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معرفی شرکت

5

تـاریخچه
معـرفی 

پیروي از انقالب صنعتی نســــل چهارم، 

سازماندهی مجدد ماهیت دانش بنیان تام،  

استفاده از پتانسـی لهاي مهندسی در تولید 

قطعات با تکنولوژي باال و ورود به شــبکه 

بــــرق و الکتـــــرونیک خودرو از جمله 

سیاس تهاي اصلی تام بوده است.
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شرکت تام در سـال 1376 فعالیت خود 

را با هدف ارائه تکـنولوژ يهاي نوین و 

اتوماسـیون در زمینه صـنایع خودرویی 

.آغاز کرد

تام با الگوگیري از شــرک تهاي پژو و فیات به 

صورت یک هســته دانشـــی، خدمات خود را 

نهادینه کرد. طراحی ساخت و نصـــب خطوط 

تولید خودرو (موتور، بدنه، رنگ، تریم) و ســایر 

تاسیسات زیربنایی مرتبط در سای تهاي داخلی 

و خارجی ایران خودرو اجرا شد.

تام پس از اجــــــــراي ماموری ت خود در حوزه 

خودروسازي با تکیه بر توانمند يهاي دانشــــی، 

اهداف جدید را در بازارهاي غی رخودرویی مد نظـر 

قرار داد و با چرخشـی هوشمندانه سعی در استفاده 

از این توانمند يها در سایر صنایع کرد.

ـازي، نیرو،  ـنایع معدنی و فوالدس  تام در حوزه ص

ـاخت،کنترل و ابزار دقیق،  حمل و نقل و زیرســ

ـیمی به عنوان یک پیمانکار  نفت، گاز و پتروشــ

EPC (مهندسی، تامین، ساخت، نصــــــب و 

ر اهاندازي) فعالیت دارد.

این شرکت با اخذ پرو ژههاي بزرگ ملی  جایگاه 

ـاحب دانش و  خود را به عنوان یک پیمانکار صـ

توان اجرایی تثبیت کرده است.
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معـرفی 
شرکت تام مصمم است در سال 1400، شرکتی پیشـرو و خال ق باشد که توانسـته از طریق ارائه 

راهکارهاي جامع و خلق ارزش براي مشــتریان، سهم خود را در تولید ناخالص داخلی کشـــور، 

ظرف پنج سال، دو برابر نماید.

ما به عنوان یک بنگاه اقتصادي دان شمحور، با اتکا بر کارکنان خالق و کارآمد در زمینه  طراحی 
مهندسی، تامین و اجراي پروژ ههاي صنعتی و عمرانی در داخل و خارج کشور فعالیت م یکنیم.
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ارز شهـا:

تعامل سازنده با ذینفعان

اخلاق حرف هاي

مشارکت و ارتقا کارکنان

مسئولی تپذیري اجتماعی

نوآوري

دفتر مدیریت

بازرس ویژه مدیر عامل

مدیر حراست

مدیر حسابرسی داخلی

مدیر روابط عمومی

(PMO) مدیر دفتر مدیریت پژوه

مشاوران

مدیر برنام هریزي استراتژیک

نماینده مدیریت در تضمین کیفیت

مدیر امور حقوقی و قراردادها

مدیر کیفیت، ایمنی، بهداشت
و محیط زیست

هیات مدیره

مدیر عامل

قائم مقام مدیر عامل

معاون منابع انسانی و سیست مها معاون صنایع خودروییمعاون طراحی و مهندسی معاون امور مالی معاون فروش و توسعه بازار معاون امور پروژ هها معاون بازرگانی

مدیر اجرایی پروژ هها

مدیر مهندسی کنترل و ابزار دقیق

مدیر مهندسی سیویل و سازه

مدیر مهندسی مکانیک و تاسیسات

مدیر مهندسی فرآیند

مدیر خرید خارجیمدیر مهندسی برق

مدیر خرید داخلی

مدیر برنام هریزي و کنترل پروژه

مدیر ماشی نآالت و تجهیزا تکارگاهی

مدیر بازاریابی و مناقصات

مدیر طرح و توسعه کسب و کارها

مدیر حسابداري عمومی

مدیر حسابداري مدیریت و پروژ هها

مدیر حسابداري خزانه

مدیر نگهداري و تعمیرات

مدیر صنایع مکانیک

مدیر سیست مهاي مکانیزه انتقال و مونتاژ

مدیر بدنه، پرس و قالب

مدیر منابع انسانی

مدیر فناوري اطالعات

مدیر فرآیندها و تشکیالت

مدیر پشتیبانی فنی و خدمات عمومی

مدیر پروژه



معـرفی   
 سرمایه هايا نسانی

نمودار تغییرات سرمای ههاي انسانی تام طی دهه 90

میانگین سابقه
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اهم رشت ههاي تحصیلی کارکنان تام
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اهم کسب و کارهاي غیر خودرویی تام

حمل و نقـل 

و زیرساخت

توسعه شبکه تلفن و سیستم کامپیوتريپست برق کرج

و برق پایدار کارخانه فوالدسازي بردسیر

خط سنگ شکن اولیه

فوالد ســـنگ مبارکه

نصب و راه اندازي انبار مکانیزه

پتروشـــیمی شــــهید تندگویان

نوسازي اتوماسیون ایســــتگا ههاي 7 و 8 

 ریخت هگري فوالد سازي ذوب آهن اصفهان

گاززدایی تحت خال ذوب آهن (VD)اعالم و اطفاي حریق فوالد مبارکهتصفیه خانه فوالدسازي بردسیرنورد 650 ذوب آهن جهت تولید ریل ملی

تهویه خط شماره یک مترو تبریزتله کابین دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

سیستم پیجینگ پاالیشگاه بندر عباستاسیسات سرچاهی میدان گازي خانگیران CNG احداث 215 جایگاه

سیگنالینگ مترو تبریز به روز رسانی سیستم کنترل و مانیتورینگ

خط بلنکینگ شــــــــــــــــــولر ایران خودرو

اجراي عملیات ســـــیویل، ســــــازه، مکانیکال و

پایپینگ ناحیه 7 فازهاي 17 و 18 پارس جنوبی

1397 1398 1399

تام اسکادا

انبار مکانیزه قطعات پرسی ایران خودرو

نوسازي اتوماسیون کوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان

تام اسکادا نسخه 2 ورود به حوزه تولید و قطعات با تکنولوژي پیشرفته

مونوریل کرمانشاه

پست برق فوالد بردسیرپست برق اسکانپست برق شیروان نیروگاه CHP ایرا نخودروپست برق جاجرمپست برق بندر خمیر

فیلتراسیون برش خرسکفوالد بافقفوالد بردسیراحیاي فوالد اردکانزغال شویی شاهروداسلب برگردان فوالد هرمزگان

کارگو ترمینال فرودگاه امام خمینیاعالم و اطفاي حریق مترو شیرازسیستم اعالم و اطفاي حریق انبار CKD ایرا نخودرو خراسان 

مخازن پتروشیمی پارس

اتوماسیون مس سرچشمهاتوماسیون آبرسانی فوالد مبارکه

پروژه احداث کور ههاي پخت

آهک و دولومیت کلســـــینه

فوالد سنگ مبارکه اصـفهان

 پست برق 132/20 کیلوولت GIS مشهد 
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احداث خط جدید موتورسازي ایران خودرو

تامین خط ماشینکاري بلوك سیلندر ایران خودرو

طرح جامع شماره 2 اعالم و اطفاي حریق ایران خودرو

احداث  و تکمیل خط بدنه خودروي تارا در سالن ایکاپ

احداث خط بدنه آریسان در ایران خودرو دیزل

افزایش ظرفیت و تکمیل صنعتی سازي موتور +TU5 ایرا نخودرو

تامین و راه اندازي ایستگاه B استکر سالن پرس

بهبود کیفیت موتورهاي تولیدي ایران خودرو

تعویض رباتهاي خط سمند (فاز2)

طراحی، تامین،ساخت، نصب جیگهاي خط موتور 

در سالن مونتاژ 2 ایران خودرو

خط بدنه پژو 208 و 301

قال بهاي درب پژو 301

تامین و را هاندازي ایستگاه دي استکر سالن پرس

تامین و را هاندازي پرس ضایعات ایرا نخودرو

بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت

خط رنگ ایرا نخودرو

سالن تریم سایت نفت چاله آذربایجان

ایجاد خط درب و انتقال بدنه سالن تزئینات شماره 1 ایرا نخودرو

افزایش ظرفیت سالن تزئینات ایرا نخودرو خراسان

خط بدنه پژو 2008 

سالن تزیینات ایرا نخودرو کرمانشاه

پروژه رباتیک چسب زنی شیشه ایرا نخودرو

رباتیک کردن سالن رنگ ایرا  نخودرو خراسان

وانت U90تامین ورق برگردان وانت آریسانرنگ خودرو دانگ فنگ

خط رنگ دنا

ایران خودرو سمنان

توسعه سالن رنگ

خط بدنه رانا

النچ محصوالت جدید

خط موتور سازي 3ایرا نخودرو آذربایجان

G1 تامین خطوط پرس

قال بهاي بدنه 206

خط بدنه 206

L90 خط بدنه

رنگ سنگال

رنگ سوریه

U90 خودرو

پروژ ههاي سنگال

پروژ ههاي سمند ونزوئال

قال بهاي 206 صندوقدار

ریخت هگري سرسیلندر 206

اتاق انداز هگیري ماشینکاري 206

G3 تامین خطوط پرس آیکید

رنگ خراسان

خط سیلر رنگ 5

انبار و انتقال قطعات پرسی

ماشینکاري سیلندر و سرسیلندر 206

Ef7 تولید موتور

رنگ 4 فاز 2

سوریه

ایرا نخودرو خراسان

Tu5 ماشینکاري بلوك سیلندر

Tu5 قالب و جعبه ماهیچه سرسیلندر

Xu7 و Tu5 ماشینکاري سرسیلندر

پیش رنگ 5 

رنگ 4 - فاز 1

خط بدنه 4

اکسل جلو و عقب 206

رنگ 2

دایکست بلوك سیلندر 405

مونتاژ پژو 206

ساخت پالت 206

تکمیل کاري 4

سمند و 206

ریخت هگري سرسیلندر پژو

پروژ ههاي خودرویی
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معـرفی 
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شرکت تا مایرا نخودرو در راستاي فعالیت خود اقدام به مدیریت یا سرمای هگذاري در سایر شرک تها و موسسات 
کرده است.

