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تـاریخچه

شـرکت تام در ســال 1376 فعالیت 

خود را با هدف ارائه تکـنولوژ يهاي 

نوین و اتوماسـیون در زمینه صـنایع 

.خودرویی آغاز نمود

تـأسیـس و پای هگذاري تــام     

تام با الگوگیري از شـرک تهاي پژو و 

فیات به صورت یک هسـته دانشـی، 

خدمات خود را نهادینه کرد. طراحـی 

ساخت و نصـب خطوط تولید خودرو 

(موتور، بدنه، رنگ، تریم) و ســــایر 

تاسیســـــــات زیربنایی مرتبط در 

ســـای تهاي داخلی و خارجی ایران 

خودرو اجرا شد.

اتصـال دانش و مهندسی و

تام پس از اجــراي ماموری تهاي خود در اجراي پروژ ههاي خودرویی 

حوزه خودروســازي با تکیه بر توانمندي 

دانشـی خود اهداف جدید را در بازارهاي 

غیر خودرویی شامل صنایع معدنی، ریلی، 

نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو و اتوماسـیون 

مد نظر قرار داد.

شناسایی بازارهاي غیر خودرویی
 تام در حوزه صنایع معدنی، ریلی، نفت 

و گاز، نیرو و تاسیسـات به عنوان یک 

EPCCپیمانکار به صورت  (مهندسی 

تامین ساخت نصــــب راه اندازي) به 

همـــــراه خدمات فاینانس و پس از 

فروش فعالیت دارد. با اخذ پـروژ ههاي 

بزرگ ملی تام جایگاه خود را به عنوان 

یک پیمانکار مطمئن تـثـبـیت نموده 

است.

فعـــالی تهاي پیمـانکــاري

گسترش ارائه خدمات تخصـصـی و 

محصـــــــوالت ویژه تام در سایر 

حوز ههاي صـنعت، از جمله صــنایع 

غذایی، هوا- فضـــا، دارویی و دیگر 

صنایع تولیدي کشور

ورود به بـازار صنایع تولیـدي

معـرفی 

12345
78 76

معرفي شركت

تام ایران خودرو شرکتی در سطح بی نالمللی اسـت که در زمینه طراحی، سـاخت و اجراي پروژ هها و 
طر حهاي عمرانی و صنعتی فعالیت دارد. از بدو تاسیس، این شـرکت با تکیه بر دانش سـرمای ههاي 
انسـانی خود و انتقال ف نآور يهاي نوین و به کارگیري آن توانسـته است رشد قابل مالحظه اي در 

مهندسی و اجراي پروژ ههاي به صورت EPC در حوز ههاي مختلف کسب کند.
گستره خدمات و محصـوالت شرکت تام درحوز ههاي خودر وسازي، اتوماسیون صنعتی، نفت، گاز و 
پتروشیمی، صنایع ریلی، صنایع معدنی، نیرو و تاسیســـات و صنایع تولیدي به صورت راهکارجامع 

م یباشد.

95 88 8293

45



 

ارز شهـا:

تعامل سازنده با ذینفعان

اخالق حرف هاي، سرآمدي و ارزش آفرینی

مشارکت و توسعه کارکنان

مسئولی تپذیري اجتماعی

نتیج هگرایی، ریس کپذیري و کارگروهی

معـرفی  سرمایه هايا نسانی
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دو تاســیس، بهر هگیري از نیـروهاي متعهد، ممتاز و جوان ایـرانی دانش آموخته از برتـرین تـام از ـب
دانشـگا ههاي دنیا را سرلوحه کار خود قرار داده است و با در اختـیار داشتن بیش از 370 نفر با متوسط
سنی 37 سال و با حدود 96 درصد تحصیالت دانشـگاهی در جهت ایجاد ارزش افزوده براي ذینفعان

فعالیت م یکند.

