گروه خدمات مهندسی فرسان

FARSAN Engineering Corporation

(سهامی خاص)

دیباچه
گروه خدمات مهندسی فرسان در سال  1391با ایده ارائه خدمات مهندسی عمرانی کشور تشکیل شد .در سال
 1394با عنوان "ایده جاوید فرسان" به میان مجموعه شرکتهای مهندسی قدم نهاد تا خدمات خود را هرچه
بیشتر و بهتر برای پیشبرد و آبادانی ارائه دهد.
از همان ابتدا هدف این مجموعه گردهمایی و کارِگروهی جوانان پویا و متخصص در زمینههای کاری تخصصی
مرتبط با صنعت ساخت و ساز بوده و همچنان بر این مهم پایبند است .اعضای این گروه مهندسی از دانش
آموختگان تحصیالت تکمیلی دانشگاهای برتر کشور در هر یک از زمینههای تخصصی خود هستند .این مجموعه با
بهره از دانش و تجربه اساتید دانشگاهای برتر کشور توانایی ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی و همچنین طراحی و
توسعه سازههای ویژه متناسب با نیاز کارفرما را دارد.
چارت سازمانی گروه خدمات مهندسی فرسان
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 زمینه های فعالیت گروه خدمات مهندسی فرسان متناسب با هر یک از دپارتمانهای تخصصی
خود عبارتند از:
 )1دپارتمان تحقیق و توسعه ( :)R&Dمطالعه فاز یک و بررسی امکانسنجی پروژه ،بررسی اقتصادی بودن
طرح و چگونگی طراحی ،مدیریت و اجرای یک پروژه بهینه در راستای زمان ،هزینه و کیفیت ساخت.
 )2دپارتمان معماری :مشاوره و طراحی معماری فاز یک و دو ،طراحی و تهیه نما  ،3Dدکوراسیون داخلی و
محوطهسازی.
 )3دپارتمان ژئوتکنیک :گزارش مکانیک خاک ،طراحی و اجرای انواع سازه نگهبان (نیلینگ ،انکراژ و .) ...
 )4دپارتمان سازه و زلزله :مشاوره و طراحی فاز یک و دو سازههای ساختمانی و غیر ساختمانی ،کنترل مضاعف
و بهینهسازی طرح سازه با حفظ اصول پایداری ،طراحی عملکردی سازههای خاص.
 )5دپارتمان تأسیسات مکانیکی و برقی :طراحی فاز یک و دو ،طراحی سیویل (جمعآوری آبهای سطحی،
خطوط انتقال آب و فاضالب ،برق و مخابرات ،تامین روشنایی) ،هوشمندسازی ساختمانها (.)BMS
 )6دپارتمان مدیریت پروژه :مشاوره و تهیه جدول زمانبندی و هزینه پروژه ،بهینهسازی زمان و هزینه با حفظ
کیفیت و ارائه راهکارهای نوین مدیریت پروژه.
 )7دپارتمان ایمنی( :)HSEآموزش و بررسی ایمنی و بهداشت فردی و کارگاهی.
 )8دپارتمان اجرا :اجرای تخصصی انواع سیتمهای ساختمانی و غیر ساختمانی ،صنعتی سازی با سیستمهای
نوین ساخت و ساز( LSFو  ،) ...بازسازی و محوطه سازی.

دفتر فنی و مهندسی :تلفکس 021-26209637
آدرس پستی :تهران ،خیابان مقدس اردبیلی(زعفرانیه) ،نبش خیابان ب
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 سابقه بارزترین فعالیتهای گروه مهندسی فرسان:
پروژه های مشاوره و طراحی
سال

عنوان پروژه

محل ساخت

1394

کارخانه داروسازی دَرالن دارو

تهران،پارک علم و

1394

ساختمان  16طبقه شفق تهران،

مساحت

وضعیت

توضیحات

(متر مربع)

4،445

در حال ساخت

فنآوری پردیس
( 80واحدی)