(IKID ) شرکت  قالب هاي صنعتیا یران خودرو

    ارائه خدمات یا مشاوره در زمینه رباتیک و اتوماسیون نمودن قال بها و خط پرس تولیدي

    ارائه خدمات سرویس، نگهداري و تعمیرات انواع قال بها

   AUTOFORMبا استفاده از نر مافزار SIMULATION ارائه خدمات مهندسی با نر مافزار    

    ارائه خدمات عکســـبرداري(Photo Scan)جهت تهیه فایل کامپیوتري س هبعدي(Cad Data) از کلیه 

قطعات و کنترل و انداز هگیري مختصات و تهیه فایل سطح در نر مافزار CATIA و انجام مهندسی معکوس

    ارائه خدمات یا مشاوره فنی در زمینه ماشی نکاري، مهندسی، تولید قطعات

    تولید و مونتاژ (مجموعه سازي) برخی از قطعات خودرو
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شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرومعـرفی 

ITALY

ENGLAND

UAE

GERMANY

SOUTH KOREA
FRANCE

SYRIA

OTHER

CHINA

TURKEY

IRAN

Foreign suppliers

 شرکاي تکنولوژي

فاینانستجهیزات  تکنولوژي

CRCCCAMCE

ریلی سیگنالینگ

Citic Trust

مهندسی

هگزا

ریلی

پیمانکاري

بلند پایه

سیویل

تکنولوژي

NHI

معدنی

تجهیزات

AZD

سیگنالینگ

تجهیزات ژاپنی

Sojitz

تجهیزات

Daifuku

انبار مکانیزه

تکنولوژي

SMSConcast

فوالدسازي

تکنولوژي

ULS

طال

مهندسی

Mintek

طال

تکنولوژي

FLShmidth

طال و باطله

مهندسی

GBM

تیتانیوم

تکنولوژي

Sandvic

سنگ شکن

پیمانکاري

Steam

پروسه پاالیش

تجهیزات فاینانس

METSED

مهندسی

منیران

پست

مهندسی

قدس نیرو

پست

فاینانس

Cinosteel

نیروگاه

مهندسی

هندسه پارس

فرآیند

شارگان

مهندسی

فرآیند

تجهیزات

MAN

نیروگاه

Siemens

اتوماسیون
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معـرفی 

    نصب و را هاندازي تجهیزات اصلی پلن تهاي بزرگ صنعتی
    نصب و را هاندازي سیست مها اتوماسیون و کنترل و ابزاردقیق

    اجراي کلیه عملیات ساختمانی، ابنیه و سیویل
    نصب و را هاندازي سیست مهاي ایمین و حفاظتی

    ساخت و نصب و را هاندازي تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
    انجام کلیه تس تهاي مورد نیاز را هاندازي

    آموزش کامل بهر هبرداري و نت پرسنل کارفرما

 خدمات حوزه تامین و ساخت:

     تخصص در خرید، منبع یابی و بازار
     خدمات تامین کارگاهی و ستادي

     نظارت کیفی (تست و بازرسی) بر تامین

 خدمات حوزه اجرا، نصب و راه اندازي:

    طراحی و مهندسی فرآیند 

       فرآوري مواد معدنی و فلزي، نفت و گاز و پتروشیمی، فوالد سازي ، نیروگاه و ...

    طراحی و مهندسی انواع ابزار دقیق، سیست مهاي کنترل و اتوماسیو نهاي صنعتی

    طراحی و مهندسی کلیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و ایمنی و حفاظتی

    طراحی و مهندسی کلیه تاسیسات مخابراتی و اطالعاتی پلن تهاي صنعتی

    طراحی و مهندسی سیست مهاي اتوماتیک انتقال و انبارش مواد

    طراحی و مهندسی کلیه عملیات عمرانی

    طراحی، مهندسی و معماري کلیه ابنیه صنعتی و اداري

    طراحی و مهندسی خطوط مونتاژ

    طراحی و مهندسی انواع تجهیزات

    طراحی و مهندسی خطوط رباتیک

خدمات مهندسی

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران

سازمان قطار شهري کرمانشاه

معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی

شرکت برق منطقه اي تهران

شرکت برق منطقه اي خراسان

شرکت برق منطقه اي هرمزگان

فوالد مبارکه

ذوب آهن اصفهان

شرکت ملی صنایع مس ایران

فوالد خوزستان

فوالد هرمزگان

فوالد سیرجان ایرانیان

فوالد سنگ مبارکه اصفهان

ایرا نخودرو

فوالد مبارکه

ایرا نخودرو خراسان

ذوب آهن اصفهان

سازمان قطار شهري شیراز

سازمان قطار شهري تبریز

سازمان قطار شهري اصفهان

ایرا نخودرو

فوالد مبارکه

ذوب آهن اصفهان

IPMI

نفت و گاز پارس

قرارگاه خاتم االوصیا

شرکت ملی پخش فرآورد ههاي نفتی ایران

پتروشیمی پارس

شرکت نفت مناطق مرکزي ایران

ایرا نخودرو

ایرا نخودرو دیزل

ایرا نخودرو خراسان

ایرا نخودرو کرمانشاه

ایرا نخودرو مازندران

ایکاپ

خودرونفت و گازحمل و نقلاتوماسیونتاسیساتنیرومعدنی

کارفرمایان اصلی
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حوزه هاي کسب  وکار 
شـرکت تام ایرا نخودرو با اخذ گواهینامه صالحیت پیمانکاري پایه یک و گواهینامه اجراي پروژ ههاي صنعتی 

به روش طرح و ساخت در حوزه صنعت و معدن از سازمان مدیریت و برنام هریزي کشور، از سـال 1384در این 

حوزه صنعتی فعالیت داشته است. این شرکت با دارا بودن کلیه دیسیپلی نهاي مهندسی در واحدهاي پروسس، 

مکانیک تجهیزات ثابت و دوار، پایپینگ، برق، ابزاردقیق، ســـــــیویل، ایمنی، برنام هریزي و کنترل پروژه و 

بهر هگیري از فارغ التحصیالن برتر دانشگا ههاي معتبر کشور همچنین زنجیره گسـترده تامی نکنندگان داخلی 

و خارجی و دفاتر خارج از کشــور خود، توانســـته نقش ممتازي را در اجراي پروژ ههاي بزرگ EPC در حوزه 

صنعت و معدن ایفا کند. 

صنایع معدنی و فوالدسازي

پروژ هها

 احداث کارخانه فوالدسازي بردسیر به ظرفیت 800 هزار تن در سال
 نوسازي، بهسازي و اصالح سیستم گاززدائی(VD) در بخش فوالدسازي ذو بآهن اصفهان

 بازسازي و توسعه کارگاه نورد650 جهت تولید ریل در کارخانه ذو بآهن اصفهان
 احداث کارخانه احیاي اردکان (فعالی تهاي زودهنگام)

 نوسازي اتوماسیون کلیه پلن تهاي مجتمع مس سرچشمه
 احداث خط سنگ شکن اولیه فوالد سنگ مبارکه اصفهان

 احداث فاز سوم کور ههاي پخت آهک و دولومیت کلسینه شرکت فوالدسنگ مبارکها صفهان 
 طراحی، ساخت ، نصب و را هاندازي فیلتراسیون برش خرسک فوالد خوزستان

 طراحی، ساخت و نصب دستگاه اسلب برگردان فوالد هرمزگان

 نوسازي اتوماسیون بخش آبرسانی ایستگا ههاي ریخت هگري شرکت فوالد مبارکه

 سیستم اعالم و اطفاي پست 400 کیلو ولت فوالد مبارکه

 نوسازي اتوماسیون ایستگاه هاي 7 و 8 ریخت هگري فوالد سازي ذو بآهن اصفهان

 نوسازي اتوماسیون کوره بلند شماره 2 ذو بآهن اصفهان

 نوسازي و بهسازي اتوماسیون آبرسانی کوثر ذو بآهن اصفهان

 را هاندازي آلومینیوم هزار کرمان

 

توانمندیها

گســـــــــتره توانمند يها و خدمات قابل ارائه تام در حوزه معدنی و فوالدسازي شامل احداث مجتم عهاي 
فوالدسـازي و کلیه صـنایع باالدســتی و پایین دســتی آن همچنین ارائه خدمات در حوزه فلزات غیرآهنی و 

سایر کان یهاي معدنی به شرح ذیل است:

 خردایش و تغلیظ براي کان ههاي آهن، مس، طال، سرب و روي، ذغال سنگ و ...

