
 

 
 
 
 
 

 
مشخصات  )1

 آرین صنعتنام شرکت: 

 
آدرس شرکت  )2

تلفن ثابت: 
 88734393 و 88734392

آدرس شرکت  : 
 طبقه سوم -20شماره  - خیابان شانزدهم -)خیابان احمد قصیر (بخارست - تهران

 fyazdanpanah@asem.ir , administrative@asem.irپست الکترونیکی:   www.asem.irوب سایت:  
 

) مدیر عامل 3
  فرهنگ نام:  نویدنام خانوادگی:

 فوق لیسانسمدرك تحصیلی:   مکانیکگرایش تحصیلی:
 تلفن همراه:  88734393 و 88734392  تلفن ثابت:

 

)  فعالیت هاي پژوهشی و فناورانه و پروژ ه ها4  
  ردیف عنوان

فعالیت هاي 
پژوهشی و 
فناورانه و 
 پروژه ها

رهاي تکفاز و سه فازوبهینه سازي مصرف انرژي الکتروموت  1(  

  )2 طراحی و تحقیق و نمونه سازي الکتروموتورهاي ضد انفجار

مخصوص صنایع وکیوم  موتورهاي cannedطراحی و تحقیق و ساخت  3(  

  )4 طراحی و تحقیق و ساخت انواع الکتروموتورهاي مخصوص تکفاز و سه فاز با گشتاور استارت  و گشتاور ماکزیمم باال
 

) آزمایشگاه ها و تست هاي آزمایشگاهی5  
  ردیف عنوان

آزمایشگاه ها 
و تست هاي 
 آزمایشگاهی

  )1 3772آزمایشگاه تست مشخصات عملکردي الکتروموتور همکار اداره استاندارد بر اساس استاندارد ملی 
7874تعیین معایر مصرف انرژي الکتروموتورهاي تکفاز براساس استاندارد ملی شماره   2(  

7966تعیین معایر مصرف انرژي الکتروموتورهاي سه فاز براساس استاندارد ملی شماره   3(  

 

  ) گواهینامه ها ، تائیدیه ها ، افتخارات و استانداردها6
گواهینامه ها  ردیف عنوان

، تائیدیه ها ، 
 افتخارات و 
 استانداردها

 

ISO TS 16949 1(  
اخذ نشان استاندارد ملی ایران  2(  

ISO 9001 3(  
QS- 9000 4(  

 
 

 پژوهشگاه نیرو

 مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتریکی پیشرفته

 فرم صنعت الکتروموتور

 

1 

 



 
) محصوالت7  

  ردیف عنوان 
 
 
 

 محصوالت 

  )1 الکتروموتورهاي تکفاز و سه فاز صنعتی
  )2 الکتروموتورهاي داالندر سه فاز

  )3 الکتروموتورهاي دو و چند سرعته تکفاز و سه فاز
  )4 الکتروموتور هاي کلید و کالج دار تکفاز
  )5 الکتروموتورهاي ترمز دار تکفاز و سه فاز

Canned  6 موتورهاي مخصوص صنایع وکیوم(  
  )7 انواع الکتروموتورهاي مخصوص صنایع تهویه

  )8 انواع الکتروموتورهاي مخصوص ماشین هاي پخت
  )9 انواع الکتروموتورهاي مخصوص پمپ هاي آب

  )10 تولید انواع الکتروموتورهاي مخصوص بنا بدرخواست مشتري
 

) اختراعات8  

  ردیف عنوان  
  )1  اختراع

 2(  
 3(  

  

2 

 


