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  مشخصات )1
  اتحاد موتور	:نام شركت

 

  شركت آدرس )2
	021-44984955 :تلفن ثابت 	خ لطيف جباري - جاده قديم كرج 19كيلومتر  -تهران :آدرس شركت  

 info@ettehad.com :پست الكترونيكي  www.ettehad.com:وب سايت

 

  مدير عامل) 3
 واحد	:نام  رهنمايان :نام خانوادگي

  ليسانس :مدرك تحصيلي  )عمران( راه و ساختمان  :گرايش تحصيلي
  ..................:تلفن همراه  021-44984956  :تلفن ثابت

  
و فناورانه و پروژ ه هافعاليت هاي پژوهشي )  4  

  رديف  عنوان
  

فعاليت هاي 
شي و پژوه

فناورانه و 
  پروژه ها

	S211	و  S111پروژه موتور برف پاك كن عقب  1(
)2  پروژه موتور صندلي برقي

)3  و پژو پارس و پرايد	405پروژه شيشه باالبر برقي سمند، پژو 
	پروژه بخاري تيبا 4(

	206و پژو  405پروژه پمپ بنزين پژو  5(
)SP100  6پروژه مجموعه كامل برف پاك كن 

	S212جموعه كامل برف پاك كن عقب پروژه م 7(
 

آزمايشگاه ها و تست هاي آزمايشگاهي) 5  

   رديف  عنوان
آزمايشگاه ها
و تست هاي 
آزمايشگاهي

)1 آزمايشگاه برق
)اتاق آكوستيك تست نويز(آزمايشگاه صدا 	 2(

	آزمايشگاه مترولوژي 3(
	آزمايشگاه متالوژي 4(

	آزمايشگاه تست شرايط محيطي 5(
  

 
 
 
 
 
 
 

 پژوهشگاه نيرو
 مركز توسعه فناوري موتورهاي الكتريكي پيشرفته

 فرم صنعت الكتروموتور



2 

 

 
 

گواهينامه ها ، تائيديه ها ، افتخارات و استانداردها)  6  
   رديف  عنوان

  
  
  
  

گواهينامه ها 
، تائيديه ها ، 

افتخارات و  
 استانداردها

  

ISO	9002 1(   
QS	9000 2(
ISO	9001 3(

ISO	TS	16946 4(
ISO	14001 5(

OHSAS	18001 6(
)7 از شركت ساپكوAگريد 
)8 از شركت سازه گستر سايپاAگريد 

)9 نوبت7واحد نمونه استاندارد تهران در
)10 از شركت بهمن موتورBگريد 
)11 از شركت مگاموتور در توليد شمع+Bگريد 

)12  دريافت تائيديه از اداره استاندارد جهت تمامي آزمايشگاه هاي شركت
)13 بزرگتنديس و لوح بلورين سازندگان

)14 تقديرنامه خانه صنعت و معدن ايران
 

محصوالت) 7  
   رديف  عنوان 

  
  
  
  
  
  

محصوالت

)1 مجموعه كامل برف پاك كن انواع خودرو
)2 مجموعه كامل بخاري انواع خودرو

)3 مجموعه كامل موتور فن رادياتور انواع خودرو
)4 شمع انواع خودرو

)5 واير شمع انواع خودرو
)6 خودرواستارت انواع

)7 دينام انواع خودرو
)8 باطري انواع خودرو

)9 لنت ترمز انواع خورو
)10 پروانه فن رادياتور انواع خودرو

)11 شيشه باالبر انواع خودرووعه ممج
)12 موتور صندلي برقي انواع خودرو
)13 تيغه برف پاك كن انواع خودرو

 
اختراعات) 8  

  رديف  عنوان  
)1  اختراع

2(
3(

 


