
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات (1

 شرکت پوریا پرداز تهران نام شرکت:

 

 شرکت آدرس (2

 ، طبقه سوم444تهران، خ مطهری، خ علی اکبری، پ  :  شرکت آدرس 33814888 تلفن ثابت:

 puriapardaz@yahoo.com پست الکترونیکی: www.puriaco.com :وب سایت

 

 یر عاملمد( 3

 جعفر نام: تومرائی نام خانوادگی:

 لیسانس  مدرک تحصیلی: الکترونیک -برق گرایش تحصیلی:

 ................................ تلفن همراه: 33814888  تلفن ثابت:
 

فناورانه و پروژ ه ها و(  فعالیت های پژوهشی 4  

  ردیف عنوان

 

 

فعالیت های 

 پژوهشی و

 فناورانه و

 هاپروژه 

روشنایی ال ای دی و کاهش مصرف انرژیطراحی و تولید محصوالت   4)  

های خیابانی با استفاده از ال ای دی غچراطراحی و تولید   2)  

درب خودرو   الرمو آساعت الکترونیکی خودروئی و بازر و سنسورطراحی و تولید   8)  

سایپا  رادیو پخش خودرو جهت شرکتطراحی و تولید ) پروژه در دست اقدام(   1)  

.... مدل( 28) بیش از  بردهای الکترونیکی لوازم خانگی مانند یخچال و اجاق گاز و پنکه و چرخ خیاطی  8)  

  (6  ، انتقال دانش فنیاتوبوس های هایبریدی با استفاده از موتور ترکیبی الکتریکی و گازوئیلی

  (7  کشور کره  SKTelecom و LG-CNS، نماینده انحصاری شرکتهای کنتور های هوشمند گاز و برق

  (3  ....ترمینالهای مخابراتیمودم و، مدول های مخابراتی از قبیل اسپلیتر

 

آزمایشگاه ها و تست های آزمایشگاهی( 5  

  ردیف عنوان

 آزمایشگاه ها

و تست های 

 آزمایشگاهی

  (4 آزمایشگاه الکترونیک تجهیزات کامل 

های محیطی تجهیزات تست  2)  

والت تولیدی ، تسترهای خاصتجهیزات تست محص  8)  

 

 

 

 

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

رکت های دانش بنیانفرم  ش  

 

mailto:puriapardaz@yahoo.com
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( گواهینامه ها ، تائیدیه ها ، افتخارات و استانداردها 6  

  ردیف عنوان

 

گواهینامه ها 

،  ، تائیدیه ها

افتخارات و  

 استانداردها

 

  (4 از وزارت صنعت ، معدن و تجارت پروانه بهره برداری

  (2 گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

  (8 عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

  (1 عضویت در شورای صنایع گاز و لوازم خانگی

  (8 عضویت در انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو

  (6 موسسه انگلستانMoody)در سیستم مدیریت کیفیت(از    EN ISO 0994:2999استاندارد 

  (7 موسسه انگلستانMoody)در سیستم مدیریت کیفیت( از    EN ISO 0994:2999استاندارد 

  (3 موسسه انگلستانMoody)استاندارد کیفی صنعت خودرو( از  ISO/TS 46010:2992استاندارد 

  (0 گواهینامه های تایید کیفیت و شناسایی تامین کنندگان کارخانجات خودرو سازی
 

محصوالت( 7  

  ردیف عنوان 

 

 

 

 

 

 

 محصوالت 

  (4 ، پروژکتور و نورافکن اع چراغ های خیابانیانو

  (2 در سایزهای مختلف LEDپانل های 

  (8 وات 29وات الی  2در توان های  LEDانواع المپ های 

  (1 تلویزیون شهری و تابلو روان

  (8 تابلوهای ترافیکی

  (6 تابلوهای فول کالر داخلی و بیرونی

  (7 برد دستگاه اتو کالو )در تجهیزات پزشکی(

  (3 ، ترموستات الکترونیکی یخچال و فریزرانواع بردهای نمایشگر و کنترلر یخچال و فریزرهای خانگی

  (0 انواع بردهای کنترلر پنکه، بخار شوی

  (49 برد کنترلر کولر آبی

  (44 اجاق گاز ،انواع بردهای کنترلر هود آشپزخانه 

  (42 انواع دسته سیم لوازم خانگی

  (setup box  48)  (یجیتالالکترونیکی گیرنده های د برد

  (41 اسپلیترهای مخابراتی

  (48 کنترلرها و ثباتهای دمای توربینهای توولی برق پاالیشگاهی
 

( اختراعات8  

  ردیف عنوان  

  (4  اختراع

 2)  

 


