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TÜV )توف(

  TÜV NORD تشكيل گروه
در بازه زماني سال هاي 1873- 1869 سازمان هاي 

  RWTÜV e.V.  
TÜV Nord e.V.  

 TÜV Thüringen e.V.  
  .TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt e.V تاسيس شدند.

 سـازمان هاي مذكور به منظور اسـتفاده گسـترده از توانمندي هاي تخصصي و نيز ترويج خدمات در سـطح بين المللي، گروه
 TÜV NORD را شـكل داده انـد و خدمـات ايـن گروه در سـطوح عملياتي در سراسـر دنيا تحت نـام و آرمTÜV NORD

مي گردند. ارائـه 
 TÜV NORD با توسـعه سـازمان و گسـترش دامنـه فعاليت ها در حوزه هـای معدنی و هوافضـا و فناوری اطالعات گـروه
اعضای جديد DMT, ATN (Alter Technology TÜV NORD)  و TÜV IT را با پيشـينه بسـيار موجه در سـال های اخير 

بـه گروه خـود اضافه نموده اسـت.

 Technischer Überwachungs-Verein نامـی آشـنا در صنعت و تجارت بين المللی، اختصار سـه كلمـه آلمانـي TÜV
بـه معنـي “اتحاديه بازرسـي و پايش فني” مي باشـد.

آرم TÜV يـك آرم ثبـت شـده تحـت حفاظـت بين المللـي اسـت و فقط شـركت هايي اجـازه دارند ايـن نام را اسـتفاده 
كننـد كـه مطابق با ضوابـط اتحاديـه توف هـاي آلمـان (Verein deutscher TÜV) حداقل 25 درصد سـهام آن ها متعلق 

بـه يكـي از  TÜVهاي ثبت شـده در آلمان باشـد.
فهرست اين شركت ها در سايتwww.vdtev.de  تحت عنوان اعضا Mitglieder قابل رويت است.

در اواخـر قـرن نـوزده ميـالدي و در مسـير صنعتي شـدن كشـور آلمـان، سـازمان هايي در فدرال هـا و يا مناطـق متفاوت 
ايـن كشـور بـه منظور كنتـرل و تضمين كيفيـت محصوالت صنعتـي و پايـش در زمينه هاي مختلف فني تشـكيل شـدند.
پديـد آمـدن اين سـازمان ها بـر پايه بكارگيـري دانش و تخصص موجـود در صنايع و ايجاد سـاختارهاي معيـن به منظور 

بازرسـي و پايـش بـه صورت شـخص ثالث و بي طرف، بوده اسـت.
سـازمان هايي كـه بـا عنـوان TÜV در فدرال هـاي مختلف آلمان بـه وجود آمده اند،  با پيشـوند يا پسـوند مرتبـط با منطقه 

خـود در آلمـان نام گـذاري شـده و به صورت شـخصيت هاي مسـتقل حقوقي در مناطـق مختلف آلمان ثبت شـده اند.
سـازمان هاي TÜV بـا تشـكيل گروه هـاي كاري معيـن بـا ذكـر دقيـق پيشـوند يـا پسـوند هولدينگ هـای بين المللـی با 

رعايـت ضوابـط بهره گيـری از آرم ثبـت شـده بين المللـی TÜV عمـل می نماينـد.



 TÜV  NORD ارائه خدمات متفاوت در شبكه بين المللي هولدينگ

www.tuev-nord-group.de
www.tuev-nord.de

TÜV NORD GROUP: WORLDWIDE ACTIVITIES

٢

Operating in more than 90 countries with 160 companies

International Companies
Projects

ساختار كالن سازماني گروه  TÜV NORD به شكل زير مي باشد.

170



 

 )TÜV NORD Iran( گروه توف نُورد ايران

گروه TÜV NORD Iran فعاليت هاي خود را با نام RWTÜV Iran از ارديبهشت 1377 در ايران آغاز نموده است و بر اساس 
توانمندي ها و صالحيت هاي تخصصي موجود در اين شــركت و ساير اعضاي هولدينگ TÜV NORD خدمات خود را در 

هفت بخش كسب و كار (Business Unit) مستقل كه در دو شخصيت حقوقي سازمان دهي شده اند، ارائه مي نمايند. 
شخصيت هاي حقوقي اشاره شده عبارتند از:

      شــركت مشاركتی توف نُورد ايران (.TÜV NORD Iran Joint Venture Co) كه با مشاركت شركت TÜV NORD و 
طرف ايراني مطابق با ضوابط جمهوري اسالمي ايران در تهران در سال 1378 به ثبت رسيده است.

     شــركت آكادمی توف ايران – آلمان (TÜV Academy Iran-Germany) كه به عنوان يك شركت وابسته تمامًا متعلق 
به شركت توف نُورد ايران بوده و مطابق با ضوابط جمهوري اسالمي ايران در تهران در سال 1381 به ثبت رسيده است. 

TÜV NORD Iran ساختارگروه

خدمات صدور گواهينامه بازرسی فنی

فناوری و مهندسی معدن

آكادمی توف ايران - آلمان

پروژه های آموزش
بهبود عملكرد

فناوری اطالعات

مديريت دارايی های 
مديريت ريسكفيزيكی

فناوری ريلی

محيط زيست انرژی

مديريت طرح ها 
و پروژه ها

خدمات صنعتی مديريت و پشتيباني



(Certification) صدور گواهينامه   
 (Technical Inspection) بازرسی فنی   

 (Industrial Services) خدمات صنعتي   
 (Mining Technology & Engineering) فناوری و مهندسی معدن   

 (Information Technology) فناوري اطالعات   
 (Training)آموزش   

 (Performance Improvement Projects) مديريت و اجرای پروژه های بهبود عملكرد   

• پروژه هاي بازرسي فني 
• بازرسي تجهيزات حمل و نقل 

  (Product Conformity Assessment) ارزيابي انطباق محصول •
CNG بازرسي هاي مرتبط با •

(Homologation) ارزيابی انطباق در صنايع خودرو •
• بازرسی كيفيت ساختمان  

•  بازرسی مرتبط با مقاوم سازی و بهسازی 
•  ارزيابی ايمنی و تحليل های فنی ساختمان ها و سازه ها 

•  بازرسي كيفيت براي بيمه ساختمان 
• نظارت عاليه و كارگاهي 

• مشاوره فنی/ مهندسی معدن 
• بهره برداری

• مطالعه امكان سنجی
• بستن و احيا معدن

•  اكتشاف
•  بازرسی معدن

• فرآوری مواد معدنی

• ارزيابی امنيت فناوری اطالعات  
• امنيت سايبری

• امنيت پرداخت
• ارزيابی كيفی فناوری اطالعات 

• مميزی استانداردهای عمومی سيستم مديريت 
• مميزی استانداردهای سيستم مديريت صنفی/ تخصصی

