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 تولید و تامین تجهیزات•

 نصب و راه اندازی•

 تست و ارزیابی•

 آموزش•

 پشتیبانی و تعمیر و نگهداری•

 خدمات پس از فروش•

 طراحی و مهندسی

انجام پروژه های 
EPC 
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 ؛ تاسیس شرکت1373

 ؛ 1376-1374
طراحی و تولید سیستم های  

 ثبات حادثه و خطا

 ؛1379-1377
 توسعه دیتاالگر

 ؛1382-1380
و   DAQطراحی سیستم های    

 پردازش سیگنال

 ؛1385-1383
 اتوماسیون صنعتی  

 ؛  1388-1386
 اتوماسیون پست برق

تاسیس شرکت فن آوران به عنوان  
شرکت تابعه و فعال در زمینه پروژه های  

EPC   برق صنعتی 
 

 ؛  1391-1389
توسعه فعالیت در زمینه نفت،  

 گاز و فوالد

 ؛  1394-1392
 تامین تجهیزات ابزار دقیق
 ساخت برد های الکترونیک
تامین و اجرای شبکه های  

 صنعتی
 

 رویکردهای آتی؛ 
 همکاری با شرکت های خارجی

 ایده پردازی برای کارخانه های نفت و گاز و فوالد
 



 مهندسی؛ تهیه ابزار دقیق و تجهیزات صنعتی، خدمات بردهای الکترونیکخدمات 
 

 ، ثبات خطا و ثبات واقعهDAPو  DAQسیستم های اتوماسیون قدرت؛ 
    

 کنترل و نظارت، دیتاالگرفرآیند ؛ اتوماسیون 



1 

2 

3 

 مهندسی تفصیلی و پایه

 خدمات مشتری محور

عرضهبازاریابی، تحقیق و بررسی   



 مدیریت

تولید بخش  

قرارداد های  
داخلی و 
 خارجی 
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امیر محمدی
مدیر بازرگانی

مجید خوشنما
مدیر فنی مهندسی

مجید همتی
مدیر عامل



 ؛1373
 تاسیس دفتر شرکت

 ؛1380
 فضای کارمترمربعی  900توسعه 

 ؛1387
تاسیس شرکت فن آوران 

 اصفهان به عنوان شرکت تابعه

 ؛1395
اختصاص ساختمان مجزا به مساحت 

 فنی مهندسیمترمربع به بخش  600

 ؛1394
تاسیس شرکت آرانکس در 

به عنوان دفتر مجارستان 
 اروپایی شرکت

 ؛1396
(  در دست ساخت)افتتاح کارگاه صنعتی 

 مترمربع 2000به مساحت 
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 بخش فنی مهندسی 21

 

 و بازاریابیتدارکات، اداری 

 

 خدمات مهندسی تولید و خدمات پس از فروش

 



 تولید

 مهندسی

 بازاریابی

 فنی

 تحصیالت کارکنان
 

0: کارشناس ارشد  
4: کارشناس   
6: کاردان  
4: دیپلمه  

 3: کارشناس ارشد
 14: کارشناس

 0: کاردان
 0: دیپلمه

4: کارشناس ارشد  
24: کارشناس  

2: کاردان  
0: دیپلمه  

 1: کارشناس ارشد
 10: کارشناس

 7: کاردان
 3: دیپلمه



 صنعت برق 84%

 خدمات مهندسی و اتوماسیون فرآیند 16%

 صنعت برق  64%

 خدمات مهندسی و اتوماسیون فرآیند  36%

 صنعت برق 56.4%

 خدمات مهندسی و اتوماسیون فرآیند 43.6%

 صنعت برق  35.6%

 خدمات مهندسی و اتوماسیون فرآیند  64.4%

 صنعت برق  35%

 خدمات مهندسی و اتوماسیون فرآیند  65%
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 خالصه درآمد
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 خدمات ما
 طراحی و تولید، اتوماسیون صنعتی، پردازش سیگنال،

