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 شرکت حمل و نقل ریلی رجاء -1

 94آذر  – 91مهر                                                                                کنترل کیفیت تعمیرات مکانیک واگن های مسافری

 شرکت حمل و نقل ریلی رجاء   -2

  94آذر -92آذر تعمیرات مجموعه های سیستم  برق و تهویه واگنها                                  کیفیت بازرسی و کنترل 

 و مولدهای برق و بخار  

کنترل             حمل و نقل ریلی رجاء                                                                                                          شرکت  -3

 صنعتی کیفیت تعمیرات و قطعات قطارهای خودکشش ، آنالیز روغن ،ترموگرافی ،آندوسکوپی

 95فروردین -92مرداد             و تست آلتراسونیک محورها                                                                                                       

 حمل و نقل ریلی رجاءشرکت  -4

 94خرداد  -92اردیبهشت (                        روغنآنالیز )برق شناسایی و تحلیل وضعیت موتورهای دیزل واگنهای مولد 

 حمل و نقل ریلی رجاء      شرکت -5

 92آذر  – 91مهر                                                                                            کیفیت قطعات یدکی واگن های مسافری کنترل 

 

 

   

 

 CM))مهمترین پروژه های کنترل کیفیت، بازرسی فنی و پایش وضعیت ماشین آالت 



 
 

                  شرکت حمل و نقل ریلی رجاء                                                                                                                                   -6
 92دی   -91فروردین                                                                      :         خودکشش کنترل وضعیت تجهیزات قطارهای 

  (سنجیارتعاش  ،  آلتراسونیک محورها، تست موتورهای دیزل و تابلوهای برق ترموگرافی ،  قدرتآنالیز روغن موتورهای دیزل و انتقال  ) 

 شرکت حمل و نقل ریلی رجاء -7
     90آذر -90خرداد                                                                 تعمیرات قطارهای خودکشش     کنترل کیفیت مواد و قطعات و 

 حمل و نقل ریلی رجاءشرکت  -8
 88اردیبهشت -86شهریور                     (              آنالیز روغن)شناسایی و تحلیل وضعیت موتورهای دیزل واگنهای مولد برق 

 حمل و نقل ریلی رجاءشرکت  -9
 85اردیبهشت -83اردیبهشت (                                        آنالیز روغن ، ترموگرافی، ارتعاش سنجی)، پایش وضعیت ریزی برنامه 

 موتورهای دیزل واگنهای مولد برق                                                    نظارت بر پیمانکاران تعمیراتی  

 CM))مهمترین پروژه های کنترل کیفیت، بازرسی فنی و پایش وضعیت ماشین آالت 



 

 

 (  شرکت پاالیش نفت بندر عباس:کارفرما اصلی )نوین نت پارس شرکت   -10

 87اردیبهشت-86اردیبهشتعیب یابی ماشین آالت دوار از طریق آنالیز روغن                                                             

پل زال                                                                                       –احداث ،بهره برداری و نگهداری آزادراه خرم آباد شرکت   -11

 87مهر -84مهر                                                                                             یابی ماشین آالت دوار از طریق آنالیز روغن عیب 

 شرکت ساختمانی باراک    -12

 88فروردین-87نظارت بر نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی ماشین آالت                                             فروردین 

 شرکت ارفع سازان کرمان     -13

 92آذر  – 91آبان                                 (OCM)پایش وضعیت موتورهای دیزل ماشین آالت راهسازی و لیفتراک بر اساس روغن

 برگزاری شش دوره کارگاه  آموزشی در زمینه عیب یابی ماشین آالت به طریق آنالیز روغن در سراسر کشور-14

 آموزشی در زمینه تکنیک های مختلف پایش وضعیت و سیستم های مدیریتیسمینارهای کارگاهها و برگزاری و 

 نگهداری و تعمیرات

 

 

   

 

 CM))مهمترین پروژه های کنترل کیفیت، بازرسی فنی و پایش وضعیت ماشین آالت 



                                                                 

 (استان فارس-شیراز)          شرکت گاز استان فارس   -1

 88لغایت فروردین   86مهر                      (CMMS)طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت  نگهداری و تعمیرات

 1389-1391  (CMMS)مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیراتپشتیبانی از سیستم 

 

 (  مهرآباد-تهران)        اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور  -شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران-2

  (CMMS)، نصب، راه اندازی، بهره برداری و آموزش سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیراتخرید

 89لغایت شهریور  88آذر                                                         تابعهفرودگاه  43اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور و   

 ( CMMS)مهمترین پروژه های پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات 

 ( Webbased)وب و سیستم های مرتبط تحت 



 (تهران  –تهران )                 شرکت پاالیش نفت تهران -3

 طراحی و پیاده سازی و  ورود اطالعات سیستم مکانیزه بازرسی فنی  و خوردگی فلزات  

   91شهریور -90شهریور                          PDMSبا نرم افزار  Eqiupmentsو  Pipingنقشه های  و مدل سازی آیزومتریک

  

 (استان گیالن)گیالن                                         نیروگاه سیکل ترکیبی  -گیالن برق شرکت مدیریت تولید  -4

     90خرداد-89مهر                                       (CMMS)مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیراتطراحی و پیاده سازی سیستم 

  

 1390   -  1392                                                      (CMMS)تعمیراتمکانیزه مدیریت نگهداری و پشتیبانی از سیستم 

 

 (استان لرستان)پل زال                                                                                     –شرکت آزادراه خرم آباد  -5

 ماشین آالت (CMMS)نگهداری و تعمیراتاستقرار سیستم مکانیزه مدیریت 

 عیب یابی ماشین آالت از طریق آنالیز روغن

 

