تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،خیابان میرزای زینالی غربی
پالک  ،101کدپستی1577917611 :

تهران :خیابان سهروردی شمالی ،خیابان فیروزه ،شماره 22
ساختمان فیروزه ،طبقه پنجم ،واحد ،4کدپستی1553813346 :

42748000
88538720-1
42748301
88538727

تلفن 30( :خط)
42749000
صدور گواهینامه سیستم
88735481-2
بازرسی فنی
 42749411و 88749549
خدمات صنعتی
 42749112و 88758260
فناوری اطالعات
88758261
اداری روابط عمومی
42749201
پست الکترونیک info@tuvnordiran.com
نمابر88746047 :
وبسایت
www.tuvnordiran.com

تلفن 30( :خط)
آموزش
پروژههای بهبود عملکرد
نمابر
پست الکترونیک
وبسایت

academy@tuvnordiran.com
www.tuvacademy.ir

)(TÜV NORD Iran
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TÜV NORD Iran
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بازرسی فنی
پروژههای
بهبود عملکرد

مدیریت
یکپارچگی
دارایی

فناوری/
مهندسی معدن

خدمات صنعتی

مدیریت ریسک
انرژی

فناوری اطالعات

محیط زیست
زیرساخت
فناوری اطالعات

امنیت فناوری
اطالعات

ساختمان

مدیریت
طرح و پروژه

کیفیت فناوری
اطالعات

INDUSTRY
4.0

خودرو
صنایع ریلی

ادغام TÜV Nord e. V. / RWTÜV e. V.
TÜV Hannover e. V. / Sachsen-Anhalt e. V.
و تشکیل TÜV NORD Group

1386 | 2007

توسعه ساختارهای
گروه
و تشکیل بخش خدمات
صنعتی و مراکز
صالحیت

1395 | 2016

1383 | 2004

تغییر نام شرکت به

1390 | 2011

تاسیس دفاتر

TÜV NORD Iran

TÜV NORD Iran

TÜV NORD Iran

در ماهشهر
(بندر امام)
مشهد و رشت

گروه  TÜV NORDدر یک نگـاه

www. t uev- nor d- gr oup. de
www. t uev- nor d. de

شـــــــرکت اصــــــلی TÜV NORD
فعالیتهایــش را در بخش هــای متفــاوت
کســب و کار ســازماندهی کــرده اســت:
خدمــات صنعتــی ،خــودرو ،آمــوزش،
بازرســی و صــدور گواهینامــه ،کــه
ایــن فعالیتهــا نیــروی محرکــه بــرای
نوآوریهــای جهــــانی و توســــعـــه
بـیـشـتـــر فـعــالیــــتهای ســنتی
 TÜV NORDهســتند.

 DMTو شـــــرکتهای تابـعــه آن ،از
سال  ،2007بـخش کسب وکـار منابـع
طبیــعی را نمــاینــــــدگی میکنند.
ایــن تـمـرکـز بــر روی مهنــدســی
و خـدمــات مشـاورهای ،برای تحقیــق
و اکتشاف مواد اولیــــــه ،معـــدن و
ککســـازی ،بازرســــــی محصـول و
ایمنـی ساختمان و همچنین تستهای
صنــــعتی است.

 ALTER TECHNOLOGYدر انتخاب،
تهیـــه ،اصالح ،بازرسـی و صـــــدور
گواهینامـه قطعـات الکترونیکـی بـرای
ماهوارههــــا در ســــطح بینالمللـی
پیشـتاز اسـت .ایـن شـرکت ،کـه مقـر
اصلـی آن در اسـپانیا اسـت ،از سـال
 2011بخشـی از گـروه TÜV NORD
شـده اسـت و مسـئول توسـعه بخـش
کسـب و کار هوافضـا اسـت.

 TÜViTمحصــوالت ،سیســتمها و
فرایندهــای  ITرا مــورد ارزیابــی و
تســت قــرار میدهــد و گواهینامــه
صـــادر مینمایــد .ایــن شـــرکت،
بــا شــــعار Security 4 Safety
بهطــور فعــال در سراســر جهــان
در محافظــــت از زیرسـاخـــتهای
دیجیتالــی و تاسیســات مرتبــط بــا
امنیــت فعالیــت دارد.

خدمات صنعتی  /خودرو  /آموزش

منابع طبیعی

هوافضا

IT

گروه  TÜV NORDبا بهرهگیری از این چهار برند ،عملیات گسترده خود را در انواع صنوف تخصصی در سطح جهان ارائه مینماید.

 70کشور

شرکتهای تابعه گروه  TÜV NORDدر بیش از  70کشور جهان،
دارای بیش از  14,000متخصص فنی و مشاور فناوری هستند.

 150شرکت تابعه

گــروه  TÜV NORDبـیــش از 150شــرکـت تـابـعـه در
سراســر جهــان دارد.

 1میلیارد یورو

گســتره فعالیتهــا در هلدینــگ بینالمللــی
باعــث ایجــاد درآمــد ســالیانه بیــش از یــک میلیــارد یــورو از
طریــق فــروش انــواع خدمــات تخصصــی میگــردد.
TÜV NORD
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هویت و ساختار
( TÜVتوف)

