
 

  معرفي شركت

ساله، در سال  4پس از گذراندن يك تجربه موفق ) 46660 ثبت شماره-خاص سهامي(اسپادان مشاور صنعت مهندسي فني شركت
 با همگام صنعتگران فني توانمندي افزايش و مهندسان علمي سطح ارتقاء هدف بابا تشكيل تيم مديريتي و اجرايي جديد و  1390

 به تخصصي هاي مشاوره ارائه هدف با مجموعه اين. داده استبه فعاليت خود ادامه  دانشگاه و صنعت ميان ارتباط تقويت و توسعه
 با مختلف صنايع مجرب متخصصان و صنعتگران كنار در جوان مهندسان از متشكل اي جامعه تشكيل به اقدام صنعتي واحدهاي

 مشاوره ارائه امكان مختلف صنايع در متنوع كادري از گيري هبهر با است مفتخر اكنون هم و نمود " صنعت مشاوران جامعه" عنوان
 درخواست با متناسب  مشاور صنعت مهندسي فني شركت راستا اين در. باشد مي دارا را صنعتي واحدهاي اغلب به تخصصي فني هاي

 رفع جهت در طرفين سانكارشنا حضور با جلسات برگزاري با و نموده مرتبط تخصصي كارگروه تشكيل به اقدام صنعتي واحد هر
 .گرفت خواهد كار به را خود تجربه و دانش همت، تمامي مجموعه آن مسائل و مشكالت

 با خود صنعتي هاي فعاليت كنار در است مفتخر همچنين شركت اين
 برگزاري به اقدام خارجي، و داخلي تحقيقاتي مراكز همكاري

 موزشيآ تخصصي مدت كوتاه و فشرده هاي كارگاه و سمينارها
 ضمن آموزشي، هاي دوره اين قالب در و نموده صنعت در كاربردي
 گيري بهره و مديران و مهندسان از اعم صنايع در شاغلين با آشنايي

 به دوره هر نمونه دانشپذيران معرفي به آتي، هاي مشاوره در آنان از
 توسعه به كمك ضمن طريق اين از و پرداخته صنعتي هاي مجموعه
 از بيش را صنعت مشاوران جامعه بتواند  صنعت، در ارپايد اشتغال

 .سازد توانمندتر و تر وسيع پيش

 دانش افزايش-3 و مشتري مندي رضايت -2 كمي و كيفي مستمر بهبود-1 اصل سه بر را خود مجموعه كيفي مشي خط شركت اين
 تالش با بتوانيم موجود هاي دشواري و موانع تمامي رغم علي اميدواريم. است نموده استوار صنعت مشاوران جامعه اعضاي فني

 .بپيماييم موفقيت با را راه اين مستمر و مجدانه

 

 :شركت  چشم انداز
 كشور صنعت در مجرب مشاوران و متخصصان از متشكل اي جامعه ايجاد      -

 صنعتي هاي روژهپ اندازي راه و اجرا طراحي، در صنعت متخصصان مشاوره از صنعتگران گيري بهره گسترش      -

 صنعتي هاي واحد اقتصادي وري بهره افزايش      -

 كشور از خارج و داخل صنايع ميان ارتباط برقراري      -
 صنعت به ورود از پيش دانشجويان علمي سطح و فني دانش افزايش      -

 

 



 

 معرفي واحد طراحي و ساخت شركت :

 :باشد مي كشور مختلف صنايع به صنعتي خدمات ارائه آماده زير هاي زمينه در اسپادان مشاور صنعت شركت ساخت و طراحي واحد

 مهندسي معكوس : -

 قطعه توليد به نياز كه آيد مي پيش زماني...  و سازي ماشين معدن، گاز، و نفت سازي، خودرو از اعم مختلف صنايع نيازهاي به توجه با
 بايست مي زير هاي فعاليت هدف اين به رسيدن براي كه باشد مي مشتري سوي از شده ارائه نمونه فني مشخصات با ايي مجموعه يا

 :پذيرد انجام

 و مشابه روشهاي و كوانتومتري از استفاده با قطعات انواع مواد آناليز -1
 آن به مربوطه استاندارد شماره ارائه

 متريال با آن جايگزيني سنجي امكان و شده مشخص متريال تامين -2
 موجود مشابه هاي

 تماسي غير و تماسي روش به ابعادي برداري اندازه خدمات ارائه -3

   برداري اندازه روشهاي انواع از استفاده با قطعات بعدي سه مدل تهيه -4
 بعدي سه مدل استخراج و 3D-Scaning از استفاده مثال عنوان به(

 )Cloud point نقاط ابر از استفاده با قطعات

طعات طراحي شده به روش نمونه سازي ساخت نمونه اوليه از ق -5
 در صورت نياز FDM با فرايند) Rapid Prototypingسريع(

 هااستاندارد و انطباقات هندسي، و ابعادي هاي تلرانس سطوح، صافي تعيين شامل دمونتاژ و مونتاژ ساخت هاي نقشه استخراج -6