نمودار سرمایه هاي انسانی تام در سال 1394

دیپلم فو قدیپلملیسانسفو قلیسانسدکترا

نوآوري و توانائ یهاي پرسنل کوشا، خالق و متخصص، با ارز شترین دارائ یهاي شرکت تام هستند.
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ورود تام به حوزه هاي مختلف کسب و کار 

صــــنایع

خودرویی

کنتـــرل  و

 ابزار دقیق

نفـت، گـازو

 پتروشیمی

صنـایع

ریلـــی

صنــایع

معدنـی

نیــــــرو و

 تاسیسات

1378 1381 1384 1387 1391 139213901389

اتوماسیون  مس سرچشمه اتوماسیون آبرسانی فوالد مبارکه

کارخانه تولید خودرو

انبار مکانیزه قطعات پرسی پارکینگ مکانیزه ایرانشهرکارگو  ترمینال فرودگاه امام خمینی

مونوریل کرمانشاه

فیلتراسیون برش خرسکفوالد بافقفوالد بردسیر احیاي فوالد اردکان 

C  NG( هسا، شرکت ملی پاالیش و پخش)           احداث جایگاه هاي سوخت میترینگ پاالیشگاه نفت بندر عباس ناحیه7 فاز 17 و 18 پارس جنوبی

اتوماسیون کوره بلند ذوب آهن اتوماسیون ریخته گري 7 و 8 و آبرسانی  ذوب آهن 

اعالم واطفاي حریق مترو شیراز

ماشین آالت خط تولید

سایر صنایع

میعانات گازي پارس جنوبی مخازن پتروشیمی پارس

معـرفی 

اطفاي حریق قطار شهري اصفهان تهویه خط یک مترو تبریز تله کابین تهران

VDپروژه 

1393

اعالم و اطفا فوالد مبارکهنورد650ذو بآهن تصفی هخانه بردسیر

پست شیروانپست برق جاجرم

13961394

پست بندر خمیر 

تسهیالت سرچاهی خانگیران

1395

زغا لشویی شاهرود  اسل ببرگردان فوالد هرمزگان 

1386

1393

1393

1387 1388

1385

پتروشیمی تندگویان فاز1و2

جایگا ههاي CNG تک منظوره(قرارگاه خاتم االوصیا)

پست فوالد بردسیرپست برق اسکان

89



(IKID ) شرکت  قالب هاي صنعتیا یران خودرو

شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو

طراحی و ساخت ماشین آالت مخصوص با ظرفیت تولید ماهانه 150 تن و داراي توانمندي در حوز ههاي
ماشینکاري، کانوایر، پال تسازي، ساز ههاي فلزي و مجموع هسازي

شرکت هاي گروه صنعتی تام معـرفی سرمایه گذاري ها در سایر شرکت ها

شرکت تا مایرا نخودرو در راستاي فعالیت خود اقدام به مدیریت یا سرمای هگذاري در سایر شرک تها
و موسسات نموده است.

طراحی و ساخت قالب و پنل گیج خودرو و سیست مهاي مورد نیاز خطوط تولید خودروسازي و
 P/Uسایر صنایع با ظرفیت 1460 تن قالب و در سال

(OPCO)شرکت تولید خودروهاي سفارشی ایران خودرو

مشاوره، طراحی، ارایه خدمات و خرید و فروش خودروهاي سفارشی
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صنـایع معـدنی

حوزه هاي کسب  وکار 

 مهندســی، تامین وحوزه هاي فعالیت این بخش شــامل احداث مجتمع هاي تولید آهن و 
هاي  هفوالد و کلیه صــنایع باالدســتی و پایین دســتی آن و همچنین ارائه خدمات در حوز
هاي فرآوري فلزات و ســـایر مواد معدنی  نهآلومینیوم، مس و ذغال ســنگ و احداث کارخا

میباشد.

 قابل ارائهگستره خدمات در حوزه معدنی 

مهندسی و اجراي واحدهاي ذوب و فوالدسازي 
گري پیوسته جهت تولید بیلت، بلوم و اسلب ریختهمهندسی و اجراي خطوط 

 مهندسی و اجراي انواع خطوط نورد سرد و گرم
هاي آهن اسفنجی به روش میدرکس و  SL/RN مهندسی و اجراي کارخا نه  

آهن و فوالد

 

واحدهاي فرآوري سنگ آهن    و گندل هسازي  

   احداث كارخانههاي ككسازي و توليد آهك، مس، آلومینیوم و زغالشوی ی

 

