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 معرفی و رزومه کاری
 خدمتتان  جام فن هتهوی شرکت کاری رزومه و فعالیت زمینه رساند می استحضار به احتراماً

 :  گردد می اعالم

آغاز نمود وتحت عناوین ایران  1364سال سابقه فعالیت خود را در سال 32تهویه جام فن با 

به کار خود ادامه داد زمینه فعالیت: مشاوره در زمینه ی تهویه صنعتی فن پارس فن هواتکنیک 

تصفیه هوا و جمع -صنعتیو راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع  -اجرا –ساخت –و مهندسی 

 آوری ذرات و گرد غبار.

 له محصوالت تولیدی این کارخانه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:از جم

فشاار بااال -فان سااپالی–دمناده و مکناده  یاوتیلیتیانواع فن )هواکش(ساانتریفیو:: -1

انتقاال -کاناالی–( power roofیاا پشات باامی)ساقفی –( High Pressureونیمه فشار)

 ذرات

-سایکلون-:غباار گیارابال حملو پرتابال   انواع سیستم های تصافیه هاوای مویاعی-2

 اسکرابر

 دیواری-انالیک-جت فن تونلی-سقفی -پنجره ای انواع فن های آکسیال:-3
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 راه های ارتباط با ما:

 -ابتاادای جاااده فیااروز کااوه -انتهااای بااومهن -دفتاار: تهاارانو1آدرس کارخانااه شااماره 

جنب گاوداری -مهراباد

منطقااه -بعااد از پلاایس راه جاااجرود-جاااده دماونااد-تهااران :2کارخانااه شااماره آدرس

 صنعتی خرمدشت

 

 

 09302330200 وخط(  10) 021-77068259   ن: ااااااتلف 

       www.jaamfan.ir   ایت : ااساوب 

     info@jaamfan.irل :ااامیااای 

           https://t.me/jaamfanکانال تلگرام : 

    instagram.com/jaamfan1:  رامااینستاگ 
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 که مختصری از آنها بشرح زیر آمده است:ه امروز صدها پرو:ه انجام داده این شرکت تا ب 
 

 )اتاق رنگ( شرکت خودرو سازی ایران خودرو -1

 )تهویه تونلی(متروی تهران 3و  1ط خ -2

 )اتاق رنگ(شرکت خودرو سازی سایپا -3

 شرکت آوید تجارت -4

 کارخانه مس کرمان -5

 روی زنجان کارخانه -6

 شرکت اسید سازان زنجان -7

 توانیرشرکت تامین تجهیزات  -8

 شرکت ماشین سازی هپکو -9

 شرکت هواپیمایی ماهان -10

 شکیصنایع مو -11

 صنایع دفاع -12

 شعبه رستوران بوف در سراسر کشور 24 -13

 فوالد مبارکه اصفهان -14

 شرکت فنی مهندسی بیمه تامین اجتمایی -15
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 بیمارستان میالد تهران -16

 بیمارستان آرش تهران -17

 بیمارستان شفا بومهن -18

 بیمارستان ارتش -19

 بیمارستان کسری -20

 بیمارستان کودکان -21

 بیمارستان مفید -22

 بیمارستان آپادانا -23

 بیمارستان مادران -24

 بیمارستان نجمیه -25

 بیمارستان مدائن -26

 بیمارستان مهرگان -27

 بیمارستان نور افشار -28

 بیمارستان نور سعادت -29

 بیمارستان هاشمی نژاد -30

 مرکز جراحی فرجام -31

 بیمارستان پیامبر اعظم کرمان -32
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 بیمارستان باهنر کرمان -33

 ضلی پور کرمانبیمارستان اف-34

 بیمارستان کودکان بندر عباس -35

 بیمارستان شهید افضلی بندرعباس -36

 بیمارستان خلیج فارس بندرعباس -37

 بیمارستان امام ریا بندر عباس -38

 شهریور آمل17بیمارستان -39

 بیمارستان امام خمینی فریدونکنار -40

 بیمارستان بوعلی سینا ساری -41

 بیمارستان نمازی شیراز -42

 شیرازبیمارستان شهید چمران -43

 بیمارستان شفا شیراز -44

 بیمارستان زینبیه شیراز -45

 بیمارستان حافظ شیراز -46

 بیمارستان  طب الدین شیراز      و.... -47
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 شرکت لبنیات کاله-48

 شرکت گروه نجاتی آناتا -49

 شرکت شیرین عسل -50

 شرکت مینو -51

 شرکت کد بانو -52

 شرکت عالی فرد سن ایچ -53

 شرکت کشت و صنعت تکدانه -54

 شرکت بهنوش -55

 شرکت اروم ادا -56

 شرکت زر ماکارون -57

 شرکت پگاه لرستان -58

 شرکت ماکارانی مانا -59

 رستوران های زنجیره ای مامان جون -60

 رستوران زنجیره ای بوف -61

 رستوران زنجیره ای پدر خوب -62

 شرکت سیب تاک -63

 شرکت آسیاب زرین -64
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 شرکت شالیز -65

