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 درباره شرکت
فعاليت خود را زمينه پروژه های ساختمانی و   1387پويا در سال نوآوران تاسيسات شركت 

.  ودرادامه باتوجه به سياست كشوراقدام به اخذپروانه توليد نموده است. تاسيساتی آغاز نمود
زمينه با بکارگيری نيروهای متخصص در پروژه های مختلف در افتخار دارد اين شركت 

، طراحی و عرضه محصوالت،در زمينه تاسيسات مکانيکی و تهويه مطبوع، توليد،مشاوره 
اجرايی و نظارت بر كليه پروژه های تاسيساتی  همچنين سوابق . خدمات مهندسی ارائه دهد

شرح  ذيل ارائه  مجزا انجام شده به تا كنون و طی ساليان ، در قالب دو دپارتمان كامال كه 
 .می نمايدتوضيحاتی در خصوص هر يك از اين بخش ها عنوان گرديده و 

 عناوين هر يك از دپارتمان هاي مجموعه 

(تولید ، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات سرمایشی،گرمایشی و تهویه مطبوع)دپارتمان تولید   

 
(های صنعتی وساختمانیپروژه طراحی ، نظارت و اجرای تاسيسات )دپارتمان مهندسی   



تولید و بازرگانی معرفی دپارتمان      

هايی شامل مشاوره در كليه  زمينه های  فعاليت فروش ، خدمات و مهندسی متخصصين توليدو در اين بخش با توجه به 
محصوالت  مرتبط  و ارائه خدمات پس از فروش ، از توليد دستگاههای تهويه مطبوع،فروش تهويه مطبوع   و  تاسيساتی  ، 

رسيدگی به  شکايات مشتريان تا ارسال  اكيپ های فنی  ، و  همچنين  بازرسی ادواری از كليه نمايندگان خدمات در 
الزم  به  ذكر است كه كليه  فعاليت های  اين . سراسر كشور به منظور  باال بردن  سطح  كيفی  خدمات  انجام  می شود 

افتخار  . دپارتمان در خصوص محصوالت سرمايشی ،گرمايشی  و تهويه مطبوع در دو سطح خانگی و صنعتی انجام می شود 
داريم به پشتوانه سال ها فعاليت مستمر در زمينه تهويه مطبوع و توليد برند نيوتك و عرضه قديمی ترين برند های معتبر  
جهانی همچون آيوا گامی سازنده  و ثمر بخش در جهت ارتقاء كيفيت اين صنعت برداريم ، و به موازات افزايش سهم بازار 

برند های خود در سطح كشور كه كارنامه  درخشانی  را  تا كنون  برايمان   به  ارمغان داشته ، روز به روز سبد كااليی كامل 
همانگونه  كه اشاره  شد  در اين  دپارتمان  فعاليت های  مهندسی  فروش  . تری را به مردم عزيز كشورمان عرضه نماييم 

پروژه نيز انجام  می شود ، كه  از جمله  فعاليت های  اصلی اين  واحد می توان به ارائه  راه حل های مهندسی  برای كليه  
های سرمايشی و گرمايشی از يك سو  و مشاوره  تخصصی  جهت  انتخاب بهترين گزينه برای پروژه مورد نظر مشتری در 

 .كليه زمينه های تاسيساتی  به شکلی صادقانه و اصولی اشاره كرد

نام  اروپا با پکيج های ديواری ساخت  ، نوآوران تاسيسات پويا محصوالت سرمايشی ،گرمايشی و تهويه مطبوع آيوا شركت 
 تجاری كوبر، تکنولوژی آلمان را منحصراً در سطح كل كشور توزيع و خدمات رسانی می كند و همچنين در توليد محصوالت  

 .   فعاليت می نمايدمطبوع نيز تهويه 

 



معرفی دپارتمان مهندسی و اجرای پروژه ها       

نقشه  اين بخش  نيز  تيم  و پرسنل  متخصص شركت  شامل مهندسين  و  ناظرين  پروژه ها ، پيمانکاران حرفه ای ،تيم طراحی در 
 :     های  تاسيسات  مکانيکی  و در نهايت كادر مجرب  و كار آزموده اداری  مشغول  به ارائه  خدماتی  همچون موارد ذيل    هستند

