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 بسمه تعالي
 

 كنترل خراسانپارت بازرگانی  مهندسی و،شركت فنی

 .(فعالیت داشته است موسسه برق واتوماسیون زیمنس ایران بانام 3131تا  3111این شركت ازتاریخ توضیحا ) 3131تاسیس: سال 

 :توانمندیها
  واردات و فروش تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی زیمنس و اشنایدر الکتریک و ارائه خدمات پس از فروش 

  واردات و تامین تجهیزات ابزار دقیقSiemens, Endress+Hauser, WIKA,WEGA,, Fisher-Rosemount, 

SAMSUN  و سنسورهایSick, Pepperl&Fuchs, Microsonic, BALLUF,SIEMENS, Schneider 

electric, ifm, Truck 

 پیکربندی و ارائه پیشنهاد فنی كامل سنسور و ابزار دقیق مطابق خواسته ها و ملزومات پروسه های صنعتی 

  برنامه نویسی براساس نرم افزارهای طراحی، مشاوره و اجرای پروژه های(كنترلیTIA 7 STEP& PCS7 &V5.5 STEP7 ) 
 و شبکه های صنعتی (WINCC & WINCC FLAXIBLE &CITECT)مانیتورینگ 

 ارائه خدمات آموزش تخصصی درحیطه اتوماسیون، مانیتورینگ و شبکه های صنعتی در قالب دوره های آموزشی و سمینارهای تخصصی 

  ،طراحی و تولید تابلوهای برق، كنترلPLC  وDrive & SoftStarter 

  تعمیر و نگهداری تخصصی(Special PM)،كنترل و اتوماسیون صنعتی  سیستم های برق 

 ( تعمیر تخصصی تجهیزات اتوماسیون صنعتیPLC, Drive, Soft Starter, HMI & Power Supply) 

 ( بومی سازی سیستم های كنترل خطوط تولید و تهیه نسخه های پشتیبانBackup از برنامه های )PLC  وHMI 

 ( از بین بردن رمز عبورPassword از )PLC  هایS7-200, S7-300 , S7-400 

  مشاوره، طراحی و اجرای سیستم برق و اتوماسیون خطوط تولید 

 طراحی و ساخت مجموعه های آموزشی اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق و مکاترونیک 

 برنامه نویسی، نصب و راه اندازی درایو و سافت استارترهای موتورهای القایی 

  بررسی و اصالحLicense منسهای نرم افزار های زی 

  تامین قطعات یدكی وSpare part  مورد نیاز تجهیزات اتوماسیون صنعتی 

 :رزومه بازرگاني

 صنعت نفت، گاز و پتروشیمي: -

تامین تجهیزات وكاالی موردنیاز برق قدرت ولوازم تابلو وتامین سخت افزارهای اتوماسیون صنعتی وبرخی اقالم برق روشننائی  

 ویده  اتتادا     سدایت یدم منه ده   -ماهشدهر  -تروشیمي بنددر امدا   شركت پجهت سیستم اعالم حریقو

 شركت سازه خاور (ا: ،كارفرم3133و3131)سال

 سرخس( -)خانگیران  شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نها صنعتیاتوماسیون  برق، ابزاردقیق و تامین تجهیزات

 شركت پاالیشگا  نفت كرمانشا تامین تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی 

 شركت پاالیشگا  گاز ایال تامین تجهیزات برق وابزار دقیق

 شركت ملي گاز منه ه چهار عملیات انت ال گاز مشهدتامین تجهیزات اتوماسیون صنعتی

 پاالیشگا  نفت بندر عباستامین تجهیزات

 شركت نفت وگاز پارس جنوبي تامین تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی

 شركت بهر  بر ار  نفت وگاز آغاجار ق واتوماسیون صنعتیتامین تجهیزات برق وابزار دقی

 منه ه تنگه بیجار–شركت نفت وگاز غرب تامین تجهیزات اتوماسیون صنعتی

 مجتمع پتروشیمي بندر اما  )شركت آب نیرو(تامین تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی

 عسلویه–شركت پتروشیمي پر یس تامین تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی 

 شركت پتروشیمي خراسانتامین تجهیزات برق، ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی 

 نام خدا به 
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 شركت بهر  بر ار  نفت وگاز گچسارانتامین تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی 

 عسلویه -شركت پتروشیمي آریاساسولتامین تجهیزات برق وابزار دقیق واتوماسیون صنعتی

 پشتیباني ساخت و تهیه كاال  نفت تهران  شركتن صنعتیتامین تجهیزات برق وابزار دقیق واتوماسیو

 پاالیش نفت تهران ) شهید تندگویان (  شركتتامین تجهیزات برق وابزار دقیق واتوماسیون صنعتی

 كاال  نفت تهران  شركت تامین تجهیزات برق واتوماسیون صنعتی

 پتروشیمي فجر جمشركت تامین تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی 

 نفت و گاز پارسشركت تامین تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی 

 
 
 
 

(، سیمان بجنورد، كاویان بتن، پایدار بتن، پرین بتن آمود، مشهدشرق )سیمان سیمان غرب آسیا، سیمان زاوه تربت، سیمان  صنعت سیمان و بتن: -

 بتن بعثت.
یلنوفر، المناس كاشنی،    نكاشی فنرزاد، كاشنی فینروزه، كاشنی      چینی مقصود، كاشی توس، كاشی تیما، شركت صنعت چیني،كاشي و سرامیم: -