• مميزی استانداردهای پشتيبان / راهنمای سيستم مديريت 
• ارزيابی و تاييد صالحيت های فردی مرجع برای افراد

• مميزی / ارزيابی شخص دوم
• مميزی كيفيت خدمات  

(Asset Integrity Management - AIM) مديريت يكپارچگي دارايي •
  (Dependability Management) مديريت قابليت اعتماد  •

• مديريت / ارزيابی / مهندسی ريسك 
• مميزي / بازرسی / مهندسي انرژي

 (Energy Audit / Inspection / Engineering) 
 (Environment Affairs) امور محيط زيست •

  (Railway Technology) فناوری ريلی •
• مديريت طرح ها و پروژه ها

• برنامه ريزي جامع سازماني
• تعالي سازماني 

• مهندسی عملكرد
 (ISO 17025, ISO 15189,) خدمات مرتبط با آزمايشگاه ها •

 (SIX SIGMA) شش سيگما •
(Benchmarking) ترازيابي/ الگوبرداري •

• مهندسي ارزش و بهره وري
• مديريت پروژه

بازرسي فنی
 TECHNICAL INSPECTION

فناوری و مهندسی معدن 
 TECHNICAL INSPECTION

فناوري اطالعات
 INFORMATION TECHNOLOGY

صدور گواهينامه سيستم
SYSTEM CERTIFICATION

خدمات صنعتی
INDUSTRIAL SERVICES

مديريت و اجراي پروژه هاي بهبود عملكرد
 PERFORMANCE IMPROVEMENT PROJECTS



      صدورگواهينامه سيستم
(System Certification)    

پديد آمدن الزامات متفاوت صنفي، تجاري و بين المللي، استانداردهاي گوناگون 
براي عملكردها و معيارهاي فرآيندها و همچنين ساماندهي سيستم هاي مديريتي 
فرهنگ  گسترش  باعث  موضوع  اين  مي شوند.  تدوين  متفاوت  رويكردهاي  با 

ارزيابي/ مميزي فرآيندها و سيستم ها و صدور گواهينامه براي آن ها مي گردد.
در  كه  هستند  حقوقي  مستقل  سازمان هاي  گواهينامه،  صادركننده  سازمان هاي 
 / اقتصادي  بر حسب گسترش هاي  و  تاسيس گرديده اند  دنيا  نقاط مختلف در 
تجاري مناطق عملياتي متفاوتي را تعريف نموده و با بوجود آوردن شعبات و 

سازمان هاي وابسته، به صورت بين المللي فعاليت مي نمايند.
خدمات صدور گواهينامه براي سيستم ها، محصوالت و افراد يكي از محورهاي 

اصلي فعاليت هاي بين المللي هولدينگ TÜV NORD مي باشد.

TÜV NORD CERT 
شركت صدور گواهينامهTÜV NORD CERT ، يك تشكل 
حقوقي در هـولدينگ بين الملليTÜV NORD  است كه 
فعاليت ها و ضوابط مرتبط با خدمات صدور گواهينامه در 
سازمان هايي كه تحت آرمTÜV NORD  اين خدمات را 

ارائه مي نمايند، هماهنگ مي كند.
شركت TÜV NORD CERT فراهم آورنده اعتباردهي هاي بين المللي به صورت 
نيز تضمين كننده ضوابط احراز صالحيت براي انجام خدمات  تمركز يافته و 
صدور گواهينامه در ديسيپلين هاي متفاوت در هولدينگ  TÜV NORDمي باشد. 
بخش صدور گواهينامه شركت TÜV NORD Iran خدمات خود را در مباحث 

متفاوت صدور گواهينامه ارائه مي نمايد.

 ACCREDITATION 
در اغلب ديسيپلين هاي صدور گواهينامه، نياز به انجام اعتباردهي از سوي نهادهاي 
اعتباردهي صنفي يا نهادهاي ملي اعتباردهي كه در اتصال با »مجمع بين المللي 

اعتباردهي (IAF) « مي باشند،  وجود دارد.
جمله  از  متفاوت  درموضوعات  TÜV NORD براي صدورگواهينامه  هولدينگ 
افراد، از نهادهاي ملي  در موضوع صدور گواهينامه هاي سيستم هاي مديريتي و 
اعتباردهي كشورهاي مختلف و نهادهاي اعتباردهي بين المللي صنفي اعتبارنامه 
  DAkkS مراجع  اين  معروف ترين  و  قديمي ترين  كه  نموده است  دريافت 
سوئيس،   SAS آمريكا،   ANSI-RAB انگلستان،   UKAS هلند،   RvA ،آلمان
چك،  CAI مالزی،   Standard Malaysia لهستان،   PCA  TurkAkتركيه، 
 APMG International ، IRIS Certification (IMC) ، SAAS ، SEDEX

انگلستان،SAI و IATF ، FSC ، MSC  مي باشند. 

،



همچنين شركت TÜV NORD Iran  موفق گرديده كه در ادامه تمديد اعتبارنامه از نظام تاييد صالحيت ايران (IAS) و با شكل گيری 
مركز ملی اعتباربخشی ايران (NASI) در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران، به عنوان اولين مرجع صدور گواهينامه از اين 

نهاد نيز اعتبارنامه دريافت نمايد.

  فرآيند عمومی صدورگواهينامه
خدمات صدور گواهينامه شركت TÜV NORD Iran  در اغلب حوزه های استانداردهای مديريت، موفق به اعتباربخشی مستقيم 
از نهاد اعتباربخشی آلمان DAkkS گرديده و عالوه بر آن از طرف مركز تاييد صالحيت ملی ايران NACI نيز اعتباربخشی شده 
است. با پذيرش اين اعتباربخشی ها، خدمات صدور گواهينامه TÜV NORD Iran  تحت نظارت های بين المللی و ملی قرار دارد. 
مميزي صدور گواهينامه سيستم هاي مديريتي عمومًا در دو مرحله صورت مي پذيرد. مرحله 1 شامل ارزيابي مستندات و 
تشخيص آمادگي سيستم براي انجام مميزي صدور گواهينامه در مرحله 2 مي باشد. در صورت موفقيت در مميزي صدور 