 طراحی نقشه های تاسيسات مکانيکی بر اساس استاندارد های نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان -1    

 نظارت بر اجرای صحيح تاسيسات ، با علم بر كليه استاندارهای الزم-2    

 كليه سيستم های تاسيسات مکانيکی با داشتن اكيپ های مجرب  اجرای -3    

 و نگهداری انواع سيستم های حرارتی و برودتیسرويس -4    

به  ذكر است  كه  ضمانت نامه  كيفی  كليه   موارد  فوق الذكر  بر عهده   شركت  نوآوران  تاسيسات  پويا  است و سابقه  الزم  
تمامی سرويس ها و خدمات در قالب مجموعه نوآوران تاسيسات پويا و توسط .طوالنی اين شركت اين مهم را تصديق می نمايد

 .برترين متخصصان و به كارگيری روز آمد ترين تکنولوژی های نرم افزاری و سخت افزاری  مديريت ، و  به اجرا  در می آيند

خصوص  هر يك  از خدمات  اين دپارتمان توضيحات  مختصری  را در ذيل ارائه نموده تا مشتريان محترم با سبك و شيوه در  
 .عملکردی ما آشنايی بيشتری داشته باشند



 بخش طراحی نقشه های تاسيسات مکانيکی

 طراحی  نقشه های  تاسيسات   مکانيکی   ساختمان   شامل   طراحی  

 های تهويه  مطبوع ،  سرمايشی   و  گرمايشی وسيستمهای  سيستم 

 اينو اطفاء حريق  و سيستم آب رسانی و دفع  فاضالب كه در اعالم 

 بخش كليه  محاسبات  و  طراحی  های الزم  جهت تاسيسات  مکانيکی    

 .طبق ظوابط و مقررات ملی ساختمان ارائه می گرددساختمان 



 بخش نظارت

در اين  بخش  قبل ، در حين  و پس از اجرای تاسيسات مکانيکی توسط مهندسين كار 
از  .  آزموده و مجرب اين شركت روند پيشرفت بصورت دقيق  مورد بررسی  قرار می گيرد

اهم   وظايف  اكيپ  نظارت می توان به انتخاب مصالح ومتريال استاندارد و نظارت بر اجرا با 
 .كمترين هزينه و بيشترين راندمان اشاره كرد



 بخش اجرایی
 :اين بخش با استفاده از اكيپ های متخصص و كار آزموده در هر قسمت شامل در  

 تهيه ليست قطعات ،تامين قطعات و راه اندازی كامل–پروژه های بهينه سازی شامل طراحی مهندسی اجرای -1

 .....((گالوانيزه و -سياه–پنج اليه –تك اليه ))اجرای لوله كشی های تاسيسات مکانيکی -2

 اجرای سيستم های سيركوالسيون ،كلر زنی، گند زدايی و گرمايشی استخر ، سونا و جکوزی-3

 و سيستم پمپاژ و لوله كشی های مربوطه –مينی چيلر  -چيلر –ديگ : اجرای سيستم های موتور خانه مركزی شامل  -4

 اجرای سيستم بوستر پمپ های دور متغير جهت آب رسانی در واحد های مسکونی ، اداری ، تجاری و غيره-5

 هواساز و غيره-فن كوئل –داكت اسپليت  –اسپليت : مجری سيستم های سرمايشی و گرمايشی شامل -6

 



 بخش سرويس و نگهداری
 

اين بخش تعمير و نگهداری موتور خانه های سرمايشی و گرمايشی ، و تصفيه خانه های  در 
.استخر بصورت دوره ای و طبق زمان بندی مشخص توسط كارشناسان مجرب صورت می پذيرد  

 



 بخش خدمات پس از فروش شركت
 

 .مجوعه پويا سرويس ارائه دهنده خدمات پس از فروش محصوالت تهويه مطبوع سرمايشی و گرمايشی شركت نوآوران تاسيسات پويا می باشد

  .ارائه خدمات به موقع و تأمين رضايت خاطر مشتريان، نخستين ارزش پذيرفته شده در كليه سطوح سازمانی گروه پويا سرويس است

