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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 معرفی شرکت، زمینه فعالیت، ویژگی محصوالت

هاي جديد آوريدف معرفي فنرسیدن به خودکفايي همواره آرزوي قلبي ملت ما بوده است. در همین راستا با ه

 شرکت ؛مهندسي هاي يکپارچه و توانمندگروهتشکیل و  صنعتيهاي پیچیده سازي مجموعه ، بوميصنعتي

 .گرديد تأسیس 8312در سال  میالدصنعت وران آفن مهندسي

اندازي نصب و راه ،مديريت پروژه  ،هاي سازماني خود در زمینه تدوين تکنولوژي با قابلیتاين شرکت 

 .خويش را آغاز نموده است فعالیتصنعتي  تجهیزاتو تعمیرات و نگهداري آالت پیچیده و مدرن ماشین

از و محدوديت زمین در کالن شهرهاي ايران  معضل پارکینگ خودرو يپیش بین با توجه به شرکت پس از آن

 واردهاي تمام مکانیزه پارکینگ طراحي و احداث براي انتقال تکنولوژي ژاپن  MPEبا شرکت 8311سال

آوران صنعت میالد فن، شرکت توانمندي اين شرکت توسط شرکت مذکور دپس از تأيی شده کهمذاکره 

به توافق از فروش در ايران و خاورمیانه  پستولید و فروش و انجام خدمات  در زمینهکار به عنوان همتوانست 

میالد با هدف آوران صنعت و بدين ترتیب شرکت فن نمايدقرارداد همکاري منعقد  18و در سال دست يافته 

حمل و نقل و  زمانسا ،با همکاري شهرداري تهرانموفق گرديد تمام مکانیزه هاي توسعه پارکینگگذاري جديد 

 8311ارديبهشت  88در تاريخ نمايد، که بدين ترتیب اي را آغاز هاي مربوطه فعالیت گستردهترافیک و سازمان

آوران و شرکت فن ژاپن MPEبین سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران و شرکت  سه جانبه نامهتوافق

اولین و  از و بهره برداريساخت  توفیق به گرديد. و جاي پارک منعقد 22،222صنعت میالد جهت فاينانس 

جاي پارک در خیابان ايرانشهر تهران براي معاونت حمل و  881بزرگترين پارکینگ تمام مکانیزه ايران با ظرفیت 

  .نائل آيد 8332در سال ژاپن MPE نقل شهرداري تهران و تحت لیسانس شرکت 
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 CNCت اين نوع پارکینگ که در واقع يک نوع روبوت هوشمند و ماشین اي از خصوصیات و امتیازاخالصه ذيالً

 گردد:با چهار درجه آزادي است تقديم مي

 هاي با مساحت کم قابل اجراست.در زمین -8

 زمین اجرا شود.و شکل اين قابلیت را دارد که در هر شرايط  -2

 آن تغییري ايجاد شود، قابل اي و معماريها بدون آنکه در سیستم سازهها و مجتمعدر داخل ساختمان -3

کند دهد به عبارت ديگر اين سیستم اين امکان را ايجاد ميدو برابر افزايش مي تارا پارکینگ اجراست و ظرفیت 

 را داشته باشید. که استفاده کارآمد از فضا با بهترين طراحي ممکن

رار در محل پارک و بالعکس حداکثر سرعت: ورود خودرو از زمان تحويل آن به پارکینگ تمام مکانیزه تا استق -1

 باشد.دقیقه مي 8:32

 درو در نهايت نرمي بدون هیچ صداي مزاحميترين سیستمي که براي حرکت يک خوسرعت و سکوت: سريع -5

 مزاحمت نصب کرد. ايجاد توان در جوار واحدهاي مسکوني بدونکند. بنابراين سیستم را ميحرکت مي

تانداردهاي کشور ژاپن طراحي و ساخته شده است که مجوز و تأيیديه از مجموعه اين پارکینگ براساس اس -8

در ISO21500:2012   د ختراعي ثبت شده و بر طبق استانداروزارت راه و ساختمان ژاپن با دهها اثر ا