 .؛ توس چینی، سپیده جام توس، چینی تقدیس گنابادآیداسرام

ی ازان، صننای  ریختنه گنر   سن فورج پارت  پارتالستیک، پویاگستر، تکالن توس، ایران خودرو خراسان، رینگ سازی مشهد، صنعت خو روساز : -

 ، خودرو مبتکر شرق.بسپارسازه، چدن خراسان توحید خراسان،

 .؛ موكت نگین؛ سیناریس كاشان، نساجی خسرویفرش زمرد شادیلون، رنگرزی مشهد، فرش مشهد،صنعت فرش و نساجي: -

پودر شیر مولتی، ، ایی دینا صنای  غذنان قدس رضوی،زمزم مشهد، خوشگوارمشهد،خمیرمایه رضوی ،فرآورده های لبنی رضوی، صنعت غذا و  ارو: -

صنای  لبنی ننازنین، پنینر    شهدیران، آریا مبتکر شرق، كیمیا دان، گرینه، سه گل خراسان،آرد سفید نیشابور، آرد بابركت، شیرپگاه مشهد،شهدینه خراسان،
پنبنه و داننه هنای    ؛ ابت فریمان ؛ قند شنیروان ستاره شرق، رب صادق، رب تبرک، نازگل، فراچاشت، ایران مالس ؛ داروسازی ثامن ؛ قند شیرین ؛ قند ث

 .؛ قهوه پارت سازان؛ گهردانه، درنا دان؛ ستاره كیان بیرجندروغنی خراسان

، آذرخش انتقال نیرو، نیروگاه سیکل تركیبی بهره بردای مپنانیروگاه شیروان،نیروگاه شریعتی، نیروگاه فردوسی، نیروگاه یزد،صنعت برق و نیروگا :  -

 .؛ گروه مپناتولید برق شازند؛ شهید كاوه

 ، آذر ماهان.مجتم  فوالد خراسان، مجتم  سنگ آهن سنگان صنای  فوالد كوهپایه،آهن و فوالد توس،  صنعت آهن و فوال : -

آب و فاضالب مشهد، آب و فاضالب استان خراسان رضوی، آب و فاضالب آب و فاضالب روستایی سیستان و بلوچستان، صنعت آب و فاضالب: -

 مهندسین مشاور ری آب.وس آب، طاستان گلستان )با واسطه پیمانکار(، 

فنرم  آریا كاوان اطلس، تولیکا، صنعت پلی استر لرستان، صنای  پروفیل سینا شنرق، چسنب مشنهد )سنامد(، خنوش      صنعت پالستیم و پروفیل:  -

 مشهد.

 روزنامه قدس، ارمغان گلبهار. روزنامه خراسان،چاپ قرآن آستان قدس رضوی، چاپ آستان قدس، صنعت چاپ و بسته بند : -

فنی و صنای  حضرت جواد االئمه علیه السالم، صنای  دفاع،  ،اداره كل نوسازی مدارس خراسان رضوی، داروسازی ثامنوبرخی دیگر از شركت ها مانند:
 ماموت آسانسور، ماشین سازیتبریز، زغال سنگ طبس، الکترو استیل، ریل سیر كوثر، توسعه حریم حرم مطهر رضوی، رادان تهویه،  2شماره   حرفه ای

 و ... چرم صدف،عصرصنعت پاژ، الکترود رضا
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 مهندسي -رزومه فني

 الف ( پروژ  ها  انجا  شد   
 

 وضعیت نا  كارفرما موضوع پیمان عنوان پروژ 

نوساز  برق بیمارستان 

 شهید كامیاب
 وزارت بهداشت قدرت و توزی طراحی وساخت تابلوهای برق 

 تحویل قطعی
3111 

تابلوها  تدرت بیمارستان 

 حضرت تائم )عج(

قدرت و توزی  و روشنائی ونصب طراحی وساخت تابلوهای برق 
 چراغهای اتاق عمل ) جراحی (

 بیمارستان حضرت قائم )عج(
 تحویل قطعی

3113 

ساخت و مونتاژ تابلو  

 موتورخانه تاسیسات
 شركت داروسازی ثامن مشهد ساخت تابلوهای قدرت

تحویل 
 3111قطعی

واحد  FONTINخط رنگ 

 رینگ سوار 
 شركت رینگ سازی مشهد ساخت تابلوهای برق توزی  ومدارفرمان

  تحویل قطعی
3131 

سایت  پتروشیمي بندر اما  ،

 یم منه ه ویه  اتتاا  

 بوعلي

تابلوهای ، آمپر 1011طراحی، ساخت ومونتاژتابلوهای برق قدرت
تابلوی بانک خازنی وتابلوهای توزی  باتامین تجهیزات  ،مدارفرمان

ولوازم موردنیاز فاز یک ونیز تامین سخت افزارها ی مربوط به 
 سیستم اعالم حریق سایت مذكور

شیمی پتروكارفرمای اصلی: 
سایت یک -ماهشهر -بندر امام

 منطقه ویژه اقتصادی
شركت دست دوم:  كارفرما

 سازه خاور

تحویل قطعی 
 3133و3131

 شركت مجتم  فوالدخراسان ساخت ومونتاژتابلوهای قدرت،مدارفرمان وتابلوهای توزی  وروشنائی 
 تحویل قطعی

 3131و3131

را  انداز  خط تولید بهر  

 كارخانه نوشابهPETها 

 ساز  آریا مبتکرشرق

طراحی،اجراء،ساخت ونیز مونتاژ تابلوهای بانک خازنی وتابلوی برق 
( وتابلوهای روشنائی وهمچنین ساخت ومونتاژ آمپر 1011قدرت)