تهويه مطبوع موجود در بازار ندانسته و همراهی ت تعهد كامل اين مجموعه به ارزش ياد شده، موجب شده است كه اين شركت مسئوليت خود در قبال مشتری را محدود به ارائه باكيفيت ترين محصوال
 .همه جانبه با مشتری پس از خريد محصول را بعنوان يکی از اساسی ترين وظايف خود در نظر گيرد

خدمات پس از فروش باكيفيت و سريع در نظر مديران يت بهره گيری از زبده ترين كارشناسان فنی و اختصاص فضايی بامساحت بيش از مترمربع زيربنا به واحد خدمات و انبار، نشان دهنده ميزان اهم
 .مجموعه پويا سرويس می باشد

ين  خدمات  پس از فروش  شامل اطال ع رسانی ،نصب و راه تر تامين  قطعات و تجهيزات  با تکيه بر كمپانی های  معتبر و مطرح توليد كننده دنيا در زمينه محصوالت آن كشور ، ارائه گارانتی و مناسب.
و اين مهم  . از ديگر تالشهای  اين بخش  می باشد ان اندازی ، تعميرات و آموزش كليه محصوالت ،پشتيبانی فنی قبل و بعد از فروش ،كيفيت باالی سرويس دهی و صرفه جويی در وقت و هزينه مشتري

 .در سراسر كشور فعال  هستند CACوگرمايشی پکيج، همچنين مهندسين بالقوه ای كه در بخش  RACميسر نشده  بجز با داشتن شبکه گسترده ای از متخصصين  حوزه تهويه  مطبوع  خانگی 

بدون پشتوانه، به اين شركت امکان داده است تا در كنار و  تأكيد شركت نوآوران تاسيسات پويا بر فعاليت بصورت نماينده انحصاری برندهای برتر جهانی و پرهيز از همکاری با تأمين كنند گان متفرقه
ر نماينده ای با قدرت و سرعت باال در ارائه خدمات ستاواردات محصوالت با كيفيت تهويه مطبوع در توليد و ساخت دستگاه های باكيفيت داخلی نيز فعاليت داشته باشد، بر همين اساس اين شركت خوا
انبی و همچنين مصرفی مورد نياز آنها را در حداقل و جپس از فروش محصوالت خود می باشد تا بتواند باالترين سطح خدمات پس از فروش را برای مشتريان خود فراهم نموده و در تامين لوازم يدكی 

بدون شك ارائه چنين سطحی از خدمات به مشتريان، جز به پشتوانه اعتبار بين المللی شركت پويا سرويس از لحاظ فنی و گستردگی  . زمان ممکن و از طريق شركت های مادر و توليدكننده تأمين نمايد
 .و تنوع قطعات موجود امکان پذير نمی باشد

مشتريان محترم جهت كسب اطالعات كامل تر اين . به ذكر است كه  شبکه خدمات  پس از فروش كه  روز به روز در حال گسترش می باشد ، به گونه ای مختصر و خالصه در ذيل درج شده استالزم 
 واحد خدمات  . مراجعه  يا با دفترمركزی شركت تماس حاصل فرمايند تا از نزديك ترين واحدخدماتی  به خود اطالع پيدا كنند WWW.PUYACO.COMشبکه به سايت شركت 

م بازديدهای ادواری  نامنظمی را طراحی و به اجرا حترمشتريان  شركت  خود را موظف  می داند  جهت  اطالع  دقيق تر از  وضع عملکردی نمايندگان  خدمات  جهت رفاه حال هر چه بيشتر مشتريان م
و . بصورت منظم پيگيری می شود HAPPYCALLيکی ديگر از اقدامات  مهم اين واحد ،ارتباط با تمامی مشتريان شركت از طريق كارت گارانتی های رسيده به شركت می باشد كه تحت عنوان . درآورد

 .تمامی نقطه نظرات مشتريان همچنين شکايات يا پيشنهادات ايشان ثبت و بررسی می شود

 .  رددمشتريان عزيز اطالعاتی از نحوه عملکرد واحد خدماتی كه نسبت به نصب دستگاه يا سرويس دهی آن اقدام نموده نيز از مشتريان دريافت می گبا   HAPPYCALLدر مکالمه مسئولين واحد 

