Holding
Group
(PJS)
-Germany (Ltd.)

( TÜVتوف)
 TÜVنامـی آشـنا در صنعت و تجارت بین المللی ،اختصار سـه كلمـه آلمانـي Technischer Überwachungs-Verein

بـه معنـي “اتحاديه بازرسـي و پايش فني” ميباشـد.

آرم  TÜVيـك آرم ثبـت شـده تحـت حفاظـت بينالمللـي اسـت و فقط شـركتهايي اجـازه دارند ايـن نام را اسـتفاده
كننـد كـه مطابق با ضوابـط اتحاديـه توفهـاي آلمـان ) (Verein deutscher TÜVحداقل  25درصد سـهام آنها متعلق
بـه يكـي ازTÜVهاي ثبت شـده در آلمان باشـد.
فهرست این شرکت ها در سایت www.vdtev.deتحت عنوان اعضا  Mitgliederقابل رویت است.
در اواخـر قـرن نـوزده ميلادي و در مسـير صنعتي شـدن كشـور آلمـان ،سـازمانهايي در فدرالهـا و يا مناطـق متفاوت
ايـن كشـور بـه منظور کنتـرل و تضمين كيفيـت محصوالت صنعتـي و پايـش در زمينههاي مختلف فني تشـکیل شـدند.
پديـد آمـدن اين سـازمانها بـر پايه بكارگيـري دانش و تخصص موجـود در صنايع و ايجاد سـاختارهاي معيـن به منظور
بازرسـي و پايـش بـه صورت شـخص ثالث و بيطرف ،بوده اسـت.
سـازمانهايي كـه بـا عنـوان  TÜVدر فدرالهـاي مختلف آلمان بـه وجود آمدهاند ،با پيشـوند يا پسـوند مرتبـط با منطقه
خـود در آلمـان نامگـذاري شـده و به صورت شـخصيتهاي مسـتقل حقوقي در مناطـق مختلف آلمان ثبت شـدهاند.
سـازمانهاي  TÜVبـا تشـكيل گروههـاي كاري معیـن بـا ذکـر دقیـق پيشـوند يـا پسـوند هولدينگهـای بینالمللـی با
رعایـت ضوابـط بهرهگیـری از آرم ثبـت شـده بینالمللـی  TÜVعمـل مینماینـد.

تشكيل گروه TÜV NORD

در بازه زماني سالهاي  1869 -1873سازمانهاي
RWTÜV e.V.
TÜV Nord e.V.
TÜV Thüringen e.V.
TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt e.V.

تاسيس شدند.

سـازمانهاي مذكور به منظور اسـتفاده گسـترده از توانمنديهاي تخصصي و نيز ترويج خدمات در سـطح بينالمللي ،گروه
TÜV NORDرا شـكل داده انـد و خدمـات ايـن گروه در سـطوح عملياتي در سراسـر دنيا تحت نـام و آرم TÜV NORD

ارائـه ميگردند.

با توسـعه سـازمان و گسـترش دامنـه فعالیت ها در حوزه هـای معدنی و هوافضـا و فناوری اطالعات گـروه TÜV NORD

اعضای جدید ) DMT, ATN (Alter Technology TÜV NORDو  TÜV ITرا با پیشـینه بسـیار موجه در سـال های اخیر
بـه گروه خـود اضافه نموده اسـت.

. به شكل زير ميباشدTÜV NORD ساختار كالن سازماني گروه

TÜV NORD ارائه خدمات متفاوت در شبكه بينالمللي هولدينگ

www.tuev-nord-group.de
www.tuev-nord.de
TÜV NORD GROUP: WORLDWIDE ACTIVITIES
170 companies
Operating in more than 90 countries with 160

International Companies
Projects
٢

گروه توف نُورد ایران ()TÜV NORD Iran
گروه  TÜV NORD Iranفعاليتهاي خود را با نام  RWTÜV Iranاز اردیبهشت  1377در ایران آغاز نموده است و بر اساس
توانمنديها و صالحيتهاي تخصصي موجود در اين شــركت و ساير اعضاي هولدينگ  TÜV NORDخدمات خود را در
هفت بخش كسب و كار ) (Business Unitمستقل كه در دو شخصيت حقوقي سازماندهي شدهاند ،ارائه مينمايند.
شخصيتهاي حقوقي اشاره شده عبارتند از:
شــرکت مشارکتی توف ن ُورد ایران ) (TÜV NORD Iran Joint Venture Co.كه با مشاركت شركت  TÜV NORDو
طرف ايراني مطابق با ضوابط جمهوري اسالمي ايران در تهران در سال  1378به ثبت رسيده است.
شــركت آکادمی توف ایران – آلمان ) (TÜV Academy Iran-Germanyكه به عنوان يك شركت وابسته تمام ًا متعلق
به شرکت توف ن ُورد ایران بوده و مطابق با ضوابط جمهوري اسالمي ايران در تهران در سال  1381به ثبت رسيده است.

ساختارگروه TÜV NORD Iran

بازرسی فنی

فناوری و مهندسی معدن

خدمات صدور گواهینامه

مديريت و پشتيباني

مدیریتداراییهای
فیزیکی

آکادمی توف ایران  -آلمان
فناوری اطالعات
آموزش

پروژه های
بهبود عملکرد

خدمات صنعتی

مدیریت ریسک

انرژی

محیط زیست

فناوری ریلی

مدیریت طرحها
و پروژه ها

صدور گواهینامه )(Certification

بازرسی فنی )(Technical Inspection

خدمات صنعتي )(Industrial Services

فناوری و مهندسی معدن )(Mining Technology & Engineering
اطالعات )(Information Technology

فناوري
آموزش)(Training
مدیریت و اجرای پروژههای بهبود عملکرد )(Performance Improvement Projects
بازرسي فنی

TECHNICAL INSPECTION
• پروژههاي بازرسي فني
• بازرسي تجهيزات حمل و نقل
• ارزيابي انطباق محصول )(Product Conformity Assessment
• بازرسيهاي مرتبط با CNG
• ارزیابی انطباق در صنایع خودرو )(Homologation
• بازرسی كيفيت ساختمان
• بازرسی مرتبط با مقاومسازی و بهسازی
• ارزیابی ایمنی و تحلیلهای فنی ساختمانها و سازهها
• بازرسي كيفيت براي بيمه ساختمان
• نظارت عاليه و كارگاهي