 TÜVنامی آشنا در صنعت و تجارت بین المللی ،اختصار سه كلمه آلماني  Technischer Überwachungs-Vereinبه معني
“اتحاديه بازرسي و پايش فني” است.
آرم  TÜVيك آرم ثبت شده تحت حفاظت بينالمللي است و فقط شركتهايي اجازه دارند اين نام را استفاده كنند كه مطابق با
ضوابط اتحاديه توفهاي آلمان ( )Verein Deutscher TÜVحداقل  25درصد سهام آنها متعلق به يكي از  TÜVهاي ثبت شده
در آلمان باشد .فهرست این شرکت ها در سایت  www.vdtuev.deتحت عنوان اعضا  Mitgliederقابل رویت است.
در اواخر قرن نوزده ميالدي و در مسير صنعتي شدن كشور آلمان ،سازمانهايي در فدرالها و يا مناطق متفاوت اين كشور
بهمنظور کنترل و تضمين كيفيت محصوالت صنعتي و پايش در زمينههاي مختلف فني تشکیل شدند .پديد آمدن اين سازمانها
بر پايه بهكارگيري دانش و تخصص موجود در صنايع و ايجاد ساختارهاي معين بهمنظور بازرسي و پايش بهصورت شخص ثالث
و بيطرف ،بوده است.
سازمانهايي كه با عنوان  TÜVدر فدرالهاي مختلف آلمان بهوجود آمدهاند ،با پيشوند يا پسوند مرتبط با منطقه خود در آلمان
نامگذاري و بهصورت شخصيتهاي مستقل حقوقي در مناطق مختلف آلمان ثبت شدهاند .سازمانهاي  TÜVبا تشكيل گروههاي
كاري معین با ذکر دقیق پيشوند يا پسوند هلدينگهای بینالمللی با رعایت ضوابط بهرهگیری از آرم ثبت شده بینالمللی ،TÜV
عمل مینمایند.
گروه TÜV NORD
پایهریزی گروه توف ن ُورد ( )TÜV NORDریشه در بازرسی دیگ بخار و تجهیزات صنعتی در هنگام صنعتی شدن کشور آلمان،
دارد .از اولین آزمایشهای دیگ بخار ،گروه  TÜV NORDگام به گام به سمت آنچه امروز هست ،یعنی یک شرکت بینالمللی
ارائهدهنده خدمات صنعتی توسعه یافت .تاریخچه تولد این گروه از سال  1869تا به امروز و همچنین گستره خدمات و بخشهای
کسب و کار در صفحات آغازین این کاتالوگ آمده است.

گروه توف ُنورد

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 شركت و ساير اعضاي هلدينگ  TÜV NORDخدمات خود را که در دو
شخصيت حقوقي  TÜV NORD Iranو  TÜV Academy Iran - Germanyسازماندهي شدهاند ،ارائه مينمايد.

 20سال سابقه

هویت معتبر

ارائه خدمات به بیش از

صدور بیش از 8000

بیش از 300متخصص در زمینههای
متفاوتبهعنوانممیز ،بازرسومدرس

اجرای بیش از  800پروژه
بازرسی فنی و ارزیابی انطباق

اجرای بیش از  300پروژه
بهبود عملکرد در سازمانها

اجرای بیش از  110پروژه
در حوزه انرژی

 5000سازمان

گواهینامه سیستمهای مدیریت
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صدور گواهينامه ()Certification
اطمینـان خاطـر طرفهـای ذینفـع از قابلیـت ،صالحیت و توانایی یک ســـازمان ،شـرط برقـراری یک ارتباط تجـاری موفق،
همـکاری و مشـارکت موثـر بیـن طـرف ذینفع و سـازمان اسـت .بسـته بـه نـوع و ماهیت یـک سـازمان ،توقعـات و انتظارات
متنوعـی توسـط طرفهـای ذینفـع ماننـد مشـتریان ،شـرکای خارجـی ،نهادهـای قانونـی و مانند آن از یک سـازمان شـکل
میگیـرد .بســـیاری از ایـن توقعـات و انتظـارات در قالب اسـتانداردهای مـدون و مقبول بینالمللـی و ملی ارائه شـدهاند .این
اسـتانداردها دامنـه گسـتردهای از الزامـات محصـوالت ،خدمـات ،سیسـتمهای مدیریت ،صالحیت افـراد و مانند آن را شـامل
تصدیق برآورده شدن
میشـود .سـازمانهای مسـتقل «شـخص ثالث» و سیسـتم اعتباربخشـی بینالمللی بهمنظور بررسـی و
ِ
الزامـات ایـن اسـتانداردها در سـازمانهای مختلـف شـکل گرفتـه و امـروزه به عنـوان جزء الینفک هـر نوع تعامل تجـاری در
عرصه بینالمللی شـناخته میشـوند .ســـازمانهای مسـتقل «شـخص ثالث» با عناوین سـازمانهای بازرسـی ،سـازمانهای
صـدور گواهینامـه و ماننـد آن تحـت نظـارت مراجـع بینالمللـی و ملـی اعتباربخشـی اقـدام بـه بازرسـی ،ممیزی یـا ارزیابی
سـازمانها کـرده و نسـبت به صـدور گواهینامـه برای آنهـا اقـدام مینمایند.
خدمات صدور گواهینامه برای سیستمهای مدیریت ،محصوالت و افراد یکی از محورهای اصلی فعالیتهای هلدینگ بینالمللی
 TÜV NORDآلمان با قدمت قریب  150سال است.
بخش صدور گواهینامه  TÜV NORD Iranمتولی ارائه خدمات صدور گواهینامه در سیستمهای مدیریت ،خدمات ،افراد و فرایندها
از سال  1376در ایران است.
شرکت TÜV NORD Cert
شرکت صدور گواهینامه  TÜV NORD Certیک تشکل حقوقی در هلدینگ بینالمللی  TÜV NORDاست که بر فعالیتها
و ضوابط مرتبط با خدمات صدور گواهینامه در ســازمانهایی که با آرم  TÜV NORDاین خدمات را ارائه مینمایند ،نظارت
مینماید.
شرکت  TÜV NORD Certهمچنین فراهمآورنده اعتباردهیهای بینالمللی به صورت تمرکزیافته و نیز تضمینکننده ضوابط
تأیید صالحیت برای انجام خدمات زیر ،در هلدینگ  TÜV NORDاست:
• صدور گواهینامه برای سیستمهای مدیریت (مدیریت کیفیت ،مدیریت محیط زیست ،مدیریت ایمنی ،مدیریت انرژی و)...
• صدور گواهینامه برای محصوالت و خدمات