كشور در ميان آنها، نشان دهنده اعتبار و جايگاه اين وع نگاهی اجمالی به فهرست بيست هزار موردی مشتريان وفادار شركت نوآوران تاسيسات پويا و مشاهده شناخته شده ترين فعالين عرصه تهويه مطب
الزم به ذكر است شركت پويا سرويس به پاس بيش از يك دهه خدمت رسانی . برند پيشرو در كشور می باشد و توان باالی اين مجموعه رادر زمينه تأمين كامل رضايت خاطر مشتريان به اثبات می رساند

 .صادقانه به مشتريان، موفق به كسب لوح تقدير از شانزدهمين جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده گرديده است

  .خدمات پس از فروش شركت پويا سرويس از سه بخش انبار محصوالت، انبار قطعات يدكی و تجهيزات جانبی و واحد خدمات فنی تشکيل شده استواحد 

 

  



 جانبیانبار قطعات يدكی و تجهيزات 

 

 كليه مراحل ساخت و توليد محصوالت عرضه شده توسط شركت در كشورهای پيشرفته صورت گرفته و در
بطوريکه تمامی محصوالت همراه با . توليد آنها از مواد و قطعاتی با باالترين كيفيت استفاده شده است

اگر چه كيفيت بی نظير دستگاه ها و . استانداردها و گواهينامه های معتبر جهانی عرضه می گردند
تجهيزات ارائه شده توسط شركت ضامن طول عمر باالی آنها می باشد اما كليه اين محصوالت با هدف 

. جلب رضايت خاطر مشتريان با گارانتی دو و پنج ساله و خدمات پس از فروش ده ساله عرضه می گردند
قطعات يدكی و تجهيزات جانبی اين شركت صورت   ارائه اين ضمانت به مشتريان، به پشتوانه انبار كامل

بدين ترتيب نياز مشتريان در زمينه قطعات سازنده دستگاه و بخش های مصرفی آن به سرعت و . می گيرد
 .با ارائه محصوالت اصل و باكيفيت مرتفع می گردد

 



فنیواحد خدمات    

 

 با تجربه و متخصص فعال در واحد خدمات فنی شركت با برخورداری از شناخت كامل نسبت كارشناسان
به محصوالت و عيوب احتمالی آنها، آماده خدمت رسانی سريع به مشتريان می باشند تا مشتری با صرف 

خدمات فنی  . كمترين هزينه و در كوتاه ترين زمان ممکن قادر به استفاده مجدد از دستگاه خود باشد
 .گيردقرار می   مجموعه ما بسته به شرايط از سه طريق مختلف در اختيار مشتريان

 



فنیارتباط تلفنی با پشتيبان   

 

 خدمات پس از فروش اين شركت جهت سهولت در برقراری ارتباط مشتريان با واحد
را به  35036شركت امکان برقراری ارتباط از طريق خط تلفن پنج رقمی به شماره 

ساعته در اختيار تمامی مشتركين خود قرار داده است تا در صورت بروز   24صورت 
هرگونه مشکلی در كمترين زمان ممکن و بدون هيچ گونه هزينه ای عيوب دستگاه 

 .برطرف شود

 



مشتریحضوری در محل   اعزام تکنسين های حرفه ای به صورت  

 

 ساعته امکان   24نماينده فعال در سراسر كشور به صورت  200شركت با بيش از اين
ارائه خدمات حضوری و يا غيرحضوری را برای تمامی مشتريان خود فراهم كرده است كه 

 .در اسرع وقت با كمترين هزينه مشکل دستگاه را برطرف سازند

 



مركزیارائه خدمات در تعميرگاه   

 

 صورت حل نشدن مشکل با ارائه مشاوره تلفنی، دستگاه های به تعميرگاه مركزی شركت و يا نمايندگان  در
 .اين شركت ارجاع داده می شوند تا كارشناسان فنی با تجهيزات و ابزار، نقص دستگاه را برطرف نمايند

 



 برخی از نمایندگی های خدمات پس از فروش
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 پروژه های تهويه مطبوع

