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افزارآزماشرکت الکترونیک
(دانش بنیان )

1359تاسیس 



1359سالدرافزارآزماالکترونیکشرکت

برقدانشکدهالتحصیالنفارغازایعدهتوسط

ایهآرمانپیگیریهدفباشریفصنعتیدانشگاه

یآموزشوصنعتیخودکفاییجهتدراسالمیانقالب

تحقیقاتانجامباسال38طیوگردیدتاسیسکشور

وآزمایشگاهیدستگاههایانواعتولیدوطراحی،

آموزشمراکزودانشگاههانیازموردگیریاندازه

ومخابراتشرکت،کشورایحرفهفنیومهندسی

بهکشورنیازازبخشیرفعبهموفقنیرووزارت

.گردیدبنیاندانششرکتیکعنوان



:وزارت علوم همکاری با 
طراحی و تجهیز کامل آزمایشگاههای دانشگاه شاهد-
سراسری ، شعبه های  تجهیز آزمایشگاه های تخصصی دانشگاههای -

ی و ، دانشگاههای فنی و حرفه اشعبه های دانشگاه پیام نورآزاد ، دانشگاه 
استانهافنی در کلیه همچنین آموزشکده های 



:وزارت آموزش و پرورش همکاری با 
حضور در کارگروه تدوین مطالب درسی رشته الکترونیک-
مکاترونیکحضور در کارگروه تدوین مطالب درسی رشته -
طراحی، ساخت و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای برق، الکترونیک و -

کشوردر سراسر مخابرات  در هنرستانها و آموزشکده های فنی 



:وزارت کار همکاری با 
ی  تجهیز کارگاهها و آزمایشگاه های تخصصی در اکثر مراکز فنی و حرفه ا-

کشور
حمایت فنی ، علمی و مالی از تیمهای اعزامی به مسابقات جهانی مهارت  -

به  به صورت برگزاری اردوی شبانه روزی)ملی در کشورهای فنالند و ژاپن 
(  مدت دو ماه

طراحی و ساخت اولین آزمایشگاه الکترونیک سیار در ایران با کلیه -
امکانات



:وزارت کار همکاری با 
ران  طراحی ، ساخت و نصب اولین و کاملترین آزمایشگاه مکاترونیک در ای-

(تهران9مرکز شماره ) بصورت کلید در دست 
و پس  ( کنگان) تجهیز اولین آزمایشگاه کامل ابزار دقیق در منطقه عسلویه-

از آن در تبریز، مشهد و اهواز



طراحی ، ساخت و تولید انواع دستگاههای تست و ) همکاری با شرکت مخابرات 
اندازه گیری خطوط مخابرات با دانش فنی داخلی و کامال قابل رقابت با شرکتهای  

...( معتبر جهانی، انواع زوج یاب، تستر مقاومت عایقی، عیب یاب کابل و



اری همچنین این شرکت با ارگانها و سازمانهای دیگری نیز همک
:داشته است ، از جمله 

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مرکز تربیت مربی کرج
نفت ، گاز و  پتروشیمیبسیاری از شرکتهای
 وردر سراسر کشصنعتی و تولیدیشرکتهایو کارخانجات



واحدتوسعهR&Dبهآغازوجدیدبخشهایافزودنبا
1380سالدرساختوطراحیکار

ازکنتوربخشهایتمامیبرایداخلیکامالطراحی
ورونیکیالکتبردبدنه،پالستیکی،فلزی،قطعاتقبیل

افزارنرم

عتوزیهایشبکهشرایطبامحصوالتباالیهمخوانی
هبتوزیعشرکتهایانتظاراتکردنبرآوردهوداخلی

ملینیازهایبرمنطبقداخلیطراحیدلیل

ویرتوانشرکتنیرو،وزارتارزیابیشورایتاییدیهاخذ
کیفیتمدیریتاستانداردهایوهلندKEMAشرکت

شغلیبهداشتوایمنیمدیریتومحیطیزیستو



ساختوطراحیتکنولوژیوفنیدانشایجاد
طبقبرهوشمندکنتورهایودیجیتالکنتورهای
کشورداخلدراروپاIDISوفهاماستاندارد

