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شرح مشخصات
نام ثبتي شركت :

شركت مهندسان مشاور

" آرين روش "

نوع شركت  :سهامي خاص شماره ثبت در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي  267663 :سابقه عملكرد از سال 1378 :
 دارای پروانه و جواز تاسیس واحد فني و مهندسي از وزارت صنايع و معادن
 عضو حقوقي انجمن مشاوران مديريت ايران

مشخصات دسترسی و ارتباط
نشاني  :تهران ،بلوار کاشانی ،خیابان وفا آذر ،نبش تهرانیها ،پالک  ،2واحد 18

www.arcom.ir
تلفن ثابت 44000244 :
/

info@arcom.ir & arian.ravesh@gmail.com

Email:

نمابر (فکس)44050246 :

( 10خط )

مدیر عامل – شاهینی 0912 175 1700
صندوق پستي 14155 -7885 :

حوزه فعالیت
ارایه خدمات مشاوره ،طراحی ،استقرار ،بهره برداری ،بهینه سازی و بهبود و تعالی سیستم های مدیریتی و استاندارد
و فنون مهندسی تخصصی برای کارفرمایان ،مشاوران ،مجریان ،تامین کنندگان و پیمانکاران در حوزه های زیر  :

صن
 کارخانجات تولیدی و عتی و خدمات رمبوهط

 صنایع هوا ،فضا و خدمات رپوازی و رفودگاهی

 سازمان اه  ،ارگان اه و ادارات دولتی و خصوصی

 صنایع تولیدی و اراهی خدمات رنم ازفار ،سخت ازفار و شبکه

ن
 صنایع و خدمات عمرانی ،ساختمانی ،راه سازی ،تو ل ،ابنیه و معماری

یش
 صنایع و خدمات دارویی ،بهداشتی و آرا ی

تج
 رمازک بهداشتی ،ردمانی  ،زپشکی و هیزات زپشکی و بیمارستان اه

 پیمان کاران زبرگ و رفعی رد صنایع و فعالیت اهی ارجایی و عملیاتی

شیم
 صنایع و خدمات نفت ،گاز و پترو ی

 صنایع و خدمات الکترو نیک و High – Tech

 صنایع و خدمات اتمین ،انتقال و توزیع نیرو و ارنژی

 مهندسان مشاور رد زمینه فعالیت اهی EPC

تعم
 صنایع و خدمات ماشین سازی ،فلزی ،اتسیساتی و یراتی

 صنایع و خدمات غذایی و بهداشتی و رمازک تهیه و تدارک مواد غذایی
 صنایع و خدمات قطعه سازی ،مونتاژ و تولید خوردو و نیرو محرهک

مخ
 رطاحان  ،مشاوران و مجریان فعالیت اهی بازرسی و اتیید صالحیت کاال و خدمات رد حوزه اهی تلف

1

رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

دامنه خدمات تخصصی در زمینه های مشاوره  :مهندسی و مدیریت
سیستم مدیریت كیفیت ISO 9001
 سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ای ISO 45001
 سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
 سیستم مدیریت و امنیت اطالعات ISO 27001
 سیستم مدیریت فناوری اطالعات ISO 20000
 سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی ISO 26001
 سیستم مدیریت كیفیت در صنایع و خدمات نفت ،گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001
 سیستم مدیریت كیفیت در صنایع و خدمات خودرویی ISO/IATF
 سیستم مدیریت كیفیت در صنایع و خدمات غذایی و بهداشتی HACCP- ISO 22000
 سیستم مدیریت كیفیت در صنایع و خدمات هوا و فضا ISO/AS-9100
 سیستم مدیریت كیفیت در صنایع و خدمات تجهیزات پزشكی ISO 13485
 سیستم برنامه ریزی ،مدیریت و كنترل پروژه ISO 21500
 سیستم مدیریت و ارزیابی ریسک ISO 31000
 سیستم مدیریت كیفیت در خدمات و زنجیره یادگیری ISO 29990
 سیستم مدیریتامنیت و انطاف پذیری در تدوام تجارت و بازرگانی ISO 22301
 سیستم مدیریت تعالی سرمایه های انسانی ISO 34000 / ISO 30400
 سیستم مدیریت كیفیت آزمایشگاه ها و مراكز كالیبراسیون ISO/IEC 17025
 سیستم مدیریت كیفیت در صنایع ریلی و حمل و نقل IRIS Standard
 سیستم مدیریت كیفیت در عملكردهای آموزشی ISO 10015
 سیستم مدیریت كیفیت رسیدگی به ادعا ها و شكایات مشتری /كارفرما ISO 10002
 سیستم مدیریت كیفیت تامین خواسته ها و رضایتمندی مشتری  /كارفرما ISO 10004
 سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 , EN 16001
 سیستم تهیه و تولید غذای سالم و كسب و كار بهینه SFBB
 سیستم مدیریت و كنترل پروژه های اجرایی ISO 10006
 سیستم مدیریت دارایی ها و منافع مالی و اقتصادی ISO 10014
 سیستم ساماندهی معیارهای عمومی برای سازمان های بازرسی كننده ISO/IEC 17020
 سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS
 ساختار مدیریت كیفیت اروپایی -مدل تعالی سازمانی EFQM
 سیستم های اتوماسیون اداری ،صنعتی و تولیدی ( طراحی و اجرا )
 سیستم تعمیرات و نگهداری جامع PM & TPM
 اثبات و تثبیت روند بهبود همه جانبه مبتنی بر شش سیگما SIX SIGMA
 سیستم شیوه های كشاورزی مرغوب GLOBAL Gap
 سیستم برنامه ریزی ،مدیریت و كنترل انبار
 سیستم برنامه ریزی ،مدیریت و كنترل تولید
 خدمات دریافت گواهی تایید مرغوبیت كاال و اقالم محصول PSC & CE Marking
 سیستم برنامه ریزی تولید ،كنترل و پشتیبانی Logistic
مدیریت چرخه بهره وری در صنایع و خدمات Productivity Management Circle
 سیستم مدیریت و مهندسی فروش و بازرگانی پیشرفته
 مشاوره در طرح ریزی و ساماندهی محیط و فرآیند بهداشت تخصصی در صنعت تولید مواد غذایی ،دارویی و بهداشتی GMP
 مشاوره در زمینه طرح مدیریت تحول اداری
 مشاوره ،طراحی و مهندسی ساختارهای سازمانی ،روزآمد نمودن الگوی مشاغل ،سیستم های انگیزشی و رفتار سازمانی و تحقق برآوردها و ...
 مشاوره در زمینه نهادینه سازی مدیریت استراتژیک ،طرح ریزی و جاری سازی خط مشی ها و راهبردهای سازمانی
 مشاوره در امور برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی ،طبقه بندی مشاغل  ،جذب ،نگاهداشت و هدایت موثر منابع انسانی
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نمودار ساختار ثابت و خدمات پروژه ای شركت

Arian Ravesh

Organization & Ability Chart
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"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی






C
D

EFQM

SIX-SIGMA

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

شیم
منت
فهرست خب صنایع تولیدی و خدمات فنی و مهندسی رد حوزه نفت ،گاز  ،پترو ی و انتقال ارنژی
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

مهندسان مشاور رايان نقشه

(نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی ،فتوگرامتری و هیدروگرافی و سیستم اطالعات جغرافیايی ) GIS

مهندسان مشاور نارگان

(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ,تدارک کاال و نظارت و ساخت در صنايع نفت و گاز و پتروشیمی)EPC -

مهندسان مشاور سازيران

(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ,تدارک کاال و نظارت و ساخت در صنايع نفت و گاز و پتروشیمی)EPC -

پااليشگاه قطران
( تولید انواع محصوالت شیمیايی و کاربردی در صنايع از جمله نفتالین ،پرايمرها ،و پايپ کوتینگ) ..