سعادت آباد

1394

کارخانه داروسازی آسیا پادتن

تهران،پارک علم و

1394

طراحی نما و محوطه ویالی تهران،

بارهای وارده و با دهانه  15و  16متری
16،000

در حال ساخت

9،057

در حال ساخت

1394

در حال اجرا

1394

طراحی آبشار ،برکه ،جوی آب ،باربیکیو،
فضای بازی و زراعت

7،000

درحال ساخت

شامل مجموعه ویال ،رستوران ،واحد اداری،
خدماتی و تجاری در زمین 90،000m2

ملل همدان
ساختمان فلزی پروژه رضوان

کاربری صنعتی ،اداری با گوناگونی در نوع
بارهای وارده و با دهانه  8تا  10متری

دماوند ،کیالن

پروژه اقامتی-تفریحی-تجاری همدان

طراحی سازه فلزی و بتنی و آنالیز قیمتی
اقتصادیترین سیستم سازه ای

فنآوری پردیس
آقای حقیقی

کاربری صنعتی ،اداری با گوناگونی در نوع

تهران،

2،335

درحال ساخت

نارمک

طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی به همراه
تهیه برگههای چهارگانه

1394

ویالی لوکس شرکت ایماژ

تهران ،دشت مُشا

550

در حال طراحی

طراحی سازه و تاسیسات

1394

ساختمان بتنی  30واحدی

تهران ،سعادت آباد

5،980

در حال ساخت

کنترل مضاعف نقشه ،متره و ریزمتره

1394

ساختمان بتنی  24واحدی

تهران ،سعادت آباد

6،485

در حال ساخت

کنترل مضاعف نقشه ،متره و ریزمتره

1394

مجتمع بتنی  15واحدی دربند

تهران ،خ دربند

3،044

تجهیزکارگاه

مشاوره و کنترل مضاعف بر نقشههای سازه

1393

مجتمع فلزی  42واحدی

تهران،

5،000

تجهیز کارگاه

وزن اسکلت فلزی تمام جوش  65کیلوگرم

1393

ساختمان بتنی  24واحدی

1393

ساختمان بتنی آقای رفیعی

1393

ساختمان فلزی اداری-تجاری

خیابان طالقانی
تهران،

بر متر مربع
5،720

در حال ساخت

سعادت آباد
تهران،

بعد ستون نسبت به طرح اولیه
1،160

پایان اسکلت

خ آزادی
تهران ،تهرانپارس،

1،330

در حال ساخت

1393

ساختمان فلزی آقای برزآبادی

تهران ،نارمک

1،645

1393

ساختمان فلزی آقای هاکوپیان

تهران ،نارمک

515

در حال ساخت

1393

ساختمان فلزی آقای دانایی

تهران ،نارمک

1،680

در حال ساخت

1393

ساختمان فلزی آقای تموریان

تهران ،نارمک

580

در حال ساخت

برگ 3

تهیه جواز ،طراحی معماری ،سازه ،تاسیسات،
نما و اجرای سازه فلزی

در حال ساخت

دفتر فنی و مهندسی :تلفکس 021-26209637

بهینه سازی حدود  2تن آرماتور نسبت به
طرح نخست

اتوبان شهید باقری

آدرس پستی :تهران ،خیابان مقدس اردبیلی(زعفرانیه) ،نبش خیابان ب

بهینهسازی حدود  40تن آرماتور و کاهش

حذف یک ستون و طراحی دهانه  12متری
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پروژه های مشاوره و طراحی
مساحت

سال

عنوان پروژه

محل ساخت

1392

ویالی بتنی آقای گنجی

شهر دماوند

1392

ساختمان بتنی  15واحدی

تهران ،تهرانپارس

وضعیت

توضیحات

(متر مربع)

326

پایان پروژه

پروژه کلید در دست ( )Turnkeyاز طراحی
تا اجرا

1،735

در حال ساخت

حذف یک ستون و ایجاد دهانه  10متری

1391

ویالی بتنی آقای ترابی

شهر چالوس

320

پایان ساخت

طراحی سازه و ارائه نقشه اجرایی

1391

ساختمان بتنی  9طبقه

شهر زنجان

4،240

پایان ساخت

پروژه دکتر اشتری

1391

ساختمان فلزی  12طبقه

تهران،

1،437

پایان پروژه

1391

ساختمان فلزی  12طبقه

1391

ساختمان  35واحدی فلزی

(هیئت علمی دانشگاه زنجان)
نظامی گنجوی

پروژه دکتر ناصراسدی
(هیئت علمی دانشگاه زنجان)

