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معـرفي 

معرفی شرکت

تام ایران خودرو شرکتی در سـطح بین الملی اسـت که در زمینه مهندسـی و اجرا طرح هاي 
.از بدو تاسیس با تکیه بر دانش سرمایه هاي انســـانی خود و  صنعتی و عمرانی فعالیت دارد
انتقال فن آوري هاي روز دنیا به عنوان یک پیمانکار عمومی رشـــد قابل توجهی را در اجرا 

پروژه هاي ملی و بین المللی به صورت EPC کسب کرده است.
گسـتره خدمات و محصــوالت تام در حوزه هاي خودرو سازي، اتوماسیون صنعتی، انرژي، 

صنایع زیر ساخت و صنایع معدنی به صورت راهکار جامع است.

تـاریخچه

  شرکت تام در سال 1376 فعالیت 

خود را با هدف ارائه تکنولوژ يهاي 

نوین و اتوماسیون در زمینه صنایع 

خودرویی آغاز نمود.

تـأسیـس و پایه گذاري تام     

  تام با الگو گیري از شـرک تهاي 

پژو و فیات به صورت یک هسـته 

دانشـــی، خدمات خود را نهادینه 

کرد. گرو ههاي بدنه قالب و پـرس 

و سیســـت مهاي مکانیکی به این 

منظور شکل گرفت.

خودروسـازي
کسب و توسعه دانش فنی 

  طراحی ساخت و نصــب خطوط 

تولـید خودرو(موتور،  بدنه،  رنگ، 

تریم) و سایر تاسیســات زیربنایی 

مرتبط در ســــایت هاي داخلی و 

خارجی ایران خودرو اجرا شد.

خـودروسـازي
اجراي پروژه هاي 

  تام پس از اجــراي ماموری تهاي 

خود در حوزه خودروسـازي با تکیه 

بر توانمندي دانشـــی خود اهداف 

جدید را در بازارهاي غیر خودرویـی 

مد نظر قرارداد.

شناسایی بازارهاي

غیـر خودرویـی 

 ه ماکنون تام در حوزه صنایع معدنی، 

ریلی، نفت و گاز، نیرو و تاسیسات به 

عنوان یک پیمانکار عمومـــــی به 

صـورت EPCC (مهندســی تامین 

ساخت نصـــب را هاندازي) به همراه 

خدمات فاینانس و پس از فـــروش 

فعالیت دارد.

 

فعالیت هـايپیمـانکـاري

788286889394

  با اخذ پروژ ههاي بزرگ ملـی هم 

اکنون تام جایگاه خود را به عـنوان 

یک شریک تجاري مطمئن تثبیت 

نموده است.

تثبیـت در بـازارهاي هـدف
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معـرفي گـروه
گروه كنترل و ابزار دقيق بخشـي از شركت تام است كه مسـئوليت اجراي پروژه در زمينه اتوماسيون 
صنعتي ، سيســــتم هاي كنترل و ابزار دقيق در صنايع فرآيندي (PROCESS AUTOMATION) و 
صـنايع كارخانه اي(FACTORY AUTOMATION ) به روشEPC را برعهده دارد . اين گروه در حوزه 
هاي سيســــتم كنترل مبتني بر PLC و DCS، سيســـــتم كنترل نظارتي و جمع آوري اطالعات 
(SCADA)، ابزار دقيق، كنترل رباتيك، سيستم هاي پردازش تصـوير و نظارت تلويزيوني و سيسـتم 

هاي شناسايي و رديابي در قالب اسـتاندارد هاي بين المللي فعاليت مي كند ودر صـنايع فوالد، مس، 
سيمان، خودروسازي، نفت، گاز، پتروشـيمي، توليد انرژي، انبار ها و پاركينگ هاي مكانيزه، خدماتي 
چون طراحي و مهندسي، توسعه نرم افزاز، تأمين، نصـب ، راه اندازي و خدمات پس از فروش را ارائه 

مي دهد.

 
گروه كنترل و ابزار دقيق خدمات مربوط به طراحي مهندسي پايه و تفصيلي سيستم هاي اتوماسيون 
صنعتي (اتوماسيون فرآيند، اتوماسيون نظارت، رديابي فرآيند و ....) و سيستمهاي برق صنعتي شامل 

LV/MV را ارائه مي دهد.