• صدور گواهینامه برای افراد
• صدور گواهینامه برای فرایندها
 TÜV NORD Certحفظ کیفیت ،موضوعگرایی ،شایســتگی و بیطرفی را به همراه ســایر اصــول و رویههای جاری در انجام
فعالیتهای ممیزی صدور گواهینامه در تمامی زمینههای صنعتی و خدماتی ،در هلدینگ  TÜV NORDتضمین مینماید.
اعتبارنامه ()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  "International Accreditation Forum - IAFهستند،وجود دارد.
هلدينـــگ  TÜV NORDبـــراي صدورگواهينامـــه درموضوعـــات متفـــاوت از جملـــه در موضـــوع صـــدور گواهينامههـــاي
سيســـتمهاي مديريتـــي و افـــراد ،از نهادهـــاي ملـــي اعتباردهـــي كشـــورهاي مختلـــف و نهادهـــاي اعتباردهـــي
بينالملل ــي صنف ــي ،اعتبارنام ــه درياف ــت نم ــوده اس ــت .قديميتري ــن و معروفتري ــن اي ــن مراج ــع  DAkkSآلم ــان،
 RvAهلنـــد UKAS ،انگلســـتان ANSI-RAB ،آمريـــكا SAS ،ســـوئيس TurkAk ،ترکیـــه PCA ،لهســـتان،
 Standard Malaysiaمالــزی CAI ،چــک APMG International ،IRIS Certification (IMC) ،SAAS ،SEDEX ،انگلســتان،
 IATF ،FSC ،MSCو  SAIهســتند.
همچنين شركت  TÜV NORD Iranموفق گرديده از مرکز تایید صالحیت ملی ایران ( )NACIبهعنوان اولین مرجع صدور
گواهینامه که در سازمان ملی استاندارد ایران ( )INSOشکل گرفته ،اعتبارنامه دریافت نماید.
الزم به ذکر است خدمات صدور گواهینامه شرکت  TÜV NORD Iranدر اغلب حوزههای استانداردهای مدیریت ،عالوه بر
اعتباربخشی از طرف مرکز تأیید صالحیت ملی ایران ( ،)NACIموفق به اعتباربخشی مستقیم از نهاد اعتباربخشی آلمان DAkkS
نیز گردیده است .با پذیرش این اعتباربخشیها ،خدمات صدور گواهینامه  TÜV NORD Iranتحت نظارتهای بینالمللی و ملی
قرار دارد.

contractoffice@tuvnordiran.com
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وجاهتها برای دریافت گواهینامه از TÜV NORD
 -1هویت حقوقی و قانونی شرکت
 TÜV NORD Iranبهعنــوان تنهــا نهــاد ثبــت شــده قانونــی مطابــق بــا ضوابــط اتحادیــه TÜVهــای آلمــان
( )Verein Deutscher TÜVدر ایران است ،که با بهرهگیری از آرم ثبت شده بینالمللی  ،TÜVفعالیت مینماید.
نهــاد صــدور گواهینامــه  TÜV NORD Iranاز نظــر حقوقــی و قانونــی ســاختار مشــخصی مطابــق بــا قواعد مجمــع بینالمللی
اعتباردهــی ( )International Accreditation Forum - IAFدارد و نــام ،عنــوان ،ســاختار ســهام ،آخریــن اعضــای هیــأت مدیره و
هرگونــه تغییــر دیگــر ایــن شــرکت مطابــق بــا روزنامه رســمی کشــور جمهــوری اســامی ایران قابل بررســی اســت.
 TÜV NORD Iranیــک شــرکت مشــارکتی اســت کــه  %49ســهام آن متعلــق به هلدینــگ بینالمللــی  TÜV NORDو %51
ســهام آن ،متعلــق بــه طــرف ایرانــی اســت و تمــام فعالیتهــای آن بــا هماهنگــی و نظارت شــرکت مــادر صــورت میگیرد.

TÜV NORD CERT
GmbH

 -2تاییدیههای بینالمللی و ملی
 TÜV NORD Iranاز نهادهای معتبر و شـناخته شـده بینالمللی (اعتباربخشـی مسـتقیم یا اعتباربخشـی از طریق سـازمان
مـادر) و همچنیـن از مراجـع ملی کشـور از جمله سـازمان ملی اسـتاندارد ایران  -مرکز ملـی تایید صالحیت ایـران ( )NACIو
سـایر مراجـع اعتباردهـی در نهاد ریاسـت جمهوری و سـایر وزارتخانههـا اعتبارنامه دریافت کرده اسـت.

فرايند عمومي صدور گواهينامه

در مميــزي اغلــب سيســتمهاي مديريــت تحــت اعتباربخشــي ،فراینــد ممیــزی و صــدور گواهینامــه شــامل مميــزي صــدور
( )Certification Auditدر دو مرحله و ممیزیهای مراقبتی ( )Surveillance Auditsسالیانه در محل سازمان متقاضی است .در
مرحله اول ممیزی ،مستندات و میزان آمادگی سیستم برای انجام ممیزی مرحله دوم صدور گواهینامه ،مورد بررسی قرار میگیرد.
ممیزی مرحله دوم صدور گواهینامه شامل ممیزی کلیه الزامات استانداردهای مربوطه و در نهایت تصمیمگیری برای توصیه یا
عدم توصیه به صدور گواهینامه توسط تیم ممیزی است.
گواهینامه(های) سیسـتم(های) مدیریت در دامنه کاربرد تایید شـده پس از تصدیق مدارک و شـواهد ارائه شـده توسـط تیم
ممیـزی با اعتبار  3سـال صـادر میگردد.
تداوم اعتبار گواهینامه در مدت اين  3سال منوط به اجرای به موقع و نتایج مطلوب ممیزیهای مراقبتی است .مميزيهاي
مراقبتي جهت اطمينان از عملكرد سيستم و اثربخش بودن آن انجام ميپذيرد .اين مميزيها معموال ميتواند بهصورت انتخابي ساالنه
(جمعاً دو بار در مدت اعتبار گواهينامه) يا شش ماهه (جمعاً پنج بار در مدت اعتبار گواهينامه) انجام پذيرد.
پیش از پایان سه سال اعتبار گواهینامه صادر شده ،سازمان گواهی شده می تواند با درخواست و انجام یک ممیزی صدور مجدد
( )Recertification Auditsگواهینامه خود را برای یک دوره  3ساله دیگر تمدید نماید.