گسترش خدمات صنعتي ايران
( مهندسی و ساخت صنايع نفت ،گاز  ،پتروشیمی و سیستم های احتراق صنعتی )

مهندسي و ساخت تاسیسات دريايي

ايران IOEC

( مديريت و اجرای پروژه های نفت و گاز فراساحل )

فراساحل اطلس
( مشاوره ،مديريت و اجرای پروژه های نفت و گاز فراساحل )

صنايع تجهیزات گاز تامکار

    



  

















   









    





مرواريد سبز كوثر
( طراحی ،تولید و نصب ايستگاه های  CNGو مخازن گاز و سوخت خودرويی )

مديريت تولید برق ری
( تمديريت و ساماندهی و پشتیبانی عملیات تولید و توزيع انرژی برق )

نیرو انديشه ری
( خدمات فنی و مهندسی و تاسیساتی و نگهداری و تعمیرات شبکه های تولید و انتقال انرژی)

نیروگاه منتظر قائم
( تولید برق و انتقال به شبکه های منطقه ای و سراسری)

تولید نیروی برق دماوند ( شهدای پاكدشت )
( تولید برق و انتقال به شبکه های منطقه ای و سراسری)

اعال نیرو

( تولید کننده ژنراتورهای ديزلی و گازی و شبکه های برق صنعتی در صنايع نفت و گاز و پااليشگاهی و انرژی )

   
    









كنترل گاز اكباتان
( تولید کننده رگالتورهای گاز و ايستگاه های تقلیل فشار گاز



    



   



   



   



    



    











پتروشیمي برزويه
پااليش سبز




)

بانژبام

    

(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ,تدارک کاال و نظارت و ساخت در صنايع نفت و گاز و پتروشیمی)EPC -
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( تولید کننده محصوالت پتروشیمی  -آروماتیک )
( مهندسی و مطالعات پايه ای ژئوتکنیک و زمین شناسی و تدارک تجهیزات صنايع نفت ،گاز و پتروشیمی )





   

( طراحی ،تولید و نصب ايستگاه های  CNGو مخازن گاز و سوخت خودرويی )

E D C B A
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E
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سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001
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EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

شیم
منت
فهرست خب صنایع تولیدی و خدمات فنی و مهندسی رد حوزه نفت ،گاز  ،پترو ی و انتقال ارنژی
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

فالیزان تصفیه
( تولید کننده محصوالت شیمیايی کاربردی در صنايع نفت و گاز و پتروشیمی )

شیمیايي تصفیه
( تولید کننده محصوالت شیمیايی کاربردی در صنايع نفت و گاز و پتروشیمی )

گروه صنعتي راد كاردان
( ساخت تجهیزات صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی )

ايران تکنیک

E D C B A

   









   













 

    

(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ,تدارک کاال و نظارت و ساخت در صنايع نفت و گاز و پتروشیمی)EPC -

مهندسان مشاور ايران صنام



( مشاور تدارکات کاالی صنايع نفت و گاز و پتروشیمی )

آريا صنعت نوين
( تولید فیلترهای صنعتی در صنايع نفت و گاز و پتروشیمی )

پارس سامان

( طراحی مهندسی ،تدارکات کاال و ساخت و اجرای خطوط لوله و مخابرات صنايع نفت ،گاز و پتروشیمی )

جهان صنعت ايرانیان









   





 

    





 

   

( مهندسی  ،تامین و ساخت –  EPCدر زمینه اسکلت فلزی و پايپینگ سازه و خطوط لوله )

توسعه پايدار



    

(مشاور پروژه های مهندسی ,تدارک کاال و نظارت و ساخت در صنايع نفت ،گاز و پتروشیمی )

طرح و توسعه مارو صنعت

 



 




( تولید و طراحی شیرآالت و پمپ های صنعتی کاربردی در صنايع نفت ،گاز و پتروشیمی )

غواصي جوشن
( خدمات غواصی در منطقه خارک و جزاير منطقه خلیج فارس )

آرگاپات
( بازرسی و مهندسی اتصالت و انجام انواع تست های فنی سازه های فلزی )

آدلران

 











 







( تولید انواع شیرآالت صنعتی کاربردی در صنايع نفت و گاز و امور آب و فاضالب )

پیشگامان بهینه ساز



  





( آموزش و ارايه خدمات مطالعاتی و تحقیق و توسعه در زمینه مهندسی انرژی در صنعت )

راوندان باختر
( سازنده کابل های فشار قوی و تجهیزات جانبی انتقال نیرو )

شركت تعاوني پارسیان
( تولید کننده انواع روغن موتور صادراتی با نام تجاری ) Gasper


  



   



آونگان
( سازنده دکل های خطوط انتقال نیرو )

كاوشگران گیلدا انرژی
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( تحقیق و توسعه و خدمات دانشی و پژوهشی و مهندسی و خدمات باالدستی در حوزه ) OGP
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B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM
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C
D

:
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سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرت بط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

شیم
منت
فهرست خب صنایع تولیدی و خدمات فنی و مهندسی رد حوزه نفت ،گاز  ،پترو ی و انتقال ارنژی
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

جم ايران فرآيند

E D C B A

   

( تولید  ،تدارک  ،توزيع و صادرات فراورده های شیمیايی و پتروشیمی )

نوكان فرآيند



   

( تولید کننده مواد شیمیايی کاربردی در صنايع پتروشیمی )

هلي اوج



( خدمات پروازی به سايت ها و پايانه های نفت ،گاز و پتروشیمی ،امور نقشه برداری و )...

راديوگرافي صنعتي ايران



( بازرسی جوش و تست های غیر مخرب ) NDT

گاما راد
( آموزش و اجرای مهندسی و بازرسی فنی ،بازرسی جوش و تست های مخرب و غیر مخرب ) NDT

مشاوران كاوشیار آريا
(بازرسی جوش و تست های غیر مخرب ) NDT

پیشتازان آزمايشات غیر مخرب آريا
( آموزش و اجرای مهندسی و بازرسی فنی ،بازرسی جوش و تست های مخرب و غیر مخرب ) NDT

آريا آزمون صنعت
( آموزش و اجرای مهندسی و بازرسی فنی ،بازرسی جوش و تست های مخرب و غیر مخرب ) NDT

طوبي تاك
( آموزش و اجرای مهندسی و بازرسی فنی ،بازرسی جوش و تست های مخرب و غیر مخرب ) NDT

پويا سنجش
( آموزش و اجرای مهندسی و بازرسی فنی ،بازرسی جوش و تست های مخرب و غیر مخرب ) NDT

كارون كاسپین
( بازرسی و مهندسی در زمینه تجهیزات و صنايع و اجرا در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی )

آرين پلي يورتان

(تولید و فرموالسیون انواع پلی يورتان)

هیدروسازه

(تولید و نصب و اجرای شبکه های تصفیه آب و فاضالب و مديريت شبکه های توزيع و انتقال در حوزه )OGP

پالنده آب

(تولید و نصب و اجرای شبکه های تصفیه آب و فاضالب و مديريت شبکه های توزيع و انتقال در حوزه )OGP

ويرا بسپار برتر

(خدمات حفاری و ايجاد تصفیه خانه های آب و فاضالب و پااليش شیمیايی در حوزه )OGP

آب و محیط خاورمیانه

(تولید و نصب و اجرای شبکه های تصفیه و پااليش آب و فاضالب و مديريت شبکه های توزيع و انتقال در حوزه )OGP

سوالر ياغان

(تولید و نصب و اجرای شبکه های تصفیه و پااليش آب و فاضالب و مديريت شبکه های توزيع و انتقال در حوزه )OGP

درخشان كلر ايرانیان

( طراحی و تولید و نصب و اجرای مخازن تحت فشار در حوزه نفت و گاز )
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رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی







EFQM

SIX-SIGMA

C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

عم
منت
فهرست خب صنایع تولیدی و خدماتی ومی رد حوزه اهی :مواد شیمیایی ،پلیمری ،شوینده اه  ،نساجی و ....
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

سیروان شیمي

   

( تولید کننده رزين های صنعتی و محصوالت شیمیايی کاربردی در صنايع زير بنايی )

رنگ روناس
( تولید کننده رنگ های صنعتی کاربردی در صنايع دريايی و سازه های صنعتی )

محصوالت بین المللي پارس
( تولید انواع شوينده با نام های تجاری بانو -ABC -و ) ...

