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شرکت الکترونیک افزارآزما
(دانش بنیان )

تاسیس 1359

شرکت الکترونیک افزارآزما در سال 1359
توسط عده ای از فارغ التحصیالن دانشکده برق
دانشگاه صنعتی شریف با هدف پیگیری آرمان های
انقالب اسالمی در جهت خودکفایی صنعتی و آموزشی

کشور تاسیس گردید و طی  38سال با انجام تحقیقات
 ،طراحی و تولید انواع دستگاههای آزمایشگاهی و
اندازه گیری مورد نیاز دانشگاهها و مراکز آموزش
مهندسی و فنی حرفه ای کشور  ،شرکت مخابرات و
وزارت نیرو موفق به رفع بخشی از نیاز کشور به
عنوان یک شرکت دانش بنیان گردید.

همکاری با وزارت علوم :

 طراحی و تجهیز کامل آزمایشگاههای دانشگاه شاهد تجهیز آزمایشگاه های تخصصی دانشگاههای سراسری  ،شعبه هایدانشگاه آزاد  ،شعبه های دانشگاه پیام نور  ،دانشگاههای فنی و حرفه ای و
همچنین آموزشکده های فنی در کلیه استانها

همکاری با وزارت آموزش و پرورش :

 حضور در کارگروه تدوین مطالب درسی رشته الکترونیک حضور در کارگروه تدوین مطالب درسی رشته مکاترونیک طراحی ،ساخت و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای برق ،الکترونیک ومخابرات در هنرستانها و آموزشکده های فنی در سراسر کشور

همکاری با وزارت کار :

 تجهیز کارگاهها و آزمایشگاه های تخصصی در اکثر مراکز فنی و حرفه ایکشور
 حمایت فنی  ،علمی و مالی از تیمهای اعزامی به مسابقات جهانی مهارتملی در کشورهای فنالند و ژاپن (به صورت برگزاری اردوی شبانه روزی به
مدت دو ماه)
 طراحی و ساخت اولین آزمایشگاه الکترونیک سیار در ایران با کلیهامکانات

همکاری با وزارت کار :

 طراحی  ،ساخت و نصب اولین و کاملترین آزمایشگاه مکاترونیک در ایرانبصورت کلید در دست ( مرکز شماره  9تهران)
 تجهیز اولین آزمایشگاه کامل ابزار دقیق در منطقه عسلویه( کنگان) و پساز آن در تبریز ،مشهد و اهواز

همکاری با شرکت مخابرات ( طراحی  ،ساخت و تولید انواع دستگاههای تست و
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)...

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






سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مرکز تربیت مربی کرج
بسیاری از شرکتهای نفت  ،گاز و پتروشیمی
کارخانجات و شرکتهای تولیدی و صنعتی در سراسر کشور

 توسعه واحد R&Dبا افزودن بخشهای جدید و آغاز به
کار طراحی و ساخت در سال 1380
 طراحی کامال داخلی برای تمامی بخشهای کنتور از
قبیل قطعات فلزی ،پالستیکی ،بدنه ،برد الکترونیکی و
نرم افزار
 همخوانی باالی محصوالت با شرایط شبکه های توزیع
داخلی و برآورده کردن انتظارات شرکتهای توزیع به
دلیل طراحی داخلی منطبق بر نیازهای ملی
 اخذ تاییدیه شورای ارزیابی وزارت نیرو ،شرکت توانیر و
شرکت  KEMAهلند و استانداردهای مدیریت کیفیت
و زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 ایجاد دانش فنی و تکنولوژی طراحی و ساخت
کنتورهای دیجیتال و کنتورهای هوشمند بر طبق
استاندارد فهام و  IDISاروپا در داخل کشور
 کمک به تدوین استانداردها و نشر دانش فنی کسب
شده در مورد کنتورهای هوشمند و طرح فهام در کشور
 همکاری فنی و ساخت تجهیزات تست کنتور آب و
انتقال دانش فنی و ساخت ماژول های مخصوص و
تحویل به سازندگان کنتورهای آب جهت اتصال به
کنتور برق طرح فهام

 ظرفیت تولید بیش از  6میلیون دستگاه در سال
 اختصاص بیش از  12000متر مربع فضای واحد تولیدی
 اشتغال بیش از  600نفر به طور مستقیم در پروسه
تولید و بیش از 300نفر بطور غیرمستقیم در پروسه
تامین قطعات مورد نیاز
 استفاده ازقطعات الکترونیکی منطبق باتکنولوژی روز
 نصب بیش از  8میلیون انواع کنتور تولیدی این
شرکت در شبکه برق ایران با با باالترین کیفیت و
پایینترین نرخ خرابی

 طراحی کلیه قالبهای بدنه و متعلقات و ساخت آن
توسط دستگاههای تزریق پالستیک مدرن
 استفاده و تامین مواد اولیه با کیفیت از برندهای معتبر
جهانی
 طراحی و استقرار فرآیند تولید انواع کنتور
 خط کامل مونتاژ اتوماتیک قطعات SMD
 خط تست و کالیبراسیون با دقت باال و بهره گیری از
دستگاههای تست دقیق و پایدار منطبق با استاندارد
 کنترل و بهبود مداوم کیفیت و بازرسی دقیق فرآیند
تولید در کلیه قسمتها و مراحل مختلف تولید