فناوری و مهندسی معدن

TECHNICAL INSPECTION
• مشاوره فنی /مهندسی معدن
• بهرهبرداری
• مطالعه امکان سنجی
• بستن و احیا معدن

• اکتشاف
• بازرسی معدن
• فرآوری مواد معدنی

فناوري اطالعات

INFORMATION TECHNOLOGY
• ارزیابی امنیت فناوری اطالعات
• امنیت سایبری
• امنیت پرداخت
• ارزیابی کیفی فناوری اطالعات

صدور گواهينامه سيستم

SYSTEM CERTIFICATION
• ممیزی استانداردهای عمومی سیستم مدیریت
• ممیزی استانداردهای سیستم مدیریت صنفی /تخصصی
• ممیزی استانداردهای پشتیبان  /راهنمای سیستم مدیریت
• ارزیابی و تایید صالحیت های فردی مرجع برای افراد
• ممیزی  /ارزیابی شخص دوم
• ممیزی کیفیت خدمات

خدمات صنعتی

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

• مدیریت  /ارزیابی  /مهندسی ریسک
• مميزي  /بازرسی  /مهندسي انرژي

)(Energy Audit / Inspection / Engineering
• امور محیط زیست )(Environment Affairs
• فناوری ریلی )(Railway Technology

• مديريت طرحها و پروژهها

مديريت و اجراي پروژههاي بهبود عملكرد

PERFORMANCE IMPROVEMENT PROJECTS
• برنامهريزي جامع سازماني
• تعالي سازماني
• مهندسی عملکرد
• خدمات مرتبط با آزمايشگاهها )(ISO 17025, ISO 15189,
• شش سيگما )(SIX SIGMA
• ترازيابي /الگوبرداري )(Benchmarking
• مهندسي ارزش و بهرهوري
• مديريت پروژه

صدورگواهينامه سيستم

()System Certification

پديد آمدن الزامات متفاوت صنفي ،تجاري و بينالمللي ،استانداردهاي گوناگون
براي عملكردها و معيارهاي فرآيندها و همچنين ساماندهي سيستمهاي مديريتي
با رويكردهاي متفاوت تدوين ميشوند .اين موضوع باعث گسترش فرهنگ
ارزيابي /مميزي فرآيندها و سيستمها و صدور گواهينامه براي آنها ميگردد.
سازمانهاي صادركننده گواهينامه ،سازمانهاي مستقل حقوقي هستند كه در
نقاط مختلف در دنيا تاسيس گرديدهاند و بر حسب گسترشهاي اقتصادي /
تجاري مناطق عملياتي متفاوتي را تعريف نموده و با بوجود آوردن شعبات و
سازمانهاي وابسته ،به صورت بينالمللي فعاليت مينمايند.
خدمات صدور گواهينامه براي سيستمها ،محصوالت و افراد يكي از محورهاي
اصلي فعاليتهاي بينالمللي هولدينگ  TÜV NORDميباشد.

TÜV NORD CERT

شركت صدور گواهينامه ، TÜV NORD CERTيك تشكل
حقوقي در هـولدينگ بينالمللي TÜV NORDاست كه
فعاليتها و ضوابط مرتبط با خدمات صدور گواهينامه در
سازمانهايي كه تحت آرم TÜV NORDاين خدمات را
ارائه مينمايند ،هماهنگ ميكند.
شركت  TÜV NORD CERTفراهم آورنده اعتباردهيهاي بينالمللي به صورت
تمركز يافته و نيز تضمين كننده ضوابط احراز صالحيت براي انجام خدمات
صدور گواهينامه در ديسيپلينهاي متفاوت در هولدينگ TÜV NORDميباشد.
بخش صدور گواهينامه شركت  TÜV NORD Iranخدمات خود را در مباحث
متفاوت صدور گواهينامه ارائه مينمايد.

ACCREDITATION
در اغلب ديسيپلينهاي صدور گواهينامه ،نياز به انجام اعتباردهي از سوي نهادهاي
اعتباردهي صنفي يا نهادهاي ملي اعتباردهي كه در اتصال با «مجمع بينالمللي
اعتباردهي ) » (IAFميباشند،وجود دارد.
هولدينگ  TÜV NORDبراي صدورگواهينامه درموضوعات متفاوت از جمله
در موضوع صدور گواهينامههاي سيستمهاي مديريتي و افراد ،از نهادهاي ملي
اعتباردهي كشورهاي مختلف و نهادهاي اعتباردهي بينالمللي صنفي اعتبارنامه،
دريافت نمودهاست كه قديميترين و معروفترين اين مراجع DAkkS
آلمان RvA ،هلند UKAS ،انگلستان ANSI-RAB ،آمريكا SAS ،سوئيس،
TurkAkترکیه PCA ،لهستان Standard Malaysia ،مالزی CAI ،چک،
APMG International ، IRIS Certification (IMC) ، SAAS ، SEDEX

انگلستان SAI،و  IATF ، FSC ، MSCميباشند.

همچنين شركت  TÜV NORD Iranموفق گرديده كه در ادامه تمدید اعتبارنامه از نظام تایید صالحیت ایران ) (IASو با شکلگیری
مرکز ملی اعتباربخشی ایران ) (NASIدر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،به عنوان اولین مرجع صدور گواهینامه از این
نهاد نیز اعتبارنامه دریافت نماید.