 باشد.از آن جمله مي اجراي پارکینگ مکانیزههاي زمینه

 گیرد.هاي توافقي را نیز در بر ميگارانتي با زمان کهباشد نگهداري و خدمات پس از نصب با اين شرکت مي -1
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 ساختار مدیریتی

 خاص( آوران صنعت میالد )سهاميشرکت مهندسي فن  نام شرکت :

 8312  سال تأسیس :

 ريال 8،222،222،222سرمایه ثبت شده: 

 

 سهامداران :

 آقاي مهندس محسن افراسیابي 

 آقاي دکتر محمد سعید سپاسي 

 ه افراسیابيخانم ريحان 

   فاطمه افراسیابيخانم 

 خانم معصومه غالمعلي زاده 

 

 :اعضاء هیئت مدیره 

 افراسیابي آقاي محسن 

  فاطمه افراسیابيخانم 

 خانم معصومه غالمعلي زاده 

 

 :رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

 خانم معصومه غالمعلي زادهرئیس هیئت مديره : 

 مديرعامل: مهندس محسن افراسیابي 
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 های شرکتانمندیتو

 باشد. سال در صنعت قادر به ارائه خدمات ذيل در سطح استاندارد و مطلوب مي 28اين شرکت با سابقه مفید بیش از 

 

 هاي فلزيطراحي و محاسبه و ساخت انواع سازه -

Manufacturing of Structure and Steel Design, calculation 

 

 و شاتل و آسانسور خودرو اورسرلیفتر و ترطراحي و ساخت ماشین مخصوص  -

Design and Manufacturing of Special machine for line auto parking 

 

 مکانیزهتجهیزات آسانسور و پارکینگ  و کنترل کیفیت تدوين تکنولوژي تولید -

Quality Control and Production of lifters equipments   

 

  ولید و کنترل پروژهتهیه نرم افزار براي امور مهندسي و ت -

Planning, Scheduling, Project Management, Software development  

 

 پارکینگ تمام اتوماتیک براساس استاندارد روز جهان ي و تصنعساخت و تولید انواع تجهیزات  -

Manufacturing &Production of Equipments for automatic parking Systems 
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 ژاپن M.P.Eرارداد نمایندگی انحصاری ق
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

      تفاهم نامه سه جانبه با سازمان ترافیک شهرداری تهران
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي تواند براساس تفاهم نامه فوق از طريق فاينانس منابع مالي مورد نیاز پروژهآوران صنعت میالد ميشرکت فن

 پارکینگ مکانیزه را تأمین نمايد.
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 

 

 چارت سازمانی شرکت فن آوران صنعت میالد      
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 کادر مدیریتی و تخصصی

 سابقه کار سمت مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 سال 32 مدير عامل مکانیک کارشناسي ارشد محسن افراسیابي 8