 قطعات ساخت روشهاي و توليد پروسه تعيين -7

 قطعات توليد و ساخت و سازي قالب -8

  دارا مختلف صنعتي هاي مجموعه به را الذكر فوق خدمات تمامي ارائه قابليت اسپادان مشاور صنعت شركت ساخت و طراحي واحد
 .باشد مي

 قالب : انواع ساخت و طراحي -

 :انبوه تيراژ در قطعات توليد و پالستيك تزريق خم، برش، پروگرسيو،

 و مجرب فني كارشناسان داشتن اختيار در با مجموعه اين ساخت و طراحي واحد
 خم، برش، كشش، هاي قالب انواع ساخت و طراحي توانمندي آالت ماشين انواع
 دارا را باال توليدي حجم با قطعات توليد جهت...  و پالستيك تزريق اي، مرحله چند
 .باشد مي



 

 معرفي واحد تست هاي غير مخرب :

 :مخرب غير هاي آزمايش اجراي و فني بازرسي -

 : باشد مي صنعتي مختلف هاي مجموعه به زير خدمات ارائه آماده اسپادان مشاور صنعت شركت غيرمخرب هاي تست واحد

 

 PQR , WPS تدوين و تهيه -1

 و كاليبراسيون در استفاده مورد مرجع هاي بلوك انواع ساخت -2
 ... و ASME، API هاي استاندارد با مطابق) UT( اولتراسونيك بازرسي

 و مغناطيسي ذرات نافذ، مايع مخرب غير هاي آزمايش انواع انجام -3
 فورج و گي ريخته جوش، قطعات در) UT,MT,PT( تراسونيكآل

 استفاده مورد دستگاههاي و تجهيزات تامين جهت سفارش دريافت -4
 مخرب غير تست روشهاي انواع در

 

 

 :مخرب غير هاي آزمايش عملي و تخصصي آموزش -

 داشتن اختيار در با اسپادان مشاور صنعت شركت آموزش دپارتمان
 مورد آموزشي تجهيزات و ASNT 3 سطح مدرسين از مجرب جمعي

 غير تست مختلف هاي متد كاربردي و تخصصي آموزش به تدرمبا نياز
 نافذ مايع بازرسي ،)Visual Testing( چشمي بازرسي نظير مخرب

)Liquid Penetrant Testing(، مغناطيسي تذرا بازرسي 
)Magnetic Particle Testing(، راديوگرافي بازرسي 
)Radiographic Testing(، فراصوتي بازرسي )Ultrasnic Testing (
 با مطابق) Eddycurrent Testing( گردابي جريان بازرسي و

 .است نموده SNT-TC-1A (2011( استاندارد

 

 

 

 



 

 : معرفي دپارتمان آموزش

 تخصصـي  فنون آموزش همچنين و جهان صنعت بروز و نوين علوم با آنان  آشنايي و صنعتگران بيشتر چه هر افزايي دانش راستاي در
 : است نموده زير شرح به تخصصي هاي دوره برگزاري به مبادرت صنعت مشاورشركت  صنعت به ورود از پيش دانشجويان به

 : نظارت و بازرسي هاي دوره •

  2 و 1 جوش بازرسي -
  فوالد كليد -
  فشار تحت و ذخيره مخازن ازرسيب -
  صنايع در خوردگي كنترل و بازرسي -
 لوله خطوط بازرسي -
 2 و 1 بالست سند و عايق پوشش، رنگ، بازرسي -
 )VT-PT-MT-RT-UT( مخرب غير هاي تست -
 )ISIRI ISO 3834تضمين كيفيت در تكنولوژي جوشكاري ( -
 و... -

 صنعت : كاربردي آموزشي هاي دوره •

 ربرديعمليات حرارتي كا -
 نقشه خواني صنعتي -
 بررسي عيوب ريخته گري -
 متالوگرافي پيشرفته -
 تحليل فني فرايندهاي شكل دهي گرم -
 آشنايي با استانداردهاي كاربردي در صنعت -
 شناسايي و انتخاب مواد ( فوالدها در صنايع مختلف ) -

 

 و مديريت كيفيت :  مديريت آموزشي هاي دوره •
  استاندارد مديريت كيفيت آشنايي با الزامات و مستندسازيISO9001: 2008   
 كيفيت استاندارد  مديريتاستاندارد  داخلي مميزيISO9001: 2008 
 خودرو آشنايي با الزامات و مستندسازي مديريت كيفيت در صنعت ISO/TS 16949 
 كيفيت در صنعت خودرو  مديريتاستاندارد  داخلي مميزيISO/TS 16949 
 ارد مديريت ايمني بهداشت حرفه اي و محيط زيست آشنايي با الزامات و استاندHSE  
 ايمني بهداشت حرفه اي و محيط زيست  مديريتاستاندارد  داخلي مميزيHSE 
  آشنايي با الزامات و مستندسازي استاندارد حفاظت محيط زيست ISO14001 
  آشنايي با الزامات و مستندسازي استاندارد آزمايشگاه و كاليبراسيونISO/IEC17025 
 كيفيت در آزمايشگاه و كاليبراسيون  مديريتاستاندارد  داخلي مميزيISO/IEC17025 
 كيفيت مديريت آشنايي با الزامات و مستندسازي استاندارد OHSAS 10001:2007 
 كيفيت مديريتاستاندارد  داخلي مميزي آشنايي با OHSAS 10001:2007 