اين گروهدامنه پروژه هاي  در قسمت مهندسي بسيار وسيع بوده و شامل پروژه هاي بسيار پيشـرفته 
از پروژه هاي مهندسي براي يك كارخانه معظم گرفته تا پروژه هاي مهندسي مربوط به يک ماشين 

مخصوص مي شود.
 گروه طراحي از تمام ابزارهاي اصـلي طراحي(,HYSYS,IN TOOLS, EPALN P8 ...) اســتفاده 
مي كند و به دليل ارتباط مســــتمر با مديران پروژه ها، واحد طراحي به يک ديدگاه جامع از مراحل 
تکامل پروژه ها رسيده است كه نتيجه آن حصول اطمينان از باال بودن استاندارد کيفيت محصـول و 

زمان تحويل پروژه هاي انجام شده توسط گروه كنترل و ابزار دقيق مي باشد.

واحد طراحي و مهندسي

گروه كنترل وابزار دقيق 



56

پـروژه ها
واحد توسعه نرم افزار گروه با به كارگيري نرم افزارهاي متعددي كه عمدتا از سه گروه ذيل مي باشند 

به فعاليت مي پردازد:
  

(InTouch ،WINCC ،Cimplicity ،SCADA TAM ،Ifix) بخش نرم افزار هاي مونيتورينگ   
   بخش نرم افزار هاي كاربردي خاص با استفاده از زبان هاي برنامه نويسي 

     C++,C#,C, JAVA  

واحد توسعه نـرم افزار

واحد تـأميـن

شـركت تام ايران خودرو داراي يك كارگاه مونتاژ و وايرينگ تابلوهاي كنترلي  اسـت كه اين كارگاه در 
محل اصلي شركت در تهران واقع شده است. اين كارگاه مجهز به كليه امكانات مورد نياز جهت مونتاژ و 
. وجود چنين كارگاهي در نزديكي دفتر طراحي و مهندسـي باعث مي شـود كه  وايرينگ تابلو مي باشـد

كليه استانداردهاي بينالمللي و نيز مشخصات خاص مشتري در حين مونتاژ تابلوها رعايت شود.

گروه كنترل و ابزار دقيق به مانند يك پيمانکار عمومي در اجراي كامل پروژه ها به طور مستقيم با نصب، 
راه اندازي و خدمات پس از فروش سر و كار دارد. با توجه به نيازهاي مشـــتري و ويژگي هاي پروژه، با 
تكيه بر تخصــــص هاي مرتبط و متناسب مديران پروژه، آماده اجراي كامل پروژه ها و خدمات شامل 

نصب راه اندازي و خدمات پس از فروش و يا تنها اجراي  مرحله نصب وراه اندازي مي باشد. 

كارگاه وايرينگ

واحد نصب و راه اندازي

PLC سيستم كنترل مبتني بر   

DCS سيستم كنترل غير متمركز   

PC سيستم كنترل مبتني بر   

   سيستم كنترل رباتيك

   سيستم ابزار دقيق

   سيستم شناسايي و رديابي محصول به روش هاي RFID و پردازش تصوير

ROBOT VISION , MACHINE VISION سيستم هاي بينايي ماشين   

AGV سيستم هوشمند حمل و نقل   

( SCADA) سيستم كنترل نظارتي و جمع آوري اطالعات   

  سيستم مديريت و كنترل هوشمند انبار و پاركينگ مكانيزه

حوزههاي اصلي فعاليت گروه 

,VISUAL STUDIO

 PHONIX, BECKHOF, PILZ,MITSUBISHI,YOKOGAWA,) بخش نرم افزارهاي كنترلي  
(Simens, OMRON, ABB,

از فعالیت هاي این واحد با استفاده از نرم افزارهاي مذکور می توان به این موارد اشاره کرد:
کنترل فرآیند سالن هاي بدنه، رنگ و مونتاژ نهایی خودروسازي، تنظیم سیسـتم دمش هواي کوره بلند، 
سیستم اتوماتیک بارگیري کوره بلند، سیستم مدیریت انبار مکانیزه، سیسـتم کنترل مرکزي بخ شهاي 

تولیدي یک کارخانه و کنترل فرآیند تولید مس در یک مجتمع تولیدي و....
بخش توسعه نرم افزار عالوه بر برنام هریزي براي توسعه ساختارهاي سـخت افزاري قابل ترکیب با نرم 
افزار ایجاد شده، به فعالی تهاي دیگري از قبیل کنترل مطابقت سیســت مهاي طراحی شده، طراحی نرم 
افزارهاي اتوماسیون و شبکه با استفاده از طیف گســترده اي از PLC ها از انواع برند و مدل مشـــغول 

م یباشد.