کارفرما

انجام ممیزی
صدور مجدد

انجام ممیزی
مراقبتی ادواری

صدور
گواهینامه
سیستم
مدیریت

ارزیابی مستقل
فنی و تصدیق
نتایج ممیزی

اجرای ممیزی
صدور
گواهینامه
مرحله 2

اجرای ممیزی
صدور
گواهینامه
مرحله 1

برآورد،
ارسال پیشنهاد
و عقد قرارداد

شرکت توف نورد

درخواست برای انجام
صدور مجدد پیش از
خاتمه اعتبار  3ساله
گواهینامه

رفع عدم
تطابقها

رفع عدم انطباقهای
مشاهده شده،
اصالح و اقدامات
اصالحی

درخواست آغاز
فرایند ممیزی

تماس و ارسال
اطالعات
اولیه در قالب
پرسشنامه

تایید رفع عدم
انطباقها و
توصیه و صدور
گواهینامه

 -3سابقه کار در عرصه بینالملل و ایران
ســازمان  ،TÜV NORDبــا قریــب  150ســال قدمــت و مقبولیــت در کشــورهای جهــان ،انــواع خدمــات ارزیابــی انطبــاق
و صــدور گواهینامــه را در دیســیپلینهای فنــی و تخصصــی متفــاوت در بیــش از 70کشــور دنیــا ارائــه مینمایــد.
 TÜV NORDدر کشــور ایــران از حــدود  20ســال پیــش فعالیتهایــش را بــا صــدور انــواع گواهینامههــای سیســتم آغــاز
کــرد .گســتره فعالیتهــای  TÜV NORD Iranدر انــواع حــاالت صــدور گواهینامــه در صنایــع متفــاوت ،در مقایســه بــا دیگــر
ســازمانهای صــدور گواهینامــه در ایــران منحصــر بــه فــرد بــوده و تاکنــون بیــش از  8000گواهینامــه بــرای ســازمانهای
ایرانــی صــادر نمــوده اســت.
 -4نیروی انسانی متخصص در سطح جهان
 TÜV NORD Iranبـا بیـش از  100ممیـز و سـرممیز ایرانـی واجـد صالحیـت در دیسـیپلینهای متفاوت تخصصـی ،قابلیت
پوشـشدهی تمـام دامنههـای کاربـرد مـورد درخواسـت مشـتریان را دارد .ایـن ممیـزان دارای مـدرک انتصـاب از شـرکت
 TÜV NORD Certهسـتند کـه ایـن شـرکت ثبـت بینالمللـی ممیـزان و گواهینامههـا را بـه صـورت قابل ردیابی در سـطح
دنیـا بـر عهـده دارد .از ظرفیتهـای تخصصـی نیـروی انسـانی فعـال در  ،TÜV NORD Iranبهدلیل شایسـتگی و تجربه آنها
در ممیزیهـای سـایر کشـورها نیـز اسـتفاده میشـود .الزم به ذکر اسـت از توانمنـدی تخصصی موجود در شـبکه بینالمللی
 TÜV NORDنیـز بنـا بـر الزامـات قراردادی و یا به درخواسـت مشـتریان اسـتفاده میشـود.
 -5سیستم مدیریت بخش صدور گواهینامه
ســـاختار بخـــش صـــدور گواهینامـــه  TÜV NORD Iranو سیســـتم مدیریـــت کیفیـــت آن بـــر مبنـــای اســـتاندارد
 ISO 17021ش ــکل یافت ــه اس ــت ک ــه ه ــر س ــال در چارچ ــوب ممیزیه ــای داخل ــی ش ــرکت  TÜV NORD Certم ــورد
ارزیابـــی درون ســـازمانی قـــرار میگیـــرد.
 -6رعایت دقیق ضوابط بینالمللی صدور گواهینامه
براســاس اســتاندارد  ،ISO 17021نهادهــای صــدور گواهینامــه بایــد مــدت زمــان انجــام ممیــزی و تعــداد ممیــزان
حاضــر در اجــرای ممیــزی را معیــن و در قراردادهــای صــدور گواهینامــه بــه طــور شــفاف درج نماینــد .همچنیــن باید در
صــورت لــزوم نســبت بــه صالحیــت ممیــزان حاضــر در تیــم ممیــزی بــه صــورت رســمی و شــفاف ارائــه اطالعــات نماینــد.
 ،TÜV NORD Iranدر طــول  20ســال فعالیــت خــود ،همــواره ایــن ضوابــط را بــه طــور کامــل رعایــت کــرده و در ارزیابیهای
انجــام شــده از طــرف نهادهــای اعتباربخشــی بینالمللــی ماننــد  DAkkSآلمــان و  NACIایــران عملکرد خوبی داشــته اســت.

contractoffice@tuvnordiran.com
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خدمات صدور گواهينامه

ممیزی /ارزیابی استانداردهای عمومي مديريت
•  ISO 9001سیستم مدیریت کیفیت
•  ISO 14001سیستم مدیریت محیط زیست
•  OHSAS 18001/ISO 45001سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
•  ISO 50001سیستم مدیریت انرژی
•  ISO 27001سیستم مدیریت امنیت اطالعات ()ISMS
•  ISO 14031سیستم ارزیابی عملکرد محیط زیستی
•  ISO 55001سیستم مدیریت یکپارچگی داراییهای فیزیکی
•  ISO 10668الزامات ارزشگذاری مادی نام تجاری
• (HSE-MS (Health, Safety & Environment-Management System
سیستم ایمنی و محیط زیست
•  SA 8000 / ISO 26000سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی
•  ISO 22301سیستم مدیریت تداوم کسب و کار
•  ISO 21500خطوط راهنمای مدیریت پروژه
•  ISO 31000اصول و راهنمای مدیریت ریسک
• سایر استانداردهای سیستمهای مدیریت
ممیزی /ارزیابی استانداردهای پشتيبان-راهنما