 تاسیس آزمایشگاه مرجع تست انواع کنتور شامل تستهای الکتریکی  ،مکانیکی و
محیطی در جهت بهبود کیفیت تولید
 ارتقاء آزمایشگاه به منظور تستهای پیشرفته برای کنتورهای هوشمند در سال 1395
( افتتاح توسط جناب آقا ی مهندس کردی  ،مدیر عامل شرکت توانیر )

انجام کلیه تستهای تخصصی انواع کنتور دیجیتال و هوشمند با پیشرفته ترین و مدرن ترین دستگاه ها







تک فاز
سه فاز ( اتصال مستقیم و غیر مستقیم)
مطابق با آخرین الزامات توانیر
قابلیت قرائت از راه دور توسط پورت ( RS-485اتصال مودم بیرونی  GPRSو )....
قابلیت کنترل بار مصرفی مشترک و امکان قطع و وصل بار (رله فرمان داخلی و شانت
تریپ)







تک فاز
سه فاز ( اتصال مستقیم و غیر مستقیم -اتصال اولیه)
منطبق با طرح فهام
طراحی ماژوالر ،قابلیت کارکرد با انواع ماژولهای مخابراتی ((GPRS, PLC,….
قابلیت اتصال و قرائت کنتورهای گاز و آب

این شرکت با توجه به تخصص ،تجربه و سرمایه گذاری عظیم خود موفق به دریافت پروانه
بهره برداری برای تولید  6میلیون دستگاه انواع کنتور برق دیجیتال و هوشمند در یک
سال را دریافت نموده است

شرکت الکترونیک افزارآزما طی  38سال فعالیت در صنعت برق و الکترونیک
کشور موفق به دریافت صدها تقدیرنامه  ،لوح و تاییدیه شده است که در ادامه
به تعدادی از آنها اشاره می گردد:
 دریافت تاییدیه برای تولید سیگنال ژنراتور از سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران ( سال )1366

 دریافت تاییدیه برای تولید سیستم آموزشی الکترونیک و دیجیتال از
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ( سال )1368
 دریافت تاییدیه برای تولید دستگاه فانکشن ژنراتور از سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران ( سال )1369

 دریافت تاییدیه برای تولید دستگاه فرکانس متر از سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران ( سال )1369
 دریافت تاییدیه از شرکت مخابرات ایران برای تولید دستگاه تستر تلفن،
عیب یاب خطوط تلفن  ،زوج یاب و  ( ...سالهای  1370الی )1373

 دریافت تقدیرنامه از دفتر برنامه ریزی درسی آموزشهای فنی و حرفه ای
وزارت آموزش و پرورش در چندین مرحله
 دریافت تقدیر نامه از سازمان فنی و حرفه ای کشور بابت حمایت فنی و
مالی از تیمهای اعزامی به مسابقات جهانی مهارت در کشور های فنالند و
ژاپن

 دریافت تقدیرنامه از معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 دریافت تقدیرنامه از اجالس خانه ایده آل ،اجالس سراسری
رضایتمندی مشتری ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 دریافت چندین لوح تقدیر از وزارت صنعت

دریافت چندین لوح تقدیر به مناسبتهای مختلف از دانشگاه صنعتی شریف

دریافت لوح تقدیر بعنوان یکی از 50شخصیت برگزیده خدمتگزار
دانشگاه صنعتی شریف به مدیر عامل شرکت ( آقای مهندس بردبار) در
پنجاهمین سال تاسیس این دانشگاه

 دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان پدافند غیر عامل به جهت طراحی و
تولید بومی نرم افزارهای کنتور هوشمند طرح فهام
 دریافت تقدیرنامه از مدیر کل امور مالیاتی مودیان بزرگ بابت شرکت
نمونه در پرداخت مالیات

 دریافت چندین تقدیر نامه از سندیکای صنعت برق ایران به دلیل همکاری در
مقاطع مختلف
 دریافت تقدیرنامه از نایب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسالمی،
بعنوان اولین تولید کننده انواع کنتور برق دیجیتالی در اولین همایش
بنیانگذاران صنعت ایران
 دریافت تقدیرنامه از مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی ایران بابت کمک به
اجرای طرح فهام در کشور

 دریافت چندین تقدیرنامه از وزارت کار و امور اجتماعی استان البرز و
شهرستانهای تابعه بابت اشتغالزایی نیروهای کار در منطقه
 دریافت لوح از یازدهمین جشنواره بانیان علم و صنعت برق
 دریافت چندین لوح تقدیر از دانشگاه های پیام نور و شعبات دانشگاه
آزاد اسالمی بابت رضایتمندی از تجهیزات ارائه شده
 دریافت چندین تقدیر نامه از وزاری کار و روسای سازمان فنی و حرفه ای
کشور بابت تشکر و قدردانی از خدمات ارائه شده
 دریافت لوح تقدیر از انجمن علمی شبکه هوشمند