فرآیند عمومی صدورگواهينامه

خدمات صدور گواهینامه شرکت  TÜV NORD Iranدر اغلب حوزههای استانداردهای مدیریت ،موفق به اعتباربخشی مستقیم
از نهاد اعتباربخشی آلمان  DAkkSگردیده و عالوه بر آن از طرف مرکز تایید صالحیت ملی ایران  NACIنیز اعتباربخشی شده
است .با پذیرش این اعتباربخشیها ،خدمات صدور گواهینامه  TÜV NORD Iranتحت نظارتهای بینالمللی و ملی قرار دارد.
مميزي صدور گواهينامه سيستمهاي مديريتي عموم ًا در دو مرحله صورت مي پذيرد .مرحله  1شامل ارزيابي مستندات و
تشخيص آمادگي سيستم براي انجام مميزي صدور گواهينامه در مرحله  2ميباشد .در صورت موفقيت در مميزي صدور
گواهينامه ،براي سازمان متقاضي گواهينامه مربوطه عموم ًا با اعتبار  3ساله صادر ميگردد.
در مدت اين  3سال مميزيهاي مراقبتي ) (Surveillance Auditجهت اطمينان از عملكرد سيستم و اثربخش بودن آن انجام
ميپذيرد .اين مميزيها ميتواند به صورت انتخابي ساالنه (جمع ًا دو بار در مدت اعتبار گواهينامه) يا شش ماهه (جمع ًا پنج بار
در مدت اعتبار گواهينامه) انجام پذيرد.
به عنوان يك مورد انتخابي ميتواند مميزي مقدماتي ) (Pre-Auditدر سازمان انجام شود .فرآيند مميزي مقدماتي به گونهاي
است كه با بررسي ساختارها و چارچوبهاي سيستم ،تدوين گزارشي از موارد الزامي و توصيههايي براي بهبود امكانپذير
ميگردد .بدين ترتيب سازمان متقاضي اطمينان بيشتري نسبت به سيستم استقرار يافته پيش از انجام مميزي صدور گواهينامه
خواهد داشت.

خدمات صدور گواهينامه
:خدمات صدور گواهينامه در حوزههاي زير ارائه ميشوند

راهنما-ممیزی استانداردهاي پشتيبان
ISO 10001, 10002, 10003, ISO10004
ISO 10014
ISO 10012
ISO 10013
ISO 10006
ISO 10015
Suggestion System
IWA Series
Other conformity Approvals

ممیزی استانداردهاي مرجع براي افراد

ممیزی 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& EnvironmentManagement System)
SA 8000
ISO 22301
ISO 21500
ISO 31000
Other Management System Standards

SCC سطح مديران
SCC سطح کارکنان

مدیران کیفیت

 تخصصي/ ممیزی استانداردهاي صنفي
ممیزی شخص دوم

ممیزی زنجیره های تامین
ارزیابی انطباق شرایط خوب ساخت واردکنندگان
( صدور گواهینامه فروش دیواریVFSC)
BSCI / SEDEX / SMETA

ممیزی کیفیت خدمات

Certified Call Centers
Certified Service Quality
Certified Customer Satisfaction

contractoffice@tuvnordiran.com

:پست الكترونيكي

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

بازرسي فنی )(Technical Inspection

پروژههای بازرسی فنی

شرکت TÜV NORD Iran

خدمات مرتبط با پروژههاي بازرســی فنی در
با پشــتیبانی فنی و تخصصی ســازمان مادر (هولدينگ ) TÜV NORDدر
آلمان و کارشناسان مجرب در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیروگاهها در
محورهای زیر ارائه میشوند:
بازرسی فنی حین ساخت تجهیزات )(Shop Inspection
بازرسی فنی حین ساخت پروژهها )(Site Inspection
بازرسی کاال و بازرسی قبل از حمل
)(Cargo Inspection & Pre –Shipment Inspection

بازرسی فنی تاسیسات در حال بهرهبرداری )(In-Service Inspection

طراحی و پایش سیستمهای حفاظت کاتدی و كنترل خوردگي

)(Cathodic Protection & Corrosion Control Systems

آزمایشهای غیرمخرب )(NDT

ارزیابی انطباق محصول

)(Product Conformity Assessment

ارزيابي انطباق محصول به منظور اثبات ادعای پديدآورنده محصول در مورد
انطباق کلیه فرايندهای طراحی و ساخت محصول بر اساس استانداردهای
مرتبط و صدور گواهينامه انطباق محصول انجام ميگردد .مراحل ارزیابی و
صدور گواهینامه 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 یــا تاييد نوعي محصــول) (Type Approvalنيز در
ديســيپلينهاي مشــخص بر اســاس نمونه محصول ارائه شده از سوي
پديدآورنده محصول ،قابل انجام ميباشد.
پست الكترونيكيpca@tuvnordiran.com :

بازرسي تجهيزات جابجایی

)(Material Handling / lifting Equipment
 TÜV NORD Iranخدمات بازرسی و صدور گواهینامه سالمت تجهيزات و
ماشینآالت زير را ارائه میدهد:
انواع جرثقیلهای سقفی ،متحرک و برجی
تجهیــزات باالبرنــده ،مانند آسانســورهای باربر و نفربــر ،و باالبرهای
الکترومکانیکی و هیدرومکانیکی
لیفت تراکها
نوار نقالهها
تله کابینها
سازههای پرنده و دستگاههای چرخشی مانند تجهیزات مربوط به شهربازیها
ماشینآالت سنگین معدنی و راهسازی مانند لودر ،بولدزر ،گریدر و بیل مکانیکی و . . .

خدمات بازرسی پیشنیاز دریافت گواهینامه سیستم ایمنی
و بهداشت شغلی )(OHSASA 18001

بازرسی و صدور گواهینامه ســامت برای کلیه تجهیزاتی که باید از صحت
کارکرد و ایمنی آن ها اطمینان حاصل شود ،مانند:
ظروف تحت فشار و مخازن ذخیره
لیفت تراک ها ،جرثقیل ها ،آسانسورها و باالبرهای صنعتی
مبدل های حرارتی ،بویلرها و کوره ها

بازرسیهاي مرتبط با CNG

خدماتقابلارائهدراینزمینهشاملبازرسی،نظارت،کنترلوتاییدمواردزیرمیباشد:
بازرسی انواع مخازن CNG

تایید نوع )(Type Approval

نظارت بر تولید و صدور گواهی Batch Test

انواع بازرسی و صدور گواهینامه برای کیت تبدیل CNG

بازرسی ،کنترل و تائید گازسوز کردن (دوگانه سوز کردن) خودروها
بازرسی و تائید کارگاههای تبدیل CNG