واحدهاي جانبي

   نوسازي و ارتقاي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي 

، تصفيه غبار و سيست مهاي انتقال مواد و تصفيه آباجراي واحدهاي تجزيه هوا    

سایر صنایع معدنی                                

هاي فلزي و غيرفلزي شامل :  هاي تغليظ و فرآوري انواع  كار كانياحدا خانه ث

پـروژه هـا

احداث کارخانه فوالد بافق

احداث کارخانه فوالد بردسیر

پروژها حیاء مجتمع فوالدسازيا ردکان 

 زغال شویی شمال شرق شاهرود

فیلتراسیون فوالد خوزستان

اسلبب رگردان فوالد هرمزگان

خطن ورد ریل 650 ذوب آهنا صفهان

گازدائی تحت خال ذوب آهنا صفهان

اعالم وا طفا حریق مخازن سوخت و پس تهايب رق فوالد مبارکه

13 12



صنـایع ریـلی

(GC)    احداث کامل خطوط راه آهن شهري و بین شهري در نقش پیمانکار عمومی 

   سیگنالینگ، کنترل و مخابرات 
   شبک ههاي توزیع قدرت و پس تهاي تراکشن

   تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ایستگاه در مسیر
    تهویه، سیست مهاي اعالم، اطفاء حریق و سیست مهاي حفاظتی

    پایان ههاي تعمیرات
    تامین نیازهاي خطوط تولید واگ نسازي

    تامین ناوگان
    تل هکابین 

 

تـام در حوزه ریلی در نقش پیمانکار عمومی توانانی طراحی، ساخت، را هاندازي و بهـر هبرداري
EPCپروژ ههاي ریلی به صورت  (خطوط راه آهن شهري و بین شهري) را داراست.

حوزه هاي کسب  وکار 

 پـروژه هـا

قطار سبک شهري کرمانشاه

اعالم وا طفا حریق متروي شیراز

اطفاي حریق مترويا صفهان

تاسیسات تهویه متروي تبریز

تل هکابین دانشگاه آزادا سالمی واحد علوم و تحقیقات

گستره خدمات قابل ارائه در حوزه ریلی

1415



   ایستگا ههاي تقویت و تقلیل فشار
   خطوط انتقال نفت و گاز و تلمب هها

   پایان ههاي نفتی و مخازن ذخیره

 ،Tail Gas Treatment ،Sulfur recovery :احداث واحدهاي فرآیندي پاالیشگا ههاي گاز   
LPG ،Flares

   احداث تاسیسات جانبی واحدهاي پاالیشگاهی و مجتم عهاي پتروشیمی
Air Separa�on Unit ،Metering System ،CNG    ساخت انواع پکی جهاي تخصصی: 

نفـت، گـاز و پتروشیمی
انجام خدمات مهندسی، خرید، ساخت، اجرا و راه اندازي در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به 

(EPC Turnkey) از جمله توانمند يهاي تام در این صنعت است.صورت کلید در دست 

 صنایع میا ندستی

  صنایع پایی ندستی

پـروژه هـا

نفت، گـاز و پتروشیمیگستره خدمات در حوزه   قابل ارائه

CNG احداث 115 جایگاه دو منظوره

CNG احداث 100 جایگاه تک منظوره

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

پروژه پکیج آب آشامیدنی عسلویه

پیجینگ پاالیشگاه بندر عباس

تسهیالت سرچاهی خانگیران

1617

حوزه هاي کسب  وکار 



حوزه هاي کسب  وکار 

نیـرو و تاسیسات

طراحی، تدراك و اجراي پروژ ههاي
CHP     تولید همزمان برق و حرارت 

    پســت و سوئیچگیر(انتقال،فوق توزیع و توزیع) در سطوح مختلف ولتاژي 400/230/132/63/33/20 
و  - و  GIS کیلو ولت ب هصورت  AIS  Outdoor  Indoor 

خطوط انتقال و  توزیع در سطوح مختلف ولتاژي 400/230/132/63 کیلو ولت    
    سیست مهاي تهویه حرارتی و برودتی