 

 ( CMMS)مهمترین پروژه های پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات 

 ( Webbased)وب و سیستم های مرتبط تحت 



 شرکت حمل و نقل ریلی رجا  -6 

 طراحی و پیاده سازی نرم افزار سفارشات و تامین مواد و قطعات ، انبار بازسازی 

 92دی  – 92و نظارت بر قراردادها                                                                                                  مرداد 

 

 (شهرری–تهران )                                                              مقدس شاه عبدالعظیم    آستان -7

 وب و ورود اطالعات  استقرار سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات تحت 

 

 (  استان هرمزگان –بندر عباس )                                                    شرکت پاالیش نفت بندر عباس   -8

                            جمع آوری و تغذیه رایانه ای اطالعات فنی تجهیـزات و تأسیسـات  

 85مهر-84بهمن               (  پاالیشگاه  CMMSجهت بهره برداری سیستم ) پاالیشگاه نفت بندر عباس

 

 

 

 ( CMMS)مهمترین پروژه های پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات 

 ( Webbased)وب و سیستم های مرتبط تحت 



9- (فرودگاه امام خمینی -تهران)                                                      شرکت مهاب صنعت پارس 

 90مهر-90تیر                                         استقرار سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات تحت وب      

 

10- (سرچشمه مس  -کرمان)                                کرمانشرکت ارفع سازان 

 91اسفند -90اسفند                             (PM)پیشگیرانه و تعمیرات نگهداری سیستم طراحی و پیاده سازی  

ماشین آالت ساختمانی و راه سازی 

11- (پارچین –تهران (                                            )سازمان صنایع دفاع)صنایع شیمیایی پارچین 

 85بهمن  – 84مهر                                  (TPM)مشاوره استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع     

 

 ( CMMS)مهمترین پروژه های پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات 

 ( Webbased)وب و سیستم های مرتبط تحت 



 (شهرک مس سرچشمه  -کرمان)                       شرکت ارفع سازان کرمان -1

 استقرار سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات تحت وب

 (کلیه فرودگاههای کشور)       اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور  -شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران-2

  (CMMS)خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری و آموزش سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات

   فرودگاه تابعه 43اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور و  

 ( استان هرمزگان –بندر عباس )                   شرکت پاالیش نفت بندر عباس   -3

                             آوری و تغذیه رایانه ای اطالعات فنی تجهیـزات و تأسیسـات  جمع 

 (   پاالیشگاه  CMMSجهت بهره برداری سیستم ) نفت بندر عباسپاالیشگاه 

 (استان فارس-فیروزآباد)      سیمان فارس نو  شرکت  -4

                             طراحی و پیاده سازی سیستم جامع نگهداری و تعمیرات ماشین آالت  

   خط تولید و تأسیسات جانبی کارخانه سیمان فیروز آباد

 

 

 مهمترین پروژه های طراحی و پیاده سازی سیستم های نگهداری و تعمیرات 

 ...(شامل تدوین، جمع آوری، ورود اطالعات، طراحی سیستم کدینگ و )



  

 (استان فارس -استهبان)      شرکت سیمان استهبان   -5

                                                 طراحی و پیاده سازی سیستم جامع نگهداری و تعمیرات  

                                            آالت خط تولید و تأسیسات جانبی کارخانه سیمان استهبانماشین 

 (استان یزد -شیرکوه)                         شرکت کاشی و سرامیک شیرکوه یزد  -6

                      ( PM)طراحی و پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

                                   خطوط تولید وتأسیسات جانبی کارخانه کاشی شیر کوه یزد

  مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی   -7

   (PM)طراحی و پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

                                تجهیزات و تأسیسات بخش تولید واکسنهای مصرف انسانی

 (استان تهران -تهران)         شرکت آرد زر کرج  -8

                    با امکان PMشاوره نگهداری و تعمیرات و استقرار سیستم مکانیزه م

 Link با سیستم انبار داری                                                                                                    

 

 مهمترین پروژه های طراحی و پیاده سازی سیستم های نگهداری و تعمیرات 

 ...(شامل تدوین، جمع آوری، ورود اطالعات، طراحی سیستم کدینگ و )



  (استان خوزستان -بهبهان)   شرکت سیمان بهبهان -1

   (CMMS)استقرار سیستم مکانیزة مدیریت نگهداری و تعمیرات 

 شرکت سیمان خزر -2

                                    PMمشاوره و نگهداری و تعمیرات و استقرار سیستم مکانیزه 

         و سیستم انبار داری PLCبا  Linkبا امکان 

  سیمان غربشرکت -3

  (CMMS)استقرار سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات

 سازمان صنایع دفاع-صنایع شیمیایی پارچین  -4 

85بهمن -84مهر                                              (TPM)مشاوره استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع

     

  TPMو  PMمهمترین پروژه های مشاوره استقرار سیستم های نگهداری و تعمیرات 



      

 شرکت سرامیک البرز -5

  PMمشاوره نگهداری و تعمیرات و استقرار سیسیتم مکانیزه 

 شرکت پارس آماد -6

                                           جهت برنامه ریزی و کنترل نت      PMاستقرار سیستم مکانیزه 

                                موتورخانه های کارخانه ایران خودرو        

 الستیکشرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع  -7

                           با رویکرد PMمشاوره نگهداری و تعمیرات و  استقرار سیستم مکانیزه 

       مجتمع نخ تایر صبا PDMسیستم  

 شرکت نشر روزتاب -8

  PMمشاورة استقرار سیستم 

  TPMو  PMمهمترین پروژه های مشاوره استقرار سیستم های نگهداری و تعمیرات 