ارزیابی انطباق در صنایع خودروسازی ()Homologation

انجام تســتهای مرتبط با  Homologationو صدور گواهینامههای نشــان
 Eو در همــکاری با نهادهای اعتباردهی اروپای متحد ،با همکاری ســازمان
 TÜV NORD Mobilityدر آلمــان به عنــوان مرجع دارای صالحیت انجام
میگردد و شامل موارد زیر میباشد:
ارائه خدمات  E-Markingبرای قطعات  /مجموعههای خودرو  /خودرو
انجام آزمونها و صــدور گواهینامههای ارزیابی انطباق در صنعت خودرو
مبتنی بر استانداردهای  UN / ECEو GSO
تایید نوع ( )Type Approvalدر صنایع خودرو
پست الكترونيكيhomologation@tuvnordiran.com :

انجام آزمونهای مرتبط و صــدور گواهینامه برای
تجهیزاتی که در محیطهای با پتانسیل انفجار استفاده
میشوند )(ATEX CERTIFICATE

 TÜV NORD Iranبه عنوان مرجع صالحیت دار صدور گواهینامه به شماره
 0044آمادگی انجام کلیه بازرسی ها و آزمون ها جهت صدور گواهینامه های
ضد انفجار را دارد.
انجام آزمون های مرتبط و صدور گواهینامه  CEجهت صادرات محصوالت
به اتحادیه اروپا

خدمات پيشــرفته بازرسی و آزمونهاي غيرمخرب

)(Advanced NDT

عالوه بر امکانات آزمونهای غیرمخرب عمومی ،شرکت TÜV NORD Iran

جهت پاسخگویی به نیازهای بازرسی و ارزیابی وضعیت تجهیزات مشتریان
خود با امکانات گسترده بازرســی و آزمونهای غیرمخرب پیشرفته ،آماده
ارائه خدمات زير ميباشد:
• 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
پست الكترونيكيinspection@tuvnordiran.com :

بازرسی ساختمان و سازههاي ويژه
شرکت  TÜV NORD Iranبر اساس روشهــــای اجــرایی و ضـوابط
هولدینــگ  ،TÜV NORDدر پيروي از معيارهاي مشــخص شــده در
استانداردها ،آئیننامهها ،ضوابط مباحث و مقررات ملی ساختمان ،مصوب
کشور جمهوری اسالمی ایران ،ارائه میگردند.
این بازرســی پوشش دهنده انواع بازرســي كيفيت در تمامي فعاليتهای
طراحی و محاسبات ،حين ســاخت در پروژههاي عمراني ميباشد و براي
ساختمان و يا سازه موضوع پروژه« ،گواهینامه انطباق» صادر میگردد.

بازرسی مرتبط با مقاومسازی و بهسازی

پس از اجرای موفقیتآمیز طرح مقاومسازي ساختمان بر اساس معیارهای
توافق شده با ذینفعان ،گواهینامه «بهسازی ساختمان» برای ساختمان مورد
نظر ،صادر میگردد.

ارزیابی ایمنی و تحلیلهای فنی ساختمانها و سازهها

این خدمات به منظور ارزيابي عملکردهای متفاوت یک ساختمان در ارتباط
با مباحث متفاوت مهندسی ،ايمني و قابليت اطميناني در ساختمانها و سازهها
ارائه میگردد ،این خدمات شــامل :کنترل میــزان آلودگی صوتی ،تحلیل
ارزشگذاری ساختمان ،حفاظت در مقابل حریق و انفجار ،ارزیابی سیستمهای
هوشمند ،بازرسی آسانسورها ،سیستمهای انتقال و جابجایی ،درهاي اتوماتیک،
بازرســی جرثقیلها ،نوارهای نقاله ،سیستمهای انبارش ،بازرسی سیستمهای
تهویه مطبوع ،بهداشت هوا و صدور شناسنامه انرژي ساختمان ميگردد.

بازرسي كيفيت براي بيمه ساختمان

شــرکت TÜV NORD Iranبر پايه بيمههاي رايج در ســطح بينالملل و
با همفكريهاي انجام شده با ســازمانهاي بيمهگر ،دستاندركاران بخش
مســكن ،خدمات زير را در ارتباط با بيمه ســاختمان و ســازههاي ويژه،
طرحريزي نموده و ارائه مينمايد:
ارزيابي ريسك و تهيه گزارش براي شرکتهای بیمه
انجام بازرســيهاي كيفيت ،تحليلهاي مورد نيــاز و ارائه گزارش به
شرکتهای بیمه و ذينفعان بيمهنامهها در مراحل متفاوت ساخت
ارائه كليه خدمات بازرســي كيفيت در مراحل ســاخت در همراهي با
شرکتهای بیمه
ارزیابیهاي مرتبط با اســتحکام و مقاومت بنا و ارائه تحلیلهای الزم به
شرکتهای بیمه برای بیمه ساختمان
عالوه بــر خدمات فوق ،شــرکت  TÜV NORD Iranبــا بهرهگيري از
توانمنديهاي موجود ،خدمات زير را در پروژههاي ســاختماني و عمراني
در دستور كار خود قرار داده است:
نظارت عاليه و كارگاهي
مديريت طرحهاي و پروژهها
ارائه ساز و كارهاي مرتبط با  HSEدر پروژهها
ارزیابی ساختمان ها بر اساس الگوهای معماری پایدار.
پست الكترونيكيbuilding-eng@tuvnordiran.com :

خدمات صنعتی )(Industrial Services

مديريت يكپارچگي دارايي

)(Asset Integrity Management -AIM

يكپارچگي ،ايمني و قابليــت اطمينان مهمترين چالشهاي روبروي
مديران و گردانندگان يك ســايت صنعتي ميباشند .اولين هدف از
ی ) (AIMبرقراري و حفظ آنها در شرايط
مديريت يكپارچگي دارای 
مناسب براي كار ) (FFSهمراه با افزايش عمر مفيد آنها با كاركردي
مطمئن ،ايمن و با كمترين هزينه ميباشد .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.
پست الكترونيكيassetintegrity@tuvnordiran.com :
مديريت برقراري و اجراي يك برنامه مديريت يكپارچگي دارائي نيازمند
گردآوري ،تحليل و ذخيرهسازي حجم بااليي از دادهها و اطالعات است.
جهت كاركرد مؤثر اين برنامه ذخيرهسازي ،تحليل ،مديريت و اقدام بر
ي است .شركت  TÜV NORD Iranبا
روي تكتك اين اطالعات ضرور 
شناختي كه از كليه اين موارد دارد قادر است تا با استفاده از نرمافزارهاي
پودماني خود و با اتكاء به متخصصين هولدينگ  TÜV NORDدر سراسر
جهان بهترين پشتيبان براي تحقق اهداف اين برنامه در نزد مشتريان خود
باشد .خدمات مديريت يكپارچگي دارائي شركت TÜV NORD Iran
شامل موارد زیر میگردد:

• مديريت كيفيت  /محيط زيست
 /ايمني و بهداشت شغلي  /انرژي
• مديريت دارايي
)(PAS 55 / ISO 55001

• مديريت اتالف
• مديريت دادهها
•سيستممستندات
• طرحريزي محصول
• طراحي و توسعه
• فرآيندها
• منابع
• تسهيالت

AIM

• ايمني
• امينت دادهها
• تداوم كسب و كار
• مديريت ريسك
• مديريت بحران

• قابليت اطميناني
• قابليت دسترسي
• قابليت نگهداري
• بازرسي
• پايش و اندازهگيري

Inspection
and
Maintenance

Training

سیســتم مدیریت قابلیت اعتماد بر مبنای سری استاندارد

Audit
and
Baseline
Assessment

IEC 60300

قابليت اعتماد مطابق با اســتاندارد  ISO 9000واژه كلي براي توصيف
عملكرد مربوط به قابليت دسترسي ) (Availabilityو عوامل تأثيرگذار بر
آن در يك سيستم يعني:
 )1قابليت اطمينان )،(Reliability
 )2قابليت نگهداري و تعميرات ) (Maintainabilityمیباشد.
مدیریت قابلیت اعتماد به عنوان یک رویکرد سیســتمی ،بخشــی از
فعالیتهای مدیریتی است که عملکرد ســازمان را در مباحث قابلیت
اطمینان /دسترسپذیری /قابلیت نگهداری و تعمیرات /ایمنی )(RAMS
به منظور حصول اطمینان از کارایی و توانمندی فرآیندهای عملیاتی و
تجهیزات و محصوالت مورد توجه قرار میدهد و بهبود مستمر آن را میسر
میسازد .شرکت  TÜV NORD Iranتمامی مراحل طراحی ،آموزش،
مشــاوره ،ممیزی ،استقرار ،تست و ارائه گواهی انطباق سیستم مدیریت
قابلیت اعتماد را انجام میدهد.
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بازرسي بر مبناي ريسك )(RBI

 RBIروشي منظم براي تعیین و اعمال ضريب ريسك شکست دستگاهها و تجهیزات
در تعمير و نگهداري تأسيسات و اتخاذ تصميمات بازرسي است .مطالعات RBI
تأمين كننده درك دقيقتر از مخاطرات و مكانيزمهاي تخريب محتمل مرتبط با
مخازن تحت فشار و لولهكشيهاست .اين اطالعات كمك زيادي به تأمين يك
برنامه كامل يكپارچگي دارایی و در نتيجه مديريت مناسب مخاطرات مينمايند.
شرکت  TÜV NORD Iranبا سابقه بیشترین تعداد کار انجام شده در این زمینه
و بکارگیری نرمافزار  INSPECTIOBASEمطابق با استاندارد  API 581آماده
ارائه خدمات در این زمینه میباشد.
پست الكترونيكيinspectiobase@tuvnordiran.com:
سیستم نگهداری و تعمیرات متمرکز بر قابلیت اطمینان )(RCM

یکی از استراتژیهای مطرح در زمینه برنامهریزی نگهداری و تعمیرات و
بهینهسازی فعالیتهای مرتبط با آن ،سیستم یا فرآیند نگهداری و تعمیرات با
محوریت قابلیت اطمینان
) (RCM-Reliability Centered Maintenanceمیباشد .این سیستم به منظور
تعیین آنچه که میبایستی انجام گردد تا تمامی امکانات و تجهیرات فیزیکی
سازمانها به طور مستمر وظایف طرحریزی شده خود را در بستر فعلی عملیاتی
خود برآورده نماید ،مورد استفاده قرار میگیرد .شرکت  TÜV NORD Iranدر
چهارچوب طراحی و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات متمرکز بر قابلیت
اطمینان ) (RCMو مکانیزم جمعآوری دادهها ،استانداردهای بینالمللی مطرح
در مباحث  RCMمانندANSI / IEEE Std 500، ISO 14224، IEC 60300،
 OREDA، SAEرا مورد استفاده قرار میدهد.
ارزيابي آمادگی برای كار )(FFS

 TÜV NORD Iranخدمات ارزيابي سطوح  2 ،1و FFS 3خود را مطابق با
استانداردهاي ) (API 579- 1 ASME FFS- 1و  ASMESec XIارائه مينمايد.
متخصصين اين شركت با كاربرد نرمافزارهاي مختلف صنعتي مناسب در اين
زمينه مانند  ANSYS، ABAQUSو  ...آشنايي دارند.
سيستم مديريت يكپارچه خطوط لوله )(PIMS

سيستم مديريت يكپارچه خطوط لوله شركت TÜV NORD Iranجهت كمك به
راهبران خطوط لوله در زمينه برقراری کارکرد ایمن و قابل اطمینان خطوط لوله
با تكيه بر رويكردهاي متفاوت و يكپارچگي آنها ،طراحي گرديده است .اين
برنامه استمرار كاركرد اين خطوط را تضمين نموده و بر مبناي آخرين قواعد و
استانداردها همچون  ASME B 31.8Sيا API 1160استوار ميباشد.
سيستم مديريت نگهداري و تعميرات نرمافزاري )(CMMS

در يك بسته نرمافزاري  CMMSاطالعات عمليات نگهداري و تعميرات سازمان
معموال در يك بانك اطالعاتي نگهداري ميگردد .اين اطالعات كه بهصورت
كام ً
ال ايمن و با قابليت اطمينان باال نگهداري ميشوند،نيروهاي فني و سازمان
نت را در انجام كارها و وظايف محوله با اثربخشي بيشتري ياري مينمايند.
 CMMSبستر مناسب جهت اجرای یک برنامه مدیریت یکپارچه  AIMرا فراهم
ساخته و اطالعات اولیه مورد نیاز را در اختیار آن قرار میدهد.