 گندله سازي

SL/RN ،تولید آهن اسفنجی اعم از احیا مستقیم 

 فوالدسازي و ریخت هگري اعم از اسلب، بیلت و بلوم

 احداث واحدهاي متالورژي ثانویه

 خطوط نورد اعم از نورد میلگرد، نورد ورق گرم و سرد، نورد ریل و نورد پروفیل

 احداث کارخان ههاي فرآوري کان یهاي غیرفلزي

 احداث کارخان ههاي تولید فروآلیاژها نظیر فروسیلیس، فرومنگنز و فرونیکل
 اجراي کلیه واحدها و سیست مهاي جانبی نظیر :

تجزیه هوا و تولید هواي فشرده

تصفیه غبار و دود

 تصفیه آب و پساب صنعتی

سیست مهاي انتقال مواد

سیست مهاي مانیتورینگ، کنترل و اتوماسیون صنعتی

svc سیست مهاي توزیع و پس تهاي برق و

سیست مهاي ایمنی و حفاظتی و اعالم و اطفاي حریق
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حوزه هاي کسب  وکار 
شـرکت تام ایرا نخودرو در حوزه حمل و نقل و زیرسـاخت با داشـتن گواهینامه صـالحیت پیمانکاري پایه دو 
رشت هي راه و ترابري، پایه یک تاسیسات و تجهیزات، پایه یک رشت هي نیرو و نیز گواهی صالحیت پیمانکاري 
اجراي پروژ ههاي صنعتی به روش EPC از سازمان مدیریت و برنام هریزي کشـــــــــــور و با بهر همندي از 
فار غالتحصـیالن دانشـگا ههاي برتر کشـور، از سال 1384 فعالیت خود را در حوز هي صنایع حمل و نقل شروع 
 EPC کرد و هم اکنون در نقش پیمانکار عمومی و تخصصـی توانایی اجراي پروژ ههاي این حوزه را به صورت

(مهندسی، ساخت، تامین و نصب و راه اندازي) دارد.

حمل و نقل و زیرساخت

توانمند يها 

گستره توانمند يها و خدمات قابل ارایه تام در حوزه حمل و نقل و زیرساخت شامل اجراي پروژ ههاي زیر است:
 احداث کامل خطوط را هآهن شهري و بی نشهري (طراحی، تامین و اجرا) در نقش پیمانکار عمومی و اجراي 

هر یک از اجزاي آن در قالب پروژه شامل:
 زیرسازي و روسازي خطوط ریلی 

 سیگنالینگ، کنترل و مخابرات
 تامین توان، پس تهاي توزیع و کشش و شبکه باالسري و انتقال توان

( Tram و  LRT) تامین ناوگان خطوط ریلی درون شهري  

 اعالم و اطفاي حریق
 تهویه تونل و ایستگا هها جهت دفع دود 

 SCADA و  BMS سیستم مانیتورینگ و مدیریت هوشمند ساختمان 
AFC سیستم خودکار کنترل و صدور بلیط

تجهیزات دپو تعمیرات
 عملیات سیویل وساز هي ایستگا هها، مسیر، دپو تعمیرات، پارکینگ و ساختما نهاي کنترل مرکزي 

 احداث (طراحی، تامین و نصب و اجرا و راه اندازي) قطاري سبک شهري LRT کرمانشاه
 حمل و نقل کابلی (تله کابین) دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

 تهویه و دفع دود خط یک قطار شهري تبریز 
عالم و اطفاي حریق خط یک قطار شهري شیراز 

 اطفاي حریق خط یک قطار شهري اصفهان 

 طراحی، تامین، اجرا، نصب و را هاندازي کامل خطوط حمل و نقل کابلی (تله کابین) شامل:
 طراحی و ساخت دک لها

 تامین و نصب و را هاندازي تجهیزات مرتبط با خطوط تل هکابین
 عملیات راه، سیویل و ساز هي ایســتگا هها، سالن تعمیرات، پارکینگ و ساختمان کنترل مرکزي مرتبط با 

خطوط تل هکابین
SCADA و  BMS سیستم مانیتورینگ و مدیریت هوشمند ساختمان 

AFC سیستم خودکار کنترل و صدور بلیط 
 سیستم کنترل و مخابرات

 تامین توان، پس تهاي توزیع و کشش و شبکه بر قرسانی

پروژ هها
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حوزه هاي کسب  وکار 
شـرکت تام ایرا نخودرو در حوزه نفت و گاز از سـال 1384 فعالیت خود را شــروع کرد و با دارا بودن گواهینامه 

صالحیت پیمانکاران طرح و ساخت رست هي صـنعت و معدن همچنین گواهینامه صـالحیت پیمانکاري پایه2 

نفت و گاز زیر رشته خطوط انتقال ، مخازن ، تلمبه خان هها و شبک ههاي نفت و گاز، هم اکنون در نقش پیمانکار 

عمومی توانایی اجراي پروژ ههاي این حوزه را به صورت EPC دارد. این شرکت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی 

با همراهی و همکاري نیروهاي متخصص فار غالتحصیل از بهترین دانشگا ههاي کشور در واحدهاي پروسس، 

مکانیک تجهیزات ثابت و دوار، پایپینگ، برق، ابزاردقیق، ســـــــــیویل، ایمنی، برنام هریزي و کنترل پروژه 

فعالی تهاي مختلف مهندسی، خرید، ساخت، نصـب، را هاندازي و خدمات پس از فروش پروژ ههاي این حوزه را 

انجام م یدهد.

نفت، گاز و پتروشیمی

توانمند يها 

پروژ هها

 تسهیالت سرچاهی گاز شرکت نفت مناطق مرکزي ایران در منطقه خانگیران سرخس

 پروژه اجراي عملیات سیویل، سـازه، مکانیک و پایپینگ فازهاي 17 و 18 پارس جنوبی 

در عسلویه

 ساخت پکیج آب آشامیدنی فاز 17 و 18 پارس جنوبی در عسلویه

 احداث 215 جایگاه دو منظوره CNG شرکت پاالیش و پخش در سراسر کشور

 احداث بخشـی از تاسیسـات ذخیره سازي و انداز هگیري میعانات گازي پارس جنوبی در 

عسلویه با رفیت 640 هزار مترمکعب در سال

 سیستم پیجینگ پاالیشگاه بندر عباس

واحد جداسازي هوا (Air separation unit) بردسیر 

 تکمیل نصب و راه اندازي انبار مکانیزه پتروشیمی تندگویان

گستره خدمات قابل ارائه تام در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به شرح ذیل است:
    صنایع میان دستی

        تسهیالت سرچاهی
        ایستگا ههاي تقویت و تقلیل فشار
        پایان ههاي نفتی و مخازن ذخیره

    صنایع پایین دستی

        احداث، اصالح و بازسازي واحدهاي فرایندي پاالیشگاه گاز شامل:

Sulfur Recovery Unit           

Dehydration Unit           

Export Gas Compression and metering            

 Burn Pit و Flares           

        احداث، اصالح و بازسازي واحدهاي فرایندي پاالیشگاه نفت 

        احداث، اصـالح و بازسـازي واحدهاي پتروشــیمی، کودهاي شــیمیایی و واحدهاي 

شیمیایی معدنی     

        احداث انواع پکی جهاي تخصصی مانند:

CNG ایستگا ههاي           

(VRU) واحدهاي بازیافت بخار بنزین           

   (Metering)واحدهاي انداز هگیري جریان سیال           

(Air Separation Unit) تاسیسات جداسازي هوا           
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حوزه هاي کسب  وکار 
شرکت تام ایرا نخودرو در حوزه نیرو با داشـتن رتبه یک گواهینامه صـالحیت 
پیمانکاري رشت هي نیرو در زیر رشت هي پســـ ت، انتقال و توزیع نیرو از سازمان 
مدیریت و برنام هریزي کشـور و با بهر همندي از نیروهاي تخصــصــی نخبه و 
فار غالتحصـیالن دانشـگا ههاي برتر کشـور، از سـال 1384 خدمات طراحی و 
مهندسـی، تامین و اجراي پروژ ههاي مرتبط با تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از 
نیروگا هها، شبک ههاي برق و تاسیسـات برقی، پسـ تهاي انتقال، فشـار قوي و 

سیست مهاي توزیع را به صورت EPC ارائه کرده است.