گواهينامه، براي سازمان متقاضي گواهينامه مربوطه عمومًا با اعتبار 3 ساله صادر مي گردد.
در مدت اين 3 سال مميزي هاي مراقبتي (Surveillance Audit) جهت اطمينان از عملكرد سيستم و اثربخش بودن آن انجام 
مي پذيرد. اين مميزي ها مي تواند به صورت انتخابي ساالنه )جمعاً دو بار در مدت اعتبار گواهينامه( يا شش ماهه )جمعاً پنج بار 

در مدت اعتبار گواهينامه( انجام پذيرد.
به عنوان يك مورد انتخابي مي تواند مميزي مقدماتي (Pre-Audit) در سازمان انجام شود. فرآيند مميزي مقدماتي به گونه اي 
است كه با بررسي ساختارها و چارچوب هاي سيستم، تدوين گزارشي از موارد الزامي و توصيه هايي براي بهبود امكان پذير 
مي گردد. بدين ترتيب سازمان متقاضي اطمينان بيشتري نسبت به سيستم استقرار يافته پيش از انجام مميزي صدور گواهينامه 

خواهد داشت.



 خدمات صدور گواهينامه 

مميزی استانداردهاي عمومي مديريت

  ISO 9001
  ISO 55001
  ISO 14001
  ISO 10666
  OHSAS 18001
  ISO 14031
  ISO 27001
  IMS (Integrated Management Systems)
  HSE-MS (Health, Safety& Environment- 
Management System)

  SA 8000 
  ISO 22301
  ISO 21500
  ISO 31000
  Other Management System Standards

  مميزی استانداردهاي صنفي / تخصصي
 

  SO/TS 16949
  ISO 29990
  ISO/TS 29001
  ISO 22000/Fssc 22000
  ISO 39001
  ISO 29990
  ISO/IEC 20000
  IRIS
  EN 9100
  ISO 28000
  ISO 3834
  Other Management System Standards

  مميزی استانداردهاي پشتيبان-راهنما

  ISO 10001, 10002, 10003, ISO10004
  ISO 10014
  ISO 10012
  ISO 10013
  ISO 10006
  ISO 10015
  Suggestion System
  IWA Series
  Other conformity Approvals

مميزی استانداردهاي مرجع براي افراد

  SCC سطح مديران
  SCC سطح كاركنان
مديران كيفيت  

مميزی شخص دوم
 مميزی زنجيره های تامين  
ارزيابی انطباق شرايط خوب ساخت واردكنندگان  
 (VFSC)  صدور گواهينامه فروش ديواری  
   BSCI / SEDEX / SMETA 

مميزی كيفيت خدمات
  Certified Call Centers 
  Certified Service Quality
  Certified Customer Satisfaction 

خدمات صدور گواهينامه در حوزه هاي زير ارائه مي شوند:

 contractoffice@tuvnordiran.com :پست الكترونيكي



(Technical Inspection) بازرسي فنی  
 پروژه های بازرسی فنی 

 TÜV NORD Iran خدمات مرتبط با پروژه هاي بازرســی فنی در شركت
با پشــتيبانی فنی و تخصصی ســازمان مادر )هولدينگTÜV NORD ( در 
آلمان و كارشناسان مجرب در صنايع نفت، گاز، پتروشيمی و نيروگاه ها در 

محورهای زير ارائه می شوند:
(Shop Inspection) بازرسی فنی حين ساخت تجهيزات  

(Site Inspection) بازرسی فنی حين ساخت پروژه ها  
  بازرسی كاال و بازرسی قبل از حمل

(Cargo Inspection & Pre –Shipment Inspection) 
(In-Service Inspection) بازرسی فنی تاسيسات در حال بهره برداری  

  طراحی و پايش سيستم های حفاظت كاتدی و كنترل خوردگي
(Cathodic Protection & Corrosion Control Systems)

(NDT) آزمايش های غيرمخرب  

  ارزيابی انطباق محصول
 (Product Conformity Assessment)

ارزيابي انطباق محصول به منظور اثبات ادعای پديدآورنده محصول در مورد 
انطباق كليه فرايندهای طراحی و ساخت محصول بر اساس استانداردهای 
مرتبط و صدور گواهينامه انطباق محصول انجام مي گردد. مراحل ارزيابی و 

صدور گواهينامه عبارتند از:
  ارزيابي مستندات فني محصول 

  ارزيابي مقدماتي فرآيندهاي توليد/ كنترل كيفيت سازمان
  بازرسي و آزمايش محصول

  تعيين اقدامات اصالحي )در صورت نياز(
  ارزيابي نهائي فرآيندهاي توليد / كنترل كيفيت سازمان و صدور گواهينامه

انطبــاق محصول و يــا تاييد نوعي محصــول(Type Approval)  نيز در 
ديســيپلين هاي مشــخص بر اســاس نمونه محصول ارائه شده از سوي 

پديدآورنده محصول، قابل انجام مي با شد.

pca@tuvnordiran.com :پست الكترونيكي



 بازرسي تجهيزات جابجايی
 (Material Handling / lifting Equipment)

TÜV NORD Iran خدمات بازرسی و صدور گواهينامه سالمت تجهيزات و 
ماشين آالت زير را ارائه می دهد:

  انواع جرثقيل های سقفی، متحرک و برجی
  تجهيــزات باالبرنــده، مانند آسانســورهای باربر و نفربــر، و باالبرهای 

الكترومكانيكی و هيدرومكانيكی
  ليفت تراک ها 

  نوار نقاله ها
  تله كابين ها 

  سازه های پرنده و دستگاه های چرخشی مانند تجهيزات مربوط به شهربازی ها 
    ماشين آالت سنگين معدنی و راهسازی مانند لودر، بولدزر، گريدر و بيل مكانيكی و . . .