كیمیا نشان تاك
( تولید و بسته بندی فرآورده های شیمیايی )

ماندانا شیمي
ايحا گستر شمال










 




   

( چاپ تخصصی بر مبنای  Hi Techو ديجیتال و تولید ظروف ويژه بسته بندی های خاص )

بنیان بافت گرمسار
( بافت و تولید گونی و انواع پوشش های صنعتی از مواد شیمیايی )

نخل باراني پرديس
( تولید و بسته بندی قیر و مواد شیمیايی )

تبد
( بزرگترين تولید کننده انواع نخ های اکرلیک )

فرش نگین طاليي
( تولید فرش های ماشینی )

چرم مصنوعي زنجان
سیمینه روی





 







  





  

( بزرگترين تولید کننده انواع چرم مصنوعی با تکنولوژی فوق پیشرفته در خاورمیانه )



   

( تولید کننده اکسید روی )

توسعه ايمني مهنام

  




( تولید و تدارک تجهیزات ،ابزار و ملزومات ايمنی فردی و صنعتی )

ايمن رسانه تیام



( طراحی و ساخت تجهیزات ايمنی فردی و خدمات ايمنی گروهی و سازمانی )

سامان پالك
( تولید پالک ها و تابلوهای فلزی کاربردی در صنايع )

گوهر صنام گیل
( تولید قايق های تفريحی کوچک )

تولیدی روژانو
( طراحی و تولید لباس کودک )

كـُندر
( تولید کننده انواع پودر های شوينده دستی و ماشینی ،نرم کننده های الیاف و ) ...
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( تولید کننده مواد شیمیايی و پلیمری و محافظ داخلی در صنايع بسته بندی و فلزی )

E D C B A
























   



رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

عم
منت
فهرست خب صنایع تولیدی و خدماتی ومی رد حوزه اهی :مواد شیمیایی ،پلیمری ،شوینده اه  ،نساجی و ....
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

ايزوگام تبريز
( تولید انواع عايق های رطوبتی و حرارتی )

جهان صنعت كهکشان
( تولید کننده انواع گريس و روغن و روانکارهای شیمیايی و صنعتی )

بهرآفرين
( تولید انواع شامپو ،صابون و نرم کننده های پوست و مو )

لیان فیدار كیا
( تولید و بسته بندی الکل طبی )

صنايع الستیک قم
( بازيافت الستیک و تولید انواع پودر الستیک و مکمل های پلیمری الستیک)

طیف تبار
( رنگرزی و چاپ انواع پارچه و منسوجات و الیاف )

آرام تکمیل
( رنگرزی و چاپ انواع پارچه و منسوجات و الیاف )
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E D C B A

   













 

   



   



  



رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب تولید  ،رطاحی و مهندسی و اراهی خدمات پس از رفوش رد حوزه صنایع خورویی
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

رباط ماشین
( تولید کننده مجموعه های خودرو )

خودروی مهر
(تولید کننده قطعات پلیمری و تريم خورو )

   



   



E D C B A


هپکو  -تـتـا



( تولید تجهیزات انرژی و ماشین آالت راه سازی )

مجتمع تولیدی صنعتي وجودی
( تولید کننده انواع قطعات الستیک به فلز و پالستیکی خودرو و ساير قطعات صنعتی )

كاربرد صنعت پیشرو
( تولید کننده قطعات فلزی خودرو )

پاك برنز
( تولید کننده انواع آلیاژهای صنعتی و قطعات ريختگی خودرو )

فیلتر سکان
( تولید انواع فیلتر های روغنی و هوا )

وفا فیلتر
( تولید و طراحی انواع فیلتر برای انواع خودرو و فیلترهای صنعتی )

آزاد فیلتر
( تولید و طراحی انواع فیلتر برای انواع خودرو و فیلترهای صنعتی )

ايمن بسپار

   





   



 

آلیاژ ريزان

   
   



 

  

 



  









 





 





 

چراغ دانش

( تولید کننده قالب های صنعتی و کمپرسور )

تهران لنت
( تولید کننده انواع لنت ترمز )

قائم باالبر آسیا
( تولید کننده سپر های فايبرگالس خودرو )

رخش خودرو ديزل

   

( مونتاژ و تولید انواع خودروهای سنگین و باربری و جاده ای – کمرشکن و )...
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( تولید کننده انواع چراغ خودرو )

بن قطعه

 

 



( تولید کننده انواع آلیاژهای صنعتی و قطعات ريختگی خودرو )





   

  

( تولید کننده قطعات الستیکی خودرو و صنايع نفت و گاز )





 

   



 



رشكت مهندسان مشاور
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شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب تولید  ،رطاحی و مهندسی و اراهی خدمات پس از رفوش رد حوزه صنایع خورویی
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

پارس فورجینگ



( تولید قطعات صنعتی برای صنايع ريلی و خودرويی )

سیما

فر سازSFSCO-



( تولید روکش های صندلی و تودوزی خودرو )




 





 





 











نوساز صنايع امین
شايان ساينا صنعت
پرس ايران
( تولید کننده قطعات پرسی خودرو )

میهن سامان
( تولید انواع آينه خوردو )

خودرو سوپاپ
( تولیدکننده درب باک و رادياتور خودرو )

پارس باختر


 

( تولید انواع برد های الکترونیکی دزدگیر خوردو )
( تولید آفتابگیر و محافط داشبورد )



( تولید کننده مجموعه قطعات پرسی خودرو )

پويش پارت سیمین

( تولید کننده قطعات خودرو –تراورس )

ابرآوران



( تولید کننده قطعات فوم خودرو )

متحدان سحر
( تولیدکننده مجموعه جک و ترمزدستی خودرو )

بسپار مهان



( تولید کننده انواع جیگ و فیکسجر و فرامین کنترلی و قطعات پلیمری )

صنايع پويا قالب
( تولید کننده قطعات فلزی کمک فنر )

ماشین سازی ياقوت

( مونتاژ و تولید انواع خودروهای سنگین و باربری و جاده ای – کمرشکن و )...

تندر افزار امین
( تولید کننده انواع قطعات پالستیکی خودرو )

10







 



 



 


   



آذرين البرز
( تولید کننده قطعات فلزی خودرو )













 





 

( تولید کننده مجموعه ترمز دستی خودرو )

فرا آفرينان فن – فافکو

E D C B A

رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب تولید  ،رطاحی و مهندسی و اراهی خدمات پس از رفوش رد حوزه صنایع خورویی
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

E D C B A

نمايندگي شماره  1360ايران خودرو







نمايندگي شماره  4211ايران خودرو







( فروش و خدمات پس از فروش محصوالت ايران خودرو )
( فروش و خدمات پس از فروش محصوالت ايران خودرو )

نمايندگي شماره  1958ايران خودرو







نمايندگي شماره  4207ايران خودرو







( فروش و خدمات پس از فروش محصوالت ايران خودرو )
( فروش و خدمات پس از فروش محصوالت ايران خودرو )

آذين گستر
( خدمات رنگ پودری و الکترو استاتیک )

ستاره نیرو گستر آسیا
( تولید کننده قطعات الستیکی خودرو )

رايان صنعت نسیم
( تولید و طراحی قطعات خودرو )

دقت تکنیک
( تولید انواع قطعات ريخته گری ماشین آالت سنگین )

كیان پالستیک تهران
( تولید قطعات پالستیکی صنايع خودرويی )

ماشین سازی آرمنیک
( تولید قطعات خودرو )

كارگاه صنعتي البرز





 





 





 













   

( تولید کننده محصوالت پالستیکی تجهیزات ترمز خودرو )

ابتکار صنعت







( تولید انواع قطعات خودرو )

ديرند كیمیا
( تولید کننده زه روی سقف و کانال بخاری خودرو و گرانول صنعتی )

پیشرو قالب سیمین
( تولید قطعات بدنه انواع موتور سیکلت )

اسپادان صنعت
( پرسکاری و تولید قطعه خودرو )

مارپیچ باختر
( تولید قطعات و تجهیزات و سیستم کامل جعبه فرمان خودرو )

نور پرداز سیاره
شهاب يار
( بازرگانی و پشتیبانی و تامین قطعات و ملزومات خودروهای خدمات شهری و حمل و نقل عمومی )
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( طراحی و تولید تلق های سیستم روشنايی خودرو )









  






رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب تهیه  ،تولید  ،بسته بندی و توزیع رد حوزه صنایع غذایی  ،مواد خوراکی  ،بهداشتی  ،دارویی و ...
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما
( زمینه فعالیت )

اسانس ايران

( تولید کننده انواع اسانس و رنگ صنعتی – خوراکی )

پیگیر
( تولید جوجه يک روزه ،مرغ مادر ،پرورش و کشتارصنعتی مرغ )

