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تام ایران خودرو در زمینه مهندسی و اجراي طرح هاي عمرانی و صنعتی فعالیت دارد. از بدو

 تاسیس ، ا ین شرکتب ا تکیهب ر دانش سرمایه هايا نسانی خود وا نتقال فن آوري هاين وین وب ه

 EPC کار گیري آن توانستها ست رشد قابل مالحظها ي در مهندسی وا جراي پروژه ها به صورت 

 در حوزه هاي مختلف کسب کند.

 مدیریت نوین و پویا، تعهد بها رزش هايا نسانی و شایسته ساالري و بومی سازي تکنولوژي هاي

  روز دنیا از جمله دستاوردهاي تام است.

گستره خدمات و محصوالت شرکت تام درحوز ههاي خودر وسازي، اتوماسیون صنعتی، نفت 

 وگاز و پتروشیمی،صنایع ریلی، صنایع معدنی و نیرو و تاسیسات به صورت راهکارجامع می باشد.

تاریخچه

معـرفی 

84-76        کسب و توسعه دانش فنی و انتقال آن ، توانایی در حوزه هاي 

                  اتوماسیون و خودروسازي

 86-84        شناسایی بازارهاي غیرخودرویی

90- 86        نفوذ در بازارهاي نفت و گاز، ریلی، نیرو و تاسیسات، معدنی، 

                  کنترل و ابزار دقیق   

95- 91        تثبیت در بازارهاي غیر خودرویی

1
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گروه  معدنی
گروه  معدنی

گروه نگهداري و تعميرات شـــــــركت تام ايران خودرو با هدف انجام  خدمات نگهداري و 

تعميرات در گروه صنعتي ايران خودرو،  صنعت خودرو کشور و ساير  صنايع ايجاد گرديد . 

اين گروه با برخورداري از توانمنديهاي كارشــــناســـــان مجرب در زمينه هاي : رباتيك ، 

اتوماسيون و كنترل صنعتي ، سيســـــــتمهاي انتقال ، تجهيزات جوش ، پرسهاي صنعتي ، 

تاسيســــــات خطوط رنگ ، اعالم و اطفاء و ديگر زمينه ها و با بکارگيري روش هاي نوين 

مهندسـي، آمادگي الزم جهت هر گونه ارايه خدمات نگهداري و تعميرات در صــنايع مختلف 

کشور را  دارا  مي باشد . 
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معـرفی 

توانمنديها و حوزه هاي كاري فعاليت اين گروه به شرح زير ميباشد :

    تعيين مناسب ترين  استراتژي نگهداري و تعميرات در خطوط توليدي مورد نظر .  

   پياده سازي انواع  سيســـــــتمهاي اجرايي  مديريت نگهداري و تعميرات و اجراي بهينه  

مديريت نيروي انساني  در اين خصوص . 

   پياده سازي سيســـتمهاي CBM  با رويكرد نگهداري پيش بينانه شامل : آناليز ارتعاشات ، 

باالنسـينگ ماشين هاي دوار، ترموگرافي ، ويسـکومتري ، تنظيم کشـش ، االينمت و پايش 

شــرايط تهويه محيط و اســتفاده از بهترين و جديد ترين  تجهيزات و امكانات موجود در اين 

خصوص .  

   طراحي انواع  سيســـتمهاي  PM  و بهبود مســـتمر آن با استفاده از شاخص هاي علمي 

نگهداري و تعميرات . 

   طراحي و اجراي سيســـــــتمهاي مكانيزه مديريت نگهداري و تعميرات و استفاده از  نرم 

افزارهاي مدرن و مرتبط. 

   ارائه خدمات مشــــاوره نگهداري و تعميرات و بهبود ساختار و بهينه سازي صنايع در زمينه 

نگهداري و تعميرات. 

   ارائه خدمات مشــاوره و اجراي پروژه هاي آموزشي در زمينه هاي  فني مرتبط  با مهندسي 

نگهداري و تعميرات .