1،588

تهران،

پایان پروژه

خ امیرآباد

پروژه دکتر ناصراسدی
(هیئت علمی دانشگاه زنجان)

2،783

تهران،

پایان پروژه

خ سردارجنگل

پروژه دکتر ناصراسدی
(هیئت علمی دانشگاه زنجان)

پروژه های اجرایی
محل ساخت

سال

عنوان پروژه

1394

ساختمان فلزی اداری-تجاری

تهران ،تهرانپارس،

گنجینه

اتوبان شهیدباقری

ساختمان بتنی  15واحدی

تهران ،تهرانپارس،

Paramount

خیابان  206شرقی

ساختمان بتنی  10واحدی

تهران،

خیابان  210غربی

اتوبان شهید باقری

مساحت

توضیحات

وضعیت

(متر مربع)

1393
1393

1،330

در حال ساخت

پروژه کلید در دست ( )Turnkeyاز
طراحی تا اجرا

1،735
1،265

در حال ساخت

حذف یک ستون و ایجاد دهانه  10متری

پایان ساخت

1392

ویالی بتنی آقای گنجی

شهر دماوند

3،500

پایان ساخت

ویالی دوبلکس ،استخر و محوطهسازی

1391

ساختمان فلزی  10واحدی

تهران ،تهرانپارس،

1،400

پایان ساخت

اسکلت تیر ورق مهاربندی

Nirvana II

خیابان  214غربی

ساختمان فلزی  10واحدی

تهران ،تهرانپارس،

Nirvana I

خیابان 214شرقی

ساختمان فلزی  10واحدی

تهران ،تهرانپارس،

1391
1390

1،320
1،450

پایان ساخت

اسکلت قاب خمشی

پایان ساخت

خیابان 216

دفتر فنی و مهندسی :تلفکس 021-26209637
آدرس پستی :تهران ،خیابان مقدس اردبیلی(زعفرانیه) ،نبش خیابان ب
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(اپتیمایز طرح سازه و رفه جویی  100میلیون تومانی)

نمای
ساختمان بتنی  42واحدی سعادت آباد

مدل طراحی سازه ساختمان  16طبقه ( 80واحدی) شفق
(آنالیز اقتصادی طرح بر اساس مدل سازه فلزی و بتنی)

طراحی سازه مجتمع اقامتی-تفریحی-تجاری ملل همدان
(شامل سویتهای اقامتی ،تجاری ،رستوران ،اداری و خدماتی
در زمینی به متراژ  90،000متر مربع)

دفتر فنی و مهندسی :تلفکس 021-26209637
آدرس پستی :تهران ،خیابان مقدس اردبیلی(زعفرانیه) ،نبش خیابان ب
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طرح و اجرای ساختمان بتنی  10واحدی خیابان 210غربی تهرانپارس

طرح و اجرای پروژه Paramount
ساختمان بتنی  15واحدی خیابان  206شرقی
تهرانپارس
(با دهانه  10متری)

طراحی و اجرای ورودی ،البی و پارکینگ
ساختمان  10واحدی  210غربی تهرانپارس

دفتر فنی و مهندسی :تلفکس 021-26209637
آدرس پستی :تهران ،خیابان مقدس اردبیلی(زعفرانیه) ،نبش خیابان ب
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ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﺳﺎن

)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(

FARSAN Engineering Corporation

ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزي آﺳﻴﺎﭘﺎدﺗﻦ
)اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰ ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ و ﺗﻤﺎم ﺟﻮﺷﻲ(
)ﺑﺎرﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي اداري-ﺻﻨﻌﺘﻲ و دﻫﺎﻧﻪ
ﻫﺎي  8ﺗﺎ  10ﻣﺘﺮي(

اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ ﺗﻤﺎم ﺟﻮﺷﻲ

ﻃﺮاح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري-ﺗﺠﺎري ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ

ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن و ﮔﻮدﺑﺮداري ﺑﻪ روش ﻧﻴﻠﻴﻨﮓ
ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن 216

دﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ :ﺗﻠﻔﻜﺲ 021-26209637
آدرس ﭘﺴﺘﻲ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻘﺪس اردﺑﻴﻠﻲ)زﻋﻔﺮاﻧﻴﻪ( ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ب

ﺑﺮگ 7
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