 شرکت بسته بندی ساری -66

 شرکت به پاک مازندران -67

 شرکت آفاق صنعت -68

 شرکت نگین توس -69

 شیرآوران شرکت -70

 ینلبنی آفرشرکت  -71

 روغن نباتی الدن شرکت -72

 دانه سویا ی آ:نگشرکت  -73

 بستنی پاکشرکت  -74

 فالح دپوی میوه شرکت -75

 نائبرستوران  -76

 های زنجیره ای اکبر جوجهرستوران  -77

  زنجیره ای شاندیزران رستو -78
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  فس صنعت آذر شرکت -79

 شرکت فنی مهندسی طرح سازان آرمان -80

 شرکت بابک فیلتر -81

 نوین صنعت پارس -82

 شرکت تهویه خلیج چابهار -83

 شرکت شیشه کاوه -84

 شرکت نوین تجارت ایرانیان -85

 شرکت چاپ کتب درسی تهران -86

 شرکت یزد بسپار -87

 شرکت الستیک بارز -88

 شرکت ارس صنعت چوب -89

 شرکت کلوچه الهیجان -90

 د یق شرقتجهیزات صنعتی ابزار  -91

 شرکت  افست نگین ایران -92

 شرکت تهویه نیا -93

 شرکت آراز صنعت شمال -94

 شرکت آرتا کامانیا کرمان -95

 شرکت ابزار برش ماهان -96
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 عالءدینمجتمع تجاری اداری  -97

 مجتمع تجاری اداری زرین -98

 مجتمع تجاری اداری  ائم -99

 مجتمع تجاری اداری پارسیان -100

 مجتمع تجاری اداری تیرا:ه -101

 مجتمع تجاری اداری کوروش -102

 مجتمع تجاری اداری اطلس مال -103

 مجتمع تجاری اداری الماس -104

 مجتمع تجاری اداری نگین -105

 مجتمع تجاری اداری پاسارگاد -106

 مجتمع تجاری اداری نگین شرق -107

 مجتمع تجاری اداری داریوش -108

 مجتمع تجاری اداری خلیج          -109

 مجتمع تجاری اداری متل  و -110

 مجتمع تجاری اداری ادیداس -111

 مجتمع تجاری اداری صدر -112

 تجاری اداری ولیعصرمجتمع  -113

 مجتمع تجاری اداری مایان -114
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 مجتمع تجاری اداری ایساتیس -117

 مجتمع تجاری اداری پاالدیوم -118

 مجتمع تجاری اداری وصال -119

 مجتمع تجاری اداری المهدی -120

 اسپیناس مجتمع تجاری اداری -121

 مارال مجتمع تجاری اداری -122

 ستاره کیش مجتمع تجاری اداری -123

 آپادانای کیش مجتمع تجاری اداری -124

 هرفرشش مجتمع تجاری اداری -125

 صنوبر مجتمع تجاری اداری -126

 نگین نور اری اداریمجتمع تج -127

 سون سنتر مجتمع تجاری اداری -128

 سپید مجتمع تجاری اداری -129

 رویان مجتمع تجاری اداری -130

 توس مجتمع تجاری اداری -131

 صاحب الزمان کرمانشاه مجتمع تجاری اداری -132
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 کارخانه شیمی دارو -137

 کارخانه پفک نمک -138

 مرغداری پیامبر -139

 مرغداری هادی پور -140

 مرغداری مراغه -141

 مرغداری گوشت مغان -142

 مرغداری فراهانی -143

 مرغداری زرین گوشت-144

 مرغداری شایگان -145

 مرغداری صمدی -146

 کارخانه لوازم یدکی رسام -147

 شرکت صاایران -148

 شرکت مهندسی سازه پایدار اسفراین -149

 اندهم PVCکارخانه لوله  -150
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 کارخانه شیراالت  هرمان -151
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 تهویه مطبوع تهران آزما -154

 هواتکنیک غرب -155

 شرکت پشتیبان فراگستر تهویه -156

 شرکت صنایع بسته بندی کاله -157

 شرکت چاپ افست طراحان -158

 و...  -159

 دانشگاه علمی کاربردی رسانه -160

 میرداماددانشگاه توانبخشی  -161

 دانشگاه آزاد رودهن -162

 دانشگاه آزاد دماوند -163

 دانشگاه آزاد پردیس -164

 دانشگاه علمی کاربردی رودهن -165

 دانشگاه پیام نور -166

 دانشگاه آزاد ایوانکی -167

 دانشگاه ازاد  یامدشت -168

http://www.jaamfan.ir/
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نشرکت تهویه جام ف مختصر رزومه کاری  

 تولید کننده انواع سیستم های تهویه صنعتی و اگزاست فن
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 دانشگاه آزاد تهران جنوب -169

 دانشگاه پیام نور لواسان -170

 رصدانشگاه علمی کاربردی ولیع -171

 و... -172

 

 

 

 شده در شرکت ما طی درخواست کتبی  ابل ارائه می باشد ادامه پرو:ه های انجام. 

 

 

 

 

 از همراهی شماباتشکر 

 جام فن تهویه
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