 مكاترونيك، عمران، مواد، توليد، و ساخت مكانيك، تبط با رشته هاي مهندسيآموزشي مر ، سمينار و همايش هايها دوره و برگزاري
 مهندسي وكنترل پروژه طراحي افزارهاي نرم و آموزشصنايع 



 

 فعاليت هاي  شركت تا كنون :برخي از 

 يفيتبازرسي و مديريت ك هاي غير مخرب ايران و برگزاركننده دوره هاي آموزشي آزمايشو  كاريانجمن جوشعضو حقوقي  -
 )219526عضو حقوقي و همكار آموزشي انجمن تست هاي غير مخرب آمريكا (شماره عضويت:  -
 اخذ مجوز واحد فني مهندسي از وزارت صنعت، معدن و تجارت -
 91در آبان ماه  )QCST 2012( مديريت علمي و اجرايي اولين همايش كيفيت در ساخت و بازرسي ساختمان هاي فوالدي -

 91) در آذرماه ISIRI ISO 3834ي همايش آموزشي تضمين كيفيت در تكنولوژي جوشكاري (و اجراي مديريت علمي -
 نمايندگي اصفهان خانه كار آفرينان ايران و برگزار كننده دوره هاي آموزشي در زمينه كار آفريني  -

   اصفهان راه اندازي سيستم اتوماسيون خط مونتاژ شركت دوران تراش -
 جهت نيروگاه آبادان كت هاي هواساخت دا در پروژهبازرسي فني  -

 ساخت استك هاي جهت نيروگاه آبادان  در پروژهبازرسي فني  -

 2جهت نيروگاه اصفهان  ساخت داكت هاي هوا  در پروژهبازرسي فني  -
 ساخت استك هاي جهت نيروگاه گناوه  در پروژهبازرسي فني  -

 2فهان جهت نيروگاه آبادان و اص CRTساخت مخازن   در پروژهبازرسي فني  -
 دجهت پروژه صبا فوال ساخت داكت هاي گاز  در پروژهبازرسي فني  -
 اصفهانهمكاري در زمينه ساخت دستگاه آب شيرين كن در شهرك علمي تحقيقاتي  -
 پروژه طرح توسعه پااليشگاه اصفهان عدد مخزن اتمسفري سقف ثابت و سقف شناور 8ساخت و نصب  در پروژههمكاري  -

 احتراق موتورهاي انواع در محرك سوپاپهاي جاي ت پروژه جايگزيني سيستم هاي الكترونيكي بههمكاري در طراحي و ساخ -
 )2012 اختراعات نورمبرگ المللي بين (مقام سوم نمايشگاه داخلي

 مجتمع فوالد مباركه اصفهان 2واحد نورد سرد  آب سرويس درپروژه اجراي عمليات لوله كشي همكاري -
 مجتمع فوالد مباركه اصفهان 2و 1آب آتش نشاني واحد نورد سرد  يات لوله كشي رينگجراي عملهمكاري در پروژه ا -

 اجراي پروژه هاي تأسيساتي قرارداد باز مجتمع فوالد مباركه اصفهان و فوالد صبا    در پروژه همكاري -
 راقدر كشور ع سيمان كارخانه Batchingمهندسي معكوس، مدلينگ، آناليز متريال و ساخت قطعات سيستم  -

 مهندسي معكوس، مدلينگ و ساخت مجموعه هوزينگ سيستم ميكسر مورد استفاده در صنايع معدني -

 برخي از مجموعه هاي صنعتي كه از خدمات ما بهره جسته اند :

 شركت سنجش پارسيان    -  شركت ساخت و تجهيزات سپاهان (مپنا) -

 شركت پترو صنعت انرژي    -   شركت لوله و پروفيل سپاهان -

 شركت مهندسي بين المللي هيوا    -    كت اصفهان مقدمشر -
 شركت آرين پارس اسپادانا    -    شركت سپاهان باطري -

 شركت مهندسي و بازرسي پنتا    -   شركت فوالد مباركه اصفهان -

 شركت جهان كار اصفهان    -    شركت نفت و گاز مارون -

 د تكنيكشركت بين المللي فوال    -    شركت ذوب آهن اصفهان -

 شركت ظريف مصور    -    شركت پودرافشان -

 شركت ايمن جوش خايدالو    -    شركت نفت پاسارگاد -



 

 

 : اطالعات تماس
 1، واحد  7مجتمع تجاري پرديس ، ورودي  ،هزار جريب  خيابان ، اصفهان:    مركزي دفتر
 6پالك  ، 38، فرعي  36محمود آباد ، انتهاي خيابان  صنعتي شهرك:  صنعتي واحد

 0311-6736461و    0311-6736716 تلفن:

 0311-6736462 : فكس

  www.sanatmoshaver.com:  رساني اطالع پايگاه

 info@sanatmoshaver.com:  الكترونيك پست

mailto:info@sanatmoshaver.com

