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45شماره  -1400ماه سال  خرداد  پیام فن اندیش    
 خبرنامه داخلی شرکت پیشگامان فن اندیش تهران   

 
 اطهع    همکاران گرامی؛ احتراماً، بدینوسیله بهه        -1

 منظهور   شرکت فن اندیش به     میرساند،  عزیزان  شما

   در  رقهابهتهی     تهوان   و افهزایهش     بالقوه  ایجاد ظرفیت 

 ههای   با شرکت   را  خود  های اجرائی، همکاری    پروژه

 حوزه انرژی های تهجهدیهد        در  تجربه  با  و  متخصص

رهصهههان   شهههرکهههت  ههههای  نههها   بهههه  پههه یهههر

www.Rahsunco.com  گههنههون    شههرکههت   و

www.geongroup.de .آغاز نموده است 

 زحهمها     از  را  خهود   سهاها     مراته    بدینوسیله  -2

خهانهم     ارزشمند سرکار خانم لیع فضلی و سهرکهار         

اعضاء محتر  گروه تحریریه      بعنوان  که  ملیحه اسدی 

موثر داشهتهنهد        همکاری  نامه،  از ابتدای انتشار پیا    

 جهنها     همچنین حضهور     صمیمانه اعع  می داریم. 

 گهروه   جهدیهد    عضهو   اوانی را بعنهوان     آقای علی رضا  

 تبریک عرض می نماییم.  اندیش تحریریه پیا  فن



  2صفحه 

 پیام فن اندیش   
1400خرداد سال  45شماره    

             

  
 

   

         پههروژه   Fixed Materialخههریههد  تههکههمههیهه    -1

 پهروژه   رنگ  اینچ( و تامین  11و  12، 11های  )لوله 

 بخش تدارکا  و تامین کاال در
مهخهازن          بهیهن    Road Cross  اجرای عملهیها      -2

01 -02  
بین مخازن  Road Cross اجرائی  انجا  عملیا    -3

01 – 50  
شهرقهی     رمپ خارجی ضلع جنو      اجرای  عملیا   -5

  01مخزن 
)بهیهن      اجرای رمپ های داخهلهی        شرو  عملیا    -0

 ( 03،05-34،51مخازن 
 

   
          

 
تراز   ریزی سقف   بتن  -1

 بهههههلهههههو   + 12/31

Bساختمان تاالر شهر  
 ههای   نص  سهتهون      -2

  تاالر شهر ساختمان فلزی کاذ 
تهسسهیهسها        حفاری مسیر لوله های و عملیا        -3

  مکانیکی عرصه میدان
اجرای تسسیسا  برقی سرویس های بهداشهتهی          -5

  عرصه میدان
عهرصهه     روشهنهایهی     تیرههای   فونداسیون  اجرای  -0

  میدان
ههای    آرماتوربندی و قال  بندی تیرها و ستهون         -1

  سازه تاالر شهر
  اجرای بتن مگر آ  نمای پله مشاهیر -7
  اتما  بلو  چینی سرویس های بهداشتی -8
 تخری  کف واحدهای تجاری -4

 

   
           

   
 و استقهرار   جانمایی  های  رفع نواقص و عد  انطباق -1

 های فردوسی آتش نشانی ساختمان کاسول های
های ساختمان ههای    اسایلیت  تعمیرا   و  سرویس  -2

 فردوسی
اداری در    تغییر دکوراتیو و پارتیشن بندی فضاهای       -3

های کریمخان، مطهری و سهاخهتهمهان            ساختمان
 فردوسی 3شماره 

کهنهنهده          خهنهک    بهر    تعمیرا  الهکهتهروپهمهپ         -5
 و  تعویض  و همچنین   ساختمان های ونک و ارمغان    

آبرسهانهی     و  معرد  نص  الکتروپمپ های ساختمان   
 محوطه شرق باغ

      شهمهاره    موتورخانهه سهاخهتهمهان         5S انجا  امور -0

 یک فردوسی
تهراکهمهی         چهیهلهرههای      انهدازی   راه  بازسهازی و     -1

 ساختمان توحید
 و عی  یابی فن کوئ  های سهاخهتهمهان            سرویس  -7

    انهدازی   راه  و  نصه    و همچنیهن    فردوسی  2  شماره
 های جدید کوئ  فن

روههای    راه  در  تهغهیهیهرا       و  اصعح روشهنهایهی       -8
 ساختمان ونک

بهاغ    شهرق   ایجاد پایاینگ پلی اتیلن در محهوطهه         -4
و         مهحهوطهه     سهبهز    فضهای   فردوسی جهت آبرسانی  