 سال 25 معاون مهندسي دکتراي مکانیک محمد سعید سپاسي 2

 سال 32 معاون طرح و برنامه ايعدکتراي صن هادي فرجام 3

 سال 25 معاون بهره برداري الکترونیک مهندس لقدجعفر صد 1

 سال 1 مالي و رئیس هیئت مديره معاونت کارشناسي حسابداري معصومه غالمعلي زاده 5

 سال 32 مدير پروژه مهندس معماري آريس میکائیلي 8

 سال 32 مدير پروژه مهندس متالوژي علیرضا سعادت پناه 1

 سال 28 مدير پروژه مهندس عمران مجید همداني 1

 سال 82 پروژهمدير  مکانیک کارشناسي حسین میرمالکامیر 3

 سال 25 مهندسي فروشمدير  مهندس صنايع حمید تقي پور 82

 سال 22 مدير ساخت و تولید کارشناسي مکانیک حسین هشترودي 88

 سال 5 اداريمدير مديره و عضو هیئت  کارشناسي  فاطمه افراسیابي 82

 سال 32 ايمنيکارشناس  مهندس ايمني جعفر مرادي 83

 سال 88 مشاور برنامه ريزي صنايع کارشناسي ارشد سعید تکبیري 81

 سال 1 سیويل -مهندس ناظر  کارشناسي ارشد معماري محمدرضا خانعلي 85

 سال 22 مشاور فني کارشناسي ارشد مکانیک منصور قضات 88

 سال 3 فنيکارشناس ارشد  کارشناسي ارشد الکترونیک فاطمه محمديان 81

 سال2 کارشناس فني مکانیک کارشناسي محمدصالح صداقت 81

 سال 2 کارشناس فني کارشناسي الکترونیک سهیل کمالي 83

 سال 3 تکنسین تعمیرات الکتروتکنیک تکنسین میالد ترکمان 22

 سال 3 سرپرست بهره برداري کالکتروتکنی تکنسین رامین قرباني 28

 سال 81 سرپرست شبکه ITکارشناسي  محمدعلي عاشوري 22
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

  

 های انجام شدهپروژه

Main Products & Project 
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 ساخت و نصب انواع سازه فلزيموضوع : 

 گروه مسکن عرش کارفرما :

 متر 82ي سازه تا ارتفاع تن برا 3122حمل و نصب انواع سازه فلزي به وزن  ساخت و شرح  :

  8312تاریخ شروع : 

 8312تاریخ پایان  : 

         ايران –تهران محل اجرا    : 
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

مونتاژ براسااس   و نوع از تجهیزات حمل شامل انواع قید و بندهاي حمل 21تدوين تکنولوژي و تولید  موضوع :

 هیزات حمل با سیستم تعلیق فنري و بادي با تجهیزات مربوطهسفارش مخصوص و تج

  سروي(صنايع حمل ريلي )شرکت مهندسي ايمنشرکت  کارفرما :

 8312تاریخ شروع :  

  8312تاریخ پایان  :  

 ايران –تهران اجرا   :  حلم 
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 ساخت باکس پالت فلزي : موضوع

 )توگا( ايران شرکت توربین گازيکارفرما  : 

 8312تاریخ شروع : 

  8313 تاریخ پایان   :

  ايران – کرجاجرا   :  حلم
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 آالت آالت و نصب ماشینهاي فلزي و قطعات پوششي اطراف ماشینساخت و نصب سازهع : موضو

 ي ايرانآالت و تأسیسات شرکت توربین گازو تعمیر و نگهداري کلیه ماشین

 )توگا(  شرکت توربین گازي ايران کارفرما :

 8313تاریخ شروع : 

  8315تاریخ پایان  : 

  ايران – کرجاجرا    :  حلم

 

 

EEEEE! 
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 پارکینگ مکانیزه ایرانشهرپروژه 

 روخود 881اندازي پارکینگ مکانیزه ايرانشهر با ظرفیت ساخت و نصب و راهع : موضو

 ترافیک شهرداري تهرانحمل و نقل و سازمان  کارفرما :

 ژاپن M.P.Eشرکت  مشاور:

 8311ارديبهشت   تاریخ شروع :

 8313 اسفند :تاریخ پایان

  ايران -تهران اجرا    :  حلم
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 آسانسور خودرو جمپروژه 

 سانسور خودروآاندازي ساخت و نصب و راهع : موضو

 ساختمان جم کارفرما :

 ژاپن M.P.Eشرکت  مشاور:

 8333 ديتاریخ شروع :  

 8331 خرداد :تاریخ پایان

 ايران –تهران اجرا    :  حلم
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 اجراییهای پروژه

Executive projects  
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 پروژه مجتمع تجاری اداری پارس

 خودرو 135با ظرفیت  پارس گ مکانیزهاندازي پارکینو راه نصب ،ساخت ، طراحي ع : موضو

 شرکت ساريا کارفرما :

 ژاپن M.P.Eشرکت  مشاور:

 8333 بهمنتاریخ شروع :  

 8335 بهمن :تاریخ پایان

  ايران -تهران اجرا    :  حلم

 

 

 سقف بلند معمولی نوع ماشین

 mm 5100 mm 5100 طول

 mm 1850 mm 1850 عرض

 mm 2000 mm 1550 ارتفاع

 mm 2500 mm 2000 وزن

 گنجایش
 خودرو 135 خودرو 360

 خودرو 495

 80m/min سرعت باالبر

 30m/min سرعت جابجایی

 40m/min سرعت تراورسر

 اتوماتیک با کارت اعتباری روش راه اندازی

 منبع برق
AC220V/200V60Hz/50H 

 سه فاز
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 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 بخارستپروژه مجتمع تجاری اداری 