 خدمات بازرسی پيش نياز دريافت گواهينامه سيستم ايمنی 
  (OHSASA 18001) و بهداشت شغلی

بازرسی و صدور گواهينامه ســالمت برای كليه تجهيزاتی كه بايد از صحت 
كاركرد و ايمنی آن ها اطمينان حاصل شود، مانند:

  ظروف تحت فشار و مخازن ذخيره
  ليفت تراک ها، جرثقيل ها، آسانسورها و باالبرهای صنعتی 

  مبدل های حرارتی، بويلرها و كوره ها

CNG بازرسی هاي مرتبط با  
خدمات قابل ارائه در اين زمينه شامل بازرسی، نظارت، كنترل و تاييد موارد زير می باشد:

CNG بازرسی انواع مخازن  
 (Type Approval) تاييد نوع  

 Batch Test نظارت بر توليد و صدور گواهی  
CNG انواع بازرسی و صدور گواهينامه برای كيت تبديل  

  بازرسی، كنترل و تائيد گازسوز كردن )دوگانه سوز كردن( خودروها 
CNG بازرسی و تائيد كارگاه  های تبديل  

(Homologation) ارزيابی انطباق در صنايع خودروسازی   
انجام تســت های مرتبط با Homologation و صدور گواهينامه های نشــان 
 E و در همــكاری با نهادهای اعتباردهی اروپای متحد، با همكاری ســازمان

 TÜV NORD Mobility در آلمــان به عنــوان مرجع دارای صالحيت انجام 
می گردد و شامل موارد زير می باشد:

  ارائه خدمات  E-Marking برای قطعات / مجموعه های خودرو / خودرو  
  انجام آزمون ها و صــدور گواهينامه های ارزيابی انطباق در صنعت خودرو 

 GSO و UN / ECE مبتنی بر استانداردهای
  تاييد نوع )Type Approval( در صنايع خودرو

homologation@tuvnordiran.com :پست الكترونيكي



  انجام آزمون های مرتبط و صــدور گواهينامه برای 
تجهيزاتی كه در محيط های با پتانسيل انفجار استفاده 

  (ATEX CERTIFICATE) می شوند
TÜV NORD Iran به عنوان مرجع صالحيت دار صدور گواهينامه به شماره 
0044 آمادگی انجام كليه بازرسی ها و آزمون ها جهت صدور گواهينامه های 

ضد انفجار را دارد.
انجام آزمون های مرتبط و صدور گواهينامه CE جهت صادرات محصوالت 

به اتحاديه اروپا

  خدمات پيشــرفته بازرسی و آزمون هاي غيرمخرب 
 (Advanced NDT)

 TÜV NORD Iran عالوه بر امكانات آزمون های غيرمخرب عمومی، شركت 
جهت پاسخگويی به نيازهای بازرسی و ارزيابی وضعيت تجهيزات مشتريان 
خود با امكانات گسترده بازرســی و آزمون های غيرمخرب پيشرفته، آماده 

ارائه خدمات زير مي باشد:

•  Digital Radiography
•  UT Corrosion Mapping and Thickness Measurement
•  Eddy Current Tubular Inspection Services
•  Phased Array UT
•  High Sensitivity MFL Scanners
•  Time of Flight Diffraction (TOFD)
•  Acoustic Emission
•  Long Range / Guided wave UT
•  Infrared Thermography
•  Automated Ultrasonic Testing
•  Positive Material Identification (PMI)
•  IRIS- Internal Rotary Inspection System

inspection@tuvnordiran.com :پست الكترونيكي

  بازرسی ساختمان و سازه هاي ويژه 

شركت TÜV NORD Iran بر اساس روش هــــای اجــرايی و ضـوابط 
هولدينــگ TÜV NORD، در پيروي از معيارهاي مشــخص شــده در 
استانداردها، آئين نامه ها، ضوابط مباحث و مقررات ملی ساختمان، مصوب 

كشور جمهوری اسالمی ايران، ارائه می گردند.
اين بازرســی پوشش دهنده انواع بازرســي كيفيت در تمامي فعاليت های 
طراحی و محاسبات، حين ســاخت در پروژه هاي عمراني مي باشد و براي 

ساختمان و يا سازه موضوع پروژه، »گواهينامه انطباق« صادر می گردد.



  بازرسی مرتبط با مقاوم سازی و بهسازی 
پس از اجرای موفقيت آميز طرح مقاوم سازي ساختمان بر اساس معيارهای 
توافق شده با ذی نفعان، گواهينامه »بهسازی ساختمان« برای ساختمان مورد 

نظر، صادر می گردد. 

   ارزيابی ايمنی و تحليل های فنی ساختمان ها و سازه ها 
اين خدمات به منظور ارزيابي عملكردهای متفاوت يك ساختمان در ارتباط 
با مباحث متفاوت مهندسی، ايمني و قابليت اطميناني در ساختمان ها و سازه ها 
ارائه می گردد، اين خدمات شــامل: كنترل ميــزان آلودگی صوتی، تحليل 
ارزش گذاری ساختمان، حفاظت در مقابل حريق و انفجار، ارزيابی سيستم های 
هوشمند، بازرسی آسانسورها، سيستم های انتقال و جابجايی، در هاي اتوماتيك، 
بازرســی جرثقيل ها، نوارهای نقاله، سيستم های انبارش، بازرسی سيستم های 

تهويه مطبوع، بهداشت هوا و صدور شناسنامه انرژي ساختمان مي گردد.

  بازرسي كيفيت براي بيمه ساختمان 
شــركتTÜV NORD Iran  بر پايه بيمه هاي رايج در ســطح بين الملل و 
با همفكري هاي انجام شده با ســازمان هاي بيمه گر، دست اندركاران بخش 
مســكن، خدمات زير را در ارتباط با بيمه ســاختمان و ســازه هاي ويژه، 

طرح ريزي نموده و ارائه مي نمايد: 
  ارزيابي ريسك و تهيه گزارش براي شركت های بيمه 

  انجام بازرســي هاي كيفيت، تحليل هاي مورد نيــاز و ارائه گزارش به 
شركت های بيمه و ذي نفعان بيمه نامه ها در مراحل متفاوت ساخت

  ارائه كليه خدمات بازرســي كيفيت در مراحل ســاخت در همراهي با 
شركت های بيمه 

  ارزيابی هاي مرتبط با اســتحكام و مقاومت بنا و ارائه تحليل های الزم به 
شركت های بيمه برای بيمه ساختمان

عالوه بــر خدمات فوق، شــركت TÜV NORD Iran بــا بهره گيري از 
توانمندي هاي موجود، خدمات زير را در پروژه هاي ســاختماني و عمراني 

در دستور كار خود قرار داده است: 

  نظارت عاليه و كارگاهي 
  مديريت طرح هاي و پروژه ها 

  ارائه ساز و كارهاي مرتبط با HSE در پروژه ها
  ارزيابی ساختمان ها بر اساس الگوهای معماری پايدار. 