رایهزرههای     در  کشی پوش فیت جهت آ  باران  لوله
 ایجاد شده 

روشنایی فضهای   ایجاد پایاینگ پلی اتیلن جهت -11 
در محهوطهه    قارچی سبز محوطه و نص  چراغ های 

 شرق باغ
 ساختمان فردوسی محوطه تخری  سایبان های -11
 انتقال خطوط گازرسانی دایره توزیع -12
شهورههای     ساخت گاترهای استی  جههت کهف         -13

 موتورخانه های فردوسی
 

 پروژه نگهداری و تعمیرات بانک مرکزی
      

  
 01  تعهداد   تحقیق و بررسی فنی و ارائه مشخصا         -1

در   تجهیزا  آشازخانه جهت خریداری و نصه      قلم
 آشازخانه جدید بانک مرکزی

 511,111  آبهگهر     ههای   های دیهگ     تعویض پره   -2
در   گهاز   بهاالنسهر    نصه    و  کیلوکالری )دو دستگاه(    

 موتورخانه سوله های ورزشی
بها    تعویض کولرهای آبی قدیمی و جهایهگهزیهنهی            -3

کولرهای جدید فاقد تسمه و فولی دارای ترموستا         
 و     قهطهعها      کهاههش    در  سهازی   دیجیتال )بهیهنهه    

 مصرف انرژی(
اسهتهخهر      بهازسهازی    نظار  بر عملکرد پیمانهکهار       -5

سهونها     و  ساخت جکوزی آ  گر      سرپوشیده شام  
نهمهای     بهازسهازی    کشهی،   کشی و لوله    بخار، کانال 

 داخلی و رختکن
ههمهکهف      نقشه کشی سیستم اعع  حریق طبقهه        -0

     و  نهیهاز    مهورد   اجهنها     استخر سرپوشیده، بهرآورد   

 آماده سازی مقدما  فنی جهت اجرا

 121  تراکمهی   چیلر  بازسازی و راه اندازی اواپراتور      -1

 علو  بانکداری موسسه موتورخانه ساختمان تن
 

  

خار  کردن چیلرهای هوا خنک از مدار و آمهاده        -1
بهرداری    بهههره    جهههت    چهیهلهرهها      نگهههداشهتهن    

Emergency  
جهههت        تهاورهها    تست و آماده سازی کهولهیهنهگ          -2

 رسو  زدایی و شستشوی استرینرها 
و   تست و راه اندازی الکتروپمپ های خط چهیهلهد          -3

 بر  چیلرهای آ  خنک موتورخانه سرمایش 
بهر     خهط   شستشو و نظافت مداو  استرینهرههای        -5

 چیلرهای آ  خنک موتورخانه سرمایش
و   (  11KV)   برق دار نمودن خط فشار متهوسهط         -0

 مدار فرمان جهت آماده سازی و راه اندازی چیلرها 
چیلد چیلرههای     و  بر   خط  تست فلو سوئیچ های     -1

 آ  خنک 
شهمهاره     تست و راه اندازی چیلرهای آ  خهنهک           -7

  11و4
  تهوزیهع    بهرق   تهابهلهوههای     PM انجا  سهرویهس   -8

VFD,MCC,DB,MDB      و تهابهلهوههایMV 

مکانیکی بوستر پمپ های    PMمربوط به چیلرها و   
RO  آ  شر  و آبرسانی, 

 VFDتعویض فیلتر کلیه تابلوهای  -4

  Make upراه اندازی الکتروپمپ های -11

ثبت ساعت کارکرد بوستر پمپ های آبهرسهانهی            -11
 درایو   Graphical control Panel Displayاز

بابت انجا  سرویس های دوره ای و تعویض قطعها      
از   جلوگهیهری    و کنترل آنها جهت کارکرد یکسان و      

 استهع  نامتعارف
سهیهسهتهم       مهدار   از  خار  کردن کلیه بویلهرهها       -12

  5گرمایش بجز بویلر شماره 
در      شهده   ارجها    انجا  امور مربوط به کهارههای         -13

و   طبق چک لیست های ماهانه    CMMS   نر  افزار 
و   گزارش نواقص و اشتباها  در  شده در نر  افزار        

رسانی   بروز  برای  ها  ارائه اطععا  در مورد دستگاه    
 نر  افزار به دفتر فنی کارفرما

مه اکهره     و  1511پیگیری اسناد مناقصه سهال         -15
 انعقاد قرارداد جدید
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 شرکت آ  منطقه ای اصفهانکارفرما:  