 خودرو 822با ظرفیت  بخارست اندازي پارکینگ مکانیزهو راه بنص ،ساخت ، طراحي ع : موضو

  معتمدزادهآقای دکتر  کارفرما :

 ژاپن M.P.Eشرکت  مشاور:

 8333 اسفندتاریخ شروع :  

 8331 اسفند :تاریخ پایان

  ايران -تهران اجرا    :  حلم

 

 سقف بلند معمولی نوع ماشین

 mm 5100 mm 5100 طول

 mm 1850 mm 1850 عرض

 mm 2000 mm 1550 ارتفاع

 mm 2500 mm 2000 وزن

 گنجایش
 خودرو 16 خودرو 84

 خودرو 100

 40m/min سرعت باالبر

 10m/min سرعت جابجایی

 40m/min سرعت تراورسر

 اتوماتیک با کارت اعتباری روش راه اندازی

 منبع برق
AC220V/200V60Hz/50H 

 سه فاز



 63 از 62 صفحه                                                             الدیرزومه شرکت فن آوران صنعت م

 

 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 قلهکپروژه مجتمع تجاری اداری 

 خودرو 58با ظرفیت  قلهک اندازي پارکینگ مکانیزهو راه نصب ،ساخت ، طراحي ع : موضو

 آقای مهندس شیرازیان کارفرما :

 ژاپن M.P.Eشرکت  مشاور:

 8333 اسفندتاریخ شروع :  

 8331 اسفند :تاریخ پایان

 

 

 

 

 

 

 سقف بلند معمولی نوع ماشین

 mm 5000 mm 5000 طول

 mm 1850 mm 1850 عرض

 mm 2000 mm 1550 ارتفاع

 mm 2500 mm 2000 وزن

 گنجایش
 خودرو 12 خودرو 44

 خودرو 56

 60m/min سرعت باالبر

 30m/min سرعت جابجایی

 40m/min سرعت تراورسر

 اتوماتیک با کارت اعتباری روش راه اندازی

 منبع برق
AC220V/200V60Hz/50H 

 سه فاز



 63 از 66 صفحه                                                             الدیرزومه شرکت فن آوران صنعت م

 

 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 ت فالت قارهپارکینگ مکانیزه نفپروژه 

 خودرو 212با ظرفیت  نفت فالت قاره اندازي پارکینگ مکانیزهو راه نصب ،ساخت ، طراحي ع : موضو

 شرکت نفت فالت قاره کارفرما :

 ژاپن M.P.Eشرکت  مشاور:

 8338 اسفندتاریخ شروع :  

 8331 اسفند :تاریخ پایان

 

 

 

 

 سقف بلند معمولی نوع ماشین

 mm 5100 mm 5100 طول

 mm 1850 mm 1850 عرض

 mm 2000 mm 1550 ارتفاع

 mm 2500 mm 2000 وزن

 گنجایش
 خودرو 32 خودرو 208

 خودرو 240

 60m/min سرعت باالبر

 30m/min سرعت جابجایی

 40m/min سرعت تراورسر

 تایی 01صفحه کلید  روش راه اندازی

 سه فاز AC220V/200V60Hz/50H منبع برق



 63 از 64 صفحه                                                             الدیرزومه شرکت فن آوران صنعت م

 

 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 



 63 از 65 صفحه                                                             الدیرزومه شرکت فن آوران صنعت م

 

 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 



 63 از 63 صفحه                                                             الدیرزومه شرکت فن آوران صنعت م

 

 الدیشرکت فن آوران صنعت م

 اارتباط با م

 

 دفتر مرکزی

 طبقه اول ،81پالک  ،باقرخانتهران، خیابان  آدرس: 

 88381558-88381555تلفن: 

 88131322 بر:نما

 info@fmilad.ir  :پست الکترونیک

  www.fsmilad.irوب سايت : 