 building-eng@tuvnordiran.com :پست الكترونيكي
 



(Industrial Services) خدمات صنعتی  
  مديريت يكپارچگي دارايي 

(Asset Integrity Management -AIM)
يكپارچگي، ايمني و قابليــت اطمينان مهمترين چالش هاي روبروي 
مديران و گردانندگان يك ســايت صنعتي مي باشند. اولين هدف از 
مديريت يكپارچگي دارايی  (AIM) برقراري و حفظ آن ها در شرايط 
مناسب براي كار (FFS) همراه با افزايش عمر مفيد آن ها با كاركردي 
مطمئن، ايمن و با كمترين هزينه مي باشد. يكپارچگي دارايي هنگامي 
برقرار است كه تركيب احتمال تخريب و نتايج حاصل از اين تخريب 
كمترين مخاطره ممكن را براي افراد، محيط و همچنين صاحبان آن 

ايجاد نمايد.
 assetintegrity@tuvnordiran.com :پست الكترونيكي

مديريت برقراري و اجراي يك برنامه مديريت يكپارچگي دارائي نيازمند 
گردآوري، تحليل و ذخيره سازي حجم بااليي از داده ها و اطالعات است. 
جهت كاركرد مؤثر اين برنامه ذخيره سازي، تحليل، مديريت و اقدام بر 
روي تك تك اين اطالعات ضروري  است. شركت TÜV NORD Iran با 
شناختي كه از كليه اين موارد دارد قادر است تا با استفاده از نرم افزارهاي 
پودماني خود و با اتكاء به متخصصين هولدينگ TÜV NORD در سراسر 
جهان بهترين پشتيبان براي تحقق اهداف اين برنامه در نزد مشتريان خود 
 TÜV NORD Iran باشد. خدمات مديريت يكپارچگي دارائي شركت

شامل موارد زير می گردد:

  سيســتم مديريت قابليت اعتماد بر مبنای سری استاندارد
IEC 60300

قابليت اعتماد مطابق با اســتاندارد ISO 9000 واژه كلي براي توصيف 
عملكرد مربوط به قابليت دسترسي (Availability) و عوامل تأثيرگذار بر 

آن در يك سيستم يعني:
،(Reliability) 1( قابليت اطمينان 

2( قابليت نگهداري و تعميرات (Maintainability) می باشد. 
مديريت قابليت اعتماد به عنوان يك رويكرد سيســتمی، بخشــی از 
فعاليت  های مديريتی است كه عملكرد ســازمان را در مباحث قابليت 
 (RAMS) اطمينان/ دسترس پذيری/ قابليت نگهداری و تعميرات/ ايمنی
به منظور حصول اطمينان از كارايی و توانمندی فرآيند های عملياتی و 
تجهيزات و محصوالت مورد توجه قرار می دهد و بهبود مستمر آن را ميسر 
می سازد. شركت TÜV NORD Iran تمامی مراحل طراحی، آموزش، 
مشــاوره، مميزی، استقرار، تست و ارائه گواهی انطباق سيستم مديريت 

قابليت اعتماد را انجام می دهد.

• ايمني 
• امينت داده ها

• تداوم كسب و كار
• مديريت ريسك
• مديريت بحران

• قابليت اطميناني
• قابليت دسترسي
• قابليت نگهداري

• بازرسي 
• پايش و اندازه گيري

• طرح ريزي محصول 
• طراحي و توسعه

• فرآيندها
• منابع

• تسهيالت

• مديريت كيفيت / محيط زيست 
/ ايمني و بهداشت شغلي / انرژي 

• مديريت دارايي
 (PAS 55 / ISO 55001) 

• مديريت اتالف
• مديريت داده ها

• سيستم مستندات
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(RBI) بازرسي بر مبناي ريسك  
RBI روشي منظم براي تعيين و اعمال ضريب ريسك شكست دستگاه ها و تجهيزات 
 RBI در تعمير و نگهداري تأسيسات و اتخاذ تصميمات بازرسي است. مطالعات
تأمين كننده درک دقيق تر از مخاطرات و مكانيزم هاي تخريب محتمل مرتبط با 
مخازن تحت فشار و لوله كشي هاست. اين اطالعات كمك زيادي به تأمين يك 
برنامه كامل يكپارچگي دارايی و در نتيجه مديريت مناسب مخاطرات مي نمايند. 
شركت TÜV NORD Iran با سابقه بيشترين تعداد كار انجام شده در اين زمينه 
و بكارگيری نرم افزار INSPECTIOBASE  مطابق با استاندارد API 581  آماده 

ارائه خدمات در اين زمينه می باشد.
 inspectiobase@tuvnordiran.com:پست الكترونيكي

(RCM) سيستم نگهداری و تعميرات متمركز بر قابليت اطمينان  
و  تعميرات  و  نگهداری  برنامه ريزی  زمينه  در  مطرح  استراتژی های  از  يكی 
بهينه سازی فعاليت های مرتبط با آن، سيستم يا فرآيند نگهداری و تعميرات با 

محوريت قابليت اطمينان
(RCM-Reliability Centered Maintenance) می باشد. اين سيستم به منظور 
فيزيكی  تجهيرات  امكانات و  تمامی  تا  انجام گردد  آنچه كه می بايستی  تعيين 
سازمان ها به طور مستمر وظايف طرح ريزی شده خود را در بستر فعلی عملياتی 
خود برآورده نمايد، مورد استفاده قرار می گيرد. شركت TÜV NORD Iran در 
قابليت  بر  چهارچوب طراحی و استقرار سيستم نگهداری و تعميرات متمركز 
بين المللی مطرح  اطمينان (RCM) و مكانيزم جمع آوری داده ها، استانداردهای 
     ANSI / IEEE Std 500، ISO 14224، IEC 60300،مانند RCM در مباحث

 OREDA، SAE را مورد استفاده قرار می دهد.

(FFS) ارزيابي آمادگی برای كار  
با  TÜV NORD Iran خدمات ارزيابي سطوح 1، 2 وFFS 3 خود را مطابق 
استانداردهاي (API 579- 1 ASME FFS- 1) و ASMESec XI ارائه مي نمايد. 
متخصصين اين شركت با كاربرد نرم افزارهاي مختلف صنعتي مناسب در اين 

زمينه مانند ANSYS، ABAQUS و ... آشنايي دارند.