توانمند يها 

گســـتره توانمند يها و خدمات قابل ارائه تام در حوزه نیرو شامل طراحی، 

تامین و اجراي پروژ ههاي زیر است:

 پســـــــت و سوئی چگیر(انتقال، فوق توزیع و توزیع) در سطوح مختلف 

 ،Outdoor ، Indoor ولتاژي400/230/132/63/33/20 کیلوولت به صورت

GIS و AIS

 خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع در ســـــــــــطوح مختلف ولتاژي 

400/230/132/63/33/20 کیلوولت

 برق رسانی به کارخان هها و پلن تهاي صنعتی

FACTS ادوات 

CHP نیروگا ههاي تولید پراکنده، تولید همزمان برق و حرارت 

 طراحی، تامین و اجراي پست 400/33 کیلوولت بردسیر (مشیز) 
 بر قرسانی به کارخانه فوالدسازي بردسیر به ظرفیت 300 مگاولت آمپر

 احداث سیستم SVC کارخانه فوالدسازي بردسیر به ظرفیت 0-180 مگاوار
Indoor طراحی، تامین و اجراي پست132/20 کیلوولت مسکن مهر گلبهار (اسکان) به صورت 

  ۴٠٠ 

 پروژه ایجاد خط تولید تزئینات و مکانیکی خودروي سمند و پژو 206
 بر قرسانی به بخ شهاي مختلف پروژ ههاي صادراتی شرکت تام ایران خودرو نظیر:

 بر قرسانی در کارخانه خودروسازي سن ایران اتو درکشور سنگال شامل: پست، سوئی چگیرهاي فشار متوسط 
و ضعیف، تراسفورماتور و شبک ههاي توزیع و تاسیسات برق

 بر قرسانی در کارخانه خودروسازي سیامکو درکشـور سوریه شامل: پسـت، سوئی چگیرهاي فشـار متوسط و 

ضعیف، تراسفورماتور وشبک ههاي توزیع،و تاسیسات برق

پروژه هانیرو و تاسیسات
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حوزه هاي کسب  وکار 

خودرو

 شرکت تام ایران خودرو در حوزه صنایع خودروسازي از سال 1376(زمان پایه گذاري شرکت) فعالیت خود را آغاز کرده
 است. ماموریت تام در بدو تاسیس، به روزرسانی، افزایش ظرفیت و احداث خطوط تولید پیشرفته ي رباتیک شرکت
 ایران خودرو، تحت استانداردهاي بین المللی و الیسنس برندهاي معتبر اروپایی تعریف شد و این شرکت به واسطه انجام
 پروژه هاي متعدد در طرح توسعه10ساله ایران خودرو و انتقال تکنولوژي هاي پیشرفته از شرکت هاي صاحب تکنولوژي در
 در این حوزه به قابلیت هاي الزم جهت انجام پروژه هاي خودرویی با هر سطح R&D دنیا همچنین اجراي پروژه هاي متنوع
 اتوماسیون و با هر ظرفیتی دست یافت. در حال حاضر مهندسان خبره شرکت تام با بهره گیري از به روزترین نرم افزارهاي
 توانمند مهندسی، قادر به طراحی و شـبیه سـازي تمامی فرآیندها و تجهیزات خطوط تولید خودرو در کمترین زمان و

.باالترین کیفیت هستند

توانمندي ها

:گستره توانمندي ها و خدمات قابل ارائه تام در حوزه صنایع خودروسازي شامل اجراي پروژه هاي زیر است
Turn Key و EPC طراحی کارخانه تولید و اجراي آن به صورت 

ارائه مشاوره در خصوص امکان سنجی، زمان بندي، طراحی مفهومی خطوط تولید و برنامه ریزي پروژه 
طراحی سالن هاي تولیدي و چیدمان تجهیزات بر اساس نرخ و تنوع تولید 

طراحی، ساخت و تامین کلیه تجهیزات کارخانه خودروسازي به همراه نصب و راه اندازي و ارائه خدمات پس از فروش 
:طراحی و اجراي کلیه خطوط تولید خودرو و سیستم هاي جانبی شامل 

ط خطوط مونتاژ قواي محرکه خودرو، خطوط تولید قطعات پرسی و ریخته گري،  خطوط تولید بدنه خودرو،   و ط خ  
خطوط رنگ بدنه خودر وتزئینات و مونتاژ  نهایی خودرو، 

کلیه سیستم هاي رباتیک، کنترل و ابزار دقیق خطوط 
سیستم تاسیسات مکانیکی و الکتریکی کل سالن ها و خطوط تولید 

کلیه سیستم هاي حفاظت و ایمنی مورد نیاز 
انواع سیستم هاي انتقال مورد نیاز 

پروژه ها

:احداث کلیه خطوط تولید ایران خودرو با ظرفیت تولید یک میلیون خودرو در سال شامل 
 ایران خودرو تهران با ظرفیت تولید و مونتاژ550 هزار دستگاه خودرو در سال جهت تولید پژو 206 هاچبک و 

 صندوق دار همچنین انواع خودرو سمند، دنا، رانا، تندر90 و بنز
شامل 4 خط رنگ، 4 خط مونتاژ، 6 خط بدنه، 3 سالن پرس و 4 خط مونتاژ قواي محرکه 

 ایران خودرو خراسان با ظرفیت تولید 200 هزار دستگاه خودرو در سال جهت تولید انواع خودروي پژو 405 و پنج 
 و ون SUV دستگاه خودرو تجاري نظیر

 ایران خودرو تبریز با ظرفیت تولید 50 هزار دستگاه خودرو در سال جهت تولید وانت آریسان و سمند و سمند سورن
 ایران خودرو آذربایجان با ظرفیت تولید 100 هزار دستگاه خودرو در سال جهت تولید سمند

ایران خودرو سمنان با ظرفیت تولید 100 هزار دستگاه خودرو در سال جهت تولید سمند و سمند سورن
 ایران خودرو مازندران با ظرفیت تولید تعداد 30 هزار دستگاه خودرو در سال جهت تولید سمند سریر و پژو پارس

 ایران خودرو فارس با ظرفیت تولید 30 هزار دستگاه خودرو در سال جهت تولید پژو پارس
 ایران خودرو کرمانشاه با ظرفیت تولید 50 هزار دستگاه خودرو در سال جهت تولید دنا و پژو پارس اتوماتیک

       احداث کارخانه تولید سمند سوریه با ظرفیت تولید 20 هزار دستگاه در سال
شامل سه خط بدنه سازي، رنگ و مونتاژ و جاده تست و تاسیسات مربوطه

 احداث سایت تولید سمند سنگال (سنیران) با ظرفیت تولید 10 هزار دستگاه در سال
شامل سالن هاي تریم، بدنه، رنگ، یوتیلیتی هاي مربوطه و پست برق

 احداث سایت تولید ونزوئال (ونیراتو) با ظرفیت تولید 16 هزار دستگاه در سال
 احداث سایت تولید آذربایجان (نفت چاله) با ظرفیت تولید 10 هزار دستگاه در سال

 شامل سالن مونتاژ و یوتیلیتی هاي مربوطه
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طراحی و ساخت پلتفرم الکترونیک خودرو

تام با هدف ورود به طراحی پلتفرم الکترونیک خودرو  با تکیه بر توان مهندسان داخلی و با توجه به تجربه مربوط به 
ساخت BCM خودرو سمند در دهه 80، عزم بر حضور جدیتر در این عرصه دارد.

در این راستا تام توانست به طراحی، ساخت و تولید پنج ماژول ذیل  از این پلتفرم ورود پیدا کند.

فعالی تهاي تولیدي در حوزه قطعات با تکنولوژي باال

با آغاز فعالی تهاي تولیدي، شرکت تام ایرا نخودرو در حال پیشــــبرد برخی پروژ ههاي استراتژیک و با تکنولوژي 
. در این میان و در ماموریت جدید، تام با حضـــــور در زنجیره  باالست که تاکنون پیشــــرفت خوبی نیز داشت هاند

قطع هسازان گروه صنعتی ایران خودرو، اقدام به رونمایی از سه پروژه دانشی کرد.

حوزه هاي کسب  وکار 

بررسی ساخت سانروف پانورامیک

سانروف پانورامیک محصولی است که طی سالیان اخیر مورد توجه خودروسازان جهانی قرار گرفته و با توجه 
به اقبال مشتریان، رشد قابل توجهی داشته است.

نظر به اهمیت این موضوع شرکت تام نیز به عنوان شرکتی پیشــــــرو در عرصه ساخت قطعات ب هروز و با 
تکنولوژي پیشرفته، این محصول را براي اولین بار در ایران عرضه خواهد کرد.

سانروف پانورامیک با مسـاحت شیشـه حداقل دوبرابر سانرو فهاي معمولی باعث ورود نور بیشـتر به داخل 
خودرو و ایجاد فضایی زیباتر در آن میشود.

پیش بینی م یشود سـاالنه300 هزار سـانروف پانورامیک در بازار ایران به فروش برسـد که برنامه تام در فاز 
نخست ایجاد ظرفیت تولید ساالنه 50 هزار سانروف پانورامیک با داخل یسازي 60درصدي است.

(DEA)تولید رام دنا اتوماتیک

اولین نمونه رام خودرو دنا اتوماتیک (DEA) به عنوان یکی از پروژ ههاي تولیدي تام در شـــرکت صـــنایع 
ماشی نابزار ایرا نخودرو، به تولید رسید.

قرار است خط تولید این قطعه به عنوان یکی از خطوط رباتیک و مدرن تولید رام براي خودروهاي تارا و دناي 
اتوماتیک با ظرفیت حدود 20 قطعه در ساعت را هاندازي شود.