 KV21تابلوی فشارقوی 

 شركت آریا مبتکر شرق
)شركت تولیدی پِت ونوشابه 

 سازی(

 تحویل قطعی
3131 

فورج پارت  تن 0022 پرس

 سازان

 تن 2111 تبدیل ساختارموتور وراه اندازمربوط به پرس

كیلو وات قفس  301ر به موتو Sleep Ringتبدیل موتور 

اشنایدرالکتریک(و  ATV71سنجابی و نصب كنترل دور )درایو 
 ارتباط درایو با سیستم اتوماسیون مركزی

 شركت فورج پارت سازان
 

 تحویل قطعی
3133 

طراحي و ساخت پکیجها  

 اتوماسیونآموزشي 

صنعتی جهت  -طراحی وساخت چندین ستِ آموزشی كارگاهی

 PLCتجهیزنمودنِ آزمایشگاه 

سازمان  فنی  2 مركز شماره
مركز شهید  -حرفه ای  مشهد

 نعمتی
3131 

 پمپ واحد رنگرز  شا یلون
حد جهت پمپ واkw 132و راه اندازی درایو فروش،تنظیم  پروژه

 رنگرزی
 شركت شادیلون

 تحویل قطعی
3133 
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 وضعیت نا  كارفرما موضوع پیمان عنوان پروژ 

اتوماسیون واحد ها  آب و 

بخار، تافیه گاز و كولینگ 

 تاور

كنترل دورفن های  و مانیتورینگ طراحی و اجرای پروژه اتوماسیون

 (GTU-2واحد تصفیه گاز )واحد های كولینگ تاور، آب و بخار و 

شركت پاالیش گاز 
 شهید هاشمی نژاد

 تحویل قطعی
3133 

طراحي و ساخت پکیجها  

 آموزشي اتوماسیون

ت آموزشی اتوماسیون صنعتی سِ 32وساختطراحی 

(LOGO!,S7-300, HMI,Drive) 

اداره كل نوسازی مدارس 
 خراسان رضوی

 تحویل قطعی
3131 

ناب و را  انداز  سافت 

 استارتر
 110kwاشنایدر الکتریک نصب و راه اندازی سافت استارتر 

(ATS48) 

ایستگاه  CNGپمپ گاز
 بلوار شهیدان تاكسیرانی

 تحویل قطعی
3131 

اتوماسیون ایستگا  پمپاژ 

 تافیه خانه
 تصفیه خانه زهک -315kwعدد درایو  3ی نصب و راه انداز ،خرید

سازمان آب و فاضالب 
روستایی سیستان 

 وبلوچستان

 تحویل قطعی
3131 

اتوماسیون خط تولید تهعات 

 بتني

كنترل  اتوماسیون ومانیتورینگ ، مشاوره، طراحی و اجرای سیستم
 قطار شهری مشهد 2خط  -دمای خط تولید قالب های سگمنت

قرارگاه خاتم 
 -االنبیاء)قرب قائم( 

 موسسه مهندسی رهاب

 تحویل قطعی
3111 

طراحي و ساخت تابلوها  را  

 انداز نر 

سافت  SIVACONدستگاه تابلوی طراحی وساخت

 آلمان 211kwSIEMENSاستارتر

شركت بهره برداری نفت 
 و گاز آغاجاری

 قطعیتحویل 
3111 

اتوماسیون  ستگا  

 CNCپانچ

طراحی و اجرای سیستم كنترل و مانیتورینگ دستگاه تولید اتوماتیک 
 دكل های فشار قوی برق

شركت ماشین سازی 
 پیشگامان صنعت ابیورد

 3111تحویل قطعی 

خط تولید موا  اتوماسیون 

 پلي استر

طراحی واجرای سیستم كنترل ، اتوماسیون ومانیتورینگ مربوط به 
 و آون بلندرها، رآكتورها 

شركت صنعت پلی استر 
 لرستان

 3113تحویل موقت 

طراحي و ساخت پکیجها  

 آموزشي اتوماسیون

پروژه طراحی، تامین تجهیز و ساخت پکیجهایآموزشیاتوماسیون 
 ) جهت واحد آموزش ( مانیتورینگ وشبکه هاصنعتی، 

شركت بهره برداری نفت 
وگاز گچساران) پروژه 

EPC ) 

 3113تحویل قطعی 

اتوماسیون سیلوها  انبار 

 موا  اولیه

 
 

تامین مصالح، مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های برق و اتوماسیون 
 و مانیتورینگ سیلوها و تخلیه وبارگیری

و تابلوهای قدرت، توزی  و (PLC) )شامل تابلوی كنترل مركزی 
 بانک خازنی(

كارخانه خوراک دام 
 كیمیادان

 3113تحویل قطعی 

اتوماسیون و بهینه ساز  

سیستم تحریم الکتروموتور 

واحد  Gسنکرون ر یف 

CS500 

وارتباطات  HMIو  PLCتامین مصالح، طراحی جدید و اصالح برنامه 
سیستم كنترل ، مانیتورینگ مربوط به الکتروموتور  شبکه مربوط به

3.5 MW & 11KV باعملکردكنترل تزریق گاز به چاه نفت 

شركت بهره برداری نفت 
 و گاز آغاجاری

 3113 قطعیتحویل 

ساخت، مونتاژ، ناب و را  

 انداز  تابلوها  تدرت
 
 