   سیست مهاي تصفیه آب و پساب
    سیست مهاي اطفاي حریق

    شبکه آبرسانی و پمپ خان هها
    ایستگا ههاي تقلیل فشار گاز و سیست مهاي سوخ ترسانی

    پایپینگ 

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

 پـروژه هـا

طراحی ، تامین وا جراين یروگاه تولید همزمانب رق و حرارت شرکتا یران خودرو به ظرفیت 50 مگاوات 

kV

kV

طراحی ، تامین وا جراي پستب رقkV 400  شیروان

طراحی ، تامین وا جراي پستب رقkV 400  جاجرم

طراحی ، تامین وا جراي پستب رقkV 230/63ب ندر خمیر

طراحی ، تامین وا جراي پست kV 400/33 کارخانه فوالدسازيب افق

طراحی ، تامین وا جراي پست kV 400/33 کارخانه فوالدسازيب ردسیر

1819



کنتـرل و ابزار دقیـق 

EPCاجراي پروژه به روش  در حوزه اتوماسیون صنعتی و سیست مهاي کنترل و ابزاردقیق را بر عهده 

دارد. 

گستره خدمات قابل ارائه در حوزه کنترل و ابزاردقیق

DCS سیستم کنترل و

(SCADA)سیستم کنترل نظارتی و جمع آوري اطالعات

ابزار دقیق 

کنترل رباتیک

پـروژ ههـا

نوسازي اتوماسیون کوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان

نوسازي اتوماسیون ایستگا ههاي ریخت هگري ذوب آهن اصفهان

 اتوماسیون صنعتی مجتمع مس سرچشمه

تکمیل و نصب و راه اندازي انبار مکانیزه پتروشیمی تندگویان

(CCTV)سیستم پردازش تصویر و نظارت تلویزیونی

(RFID)سیست مهاي شناسایی و ردیابی محصول

اتوماسیون خطوط تولید بدنه، سال نهاي رنگ و تزئینات ایران خودرو

نوسازي اتوماسیون آبرسانی فوالد مبارکه

راه اندازي کارخانه آلومینیوم هزارکرمان

سیستـم کنترل خطوط تولید و سایر سالن هاي تولیدي در شرکتا یران خودرو شامل سال نهاي پرس، 
انبار مکانیزه و  انتقال  ماشینکاري، خطوط  موتو رسازي،  تزیینات،  بدنه، رنگ، 

2021

حوزه هاي کسب  وکار 



 صنایع خودرویی

شـرکت تام از سـال 1376 فعالیت خود را در حوزه  صـنایع خودرویی شـروع نموده و هم اکنون در 
 EPCCنقش پیمانکار عمومی توانایی اجراي پروژههاي این حوزه را بصــورت (مهندسی، ساخت و 

تامین،نصب و را هاندازي) به همراه ارائه خدمات پس از فروش دارد.

ديسيپلي نهاي كاري

 بدنـه

  طراحی فرآيند 
  طراحی تجهيزات

  ساخت و تامين تجهيزات
نصب و راه اندازی   

 
  طراحي چيدمان و فرآيند شبي هسازي پروژ ههاي خطوط رنگ 
  افزايش ظرفيت و بهبود كيفي و كمي سال نهاي رنگ موجود 
تغيير و اصالح خطوط رنگ براي رنگ آميزي توليدات جديد   

طراحي و ساخت تجهيزات رنگ شامل :   
تجهيزات شستشو و آماده سازي بدنه خودرو و پي شرنگ        

كابي نهاي پاشش و سيستم اسكرابر و تجهيزات       
هاي پخت رنگ بدنه خودرو، اكسيـدايزر و واحدهاي گرمـايشي و خن ككن هواسـاز و   كور   ه   

كانا لهاي هدايت هوا
سيستم سيركوالسيون رنگ مركزي و محلي ، سيستم تغيير رنگ اتوماتيك      

سيست مهاي انتقال و پاشش سيلر و پي وي سي       
سيست مهاي تصفيه پساب صنعت  رنگ خودرو      

  رنـگ

 
 شبیه سازي کلیـه خطوط تولید، انبار، روشهاي ورود مواد، تعیین مسـیر بهینه انتـقال مواد و نحوه 

خروج مواد
طراحی، تامین و راه اندازي کارگو ترمینا لهاي فرودگاهی

   طراحی، تامین و راه اندازي پارکین گهاي مکانیزه
    طراحی، تامین، ساخت و کنترل کیفی کلیه تجهیزات خطوط انتقال و سال نهاي تولید خودرو شامل:

     سال نهاي تزئینات و مونتاژ نهایی
     سال نهاي تست و تکمی لکاري،

     سیست مهاي انتقال مواد و تجهیزات

و...) گیربکس (اکسل، خودرو هاي زیرمجموعه مونتاژ خطوط ایجاد و              طراحی
موتور مونتاژ و ماشینکاري خطوط ایجاد و           طراحی

ابزار تامین و پالت سیستمهاي ساخت و مهندسی             طراحی
ریخت هگري خطوط و ها دستگا و تجهیزات اندازي را و ساخت مهندسی،      ه     ه      طراحی

مخصوص هاي ما ساخت و شی ن    طراحی    

   خطوط تولید بدنه و پرس
   سیستم هاي انتقال 

   خطوط رنگ
   خطوط مونتاژ و تولید موتور

   انواع ربات هاي صنعتی

سیستمهاي انتقال مکانیزه و مونتاژ 

قواي محرکه

نگهداري و تعمیرات
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 مکانیک و رباتیک

دنیا و بهر همندي از  هاي رباتیک و مکانیک با در اختیار داشتن دانش نوین رباتیک سیســــتم گروه 
طراحی، ساخت و نصـــب   مهندسین شایســته و خالق، آماده ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه
را هاندازي خطوط/سلو لهاي پیشــرفته رباتیک در صنایع گوناگون از قبیل خودروسازي، شیمیایی، 
معتبر  پالت چینی،  غذایی، لوازم خانگی، بهداشـتی، کاشـی و سـرامیک و ... مطابق اسـتاندار دهاي
علمی،   بی نالمللی م یباشـد. تجارب صــنعتی و اجرایی در حوزه رباتیک, شــرکت فعال در مجامع
تعریف و اجراي پروژ ههاي تحقیقاتی و ارائه دور ههاي آموزشـی ربا تهاي صـنعتی، این گروه را در 

است.  ارائه خدمات فنی مهندسی رباتیک در ایران پیشرو ساخته

اندازي خطوط رباتیک  هتامین نصب و را     
    طراحی و ساخت ماشین مخصوص 

  منیپولیتور
ماشین      بینایی

   خدمات آموزشی ربا تهاي صنعتی 

خدمات 
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 صنـایع تولیـدي 

شرکت تام با محوریت تخصـ صهاي ویژه و منحصــر به فردي که در خالل این سا لها به عنوان 
ه خدمات به سایر صنایع تولیدي کشـور  یسرمایه تجربی، علمی و تخصصـی گردآوري نموده، به ارا

نیز م یپردازد که در سر فص لهاي کلی زیر قابل خالصه م یباشد:

طراحی و احداث انبار هاي اتوماتیک هوشمند
رباتیک کردن خطوط تولید و ارتقاء راندمان و بهره وري

SCADA طراحی و اجراي سیست مهاي مانیتورینگ ، 

(IOT)هوشمندسازي و ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء 

طراحی، اجرا و نوسازي اتوماسیو نهاي صنعتی در سطوح مختلف
طراحی و اجراي کلیه  تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

طراحی و ساخت خطوط انتقال مواد
طراحی و احداث کلیه ابنیه صنعتی
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پـروژه ها

نـام پروژهنـام پروژه

(NP)ایجاد خط تولید بدنه و تزئینات پژو 206 صندوقدار 

اینپ روژهب ه منظور طراحیب دنه وت ولیدپ ژو 206 صندوقدار درا یران خودروت عریف شد.  ظرفیت

مجريمجري

خودرویی

خودرویی

خودرویی

سیستمهاي

 انتقال مکانیزه و مونتاژ 

انبار مکانیزه قطعات پرسی و گالري انتقال
اینپ روژهب ه منظورب االبردن حجما نبارشپ التهاي قطعاتپ رسی،ا فزایش دقت و سرعتت حویل قطعات

ساخت و راه اندازي خط تولید سمند در سوریه

ساخت و راها ندازي خط تولید سمند در سنگال

احداث کاملت اسیساتب رقی و مکانیکی کارخانهت ولید خودروي سمند در کشور سسنگال م یباشد.

CNG

CNG

هاي  هاحداث ایستگا
و پتروشیمیطراحی، تأمین و تجهیز 115 جایگاه دومنظوره         درا ستانهاي مختلف کشوربها نجام رسیدها ست.