رام خودرو در طبقه قطعات استراتژیک و ایمنی خودرو قرار دارد و قطع هسازان کمی به تولید آن ورود کرد هاند 
که در این میان ایرا نخودرو با اعتماد به توانمند يها و البته تجربه قبلی در خصـــوص طراحی خط تولید رام 

206  براي شرکت ایدکوپرس، این پروژه را به شرکت تام واگذار کرد.

 iTPMS 

 ECU 

 BCM 

 ICN 

 TCU
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حوزه هاي تخصصی پشتیبان

 شرکت تام ایران خودرو در حوزه ربات با در اختیار داشتن دانش نوین رباتیک دنیا و کسب عنوان دانش بنیان در

 ،این حوزه از « معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري» و با بهرهمندي از نیروهاي تخصصی نخبه و خالق

 ،خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی، ساخت و نصـب راه اندازي خطوط/سلول پیشرفته رباتیک

 ،ماشین هاي مخصوص در صنایع گوناگون از قبیل خودروسازي، شیمیایی، غذایی، لوازم خانگی، بهداشتی

 ارائه می دهد. دانش و تجربه ي EPC کاشی و سرامیک را مطابق اسـتانداردهاي معتبر بین المللی به صورت

 ،کسب شده در طراحی و نصب بیش از هزار دستگاه ربات صنعتی با کاربردهاي گوناگون توسط شرکت تام

 قابلیت پاسخگویی به کلیه نیازمندي هاي مشتریان در زمینه رباتیک را تضمین و شرکت تام را در ارایه خدمات

 .در این حوزه در سطح کشور پیشرو ساخته است

:گستره توانمندي ها و خدمات قابل ارائه تام در حوزه ربات شامل اجراي پروژه هاي زیر است
 طراحی و اجراي خطوط تولید و سلول هاي رباتیک

بهینه سازي و شبیه سازي خطوط و سلول هاي رباتیک
سلول هاي رباتیک teaching برنامه نویسی خطوط و 

ارایه خدمات بینایی ماشین (تشخیص قطعه و نوع کاال، تشخیص پالك و تردد، کنترل ابعادي و کیفی)
“ طراحی و ساخت “ ماشین مخصوص

طراحی و ساخت منیپولیتورها و ابزارهاي تکمیلی سیستم هاي رباتیک 
ارایه خدمات آموزشی ربات هاي صنعتی 

:پروژه هاي خطوط پرسی 
ایران خودرو، ایدکو، آیکید G1,G2,G3 اتوماسیون خطوط پرس

:پروژه هاي خطوط بدنه خودرو 
 طراحی، ساخت، نصب و راه اندازي ایستگاه هاي رباتیک بدنه پژو 405، پژو پارس، پژو206 (معمولی و

K132 صندوقدار)، رانا، سمند، دنا و

:پروژه هاي خطوط رنگ 
 سالن رنگ شماره PVC طراحی، ساخت، نصب و راه اندازي ایستگاه هاي رباتیک سیلر زنی و پاشش 
 دو و چهار و پیش رنگ یک براي محصوالت ایران خودرو، ایستگاه هاي رباتیک پاشش رنگ (پرایمر و رویه)
 ،سالن رنگ شماره یک و چهار و سالن رنگ خراسان براي محصوالت ایران خودرو و ایکاپ (پژو 2008)

سیستم رباتیک شعله گیري سپر شرکت مهرکام پارس
:پروژه هاي خطوط مونتاژ 

 ایستگاه رباتیک چسب زنی شیشه (گلیزینگ) خط مونتاژ یک و چهار ایران خودرو و مونتاژ ایران خودرو
خراسان براي محصوالت ایران خودرو و ایکاپ (پژو 2008)

U90 و L90 ایستگاه رباتیک چسب زنی شیشه خط مونتاژ تندر ایران خودرو، خودروهاي 

:پروژه هاي خطوط ریخته گري
تنی ابهر 2500 ایستگاه هاي رباتیک خطوط دایکست 

ایستگاه رباتیک مذاب-ریز خط ریخته گري سرسیلندر پژو 206 
:پروژه هاي خطوط مونتاژ قطعات 

 شرکت 206 طراحی، ساخت، نصب و راه اندازي ربات هاي خط مونتاژ اکسل جلو و عقب پژو 
شرکت آیدکو 206 و 405 محورسازان،  خط رباتیک مونتاژ رام پژو

 و Tu5 طراحی، ساخت، نصب و راه اندازي ربات هاي خط ماشین کاري سرسیلندر و بلوك سیلندر موتور 
Ef7

:منیپولیتورهاي صنعتی 
 ،منیپولیتورهاي خط ریخته گري سرسیلندر پژو 206، خط ماشین کاري سرسیلندر پژو 206 
 خطوط مونتاژ ایران خودرو براي ، U90 و L90 خطوط بدنه ایران خودرو براي محصوالت این شرکت، خط بدنه

محصوالت ایران خودرو و تندر90، خط مونتاژ ایران خودرو آذربایجان و ایران خودرو سمنان

توانمندي ها

پروژه ها مکانیک و رباتیک
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حوزه هاي تخصصی پشتیبان

کنتـرل و ابزار دقیـق 

شــرکت تام ایرا نخودرو با توجه به ماموریت اصــلی خود در افزایش ظرفیت، ارتقاي کیفیت و احداث 
خطوط مختلف تولیدي ای را نخودرو از یک سو و از سوي دیگر، الزام پوشش اسـتانداردهاي بی نالمللی و 
سطح باالي اتوماسیون مورد نیاز در خطوط تولید خودروهاي تحت الیســــنس برندهاي معتبر، از بدو 
تاسیس دپارتمان تخصـصـی کنترل و ابزار دقیق را به عنوان یکی از تخصـ صهاي محوري تام ایجاد 
کرد. شرکت تام در این حوزه متناظر با اتوماسیون کارخان هاي صـنعت خودروسـازي، در سـه الیه؛ فیلد، 
کنترل و مانیتورینگ هرم اتوماســیون، همواره به جذب و اجراي پروژ هها با آخرین تکنولوژ يهاي روز 
دنیا اقدام کرده است. نتیجه بیش از دو دهه تجربه اجراي پروژ ههاي متنوع در خطوط پیشـرفته صنعت 

خودرو، تام را در زمره برترین شرک تهاي داخلی در زمینه اتوماسیون کارخان هاي قرار داده است.

در دهه دوم کاري شرکت تام، با گســـترش بازار صنایع هدف به صنایع فوالد و نفت و گاز، اتوماسیون 

فرآیند نیز در هر ســه الیه هرم اتوماســیون مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضــر با اخذ گواهینامه 

صالحیت پیمانکاري پایه یک صنعت معدن در زیر رشـته اتوماسـیون، یکی از شـرک تهاي سـرآمد در 

اتوماسیون فرآیند به ویژه در صنعت و معدن به شمار میرود.

شرکت تام در دهه سوم حیات خود تالش دارد ضمن توسعه حجم و عمق ف نآوري در بازارهاي پیشین، 

با اتکا به دانش و تجارب صنعتی کسب شده در حوزه کنترل و ابزار دقیق، همگام با شرک تهاي پیشـرو 

جهانی در زمین ههاي IoT ،Industry 4.0 و IIoT حرکت کند. اشــــراف به حوزه الکترونیک خودرو و 

تلفیق آن با حوزه IoT در خودروهاي متصل از جمله این اهداف است.

SCADA, IoT, IIoT ي مانیتورینگ شامل
PTN, PMR, MSN, W LAN ي شامل  (ICT) فناوري ارتباطات

PLC, PC, DCS, CNC ي کنترل شامل
 IT Net و Industrial Net شبکه اطالعات شامل 

 Moving Block و  Fixed Block سیگنالینگ صنعت ریلی در دو نوع

Residential, Industrial, Public Transport, Official در کاربر يهاي (BMS) مدیریت ساختمان 

HW Design, SW Developer الکترونیک خودرو در دو بخش 

Sensor, Actuator, Analyzer, Transmitter, Detector شامل انواع (Instrument) ابزار دقیق 

RFID, Marking, Vision, 1D & 2D Barcode ي شناسایی شامل

(Robotic Application) ي رباتیک با کاربر يهاي متنوع

 Laser Navigator Electromagnet Field AGV

Speed Drive,  Servo Drive,  Servo Drive,  Screw Press ي هوشمند شامل

AFC, ACS, CCTV, PIS, PA, MCS, FAS شامل (ELV) ي جریان ضعیف

توانمند يها 
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پروژ هها (اتوماسیون کارخانه)حوزه هاي تخصصی پشتیبان

 سال نهاي بدنه یک، پنج، دنا و رانا ایرا نخودرو، سوریه و سنگال

 سال نها رنگ شماره دو، چهار و پنج ایرا نخودرو، سوریه و سنگال

 سال نها تریم شماره چهار ایرا نخودرو، ونزوئال، سوریه و سنگال
GPI و IKID ،سال نها پرس شماره یک، دو و سه ایرا نخودرو 

انبار مکانیزه ایرا نخودرو، فرودگاه امام خمینی و شرکت پتروشیمی تندگویان
 خطوط مونتاژ موتور سالن موتورسازي یک و سه ایرا نخودرو
 خطوط مونتاژ محور جلو و عقب پژو 206 شرکت محورسازان

 خطوط ماشی نکاري موتورسازي شماره سه ایرا نخودرو
 مانیتورینگ حام لهاي انرژي سایت ایرا نخودرو

 نوسازي سیستم کنترل و ابزار دقیق کلیه واحدهاي فرآوري مجتمع مس سرچشمه

 ارایه خدمات مشاوره در راستاي را هاندازي کارخانه صنایع آلومینیوم هزار کرمان در زمینه نر مافزار PLC زیمنس 