(PIMS) سيستم مديريت يكپارچه خطوط لوله  
سيستم مديريت يكپارچه خطوط لوله شركتTÜV NORD Iran  جهت كمك به 
راهبران خطوط لوله در زمينه برقراری كاركرد ايمن و قابل اطمينان خطوط لوله 
با تكيه بر رويكردهاي متفاوت و يكپارچگي آن ها، طراحي گرديده است. اين 
برنامه استمرار كاركرد اين خطوط را تضمين نموده و بر مبناي آخرين قواعد و 

استانداردها همچون ASME B 31.8S ياAPI 1160  استوار مي باشد.
(CMMS) سيستم مديريت نگهداري و تعميرات نرم افزاري  

در يك بسته نرم افزاري CMMS اطالعات عمليات نگهداري و تعميرات سازمان 
معموال در يك بانك اطالعاتي نگهداري مي گردد. اين اطالعات كه به  صورت 
كاماًل ايمن و با قابليت اطمينان باال نگهداري مي شوند،  نيروهاي فني و سازمان 
بيشتري ياري مي نمايند.  اثربخشي  با  انجام كارها و وظايف محوله  نت را در 
CMMS بستر مناسب جهت اجرای يك برنامه مديريت يكپارچه AIM را فراهم 

ساخته و اطالعات اوليه مورد نياز را در اختيار آن قرار می دهد.



مديريت / ارزيابی / مهندسی ريسك      
  (Risk Management / Assesstment)

مركز خدمات مديريت ريسك، مركزی متشكل از متخصصين بين رشته ای 
با هدف مديريت جامع ريسك ها می باشد. هدف از فعاليت های اين مركز، 

رشد و ارتقاء سطح آگاهی سازمان ها در خصوص انواع ريسك های 
مربوطه و نيز توانمندسازی آنها در مديريت ريسك های مربوطه با 

بكارگيری ابزارها و متدولوژی های نوين می باشد. 
 بطور كلــی انواع خدمات قابل ارائه در مركز خدمات مديريت ريســك

TÜV NORD Iran به شرح زير می باشد:
  ارزيابی صالحيت مديريت ريسك در كسب  و كارها و سازمان های مختلف

  طرح ريزی و استقرار سيستم مديريت ريسك سازمانی
  خدمات مديريت بحران

  مهندسی ايمنی
  طرح ريزی و استقرار سيستم مديريت ريسك پروژه ها

  (Risk Based X)ارائه خدمات متنوع مديريت ريسك در قالب  
  ارزيابی و مميزی پروژه ها، سازمان ها و يا واحدهای تابعه آنها در حوزه 

مديريت ريسك )برای اشخاص اول و دوم(
  آموزش و توانمندسازی سازمان ها در حوزه ی مديريت ريسك از طريق 
برگزاری دوره های آموزشی متنوع و نيز تربيت مدير ريسك برای سازمان ها
  ارزيابی صالحيت مديريت ريسك در كسب  و كارها و سازمان های مختلف 

risk@tuvnordiran.com :پست الكترونيكي

(Energy Affairs) امور انرژی  
  TÜV NORD Iran در واحد امور انرژی خدمات زير را ارائه می نمايد:

  مميزی فنی و مهندسی انرژی 
(Measuring & Verification) اندازه گيری و تصديق  

  بازرسی معيار مصرف در صنايع انرژی بر
  امكان سنجی فنی و اقتصادی طرح  های بهبود عملكرد انرژی
  تحليل يكپارچه سيستم و بهينه سازی نقاط عملكردی فرايند

  ارزيابی و بهبود كيفيت توان الكتريكی
  انرژی های تجديدپذير

  طراحی و توسعه سيستم های بازيافت انرژی
  مدلسازی و شبيه سازی سيستم های انرژی و تعيين جريان بهينه انرژی

  ارزيابی ريسك و قابليت اطمينان سيستم های انرژی 
  طراحی و توسعه سيستم های اطالعاتی و مديريت انرژی



  مميزی فنی انرژی و مهندسی انرژی 
مميزی فنی انرژی يك تحليل تفصيلی از عملكرد انرژی يك سازمان، تجهيزات، 
سيســتم ها يا فرايندها را شامل شــده و به شناسايی فرصت های بهبود عملكرد 
 منجر می شــود. اين خدمات منطبق بر سطوح مميزی تعريف شده در استاندارد

 ISO 50002  و بر اســاس نياز كارفرما تعريف و اجــرا گرديده و گواهينامه 
وضعيت سازمان بر اســاس گزارش های حاصله از مميزی فنی انرژی بر مبنای 

ISO 50002 از سوی TÜV NORD Iran ارائه خواهد شد. 

  مميزی كيفيت توان الكتريكی  
TÜV NORD Iran با در نظر گرفتن تاثيرات قابل توجه كيفيت توان الكتريكی 
بر ميزان مصرف انرژی و قابليت اطمينان شــبكه و همچنين ضرورت ارزيابی و 
بهبود عملكرد شبكه الكتريكی و مطابق با اندازه گيری ها و تحليل های انجام شده، 
گواهينامه انجام تست و يا گواهی انطباق بر اساس معيارهای مربوط صادر می نمايد. 

(Measuring & Verification) اندازه گيری و تصديق  
شركت TÜV NORD Iran  با تكيه بر كارشناسان دارای صالحيت خود در اين 
حوزه خدمات جامع ذيل را  مطابق با پروتكل  بين المللی اندازه گيری و تصديق 

(IPMVP) و يا استاندارد بين المللی ISO 50015  ارائه می نمايد:
  جمع آوری و صحه گذاری داده ها و بانك های اطالعاتی

M & V تهيه برنامه  
  ارزيابی و اندازه گيری هر يك از اراهكارهای انجام شده به صورت مستقل يا 

در ارتباط با يكديگر
  صحه گذاری شاخص های مشخص شده

M & V تهيه گزارش  
  پايش بلند مدت صرفه جويی های انرژی و آب

  بازرسی معيار مصرف انرژی
TÜV NORD Iran به عنوان شــركت تاييد صالحيت شده از سوی مركز ملی 
تاييد صالحيت ايران و سازمان ملی استاندارد ايران و در راستای اجرای هر چه 
موثرتر استانداردهای ملی، بازرسی معيار مصرف انرژی را در صنايع و واحدهای 

توليدی انجام می دهد. 

Renewable Energies  انرژی های تجديدپذير  
هولدينــگ بين الملی TÜV NORD به عنوان يكی از مراجع معتبر و پيشــرو در 
زمينه انرژی های نو برای ارائه خدمات فنی تخصصی در زمينه های امكان سنجی، 
ساخت، نصب و راه اندازی، بهره برداری و سرمايه گذاری در بخش های انرژی های 
تجديدپذيراز جمله باد، فتوولتاييك، بيوگاز و بيوماس و برق سبز فعاليت می نمايد.