صنايع نوشانوش

( تولید انواع نوشیدنی های تیوپی )

تولیدی صنعتي نیتسا سروش غرب
( تولید ويفرهای شکالتی و بیسکويت های کرمدار )

مجتمع تولیدی " نام نیک "

( تولید ،بسته بندی و توزيع سراسری انواع کیک و کلوچه و محصوالت غذايی با نام تجاری " آشنا " )

شاهین شیال
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( پرورش و تکثیر میگو  ،ماهی و آبزيان )

سپاس سبز پارسه
( تولید ،بسته بندی و بازرگانی انواع فرآورده های غذايی غیر گوشتی )

شهدان رطب زرنجستان
( تولید و صادرات انواع شهد و شیره خرما )

مركز صادرات عسل ايران
( تولید ،بسته بندی و صادرات عسل طبیعی )

روزنوش غرب





















( تولید کننده انواع نوشابه-تافی کوال )

شیر پگاه استان خراسان رضوی











( تولید و ارايه محصوالت لبنی )

صنايع شیر كرد كوی  -ايلوار



صنايع شیر محالت  -رايکا





( تولید انواع فرآورده های لبنی )
( تولید و بسته بندی فرآوده های اصلی و جانبی لبنی برای مصارف خانگی و صنعتی )

فرآورده های لبني شیر شمال  -ريواس
( تولید و بسته بندی فرآوده های اصلی و جانبی لبنی برای مصارف خانگی و صنعتی )

فرآورده های لبنیاتي جلگه نیشابور
( تولید و بسته بندی فرآوده های اصلی و جانبی لبنی برای مصارف خانگی و صنعتی )

صنايع غذايي مايان
( تولید کننده رب گوجه فرنگی )

صنايع رب احمر

( تولید کننده رب و سس گوجه فرنگی )

نانک گرگان

( تولید انواع ماکارونی ،اسپاگتی و الزانیا با نام " ماکارونی نازنین " )

تکل طاليي
( قطعه بندی و انجماد گوشت )
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رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب تهیه  ،تولید  ،بسته بندی و توزیع رد حوزه صنایع غذایی  ،مواد خوراکی  ،بهداشتی  ،دارویی و ...
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

مجتمع آمیزه طبیعت
( تولید صنعتی کودهای ارگانیک )

كشاورزی پیوند كشت زرند
( تولید و بسته بندی انواع کود های شیمیايی و کامپوست )

كشت و صنعت جیرفت

   

  



  



( تولید و بسته بندی و ارايه محصوالت غذايی و آماده )

كشت و صنعت پارسماد

( تولید کننده و ارايه دهنده بین المللی محصوالت و فرآورده های کشاورزی )

كشت و صنعت مهرآفريد مانا

( تولید کننده و ارايه دهنده محصوالت و فرآورده های غذايی )

مجتمع كشاورزی آويژه سبز
( تولید کننده محصوالت کشاورزی گلخانه ای و پرورش گل های تزيینی و شاخه بريده )

جهان كشت سینا
( تولید و بازرگانی فرآورده های تقويتی خاک و کامپوست های کاربردی در کشاورزی )

رستوران توتي فروتي كیش -اينتر توريست
( تهیه و ارايه انواع غذاهای فانتزی و دريايی )

رستوران آبیدر
( تهیه و ارايه انواع غذاهای فرنگی و بومی )

رستوران تركیه ای اويا
( تهیه و ارايه انواع غذاهای ترکیه ای )

كترينگ خاتون
( تهیه و توزيع انواع غذاهای فرنگی ،سنتی ايران و بومی ساير کشورها )

كترينگ میزبان برتر
( تهیه و توزيع انواع غذاهای فرنگی ،سنتی ايران و بومی ساير کشورها )

كارينا
( ارايه غذاهای فرنگی به ويژه پیتزا )

پیتزا رستوران آوا
(تهیه و ارايه و توزيع غذاهای ايرانی و فرنگی )

نگار علي آباد گل
( تولید فرآورده های غذايی )

سردخانه پنگوئن گلستان
(انجماد صنعتی انواع فرآورده های گوشتی و کشاورزی )

نگار گل گلستان
( تولید و بسته بندی فرآورده های کشاورزی  :گوجه فرنگی ،رب و انواع سس کوجه فرنگی )

آرتان دانه گلستان

( تولید و فرآوری خوراک دام و طیور آبزيان )

شالي كوبي دانه به دانه
( شالی کوبی صنعتی )
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رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب تهیه  ،تولید  ،بسته بندی و توزیع رد حوزه صنایع غذایی  ،مواد خوراکی  ،بهداشتی  ،دارویی و ...
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

جهان گسترش تجارت
( طراحی و تولید تجهیزات پزشکی و ارايه خدمات کالیبراسیون و تعمیر و نگهداری)

جام دارو
( تولید انواع تیوب و محافظ های نگهدارنده محصوالت دارويی ،آرايشی و بهداشتی)

مجتمع كارخانجات دكتر مهماندوست
( تولید تجهیزات دندانپزشکی و البسه بیمارستانی)

آوان طب
( تولید انواع کاترهای برش بدن به وسیله امواج  ،کاربردی در جراحی های حساس)

طب پالستیک
( تولید انواع ظروف پالستیکی برای مصارف بسته بندی و نگهداری مواد غذايی ،بهداشتی و دراويی )

نوش ايران

( تولید کننده انواع کنسانتره و آب میوه با نام تجاری" آناناب" )

قزل رود

( تولید  ،بسته بندی ،توزيع و صادرات انواع زيتون و فرآورده های آن )

صنايع بسته بندی شیرازه
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تاالر سپیده
( پذيرايی از جشن ها ،مراسم ،میهمانی ها و ) ....

اروم چي چست
( تولید و صادرات شیره انگور و کشمش سبز )

كیک و كلوچه تفتان
( تولید انواع کیک و کلوچه مغزدار )

مجتمع غذايي دنیزيران



























( تولید ،بسته بندی و توزيع انواع محصوالت غذايی دريايی از آبزيان )

نوش آوران گیتي پسند

   

( تولید دوغ ،آب آشامیدنی طعم دار ،انواع شربت ،ماست)

كیمیا فرآور






  



( تولید و توزيع انواع مکمل های غذايی و تقويتی )

شهد يکتا قند خراسان
( تولید قند کله ای و حبه )

مجتمع شیالتي كیانیان شمال
( پرورش ،تکثیر ،بسته بندی و توزيع انواع ماهی و آبزيان )

مجتمع تولیدی " به تک "

( تولید ،بسته بندی و توزيع سراسری انواع بستنی ،لبنیات ،آبمیوه و محصوالت غذايی و بهداشتی)

گوگسل  -تركیه
( تولید و بسته بندی انواع زيتون و روغن زيتون )

كشت و صنعت رايموند سبز
( تولید و پژوهش و فرآوری و فرموالسیون در حوزه محصوالت کشاورزی و ارگانیک ،جلبک  ،زالو و ) ...
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( بسته بندی و توزيع انواع محصوالت غذايی و بهداشتی )











  

 



   

  

  

 



    

 

   





رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی







EFQM

SIX-SIGMA

C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب تهیه  ،تولید  ،بسته بندی و توزیع رد حوزه صنایع غذایی  ،مواد خوراکی  ،بهداشتی  ،دارویی و ...
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



E D C B A

   





   





   





   





   





   





   





آرد شهركي

   





فنآوران میوه تازه جهاني

( زمینه فعالیت )

خوراك دام پارس
( تولید و فرآوری و بازرگانی انواع خوراک دام و طیور و آبزيان)

زرير زعفران سلطان
( بسته بندی و بازرگان زعفران )

آريا ايده پژوه
( تولید و فرآوری و بازرگانی انواع خوراک دام و طیور و آبزيان)

ارمغان گستر
( بازرگانی و بسته بندی و فروش انواع چای و دمنوش و فرآورده های ارگانیک)

اروين تجارت داتیس
( بازرگانی و بسته بندی و فروش انواع چای و دمنوش و فرآورده های ارگانیک)

بیاض ارمغان

( بازرگانی و بسته بندی و فروش انواع چای و دمنوش و فرآورده های ارگانیک)

كیفیت انديشان جهان نگار

( تولید انواع کره های گیاهی و چربی های خوراکی)
( تولید انواع آرد )
( تولید و بسته بندی و بازرگانی انواع میوه های ارگانیک )