 نوسازي و تضمین عملکرد سیستم آبرسانی واحد ریخت هگري ناحیه فوالدسازي مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

(PC) شرکت ملی پخش فراورد ههاي نفتی ایران CNG سیستم اسکاداي پروژه احداث 215 جایگاه 

 نوسازي سیستم کنترل و ابزار دقیق ایستگا ههاي ریخت هگري پیوسته 7 و 8 شرکت ذوب آهن اصفهان 

 نوسازي اتوماسیون کوره بلند 2 شرکت ذو بآهن اصفهان

اتوماسیون سطح یک و دو مجتمع فوالد بردسیر 

پروژ هها (اتوماسیون فرآیند)
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حوزه هاي تخصصی پشتیبان

توانمند يها 

گســــــتره توانمند يها و خدمات قابل ارایه تام در حوزه سازه، سیویل و معماري شامل طراحی و اجراي 

حوز ههاي زیر است:

 ساختما نهاي صنعتی و غیرصنعتی

 فونداسیون تجهیزات مکانیکی و برقی، مخازن نفتی و پتروشیمی

 ساز ههاي فلزي و بتنی

 ساز ههاي سیست مهاي انتقال مواد

 مقاو مسازي ساز هها

 فعالی تهاي عمرانی و سیویل

طراحی و اجراي سیویل، سازه و معماري:
کارخانه فوالدسازي بردسیر

خط نورد650 تولید ریل ذوب آهن اصفهان
قطار شهري کرمانشاه

 سیستم حمل ونقل کابلی(تل هکابین) دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 پست برق باغستان کرج

 سال نهاي خطوط تولید گروه صنعتی ایرا نخودرو (رنگ ، پرس ، مونتاژ و ...)
 انبار مکانیزه قطعات پرسی ایرا نخودرو

 پارکینگ هوشمند طبقاتی
 کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

پروژ هها

شرکت تام ایرا نخودرو در حوز ههاي سـازه، سـیویل و معماري به منظور ایجاد و توسـعه 

زیرســاخت پلن تهاي صــنعتی و غیرصــنعتی پروژ ههاي این شــرکت، خدمات فنی و 

مهندسی ارایه م یکند. طیف وسیعی از فعالی تهاي مهندسـی در این حوزه در بخ شهاي 

طراحی، تامین و اجرا قابل انجام اسـت. این شــرکت با داشــتن گواهینامه صــالحیت 

پیمانکاري پایه یک ســـــــــاختمان و ابنیه و پایه دو راه و ترابري و بهر همندي از توان 

مهندسین فارغ التحصیل دانشگا ههاي برتر کشور، توانسـته ضمن آشنایی با استاندارهاي 

روز دنیا و مصـــــــالح نوین در صنعت ساختمان، از نظر کیفی و کمی در جهت افزایش 

بهر هوري حوز ههاي مختلف کسب و کار، گامی موثر بردارد.

سازه، سیویل و معماري
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توانمند يها 

اهم خدمات قابل ارائه و توانمند يهاي شرکت تام دراین حوزه به شرح ذیل است:
طراحی و اجراي سیست مهاي اعالم و اطفاي حریق دستی و اتوماتیک (آبی، فوم، گازي)

 طراحی و اجراي سیست مهاي تهویه شامل تهویه صنعتی ، فیلتراسیون و غبارگیر
 طراحی و اجراي تاسیسات حرارتی:

 دی گهاي حرارتی دما پایین، متوسط و باال در فشارهاي مختلف
 سیستم کندانس و بخار 

 مخازن انبساطی 
 پم پهاي سیرکوله و دیگر متعلقات

 طراحی و اجراي تخصصی تهویه مطبوع شامل:
سیست مهاي هوا رسان

ایر واشر 
پکیج یونیت

 سیست مهاي تهویه متنوع کانالی
 طراحی و اجراي خطوط پمپاژ و انتقال سیاالت 

اعالم واطفاي حریق، تهویه و تاسیسات 

شرکتت اما یرا نخودرو در حوزها عالم وا طفاي حریق، تهویه وت اسیســـــــاتا زب دوت اسیس فعالیت خود راآ غاز کرده وب ا داشتن 
 EPC گواهینامه صالحیتپ یمانکاريپ ایهی کت اسیسات وت جهیزات درن قشپ یمانکار عمومیپ روژ ههايا ین حوزه راب ه صورت
وت خصـصــیب ه همراها رائه خدماتپ سا ز فروشا جرا کردها ست.ب خشا عالم وا طفاي حریق، تهویه وت اسیســات شرکتت ام، 

عهد هدارا نجام وظایفت خصـصـی وت امینن یازمند يهايپ روژ هها درا ین حوزهب وده وب اب هر همنديا زت وانن یروهاي متخصـص 
فار غالتحصیلا ز دانشگا ههايب رتر کشور کهب ا گذراندن دور ههايت خصـصـی داخلی و خارجیب ه خبرگی درب خ شهاي مربوطه 
دستی افت هاند،ب ها جراي فعالی تهاي طراحی و مهندسـی و دیگر فعالی تهايپ روژه شـامل مهندسـی خرید،ن ظارتب ر سـاخت، 
نصب و را هاندازيپ رداخته و خدمات الزم راب ه منظورت حویلپ روژ ههاي مختلف مطابقب ان یازهاي ویژه کارفرمایانا رایه م یدهد.

پروژ هها

 سامانه تهویه صنعتی خط یک متروي تبریز
 سیستم اطفاي حریق مترو اصفهان

 فیلتراسیون و تهویه سالن تریمري ایرا نخودرو
 تاسیسات مکانیکی و اعالم و اطفاي حریق فوالد بردسیر 

 تاسیسات مکانیکی و و اعالم و اطفاي حریق کارگو فرودگاه امام
 اجراي “طرح جامع سیستم اعالم و اطفاي حریق”  ایرا نخودرو

 تاسیسات و اعالم و اطفاي حریق سال نهاي بدنه و رنگ سمند سوریه
 سیستم آبرسانی و کولینگ سالن شاتل ایرا نخودرو 

 طرح توسعه اعالم و اطفاي حریق سال نهاي ایرا نخودرو 
 طراحی و اجراي تاسیسات و سیستم اعالم و اطفاي حریق سال نهاي 

رنگ ایرا نخودرو
 تاسیسات ایرا نخودرو آذربایجان

 تاسیسات ایرا نخودرو تبریز
 تاسیسات ایرا نخودرو خراسان
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سیستم انتقال سایت تولید بدنه خودرو 206، سمند و دنا
سیســتم انتقال سال نهاي تریم ایرا نخودرو، ایرا نخودرو خراسان، کرمانشـــاه، بابل، 

شیراز، سمنان و سوریه
سیستم انتقال و افزایش ظرفیت سالن رنگ ایرا نخودرو 

انبار مکانیزه قطعات پرسی ایرا نخودرو (AS/RS) به همراه خطوط انتقال مربوطه
انبار مکانیزه هوشمند بار ترمینال فرودگاه امام خمینی

طراحی، ساخت و نصب کانوایرهاي اتوبوس سازي ایرا نخودرو دیزل
سیست مهاي انتقال مواد کارخانه فوالد بردسیر

پروژ هها

حوزه هاي تخصصی پشتیبان

سیست مهاي انتقال

شرکت تام ایرا نخودرو در حوزه اجراي خطوط انتقال مواد از بدو تاسیس تاکنون با بهر همندي از نیروهاي متخصـــص و 
خالق، توانسته است خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی، ساخت، نصـب و را هاندازي انواع سیسـت مهاي انتقال مواد 
در صــنایع گوناگون از قبیل خودروســازي، صــنایع معدنی، انواع کارخان ههاي تولیدي و مونتاژي و انبارهاي اتوماتیک 
هوشمند را ارایه کند. با توجه به اینکه هر کارخانه یا فعالیت صنعتی در فرآیند تولید خود، با سیســـــت مهاي انتقال مواد و 
مکانیز مهاي متنوع و مختلفی سر و کار دارد، طراحی بهینه با پشتوانه علمی، میتواند تاثیر چشمگیري بر سرعت و راندمان 
تولید داشـته باشـد. این شـرکت با در نظر گرفتن کلیه پارامترهاي موثر در طراحی از قبیل نوع فعالیت، شـرایط محیطی، 

میزان انرژي در دسترس، سطح اتوماسیون مورد نظر و دیگر نیازمند يهاي کارفرما، راهکارهاي بهینه ارایه میکند.

