
 

 
 
 
 
 
 
 

مشخصات  )1
  گروه صنعتی فن ژنراتورنام شرکت: 

 
آدرس شرکت  )2

 28تهران بلوار میرداماد خیابان حصاري خیابان یکم پالك آدرس شرکت  :  021-22258720تلفن ثابت: 
 طبقه پنجم
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) مدیر عامل 3
  جمال الدیننام:  هدایت نام خانوادگی: 

  لیسانس مدرك تحصیلی:  برق گرایش تحصیلی:
 تلفن همراه: 22251742 تلفن ثابت:

 
 

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

 
 

فعالیت هاي 
پژوهشی و 
فناورانه و 
 پروژه ها

  )1 ساخت اولین ژنراتور بادي در ایران 

  )2 ساخت اولین الکتروموتور فشار قوي در ایران  

  )3     در ایرانساخت اولین شینه خنک شوند  با آب

  )4  در ایرانDCساخت اولین تراکشن موتور 

  )5 ساخت اولین ویل موتور و ژنراتور  کامیونهاي معدنی بالژ در ایران 

  )6 طراحی و ساخت الکترودرایو براي  الکتروپمپ هاي برودتی مستغرق براي اولین بار در ایران 

  )AC  7ساخت اولین تراکشن موتور 
 

 
) آزمایشگاه ها و تست هاي آزمایشگاهی5  

  ردیف عنوان
آزمایشگاه ها 
و تست هاي 
 آزمایشگاهی

  )1 آزمایشگاه فشار قوي کارخانه مشهد جهت تست کویل هاي فشار  قوي و شینه هاي ژنراتورهاي نیروگاهی 
  )2 آزمایشگاه ماشین کارخانه مشهد جهت تست نهایی ماشینهاي الکتریکی

  )3 آزمایشگاه ماشین کارخانه کرج براي تست نهایی تراکشن موتورها
  )4 آزمایشگاه کالیبراسیون کارخانه کرج براي کالیبراسیون ابزار اندازه گیري ابعادي

 
 

 

 

 پژوهشگاه نیرو

 مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتریکی پیشرفته

 فرم صنعت الکتروموتور
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  ) گواهینامه ها ، تائیدیه ها ، افتخارات و استانداردها6

  ردیف عنوان
 
 
 
 
 
 

گواهینامه ها 
، تائیدیه ها ، 

افتخارات و 
استانداردها 

  )1 از شرکت توف 2014 معتبر تا انتهاي سال 2008 در سال ISO 9001:2008گواهینامه 
  )2  از شرکت مودي2012 معتبر تا انتهاي سال 2002در سال ISO 9001:2000گواهینامه 
  )3  از شرکت توف سارلند2005 معتبر تا انتهاي سال 2011 در سال ISO 9001:2000گواهینامه 
  )4  از شرکت دي ان وي 2001 معتبر تا انتهاي سال 1998 در سال ISO 9002:1994گواهینامه 
  )5 2015 معتبر تا انتهاي سال 2013 در سال ISO 9001:2008گواهینامه 
  )6 2016 معتبر تا انتهاي سال 2014 در سال ISO 9001:2008گواهینامه 
  )7  2016 معتبر تا انتهاي سال 2014 در سال ISO 10004:2012گواهینامه 
  )8  2017 معتبر تا انتهاي سال 2014 در سال ISO 14001:2004گواهینامه 

گواهینامه صالحیت پیمانکاري وازت نفت   9(  
  )10 از نیروگاه اتمی بوشهر NNSDگواهینامه 

  )11 1374تقدیرنامه وزیر صنایع سال 
  )12 1377تقدیرنامه استاندار خراسان سال 

تائیدیه و تقدیرنامه مدیر کل کارخانجات راه آهن جمهوري اسالمی ایران  13(  
  )14 1386تائیدیه همکاري شرکت آسفالت طوس سال 

تقدیرنامه وزیر نفت  15(  
  )16 1391تقدیرنامه و تائیدیه شرکت پتروشیمی شازند سال 

  )17 1391تقدیرنامه و تائیدیه شرکت صنایع برق و انرژي صبا سال 
  )18 1392تقدیرنامه و تائیدیه نیروگاه شهید محمد منتظري سال 
  )19 1389تقدیرنامه بانک سپه شعب استان خراسان رضوي سال 

  )20 1391تقدیرنامه و تائیدیه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران سال 
 

) محصوالت7  
  ردیف عنوان 

 
 

 محصوالت 

  )1 ژنراتور آسنکرون جهت نصب در توربین هاي بادي
  )AC,DC 2تراکشن موتور 

الکتروموتور هاي فشار قوي و سایر ماشینهاي الکتریکی  بر حسب سفارش  3(  
  )4 شینه ژنراتورهاي نیروگاهی
  )5 کویل و کیت سیم پیچی 

  )6 سیم تحت مسی بدون عایق و با عایق
  )7 کلیه قطعات ماشینهاي الکتریکی بر حسب سفارش

 

) اختراعات8  
  ردیف عنوان  

  )1  کیلووات1310ساخت الکتروموتور ضد انفجار  اختراع
 2(  

 
 ي مIEEE ,IEC، تعمیرات، بازرسی و تست شامل استانداردهاي معتبر بین المللی نظیر  ساخت اتي مورد استفاده در عملياستانداردها

و در کنار انها از استانداردهاي کارخانه اي شرکتهاي معتبر بین المللی در زمینه ماشینهاي الکتریکی نظیر زیمنس نرم نیز استفاده باشد 
 می گردد. 

هاي درخواستی کارفرمایان تست و گواهی تستها  و خدمات مطابق با استاندارد هاي فوق الذکر و همچنین دستورالعمل محصوالت هيکل
ارائه می شود . سوابق مربوط به کلیه بازرسی ها ، تستها و نتایج کارشناسی به همراه آرشیو فنی کاملی از هر پروژه به تفکیک نگهداري می 

 ي آسنکرون ارائه مي الکتروموتور هاییبعنوان نمونه فرم مراحل تست ژنراتور آسنکرون و تست نهاگردد و قابل ارائه به مشتریان می باشد.  
گردد. 
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