كالین درين پودر
( تول ید انواع مکمل های خوراکی و پودرهای ژله و اسانس ها و کنستانتره )

رستوران بزرگمهر
( تهیه و ارايه انواع خوراک های ايرانی و فرنگی و پذيرايی حضوری از مشتريان )

خدمات رفاهي و كیترينگ كشتیراني
( تولید و ارايه خدمات در تهیه و تدارک و توزيع خوراک و پیش غذا و دسرهای تازه در خدمات دريايی )

كیترينگ هواپیمايي تابان
( تولید و ارايه خدمات در تهیه و تدارک و توزيع خوراک و پیش غذا و دسرهای تازه در خدمات هوايی )

خوش طعم
( تولید انواع محصوالت و فرآوردههای گوشتی و پروتئینی )

تک چین بهاران
( تولید انواع مکمل ها و طعم دهنده و افزودنی ها و چاشنی های خوراکی به ويژه انواع سس )

صنايع غذايي ستاره سروستان
( تهیه و تولید و ارايه انواع سبزی و میوه و ساالد تازه و ارگانیک )

سرزمین طعم های ماندگار  -باگت
( تهیه و تولید انواع خوراک های سريع و ساندويچ و پیتزار در شبک های توزيع يکپارچه )

سورپرايز
( تولید و بسته بندی و توزيع آب بهداشتی و تصفیه شده )

صنايع غذايي آداك
( تولید انواع کیک و کلوچه و بیسکويت)
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رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی







EFQM

SIX-SIGMA

C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب رطاحی ،مهندسی ،ساخت ،نصب و ارجا رد حوزه ماشین سازی ،صنایع فلزی ،مخازن  ،اتسیسات و ...
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

گروه كارخانجات ساران

   

( سازنده دستگاه ها و تجهیزات تهويه مطبوع – ) HVAC

سرد آوران نوانديش " سان "





E D C B A




( سازنده دستگاه ها و تجهیزات تهويه مطبوع – ) HVAC

سازه گستر تهويه آراز



   

( بازرگانی ،نصب و اجرا و تعمیر و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات تهويه مطبوع – ) HVAC

پوالد گستران آريا



( طراحی و ساخت انواع قطعات ريخته گری به ويژه پولی و فلکه های صنايع ) HVAC

بهینه كاران





 



( تولید کننده يخچال و نصب و راه اندازی ديگ های بخار )

سبالن بخار



( طراحی و تولید ديگ های بخار و مخازن تحت فشار )

بخار مرطوب
صنايع اسوه وطن
تاكا
( تولید کننده ادوات کشاورزی )

كیسال
( طراحی و تولید قطعات و ماشین آالت صنعتی )

رها فین
( تولید انواع کويل های صنعتی )

تولید ادوات كشاورزی سندان
( تولید کننده تجهیزات و ادوات ماشین آالت کشاورزی)

ماشین سازی پارس
صنايع سرد آور همدانیان























فوالد وارنا

   

( تولید کننده انواع ورق  ،میلگرد ،نبشی و تیرآهن و محصوالت پايه فوالدی )

فرفوالد سازان
(سازنده میز و مبلمان و سرويس خواب فرفورژه )

صنايع تولیدی نظری
(طراح و سازنده انواع نیمکت ،میز و صندلی )

فارست مبل
(طراح و تولید کننده انواع مبلمان اداری و خانگی و طراحی و اجرای دکوراسیون نوين )
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( تولید يخچال های خانگی با نام آلپیران )









( تولید کننده انواع گیربکس های صنعتی )







  

( طراحی و تولید ديگ های بخار و مخازن تحت فشار )









( نصب و راه اندازی ديگ های بخار )








  













رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب رطاحی ،مهندسی ،ساخت ،نصب و ارجا رد حوزه ماشین سازی ،صنایع فلزی ،مخازن  ،اتسیسات و ...
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

پارسان شیالنه

( طراحی و تولید تجهیزات و ماشین آالت خطوط تولید نان های ماشینی )

نوژن
( طراحی و تولید و نوآوری در حوزه تولید دستگاه ها و ماشین آالت پخت در صنايع غذايی )

برش كاری صمدزاده
( برش کاری و سايزينگ ورق )

ذوب ريزان
( تولید کننده قطعات ريخته گری )

سبالن شیر آبادگان
( تولید انواع شیرآالت صنعتی و اتصالت مربوطه )

نهراب گرمسان
( تولید انواع شیرآالت صنعتی و اتصالت مربوطه )

مجتمع صنعتي قائم اراك
( تولید کننده اتصاالت صنعتی )

طرح گستر تکانه
( تولید کننده شیر آالت صنعتی )

مهراج قالب
( طراحی و تولید انواع قالب های صنعتی )

الکتروساب آريا
( تولید انواع سنگ سمباده )

فن ياران باختر
( تولید يخچال های صنعتی )

اورامان پنجره

 





   





   











































   

( تولید و توزيع درب و پنجره های ) UPVC

پوشان پرداز
( تولید انواع ماشین آالت صنعتی در صنايع کفپوش )

طرح و سازه سپهر
( مهندسی و ساخت طرح های صنعتی و سازمانی )

كوهینکوه
(طراحی و تولید قطعات سیلیکونی )

ماه ماشین
(طراحی و تولید ماشین آالت تمام مکانیزه در صنايع مادر )

آلومینیوم صنعت آگرين
( تولید انواع پوششهای محافظ آلومینیومی )
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رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001
سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آم وزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب رطاحی ،مهندسی ،ساخت ،نصب و ارجا رد حوزه ماشین سازی ،صنایع فلزی ،مخازن  ،اتسیسات و ...
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

آذين پیچ كارا
(تولید و بازرگانی انواع پیچ و مهره ها و اتصاالت سازه های فلزی و صنايع و تاسیسات صنعتی )

كیان پیچ
(تولید و بازرگانی انواع پیچ و مهره ها و اتصاالت سازه های فلزی و صنايع و تاسیسات صنعتی )

صنايع كابین پالس
( تولید و بازرگانی و نصب و اجرا و نگهداری و تعمیرات انواع آسانسور و باالبر خانگی و صنعتی )

فرآور آذين فلز
(تولید انواع شیرآالت و اتصاالت صنعتی از جمله شیرهای اطمینان ،کنترل و ايمنی صنعتی )

نورد فوالد گلستان
( تولید انواع ورقهای فوالدی و همچنین شمش و میلگرد و نبشی و تیرآهن به شیوه نورد )

تصفیه خانه فاضالب كوثر
(جمع آوری ،تصفیه و پااليش فاضالب های صنعتی و خانگی )

رايان صنعت كیمیا
(طراحی و تولید انواع صندلی های اداری )
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رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

س یستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب رطاحی  ،مهندسی  ،ساخت و ارجا رد حوزه صنایع زری بنایی،عمران و سازه اه  ،راهسازی و ...
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

مهندسان مشاور النیز
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت  -مجری پروژه آزاد راه تهران  -شمال)

سبک ساز سبالن
( تولید کننده کفپوش های بتنی و تزيینی با نام آراکس )

ارس پوالد

    





   







( تولید کننده تجهیزات و لوازم قالب بندی بتن " مدوالر خاص" )

راهساز بنیان پايدار
( مهندسی عمران ،معماری ،سازه ،راه سازی و ابنیه )

گرگان زمین
( تولید کننده مصالح ساختمانی  -تیرچه بلوک ،سفال و) ..