 آدرس پروژه/ارگان/شركت نام رديف

  انقالب خیابان اصفهان اصفهان ساحل سینما پردیس 1

 چهارباغ خیابان اصفهان خانواده پردیس سینما 2

 آباد جهان صنعتی شهرك میبد ساول شرکت 3

 سبزوار فرودگاه سبزوار فرودگاه 4

 چناران صنعتی شهرك مشهد سوله دنا شرکت 5

 سبزوار راه پلیس سبزوار راه پلیس 6

 یزد ابریشم جاده رستوران هتل 7

 پروین خیابان– اصفهان زیست محیط سازمان 8

  ساختمانی واحد کشوری شهرك آبشار نگین شرکت 9

 اجالس

 سبزوار جهانگردی مهمانسرای 10

 سبزوار سبزوار اصناف اطاق 11

 اصفهان خودرو زرین 12

 اصفهان شهر زیبا شهرداری 13

 اصفهان گاز شرکت 14

 سبزوار جوین قند کارخانه 15

 سبزوار محمدیانی شهید شاهد دبیرستان 16

 اصفهان نقل و حمل سازمان 17

 بكران پیر بكران پیر شهرداری 18

 اصفهان سریزدی دکتر ساختمان 19

 اصفهان پژوهان دانش موسسه 20

 اصفهان زهرا حضرت بيمارستان 25

 کاشان کاشان بانك پست 26

 اصفهان احسان مهمانپذیر 27

 اصفهان بتن بكار شرکت 28

 اصفهان کوثر اتحاد تعاونی شرکت 29

 اصفهان بهاران مسكونی مجتمع پروژه 30

 سبزوار سبزوار نفت شرکت 31

 اصفهان مهندسی نظام سازمان مسكن تعاونی 32

 خانم - ها شهرداری طراحی خدمات سازمان 33
 تنگسیر

 اصفهان

 املش-گیالن طالبی علی 34

 شهر زرین لنجان شهرستان فرمانداری 35

 عمرانی معاونت اصفهان استانداری اصفهان استانداری 36

 چالوس نارسیس انگلیسی زبان موسسه 37

 شهر قائم عصر ولی بیمارستان 38

 اصفهان بابا خان گوشت شرکت 39

 اصفهان سهیلی شهروز 40

 اصفهان شهاب احسان 41

   رشت ابراهیمی شعبانعلی 42

   رشت انتظامی نیروی فرماندهی ستاد 43

 اصفهان مرجوعی 44

 فریدونكنار امیرکبیر مدرسه 45

 اصفهان فلسطین سینما 46

 یزد یزد معدن مهندسی نظام سازمان 47

 اصفهان چهارباغ سینمایی پردیس 48

 اصفهان ساحل سینما 49

 اصفهان اسپيرال ايران 21

 اصفهان شریعتی دکتر ساختمان 22

 اصفهان سداد شرکت 23

 اصفهان سازه پارسیان شرکت 24



بخشی از سوابق  فروش تهويه مطبوع در پروژه های شخصی   
 شهر استان مجری پروژه ردیف

 آمل مازندران بزرگزاده 1

 رشت گيالن روستا 2

 اصفهان اصفهان قاسمی 3

 گرگان گلستان الله زاری 4

 تهران تهران گيوركيان 5

 اصفهان اصفهان دكتر باطنی 6

 گرگان گلستان وطن دوست 7

 تهران تهران شمس 8

 گلپايگان اصفهان نکونام 9

 مشهد خراسان رضوی حميدی 10

 مشهد خراسان رضوی جانام 11

 سبزوار خراسان جنوبی رادمنش 12

 مشهد خراسان رضوی پور مقدس 13

 مشهد خراسان رضوی تعقيبی 14

 اصفهان اصفهان متين 15

 اصفهان اصفهان جعفری 16



 پروژه استخرها
 ردیف نام پروژه آدرس کارفرما

 1 استخر عمومی تمدن پل تمدن آقای ابراهیمی
 2 استخر عمومی مهرگان خيابان جی شهرداری خوراسگان

