شرکت فنی و مهندسی آراد با تکیه بر سالها تجربه در صنایع مختلف و با بهرهگیری از استانداردهای معتبر ،استفاده از
تحلیلهای دقیق و بکارگیری از جدیدترین روشهای بهینهسازی ،قصد دارد تا نگاهی نو در حوزه ی طراحی ،تحلیل ،ساخت
و تأمین تجهیزات صنعتی و اجرای سیستمهای اتوماسیون صنعتی ارائه نماید.
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معرفی آراد

شرکت تأمین پیشرو ابزار آراد با استفاده از فارغالتحصیالن
برتر دانشگاههای کشور ،که هر یک دارای تجربیات صنعتی
مختلفی در حوزه تخصصی خود میباشند این توانایی را
دارد که با توجه به نیازهای صنعت کشور در حوزه طراحی،
تحلیل و ساخت تجهیزات صنعتی و سیستم های اتوماسیون
صنعتی خدماتی متمایز ارائه دهد .در حال حاضر شرکت در
چهار حوزه مستقل زیر فعالیت می کند:
* تهیهشناسنامهفنیقطعاتو انجامتحلیلهایپیشرفته
مهندسی معکوس قطعات صنعتی با دقت باال
* تأمین ،طراحی و اجرای تابلو برق های صنعتی
* مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی

معرفیتیممهندسی

نیروی انسانی حرفه ای بزرگ ترین سرمایه

تیم مهندسی شرکت متشکل از فارغالتحصیالن برتر
دانشگاههای صنعتی کشور بوده که هر یک دارای تجربیات
صنعتی مختلفی در حوزه تخصصی خود میباشند .این تیم
مهندسی شامل تخصصهایی در زمینههای زیر است:
تبدیل انرژی و بهینه سازی انرژی
تحلیل تنش و ارتعاشات
آنالیز جریان سیال و انتقال حرارت
تکنولوژی ساخت و ماشین کاری پیشرفته
High-Performance Computing

کنترل و مدیریت پروژه
تابلوهاي الكتريكال و کنترلی صنعتي و ساختماني
تنظيم و كاليبراسيون تجهيزات برق و ابزاردقيق
طراحی و مهندسی معکوس بردهاي الکترونیکي
سيستم هاي مركز داده ()DATA CENTER
طراحی و اجرای پست هاي توزيع

منابع و امکانات آراد

شرکت آراد با بهرهگیری از تیم فنی مهندسی متخصص و
مشاوران مجرب و امکانات زیر خدمات قابل اطمینانی را
برای مشتریان خود فراهم آورده است:
استفاده از استانداردهای معتبر ،مقاالت و آخرین
دستاوردهای علمی روز دنیا در تحلیل ها و طراحی ها
استفاده از جدیدترین ابزار تحلیلهای سیاالتی ،تنشی و
ارتعاشاتی با استفاده از قوی ترین نرم افزارهای تحلیل
و شبیه سازی
استفاده از آزمایشگاههای مجهز در زمینه تست
تجهیزات و قطعات مکانیکی
استفاده از آزمایشگاههای مجهز در زمینه تست
تجهیزات و قطعات الكتريكال و ابزاردقيق
استفاده از کارگاه های مجهز و نیروهای متخصص فنی و
اپراتورهای حرفه ای در فرآیند ماشین کاری
دسترسی به کامپیوترهای با قدرت پردازش باال

آموزش

رکن اساسی در پیشرفت

شرکت تأمین پیشرو ابزار آراد همواره بر اهمیت آموزش
نیروی انسانی متخصص بر اساس استانداردهای به روز
تاکید دارد .به همین دلیل آمادگی خود را جهت همکاری
با واحدهای منابع انسانی و آموزش صنایع بزرگی مانند
معادن ،فوالد و  ...جهت برگزاری دوره های تخصصی در
زمینه های فعالیت آراد اعالم می دارد.

برخی از خدمات آراد
تفکر راهبردی مدیران آراد همواره در جهت حضور فعال درسطح بازار های منطقه و بین المللی بوده است .لذا به جهت تحقق
این امر ،ارائه خدمات متنوع در باالترین سطح و همچنین همکاری نزدیک با شرکت های همکار در خصوص ارائه راه حل ها و
خدمات مناسب ،هم راستا با سطوح بین المللی مد نظرقرار گرفته است .برخی از مهم ترین خدمات آراد به شرح زیر می باشند:

تهیه شناسنامه فنی قطعات
اندازه گیری و نقشه برداری از قطعات با
دستگاه  CMMو .VMM

تحلیل و شبیه سازی های پیشرفته
استفاده از پیشرفته ترین آزمایشگاه های
محاسباتی و سوپرکامپیوترهای کشور.

ساخت و ماشین کاری قطعات با دقت باال
ماشین کاری با دستگاه های( CNC :تراش
و فرز) ،وایرکات ،سوپردریل ،اسپارک و . ...

طراحی و ساخت تابلو برق های صنعتی
انتخاب تجهيزات منطبق بر استاندارهاي

ساخت وكاليبراسيونتجهيزاتابزاردقيق
کالیبراسیون انواع تجهیزات ابزار دقیق،
ترنسمیتر های دما ،فشار ،سطح و FLOW

مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی
طراحی ،ساخت و مهندسی معکوس
بردهای الکترونیکی دیجیتال و آنالوگ

 IEC,IEEE,API,ASME,ANSIو … .

تأمین قطعات و تجهیزات از شرکت های معتبر داخلی و خارجی
عالوه بر ارائه خدمات در حوزه های فنی و مهندسی
گسترش خدمات در زمینه واردات ،توزیع و تأمین
تجهیزات صنعتی از دیگر اهداف شرکت آراد از ابتدای
شکل گیری محسوب می شود که درحال حاضر ،به
واسطه ارتباطات برقرار شده با شرکت های بزرگ تولید
کننده محصوالت صنعتی در نقاط مختلف جهان ،شرکت
آراد قادر به تأمین تجهیزات مورد نظر واحدهای صنعتی
و خدماتی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت مذکور
می باشد.
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