توانمند يها 

گستره توانمند يها و خدمات قابل ارایه شرکت تام در حوزه سیست مهاي انتقال شامل بخ شهاي زیر اس ت:
 طراحی و ساخت انواع  تجهیزات و سیستم هاي انتقال مواد و کانوایرها

 طراحی و اجراي انواع اسکید کانوایر
 PRB کانوایر 

 Free Flow کانوایر 
Single & Twin Strand کانوایر 

Slat کانوایر
 Dolly کانوایر

 طراحی و اجراي انواع کانوایر تعویض خط
Shuttle Transfer کانوایر 

Turn Table کانوایر 
Cam Lift کانوایر 

طراحی و اجراي انواع باالبر
Elevator & Drop Lift کانوایر 

   

Scissor Lift کانوایر
Fork Lift کانوایر

AFM کانوایر 
 طراحی و اجراي انواع کانوایر هوایی

P & F کانوایر 
EMS کانوایر 

Mono Rail کانوایر 
(Belt Conveyor) طراحی و اجراي انواع نوار نقاله

 طراحی و اجراي انواع لیف تهاي بالک متریال
ASRS طراحی و اجراي انبارهاي اتوماتیک هوشمند 

 طراحی و اجراي انواع جیک و فیکچسر در سال نهاي مونتاژ
 طراحی و اجراي انواع سیست مهاي انتقال در سال نهاي رنگ، صنایع معدنی و کارخان ههاي 

فوالد سازي 
 مهندسی خرید و تامین انواع تجهیزات خاص انتقال مواد 
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پـروژه هاپـروژه ها

1097هزار دنا در سالایجاد سالن تریم سمند آذربایجان (نفت چاله)

1400موتور خودروبهبود کیفیت موتورهاي تولیدي ایرا نخودرو

90خودرو سمندپروژه سمند سنگال

سال تحویلظرفیت تولیدنام پروژه

18001401  موتور در روزاحداث خط جدید موتورسازي ایران خودرو

25088 هزار موتور در سالایجاد خط ماشی نکاري سیلندر و سرسیلندر موتور پژو 206

1000001400 رام در سالاحداث خط مونتاژ مجموعه جوشکاري رام

1699 بدنه در ساعتخط بدنه پژو 301 و 208

5097 بدنه در ساعتبهبود کیفیت رنگ 1 ایران خودرو

85ساخت قال بهاي قطعات بدنه پژو 206 (فاز 2)

2593 بدنه دنا در ساعت

99در بهاي جانبی 301طراحی و ساخت قالب و پنل گیج در بهاي خودرو 301

(NX7)خط تولید بدنه خودرو دنا 

597 دستگاه در ساعتسالن تزئینات ایرانخودرو کرمانشاه(فاز 1)

طراحی، تامین، نصب و را هاندازي دو ایستگاه دي استکر خطوط 

پرس ایران خودرو
1298 قطعه بلنک بر دقیقه

2094 دنا در ساعتایجاد خط مونتاژ و تکمیل کاري ایرانخودرو سمنان

101400 سمند در ساعتتعویض ربا تهاي خط سمند (فاز 2)

1400

1400

99سقف پانوراماایستگا ههاي رباتیک سقف 207 پانوراما

161400 تارا در ساعتخط بدنه خودروي تارا سالن ایکاپ

88

499 بدنه در ساعتخط بدنه 2008

طراحی، نصب و را هاندازي افزایش ظرفیت تریم 2 ایرانخودرو 

خراسان
141400 دستگاه در ساعت

E C 5موتور E C 5افزایش ظرفیت و تکمیل صنعتی سازي موتور         ایرانخودرو

XUموتور + XUایستگاه رباتیک ماشینکاري سرسیلندر +      ایران خودرو

(AS/RS)انبار و انتقال قطعات پرسی از سالن پرس جدید 

سال تحویلظرفیت تولیدنام پروژه

پروژ هها

دستاوردهاي تام در نقش پیشران ارائه خدمات بومی اتوماسیون در کشور
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پـروژه ها پـروژه ها

لیست برخی از پروژ ههاي شرکت تام ایران خودرو

حوزهکارفرماپایانعنوان 

اتوماسیونایرا نخودرو99/07/15

اطفاایرا نخودرو خراسان99/10/30

نفت و گازشرکت ملی پخش فرآورد ههاي نفتی ایران89/12/29

اتوماسیونفوالد مبارکه اصفهان 88/12/29

اطفاشرکت پاالیش نفت بندرعباس88/09/30

نفت و گاز90/03/31

اتوماسیونشرکت پتروشیمی شهید تندگویان91/01/31

اتوماسیونشرکت پتروشیمی شهید تندگویان92/01/07

اتوماسیونشرکت پتروشیمی شهید تندگویان96/04/12

نیروشرکت برق منطق هاي خراسان95/01/31

اتوماسیونشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان94/12/29

نیروشرکت سهامی برق منطق هاي هرمزگان99/10/07

اتوماسیونسازمان قطار شهري تبریز و حومه99/03/27

مدیریت طرح هاي صنعتی ایران 
(IPMI)

اتوماسیون بخش آبرسانی شرکت فوالد مبارکه

سیستم پیجینگ پاالیشگاه بندرعباس

تامین پکیج آب آشامیدنی فازهاي 17 و 18 پارس جنوبی 

احداث پست 400/132 کیلو ولت جاجرم

بهسازي و نوسازي تجهیزات برق و اتوماسیون آبرسانی کوثر

CKD

طراحی، خرید، نصب، را هاندازي و آموزش سیستم اعالم و 
اطفاء حریق انبار         شرکت ایرا نخودرو خراسان

CNGخرید، نصب و را هاندازي تجهیزات ایستگا ههاي 

بروزرسانی سیستم کنترل و مانیتورینگ خط بلنکینگ شولر
ایران خودرو

تکمیل نصب و نگهداري انبار اتوماتیک کارخانجات نساجی 
پتروشیمی شهید تندگویان 

تکمیل نصــب، پیش را هاندازي، را هانداري کامل و تعمیر و
نگهداري انبار اتوماتیک بخش نساجی پتروشیمی تندگویان

تکمیل نصب و را هاندازي انبار مکانیزه پتروشیمی تندگویان

نصب، تست و را هاندازي تجهیزات سیگنالینگ فاز 3 و دپوي 
الله خط یک قطار شهري تبریز

پست 230/63 کیلو ولت بندر خمیر

نیروشرکت سهامی برق منطق هاي تهران00/09/03

اتوماسیونشرکت ملی صنایع مس ایران90/03/31

سیویلهواپیمایی جمهوري اسالمی ایران 93/03/21

نفت و گاز91/04/10

شهرداري شیراز
سازمان قطارشهري شیراز و حومه

نفت و گاز پارس 
(POGC)

احداث پست 400/63 کیلو ولت باغستان

اتوماسیون مجتمع مس سرچشمه

کارگو ترمینال فرودگاه امام خمینی

احداث تاسیسات ذخیره سازي و ایستگا ههاي انداز هگیري 
میعانات گازي عسلویه

اعالم و اطفاء حریق خط 1 قطار شهري شیراز

احداث کارخانه فوالدسازي بردسیر

قطار سبک شهري کرمانشاه

 اتوماسیون کوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان

احداث پست 132/20 کیلو ولت اسکان

CNGاحداث یکصد دستگاه         هسا

اجراي عملیات سیویل، سازه و مکانیکال و پایپینگ ناحیه 7 
فاز 17 و18 پارس جنوبی

94/09/01 احداث کارخانه احیا اردکان

اطفا92/06/08

نفت و گاز93/12/29

معدنی96/06/31

سیویلسازمان قطار شهري کرمانشاه 95/12/30

اتوماسیونشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان93/07/30

نیروشرکت برق منطقه اي خراسان93/10/30

معدنی

نفت و گاز95/02/31

قرارگاه خاتم االوصیاء
CNG(ستاد مرکزي پروژه کوثر        )

فوالد سیرجان ایرانیان 
(SISCO)

شرکت مجتمع فوالد اردکان
(ARSCO)

مدیریت طر حهاي صنعتی ایران 
(IPMI)

حوزهکارفرماپایانعنوان 
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پـروژه ها

طراحی، اجراء، نصب، تست و را هاندازي تله کابین واحد علوم 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران

توسعه پست 400 کیلو ولت  شیروان

سامانه اطفاي حریق قطار شهري اصفهان

بازسازي و توسعه کارگاه نورد650 جهت تولید ریل

 سیستم اعالم و اطفاء پست400 فوالد مبارکه

طراحی، ساخت، نصب و را هاندازي فیلتراسیون فوالد خوزستان 

نوسازي، بهسازي و اصالح سیستم گاززدائی در بخش فوالد 
(VD)سازي 

W004S            تهیه کاال و احداث تسهیالت و خط لوله جریانی چاه
میدان خانگیران

TFT فاز 17 و 18 پارس جنوبی

نیروشرکت برق منطقه اي خراسان96/11/30

معدنیشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 97/05/31

اطفاقطار شهري اصفهان94/11/30

معدنیشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان94/12/29

اطفافوالد مبارکه اصفهان 97/05/15

ریلیمعاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی95/09/07

نفت و گازشرکت نفت مناطق مرکزي ایران95/12/30

نفت و گاز94/09/30

اتوماسیون98/02/04

معدنیفوالد خوزستان88/06/31

شرکت مدیریت طر حهاي صنعتی ایران
(IPMI)

فوالد سیرجان ایرانیان
(SISCO)

حوزهکارفرماپایانعنوان 

نوسازي اتوماسیون ایستگا ههاي7 و8 ریخت هگري فوالدسازي 
ذوب آهن اصفهان

معدنیشرکت فوالد هرمزگان93/02/31طراحی، ساخت و نصب دستگاه اسلب برگردان

اتوماسیونشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان96/12/29

4849



HSE در تام و پروژ هها

در این عرصه شرکت تام همواره در تالش بوده تا ضمن اجراي کامل تعهدات خود، نقشــی پایدار و 
مسـوولی تپذیرانه نسـبت به محیط اطراف خود ایفا کند که نمون ههاي بارز آن کاهش پسـماندهاي 

صنعتی، کاهش آلودگی محیطی، تصفیه آب و تصفیه غبار صنعتی است.
 EPC خطرات و ماهیت کار از نظر شدت اثر و ریســ کهاي کار و نوع فعالیت پرسنل در پروژ ههاي
داراي الزامات مختص به خود هســـــــتند. اصوال ارزیابی و شناسایی خطرات مرحله به مرحله در 
قسـم تهاي مختلف پروژه به صورت اختصــاصی (رو شهاي آنالیز ریســک) باتوجه به روی ههاي 

اجرایی خاص آن منطقه انجام م یشود.
در شرکت تام ایمنی بر پایه پیشگیري شکل گرفته است و در این راستا و در کلیه پروژ هها یک نفر به 
Quality ) عنوان مســوول ایمنی مســتقر م یشود. کلیه پروژ ههاي شرکت تام داراي طرح کیفیت

Plan) و طرح HSE (HSE Plan) هستند.