•  ISO 10001 / ISO 10002 / ISO 10003 / ISO 10004رضایتمندی
مشتری و رسیدگی به شکایات مشتری
•  ISO 10015خطوط راهنمای نیازسنجی ،برنامهریزی و سنجش اثربخشی
دورههای آموزشی
•  ISO 10006خطوط راهنمای مدیریت کیفیت در پروژه
•  ISO 10012الزامات فرایندهای اندازهگیری و اندازهگیری تجهیزات
•  ISO/TR 10013الزامات مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت
•  ISO 10014خطوط راهنمای تحقق مزایای مالی و اقتصادی
•  Suggestion Systemارزیابی فرایند مدیریت پیشنهادها
•  IWA 2راهنمای کاربرد  ISO 9001در تحصیالت
• دیگر گواهیهای انطباق

ممیزی /ارزیابی استانداردهای صنفی /تخصصی
•  IATF 16949سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو
•  ISO/TS 29001سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
•  ISO 22000/FSSC 22000سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
•  HACCPسیستم مدیریت تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی در
صنایع غذایی
•  BRCاستاندارد تخصصی در صنایع غذایی
•  IFSاستاندارد بینالمللی در صنایع غذایی
•  GMPسیستم مدیریت شرایط خوب تولید
•  IRISسیستم بینالمللی مدیریت صنعت راه آهن
•  EN 9100سیستم مدیریت کیفیت صنعت هوا فضا
•  ISO 39001سیستم مدیریت ایمنی ترافیک جاده ای
•  ISO 29990سیستم مدیریت یادگیری برای آموزش و تحصیالت غیر رسمی
•  ISO/IEC 20000سیستم مدیریت خدمات فناوری اطالعات
•  ISO 28000سیستم مدیریت امنیت زنجیره تامین
•  ISO 3834الزامات کیفیت جوشکاری ذوبی مواد فلزی
• سایر استانداردهای سیستمهای مدیریت
ممیزی /ارزیابی شخص دوم
• ممیزی زنجیره های تامین
• ارزیابی انطباق شرایط خوب تولید ( )GMPبرای وزارت بهداشت
• گواهینامههای زنجیره تامین BSCI / SMETA / SEDEX
ممیزی /ارزیابی در حوزه خدمات
•  Certified Call Centersگواهی مراکز تماس
•  Certified Service Qualityگواهی کیفیت خدمات
•  Certified Customer Satisfactionگواهی رضایت مشتری
ارزیابی و تایید صالحیت افراد
• صدور گواهینامه صالحیت اشخاص شامل:
 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مدیریت انرژی مدیرعامل سازمانها مدیر پروژه سازمانها مدیر کیفیت مدیر ریسک رهبر تیم گواهی ایمنی پیمانکارانcontractoffice@tuvnordiran.com
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• زیرساخت فناوري اطالعات

خدمات این حـوزه مشتمــل بر ارزیابی زیرساخــتهای حیاتــی فنــاوری اطـالعـات سازمـانها ،یعنی مراکز داده
( )Data Centerمیباشد.
در این حوزه ،مرکز داده به کاربران خود اطمینان میدهد که زیرساخت فیزیکی ایجاد شده ،توانایی تداوم ارائه خدمات قابل اعتماد را دارد.
مهمترین خدمات این حوزه عبارتند از:
• ارزشیابی طراحی
• تحلیل نقاط ضعف و فاصله تا وضع مطلوب
• ارزشیابی آزمایشهای یکپارچگی
• ارزشیابی نهایی مرکز داده و صدور گواهینامه انطباق

• کیفیت فناوري اطالعات

با تکیه بر بررسی کیفیت سیستمهای نرم افزاری در اتصال با استانداردهای بین المللی و بهترین تجارب موجود ،خدمات این
گروه مشتمل بر انواع ذیل میباشد:
• ارزیابی کیفیت نرم افزار از وجوه مختلف عملکردی و کاربردپذیری ()Useability
•  ،Enterprise Mobility Managementبررسی تجهیز ،برنامه کاربردی و محتوا

• امنیت فناوری اطالعات

فناوري اطالعات ()Information Technology
شـركـت  TÜV NORD Iranبا تکیــه بر مزیـتهـای شبـکه بیـنالمللی گروه  TÜV NORDو بـهویــژه وجــود شـرکـت
 ،TÜV ITخـدمـات انطـبـاق الکـترونیکی ( )e-complianceرا با ارائه نشـانهای اعتماد ( )Trustدر سه حوزه اصلی
زیرساخت ،کیفیت و امنیت فناوری اطالعات ارائه مینماید.

شـرکت  TÜV ITتوانسـته بـا ارائـه خدمـات متنـوع بـه محـدوده وسـیعی از مشـتریان ،نـام خـود را بهعنـوان یکـی از
اصلیتریـن ارائهدهنـدگان خدمـات امنیـت فنـاوری اطالعـات ،در سـطح جهانـی ،تثبیـت نمایـد.
امنیـت فنـاوری اطالعـات در سـه الیـه مدیریتـی ،سیسـتم و محصـول (اجزاء) ارائـه میشـود و مهمترین آنها مشـتمل
بـر مـوارد زیر میباشـد:
• امنیت سازمانی (سیستمهای مدیریتی) ()Organizational Security
• امنیت سیستم (قابلیت اعتماد به سیستمهای فناوری اطالعات) ()System Security
• امنیت محصول (ارزشیابی محصوالت فناوری اطالعات) ()Product Security

مجموعه خدمات قابل ارائه در حالت کلی شامل موارد ذیل میباشد:
• ارزیابی مراکز داده مبتنی بر معیار  DC-100ایران بهعنوان اولین مرجع ارزشیابی درجه یک مراکز داده
احراز صالحیت شده توسط سازمان فناوری اطالعات ایران
• ایجاد آزمایشگاههای تخصصی /ارتقای سطح علمی و فنی آزمایشگاههای موجود
• آزمایش و ارزیابی سیستمهای فناوری اطالعات
• هدایت و راهبری در ایجاد ساز و کارهای بهبود
• صدور گواهینامه انطباق
• آموزشهای تخصصی
نشانهای اعتماد و گواهینامههای مرتبط در سه حوزه اصلی ذکر شده و برای سه الیه محصول ،فرایند و زیرساخت ارائه
میشوند.
بـدیـن ترتیــب ،بهعنوان مثــال در صــورت تطـابق یـک محصــول با الزامــات امنیتـی مورد ارزیابی ،گواهیـنامه
( )Trusted Product - Securityاعطا میشود.