 سیستم های مانیتورینگ و کنترل

 بخش بازرگانی

 بخش تولید

 خدمات مهندسی

 نفت و گاز
 برق و الکترونیک

 صنعت فوالد

 برق الکترونیک
 پست و توزیع

 نفت و گاز
 فوالد

 صعت خمیر کاغذ و کاغذ

 ابزار دقیق و سیستم های کنترل 
   LVتجهیزات الکتریکی 
 شبکه های صنعتی

سیستم های کنترل کیفی محصوالت 
 صنعت فوالد

 ثبات و دیتاالگر
 سیستم های اتوماسیون پست برق

 و هشدار D&Qسیستم های 

 EPCپروژه های 

 الکترونیکیخدمات بردهای 
 طراحی و پیاده سازی مبدل های پروتکل



 صنعت  
 نفت و گاز

شرکت پاالیش نفت  •
      (EORC)اصفهان

 
شرکت پاالیش نفت •

     (BAORCO)بندرعباس
 

شرکت پاالیش نفت •
 (KORC)کرمانشاه

 
 پاالیش نفت امام خمینی شازند•

 
 پتروشیمی فجر•

 
 (NIOC )شرکت ملی نفت ایران•

 
شرکت ملی پخش فرآورده های  •

 (NIOPDC )نفتی ایران
 

 شرکت نفت و گاز اروندان•
 

 شرکت پاالیش گاز فجر جم•
 
 شرکت تولید نفت و گاز گچساران•

 صنعت
 فوالد 

  مبارکه فوالد شرکت•
 (MSC )اصفهان

 
 اصفهان آهن ذوب شرکت•
 
 هرمزگان فوالد شرکت•
 
 ملی فوالد صنعتی گروه•

 ایران
 
 ایران آلیاژی فوالد شرکت•

 صنعت
 برق 

 برق های شرکت همه•
 ایران در ای منطقه

 
 برق های پست اغلب•

 ایران در نیروگاهی
 
 برق پستهای از برخی•

 همسایه کشورهای در

 
 

 سایر صنایع

 کاغذ و چوب صنعت•
 مازندران

  
 ماشین تولیدکنندگان•

 CNC های

 
 آلومینیوم مجتمع•

 المهدی

 مراجع



 نقشه توزیع
 محصوالت ما                      



 وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران

 )%(رشد اقتصادی ساالنه در ایران 

دیاگرام سرمایه گذاری در صنعت 
 نفت ایران
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 اکوسیستم
کارکسب و    

 اکوسیستم کسب و کار

INDEV: کنترل و  گیری اندازه سیستم 
  در ورق و مسطح محصوالت برای  کیفیت
 مختلف صنایع

MOXA : صنعتی، های شبکه های سیستم 
 شبکه اتوماسیون
ORING : صنعتی، های شبکه های سیستم 
 شبکه اتوماسیون

 دولتی های شرکت
  کارخانه گاز، انتقال پاالیش، پتروشیمی، 

 برق
 غیردولتی های شرکت
 کاغذ و چپب کارخانه
 فوالد صنعت

 سیمان کارخانه

TNT 
DHL 

 حمل و نقل دریایی
 حمل و نقل هوایی

ABB 
SIEMENS 

HOPF 
ELTOMATIC 

ANYBUS 
PALL , ENDRESS & 

HAUSER 
SCHNEIDER ELECTRIC 

OMRON, PHOENIX 



 (Swot analysis)ارزیابی موقعیت شرکت 

 نقاط ضعف نقاط قدرت

 فرصت ها مخاطرات

 خود
 ارزیابی

بهره گیری از کارشناسان  •
 متخصص

عضویت در وندر لیست •
 صنعت نفت و گاز

  

سیاست های جدید دولت در صنعت •
 نفت و گاز

 ضرورت احیا صنعت نفت•

 تحریم های بین المللی•

 تورم•

درصد پایین پردیسان از سهم •
 بازار صنعت نفت و گاز



EXAMPLE TEXT EXAMPLE TEXT EXAMPLE TEXT 

2013 

 مجوز ها و گواهینامه ها
 در ایران برخورداری از گواهینامه ها برای تولید و عرضه محصوالت  در صنایع ضروری هستند  

 و بر این اساس پردیسان مفتخر به دریافت گواهی های ذیل می باشد 

 مجوز تاسیس

مرکز تحقیقات  
 صنعت و معدن

انجمن خدمات 
مهندسی 

گواهی   اصفهان
 همکاری

انجمن شرکت 
اتوماسیون  

 صنعتی

 گواهی تاسیس

برای طراحی،  
 تولید و مونتاژ

 گواهی های ایزو



 پردیسان در یک نگاه



 پردیسان در یک نگاه



 info@pardisan-co.com :نشانی الکترونیک www.pardisan-co.com :وب سایت
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 تماس با ما
WWW.PARDISAN-CO.COM 

 
 مجید همتی :مدیرعامل

 CO.COM-INFO@PARDISAN: ایمیل 
 

 امیر محمدی :مدیر بازرگانی
  CO.COM-MOHAMMADI@PARDISAN: ایمیل 

 
 مجید خوشنما :مدیر فنی

  CO.COM-KHOSHNAMA@PARDISAN: ایمیل 
 

 مژگان ابوتراب :مدیر تامین تجهیزات
  CO.COM-ABOOTORAB@PARDISAN: ایمیل

                     PRS.TRADEINFO@GMAIL.COM 
 

 00 777 333 31 98+ :تلفن

           00 776 333 31 98+ :فکس
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