تاسیسات زیربنائی و عمومی سمند سنگال
خودرویی هاياینپ روژه شاملا جراي کلیه تاسیساتب رقی، مکانیکی وا یمنی حفاظتی سالن مونتاژن هایی،ب دنه،

خودرویی

اتوماسیون آبرسانی فوالد مبارکها صفهان

ماشی نهاي ریخته گريب وجودن یاید. نی  کار سیستمآ برسا

احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی اردکان
طرح احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی اردکان، به منظور تولید 960 هزار تن آهن اسفنجی از گندله به روش

EPC

ریلی

ياعالم و اطفا حریق خط 1 قطار شهري شیراز

ریلی
قطار سبک شهرياحداث  کرمانشاه

نیرو و تاسیسات
پست برقا سکان

مدت اجراي پرو ژه 14 ماه بوده است که 30 درصد پروژه شامل کار سیویل و ساختمان و 70 درصد آن تامین

پروژه تکمیل و توسعه موتور سازي3  ایران خودرو 

فیلتراسیون برش خرسک فوالد خوزستان
سیستم فیلتراسیون برش خرسک فوالد خوزستان که با هدف جمع آوري غبار و آالینده هاي حاصل

و پتروشیمی

يا ندازه گیري میعانات گازي عسلویه ه هااحداث تاسیسات ذخیره سازي وا یستگا

هاي کنترل وا بزار دقیق مجتمع مس سرچشمهب ه صورت سیستم نوسازي وب هسازي  EPCاینپ روژه 

اتوماسیون مجتمع پروژه مس سرچشمه

پایانه هوشمند بار فرودگاه بین المللی امام خمینی

این پروژهب ه منظورا نبارش 450 هزار تنب ارب ه صورت مکانیزه وهوشمند جهتب هرهب رداري هواپیمایی

جمهوريا سالمی در فرودگاها ماما حداث شدها ست.

و پتروشیمی
CNG

CNG

        احداث یکصد دستگاه  هسا
طراحی، تأمین و تجهیز 100 جایگاه تک منظوره    درا ستانهاي مختلف کشور      در حالا جراا ست.

صنایع معدنیصنایع معدنی

صنایع معدنی

صنایع معدنی

سیستمهاي

 انتقال مکانیزه و مونتاژ 

بودها ست.  EPC (بیلت/بلوم)در سالت عریف شدها ست وب ه صورت

بودها ست.  EPC میدرکست عریف شدها ست وب ه صورت
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نـام پروژهنـام پروژه مجريمجري

level2

مدرنیزاسیون وا توماسیون کورهب لند شماره 2 ذوب آهنا صفهان

همچنین سیستم کنترلا توماسیون           ا ست.

پروژه تکمیل، نصب و راه اندازي انبار رباتیک پتروشیمی تندگویان فاز 1 و 2

بازیابی اتوماتیک( انبار رباتیک) است.

خدمات مشاوره پارکینگ هاي طبقاتی مکانیزه شهرداري
اینپ روژهب ه منظورن ظارتب را جرايپ روژهب ا ظرفیتپ ارکینگ 168 دستگاه( 56*3)

پروژه تولید ریل ملی(خط نورد 650) 

تاسیسات جانبی فوالد غدیر

تله کابین دانشگاه آزاد(واحد علوم و تحقیقات)

زاد تهران به طول 2 کیلومتر و ظرفیت کابین دانشگاه  (واحد علوم و تحقیقات)پروژه  آ تله

جاب هجایی دو هزار مسافر در ساعت و با همکاري شرکت دوپلمایر در حال اجرا است.

ریلی

پست برق شيروان

آبرساني كوثر
اصفهان كه فعال ب ب آهن بـرق رساني ذو مدرانيزاسيون تجهيزات  و اتوماسيون آ

متوقف شده است.

اتوماسیون ریخته گري فوالد مبارکه

اتوماسیون آب رسانی تجهیزات ریخته فوالد مبارکهگري در حال اجرا است.

تسهیالت سر چاهی میدان خانگیران

400 فوالد مبارکه کیلوولتاعالم واطفا حریق  پست

و پتروشیمی

تصفیه خانه فوالد سیرجان ایرانیان

تهویه فاز یک قطار شهري تبریز در حال اجرا است.