   اجراي پروژه هاي تحقيق و توسعه در حوزه نگهداري و تعميرات . 



پـروژه ها
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   پروژه احداث کارخانه فوالدسازي بردسیر
 

SISCO کارفرما: مجتمع فوالد سیرجان ایرانیان

EPC  :نوع قرداد

محل پروژه: بردسیر- کرمان

ظرفیت تولید: 800،000 تن بیلت در سال

تاریخ شروع: 90/07/01

مدت زمان پروژه: 36 ماه

وضعیت کنونی: در حال اجرا

تعریف پروژه : 
طرح احداث مجتمع فوالد بردســـیر با هدف تولید  800،000 تن فوالد (بیلت/بلوم) با قابلیت 
شارژ گرم، در سال تعریف شده است. محدوده کار پروژه شامل انجام خدمات مهندسی، تامین 
کاال، تجهیزات، مواد مصــرفی، قطعات یدکی، کارهاي ساختمانی، حمل، نصــب، تســت و 
. زیرمجموعه هاي اصـلی کارخانه  شـامل موارد زیر  راه اندازي و خدمات دوره گارانتی می باشد

می باشد:

   واحد فوالد سازي شامل کوره هاي قوس الکتریکی و پاتیلی و واحد ریخته گري پیوسته

   سیستم تصفیه غبار

   واحد تصفیه و خنک کاري آب و اجراي سیستم توزیع آب

   واحد ذخیره و آماده سازي قراضه آهن

   پست برق کل مجتمع فوالد و شبکه توزیع برق

   پست برق واحد فوالدسازي

   ایستگاه دریافت و تقلیل فشار گاز طبیعی

   واحد توزیع هواي فشرده و سیاالت مورد نیاز

   سیستم اعالم و اطفاءحریق 
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تعریف پروژه : 
طرح احداث مجتمع فوالد بافق در نزدیکی معدن ســـنگ آهن چغارت با هدف تولید 800 هزار 
تن فوالد (بیلت/بلوم) در سـال تعریف شــده اســت. محدوده کار پروژه شــامل انجام خدمات 
مهندسی، تامین کاال، تجهیزات، مواد مصرفی، قطعات یدکی، کارهاي ساختمانی، حمل، نصب، 
. زیرمجموعه هاي  تســـــت و راه اندازي، خدمات دوره گارانتی و خدمات پس از فروش میباشد

اصلی کارخانه  شامل موارد زیر می باشد:

   واحد فوالد سازي شامل کوره هاي قوس الکتریکی و پاتیلی و واحد ریخته گري پیوسته

   سیستم تصفیه غبار

   واحد سیاالت مورد نیاز 

   واحد تصفیه و خنککاري آب و اجراي سیستم توزیع آب

   واحد ذخیره و آماده سازي قراضه آهن

   پست برق کل مجتمع فوالد و شبکه توزیع برق

   پست برق واحد فوالدسازي

   ایستگاه دریافت و تقلیل فشار گاز طبیعی

   واحد توزیع هواي فشرده و سیاالت مورد نیاز

   انبارها

   واحد انباشت و برداشت مواد اولیه به ظرفیت 2،500،000 تن در سال  

    احداث کارخانه فوالدسازي بافق 

کارفرما: شرکت ملی فوالد ایران

EPC  :نوع قرداد

محل پروژه: بافق - یزد

ظرفیت تولید: 800،000 تن بیلت / بلوم در سال

تاریخ شروع: 89/01/01

مدت زمان پروژه: 36 ماه

وضعیت کنونی: در حال اجرا

پـروژه ها
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پـروژه ها
   احداث کارخانه احیاء اردکان 

 
«ARSCO» کارفرما: شرکت مجتمع فوالد اردکان

EPC  :نوع قرداد

محل پروژه: اردکان - یزد

ظرفیت تولید: 960 هزار تن آهن اسفنجی در سال

تاریخ شروع: 91/04/01

مدت زمان پروژه: 29 ماه

وضعیت کنونی: در حال اجرا

تعریف پروژه :