کسبفنیدانشنشرواستانداردهاتدوینبهکمک
کشوردرفهامطرحوهوشمندکنتورهایمورددرشده

وآبکنتورتستتجهیزاتساختوفنیهمکاری
ومخصوصهایماژولساختوفنیدانشانتقال

بهاتصالجهتآبکنتورهایسازندگانبهتحویل
فهامطرحبرقکنتور



سالدردستگاهمیلیون6ازبیشتولیدظرفیت

تولیدیواحدفضایمربعمتر12000ازبیشاختصاص

پروسهدرمستقیمطوربهنفر600ازبیشاشتغال
پروسهدرغیرمستقیمبطورنفر300ازبیشوتولید
نیازموردقطعاتتامین

روزلوژیباتکنومنطبقالکترونیکیازقطعاتاستفاده

اینتولیدیکنتورانواعمیلیون8ازبیشنصب
ویتکیفباالترینباباایرانبرقشبکهدرشرکت

خرابینرخپایینترین



آنساختومتعلقاتوبدنهقالبهایکلیهطراحی
مدرنپالستیکتزریقدستگاههایتوسط

عتبرمبرندهایازکیفیتبااولیهموادتامینواستفاده
جهانی

کنتورانواعتولیدفرآینداستقراروطراحی

قطعاتاتوماتیکمونتاژکاملخطSMD

ازیگیربهرهوباالدقتباکالیبراسیونوتستخط
دارداستانبامنطبقپایدارودقیقتستدستگاههای

یندفرآدقیقبازرسیوکیفیتمداومبهبودوکنترل
تولیدمختلفمراحلوقسمتهاکلیهدرتولید



وکیمکانی،الکتریکیتستهایشاملکنتورانواعتستمرجعآزمایشگاهتاسیس
تولیدکیفیتبهبودجهتدرمحیطی

1395سالدرهوشمندکنتورهایبرایپیشرفتهتستهایمنظوربهآزمایشگاهارتقاء
(توانیرشرکتعاملمدیر،کردیمهندسیآقاجنابتوسطافتتاح)



ن دستگاه هاانجام کلیه تستهای تخصصی انواع کنتور دیجیتال و هوشمند با پیشرفته ترین و مدرن تری



فازتک
(مستقیمغیرومستقیماتصال)فازسه
توانیرالزاماتآخرینبامطابق
پورتتوسطدورراهازقرائتقابلیتRS-485(بیرونیمودماتصالGPRSو....)
انتشوداخلیفرمانرله)باروصلوقطعامکانومشترکمصرفیبارکنترلقابلیت

(تریپ



فازتک
(اولیهاتصال-مستقیمغیرومستقیماتصال)فازسه
فهامطرحبامنطبق
مخابراتیماژولهایانواعباکارکردقابلیت،ماژوالرطراحی((GPRS, PLC,….
آبوگازکنتورهایقرائتواتصالقابلیت



پروانهتدریافبهموفقخودعظیمگذاریسرمایهوتجربهتخصص،بهتوجهباشرکتاین
یکدرهوشمندودیجیتالبرقکنتورانواعدستگاهمیلیون6تولیدبرایبرداریبهره
استنمودهدریافتراسال



الکترونیکوبرقصنعتدرفعالیتسال38طیافزارآزماالکترونیکشرکت
دامهادرکهاستشدهتاییدیهولوح،تقدیرنامهصدهادریافتبهموفقکشور

:گرددمیاشارهآنهاازتعدادیبه

وعلمیپژوهشهایسازمانازژنراتورسیگنالتولیدبرایتاییدیهدریافت
(1366سال)ایرانصنعتی

ازالدیجیتوالکترونیکآموزشیسیستمتولیدبرایتاییدیهدریافت
(1368سال)ایرانصنعتیوعلمیپژوهشهایسازمان

هشهایپژوسازمانازژنراتورفانکشندستگاهتولیدبرایتاییدیهدریافت
(1369سال)ایرانصنعتیوعلمی



شهایپژوهسازمانازمترفرکانسدستگاهتولیدبرایتاییدیهدریافت
(1369سال)ایرانصنعتیوعلمی

تلفن،ترتسدستگاهتولیدبرایایرانمخابراتشرکتازتاییدیهدریافت
(1373الی1370سالهای)...ویابزوج،تلفنخطوطیابعیب