  مميزی و صدور شناسنامه انرژی ساختمان
از جمله معيارهای توسعه پايدار كه در ارزيابی يك ساختمان مورد توجه قرار می گيرند، 

می توان به موارد زير اشاره نمود:
  معيارهای بهره وری آب

  مالک های كارايی و عملكرد انرژی
  معيارهای بهره وری مواد، منابع و مصالح
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 (Environment Affairs) امور محيط زيست  
توانمندی های  و  از صالحيت ها  بهره گيری  با   TÜV NORD Iran شركت
خود، خدمات امور محيط زيست را در رابطه با فناوری های پاک سازی آب، 
خاک و هوا، مديريت زيست محيطی، استاندارد زيست محيطی، فناوری های 
قرار  مدنظر   (CDM) پاک  توسعه  مكانيسم  فناوری های  و   CCS با  مرتبط 

خواهد داد. ازجمله اين خدمات عبارت اند از:  
  ارزيابی پيامدهای زيست محيطی

(Environmental Impacts Assessment-EIA) 
  ارزيابی عملكرد زيست محيطی

 (Environmental Performance Evaluation-EPE) 
 (Life Cycle Assessment-LCA) ارزيابی چرخه عمر  

  برچسب زنی و اظهارنامه های زيست محيطی
  (Environmental Labeling & Declarations) 

  ارزيابی ارتباطات زيست محيطی
 (Environmental Communication) 

(Eco-Efficiency Assessment-EEA) ارزيابی راندمان اكولوژيكی  
  طراحی محصوالت و فرآيند با آاليندگی صفر

(Zero Emission Product and Process Design) 
  بازطراحی فرآيندها مبتنی بر مهندسی سبز

(Green Engineering Process Redesign) 
  ارزيابی شيمی و مهندسی سبز

(Green Chemistry and Engineering Assessment) 
  مطالعات جريان های مواد و انرژی

(Material and Energy Flows Studies) 
(Green Productivity)  ارزيابی بهره وری سبز  

 CDM مكانيسم توسعه پاک  
استاندارد  كسب  جهت  شركت ها  به  زيست محيطی  فناوری های  ارائه   

زيست محيطی مرتبط
  ارزيابی فناوری ها و مديريت بازيافت پسماند، تصفيه خانه ها، شيرابه و زباله 

سوزها 
اجرای  در جهت  نوآوری  و  فناوری  مديريتی،  سياستی،  بسته های  ارائه   

بخشی از سياست های كلی
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 )Railway Technology( فناوری ريلی   

توانمندی های  و  صالحيت ها  از  بهره گيری  با   TÜV NORD Iran شركت 
شركت های همكار در آلمان، هلند، فرانسه و لوگزامبورگ، خدمات متنوعی را 
در صنعت حمل و نقل ريلی ارائه می نمايد. ازجمله اين خدمات عبارت اند از:  
  خدمات در حوزه زيرساخت (Infrastecture) مانند ايمنی در ايستگاه ها، 

سكوها و تونل، موضوعات مرتبط با اطفا حريق، عملكرد تقاطع ها 
  خدمات در حوزه وسايط نقليه ريلی (Vehicle)، تست و ارزيابی انطباق 
مولفه ها، لوكوموتيوها و واگن ها، نحوه اتصاالت واگن ها و ارزيابی ايمنی  
 (Operation / Signaling)خدمات در مباحث عملياتی و سيگنال دهی  

مانند اطمينان از كنترل ها، فرامين و سيگنال دهی، حفاظت اتوماتيك قطار 
و ارزيابی های ايمنی 
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 (Information Technology) فناوري اطالعات  
شركت TÜV NORD Iran  با تكيه بر مزيت های شبكه بين الملل هولدينگ 
TÜV NORD و به ويژه وجود شركت TÜV IT، خدمات انطباق الكترونيكی 
(e-compliance) را با ارائه نشان های اعتماد (Trust) در سه حوزه اصلی 
 (Infrastructure) زيرساخت  و   (Quality) كيفيت   ،(Security) امنيت 

فناوری اطالعات ارائه می نمايد.
مجموعه خدمات قابل ارائه در حالت كلی شامل موارد ذيل می باشد:

  آموزش های تخصصی
  آزمايش و ارزيابی سيستم های فناوری اطالعات 
  هدايت و راهبری در ايجاد ساز و كارهای بهبود

  صدور گواهينامه انطباق
   ايجاد آزمايشگاه های تخصصی/ ارتقای سطح علمی و فنی آزمايشگاه های 

موجود
نشان های اعتماد و گواهينامه های مرتبط ارائه شونده در سه حوزه اصلی 
و   (Process) فرآيند   ،(Product) محصول  اليه  سه  برای  و  شده  ذكر 

زيرساخت ارائه می شوند.
بدين ترتيب، به عنوان مثال در صورت تطابق يك محصول با الزامات امنيتی 
مورد ارزيابی، گواهينامه (Trusted Product - Security) اعطا می شود. 

  امنيت فناوری اطالعات
با عنوان يكی از صالحيت های ويژه شركت TÜV IT در سطح بين الملل 
ارائه  با  توانسته   TÜV NORD گروه  بفرد(،  منحصر  مواردی  در  )و 
خدمات متنوع به محدوده وسيعی از مشتريان، نام خود را به عنوان يكی 
اطالعات،  فناوری  امنيت  ارزيابی  خدمات  دهندگان  ارائه  اصلی ترين  از 

به صورت جهانی تثبيت نمايد. 
امنيت فناوری اطالعات در سه اليه مديريتی، سيستم و محصول )اجزاء( 

ارائه می شود و مهم ترين آن ها مشتمل بر موارد ذيل می باشد:
  مديريت امنيت )سيستم های مديريتی(

  امنيت محصول )ارزش يابی محصوالت و سيستم های فناوری اطالعات(
فناوری  سيستم های  و  محصوالت  به  اعتماد  )قابليت  سيستم  امنيت   

اطالعات(
  امنيت فضای سايبری )تشخيص آسيب پذيری ها و آزمايش های نفوذ(

تراكنش های  و  تجهيزات   / پرداخت  امن  پرداخت )سيستم های  امنيت   
امن پرداخت(

اندازه گيری  تجهيزات   / )شبكه های هوشمند  كنترل  امنيت سيستم های   
هوشمند(

  امنيت فراهم آورندگان خدمات اعتماد )امنيت ارتباطات در اينترنت( 



  كيفيت فناوري اطالعات
با تكيه بر بررسی كيفيت سيستم های نرم افزاری در اتصال با استانداردهای 
بين المللی و بهترين تجارب موجود، خدمات اين گروه مشتمل بر انواع ذيل 