it@tuvnordiran.com
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بازرسی فنی ()Technical Inspection

بخـش بازرسـی فنـی شـرکت  TÜV NORD Iranاز سـال  1380در حوزههـای مختلـف بازرسـی فنـی شـروع بـه فعالیت
نمـود و بـا بهکارگیـری نیـروی انسـانی مجـرب و ارائه نـرم افزارهـای بـه روز و یکپارچه ،توانسـته در صدها پـروژه بزرگ
بازرسـی فنـی در شـاخههای مختلـف نفـت ،گاز و پتروشـیمی ،نیروگاهـی ،صنایـع فـوالد و  ...در ایـران فعالیـت نمایـد.
بخـش بازرسـی فنـی  TÜV NORD Iranبـا تکیـه بـر پشـتیبانی فنـی و تخصصی سـازمان مادر که  150سـال سـابقه در
انجـام انـواع خدمـات بازرسـی فنـی دارد ،در حوزههـای زیـر آماده پاسـخگویی بـه نیازهای متفاوت مشـتریان اسـت:

صدور گواهينامه انطباق محصول
• تایید نوع ()Type Approval
• نظارت بر تولید و صدور گواهی برای دستههای تولیدی
()Batch Test

• دریافت نشان  CEبهمنظور اثبات ادعای تولیدکننده مبنی
بر انطباق با تمامی قواعد اتحادیه اروپا ( )Directivesو
استانداردهای مرتبط با آن ()Harmonized Standards

بازرسی فنی سایتهای صنعتی حین بهرهبرداری
در جهت افزایش طول عمر و بهرهوری و کاهش خسارات
ناشی از خرابی ادوات و تجهیزات صنعت ،بازرسی فنی دورهای
و تفصیلی همراه با برنامه زمانبندی در هنگام بهرهبرداری و
تعمیرات اساسی صورت میپذیرد.

فناوری و بازرسی تجهیزات تحت فشار
• ظروف تحت فشار
• مبدلهاي حرارتي
• بويلرها و کورهها
• کولرهاي هوايي
• مخازن CNG
• تأیید صالحیت سازندگان انواع مخازن تحت فشار و بویلرها و
بازرسی حین ساخت این تجهیزات مطابق با کدهای ASME

بازرسی فنی حین ساخت کاال و تجهیزات و اجرای پروژه
اطمینان یافتن از کیفیت کاال و تجهیزات در هنگام حمل
و ساخت از مهمترین دغدغههای کارفرمایان و سازندگان
میباشد .بازرسی فنی  TÜV NORD Iranدر جهت حصول
اطمینان از کیفیت کاال و تجهیزات در هنگام انجام معامالت
بینالمللی ،بازرسیهای پیش از حمل و حین ساخت و همچنین
در بازرسی ساخت پروژههای صنعتی آماده ارائه خدمات است.

بازرسی فراساحلی
• بازرسی تجهیزات حفاری و انجام تستهای تأیید
• رفع اشکال و عیبیابی تجهیزات
• بازنگری طراحی و توسعه Design Review

فناوری و مهندسی جوش
• ارزیابی استاندارد ISO 3834
• بازبینی و تهیه دستورالعمل روش جوشکاری
• بررسی ،تأیید و صدور گواهی مهارت جوشکاران

بازرسی تجهیزات درون چاهی
• بازرسی لوله جداری ()Casing
• بازرسی لولههای مغزی ()Tubing
• بازرسی لولههای حفاری ()Drill Pipe
• بازرسی ابزار درون چاهی ()BHA
• بازرسی لولههای وزنی ()Drill Collars
• بازرسی ابزار متفرقه حفاری ()Misc.Drilling Tools

فناوری ،مهندسی و تست مواد
• بازبینی و تأیید روش اجرایی تستهای غیر مخرب ،مدارک
مرتبط با تجهیزات  NDTو تأیید اپراتورهای مربوطه
• بازبینـی و تأیید رویه اجرای عملیات حرارتی و مدارک
مرتبـط با تجهیزات مربوطه
• بازرسی به روش تستهای غیرمخرب پیشرفته

بازرسی فضاهای تفریحی
• بازرسی سازههاي ديناميکي و تجهيزات شهربازيها
• بازرسی تجهيزات پارکهای آبی
• بازرسی تجهيزات دستگاههای متحرک در فضاهای تفریحی

Advanced NDT
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بازرسیتجهیزاتجابهجايي،آسانسوروپلههایبرقی
در جهـت حـذف يا به حداقل رسـاندن ريسـکهاي مرتبط با
ايمني کاربران و ماشـينآالت سازمان و همچنين شفافسازي
ظرفيت کاربري دسـتگاهها ،بازرسـي ماشـينآالت و تجهيزات
جابجايي انجـام ميگردد.
شـرکت  TÜV NORD Iranبراي انواع تجهيزات و ماشينآالت
زيـر خدمـات بازرسـي و صـدور گواهينامـه سلامت را ارائـه
مينمايـد:
• انواع جرثقيلهاي سقفي ،متحرک و برجي
• بازرسـي کامـل کليه متعلقات دسـتگاه اعم از سيسـتم هاي
هيدروليکـي ،مکانيکي ،الکتريکـي و تعيين حداکثر ظرفيت
جابجايـي بـار مجاز با انجـام  Load Testو . . .
• تجهيزات باالبرنده ،مانند آسانسورهاي باربر و نفربر،
باالبرهاي الکترومکانيکي و هيدرومکانيکي
• ليفت تراکها
• نوار نقالهها
• تلهکابينها

حفاظت از انفجار و حریق
ت صدور
 TÜV NORD Iranبهعنوان مرجع دارای صالحی 
گواهینامه با کد بینالمللی  0044آمادگی انجام کلیه بازرسیها
و آزمونها جهت صدور گواهینامههای ضد انفجار را دارد.
نظارت و تأیید آزمونهای مرتبط و صدور گواهینامه برای
تجهیزاتی که در محیطهای با پتانسیل انفجار استفاده میشوند
( ،)ATEX Certificationاز جمله خدمات شرکت میباشد.