ایهحرفوفنیآموزشهایدرسیریزیبرنامهدفترازتقدیرنامهدریافت
مرحلهچندیندرپرورشوآموزشوزارت

ونیفحمایتبابتکشورایحرفهوفنیسازمانازنامهتقدیردریافت
ودفنالنهایکشوردرمهارتجهانیمسابقاتبهاعزامیتیمهایازمالی
ژاپن



عالیآموزشوفرهنگوزارتپژوهشیمعاونتازتقدیرنامهدریافت
سراسریاجالسآل،ایدهخانهاجالسازتقدیرنامهدریافت

ریزیبرنامهومدیریتسازمانمشتری،رضایتمندی
صنعتوزارتازتقدیرلوحچندیندریافت



شریفعتیصندانشگاهازمختلفمناسبتهایبهتقدیرلوحچندیندریافت



خدمتگزاربرگزیدهشخصیت50ازیکیبعنوانتقدیرلوحدریافت
در(بردبارمهندسآقای)شرکتعاملمدیربهشریفصنعتیدانشگاه

دانشگاهاینتاسیسسالپنجاهمین



وطراحیجهتبهعاملغیرپدافندسازمانرئیسازتقدیرلوحدریافت
فهامطرحهوشمندکنتورافزارهاینرمبومیتولید

کتشربابتبزرگمودیانمالیاتیامورکلمدیرازتقدیرنامهدریافت
مالیاتپرداختدرنمونه



درکاریهمدلیلبهایرانبرقصنعتسندیکایازنامهتقدیرچندیندریافت
مختلفمقاطع

المی،اسشورایمجلساقتصادکمیسیونرئیسنایبازتقدیرنامهدریافت
ایشهماولیندردیجیتالیبرقکنتورانواعکنندهتولیداولینبعنوان

ایرانصنعتبنیانگذاران

بهکمکبابتایرانانرژیوریبهرهسازمانعاملمدیرازتقدیرنامهدریافت
کشوردرفهامطرحاجرای



والبرزاستاناجتماعیاموروکاروزارتازتقدیرنامهچندیندریافت
منطقهدرکارنیروهایاشتغالزاییبابتتابعهشهرستانهای

برقصنعتوعلمبانیانجشنوارهیازدهمینازلوحدریافت

گاهدانششعباتونورپیامهایدانشگاهازتقدیرلوحچندیندریافت
شدهارائهتجهیزاتازرضایتمندیبابتاسالمیآزاد

یاحرفهوفنیسازمانروسایوکاروزاریازنامهتقدیرچندیندریافت
شدهارائهخدماتازقدردانیوتشکربابتکشور

هوشمندشبکهعلمیانجمنازتقدیرلوحدریافت



جیتالدیکنتورانواعبرایتولیداستاندادرهایحصولگواهینامهدریافت
توانیرشرکتاز(جداگانهمحصولهرتفکیکبه)هوشمندو

نوارهجشازدیجیتالیفازسهکنتوربرایبرترمحصولتندیسدریافت
ایرانتوسعهوتحقیقجوایزالمللیبین



سینمهندانجمنازبرقصنعتبرترکارآفرینبعنوانتقدیرلوحدریافت
ایرانالکترونیکوبرق

 جارت  و تدریافت لوح تقدیر بعنوان واحد صنعتی نمونه از وزیر صنعت،معدن



1396-برقصنعتالمللیبیننمایشگاههفدهمیندربرتررتبهعنوانکسب

یانتقدیر نامه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بابت صادرات محصول دانش بن



وجمهوررئیسشخصدستورباهوشمندکنتورهایتولیدخطافتتاح
1395آبان–تجارتومعدن،صنعتمحترموزیرتوسط



1395اسفندکارخانهوتولیدخطازایشانمعاونانونیرومحترموزیربازدید



 ایراناز انجمن انرژی حمایت مالی
 کمک به تامین کسری بودجه خرید و تجهیز ساختمان سندیکای برق و