كمپکت سارِل  kv 21ساخت و مونتاژ و نصب و راه اندازی تابلوهای 

و MK2200ایتالیا ) تابلوی سه سلولی شامل دوسلول دیژنکتور با رله 

UPS  و یک سلول سکسیونر( و تابلویMDP  ودودستگاه تابلوهای

 Kvar 311بانک خازنی با جم  ظرفیت 

 3113قطعیتحویل  هردانه شرقشركت  گ

 062طراحي و مونتاژ  رایو 

 كیلو وات

كیلو وات جهت پرس  301مونتاژ تابلو درایو طراحی و ساخت فریم و 
 تن با سیستم كولینگ مجزای قسمت قدرت و كنترل 2111

 3113تحویل قطعی  شركت فورج پارت سازان
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 ستگا  تابلو سافت  01خرید 

 استارتر و كابل ها  مربوطه
دستگاه تابلو سافت استارتر  31خرید، مونتاژ، حمل و نصب و راه اندازی 

 مربوطه به همراه آموزشو كابل های 
شركت آب و فاضالب 

 كرمانشاه
 3113 قطعیتحویل 

 اتوماسیون كامل خط تولید
( سیستم EPCپروژه طراحی، مشاوره، تامین كاال و اجرای پروژه )

 DCSكنترل و اتوماسیون 

كارخانه خوراک دام و 
 طیور شركت كیمیادان

 3112تحویل موقت 

ساخت و مونتاژ تابلوها  

PLC 

ایستگاههای پمپاژ طرح آبرسانی به  PLCساخت و مونتاژ تابلوهای 
 بجنورد

 شركت سابیر نیرو
 تحویل قطعی

3112 

 كیلو وات MCC ،111تابلو برق ساخت  طراحی، تامین تجهیزات و MCCطراحي و ساخت تابلو 

دانشگاه كارفرمای اصلی: 
 سجاد

پیمانکار دوم: پارت 
 كنترل

 3113 قطعیتحویل 

 اتوماسیون تاور كرین
 32طراحی، تامین تجهیزات، مونتاژ و اجرای سیستم كنترل تاور كرین 

 تن
 پروژه یاقوت مصلی

 تحویل قطعی
3112 

عملیات ارت اء سیستم كنترل 

واحد تافیه شکر كارخانه 

 شکر

عملیات ارتقاء سیستم كنترل واحد تصفیه شکر از هارتمن و براون 

DCS) (H&B   بهPCS7.1  كارخانه شکر به صورت 

(REDUNDANCY)  و سایر عملیات های الزم 

شركت كشت و صنعت 
 دعبل خزاعی

 3112تحویل موقت 

عیب یابي و رفع اشکال و را  

 انداز  الکتروموتور سنکرون 

11 KV  ر یفG 

 KV 11 عیب یابی و رف  اشکال و راه اندازی الکتروموتور سنکرون 

 تزریق گاز كرنج  Gردیف 

شركت بهره برداری نفت 
 و گاز آغاجاری

 3112 قطعیتحویل 

طراحي و ساخت پکیج 

 آموزشي اتوماسیون

اتوماسیون  آموزشیطراحی، تامین تجهیز و ساخت پکیج  پروژه

  ، مانیتورینگ وشبکه هاS7-400 Hصنعتی
 3112تحویل موقت  شركت پتروشیمی مارون

 اتوماسیون كارخانه گچ
كنترل و مانیتورینگ كارخانه فراوری گچ دوست پیاده سازی سیستم 

 آریان خاور در شهرستان سرخس
كارخانه فراوری گچ 

 دوست آریان
 3112تحویل موقت

 تابلو برق 01ساخت 
سلول به همراه تامین تجهیزات  11تابلو برق در قالب  31ساخت

 مربوطه

پدیده كارفرمای اصلی: 
 شاندیز

دست دوم:  كارفرما
 آسیاركت دیزل پمپ ش

 3111تحویل قطعی 

 نوساز  و طراحي مجد 

 سیستم كنترل و مانیتورینگ
پروژه اصالح سیستم كنترل و مانیتورینگ كارخانه تولید خوراک دام و 

 طیور
 3111 قطعیتحویل  شركت گهر دانه شرق

جهت ایستگا   PLCسیستم 

 پمپاژ
و تست  مطالعه كار، برنامه نویسی، تامین سخت افزار و نرم افزار، نصب

 و راه اندازی ایستگاه پمپاژ پارک بهشت

 -شهرداری مشهد
سازمان پاركها و فضای 

 سبز
 3111تحویل موقت 

نوساز  سیستم را  اندازها  

 پمپ
برای  ATS 22عدد سافت استارتر  22فروش، نصب و راه اندازی 

 قسمت پمپاژ مركز پاژ
 3111تحویل موقت  بناگستران هشتمشركت 
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 ب ( خدمات فني مهندسي
 

 شركت خمیر مایه رضو  :

 MP377-10”TOUCHنمایشگر با OP370-10”TOUCHمعیوب  HMIتعویض  

 WinCC flexibleقبلی به برنامه  Protoolتبدیل برنامه و   

 هخمیرمای گرم 111 بندی ستهعیب یابی و رف  عیب از سیستم كنترل خط ب 
  

 شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نها :
 رف  عیب از یکی از كمپرسورهای چیلر ساختمان اداری پاالیشگاه                                           

 جهت هواساز دفتر پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد LSتنظیم و راه اندازی درایو                                            

 شركت نان تدس رضو  :