ایمنی مجتمعها و تجهیزات صنعتی
• خدمات بازرسی پیش نیاز دریافت گواهینامه سیستم ایمنی
و بهداشت شغلی ()OHSAS 18001 / ISO 45001
• بازرسي و صدور گواهينامه سالمت براي کليه تجهيزاتي که
بايد از صحت کارکرد و ايمني آنها در محل کار اطمينان
حاصل شود ،مانند:
 ظروف تحت فشار و مخازن ذخيره ليفتراک ها ،جرثقيلها ،آسانسورها و باالبرهاي صنعتي -مبدلهاي حرارتي ،بويلرها و کورهها

مهندسی بازرسی ()Inspection Engineering
•

بازرسی بر مبنای ریسک ()RBI

 RBIروشـي منظم براي تعيين و اعمال ضريب ريسـك شکسـت دسـتگاهها و تجهيزات در تعمير و نگهداري تأسيسـات و
اتخـاذ تصميمـات بازرسـي اسـت .مطالعـات  RBIتأمينكننـده درك دقيقتر از مخاطـرات و مكانيزم هـاي تخريب محتمل
مرتبـط بـا مخـازن تحـت فشـار و لولهكشـيها اسـت .اين اطالعـات كمك زيـادي بـه تأمين يـك برنامه كامـل يكپارچگي
دارايـي و در نتيجـه مديريـت مناسـب مخاطـرات مي نمايند .شـرکت  TÜV NORD Iranبا بيشـترين تعداد کار انجام شـده
در ايـن زمينـه و بهکارگيـري  INSPECTIOBASEتنهـا نرمافـزار موجـود در ايران مطابق بـا اسـتاندارد  API 581آماده ارائه
خدمـات در اين زمينه ميباشـد.
• بهینهسازی عمر مفید خط لوله
 امکان محاسبه کاهش ضخامت خط لوله با استفاده از روش اِل ِمان محدود نمایش سهبعدی عیوب امکان ارائه تحلیلهای تخریب پالستیک و همچنین تحلیل خستگی ناحیه آسیب دیده امکان ارزیابی انواع ترکها مطابق دستورالعملهای استاندارد ASME FFS-1/1-API 579 امکان محاسبه رشد ترک تحت سیکل و دوره بهرهبرداری تنظیم برنامه جامع زمانبندی تعمیر و نگهداری جهت افزایش طول عمر مفید خط لوله()Life Optimization of Pipes-LOOP

پایش وضعیت ()Condition Monitoring System

• سامانه
در سیسـتمهای نگهـداری و تعمیـرات بر اسـاس وضعیت ( )CMSبه جـای تعمیرات ادواری ،پایش وضعیت ماشـین بهصورت
دورهای انجـام و تعمیـرات تنهـا در زمانـی کـه دسـتگاه احتیـاج بـه تعمیـر دارد ،انجـام میشـود .روشهـا و تکنیکهایـی
همچـون آنالیـز ارتعاشـات ،آنالیـز روغـن و ذرات فرسایشـی ،ترموگرافـی ،آنالیـز آلتراسـونیک و غیـره از جملـه تکنیک های
 CMSمیباشـند کـه در ایـن میان آنالیز ارتعاشـات یکی از اساسـیترین و کارآمدترین تکنیک های  CMSبرای ماشـینآالت
و تجهیـزات دوار اسـت .شـرکت  TÜV NORD Iranبـا مشـارکت و نظـارت گـروه  DMTآمـاده ارائه خدمات  CMSمی باشـد.
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مديريت يكپارچگي

دارايی ()Asset Integrity Management - AIM

مدیریـت یکپارچگـی دارایـی ( )AIMتمامـی مراحـل چرخـه عمـر محصـول شـامل طراحـی ،فراینـد ،عملیات ،نگهـداری و
تعمیـرات ،بازرسـی ،بهبـود عملکـرد و اسـقاط و از ردهخـارج کـردن داراییهـا را مدنظـر قـرار میدهـد .مدیریـت یکپارچگی
دارایـی بـا توجـه به مفاهیـم مدیریتی ،جنبهها و سیسـتمهای اثرگذار بر هریک از مراحل چرخه عمر به سـازمانها در کسـب
بیشـترین ارزش از داراییهـای خـود کمـک میکند.

توسعه مدل AIM
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اولیـن گام در مدیریـت یکپارچگـی دارایـی ،توسـعه مـدل
 AIMدر سـازمانها بـا توجـه بـه الزامات و شـرایط مختص به
سـازمان میباشد .بر این اسـاس شـرکت TÜV NORD Iran
بـا تکیه بر متخصصان هلدینگ  TÜV NORDدر سرتاسـر
جهـان بر اسـاس ابزارهـا و چارچوبهای موجـود در حوزه
مدیریت داراییها نسـبت به ارزیابی بلوغ سـازمان در حوزه
مدیریـت یکپارچگـی داراییهـا اقدام نمـوده و بـا توجه به
نتایـج حاصـل از ارزیابـی ،مدلهـای مرجـع در ایـن حوزه
و تجربیـات موجـود در صنایـع ،مـدل سیسـتم مدیریـت
یکپارچگـی داراییهـای سـازمان را توسـعه میدهد.