راهوار گستران پارت

E D C B A







   







  

   

( طراحی و اجرای پروژه های راهسازی )

كهريز سازان
( مهندسی و اجرای پروژه های راه ،ساختمان و ابنیه )

آبشار

    

 







( ساخت و اجرای تاسیسات سد سازی و انتقال آب )

پايا ساز







( مهندسی و اجرای پروژه های راه ،ساختمان  ،ابنیه ،پل و تونل )

گروه معادن آرين

    

( تولید کننده انواع سنگ های ساختمانی و تزيینی و کوپهای صادراتی )

میکرونیزه غرب
( تولید فرآورده های معدنی و مواد اولیه در صنايع کانی )

بتن آماده اصفهان
( تولید و ارايه بتن )

خشت آمرود
( تولید انواع سفال های سقفی و کفپوش های خشتی )

كرمان پتک
( تولید آسفالت و مجری پروژه های راهسازی )

سیمان اكباتان
كاشالوت
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل)

كرياس بنا
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل)
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( تولید و توزيع تخصصی سیمان سفید پرتلند و پوزوالنی)







    



   



رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب رطاحی  ،مهندسی  ،ساخت و ارجا رد حوزه صنایع زری بنایی،عمران و سازه اه  ،راهسازی و ...
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

وستا دژ آسیا
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل)

پیمان غدير
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل)

مستحکم
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل)

پي برز
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل)

پي برز آزما
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل)

وايون
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل )

ارك سام
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل )

سازه كارون
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل )

رهساز طرح
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل )

شارين اكسون سازه
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل )

انديشگران سپهر آرا
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل )

سورين ايستا بنا
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل )

پرديسان سازه طراحان
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل )

ساو نقش شهرآرا
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل )

صدرا بارسین
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل )

نوين تاوه
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل )

گروه چهار
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل )

برنا سازه تهران
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و ابنیه و راه و پل )
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رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريت ی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب رطاحی  ،مهندسی  ،ساخت و ارجا رد حوزه صنایع زری بنایی،عمران و سازه اه  ،راهسازی و ...
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

آبیاران دشت
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه عمران آب ،فاضالب ،زهکشی و شبکه آبیاری)

بندر پادير
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و آب و فاضالب)

سبز انديش پايش
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و آب و فاضالب)

اركان رهاب
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و آب و فاضالب)

بازآب
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و آب و فاضالب)

مهر آب پااليش
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و آب و فاضالب)

پارس آب تدبیر
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و آب و فاضالب)

بهساز انديشه آريا
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و آب و فاضالب)

مسیر پیمايش
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و آب و فاضالب)

همراه قزل يولساز
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و آب و فاضالب)

پايدار گود ايرانیان
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه ساختمان و سازه و آب و فاضالب)

شهر و انديشه مانا
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه شهرسازی و معماری)

كنگره هنر معماران پارس
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه شهرسازی و معماری)

سازند طرح پرتو
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه نوسازی ،مقاوم سازی و مهندسی زلزله)

عمران صنعت آوا
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه نوسازی ،مقاوم سازی و مهندسی زلزله)

لرزه زمین ابنیه
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه نوسازی ،مقاوم سازی و مهندسی زلزله)

آبا بتن ساحل
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه قطعات و مصالح بتنی )

نیما سهند
(مشاور و مجری پروژه های مهندسی ،طراحی نظارت و ساخت و اجرا  - EPC/در حوزه مصالح و قطعات بتنی )
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رشكت مهندسان مشاور

آرين روش

58
شماره ويرايش:
آخرين ويرايش1399/4/1 :
شماره مـــدركR 110 :

"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب رطاحی  ،مهندسی ،ساخت،نصب و ارجا رد حوزه ربق  ،الکترونیک،تکنولوژی ،شبکه،سخت ازفار،رنم ازفار و ...
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

بهسان الکتريک



( سازنده انواع تجهیزات الکترونیک برای مصارف خانگی و صنعتی )

فن افزار پژوه

 





( سیستم های کنترل صنعتی و ساختار سخت افزاری و نرم افزاری شبکه های جامع )

شايگان شرق طوس



( تولید تجهیزات و برد های الکترونیکی کاربردی در کنترل ابزار دقیق )

هوشمند نمايه

   

( تولید و تحقیق در زمینه تجهیزات الکترونیکی کاربردی در صنعت )

گروه ورزشي المپیک

E D C B A





 



  





   

( طراحی و تولید انواع تجهیزات مکانیکی و ديجیتالی ورزشی )

تلرانس
( تولید ابزار و يراق آالت صنعتی )

سیمای ايران
( تولید و ارايه محصوالت الکترونیکی  -ديجیتالی )

نیما نیکان
( تولید لوستر ،آباژور و روشنايی های تزيینی )

هانا برد ايساتیس
( تولید برد ها و کیت ها کاربردی در صنايع الکترونیکی و ديجیتالی )

رهیاب سازان فالت
( تولید و مونتاژ مکان ياب های جغرافیايی )

مبنا برق البرز
( تولید انواع تابلو برق )

خزر سازان جاويد
( تولید انواع تابلو برق )

بافرتک
( تولید و طراحی سیستم های الکترونیک و قدرت -الکتروتکنیک )

البرز تیما
فرزان اوج فراز
( تولید باالبر های صنعتی کاربردی در کارخانجات و کارگاه های صنعتی )

سهند آوا الکتريک
( تولید المپ های کم مصرف الکتريکی ،لوستر و باالست الکتريکی )

آسمان رهیاب
( تولید انواع آسانسور و پله برقی )

مدبر گستر توان
( طراحی و مهندسی و نصب و اجرای شبکه های هوشمند توزيع و انتقال برق و انرژی الکتريکی )
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"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی







EFQM

SIX-SIGMA

C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
س یستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب رطاحی  ،مهندسی ،ساخت،نصب و ارجا رد حوزه ربق  ،الکترونیک،تکنولوژی ،شبکه،سخت ازفار،رنم ازفار و ...
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

زعیم الکترونیک
( طراحی ،مهندسی ،نصب و اجرا ،مديريت و راهبری ارتباطات مخابراتی و راديويی و الکترونیکی)

هوشمند فراز سرمايه
( طراحی ،مهندسی ،نصب و اجرای شبکه های هوشمند ساختمان )BMS

نور افروز بیستون
( طراحی ،مهندسی ،نصب و اجرای تاسیسات برقی و الکترونیکی و شبکه های مربوطه )

آرمان توربین شريف
( طراحی ،مهندسی ،تولید ،نصب و اجرای توربین های برقی )

آتیه البرز پرنیا
( طراحی ،مهندسی ،تولید ،نصب و اجرای تابلوهای مديريت و توزيع برق )

سانا صنعت كنزا

( طراحی ،مهندسی ،نصب و اجرای سیستم های ارتینگ صنعتی و مهندسی خوردگی در شبکه های انتقال نیرو )

نیرو پرداز انرژی
( طراحی ،مهندسی ،نصب و اجرا ،مديريت و راهبری شبکه های تولید و توزيع برق و انرژی)

ديده بان گستر قائم
( طراحی ،مهندسی ،نصب و اجرا ،مديريت و راهبری سیستمهای پايش محیطی ،امنیتی و محافظتی)

سامانه های نوآوری ارتباطات سینا
( طراحی ،مهندسی ،نصب و اجرا ،مديريت و راهبری ارتباطات مخابراتی و راديويی و الکترونیکی)

آماد كوشای پارسیان
( طراحی ،مهندسی ،نصب و اجرای سیستمهای محافظت الکتريکی و الکترونیکی و )UPS
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"دامنه خدمات مشاوره ،طراحی و مهندسی ،استقرار ،نگهداری ،بهینه سازی و آموزش سیستم های مديريتی ،استاندارد  ،بهبود و تعالی "






A
B
E

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS

ساختار مديريت کیفیت اروپايی

EFQM

SIX-SIGMA






C
D

:

ISO /IATF

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرویی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS 29001

ISO 13485

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی صنایع غذایی /بهداشتی HACCP-ISO22000

زير سیستم های فنی و تکنیک های مهندسی کیفیت

)… ( 5S, Kaizen, COQ, QFD,

چرخه مديريت بهره وری ،مديريت استراتژيک و سیستم ها و استاندارد های خاص

(شرح خدمات)

آموزش های مرتبط با سیستم های مديريتی و استاندارد و همچنین آموزش های فنی و کاربردی متناسب با ساختار محصول ،خدمات و ...