گروه كنترل و ابزار دقيق توانايي و امكان تامين كليه تجهيزات مرتبط با پروژه هاي خود را داراســت. اين 
گروه با كمك دفاتر خارج از ايران شركت تام در كشــور هاي آلمان، چين، دبي، مي تواند كليه تجهيزات 
. همچنين وجود يك شبكه گســـترده از تامين كنندگان داخلي باعث  اصلي مورد نياز خود را تامين نمايد

م يشود كليه تجهيزات داخلي و اقالم استاندارد و اقالم نصب را از بازار داخل تهيه نمايد.
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پـروژه ها

 ٤ ٤١٧-

شاخص ترين  پروژه ها

 اتوماسيون صنعتي مجتمع مس سرچشمه

 اين پروژه بزرگترين پروژه نوسازي و بهسازي (REVAMPING) سيستم كنترل در كشور است كه 
توسط مهندسان شركت تام ايران خودرو در مجتمع مس سرچشـمه انجام شده است. از ويژگي هاي 

مهم آن اجراي پروژه بدون توقف توليد و به روش HOT SWAP است . 
مشخصات اين پروژه عبارتست از : 

    H سري PLC با تعداد ١٤ سري (PCS7) زيمنس DCS استفاده از   
I/O ٢٣٤٥٠ عدد   

   ١٧ اتاق كنترل محلي و يك اتاق كنترل مركزي
   تامين٢٨٥٠ دستگاه ابزار دقيق جديد

   سه سيستم تله متري

   شبكه BACK BONE با ٣٠ كيلومتر فيبر نوري

   بيش از ٢٠٠ سلول تابلو كنترل
  ٣٧٠ كيلومتر كابل كشي و كاندوئيت كاري

  ٥٠ تن ساپورت فلزي
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   نوسازي و بهسـازي سيسـتم كنترل ، ابزار دقيق و برق ايسـتگاه هاي ٧ و ٨ ريخته گري و آبرساني 

دانيلي فوالدسازي ذوب آهن اصفهان
   طراحي، خريد، نصب و راهاندازي و مدرنيزاسيون تجهيزات برق، اتوماسيون و سيستم هاي ارتباطي 

EPC آبرساني كوثر بخش فوالد سازي ذوب آهن اصفهان به روش
   تعويض سيستم كنترل آبرساني فوالد مباركه 

   تكميل نصب و كمك در راه اندازي انبار اتوماتيك POY پتروشيمي تندگويان
   اتوماسيون صنعتي كارخانه فوالد سازي بردسير

   سيسـتم كنترل سالن هاي مختلف توليد ايران خودرو در داخل و خارج از كشـور اعم از سالن پرس،   

بدنه ، رنگ ، تزئينات ، تكميل كاري ، موتورسازي ، ماشين كاري ، خطوط اكسل و ...
   سيستم كنترل كارگو ترمينال فرودگاه امام خميني 

   سيستم كنترل برش خرسك فوالد خوزستان

   سيستم شناسايي و رديابي انواع محصوالت پژو ٢٠٦ در حين توليد در ايران خودرو

   راه اندازي آلومينيوم هزار كرمان
   سيستم اتوماسيون پاركينگ مكانيزه ايرانشهر / تهران

   اتاق كنترل مركزي براي سالن هاي ايران خودرو

ساير پـروژ هها

   پروژه هاي خودروسازي
اجراي پروژه هاي اتوماسيون صنعتي و سيســتم هاي كنترل در شركت معظم ايران خودرو توسط شركت 
تام انجام شده است. اين پروژه ها در سـالن هاي پرس، بدنه، رنگ، تزئينات و تكميل كاري، موتور سـازي، 