 دریافت گواهینامه حصول استاندادرهای تولید برای انواع کنتور دیجیتال
و هوشمند ( به تفکیک هر محصول جداگانه ) از شرکت توانیر
 دریافت تندیس محصول برتر برای کنتور سه فاز دیجیتالی از جشنواره
بین المللی جوایز تحقیق و توسعه ایران

 دریافت لوح تقدیر بعنوان کارآفرین برتر صنعت برق از انجمن مهندسین
برق و الکترونیک ایران
 دریافت لوح تقدیر بعنوان واحد صنعتی نمونه از وزیر صنعت،معدن و تجارت

 کسب عنوان رتبه برتر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق 1396-
 تقدیر نامه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بابت صادرات محصول دانش بنیان

افتتاح خط تولید کنتورهای هوشمند با دستور شخص رئیس جمهور و
توسط وزیر محترم صنعت  ،معدن و تجارت – آبان 1395

بازدید وزیر محترم نیرو و معاونان ایشان از خط تولید و کارخانه اسفند 1395












حمایت مالی از انجمن انرژی ایران
کمک به تامین کسری بودجه خرید و تجهیز ساختمان سندیکای برق و
سندیکای مخابرات و همچنین انجمن مکاترونیک ایران
کمک مالی به انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت
تجهیز رایگان بخشی از آزمایشگاه کنترل دانشگاه برق دانشگاه صنعتی شریف
حمایت مالی از انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف
اهداء تجهیزات مختلف آزمایشگاه برق و الکترونیک به دانشکده برق شریف
حمایت مالی از آموزشگاه استثنایی مهر ،موسسه خیریه سمر ( مخصوص
بیماران سرطانی)
کمک به زلزله زدگان استان آذربایجان در سال91
کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه در سال96

 عضویت در هیات مدیره بنیاد شریف
 عضویت در هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
 عضویت در هیات مدیره انجمن مکاترونیک ایران
 ریاست کمیته سازندگان کنتور و تجهیزات برقی
 ریاست کمیته ساخت داخل در سندیکای صنعت برق
 انجمن DLMS

) ) DLMS User Association
www.dlms.com

 انجمن ( PRIME Alliance ) Prime
www.primealliance.org
 انجمن ( G3-PLC Alliance ) G3-PLC
www.g3-plc.com

این شرکت از سال  1394فعالیت صادراتی خود را آغاز نموده و بطور متوسط ماهانه در یک
نمایشگاه خارجی در کشورهای هدف مورد نظر شرکت کرده است.

با افتخار به استحضار می رساند صادرات این شرکت از خرداد ماه سال  1395آغاز گردیده و
در حال حاضر بیش از دویست هزار دستگاه کنتور این شرکت در کشور افغانستان نصب
گردیده که کامال مورد رضایت و تایید آنها می باشد ،در کشورهای عمان  ،لبنان ،عراق،
سوریه ،آذربایجان ،بنگالدش ،سریالنکا ،قزاقستان ،ترکمنستان ،قرقیزستان ،گرجستان و
ارمنستان مذاکرات در جریان می باشد.

شرکت الکترونیک افزارآزما به عنوان یک شرکت دانش بنیان ضمن دستیابی به دانش بروز
و آخرین فناوری های مربوط به انواع کنتورهای دیجیتال و هوشمند نه تنها در پی تامین
نیازهای داخلی کشور ،بلکه درصدد صادرات خدمات فنی و مهندسی در کلیه سطوح اعم از
مشاوره  ،تامین و تجهیز برآمده است و در همین راستا اقدام به برگزاری سمینار و کارگاه
آموزشی در خارج از کشور نموده است.

 دریافت انواع لوح تقدیر بابت حضور در بیش از  150نمایشگاه داخلی و خارجی
 برپایی غرفه در بزرگترین نمایشگاه میترینگ اروپا در کشور اسپانیا و شهر
بارسلونا بنام هفته انرژی اروپا ( ) European Utility Week 2017
 برپایی غرفه در بزرگترین نمایشگاه برق خاور میانه () MEE 2017

دریافت لوح و تندیس " صادر کننده نمونه ملی " از دستان معاون اول رئیس جمهوری
در  29مهرماه سال جاری ( روز ملی صادرات)

کارها و خدمات انجام شده طی  38سال گذشته حاصل نبوغ ،تالش
شبانه روزی ،تعهد ،تخصص و ایمان کاری و فداکاری پرسنل
زحمتکش شرکت افزارآزما در کلیه بخشهای این شرکت بوده است
که با اعتقاد به همکاری صمیمانه با یکدیگر و خدمت به میهن ایران
اسالمی دست در دست یکدیگر و با عشق و عالقه مشغول بکار
میباشند و امید است با همراهی و همکاری مسئولین محترم بتوانند
گامهای بلندتری در خدمت به مردم عزیز کشور و دولت جمهوری
اسالمی بردارند و من الزم می دانم که از زحمات شبانه روزی آنها در
تولید با تیراژ باال و حفظ کیفیت محصوالت شرکت قدردانی و تشکر
نمایم.