  تاریخ شروع پروژه و مدت اجراء: 

 ماه 10بمد   1511فروردین

 مدیر پروژه:

 مهند  احسان عابدی 

 کیلومتری غر  شهرکرد بر     81در استان چهار محال بختیاری و در        نیروگاه برق آبی کوهرنگ     

 . مگاوا  و از نو  جریان روزمینی احداث شده است 34.3 ظرفیت به کوهرنگ 2روی تون  شماره 

باشد  ولت می  کیلو  3/1مگاواتی با ولتاژ      13.3هر یک از واحدهای این نیروگاه مجهز به ژنراتور          

کیلو ولت به     13گیگاوا  ساعت انرژی تولید نماید و از طریق پست             128که قادر است سالیانه     

 .شبکه سراسری متص  می شود

 11.7دقیقه و دبی      در دور 011 و عمودی محور با های این نیروگاه از نو  فرانسیس        توربین

 111,111 ذخیره سازی باالدست )هد پوند( به ظرفیت              مخزن باشند. می ثانیه بر مترمکع 

هد  نیروگاه، متر از   85متر با اختعف ارتفا         571طول تا  مخزن   متر و  12مترمکع  به ارتفا     

 که برای  است کشور در نیروگاه اولین کوهرنگ آبی نیروگاه .نماید می مورد نیاز توربین ها را تسمین   

 P.V.Cژئوکاماوزیت     نو   از  ممبران  ژئو  پوشش  از  آن  )هدپوند(  سازی  ذخیره  مخزن  بندی  آ 

از مصالح  منطقه بودن خیز زلزله و سرد بسیار های زمستان به با توجه آن بدنه و شده است استفاده

 جنس همگن طراحی شده است.

 تبریک مناقصات برنده: •
سرویس،   راهبری،  جهت  انسانی  نیروی  تسمین   -1

موتورخانه   گرمایشی،  موتورخانه  تعمیر  و  نگهداری

سرمایشی، پمپ خانه، مخازن آ  و آ  نماها در بازار          

 بزرگ ایران

 ارزیابی ها: •
 و  مکانیکی  تاسیسا   نگهداری  و  تعمیر  راهبری،   -1

 برقی ساختمان نگین بانک ساه

 بین شهری و شهری نوری فیبر کاب  اجرائی عملیا  -2

 در سراسر کشور

 ری تهیه و اجرای رینگ آ  آتش نشانی انبار نفت           -3

 pcبه روش 

 مناقصات: •
 صنعتی  غیر  های  ساختمان  تعمیرا   و  نگهداری   -1

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان

آزاد   منطقه  در  مهمانسرا  های  ساختمان  احداث   -2

 چابهار

تاسیسا    و  ها  ساختمان  نگهداری  و  راهبری  امور   -3

 بانک مرکزی  .ا.ا واقع در خیابان پاسداران

یک   پار   منطقه  پشتیبانی  و  عمومی  خدما    -5

 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پار 

بت     برای مراقبت از فرد مبتلت       

 ۴۲  در منزل رعتایتت      ۹۱کووید  

 نکل  ضروری است:
 تهههویهه     بیمار را در اتاقی جدا دارای تخت و بها           -1

 مناس  قرار دهید.

 فضاههای   و  داده  محدوده حرکت بیمار را کاهش      -2

 به حداق  برسانید. را مشتر 

 را  برای مراقبت از فرد مبتع به کرونا، شخهصهی           -3

ای یا نقص سیستم ایمنی ندارد،  بیماری زمینه  که

 انتخا  کنید.

کهاغه ی     ها آنها را با حولهه       پس از شستن دست     -5

 یکبار مصرف خشک کنید.

یها    ها پس از هر بار تما  با بیمهار          شستن دست   -0

 محیط انجا  شود.

اعضای خانواده در اتاق دیگری باشند و فهاصهلهه             -1

 الز  را با بیمار رعایت کنند.

در   و  قرار داده شهود     ماسک باید در اختیار بیمار      -7

 مواقع الز  آن را به صور  بزند.

در هنگا  معقا  با بیمار باید ماسک مهنهاسه              -8

 استفاده کرده و آن را لمس نکنید.

تهرشهحها       از تما  با مایعا  بدن، بخهصهو          -4

 کنید. دهانی، تنفسی و مدفوعی خودداری

را   آن  برای درآوردن ماسک استفاده شده بهنهد       -11

 و ماسک را بردارید. کرده از پشت باز

آوردن   قب  و بعد از برداشتن ماسک و بهیهرون           -11

 ها را بشویید. دستکش، دست

کهردن    حتماً از دستکش و ماسک هنگا  تمیهز  -12

 مایعا ، ترشحا  بیمار استفاده کنید.