ماشين كاري، خطوط اكسل و انبار مكانيزه و ... انجام شده است.
در اين پروژهها بيش از نهصـدPLC از برند هاي مختلف BECKHOF ، ABB ، SIMENS  و ... استفاده 
شده است و در اين سال نها مجموعاً بيش از هشتصد و پنجاه ربات بكارگرفته شده كه راه اندازي آنها توسط 
 HADEN گروه كنترل و ابزار دقيق صورت گرفته و اين گروه در همكاري مشــترك با شرك تهاي معتبر
 CAMAU  ،(موتورسازي) FABRICOM ،(بدنه سازي)EDAG ،(تريم) FATA ،(رنگ)EISENMANN،

(ماشي نكاري)، KUKA,HYUNDAI (ربات)،  انتقال تكنولوژي در زمينه اتوماسيون صنعتي صـنايع خودرو 
سازي را انجام داده است.

 كليه مراحل طراحي پايه و تفصيلي، توسعه نرم افزار، ساخت تابلو، نصب و راه اندازي قسـمت سيسـت مهاي 
كنترل توسط اين گروه انجام شده است.

اين پروژه به منظور نوسازي سيسـتم اتوماسيون، كنترل و ابزار دقيق و تجهيزات برق مرتبط با كوره 
بلند ذوب آهن اصفهان انجام شد.
مشخصات پروژه عبارت است از : 

H سري PLC با تعداد ٤ سري (PCS7) زيمنس DCS استفاده از   
I/O بيش از ٤٠٠٠ عدد   

   تامين بيش از ١١٠٠ دستگاه ابزار دقيق 
REDUNDANT ٢ سرور   

ES دو ايستگاه   
   تعداد ١٤ اتاق كنترل و برق 

   ١٨١ سلول تابلو كنترل ، برق و درايو
   اجراي شبكه فيبر نوري در سطح كوره 

  

 ٤ ٤١٧-

مدرنيزاسيون و نوسازی سيستم کنترل، ابزار دقيق و برق کوره بلند شماره ٢

 ذوب آهن اصفهان
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مزيت هاي رقابتي

تجربه اجراي بزرگترين پروژه Revamping اتوماسيون صنعتي كشور در مجتمع 

توان برتر در اجراي پروژه هاي اتوماسيون صنعتي در صنعت خودروسازي

توان برتر در زمينه كنترل رباتيك در كشور

توانمند در زمينه انتقال تكنولوژي و بومي سازي آن

كسب رضايت  مشتريان از اجراي پروژه هاي قبلي

بهره مندي از دفاتر خارج از كشور جهت تامين تجهيزات 

ساختاري منعطف و تخصص محور 

شركتي دانش محور و پويا

 توان ريسك پذيري باال

مس سرچشمه



 عضویت ها  و گواهینامه ها

انجمن صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي 
انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران 

انجمن صنفي اتوماسيون صنعتي 
انجمن مديريت منابع انسانی ايران

انجمن سازندگان صنعت نفت 
عضو اتحاديه بين المللي حمل و نقل عمومي

عضويت در سنديكاي صنعت برق ايران 
انجمن رباتيك ايران

UITP

گواهینامه صالحیت پیمانکاري 
   پایه یک رشته صنعت و معدن تاسیسات و تجهیزات ساختمان و ابنیه و نیرو

   پایه 2 نفت و گاز و راه وترابري
   پایه یک صنعت معدن زیر رشته اتوماسیون صنعتی

   پایه یک نیرو زیر رشته پست ها و انتقال و توزیع
   پایه دو نفت و گاز زیر رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه هاي نفت و گاز

گواهینامه تعیین صالحیت شرکت هاي خدماتی پشتیبانی و فنی و مهندسی از وزرات کار تعاون و 

امور اجتماعی در رشته تعمیرات و نگهداري ساختمان و ماشین آالت امور بهره برداري از تاسیسات
رتبه A در ارزيابي شركت هاي EPC، حوزه  فعاليت هاي صنعتي و معدني

IMS سيستم مديريت يكپارچه
(Iran MAKE Award)تنديس جايزه 5 شركت دانشي برتر ايران

اخذ تنديس بلورين جايزه مديريت مالي كشور سال هاي 90 و 91
EFQM تنديس بلورين جايزه ملي بهره وري

  گواهینـامه ها عضویت ها