مدیریت  /ارزیابی  /مهندسی ریسک

)(Risk Management / Assesstment

مرکز خدمات مدیریت ریسک ،مرکزی متشکل از متخصصین بین رشتهای
با هدف مدیریت جامع ریسکها میباشد .هدف از فعالیتهای این مرکز،
رشد و ارتقاء سطح آگاهی سازمانها در خصوص انواع ریسکهای
مربوطه و نیز توانمندسازی آنها در مدیریت ریسکهای مربوطه با
بکارگیری ابزارها و متدولوژیهای نوین میباشد.
بطور کلــی انواع خدمات قابل ارائه در مرکز خدمات مدیریت ریســک
 TÜV NORD Iranبه شرح زیر میباشد:
ارزیابی صالحیت مدیریت ریسک در کسبوکارها و سازمانهای مختلف
طرحریزی و استقرار سیستم مدیریت ریسک سازمانی
خدمات مدیریت بحران
مهندسی ایمنی
طرحریزی و استقرار سیستم مدیریت ریسک پروژهها
ارائه خدمات متنوع مدیریت ریسک در قالب)(Risk Based X
ارزیابی و ممیزی پروژهها ،سازمانها و یا واحدهای تابعه آنها در حوزه
مدیریت ریسک (برای اشخاص اول و دوم)
آموزش و توانمندسازی سازمانها در حوزهی مدیریت ریسک از طریق
برگزاری دوره های آموزشی متنوع و نیز تربیت مدیر ریسک برای سازمانها
ارزیابی صالحیت مدیریت ریسک در کسبوکارها و سازمانهای مختلف
پست الكترونيكيrisk@tuvnordiran.com :

امور انرژی )(Energy Affairs

 TÜV NORD Iranدر واحد امور انرژی خدمات زیر را ارائه می نماید:
ممیزی فنی و مهندسی انرژی
اندازهگیری و تصدیق )(Measuring & Verification
بازرسی معیار مصرف در صنایع انرژیبر
امکان سنجی فنی و اقتصادی طرحهای بهبود عملکرد انرژی
تحلیل یکپارچه سیستم و بهینهسازی نقاط عملکردی فرایند
ارزیابی و بهبود کیفیت توان الکتریکی
انرژیهای تجدیدپذیر
طراحی و توسعه سیستمهای بازیافت انرژی
مدلسازی و شبیهسازی سیستمهای انرژی و تعیین جریان بهینه انرژی
ارزیابی ریسک و قابلیت اطمینان سیستمهای انرژی
طراحی و توسعه سیستمهای اطالعاتی و مدیریت انرژی

ممیزی فنی انرژی و مهندسی انرژی

ممیزی فنی انرژی یک تحلیل تفصیلی از عملکرد انرژی یک سازمان ،تجهیزات،
سیســتم ها یا فرایندها را شامل شــده و به شناسایی فرصتهای بهبود عملکرد
منجر میشــود .این خدمات منطبق بر سطوح ممیزی تعریف شده در استاندارد
 ISO 50002و بر اســاس نیاز کارفرما تعریف و اجــرا گردیده و گواهینامه
وضعیت سازمان بر اســاس گزارش های حاصله از ممیزی فنی انرژی بر مبنای
 ISO 50002از سوی  TÜV NORD Iranارائه خواهد شد.

ممیزی کیفیت توان الکتریکی

 TÜV NORD Iranبا در نظر گرفتن تاثیرات قابل توجه کیفیت توان الکتریکی
بر میزان مصرف انرژی و قابلیت اطمینان شــبکه و همچنین ضرورت ارزیابی و
بهبود عملکرد شبکه الکتریکی و مطابق با اندازهگیری ها و تحلیل های انجام شده،
گواهینامه انجام تست و یا گواهی انطباق بر اساس معیارهای مربوط صادر می نماید.
اندازهگیری و تصدیق )(Measuring & Verification

شرکت  TÜV NORD Iranبا تکیه بر کارشناسان دارای صالحیت خود در این
ل بینالمللی اندازهگیری و تصدیق
حوزه خدمات جامع ذیل را مطابق با پروتک 
) (IPMVPو یا استاندارد بینالمللی  ISO 50015ارائه مینماید:
جمع آوری و صحهگذاری دادهها و بانکهای اطالعاتی
تهیه برنامه M & V
ارزیابی و اندازهگیری هر یک از اراهکارهای انجام شده به صورت مستقل یا
در ارتباط با یکدیگر
صحهگذاری شاخصهای مشخص شده
تهیه گزارش M & V
پایش بلند مدت صرفهجوییهای انرژی و آب

بازرسی معیار مصرف انرژی

 TÜV NORD Iranبه عنوان شــرکت تایید صالحیت شده از سوی مرکز ملی
تایید صالحیت ایران و سازمان ملی استاندارد ایران و در راستای اجرای هر چه
موثرتر استانداردهای ملی ،بازرسی معیار مصرف انرژی را در صنایع و واحدهای
تولیدی انجام میدهد.

انرژیهای تجدیدپذیر

Renewable Energies

هولدینــگ بینالملی  TÜV NORDبه عنوان یکی از مراجع معتبر و پیشــرو در
زمینه انرژیهای نو برای ارائه خدمات فنی تخصصی در زمینههای امکانسنجی،
ساخت ،نصب و راهاندازی ،بهرهبرداری و سرمایه گذاری در بخشهای انرژیهای
تجدیدپذیراز جمله باد ،فتوولتاییک ،بیوگاز و بیوماس و برق سبز فعالیت مینماید.