 PLC S7-400عیب یابی و رف  عیب از سیستم اتوماسیون خط تولید اشترودل وراه اندازیمجدد 

 های خط تولید  PLCاز برنامه های   Backupتهیه نسخه و                  

 شیر استریل تولید گیری از برنامه های سیستم اتوماسیونخط Backupعیب یابی و                 شركت شیر پگا  :

 عیب یابی و راه اندازی مجدد خط تولید مواد لبنی  شركت زرین شهد:

 پلتنصب درایو تله مکانیک جهت مسیر تغذیه  شركت خوراک  ا  رخ : 

 لوگو زیمنس PLCبرنامه نویسی   نا سوله :شركت 

 لوگو زیمنس جهت آب نمای میدان بسیج PLCبرنامه نویسی  شهر ار  گنابا :

 طراحی و ساخت سیستم كنترل بوستر پمپ اتوماتیک شركت بوستر بارش:

كولر خط تولید سیستم كنترل 

 خوراک  ا 
طراحی ، تامین كاال، ساخت ، برنامه نویسی ، نصب و راه اندازی یک 

 عدد تابلوی درایوجهت كنترل دما و رطوبت خروجی كولر  
 3111تحویل موقت  شركت كیمیادان تربت

اتوماسیون خط تولید تهعات 

 )سگمنت( بتني

طراحی، تهیه و تامین تجهیزات و متریال نصب و راه اندازی سیستم 

PLC  جهت هدایت و كنترل سیستم عمل آوری بتن كارخانه سگمنت
 تونل انتقال آب كرمان

قرارگاه خاتم 
االنبیاء)قرب نوح علیه 

موسسه  -السالم( 
 مهندسی حرا

 حویل موقتت
3111 

سیستم را  انداز پمپ 

 ایستگا  آتش نشاني
( الکتروموتور Soft Starterتهیه و نصب سیستم راه انداز نرم )

 3كیلو وات آب آتش نشانی ایستگاه بازگردانی پازنان  211

شركت بهره برداری نفت 
 و گاز آغاجاری

 حویل موقتت
3111 

 سیستم كنترل خط تولید رب
 سیستم كنترل و مانیتورینگ راه اندازی رنامه نویسی و ب ،تامین كاال

 خط تولید رب اسپتیک  روش به رب پركن و پاستوریزاتورقسمت 
شركت رب چین چین 

 بین الملل
 3111تحویل قطعی 
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 AETONبرنامه نویسی ماشین خشک كن)سانترفیوژ( با استفاده از شركت رنگرز  مشهد:    

 مشهد دستگاه رنگرزی PLC Omronپشتیبان گیری از                                        

 به صورت رومیزی !LOGOطراحی و ساخت ست آموزشی  پدافند هوایي بیرجند:

 صادرات خدمات فنی و مهندسی به افغانستان -پله برقی  PLCطراحی، برنامه نویسی و اجرای تابلوی آتا  فیاض: 

 شركت رهاب خاتم االنبیاء ترارگا 

 (LOGO! V.7 & Ethernetهای سیستم اتوماسیون خط انتقال مواد حفاری شافت شمالی ) PLCطراحی، برنامه نویسی 
 (!LOGO)دستگاه سوزن زن  یسیبرنامه نو:    يتهران  شركت تالب ساز

 ATS22, 75 kwطراحی و اجرای تابلو راه انداز نرم پیمانکار خاوصي )مهندس اخالتي(  

 ATS22, 75 kwطراحی و اجرای تابلو راه انداز نرم پیمانکار خاوصي )مهندس ریگي زا  ( 

 دستگاه بادكن بطری بزرگ سیستم كنترلPLCازبرنامه  رف  عیب  :معدني آبگلشركت آب

 شركت پنبه  انه و  انه ها  روغني خراسان

  ,Wonderware( و سیستم مانیتورینگ ) PLC, S7-300پشتیبان گیری از سیستم كنترل )

Intouch) و ایجاد سیستم پشتیبان برای مانیتورینگ پروسه 

 cpu 224cnپی ال سی  1بازیابی پسورد سطح        معدني كیسما شركت آب

 HMI (KTP178)دو عدد  و تعمیر  پشتیبان گیری              

 HMI (OP 73)پشتیبان گیری از(         CNGجایگا  -پیمانکار خاوصي )مهندس موذني

 سرویس سافت استارت و كلید هوایی                                                                         

 اتوماسیون ماشین ظرفشویی صنعتی        هتل سفرا        

 (ATS 46)جایگزین  CNGجایگاه    ATS48,100 kwنصب و راه اندازی راه انداز نرم          رایان تم       

  برنامه نویسی سیستم بوستر پمپ با استفاده از لوگوبرق نیکرو               

 با بررسی مهندسی و استخراج حافظه آن  ATV 61, 315 kwدرایو آسیب دیده بی یا علتتوس      پیا عمران 

 نصب و تنظیم سنسور اولتراسونیک زیمنس ساختمان صنعت     

 از بین بردن توقف دوره ای سیستم كنترل  )ایجاد شده توسط پیمانکار خارجی( هم چنین رف  پسورد و          شن بتن       

 CPU 313C    
 

 زیمنس G110رف  عیب از درایو فرش آرا                  

 S7-200ماژول آنالوگ   EM235تعمیر دو عدد   شركت بسپار تابان    

 دستگاه پركن زعفران اسپری HMIو  (LOGO! 8) برنامه نویسی و اجرای سیستم كنترل     شركت زغفران بهرامن    