می باشد:
  تضمين كيفيت )آزمايش های عملكردی( 

    قابليت نگهداری (Maintainability) )سنجش و ارزيابی كيفيت كد برنامه(
  كاربردپذيری (Usability) )سهولت كار با نرم افزار(

   موبايل (Enterprise Mobile Management) )تجهيز / برنامه كاربردی 
/ محتوا(

  زيرساخت فناوري اطالعات
فناوری  حياتی  زيرساخت های  ارزيابی  بر  مشتمل  حوزه  اين  خدمات 

اطالعات سازمان ها، يعنی مركز داده ها (Data Center) می باشد. 
در اين حوزه، مركز داده به كاربران خود اطمينان می دهد كه زيرساخت 

فيزيكی ايجاد شده، توانايی تداوم ارائه خدمات قابل اعتماد را دارد. 
مهم ترين خدمات اين حوزه عبارتند از: 

  ارزش يابی طراحی
  نظارت بر ساخت

  آزمايش های يكپارچگی 
  صدور گواهينامه 
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  فناوری و مهندسی معدن
 (Mining Technology & Engineering) 

شركت TÜV NORD Iran با پشتيبانی فنی و تخصصی گروه DMT در 
شهر Essen آلمان، اقدام به ايجاد بخش "منابع طبيعی" و فعاليت در زمينه 
مباحث تخصصی همچون مشاوره، اكتشاف، طراحی، برنامه ريزی و استخراج 
منابع طبيعی )معدن / نفت و گاز / كك و زغال سنگ( كرده است. از سال 
2007 گروه DMT به عضويت گروه TÜV NORD آلمان درآمده است.

اين خدمات بر اساس معيار های تعيين شده در استاندارد های بين المللی، 
همچنين  و  ايران  اسالمی  جمهوری  كشور  مصوب  مقررات  و  ضوابط 

روش های اجرايی و ضوابط TÜV NORD Iran ارائه می گردد.
با   TÜV NORD Iran معدن  مهندسی  و  فناوری  گسترده خدمات  طيف 
به كارگيری دانش روز، متخصصين زبده و ارائه راه حل  های نوآورانه در 

حوزه های زير ارائه می شود:

  اكتشاف 
  مهندسی
  مشاوره

  ژئوتكنيك
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TÜV Academy Iran-Germany آكادمي توف ايران-آلمان

در گروه توف نورد ايران دو بخش سازماني:
  آموزش

  پروژه هاي بهبود عملكرد

در قالب شخصيت حقوقي آكادمي توف ايران- آلمان سازماندهي شده اند. آكادمي توف 
در طي فعاليت خود از سال 1381 و با ارائه خدمات ممتاز و متمايز توانسته است جايگاه 
خود را به عنوان يك سازمان كليدي در ارائه دانش و راهكارهاي اجرايي مرتبط در 

حوزه هاي اصلي كسب و كار خود مطرح نمايد.
آكادمي به منظور دستيابي به اطالعات و دانش فني به روز و سرآمد در هر كجا كه 
می نمايد.  استفاده  بين المللي  اول  تراز  شركت هاي  با  همكاري  از  است  بوده  مقتضي 
همواره اين همكاري به گونه اي سازماندهي شده كه در نتيجه آن دانش فني به همكاران 

آكادمي منتقل شده و توانمندي منحصر به فردي را در آكادمي ايجاد نمايد.

 آموزش 
تاسيس  از  داشته و پس  فعاليت  ايران  نُورد  آموزش گروه توف  از سال 1378 بخش 
با  معين  سيالبس های  اساس  بر  آموزشی  دوره های  كليه  آلمان،  ايران-  توف  آكادمی 
استفاده از آرم ثبت شده TÜV Academy  سازمان دهی شده اند. آكادمی توف در طي 
از چهار هزار  بيش  از  از كارشناسان و مديران كشور را  نفر  فعاليت خود ده ها هزار 

سازمان و شركت صنعتي و خدماتي آموزش داده است.
ارائه بيش از 400 عنوان دوره آموزشی با استفاده از بيش از 200 نفر مدرس توانمند 
به  تبديل  را  آكادمی  تخصصی،  مدت  كوتاه  آموزش های  ارائه  در  موفق  وتجربيات 

سازمانی با توانمندی منحصر بفرد در ارائه اينگونه آموزش ها نموده است. 
حوزه های آموزشی در آكادمی توف ايران-آلمان به شرح ذيل می باشد:

  آموزش های مرتبط با سيستم های مديريت مبتنی بر استاندارد های متفاوت بين المللی 
امنيت اطالعات، تداوم كسب و كار،  انرژی،  ايمنی، ريسك،  )كيفيت، محيط زيست، 

صنايع غذايی و....(
و  بازرگانی  انسانی،  منابع  فروش،  و  يابی  بازار   ( مديريت  تخصصی  آموزش های   

تجارت بين الملل، مالی، مديريت پروژه و... (
  آموزش های حوزه تعالی

  آموزش های مرتبط با بازرسی فنی، جوش و تست های غير مخرب



  دوره های بين المللی كوتاه مدت با همكاری ساير سازمان های بين المللی
  دوره های DBA وMBA  با گرايش های كاربردی و اعتبار ملی و بين المللی

  ارائه دوره های آموزشی به همراه بازديدهای علمی در خارج از كشور

  پروژه های بهبود عملكرد
بخش پروژه های بهبود عملكرد آكادمی توف ايران – آلمان در جهت خدمت رسانی به سازمان هايی كه قصد دارند عملكرد 
فرايندها، محصوالت، پرسنل و نهايتا سودآوری خود را بهبود بخشند، تاسيس گرديد. اين بخش با تكيه بر توانمندی و 

تخصص مشاوران با تجربه و كارآزموده خود در حيطه های زير به ارائه خدمات می پردازد: 
  حيطه خدمات مرتبط با آزمايشگاه ها  و مراكز بازرسی

  حيطه برنامه ريزی جامع سازمانی 
 Benchmarking حيطه تعالی سازمانی و ترازيابی/ الگوبرداری  

  حيطه توسعه و بهبود كسب و كار
  حيطه مديريت پروژه 

  حيطه منابع انسانی 
  حيطه HSE و مديريت ريسك

  حيطه مهندسی عملكرد
  حيطه شش سيگما
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كوچه ميناب، پالک34   كدپستي: 1557715415

88538720-21 آموزش

پروژه های بهبود عملکرد 88502691

88512265 EFQM نمایندگی

88538727 نمابر:
academy@tuvnordiran.com پست الکترونيک:  

)داخلی مورد نظر(+42748 تلفن ویژه:
www.tuvnordiran.com وب سایت:


