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 مشخصات (1

 رشد صنعت نیرو نام شرکت:

 

 شرکت آدرس (2

 تهران ، ولیعصر ، باالتر از خیابان شهید دکتر بهشتی  آدرس شرکت  : 021 - 88701740 تلفن ثابت:

 1205، واحد  12، خیابان شهید اکبری، برج سرو ساعی ، طبقه 

 Headoffice@roshdsanatniroo.com پست الکترونیکی: www.roshdsanatniroo.com وب سایت:

 

 مدیر عامل( 3

 ابوالقاسم نام: تیموریان نام خانوادگی:

 کارشناسی مدرک تحصیلی: قدرت -برق  گرایش تحصیلی:

 --- تلفن همراه: 021 - 88701740 تلفن ثابت:
 

تعداد پرسنل (4  

تعداد  ردیف تعداد توضیحات

  (1 نفر 160 اسی ارشدمدارک کاردانی ، کارشناسی و کارشندارای  پرسنل
 

و فناورانه و پروژ ه ها(  فعالیت های پژوهشی 5  
  ردیف عنوان

 
فعالیت های 
پژوهشی و 
فناورانه و 
 پروژه ها

550kW – IC511 Ex d1 طراحی و  ساخت اولین الکتروموتور ضد انفجار)  

1500kVA جهت استفاده در پکیج های تولید پراکنده برق و حرارت های اتورطراحی و ساخت ژنر  2)  

  (3 ساخت اولین دریلینگ موتور ) مربوط به صنایع حفاری، نفت و گاز(

  (4 ساخت اولین ترمز مغناطیسی ) مربوط به صنایع حفاری، نفت و گاز(

DC - 4410kW-60 RPM5 ساخت بزرگترین استاتور کشور)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشگاه نیرو

 مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

 فرم صنعت الکتروموتور

 



2 

 

 
 

آزمایشگاه ها و تست های آزمایشگاهی( 6  

  ردیف عنوان
 
 
اه ها آزمایشگ

و تست های 
 آزمایشگاهی

مجهز به تجهیزات تست الکتریکال و مکانیکال   LV  1 آزمایشگاه ماشین های الکتریکی)  

مجهز به تجهیزات تست الکتریکال و مکانیکال   MV 2 آزمایشگاه ماشین های الکتریکی)  

مجهز به تجهیزات تست الکتریکال و مکانیکال   HV 3 آزمایشگاه ماشین های الکتریکی)  

)دستگاه جهت انجام تست های الکتریکی و مغناطیسی هسته استاتور(   EL-CID  4)  

  (5 تجهیزات تست زیر بار و اندازه گیری گشتاور

  (6 تجهیزات کامل ابعاد سنجی

Delta Tangent 70kV 7)  

High Pot 70kV 8)  

Partial Discharge (PD) 9)  
  (10 آنالیز ارتعاشات

 

یه ها ، افتخارات و استانداردها( گواهینامه ها ، تائید 7  
  ردیف عنوان

 
 
 

گواهینامه ها 
، تائیدیه ها ، 

افتخارات و  
 استانداردها

 

ISO 9001-2008 1)  
ISO 14001 2)  

OHSAS 18000 3)  
HSE-ME 4)  

  (5  رتبه یک صالحیت پیمانکاری تعمیرات اساسی ماشین های دوار از وزارت نفت
  (6 فوالد مبارکه اصفهان 3500kW ,6.6kV, 1494RPM ,ACتقدیر نامه ساخت الکتروموتور 

  (7 شرکت مدیریت تولید برق شازند  FDF 5MWتقدیر نامه ساخت روتور 
  (8 فوالد مبارکه اصفهان 185kW,1038V,3293RPM,ACتقدیرنامه ساخت تراکشن موتورهای 

ینه حفاری به ویژه تراکشن تقدیرنامه در زمینه ساخت و بازسازی ماشین آالت الکتریکی مورد نیاز در زم
 موتورها، ژنراتورها و ترمز های برقی شرکت حفاری شمال

9)  

  (10 دستگاه لوکوموتیو راه آهن جمهوری اسالمی ایران 30تقدیرنامه پروژه بازسازی و احیا 
 

محصوالت( 8  
  ردیف عنوان 

 
 
 
 
 
 
 

 محصوالت 

 قفسی و روتور سیم پیچ با توان در دو نوع روتور  LV-MV-HVطراحی و ساخت الکتروموتورهای 
 NEMAو  IECهای مختلف مطابق فریم سایز استاندارد 

1)  

 d ,Exدر کالسهای( EXPLOSION PROOFر )ضد انفجاLV-MV-HVطراحی و ساخت الکتروموتورهای 
Ex de ,Ex p ,Ex e ,Ex nA  در تمام توان ها 

2)  

در تمام توان ها و با درجه  Brushlessو  Slip ringدر دو نوع  LV-MV-HVطراحی و ساخت ژنراتورهای 
 حفاظت های مختلف

3)  

DC طراحی و ساخت الکتروموتورها و ژنراتورهای   4)  
  (5 طراحی و ساخت ماشین های الکتریکی خاص طبق نیاز مشتری

 18kV شینه های نیروگاهی تا سطح ولتاژ ساخت  6)  
 R.Rو  V.P.I (Vacuum Pressure Impregnationبه روش )  MV-HVبازپیچی الکتروموتورهای 

(Resin Reach) 
7)  

  (8 ساخت و تعویض شفت و ورق های هسته انواع ماشین های الکتریکی
  (9 ساخت و تعویض قطعات بیرینگ هوزینگ و بابیت ریزی یاتاقانها

  (10 انجام تست های تخصصی الکتریکال و مکانیکال و ارائه تست شیت های استاندارد
ل الکتروموتورها و ژنراتورها در سایت خدمات تعمیر و اورها  11)  

 