طرح احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی از گندله به روش میدرکس واقع درشـهرسـتان اردکان 

یزد با هدف تولید 960 هزار تن در سال، آهن اسفنجی تعریف شده است.  نکته ي قابل توجه در 

این پروژه، افزایش ظرفیت عملیاتی معمول کارخانه از 800 هزار تن در سـال به 960 هزار تن در 

سال بوده که با تسـلط بر تکنولوژي میدرکس و بومی سازي آن در کشـور صورت پذیرفته است. 

محدوده کار پروژه شامل انجام خدمات مهندسی و تامین کاال، تجهیزات، مواد مصرفی، قطعات 

 . یدکی، کارهاي ساختمانی، حمل، نصـب، تســت و راهاندازي و خدمات دوره گارانتی می باشد

زیرمجموعه هاي اصلی کارخانه شامل موارد زیر خواهد بود:

   احداث کارخانه زغالشویی شاهرود 

کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود 

EPC  :نوع قرداد

محل پروژه: شاهرود - سمنان

تاریخ شروع: 91/09/01

مدت زمان پروژه: 16 ماه

وضعیت کنونی: در حال اجرا

تعریف پروژه :

طرح احداث کارخانه زغالشـویی شمال شرق شاهرود در استان سمنان با هدف تولید 700 هزار تن در 

سال زغال کک شو تعریف شده است. زیرمجموعه هاي اصلی پروژه شامل موارد زیر خواهد بود:
   انجام خدمات مهندسی

   تامین کاال، تجهیزات و مواد مصرفی

   کارهاي ساختمانی و سیویل

   نصب، تست و راه اندازي

   خدمات دوره گارانتی و خدمات پس از فروش
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پـروژه ها
   پروژه اسلب برگردان فوالد هرمزگان 

 
کارفرما: شرکت فوالد هرمزگان 

EPC  :نوع قرداد

محل پروژه: بندرعباس - هرمزگان

تاریخ شروع: 1392 

مدت زمان پروژه: 8 ماه

وضعیت کنونی: در حال اجرا

تعریف پروژه :

تامین یک دستگاه اسـلب برگردان براي شـرکت فوالد هرمزگان به عنوان یکی از بزرگترین 

تولید کنندگان اسلب به شرکت تام محول شد، با توجه به حســـاسیت باالي کار، حجم زیاد 

اسلبها در روز، شرایط محیطی بسیار سخت و خشن و همچنین تجربه ناموفق قبلی در ساخت 

داخل این دسـتگاه، خرید تجهیز از شـرکت هاي خارجی مطرح شـد ولی در نهایت با بررسـی 

بیشتر ارائه طرح هاي اولیه و امکان سنجی تصمیم بر ساخت داخل گرفته شد.

این پروژه به دیسیپلین هاي مکانیکال، هیدرولیک، الکتریکال و سیویل شکسته شده است . 

   پروژه فیلتراسیون برش خرسک فوالد خوزستان
 

کارفرما:  شرکت فوالد خوزستان

EPC  :نوع قرداد

محل پروژه:  استان خوزستان -  اهواز

تاریخ شروع: 86/08/10

مدت زمان پروژه: 24 ماه

وضعیت کنونی: خاتمه یافته

تعریف پروژه : 

این پروژه در سال 1386 توسط فوالد خوزستان با هدف کاهش غبار متصـــــاعد شده بر اثر 

برشکاري ضایعات فوالدي تعریف شـد که در بخش هاي مختلف ذیل توسـط تام با موفقیت 

اجرا گردید:

سایر : شامل قطعات یدکی ، آموزش ، گارانتی
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   پروژه اتوماسیون مجتمع مس سرچشمه 
 