 برنامه نویسی و تعویض سیستم كنترل پمپ آتش نشانی مجتم  پروما مشهد     شركت پروما تجارت    

 
 

 تعمیرات(  ج

 

 نام دستگاه نام شرکت ردیف
مشخصات 

 دستگاه
 مشخصات دستگاه نام دستگاه نام شرکت ردیف
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 kw 031درایو زغال سنگ طبس  1

سری

MicroMaster 

 زیمنس430

 MP277 10" 6AV6-643-0C01-1AX0 رب خرم 33

 رب صادق 2
چهار عدد سافت 

 ATS22استارت
 ATS22  55KW -1 ATS22C11Q بانک صادرات 34  

 بانک صادرات CPU 313C2DP   35 دقیق ابزار مشهد 3
عیب یابی دو عدد 

  درایو اشنایدر
  

 کارفرمای شخصی 4
CPU 224, CPU 

222 
 ATS22  55KW-2 ATS22C11Q بانک صادرات 36  

 کنترل نیرو HMI mp277  01   37 دراژه یزد 5
ATS22 220KW-1 

 دو عدد
ATS22C41Q 

 HMI Hitech   39  آبمعدنی آبگل  6
حباب کف 

 توس
HMI WEIN VIEW MT6056I 

 افضل شرق 7
کیلو  001

 Altivar61وات
   ATV61 132KW کنترل نیرو 40  

 افق صنعت 8
Magelis OPH 

(HMI 
  41 

فورج پارت 

 سازان
ATV61 160KW   

 صبح صادق 9
Sinamics G110, 

0.37 kw 
  42 

خمیر مایه 

 رضوی
OP7 - 1 6AV3 607-1JC20-0AX1 

 CPU 3152DP   43 سیمان شرق 10
خمیر مایه 

 رضوی
OP7 - 2 6AV3 607-1JC20-0AX1 

 LOGO! Module سیمان 11
6ED1 052-

1FB00-0BA6 
44 

خمیر مایه 

 رضوی
OP7 - 3 6AV3 607-1JC20-0AX1 

 LOGO! Module سیمان 12
6ED1 052-

1FB00-0BA6 
45 

آموزشکده 

فنی سما 

 قوچان

   OB6لوگو       -0

 سیمان 13
 DI/ DO LOGO 

Module 

6ED1-1FB00-

0BA1 
46 

آموزشکده 

فنی سما 

 قوچان

   OB6لوگو       -2

 سیناریس کاشان 14
 55 KW   درایو

ATV58 

ATV58HD64N4

X 
47 

آموزشکده 

فنی سما 

 قوچان

-22Vتغذیه لوگو 

2.5A 
  

 ATV58درایو   سیناریس کاشان 15
ATV58HD64N4

X 
48 

پنیر ستاره 

 شرق
 سروو درایو

KING SERVO 

KSDG01521MI 

 MM420 رب زشک 16
6SE6420-

2UD25-5CA1 
49 

قهوه پارت 

 سازان

S7-200 

Cpu226xm 
206-2BF22-0XE0 

 ATV21 7.5KW ATV21HU75N4 50 امین صنعت 17
قهوه پارت 

 سازان

DRIVE 

HITACHI  1.2KW 
L100-004NFE 
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 ATV31 3KW ATV31HN30N4 51 امین صنعت 18
کارفرمای 

 شخصی

PC 

ADAPTER  

SIEMENS 

272-1CB20-0XA0 

 TP177A عصر پاژ 19
6AV6-642-

0AA1-0AX1 
52 

کارفرمای 

 شخصی
   upsتعمیر  

 دو عدد ET200 کیمیادان 20
6ES7-153-

1AA03-0XB0 

22 
جایگاه شهروند 

 هشتم

سافت 

 032استارت

 کیلووات

3rw4447-

6bc44 
53 

محمود 

 سلیمانی
LOGO! Module   

 ری آب 23
 22منبع تغذیه 

 آمپر 21ولت 

Carlo gavazzi 

24v-20a 
54 

شرکت 

خدمات 

 نیروگاهی

   plcتعمیر  

 کارفرمای شخصی 24
 DI/ DO LOGO 

Module 

6ed1 055-

1fb00-0ba0 
55 

قطار  2خط 

 شهری
LOGO! Module   

 جایگاه شاندیز 25
سافت استارت 

 کیلووات032

3rw4447-

6bc44 
56 

کشاورزی 

  زعفران
   تعمیر درایو

 HMI WEIN VIEW MT6056I 57 حباب کف توس 26
صنایع غذایی 

 دراژه
   BOSCHتاچ پنل 

 سیمان 27
 DI/ DO LOGO 

Module 

6ED1 052-

1EB00-0BA5 
58 

صنایع غذایی 

 دراژه

تنظیمات تاچ پنل 

BOSCH 
  

 کارفرمای شخصی 28
سافت استارت 

 کیلووات22

3RW4036-

1BB14 
59 

سنگ آهن 

 سنگان
CPU 314C-2DP 314-6CG03-0AB0 

 آب ری 29
 22منبع تغذیه 

 آمپر 5ولت 

Carlo gavazzi 

24v-5a 
60 

سنگ آهن 

 سنگان

ASI-

POWER  30V-5A 
3RX9-502-0BA00 

 سنگ آهن سنگان 30
 MM440درایو 

5.5KW 

6SE7-440-

2UD25-SCA1 
61 

سنگ آهن 

 سنگان

A  SI-POWER 30 

V-5A 
3RX9-502-0BA00 

 سنگ آهن سنگان 31
-MP370تاچ پنل 

15" 