ممیزی و صدور شناسنامه انرژی ساختمان

از جمله معیارهای توسعه پایدار که در ارزیابی یک ساختمان مورد توجه قرار میگیرند،
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
معیارهای بهرهوری آب
مالکهای کارایی و عملکرد انرژی
معیارهای بهرهوری مواد ،منابع و مصالح
پست الكترونيكي:

energy@tuvnordiran.com

امور محیطزیست )(Environment Affairs

شرکت  TÜV NORD Iranبا بهره گیری از صالحیت ها و توانمندی های
خود ،خدمات امور محیط زیست را در رابطه با فناوری های پاکسازی آب،
خاک و هوا ،مدیریت زیست محیطی ،استاندارد زیستمحیطی ،فناوریهای
مرتبط با  CCSو فناوری های مکانیسم توسعه پاک ) (CDMمدنظر قرار
خواهد داد .ازجمله این خدمات عبارتاند از:
ارزیابی پیامدهای زیستمحیطی
)(Environmental Impacts Assessment-EIA

ارزيابی عملكرد زیستمحیطی

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

برچسبزنی و اظهارنامههای زیستمحیطی

)(Environmental Labeling & Declarations

ارزيابی ارتباطات زیستمحیطی

)(Environmental Communication
ارزيابی راندمان اكولوژيكی )(Eco-Efficiency Assessment-EEA

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

ارزيابی بهرهوری سبز
مکانیسم توسعه پاک CDM
ارائه فناوری های زیستمحیطی به شرکت ها جهت کسب استاندارد
زیست محیطی مرتبط
ارزیابی فناوریها و مدیریت بازیافت پسماند ،تصفیهخانهها ،شیرابه و زباله
سوزها
ارائه بسته های سیاستی ،مدیریتی ،فناوری و نوآوری در جهت اجرای
بخشی از سیاستهای کلی
)(Green Productivity

پست الكترونيكيenvironment@tuvnordiran.com :

فناوری ریلی ()Railway Technology
شرکت  TÜV NORD Iranبا بهرهگیری از صالحیتها و توانمندیهای
شرکتهای همکار در آلمان ،هلند ،فرانسه و لوگزامبورگ ،خدمات متنوعی را
در صنعت حمل و نقل ریلی ارائه مینماید .ازجمله این خدمات عبارتاند از:
خدمات در حوزه زیرساخت ) (Infrastectureمانند ایمنی در ایستگاهها،
سکوها و تونل ،موضوعات مرتبط با اطفا حریق ،عملکرد تقاطعها
خدمات در حوزه وسایط نقلیه ریلی ) ،(Vehicleتست و ارزیابی انطباق
مولفهها ،لوکوموتیوها و واگنها ،نحوه اتصاالت واگنها و ارزیابی ایمنی
خدمات در مباحث عملیاتی و سیگنالدهی)(Operation / Signaling
مانند اطمینان از کنترلها ،فرامین و سیگنالدهی ،حفاظت اتوماتیک قطار
و ارزیابیهای ایمنی
پست الكترونيكي:

railway@tuvnordiran.com

فناوري اطالعات )(Information Technology

شركت  TÜV NORD Iranبا تکیه بر مزیت های شبکه بین الملل هولدینگ
 TÜV NORDو به ویژه وجود شرکت  ،TÜV ITخدمات انطباق الکترونیکی
) (e-complianceرا با ارائه نشان های اعتماد ) (Trustدر سه حوزه اصلی
امنیت ) ،(Securityکیفیت ) (Qualityو زیرساخت )(Infrastructure
فناوری اطالعات ارائه می نماید.
مجموعه خدمات قابل ارائه در حالت کلی شامل موارد ذیل می باشد:
آموزش های تخصصی
آزمایش و ارزیابی سیستم های فناوری اطالعات
هدایت و راهبری در ایجاد ساز و کارهای بهبود
صدور گواهینامه انطباق
ایجاد آزمایشگاههای تخصصی /ارتقای سطح علمی و فنی آزمایشگاههای
موجود
نشان های اعتماد و گواهینامه های مرتبط ارائه شونده در سه حوزه اصلی
ذکر شده و برای سه الیه محصول ) ،(Productفرآیند ) (Processو
زیرساخت ارائه می شوند.
بدین ترتیب ،به عنوان مثال در صورت تطابق یک محصول با الزامات امنیتی
مورد ارزیابی ،گواهینامه ) (Trusted Product - Securityاعطا می شود.

امنیت فناوری اطالعات

با عنوان یکی از صالحیتهای ویژه شرکت  TÜV ITدر سطح بینالملل
(و در مواردی منحصر بفرد) ،گروه  TÜV NORDتوانسته با ارائه
خدمات متنوع به محدوده وسیعی از مشتریان ،نام خود را به عنوان یکی
از اصلیترین ارائه دهندگان خدمات ارزیابی امنیت فناوری اطالعات،
بهصورت جهانی تثبیت نماید.
امنیت فناوری اطالعات در سه الیه مدیریتی ،سیستم و محصول (اجزاء)
ارائه می شود و مهم ترین آن ها مشتمل بر موارد ذیل می باشد:
مدیریت امنیت (سیستم های مدیریتی)
امنیت محصول (ارزش یابی محصوالت و سیستم های فناوری اطالعات)
امنیت سیستم (قابلیت اعتماد به محصوالت و سیستم های فناوری
اطالعات)
امنیت فضای سایبری (تشخیص آسیب پذیری ها و آزمایش های نفوذ)
امنیت پرداخت (سیستم های امن پرداخت  /تجهیزات و تراکنش های
امن پرداخت)
امنیت سیستم های کنترل (شبکه های هوشمند  /تجهیزات اندازه گیری
هوشمند)
امنیت فراهم آورندگان خدمات اعتماد (امنیت ارتباطات در اینترنت)

کیفیت فناوري اطالعات

با تکیه بر بررسی کیفیت سیستم های نرم افزاری در اتصال با استانداردهای
بین المللی و بهترین تجارب موجود ،خدمات این گروه مشتمل بر انواع ذیل
میباشد:
تضمین کیفیت (آزمایش های عملکردی)
قابلیت نگهداری )( (Maintainabilityسنجش و ارزیابی کیفیت کد برنامه)
کاربردپذیری )( (Usabilityسهولت کار با نرم افزار)
موبایل )( (Enterprise Mobile Managementتجهیز  /برنامه کاربردی
 /محتوا)

زیرساخت فناوري اطالعات

خدمات این حوزه مشتمل بر ارزیابی زیرساخت های حیاتی فناوری
اطالعات سازمان ها ،یعنی مرکز داده ها ) (Data Centerمی باشد.
در این حوزه ،مرکز داده به کاربران خود اطمینان می دهد که زیرساخت
فیزیکی ایجاد شده ،توانایی تداوم ارائه خدمات قابل اعتماد را دارد.
مهم ترین خدمات این حوزه عبارتند از:
ارزش یابی طراحی
نظارت بر ساخت
آزمایش های یکپارچگی
صدور گواهینامه
پست الكترونيكيinfo@tuvit.ir :

