلت، چیلر، فن کویل،)طراحی و اجرای سیستم های تهویه مطبوع  -2

 طراحی و اجرای سیستم های حرارت مرکزی و موترخانه -3
 طراحی و اجرای کانال تهویه و اگزاست -4

 طراحی و اجرای تاسیسات سرمایشی و گرمایشی صنعتی -5

 طراحی و اجرای استخر، سونا وجکوزی  -6

 ...و نگهداری سیستم های مرکزی سرمایشی، موتورخانه، استخر وتعمیرات  -7

 مشاوره و مهندسی خرید کلیه تجهیزات تاسیساتی  -8

 

 

 

 

 



 :استانداردهاي كاري

مشتریان محترم با شناخت در ادامه معرفی شرکت الزم میدانیم اشاره ای به استانداردها و معیارهای کاری شرکت بنماییم تا 
 .ب پیمانکار تاسیسات خود بپردازند و پس از انتخاب دیگر دغدغه کیفیت و زمان نداشته باشندکامل تر و دید بازتری به انتخا

 :طراحي

های مباحث دهمچنین استاندار  ASHRAEو  CARRIER وع بدر طراحی و محاسبات تمامی استانداردهای تهویه مط
 . مقررات ملی ساختمان  رعایت می شوند 11و16و14

 بعدی توسط 3همچنین نقشه های موتورخانه به صورت برای تسهیل و افزایش سرعت و کیفیت اجرایی نقشه های جزییات و 
 .که نتیجه کار را متفاوت از سایرین می سازدطراحان این شرکت انجام می شود 

طرف این شرکت با در نظر گرفتن دو عامل فنی و اقتصادی بودن طراحی طرح بهینه ارائه  در طراحی های صورت گرفته از
 .می شود تا ضمن برآورده کردن نیازهای پروژه، از افزایش بی رویه هزینه و تحمیل هزینه اضافی جلوگیری شود

 



 :اجرا

آموزش دیده همواره در دستور کار می باشد در اجرای پروژه های اجرایی این شرکت استفاده از نیروهای متخصص و متعهد 
 .چرا که اعتقاد ما بر این است تمام کننده کار ،همان بازوهای اجرایی می باشند

همچنین نیروهای اجرایی به طور مداوم تحت آموزش فنی قرار می گیرند تا با تمامی استانداردهای نقشه خوانی و اجرایی آشنا 
 .استانداردهای اجرایی ما را در بخش های مختلف میبینید لذا در زیر نمونه هایی از .شوند

 

 روش نصب فن کویل در تهویه نوین           روش ساپورت زنی در تهویه نوین                                     

   
                      در تهویه نوین روش نصب شابلون شیرآالت                    روش نصب کندانسور در تهویه نوین                 

 

 

 

 



  :پروژه هاي اجرا شدهنمونه هايي از 

 .از آنجا که تعدد پروژه ها در این معرفی نامه مختصر نمی گنجد خالصه ای از پروژه ها ارائه می شود

 پروژه مسكوني آقاي كاشاني :نام پروژه

 آقاي كاشاني :نام كارفرما

 خيابان آرارات -بزرگراه كردستان :آدرس پروژه

 8338 :سال اجرا

 :خدمات ارائه شده

 طراحي و اجراي كامل تاسيسات مكانيكا شامل

 تاسيسات بهداشتي

 (داكت اسپيلت)تاسيسات گرمايشي و كانال

 اطفاي حريقتاسيسات 

 تاسيسات گازرساني

 

 
 
 

 
 



 
 اقدسيه -پروژه مسكوني دكتر آقاهادي :نام پروژه

 دكتر عطاپور -دكتربهمن آقاهادي :كارفرمانام 

 اقدسيه، ميدان ارتش، كوچه ندا :آدرس پروژه

 8330 :سال اجرا

 :خدمات ارائه شده

 طراحي و اجراي كامل تاسيسات مكانيكال شامل

 تاسيسات بهداشتي

 (ميني چيلر و فن كويل) تاسيسات تهويه مطبوع

 موتورخانه مركزي چگالشي

 تاسيسات اطفاي حريق

 تاسيسات گازرساني

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 سيستم خنك كاري مركز داده گيالن  :نام پروژه

 شركت بهين ريزكو :نام كارفرما

 رشتف گلسار، ساختمان فناوري اطالعات اداره پست :آدرس پروژه

 8333 :سال اجرا

 :خدمات ارائه شده

 طراحي و اجراي سيستم خنك كاري مركز داده

 سرمايشيطراحي و اجراي موتورخانه 

 نصب و راه اندازي چيلر هاي هوا خنك
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 مجتمع مسكوني الدن  :نام پروژه

 مهندس مهدي خزاعي :نام كارفرما

 فرمانيه، كوچه الدن، نبش نوريان :آدرس پروژه

 8333 :سال اجرا

 :خدمات ارائه شده

 طراحي و اجراي كامل تاسيسات مكانيكال شامل

 بهداشتي و اگزاستتاسيسات 

 تاسيسات تهويه مطبوع

 موتورخانه مركزي

 موتورخانه استخر

 نصب و راه اندازي ميني چيلرها

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجتمع مسكوني آقاي عزيزي  :نام پروژه

 آقاي عزيزي :نام كارفرما

 شمس آباد، خيابان افتخاريان، كوچه مريم :آدرس پروژه

 8333 :سال اجرا

 :شده خدمات ارائه

 (چيلر و فن كويل)طراحي و اجراي تاسيسات تهويه مطبوع

 طراحي و اجراي موتورخانه سرمايشي

 

 