6AV6-641-

0CA01-0AX0 
62 

خمیر مایه 

 رضوی

HMI EASY VIEW 

5.6 " 
MT506SV45EV 

 OP77B سنگ آهن سنگان 32
6AV6-641-

0C01-0AX1 
 شرکت رجا 63

 75KWدرایو 

DELTA C2000 
DELTA C2000 

        
64 

دینامیک 

 کارتوس
S7-200 6ES7 212-1AB23-0XB0 

 

 : شركت پارتمان آموزش رزومه آموزشي 

و آموزش شركت پارت كنترل به عنوان یکی از تخصصی ترین مراكز آموزش های كنترل ، اتوماسیون و ابزار دقیق صنعتی در جهت ارتقاء دانش فنی واحد 

 مهندسی متخصصین آن شركت محترم در موضوعات ذیل خدمات آموزشی خود را ارائه دهد:

 مقدماتی PLC S7-300دوره آموزشی  PLC S7-1200دوره آموزشی  !PLC-LOGOدوره آموزشی 
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 Monitoring- WinCCدوره آموزشی  تکمیلی PLC S7-300دوره آموزشی  پیشرفته PLC S7-300دوره آموزشی 

 ePLANدوره آموزشی  Flexible  Monitoring- WinCC دوره آموزشی  PCS 7 Iدوره آموزشی 

 Simoregدوره درایو  Simovertدوره درایو  Sinamics S120دوره درایو 

 -  Instrumentationدوره آموزشی 

 سنسور و ابزاردقیق

 Industrialدوره آموزشی شبکه هنای صننعتی )    Drive & Soft Starterدوره آموزشی 

Networks) 

 

 وری در صنعتتخصصی در زمینه برق، اتوماسیون، مانیتورینگ و راه كارها و راه حل های ارتقاء بهره سمینارها و كارگاه های  -

ی های فنی و الزم به ذكر است عالوه بر عناوین و سرفصل های مصوب این دپارتمان ، جهت مراكز صنعتی، تیم فنی شركت پس از مطالعه فضای كار و نیازمند

 مهندسی، سرفصل های منطبق بر آن واحد صنعتی را تدوین و پیشنهاد می كند.

 در واحد آموزش شركت پارت كنترل دوره های آموزشی دیده اند به حضورتان معرفی می گردد:خالصه ای از شركت هایی كه متخصصین آن ها 

 ( !LOGOشركت شب فروز )دوره آموزشی  -

 )معرفي از سو  شركت( (LOGO!, TSX Micro, S7-200, Easy Viewشركت قند چناران )مجموعه دوره های آموزشی  -

 )معرفي از سو  شركت( ( Drive&SOFT STARTERشركت فورج پارت سازان )دوره آموزشی  -

 )معرفي از سو  شركت( (!LOGOشركت سامان تابلو پارس )دوره آموزشی  -

 )معرفي از سو  شركت( ( Drive&SOFT STARTERشركت پاژ پارس )دوره آموزشی  -

 )معرفي از سو  شركت( (Industrial Networkشركت سپیده جام توس )دوره آموزشی  -

 ( Drive&SOFT STARTERشركت پلیمر گستر آرمان پویا )دوره آموزشی  -

 ( Drive&SOFT STARTERشركت زعیم كاران توس )دوره آموزشی  -

 (LOGO!,S7-200,Drive)دوره های آموزشی   1منطقه شركت غله و بازرگانی  -

 (S7-300شركت بهپویان امین )دوره آموزشی  -

 (LOGO!,S7-300,Industrial Networksشركت مهام شرق )دوره آموزشی  -

 (Monitoring: WinCC, S7-300,Drive,Industrial Networksشركت پژوهاب )دوره آموزشی  -

 (S7-300 Iشركت مهندسین مشاور سروآب )دوره  -

 ( Drive&SOFT STARTERشركت گلچرم جام )دوره آموزشی  -

 ( Drive&SOFT STARTERشركت رسا )دوره آموزشی  -

 (S7-300نیروگاه مشهد )دوره آموزشی  -اسان رضویشركت برق منطقه ای خر -

 (S7-300شركت صان  شرق )دوره آموزشی  -

 (!LOGOشركت جهد پلی فوم )دوره آموزشی -

 )معرفي از سو  شركت( (S7-300)آموزش شركت خوراک دام وطیور مشهد  -

 )معرفي از سو  شركت( (S-120شركت فوالد غرب آسیا )دوره درایو  -

 )معرفي از سو  شركت( پیشرفته(S7-300شركت پودر قهوه مولتی )دوره  -

 )معرفي از سو  شركت( (!LOGOشركت نان قدس رضوی )دوره  -
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 )معرفي از سو  شركت( ( S7-300 Iشركت رنگرزی زمرد مشهد )دوره آموزشی  -

 )معرفي از سو  شركت( (S7-300 Iشركت فرش زمرد مشهد )دوره آموزشی  -

 (Driveیک )دوره آموزشی شركت بازرسی تکن -

 (Driveبرق صنعتی ولیارد )دوره آموزشی  -

 (S7-300 Iبرق و صنعت سنتو)دوره آموزشی  -

 (Driveشركت ایران شرق )دوره آموزشی  -

)معرفدي از   ( Drive& SOFT STARTER, S7-300 Iآموزشی های شركت آب و فاضالب روستایی استان خراسان شمالی )دوره  -