منت
فهرست خب حوزه سازمان اه  ،ارگان اه و نهاداهی انتفاعی و حوزه اهی خاص
موضوع خدمات مشاوره مهندسی و بهبود " آرين روش"

نام سازمان كارفرما



( زمینه فعالیت )

بانک دی

   

( ارايه خدمات بانکی ،پولی ،ارزی ،مالی و اعتباری)

تعاوني شماره يک TBT -
( ارايه خدمات حمل و نقل و جابجايی جاده ای مسافر و توشه ی مسافرتی )

صالح انديشه ايرانیان
( ارايه خدمات محاسباتی ،ارزيابی مالی و امور حسابرسی شرکتی و سازمانی )

سازمان خدمات گردشگری كیش

E D C B A




















 



اداره كل امور مالیاتي شمال تهران







اداره كل امور مالیاتي استان كهگیلويه و بوير احمد







سازمان خدمات موتوری شهرداری كرج





   



( طرح ريزی ،راهبری و ارايه خدمات رفاهی و گردشگری )

سازمان امور مالیاتي شهر تهران
( مديريت و اجرای خدمات ممیزی مالی و امور مالیاتی )
( مديريت و اجرای خدمات ممیزی مالی و امور مالیاتی )
( مديريت و اجرای خدمات ممیزی مالی و امور مالیاتی )
( مديريت و اجرای خدمات موتوری و حمل و نقل)

سازمان مديريت پسماند شهرداری كرج
( مديريت و اجرای خدمات جمع آوری و تفکیک و امحای زباله های شهری و بیمارستانی و صنعتی)

آب منطقه ای سیستان و بلوچستان



( مديريت و اجرای توزيع و انتقال آب به صنايع و منازل )

كشتي راني آرا باختر







    

( ارايه خدمات حمل و نقل دريايی و خدمات کشتیرانی )

مجتمع آموزشي هدف



( ارايه خدمات آموزش و پرورش از پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی )

همیانران خلیج


  



( خدمات حمل و نقل دريايی در حوزه خلیج فارس )

مووسسه رفاه گستر
( ارايه خدمات روانشناختی ،فرهنگی و بلوغ اجتماعی در زمینه های فردی ،صنعتی ،سازمانی)

مجتمع آموزشي سامانه های هوشمند
( ارايه خدمات آموزشی در زمینه فنی و حرفه ای و تخصص های کاربردی)

مجتمع آموزشي پارس راد صنعت
( ارايه خدمات آموزشی در زمینه موضوعات فنی و مهندسی و الکترونیک )

مجتمع تحقیقاتي صبح سعادت



















مجتمع انديشه يونس



( ارايه خدمات فرهنگی  ،آموزشی و مجری منتخب و مجاز دوره های ) ICDL
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(ارايه خدمات مطالعاتی ،تحقیقاتی در زمینه تکنولوژی های نوين و برتر )
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سوابق ارايه خدمات علمي و آموزشي

سرفصل دوره های آموزشی

سرفصل دوره های آموزشی

( متمرکز و غیر متمرکز )

( متمرکز و غیر متمرکز )

مفاهیم ،الزامات و مستند سازی استاندارد سیستم مديريت کیفیت

آشنايی با مفاهیم و ساختار مدل تعالی سازمانی

ممیزی داخلی استاندارد سیستم مديريت کیفیت

خود ارزيابی بر اساس مدل تعالی سازمانی

مفاهیم ،الزامات و مستند سازی استاندارد سیستم مديريت کیفیت

تريیت ارزياب بر اساس مدل تعالی سازمانی

ممیزی داخلی استاندارد سیستم مديريت کیفیت

تدوين اظهار نامه بر اساس مدل تعالی سازمانی

مفاهیم ،الزامات و مستند سازی استاندارد سیستم مديريت کیفیت

طراحی آزمايش ها

ممیزی داخلی استاندارد سیستم مديريت کیفیت

جاری سازی عملکرد کیفی

مفاهیم ،الزامات و مستند سازی استاندارد سیستم مديريت کیفیت

روش های نمونه گیری و کنترل کیفیت آماری

ممیزی داخلی استاندارد سیستم مديريت کیفیت

کنترل فرآيند اماری

مفاهیم ،الزامات و مستند سازی استاندارد سیستم مديريت کیفیت

تجزيه و تحلیل سیستم های اندازه گیری

ممیزی داخلی استاندارد سیستم مديريت کیفیت

هزينه های کیفیت

مفاهیم ،الزامات و مستند سازی استاندارد سیستم مديريت کیفیت

ساماندهی محیط کار

ممیزی داخلی استاندارد سیستم مديريت کیفیت

اثر بخشی تجهیزات

مفاهیم ،الزامات و مستند سازی استاندارد سیستم مديريت کیفیت

طرح ريزی پیشرفته محصول

ممیزی داخلی استاندارد سیستم مديريت کیفیت

فرآيند تکوين محصول

مفاهیم ،الزامات و مستند سازی استاندارد سیستم مديريت زيست محیطی

سنجش رضايت مشتری

ممیزی داخلی استاندارد سیستم مديريت زيست محیطی

مديريت زنجیره تامین

مفاهیم ،الزامات و مستند سازی استاندارد مديريت بهداشت و ايمنی

مهندسی مجدد

ممیزی داخلی استاندارد مديريت بهداشت و ايمنی

به کارگیری کارت امتیاز متوازن

مفاهیم ،الزامات و مستند سازی استاندارد مديريت بهداشت ،ايمنی و محیط زيست

) HSE –MS ( OGP / E&P

مديريت منابع انسانی – سرمايه های انسانی سازمان
HRM

ممیزی داخلی استاندارد مديريت بهداشت ،ايمنی و محیط زيست

محیط پاک و بهداشتی

مفاهیم ،الزامات و مستند سازی استاندارد مديريت پروژه

الزامات بهداشتی و ايمنی مواد غذايی در بیزينس های کوچک

EFQM

ISO 9001

EFQM

ISO 9001

EFQM

ISO/TS 29001

EFQM

ISO/TS 29001

DOE

ISO/IATF

QFD

ISO/IATF

ASP & SQC

ISO/IEC 17025

SPC

ISO/IEC 17025

MSA

ISO/IEC 17020

COQ

ISO/IEC 17020

5S

ISO 13485

OEE

ISO 13485

APQP

ISO 22000

SQA

ISO 22000

ISO 14001

CSM
SCM

ISO 14001

BPR

ISO 45001

BSC

ISO 45001

GMP

) HSE –MS ( OGP / E&P

SFBB
الزامات تولید و بسته بندی و ارايه مواد غذايی در مطابقت با شرع اسالمی
HALAL
اصول و الزامات خدمات و پشتیبانی صنعتی و سازمانی
LOGISTIC

ISO 21500

ممیزی داخلی استاندارد مديريت پروژه
ISO 21500

مفاهیم ،الزامات و مستند سازی سیستم مديريت ريسک سازمانی

ISO 31000
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سوابق ارايه خدمات علمي و آموزشي

سرفصل دوره های آموزشی

سرفصل دوره های آموزشی

( متمرکز و غیر متمرکز )

( متمرکز و غیر متمرکز )

کالیبراسیون عمومی

مديريت بحران و شرايط اضطراری

کارگاه عارضه يابی و شناخت مشکالت و حل خالقانه آنها

مديريت بحران های فنی و تکنولوژی

اندازه گیری و تحلیل بهره وری

مديريت بحران ها و نوسانات انگیزشی

برنامه ريزی برای بهبود و سازماندهی حرکت بهره وری

مديريت بحران ها و نوسانات سرمايه ای

بهره وری سرمايه

مديريت بازار و سرآمدی در تجارت

تکنیک ها و رويکرد های ارتقای بهره وری

مديريت زمان

بهره وری منابع انسانی

مديريت دانش

کاربرد متدولوژی SWOT

مديريت رفتار سازمانی

کارگروهی TEAM WORKING

مديريت بر مبنای ارزش

کنترل پیشرفته پروژه با نرم افزار MSP

مديريت و کنترل تولید

کنترل پیشرفته پروژه با نرم افزار (P3 & P6) PRIMAVERA

مديريت و ممیزی انرژی

تولید ناب

مديريت اجرايی پروژه

اصول تحلیل و بررسی فرآيند

مديريت و مهندسی ارزش

پوکايوکی

مديريت فرآيندهای سازمان

اصول ،مبانی و شرايط استقرار بهبود مبتنی بر شش سیکما

مديريت فرآيندهای سازمان

روش های حل مساله

مديريت تغییرات در سازمان

علت يابی حريق

سازمانهای بدون مرز

مهندسی ايمنی در صنايع و نقش سرپرستی در کاهش حوادث

يکپارچگی دارايی های سازمانی

بررسی حوادث ناشی از کار

هدايت واکنش های بازار در تجارت

ايمنی الکتريسیته

اصول و راهکارهای چابک سازی سازمان

تکنیک های ارزيابی و تحلیل ايمنی

تاثیر متقابل مشکالت سازمانی و خانوادگی

روش های شناسايی و آشنايی با خطرات مواد شیمیايی

طرح ريزی و ايجاد زيرساخت های دستآورد محور در سازمان

جابجايی،حمل و نقل ،و انبارش ايمن مواد شیمیايی خطرناک

تاثیر ايدئولوژی سازمانی در موفقیت سازمان

شناخت آتش ،آتش سوزی و انفجار ،و مقابله با آن

مهندسی الگوهای رفتاری در سازمان

آشنايی با عوامل زيان آور محیط کار

موتورهای تولید انگیزش

راهکارهای هوشمندسازی سازمانی

الگوهای توانمندسازی در حوزه منابع انسانی

پیشگیری از بیماری های مديريتی

کنترل هزينه ها (بدون افت کیفیت)