وسهایه      سطوح لمس شده توسط بیمار ماننهد        -13

 اتاق و دستشویی را تمیز و ضدعفونی کنید.

جهداگهانهه      و  برای بیمار از ظروف مهخهصهو         -15

 استفاده کرده و آنها را جداگانه بشویید.

بهه    مصهرف   هرگز از ماسک یا دستکش یکبهار        -10

 صور  مجدد استفاده نکنید.

بهعهد     و  شهویهنهده     وشو ابتدا مهواد    برای شست -11

 ضدعفونی کننده استفاده کنید.

هنگا  تمیز کردن هر چیزی که با مایعا  بدن           -17

 بیمار خیس شده باشد، دستکش باوشید.

از   و  نهتهکهانهیهد       را  بهیهمهار     کثهیهف    های  لبا   -18

 های معمولی استفاده کنید. شوینده

و   تهوالهت    و  حداق  یکبار در روز سطوح حمها       -14

 وسای  آن را تمیز و ضدعفونی کنید.

های تولید شده در حین مراقبت از بیمهار           زباله  -21

 دار بگ ارید. را در سط  زباله در 

بهدون    حواستان باشد به وسای  آلوده بهیهمهار،          -21

 دستکش دست نزنید.

شهود    بیمار به هر علتی که از اتاق خود خهار            -22

 باید ماسک بزند.

وسهایه      از  برای بردن بیمار به مراکز درمهانهی         -23

 ونق  عمومی استفاده نکنید. حم 

مراقبی که در تما  نزدیک با بیمار بوده است           -25

 روز پس از تما  در خانه بماند. 15باید تا 
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 سمانه موسوی.سردبیر و صفحه آرا: 
فهاطهمهه      مهوسهوی،    سهادا    مهریهم    اعضاء تحریریهه:   
 حسهیهن          اوانهی،   رضها   اسدی، عهلهی      قورچیانی، مهدیه 

 محمود نجفی. محمدی، علی رضا مجداالشرافی، آقا

هها     لطفًا انتقادات و پیشنهادات خود را از راه       

 زیر با دبیر خبرنامه درمیان بگذارید:
Telegram Channel: @Payamfanandish 
Tell: 021- 88 45 63 23 
Email: Payam@fanandish.com 

تهقهاطهع      از  بهعهد  -خیابان مطهههری     -تهرانآدرس:   
  7سهروردی کوچه حاتمی پع  

 1011783101کدپستی: 

پیها   ” در   خود  همکارانی که تمایل به درج مطالب     
بهه    را  خهود   دارند، می توانند مطالهب    “  اندیشفن

آدرس ایمیل خبرنامه ارسال و یا حضور  تحویل        
در   مهنهاسهب     زمهان   در  نمایند. پس از بررسهی،     

 خبرنامه به نا  خودشان منتشر خواهد شد.

 
 

پیمان  طبق مفاد قرارداد فی مابین شرکت فن اندیش با شرکت توسعه منابع آ  و نیرو در خصو                  
رفاهی  خدما  گردید، ، مقرر “5خدما  نگهداری و تعمیرا  و بهره برداری از سد و نیروگاه کارون              ”

از   پس  که  گردد،  تهیه  نفر  511تقریبی  تعداد  با  ایشان  خانواده  و  پرسن   گروهی  درمان  بیمه و  
ریال توسط   0،111،111مبلغهماهنگی های انجا  شده با کارفرما، شورای کار و مدیران پروژه،                  
با توجه به جمع مبلغ پرداخت      . کارفرما و مابقی مبلغ توسط افراد بیمه شده پرداخت خواهد شد       

 شده توسط پرسن  و کارفرما، تعهدا  خوبی از بیمه گر دریافت گردید که به شرح زیر می باشد:

 کارشنا  اداری و رفاهی  -علی رضا اوانی

ستههحههضههر   همکاران گرامی،           همانطورکه م
 شهرکهت           مهرکهزی    دفهتهر    حهاضهر    در حال   ،هستید

خهیهابهان      شهمهالهی،     در سههروردی    واقع  اندیش  فن
 اجهرا       و  سهاخهت    دسهت   در  شهرقهی    میرزایی زینالی 

بهه    تهاکهنهون     فعالیت های صور  گرفتهه ، باشد  می
در   شرح زیر می باشد و گزارش های تکمیه  تهری           