 سو  شركت(

 )معرفي از سو  شركت( (S7-300 Iشركت آب منطقه ای خراسان شمالی )دوره آموزشی  -

)معرفدي از   (GTU-2,Boilerپروژه اتوماسیون كنترل دور واحد  S7-300شركت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد )آموزش سورس برنامه  -

 سو  شركت(

 از سو  شركت()معرفي  PCS7دوره آموزشی -شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران -

 )معرفي از سو  شركت( WinCCدوره  –شركت سیمان شرق  -

 دوره شبکه های صنعتی -شركت پتروشیمی فریمان -

 SIMATIC Managerبا ننرم افنزار    PLCعیب یابی و رف  عیب از سیستم كنترل مبتنی بر  -شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری -

 )معرفي از سو  شركت(

 S7-1200دوره  -شركت كوشا فناوران پارت -

 )معرفي از سو  شركت( مقدماتی و پیشرفته  S7-300دوره  -شركت آب و فاضالب مشهد -

 پیشرفته  S7-300دوره  -شركت شیر پگاه خراسان -

 تامین مکان و تجهیزات آموزشی( – مقدماتی و پیشرفته S7-300در برگزاری دوره ) همکاری انجمن مدیران صنای   -

 )معرفي از سو  شركت( مقدماتی  S7-300دوره های ابزار دقیق و  -شركت هنامه -

 دوره ابزار دقیق -شركت ارمغان سالمت -

 )معرفي از سو  شركت(مقدماتی و پیشرفته(   S7-300شركت داروسازی ثامن )دوره های  -

 مقدماتی(  S7-300گام الکتریک )دوره لوگو و  -

 )معرفي از سو  شركت(دوره ابزار دقیق تخصصی ویژه صنعت آب  -شركت آب و فاضالب مشهد -

 )معرفي از سو  شركت(  دوره آموزشی درایو -مجتم  سنگ آهن سنگان -

 )معرفي از سو  شركت( دوره آموزشی ابزار دقیق -مجتم  سنگ آهن سنگان -

 )معرفي شد  از سو  شركت(  S120 ور  آموزشي  رایو  -سیمان شرق -

 ) معرفي شد  از سو  شركت(  S120 ور  آموزشي  رایو  –پو ر تهو  مولتي  -

 )معرفي شد  از سو  شركت(  S120 ور  آموزشي  رایو   2 –شركت حفار  شمال  -

 )معرفي از سو  شركت(  دوره آموزشی درایو -شركت فورج پارت سازان -

 )معرفي از سو  شركت(  درایودوره آموزشی  -شركت پیشرو خراسان -

 )معرفي از سو  شركت( S7-300 ور  م دماتي و پیشرفته  -شركت صنعتي الکتریم خراسان -
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 با تشكر

 رضا نخاولي

 شرکت پارت کنترلمدیر عامل 

 

 

 ) معرفي شد  از سو  شركت(  شبکه ها  صنعتي –پو ر تهو  مولتي  -

 

 

 : پارت كنترل شركت ارائه ها  علمي ، تجار  توسط 

درخواست اداره مركزی توزی  نیروی ه ب–تخصصی بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از تجهیزات اتوماسیون صنعتی ) قم برگزاری سمینار  -

 30برق استان قم( خردادماه 

سالن همنایش   -برگزاری سمینار تخصصی استفاده از درایوهای اشنایدر الکتریک با دعوت از مهندسین و مدیران صنای  و سازمان ها  )مشهد -

33تیرماه  –مركز فناوری مواد غذایی( 

 33ماه آبان  -برگزاری سمینار تخصصی اتوماسیون جام  واق  در دانشگاه خراسان) به دعوت انجمن علمی آن دانشگاه ( -

برگزاری سمینار تخصصی اتوماسیون جام  درمحل شركت ایران خودرو خراسان ) به دعوت واحد آموزش آن شركت ( -

31تیرماه  -برگزاری سیمنار تخصصی اتوماسیون صنعتی در صنعت آب با همکاری شركت آب منطقه ای خراسان رضوی -

درصنعت آب و فاضالب باهمکاری شركت اشنایدرالکتریک  scadaمتری و لهبرگزاری سمینار تخصصی اتوماسیون صنعتی وراهکار سیستم ت -

 11خردادماه  –در سالن همایش نمایشگاه بین المللی مشهد 

 11تا  31حضور در نمایشگاه های بین المللی برق مشهد از سال  -

تاكنون درنمایشگاههای برق واتوماسیون صنعتی مشهد ، استان مازندران )سناری( واسنتان خراسنان     3131ال حضور مستمر نمایشگاهی از س -

 ( 3133جنوبی)بیرجند( ونمایشگاه بین المللی صنعت تهران)سال 

13ساالنه قند اردیبهشت حضور درسمینار  -

13آذر  -حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد -

12با همکاری انجمن علمی دانشگاه خراسان  -سمینار اتوماسیون صنعتی -

29مرداد -و تازه های زیمنس با همکاری شرکت مهندسی مشاور طوس آبS7-1200سمینار تخصصی  -

29دی  -نخستین همایش صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان –سمینار تخصصی اتوماسیون در صنعت خوراک دام  -

29بهمن  -با همکاری انجمن مدیران صنایع شاخه خراسان – PLCسمینار آموزشی عیب یابی از سیستم های کنترل مبتنی بر  -

بیا همکیاری انجمین میدیران صینایع شیاخه        – PLC , DCS اصول طراحی سیستم های کنترل مبتنیی بیر  سمینار آموزشی  -

24بهمن  -خراسان



 

 

 