سندیکای مخابرات و همچنین انجمن مکاترونیک ایران
 و صنعت، معدنتوسعه وزارت به انجمن تخصصی مراکز تحقیق و کمک مالی

تجارت
 شریفیصنعتآزمایشگاه کنترل دانشگاه برق دانشگاه تجهیز رایگان بخشی از
شریفدانشگاه صنعتی التحصیالن فارغ انجمن مالی از حمایت
 ریفبرق شدانشکدهآزمایشگاه برق و الکترونیک به اهداء تجهیزات مختلف
 مخصوص ) حمایت مالی از آموزشگاه استثنایی مهر، موسسه خیریه سمر

(بیماران سرطانی
91کمک به زلزله زدگان استان آذربایجان در سال
96کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه در سال



شریفبنیادمدیرههیاتدرعضویت

ایرانبرقصنعتسندیکایمدیرههیاتدرعضویت

ایرانمکاترونیکانجمنمدیرههیاتدرعضویت

برقیتجهیزاتوکنتورسازندگانکمیتهریاست

رقبصنعتسندیکایدرداخلساختکمیتهریاست

انجمنDLMSDLMS User Association ))
www.dlms.com

انجمنPrime( PRIME Alliance )

www.primealliance.org

انجمنG3-PLC( G3-PLC Alliance )

www.g3-plc.com

http://www.dlms.com/
http://www.primealliance.org/
http://www.g3-plc.com/


یکدرماهانهمتوسطبطورونمودهآغازراخودصادراتیفعالیت1394سالازشرکتاین
.استکردهشرکتنظرموردهدفکشورهایدرخارجینمایشگاه



وگردیدهآغاز1395سالماهخردادازشرکتاینصادراترساندمیاستحضاربهافتخاربا
صبنافغانستانکشوردرشرکتاینکنتوردستگاههزاردویستازبیشحاضرحالدر

،عراقلبنان،،عمانکشورهایدرباشد،میآنهاتاییدورضایتموردکامالکهگردیده
ورجستانگقرقیزستان،ترکمنستان،قزاقستان،سریالنکا،بنگالدش،آذربایجان،سوریه،

.باشدمیجریاندرمذاکراتارمنستان



بروزدانشبهدستیابیضمنبنیاندانششرکتیکعنوانبهافزارآزماالکترونیکشرکت
ینتامپیدرتنهانههوشمندودیجیتالکنتورهایانواعبهمربوطهایفناوریآخرینو

ازماعسطوحکلیهدرمهندسیوفنیخدماتصادراتدرصددبلکهکشور،داخلینیازهای
گاهکاروسمیناربرگزاریبهاقدامراستاهمیندرواستبرآمدهتجهیزوتامین،مشاوره

.استنمودهکشورازخارجدرآموزشی



 نمایشگاه داخلی و خارجی150دریافت انواع لوح تقدیر بابت حضور در بیش از

شهرویااسپانکشوردراروپامیترینگنمایشگاهبزرگتریندرغرفهبرپایی
European)اروپاانرژیهفتهبنامبارسلونا Utility Week 2017)

میانهخاوربرقنمایشگاهبزرگتریندرغرفهبرپایی(MEE 2017)



هوریجمدستان معاون اول رئیس از"ملیکننده نمونه صادر "تندیس و  لوحدریافت 
(روز ملی صادرات) مهرماه سال جاری 29در 



تالشنبوغ،حاصلگذشتهسال38طیشدهانجامخدماتوکارها
پرسنلفداکاریوکاریایمانوتخصصتعهد،روزی،شبانه

ستابودهشرکتاینبخشهایکلیهدرافزارآزماشرکتزحمتکش
ایرانمیهنبهخدمتویکدیگرباصمیمانههمکاریبهاعتقادباکه

بکارمشغولعالقهوعشقباویکدیگردستدردستاسالمی
وانندبتمحترممسئولینهمکاریوهمراهیبااستامیدومیباشند
جمهوریدولتوکشورعزیزمردمبهخدمتدربلندتریگامهای
ردآنهاروزیشبانهزحماتازکهدانممیالزممنوبردارنداسالمی

تشکرویقدردانشرکتمحصوالتکیفیتحفظوباالتیراژباتولید
.نمایم