تهویه فاز قطار شهري تبریز1 

پست برق جاجرم
نیرو و تاسیسات

EPC

شرق شاهرود درا ستان سمنانب ا هدفت ولید 700 هزارت ن در سال زغال ب هسازيپروژه نوسازي و  و اصالح سیستم گاز زدایی ذوب آهنلطرحا حداث کارخانه زغالشویی شما EPC و به مدت 14 ماه 

در حال اجرا است. 

ب هسازيپروژه نوسازي و  و اصالح سیستم گاز زدایی ذوب آهن

نیرو و تاسیساتنیرو و تاسیسات

ریلی

صنایع معدنی

اسلب برگردان
گردان فوالد هرمزگان اجرا و تحویل کارفرما شده است. اسلب برطراحی ساخت و نصب 

مکانیک و رباتیک

پست بـرق 400 کیـلوولت نیروگاه شیـروان در شمـال شرق ایران در شهر شیـروان در حـال
احداث است.

پروژه اعالم واطفا حریق پست 400 کیلوولت و مخازن ذخیره سوخت فوالد مبارکه در محل
مجتمع فوالد مبارکه در حال احداث است.

تصفیه خانه فوالد سیرجان ایرانیان به منظور تامین آب شرب و صنعتی در محل مجتمع فوالد
سیرجان در حال احداث است.

400/132پست  کیلوولت جاجـرم جهت بهر هبرداري صنایع فوالد و آلومینیوم شهر جاجـرم
احداث شده است.

تامین کاال و احداث تسهیالت سرچاهی میدان خانگیران در خطوط لوله جریانی 8 اینچ به طول
630 متر در مدت 12 ماه در حال احداث است.

عملیات سازه سیویل و مکانیکال و پایپیینگ ناحیه 7 فاز 17 و 18 پارس جنوبی به صورت
اجرا شده است.  pc

پایپینگ ناحیه 7 فاز 17 و 18 پار سجنوبی

احداث ساختما نهاي جانبی و تاسیسات فوالدسازي غدیر کرمان به مدت 12 ماه اجرا شده
است.

در سال(از نوع uic60)، در کارخانه ذو بآهناین خط با ظرفیت تولید  کیلومتر ریل  هزار
اصفهـان اجرا شده است.

و پتروشیمی

نیرو و تاسیسات

صنایع معدنیصنایع معدنی

صنایع معدنی

بودها ست.  EPC کک شوت عریف شدها ست وب ه صورت
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مجرينـام پروژه

پست 400کیلوولت نیروگاه شیروان 

توسعه سه فیدر 400 کیلوولت در پست 400کیلوولت نیروگاه شیروان از ابتداي سال 93 با هدف اتصال 

سه واحد نیروگاه به شبکه سراري برق توسط شرکت تام آغاز و برقدار شد.

پست برق فوالدسازي بردسیر
هاي فشـار قوي، در آبان  پسـتپست برق 33/400 کیلوولت فوالد بردسیر به عنوان اولین پروژه احداث 

اي  منطقهماه سال 92 با موفقیت به شبکه سراسري برق ایران متصــل و مورد بهره برداري شرکت برق 

شود. میکرمان قرار گرفت و به لحاظ استراتژیک، سومین پست مهم منطقه جنوب شرق ایران محسوب 

گري 7 و 8 ذوبآهن هاي ر یختهنوسازي اتوماسیون ایستگا ه
هاي  انجام شد، سیستم اتوماسیون، برق و ابزار دقیق ایسـتگا هدر این پروژه که به صورت  Revamping 

سازي شـد تا بعد از کوره بلند شـماره ذوبآهن  گري شرکت ذوب آهن اصفهان نوسازي و  2 ،  ر به یخته 8 7

هاي کنترل ومانیتورینگ شود .بخش دیگري از این کارخانه مجهز به تکنولوژي روزدر زمینه  سیستم

/230پست برق 63 کیلوولت بندرخمیر
هاي  هاین پروژه پنجمین پروژه پســـت برق تام است که با انجام آن رزومه شرکت در زمینه انجام پروژ

پست برق در تمام سطوح ولتاژي استاندارد کشور کامل میشود.

خط بدنه پژو 2008
شرکت تام پروژه خط بدنه پژو 2008 را در یک مناقصه بی نالمللی که با حضـور برخی شرک تهاي چینی 

و اروپایی برگزار شد، برنده شد و کار طراحی، نصب و را هاندازي آن از سوي شرکت تام به انجام رسید.