 3 استخر عمومی حسين آباد  خيابان وحيد 6شهرداری منطقه 

 4 استخر سرپوشيده دانشگاه اصفهان خيابان هزار جريب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 5 استخر صبا گز و برخوار بخش خصوصی

 6 استخر خصوصی هتل پارت خيابان شمس آبادی آقای جهانی
 7 استخر خصوصی برج های آفتاب خيابان برازنده سازمان جهاد سازندگی اصفهان

 8 استخر خصوصی برج زمرد خيابان عالمه امينی سازمان جهاد سازندگی اصفهان

 9 آب نما موزيکال پارك فردوسی شاهين شهر شهرداری شاهین شهر

 10 آب نما موزيکال پارك آبی آبسار سپاهانشهر آقای فروغی

 11 استخر مجتمع ايليا پل آذر آقای فضیلی

 12 استخر ساختمان ارشيا مشتاق مشتاق آقای اله دادی

 13 استخر ساختمان آقای خندان بهار آزادی آقای مهندس خندان

 14 استخر ساختمان دكتر ناجی سه راه سيمين آقای دکتر ناجی

 15 استخر ساختمان ويالی مرغ مرغ  آقای مهندس ضیایی

 16 استخر شهركرد شهركرد شرکت تعاونی استخر موج هفشجان



 گزيده ای از پروژه های تاسيساتی اين مجموعه
 ردیف نام پروژه آدرس کارفرما 

 1 برج های تعاونی مسکن آموزش و پرورش خيابان ليمجير-خيابان امام خمينی تعاونی مسکن آموزش و پرورش

 2 واحدی آقای برهانی 45پروژه  خيابان امام خمينی آقای برهانی
 3 واحدی كوثر فوالدشهر 92پروژه  فوالد شهر تعاونی مسکن مجتمع فوالد مبارکه

 4 واحدی بهاران 60پروژه  خيابان شيخ مفيد شرکت سداد و تعاونی مسکن شهرداری

 5 واحدی آرمان 66پروژه های  ملك شهر شرکت سامان اسکان
 6 (ع)پروژه كتابخانه امام باقر خمينی شهر شهرداری خمینی شهر
 7 (ع)پروژه كتابخانه امام صادق خمينی شهر شهرداری خمینی شهر
 8 سالن همايش شهيد آوينی چهنطالخو شهرداری طالخونچه

 9 واحدی مرواريد 30پروژه  مشتاق سوم شرکت جهاد کشاورزی
 10 پروژه پاساژ تجاری، اداری چهارباغ خواجو خيابان چهار باغ خواجو شرکت جهاد کشاورزی

 11 واحدی شهيد كشوری 80پروژه  شهرك شهيد كشوری شرکت سداد

 12 واحدی شيخ صدوق 59پروژه  خيابان شيخ صدوق شرکت سکاف

 13 پروژه كتابخانه آل محمد خيابان آل محمد 7شهرداری منطقه 

 14 واحدی مسکونی 408پروژه  ی  خيابان كاوه 5تعاونی مسکن آموزش و پرورش ناحیه 

 15 پروژه ی سينما ساحل خيابان انقالب شرکت بهمن سبز

 16 پروژه ی مهستان   بهارستان تعاونی مسکن توزیع برق شهرستان اصفهان

 17 واحدی 38پروژه ی  امام خمينی تعاونی مسکن نیروگاه اصفهان

 18 (اداری–تجاری )واحدی  29پروژه ی  سهروردی مهندس رفیعی

 19 پروژه ی بيمارستان ورزنه ورزنه شرکت سداد

تعاونی مسکن شرکت آموزش و پرورش ناحیه 
4 

 20 مسکونی نگين آتشگاه

 21 واحدی 22پروژه ی جابرانصاری مهندس موسوی

 22 (ع)امامزاده سيد محمد  خمينی شهر اداره اوقاف و امور خیریه اصفهان

 23 تاالر زواره زواره آقای میرانی 

 24 سردخانه ی سرماسازان سپاهان   نائين-جاده اصفهان مهندس قضاوی

 25 (تاالر،رستوران تجاری)واحدی90ساختمان امام خمينی برادران قربانی



 چارت سازمانی 
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