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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
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احداث خطوط راه آهن شهري،ب ین شهري و کلیه دیسیپلین هاي کاري موردن یاز صنعت ریلی در

    حوزه تخصص گروه صنایع ریلی است . این گروه در نقش پیمانکار عمومی توانایی طراحی، تامین، 

ساخت، راه اندازي و بهره برداري پروژه ها را به صورت EPC داراست.

اجراي کامل خطوط راه آهن شهري و بین شهري

سیویل، سازه و معماري(زیرسازي و روسازي، ایستگاه ها، مراکز کنترل، دپو و پارکینگ)

تجهیزات الکتریکال و مکانیکال شامل:

سیگنالینگ، کنترل و مخابرات

اعالم و اطفاء حریق
تهویه تونل، ایستگاه ها و ساختمان هاي کنترل

SCADA و BMS سیستم مانیتورینگ تجهیزات

آسانسور و پله برقی

تامین توان، پستهاي توزیع و کشش، شبکه باال سري و انتقال توان

طراحی کارخانه 
مهندسی فرآیند

صنـایع ریـلی

سیستم هاي خودکار کنترل و صدورب لیط

تجهیزات دپو

تامینن اوگان موردن یاز خطوط ریلی درون شهري وب رون شهري

پیاده سازي کاربردهاي ربات در فرآیند تولید

معـرفی 

طرح سه بعدي ایستگاه هاي قطعه میانی پروژه مونوریل کرمانشاه



(EPC) پروژه طراحي، مهندسي، تامين و اجراي مونوريل شهر كرمانشاه
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كارفرما: شهرداري كرمانشاه(سازمان قطارشهري كرمانشاه)

مشاوركارفرما: شركت مهندسين مشاور رهپويان
طول مسير: 13 كيلومتر
تعداد ايستگاه:13 ايستگاه

مسير: از ميدان فردوسي در جنوب شهر تا ميدان معلم در انتهاي شمالي بلوار طاق بستان
مدت اجراي پروژه: 42 ماه

ظرفيت  جابجايي مسافر : با سرفصل زماني 3 دقيقه و شامل 16180 نفرمسافر در هر ساعت و در هرجهت

بخشهاي اصلي پروژه

 مطالعات، طراحي و مهندسي (مطالعات پايه، مطالعات مرحله دوم، پدافند غيرعامل، نقشه برداري و ژئوتكنيك)
 سيويل و سازه مسير و ايستگاهها، دپو و پاركينگ

 تجهيزات برقي و مكانيكي(تامين توان، سيگنالينگ، مخابرات،پله برقي و آسانسور، اعالم و اطفا حريق و دپوو پاركينگ)
 ناوگان

پروژه هاي در حالا جرا



پروژه هاي در حالا جرا
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پروژه اعالم و اطفا حريق خط 1 قطار شهري شيراز

كارفرما: سازمان قطارشهري شيراز

طول مسير:24 كيلومتر

تعداد ايستگاه: 20 ايستگاه

مسير: از ايستگاه گلسرخ در ميدان اهللا شروع شده و به پاركينگ احسان واقع 

 در ميدان احسان درانتهاي غربي خط ختم خواهد شد.

مدت اجراي پروژه:36 ماه

تفكيك هريك از فازهاي پروژه:

فاز 1: شامل 8 ايستگاه مسافري مشتمل بر ايستگاه هاي نمازي، عفيف آباد، 

مطهري، قصرالدشت، شاهد، ميرزاي شيرازي، شريعتي، احسان، پاركينگ احسان 

و ساختمان مركزي و پاركينگ

فاز 2: شامل 12 ايستگاه مسافري مشتمل بر ايستگاه هاي گلسرخ، دوران، سروناز،
 پونه، غدير، ياس، فضيلت، پاوه، وليعصر، وكيل، زند و امام حسين و دپوي مركزي

ب ا سرفاصله زماني 3 دقيقه، شامل 45000 مسافر در هر ساعت ظرفيت جابجائي مسافر:
 و در هرجهت

بخشهاي اصلي پروژه

سيستمهايا عالم حريقا يستگاه ها، ساختمان مركز كنترل، ساختمان دپو 

و شبكه كليها يستگاه ها

سيستم اطفاي حريق CO2 اتاقهاي تابلوهاي برق فشار ضعيف و پست برق

سيستم اطفاي حريق FM200 اتاقهاي سيگنالينگ و رئيس ايستگاه

كپسول هاي دستي پودر و گاز

پمپ هاي آتش نشاني

نصب، راه اندازي، آموزش و اپراتوري



910

عضو طالیی انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی عضویت ها و گواهینامه ها

(UITP) عضو اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی

 (NFPA) عضو انجمن ملی حفاظت از حریق

کابین و کوره هاي مشترك رنگ مناسب ترین محیط را براي انجام عملیات رنگ آمیزي 
دسته اي در کارخانجات تولید واگن فراهم میآورند. توزیع جریان هواي فیلتر شده از سقف، 

امکان تهویه یکنواخت فضاي کابین را فراهم آورده و روشنایی سالن دید بهتري از کیفیت 
کار را تامین میکند. ذرات رنگ همراه با جریان هوا از البه الي شبکه هاي کف خارج شده و 
تصفیه هواي خروجی سالمت محیط زیست را تضمین می کند. به عالوه کابین رنگ پس 
از انجام عملیات رنگ آمیزي تبدیل به کوره شده و محیط مناسبی جهت پخت رنگ ایجاد می کند.

مجموعه تجهیزات ارائه شده در این پروژه شامل کابین اصلی به همراه پلنیوم سقف، 
مجموعه تامین هوا شامل هیتر باکس، مبدل حرارتی و مشعل، فیلترها، فن ها، دمپرها و 
کانالهاي هوا و رطوبت زن (در صورت استفاده در محیطهاي خشک) و منلیفت ها می باشد. 

مشخصات پروژه

کارفرما: شرکت صنایع ریلی ایران خودرو
ابعاد کابین ها: L32*W6.5*H7 متر

حداکثر ابعاد واگن: L27*W3.2*H5 متر

هر کابین مجهز به 4 دستگاه منلیفت با مشخصات زیر می باشد: 
قابلیت حرکت در سه محور

حداکثر وزن قابل حمل: 250 کیلوگرم
داراي موتور و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار

ابعاد پلتفرم 1200*800

مدت اجراي پروژه : یکسال

پروژه طراحی و ساخت سه دستگاه کابین - کوره رنگ واگن مسافري

 شرکت ایریکو
گواهينامه صالحيت نوع يك پيمانكاران اجراي پروژه هاي صنعتي به روش طرح و ساخت(EPC) شامل:

گواهينامه صالحيت پيمانكاري

پايه يك رشته صنعت و معدن، رشته ساختمان و ابنيه، رشته تاسيسات و تجهيزات

صنايع برقي و الكتريكي و صنايع فلزي و ماشين سازي

پايه دو رشته نيرو، زير رشته توليد نيرو در زمينه سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق

گواهينامه رتبه A  شركت هاي پيمانكار  EPC از سازمان مديريت صنعتي ايران

IMS گواهينامه مديريت سيستم يكپارچه

(Make) شركت منتخب جايزه شركت هاي دانشي برتر