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران 

EPC  :نوع قرداد

محل پروژه: کرمان - مجتمع مس سرچشمه 

تاریخ شروع: 85/04/01 

وضعیت کنونی: خاتمه یافته

تعریف پروژه :

این پروژه بزرگترین پروژه نوسازي و بهسـازي (Revamping) سیسـتم کنترل در کشــور 

است که بدون استفاده از کارشـناسـان خارجی و با تکیه بر توان مهندسـان ایرانی در مجتمع 

. از ویژگی هاي مهم آن اجراي پروژه بدون توقف تولید به  مس سرچشـــمه انجام شده است

روش HOTSWAP است. این پروژه شامل 13 پلنت: 
سنگ شکن اولیه و ثانویه، تغلیظ، مولیبدن، فیلتر، خشــــک کن، آهک، ذوب، ریخته گري، 

پاالیشگاه، نیروگاه حرارتی، نیروگاه گازي و آبرسانی می باشد .

   پروژه نوسازي سیستم کنترل آبرسانی واحد ریخته گري فوالد مبارکه

کارفرما:  شرکت فوالد مبارکه اصفهان

EPC  :نوع قرداد

محل پروژه:  مباركه - اصفهان

تاریخ شروع: 87/01/01

وضعیت کنونی: خاتمه یافته

تعریف پروژه : 

هدف از اجراي این پروژه جایگزینی و ارتقاء سیســتم کنترل و مانیتورینگ قدیمی (ABB) با 

 Redundancyهاي سیســـتم 3200 عدد  و I/O بود. تعداد ( PCS7) جدید زیمنس DCS

مورد نظر در تمام سطوح CPU، شبکه و I/O بود. این پروژه بدون توقیف خط تولید انجام شد. 

پـروژه ها
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   پروژه اتوماسیون کوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان
 

کارفرما: شرکت ذوب آهن اصفهان

EPC  :نوع قرداد

محل پروژه: ذوب آهن - اصفهان 

تاریخ شروع: 91/04/04 

وضعیت کنونی: خاتمه یافته

تعریف پروژه :

2 ذوب  هدف پروژه نوسازي و بازسـازي تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق کوره بلند شـماره

آهن اصفهان بود.

8 ریخته گري و آبرسانی فوالدسازي  7 و     پروژه اتوماسیون ایستگاه هاي
ذوب آهن اصفهان

کارفرما: شرکت ذوب آهن اصفهان

EPC  :نوع قرداد

محل پروژه: ذوب آهن - اصفهان 

تاریخ شروع: 92/02/01 

وضعیت کنونی: درحال اجرا

تعریف پروژه :

هدف پروژه نوسازي و بازسازي تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق ایســتگاه هاي 7 و 8 ریخته 

گري و آبرسانی فوالدسازي ذوب آهن اصفهان است.

   گواهینامه صالحیت نوع یک پیمانکاران اجراي پروژه هاي صنعتی به روش طرح و ساخت شامل:

      صنایع برقی و الکتریکی، صنایع فلزي و ماشین سازي

   گواهینامه هاي صالحیت پیمانکاري

      پایه یک صنعت و معدن

      پایه یک ساختمان و ابنیه

      پایه یک تاسیسات و تجهیزات

      پایه دو رشته نیرو

   گواهینامه رتبه A شرکت هاي پیمانکار EPC از سازمان مدیریت صنعتی ایران

(MAKE)شرکت منتخب جایزه شرکتهاي دانشی برتر   

IMS گواهینامه مدیریت سیستم یکپارچه   

پـروژه ها
  (NFPA) عضو انجمن ملی حفاظت از حریق   

(EFQM)تندیس جایزه ملی بهره وري   

   گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

   گواهی تحقیق و توسعه

   عضویت در انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی

   عضویت در سندیکاي صنعت برق ایران

    عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
   عضویت در انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

   جایزه سیمین مدیریت مالی ایران

 عضویت ها و گواهینامه ها