خط بدنه پژو 208 و 301
 این خط با ظرفیت آن 16 دستگاه، مربوط به تولید دو خودروي پژو 301 و پژو 208 است و تام مســوول 

طراحی، نصب و را هاندازي آن است.

خط رنگ شماره یک خراسان
سیسـت مهاي رباتیک و دستی پاشش رنگِ خط رنگ شماره یک ایرا نخودرو خراسان شامل 12دستگاه 

.ربات و 14 سیستم پاششی دستی است که از سوي تام نصب شد

سالن تزییات ایرا نخودرو کرمانشاه

سالن تزییات ایرا نخودرو کرمانشــــاه براي تولید سمند سورن با سرعت پنج دستگاه در ساعت در نظر 

.گرفته شده است. این پروژه که در شهرستان صحنه کرمانشاه واقع شده است

سایت ایرا نخودرو آذربایجان
این پروژه که 75درصد سرمای هگذاري آن از مربوط به طرف آذربایجانی است، شامل یک سالن مونتاژ با ظرفیت 

پنجاه دستگاه سمند در ساعت بوده و شرکت تام وظیفه احداث و را هاندازي این سالن مونتاژ را بر عهده دارد.

بهبود کیفیت سالن رنگ یک
پروژه رباتیک کردن کابین پاشش سالن رنگ یک در راستاي بهبود کیفیت فرآیند رنگ این سالن تعریف شده 

است و براي این منظور 32 ربات پاشش رنگ در این سالن نصب و 10ربات قدیمی نیز برداشته خواهد شد.

خودرویی

خودرویی

خودرویی

خودرویی

خودرویی

خودرویی

نیرو و تاسیسات

نیرو و تاسیسات

نیرو و تاسیسات
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حـوزه  صـادرات

تام، حرکت بسوي پایداري در عرصه جهانی

پروژ ههاي صادراتی اجرا شده

طراحی و اجراي کارخانه سمند سنگال

طراحی، تامین و اجراي کارخانه سمند سوریه

تام به عنوان یک پیمانکارعمومی( GC) با توسعه حوزه کســـــب و کار و ورود به بازارهاي 
ریلی، معدنی، نفت و گاز، نیرو و کنتـرل و ابـزار دقیق، مقدمـات الزم به منظور حضـــور در 
بازارهاي خارجی را فراهم کرد. بر این اساس مطالعات کالن اقتصادي و انتخاب کشورهاي 

هدف آغاز شد.

شناسایی فرصت ها و مناقصـــات بین المللی، و ایجاد ارتباط شرک تهاي محلی و صاحبان 
صنایع در کشــورهاي هدف، عقد تفاهم نام ههاي همکاري با شرکاي خارجی و حضــور در 
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مناقصات برگزار شده در کشورهاي هدف، از فعالی تهاي انجام شده در راستاي بستر سازي 
براي توسعه صادرات   در طی 4 سال گذشته بوده است.



  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 طرح و ساخت نوع یک صنعت و معدن
گواهینامه صالحیت پیمانکاري 
  پایه یک رشته صنعت و معدن
  پایه یک تاسیسات و تجهیزات

ساختمان و سیویل  پایه یک 
ها و انتقال و توزیع پس ت  پایه یک نیرو زیر رشته 

  پایه دو نفت و گاز زیر رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خان هها و شبک ههاي نفت و گاز
  پایه دو راه وترابري

گواهینامه تعیین صالحیت اجتماعی در رشـته تعمیرات و نگهداري سـاختمان و ماشـی نآالت امور 

بهر هبرداري از تاسیسات
، حوز ه فعالي تهاي صنعتي و معدني در ارزيابي شرك تهاي  EPCرتبه   A

IMSسيستم مديريت يكپارچه 

(Iran MAKE Award)تنديس جايزه  شركت دانشي برتر ايران 5
91اخذ تنديس بلورين جايزه مديريت مالي كشور سا لهاي  و  90

EFQMتنديس بلورين جايزه ملي بهر هوري 

گواهينامه صالحيت پيمانكاري فني و عمراني شهرداري تهران
گواهینامه تایید صالحیت ایمنی

  گواهینـامه ها عضویت ها
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