فناوری و مهندسی معدن

)(Mining Technology & Engineering
شرکت  TÜV NORD Iranبا پشتیبانی فنی و تخصصی گروه  DMTدر
شهر  Essenآلمان ،اقدام به ایجاد بخش "منابع طبیعی" و فعالیت در زمینه
مباحث تخصصی همچون مشاوره ،اکتشاف ،طراحی ،برنامه ریزی و استخراج
منابع طبیعی (معدن  /نفت و گاز  /کک و زغال سنگ) کرده است .از سال
 2007گروه  DMTبه عضویت گروه  TÜV NORDآلمان درآمده است.
این خدمات بر اساس معیار های تعیین شده در استاندارد های بینالمللی،
ضوابط و مقررات مصوب کشور جمهوری اسالمی ایران و همچنین
روش های اجرایی و ضوابط  TÜV NORD Iranارائه می گردد.
طیف گسترده خدمات فناوری و مهندسی معدن  TÜV NORD Iranبا
به کارگیری دانش روز ،متخصصین زبده و ارائه راه حل های نوآورانه در
حوزه های زیر ارائه می شود:

اکتشاف
مهندسی
مشاوره
ژئوتکنیک
پست الكترونيكيmining@tuvnordiran.com :

آكادمي توف ايران-آلمان TÜV Academy Iran-Germany
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  1381و 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
مقتضي بوده است از همكاري با شركت هاي تراز اول بين المللي استفاده می نمايد.
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

از سال  1378بخش آموزش گروه توف ن ُورد ايران فعالیت داشته و پس از تاسیس
آکادمی توف ایران -آلمان ،کلیه دوره های آموزشی بر اساس سیالبس های معین با
استفاده از آرم ثبت شده  TÜV Academyسازمان دهی شده اند .آکادمی توف در طي
فعاليت خود ده ها هزار نفر از كارشناسان و مديران كشور را از بيش از چهار هزار
سازمان و شركت صنعتي و خدماتي آموزش داده است.
ارائه بیش از  400عنوان دوره آموزشی با استفاده از بیش از  200نفر مدرس توانمند
وتجربیات موفق در ارائه آموزش های کوتاه مدت تخصصی ،آکادمی را تبدیل به
سازمانی با توانمندی منحصر بفرد در ارائه اینگونه آموزش ها نموده است.
حوزه های آموزشی در آکادمی توف ایران-آلمان به شرح ذیل می باشد:
آموزشهای مرتبط با سیستم های مدیریت مبتنی بر استانداردهای متفاوت بین المللی
(کیفیت ،محیط زیست ،ایمنی ،ریسک ،انرژی ،امنیت اطالعات ،تداوم کسب و کار،
صنایع غذایی و)....
آموزش های تخصصی مدیریت ( بازار یابی و فروش ،منابع انسانی ،بازرگانی و
تجارت بین الملل ،مالی ،مدیریت پروژه و) ...
آموزش های حوزه تعالی
آموزش های مرتبط با بازرسی فنی ،جوش و تست های غیر مخرب

معرفي دورههاي آموزشـي
آكادمي توف ايـران  -آلمان
برنامه زمانبندي اجراي دورههاي آموزشي
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دوره های بین المللی کوتاه مدت با همکاری سایر سازمان های بین المللی
دورههای  DBAو MBAبا گرایش های کاربردی و اعتبار ملی و بین المللی
ارائه دوره های آموزشی به همراه بازدیدهای علمی در خارج از کشور

پروژههای بهبود عملکرد

بخش پروژههای بهبود عملکرد آکادمی توف ایران – آلمان در جهت خدمت رسانی به سازمانهایی که قصد دارند عملکرد
فرایندها ،محصوالت ،پرسنل و نهایتا سودآوری خود را بهبود بخشند ،تاسیس گردید .این بخش با تکیه بر توانمندی و
تخصص مشاوران با تجربه و کارآزموده خود در حیطههای زیر به ارائه خدمات می پردازد:
حیطه خدمات مرتبط با آزمایشگاهها و مراکز بازرسی
حیطه برنامه ریزی جامع سازمانی
حیطه تعالی سازمانی و ترازیابی /الگوبرداری Benchmarking
حیطه توسعه و بهبود کسب و کار
حیطه مدیریت پروژه
حیطه منابع انسانی
حیطه  HSEو مدیریت ریسک
حیطه مهندسی عملکرد
حیطه شش سیگما
پست الكترونيكيtraining@tuvnordiran.com :

Technical Inspection

بازرسي فنی

Certification Services

خدمات صدور گواهينامه

Industrial Services

خدمات صنعتی

Mining Technology
& Engineering

فناوری و مهندسی معدن

Information
Technology

Performance
Improvment
Projects

فناوری اطالعات

پروژه های
بهبود عملکرد

Training

آموزش

تهران ،خيابان سهروردي شمالي ،خيابان فيروزه ،شماره ،22ساختمان فيروزه،
طبقه پنجم ،واحد  ،4كدپستي1553813346 :

تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،خیابان خرمشهر(آپادانا)
کوچه میناب ،پالک 34كدپستي1557715415 :

آموزش
پروژه های بهبود عملکرد
نمایندگی EFQM

نمابر:
پست الکترونیک:
تلفن ویژه:
وب سایت:

88538720-21
88502691
88512265
88538727
academy@tuvnordiran.com

صدور گواهینامه سیستم
بازرسی فنی

 88737684و 88735481 -2
88749549
88758260 - 88768799

خدمات صنعتی
فناوری و مهندسی معدن
فناوری اطالعات

(داخلی مورد نظر)42748+

اداری و روابط عمومی

www.tuvnordiran.com

پســت الکترونیــک:

info@tuvnordiran.com

88758261
88768736
88746043
نمابــر88746047 :

تلفن ویژه:

(داخلی مورد نظر)42749+

وب سایت:

www.tuvnordiran.com
www.tuev-nord.de