نظر به استقرار سیسـتم ایمنی و ابالغ روی ههاي اجرایی در خصــوص شاخ صهاي ایمنی مربوط به 
پروژ هها، نتایجی حاصل شده اسـت که یکی از مهمترین دسـتاوردهاي آن کاهش ضـریب شـدت 

تکرار حادثه بوده است.

 HSE
نظر به اجراي پروژ ههاي مختلف در اقصی نقاط کشور، صیانت از مسـوولیت اجتماعی به عنوان جذب 
نیروهاي بومی، یکی از وظایف و خط مشی اصلی در شرکت تام محسوب میشود. در همین راستا، این 
شرکت در پروژ ههاي مذکور با در اختیار گرفتن نیروهاي بومی، آموزش و فراهم سازي بســـتر جهت 
رشد و ارتقا نیروي جوان منطقه، حس مســوولی تپذیري و فرهنگ ایمنی را براي افراد و خانواد ههاي 

ایشان در منطقه نهادینه کند.
در طول مدت پروژه و پیشــرفت اجرایی آن آموزش نیروهاي جوان و بومی مناطق را با نوع کار، فن و 
حرفه، در حوز ههاي ایمنی و اپراتوري را در برنامه خود قرار داده اســـت که برخی از آنها در ذیل آمده 

است.

جذب نیروي بومی

آموزش تخصصیآموزش عمومینام پروژه

3 میلیو نوهفتصدوپنجاه نفرساعت11 میلیو ن وپانص د وپنجاه نف رساعتاحداث کارخانه فوالد سازي بردسیر

توسعه و بازسازي نورد

 650 ذوب آهن اصفهان
4 هزارودویست نفرساعت5 میلیون و ششص د وچهل نف رساعت

سال رنگ گروه صنعتی

ایرا نخودرو 
200 نفرساعت300 نفرساعت
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حـوزه  صـادرات

بخش دیگر صــادرات تام مربوط به خدمات مهندســی توام با خدمات پیمانکاري در قالب اجراي 
پروژه ب هصـورت EPC می باشـد. خدمات قابل ارائه تام در نقش پیمانکار شـامل طراحی واح دهاي 
عمومی پلن تهاي تولیدي و ایفاي نقش integration بوده اســــــت. در این روش قابلیت برون 
سپاري تامین تجهیزات خط تولید به سازندگان تخصصی آ نها در کشـور مقصـد نیز وجود داشته و 
طراحی و اجراي سایر موارد ازجمله سیویل، واح دهاي جانبی، سیســـــت  مهاي متریال هندلینگ، 

اتوماسیون و کلیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، توسط شرکت تام انجام خواهد شد.
همچنین پروژ ههایی که تنها شامل طراحی و اجراي واحدها و سیســـــــت مهاي جانبی مورد نیاز 
پلن تهاي صنعتی(نظیر سیسـت مهاي مانیتورینگ، کنترل و اتوماسیون صنعتی، پســ تهاي برق و 
کلیه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، سیست مهاي اعالم و اطفاء حریق پیشرفته، واحد تصـفیه آب، 
سیسـتم انتقال مواد، واحد تجزیه هوا و تولید هواي فشـرده و  تصـفیه غبار و دود و ...) باشد نیز، به 

صورت تخصصی توسط شرکت تام ارائه م یگردد.

سوابق و پروژ ههاي اجرا شده توسط تام در خارج از کشور به شرح زیر م یباشد:
   ونزوئال: احداث سـایت تولیدسـمند ونزوئال (ونیراتو) با ظرفیت تولید16 هزار دسـتگاه در سـال؛ 

شامل سال نهاي تریم، بدنه، رنگ، یوتیلیت یهاي مربوطه و ساختما نها و دفاتر اداري
   سوریه: احداث کارخانه تولید سمند سوریه (سـیامکو) با ظرفیت تولید20 هزار دسـتگاه در سـال؛ 

شامل سه خط بدنه سازي، رنگ و مونتاژ و جاده تست و تاسیسات مربوطه
   جمهوري آذربایجان: احداث سایت تولید آذربایجان(نفت چاله) با ظرفیت تولید10 هزار دسـتگاه 

در سال؛ شامل سالن مونتاژ و یوتیلیتی هاي مربوطه
   سنگال: احداث سایت تولیدسمند سـنگال (سـنیران) با ظرفیت تولید10 هزار دسـتگاه در سـال؛  

شامل سال نهاي تریم، بدنه، رنگ، یوتیلیت یهاي مربوطه و پست برق

شرکت تام ایرا نخودرو، با توجه به سیاس تگذار يهاي در نظر گرفته شده در خصوص لزوم 
ار زآوري از طریق صادرات، به ارائه خدمات فنی مهندسی و اجراي پروژ هها در عرصۀ رقابت 
این شرکت با در نظر گرفتن کیفی تهاي مورد انتظار استاندار دهاي   بی نالمللی پرداخته است.
جهانی، و همچنین مد نظر قرار دادن نقاط قوت کلیدي و سطح خبرگی بومی سازي شده و 
توسعه یافته در شرکت تام، قابلیت ارائه خدمات مهندسی در موضوعات زیر را در پروژ ههاي 

صادراتی در نقش مشاوره مهندسی و Solution Provider دارا م یباشد: 
    افزایش ظرفیت خطوط تولید

    ارتقائ سیست مهاي اتوماسیون و هوشمن دسازي
    ترویج صنایع رباتیک در تولید و مونتاژ

    شبیه ساز يهاي 3D با نرم افزا رهاي مکانیکال و ...

صادرات
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كارگروه ارزيابي شرك تها و موسسات دان شبنيان

بسمه تعالي

تا�ديه شرك تهاي دانش بنيان

از شرك تها و موسسات قانون حمايت  اجرايي  انجام شده طبق   آ� ننامه  ارزيابي  بر اساس  الذكر  تا�ديه، شركت/موسسه فوق  اين  به موجب 

گواهی نامه تائیدیه دانش بنیان شرکت تام ایرا نخودرو

۱۳۹۹/۰۷/۰۵ تا�ديه:  چاپ  تاريخ 
دبيرخانه كارگروه ارزيابي شرك تها و موسسات دانش بنيان

  عضویت ها و گواهینامه ها

 انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 

 انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی 
 انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

 انجمن سازندگان صنعت نفت 
 عضو اتحادیه بی نالمللی حمل و نقل عمومی

 عضویت در سندیکاي صنعت برق ایران 
 انجمن رباتیک ایران
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مهمترین افتخارات و گواهینام ههاي شرکت تام

.    گواهی تاییدیه شرک تهاي دانش بنیان

.    گواه ینامه صالحیت پیمانکاري

   .    پایه یک رشته صنعت و معدن

   .   پایه یک تاسیسات و تجهیزات

   .    پایه یک ساختمان و سیویل

   .    پایه یک نیرو زیر رشته پس تها و انتقال و توزیع

   .    پایه دو نفت و گاز زیر رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمب هخانه ها و شبک ههاي نفت و گاز

   .    پایه دو راه و ترابري

.    پروانه فنی و مهندسی در زمینه صنایع ماشی نسازي و تجهیزات

.    گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره(تخصص صنایع فلزات اساسی، نورد، ذوب، ریخت هگري و ماشی نسازي)

.    گواهینامه صالحیت پیمانکاران اجرایی پروژ ههاي صنعتی به روش طرح و ساخت - زیررشته صنعت و اتوماسیون صنعتی

.    گواهینامه تعیین صالحیت اجتماعی در رشته تعمیرات و نگهداري ساختمان و ماشی نآالت امور بهر هبرداري از تاسیسات

.    رتبه A در ارزیابی شرک تهاي EPC، حوزه فعالی تهاي صنعتی و معدنی

.    گواهینامه صالحیت پیمانکاري فنی و عمرانی شهرداري تهران

.    گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران

.    گواهینامه تایید فنی نر مافزار تاماسکادا

افتخارات:
.    واحد نمونه فنی و مهندسی برتر کشور در سال 1399

IMS سیستم مدیریت یکپارچه    .

(IRAN MAKE AWARD) تندیس جایزه 5 شرکت دانشی برتر ایران    .

.    اخذ تندیس بلورین جایزه مدیریت مالی کشور سا لهاي 90 و 91

EFQM تندیس بلورین جایزه ملی بهر هوري    .