سازمان چابک

زنجیره تامین منابع سازمان
26
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علم
منت
انم سازمان اهی خب استفاده کننده از " خدمات مشاوره مهندسی بهبود و خدمات ی و آموزشی " آرين روش
آوان طب
آلیاژ كار
آلیاژ ريزان
آذين گستر
آدلران
آموده
آرگاپات
آونگان
آرد البرز
آب و فاضالب استان تهران
آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

آرا باختر
آمیزه طبیعت
آرا پوشش
آزاد فیلتر
آبشار
آذرين البرز
آريا صنعت نوين
آسمان رهیاب
آبیاران دشت
آب و محیط خاورمیانه
آبا بتن ساحل
آلومینیوم صنعت آگرين
ارس پوالد
ابرآوران
ايران صنوبر
ايمن بسپار
ايمن رسانه تیام
ايحا گستر شمال
ابتکار صنعت
اسانس صنعتي
اسانس ايران
ايران كاوه سايپا
انديشه يونس
اورامان پنجره
الکتروساب آريا
اسپادان صنعت
البرز تیما
پالكم
بافرتک
بهینه كاران
به تک
بتن آماده اصفهان
بن قطعه
بسپارمهان
بنیان بافت
بین المللي محصوالت پارس
بهسان الکتريک
بستني طالب
پوشان پرداز
پارس فورجینگ
پارس ماشین
پارس باختر
پیشتازان آزمايشات غیر مخرب

كشتي راني ارا باختر
صنايع نوشانوش
خودروی مهر
پارس سامان
كیک و كلوچه تفتان
صنايع غذايي مايان
خزر سازان جاويد
پتروشیمي برزويه
كارون كاسپین
صنايع شیر كردكوی – ايلوار
ديرند كیمیا
پتروشیمي ايالم
كنترل گاز اكباتان
صنايع شیر محالت  -رايکا
دنا سیستم
پتروشیمي جم
كاربرد صنعت پیشرو
صنايع رب احمر
دقت تکنیک
پتروشیمي زاگرس
كارينا
صنايع زعیم الکترونیک
ذوب ريزان
پااليشگاه گاز مسجد سلیمان
كیان پالستیک
صنايع رنگ ايران و آلمان
رايان نقشه
پااليش قطران ذغالسنگ
كیمیا فرآور
صنايع تجهیزات گاز تامکار
راه ماشین
پااليش سبز
گسترش خدمات صنعتي ايران
صنايع پويا قالب
رباط ماشین
پارسان شیالنه
گوهر صنام گیل
صنايع بسته بندی شیرازه
راديو گرافي صنعتي ايران
پرس ايران
گاتريا
صنايع اسوه وطن
رايان صنعت نسیم
پايا ساز
گاما راد
صنايع سرآور همدانیان
راوندان باختر
پاك برنز
گروه صنعتي راد كاردان
صنايع تولیدی نظری
رنگ روناس
پايا ساز
گرگان زمین
صنايع كابین پالس
روز نوش غرب
پايدار گود ايرانیان
گروه معادن آرين
صالح انديشه ايرانیان
رستوران آبیدر
پیمان غدير
گروه كارخانجات ساران
صدر ايران
رستوران تركیه ای اويا
پويش پارت
گروه تولیدی سان
طرح و انديشه
رستوران توتي فروتي
پیشرو قالب سیمین
گروه مهندسي سايپا يدك
طرح گستر تکانه
راهساز بنیان پايدار
پوالد گستران آريا
گروه ورزشي المپیک
طب پالستیک
راهوار گستران پارت
پیگیر
گوگسل
طرح و سازه سپهر
رهیاب سازان فالت
پلیمر سواد كوه
گروه تولیدی گام
فارست مبل
سیستم های صندلي پارس
پیشگامان تهران گستر
النیز
فالق صنعت
ساراول
پیشگامان بهینه ساز
لنت ترمز و كالچ سبز تهران
فیلتر وفا
سازيران
پايش سالمت كاسپین
سازمان امور مالیاتي شهر تهران
مارو صنعت
فنون افزار ماد
پي چین
سازمان امور مالیاتي شمال تهران
ماندانا شیمي
فر فوالد سازان
پويا سنجش
سازمان امور مالیاتي ياسوج
ماشین سازی پارس
فالیزان تصفیه
تولید نیروی برق دماوند
سازمان خدمات موتوری شهرداری
مارپیچ باختر
فنون افزار ماد
توسعه بهین گستر
سازمان مديريت پسماند شهرداری
مبنا برق البرز
فراساحل اطلس
تهران ری سحر
متحدان سحر
فرآفرينان فن " فافکو "
سپهر افروز شیمي
تبد
فرآورده های لبني شیر شمال " ريواس"
مشاوران ايران صنام
سیمان هگمتانه
تهران لنت
مركز صادرات عسل
فرآورده های لبني دوكا
سیما فر ساز
تکنیک قالب
مجتمع آموزشي هدف
فن افزار پژوه
سینا سما سار
تعاوني صنايع آبکاری ايران
مجتمع آموزشي پارس راد صنعت
فرزان اوج فراز
سیمای ايران
تجهیز تونل جوان
مجتمع آموزشي سامانه های هوشمند
فوالد وارنا
سبالن شیر آبادگان
تکنیک قالب
مجتمع شیالتي كیانیان شمال
قنادی طباطبايي
سهند آوا الکتريک
تصفیه شکر تهران
مجتمع كشاورزی آويژه سبز
كشت و ابزار كار
سبالن بخار
تدبیر گسترش شرق
مجتمع تحقیقاتي صبح سعادت
كاوشیار آريا
سبک ساز سبالن
تولیدی روژانو
مجتمع صنعتي قائم اراك
كیترينگ خاتون
سردخانه پنگوئن
تندر افزار امین
مجتمع كارخاتجات مهماندوست
كیترينگ میزبان برتر
سپاس سبز پارسه
تکل طاليي
مجتمع تولیدی نام نیک " كیک آشنا"
كیترينگ كشتیراني
ستاره نیرو گستر آريا
تاكا
مووسسه رفاه گستر
كیترينگ هواپیمايي تابان
سیمینه روی
تلرانس
میهن سازان
كوهینکوه
سامان پالك
تولید ادوات كشاورزی سندان
میکرونیزه غرب
كنترل گاز اكباتان
سیروان شیمي
توسعه ايمني مهام
نانک
كیمیا نشان تاك
سازند طرح پرتو
تعاوني پارسیان
نارگان
كیسال
سبز انديش پايش
ثمین عدالت
نوساز صنايع امین
كهريز سازان
سامانه های ارتباطات سینا
جهان صنعت ايرانیان
نصیر لوازم
كومه كاوان
شايگان شرق طوس
جم ايران فرآيند
نمايندگي های ايران خودرو
كشت و صنعت جیرفت
شالي كوبي دانه به دانه
جهان كشت سینا
نخل باراني پرديس
كشت و صنعت پارسماد
شیر پگاه خراسان
جهان گسترش تجارت
هپکو – تتا
كشت و صنعت مهرآفريد مانا
شهدان رطب
جام دارو
هوشمند نمايه
كشاورزی پیوند كشت زرند
شهد يکتا قند خراسان
چرم مصنوعي زنجان
هانا برد ايساتیس
كمک رسان
شاهین شیال
چراغ دانش
هلي اوج
كاال رسان برتر آسیا
شهر و انديشه مانا
خشت آمرود
همیانران خلیج
كیفیت انديشان جهان نگار
شارين اكسون سازه
خودرو سوپاپ
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