
 

 
 
 
 
 

 

مشخصات  )1
 نام آوران صنایع آروین   نام شرکت:

 

آدرس شرکت  )2
 2سمنان، شهرك صنعتی شرق-بلوار جمهوري- خیابان صنعت- خ صنعت آدرس شرکت  :  023-33653680تلفن ثابت: 

    info@arvin-group.comپست الکترونیکی:  www.arvin-group.comوب سایت: 
 

) مدیر عامل 3
 سید حسیننام:  کیانام خانوادگی:  

   کارشناسیمدرك تحصیلی:   مکانیکگرایش تحصیلی:
 تلفن همراه: 023-33653681  تلفن ثابت:

 

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

پژوهشی و 
 فناورانه و پروژه ها

  )1  ولت200طراحی و ساخت کاور فلزي جهت الکتروموتورهاي زیر 

  )K 2طراحی و ساخت کاور پالستیک جهت الکتروموتورهاي سري 

 

) آزمایشگاه ها و تست هاي آزمایشگاهی5  
  ردیف عنوان

آزمایشگاه ها 
و تست هاي 
 آزمایشگاهی

  )1  ولت200اندازه گیري توان مصرفی در سرعت هاي مختلف الکتروموتورهاي زیر 
  )2 اندازه گیري ضریب توان در سرعت هاي مختلف

  )3 ولت 200 جهت الکتروموتورهاي زیر HVتست 
  )4 اندازه گیري دبی حلزونی هاي متفاوت

  )5  ولت200تست عملکرد کلی الکتروموتورهاي زیر 
 

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

 
گواهینامه ها 
، تائیدیه ها ، 
 افتخارات و 
 استانداردها

 

  )1 07874 و 3772-1داراي استاندارد هاي الکتروموتورهاي تک فاز مطابق با استاندارد 
  )ISO 9001, 2008 2اجراي نظام مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد بین المللی  

  )CE 3داراي نظام کیفی اروپا 
داراي مدال کیفیت از همایش کشوري مدیران کیفیت ایران  4(  

  )5 داراي تقدیرنامه از سومین اجالش کشوري نشان پنجگانه رشد توسعه بنگاه هاي اقتصادي
  )ISC 6داراي گواهینامه مشتري مداري از شرکت 

  )CCPL 7داراي گواهینامه مدیریت عمومی از آکادمی 

 پژوهشگاه نیرو

 مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتریکی پیشرفته

 فرم صنعت الکتروموتور
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  )IQS 8داراي گواهینامه نشان اعتبارسنجی از 
) محصوالت7  

  ردیف عنوان 
 ,ISO 9001 ولت مطابق با استاندارد ملی زیر نظر 200تولید الکتروموتورهاي تیپ توربو با توان مصرفی زیر  محصوالت 

2008 
1(  

 ISO ولت مطابق با استاندارد ملی زیر نظر 200 با ضمانت استاتور متفاوت و زیر Kتولید الکتروموتورهاي سري 
9001, 2008 

2(  

 
) اختراعات8  

  ردیف عنوان  
  )1  اختراع

 2(  
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