ارائهه        خدمهتهتهان     اندیش  شماره بعدی پیا  نامه فن    
 خواهیم کرد:

 

نهایی شدن نقشه های معماری داخلی و تکمی           -1
 سفت کاری 

 تکمی  سیمان کاری نمای غربی، شرقی و پشتی   -2
مهعهمهاری      اصعح نقشه های تاسیسا  مطابق با       -3

 جدید  
 گیری تاسیسا  مکانیک و برق   شرو  کر -5
 کشی نمای اصلی  انجا  نبشی -0
 ساخت و نص  فریم پنجره های نما   -1
 2انجا  بنایی و بلو  چینی رمپ زیرزمین -7

 %
 فرانشیز

سقف تعهد 
سالیان          
 )هر نفر( ریال

 حداکثر تعهدات بیم  گر 

جبران هزینه های بستری، جراحی، شیمی درمانی، رادیو تراپی، آنژیوگرافی             -1 011.111.111 01
 DayCareقل ، انوا  سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و 

ی 
ت اصل

تعهدا
 

به   مشروط  پزشکی  های  فوریت  سایر  و  داخ  شهری    آمبوالنس  هزینه   -2 0.111.111 01
بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نق  و انتقال بیمار به سایر مراکز                  

 درمانی طبق دستور پزشک معالج—تشخیصی

و سایر فوریت های پزشکی مشروط به بستری        بین شهری   هزینه آمبوالنس     -3 0.111.111 01
شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نق  و انتقال بیمار به سایر مراکز                        

 درمانی طبق دستور پزشک معالج—تشخیصی

مربوط به سرطان، مغز و اعصا          جراحی عم  به مربوط های هزینه جبران  -5 001.111.111 01
مرکزی و نخا ، دیسک ستون فقرا ، گامانایف، قل ، پیوندهای ریه، کبد، کلیه             

 (1و مغز استخوان )با احتسا  سقف بند 

ت 
سایر تعهدا

 

 هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین -0 01.111.111 01

مرتبط   جراحی  اعمال  شام   ناباروری  و  نازایی  به  مربوط  های  پوشش  ارائه   -1 01.111.111 01
ZIFT,ITSC,IUI,GIF,IVF میکرواینجکشن 

اندوسکای،ا  آرآی،   انوا  اسکن،  ماموگرافی، سونوگرافی، های هزینه جبران  -7 01.111.111 01
 اکو، کاردپوگرافی، استر  اکو، دانسیتومتری

تنفسی، نوار عضله،    تست جبران هزینه های مربوط به ورزش، تست الرژی،          -8 01.111.111 01
قل ،   مانیتورینگ  هولتر،  سنجی،  بینایی  و  شنوایی  مثانه،  مغز،  عص ،  نوارهای

 انژیوگرافی چشم

پزشکی،   تشخیص  آزمایش  شام   ازمایشگاهی  خدما   های  هزینه  جبران  -4 01.111.111 01
 پاتولوژی، اسی  شناسی و ژنتیک، رادیوگرافی و نوار قل 

01 01.111.111 1 دست   ارتودنسی  و  ایمالنت  استثنا  به  دندانازشکی  های  هزینه  جبران   -1
 دندان و اعمال زیبایی

 جبران هزینه های مربوط به خرید عینک طبی و لنز طبی -11 0.111.111 01

 در  چشم  دو  انکساری  عیو   رفع  به  مربوط  جراحی  های  هزینه  جبران   -12 01.111.111 01

دوربینی،   بینی،  نزدیک  درجه  گر  بیمه  معتمد  پزشک  تشخیص  که  مواردی
دور   یا  بینی  نزدیک  )درجه  چشم  هر  بینایی  نقص  قدرمطلق  جمع  یا  ستیگما آ

 بیشتر باشد. یا دیوپتر 3بینی به ععوه نصف آستیگما ( 

 جبران هزینه اعمال مجاز سرپایی مانند شکسته بندی، گچ گیری، ختنه،              -15 00.111.111 01

 لیزر درمانی و کیست تخلیه بیوپسی، لیاو ، اکسیزیون، کرایوتراپی، بخیه،

 هزینه تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنین -10 00.111.111 01

 جبران هزینه فیزیوتراپی، گفتار درمانی و کار درمانی -11 00.111.111 01

بر   مازاد  صرفاً  کشور  مجاز  داروهای  فهرست  )براسا   دارو  ویزیت،  هزینه   -17 01.111.111 01
 سهم بیمه گر اول( و خدما  اورژانس در موارد غیر بستری

 جبران هزینه های تهیه اروتز -18 0.111.111 01