یکـی از اسـتراتژیهای مطـرح در زمینـه برنامهریـزی نگهـداری و تعمیـرات و بهینهسـازی فعالیتهـای مرتبـط بـا آن،
سیسـتم یـا فراینـد نگهـداری و تعمیـرات بـا محوریـت قابلیـت اطمینـان ()RCM-Reliability Centered Maintenance
میباشـد .ایـن سیسـتم بهمنظـور تعییـن آنچـه کـه میبایسـتی انجـام گـردد تـا تمامـی امکانـات و تجهیـرات فیزیکـی
سـازمانها بهطـور مسـتمر وظایـف طرحریـزی شـده خود را در بسـتر فعلـی عملیاتی خود بـرآورده نماید ،مورد اسـتفاده
قـرار میگیـرد .شـرکت  TÜV NORD Iranدر چارچـوب طراحـی و اسـتقرار سیسـتم نگهـداری و تعمیـرات متمرکـز بـر
قابلیـت اطمینـان ( )RCMو مکانیـزم جمـعآوری دادههـا ،اسـتانداردهای بینالمللـی مطـرح در مباحـث  RCMرا مانند
 ANSI / IEEE Std 500 ،ISO 14224 ،IEC 60300 ،OREDA ،SAEمـورد اسـتفاده قـرار میدهـد.
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سیستم نگهداری و تعمیرات متمرکز بر قابلیت اطمینان ()RCM

ارزيابي آمادگی برای كار ()FFS

متخصصـان ايـن شـركــت دارای تجـارب متعـددی در زمینه توسـعه و کاربـرد تکنیکهـای  FFSو نرمافزارهای مختلف
صنعتـی در این زمینـه همچون  ABAQUSو  ANSYSهسـتند.

•

سيستم مديريت يكپارچه خطوط لوله ()PIMS

شرکت  TÜV NORD Iranبا طراحی سیستم مدیریت یکپارچگی خطوط لوله ()Pipeline Integrity Management System - PIMS
بر مبنای شرایط موجود به راهبران خطوط لوله در زمینه افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان خطوط لوله کمک مینماید.
این سیستم با تکیه بر رویکردهای مختلف و یکپارچگی آنها ،استمرار کارکرد این خطوط را تضمین مینماید .مبنای
طراحی این سیستم آخرین قواعد و استانداردها همچون  ASME B31.8Sیا  API 1160میباشد.

برقـراري و اجـراي يك برنامه مديريـت يكپارچگي دارایي نيازمند گردآوري ،تحليل و ذخيرهسـازي حجم بااليي از دادهها
و اطالعـات اسـت .همچنیـن كاركرد مؤثر ايـن برنامه نیازمند ذخيرهسـازي ،تحليل ،مديريت و اقدام بـر روي تكتك اين
اطالعات اسـت .شـركت  TÜV NORD Iranبا شـناختي كه از كليه اين موارد دارد ،قادر اسـت با اسـتفاده از نرمافزارهاي
پودمانـي خـود و بـا اتـكا بـه توانایـی متخصصان هلدينـگ  TÜV NORDدر سراسـر جهان و کارشناسـان سـازمان همکار
 IES Asset Managementدر کشـور هلنــــد ،بهترين پشـتيبان براي تحقق اهداف اين برنامه نزد مشـتريان خود باشـد.
خدمـات مرکـز صالحیـت مديريت يكپارچگي دارایي شـركت  TÜV NORD Iranشـامل موارد زیر اسـت:

•

سیستم مدیریت قابلیت اعتماد بر مبنای سری استاندارد IEC 60300

برمبنای استاندارد  ،ISO 9000قابلیت اعتماد واژهای کلی برای توصیف عملكرد مربوط به قابليت دسترسي
و عوامل تأثيرگذار بر آن در يك سيستم يعني:
• قابليت اطمينان ()Reliability
• قابليت نگهداري و تعميرات ( )Maintainabilityمیباشد.
مدیریـت قابلیـت اعتمـاد بهعنـوان یـک رویکرد سیسـتمی ،بخشـی از فعالیتهـای مدیریتی اسـت که عملکـرد سـازمان را در
مباحـث قابلیت اطمینان /دسـترسپذیری /قابلیت نگهداری و تعمیـرات /ایمنی ( )RAMSبهمنظور حصول اطمینـان از کارایی و
توانمندی فرایندهای عملیاتی ،تجهیزات و محصوالت مورد توجه قرار میدهد و بهبود مسـتمر آن را میسـر میسـازد .شـرکت
 TÜV NORD Iranتمامـی مراحـل طراحـی ،آمـوزش ،مشـاوره ،ممیزی ،اسـتقرار ،تسـت و ارائه گواهی انطباق سیسـتم مدیریت
قابلیـت اعتماد را انجـام میدهد.
()Availability
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 TÜV NORD Iranبهمنظـور اسـتقرار سیسـتم مدیریـت ریسـک فراگیـر ،براسـاس شـناخت بهدسـت آمـده از سـازمان
مربوطـه و سـطح بلـوغ مدیریـت ریسـک در سـازمان ،خدمـات زیـر را در حـوزه مدیریـت ریسـک ارائـه مینماید:
• پایهریزی سیستم مدیریت ریسک سازمانی
• استقرار سیستم طرحریزی شده
• پایش و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ریسک

• مدیریت بحران

میزان تأثیرگذاری بحرانها بر سازمانها به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
• شدت بحران
• حجم و گسترهی بحران
• زمان رخداد بحران
• میزان آمادگی سازمان برای مواجهه با بحران
 TÜV NORD Iranبـا آگاهـی از ایـن موضـوع مهـم و کلیـدی که بـر تداوم کسـب و کارهـای مختلف تأثیرگذار اسـت ،با
ارائـه خدمـات «مدیریـت بحران» تالش میکنـد که با شناسـایی و تحلیل انـواع بحرانهای سـازمانی ،میـزان آمادگی
سـازمانها را در مواجهـه بـا بحرانهـای مربوطـه افزایـش دهـد تـا زمینـه و بسـتر مناسـب بـرای رشـد و ارتقای سـطح
پایـداری سـازمانها در کسـب و کارهـای مختلف فراهـم گردد.

• مهندسی ایمنی

مدیریت

ریسک ()Risk Management

مدیریت ریسک شامل فعالیتهای هماهنگی است که سازمان را از منظر ریسک تحت کنترل قرار میدهد و هدایت میکند.
پیادهسازی مدیریت ریسک میتواند تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع مالی را تسهیل نماید و کارایی عملیاتی سازمان را
افزایش دهد .شرکت  TÜV NORD Iranبا بهرهگیری از متخصصان بین رشتهای و با هدف مدیریت جامع انواع ریسکهای
پیشروی سازمانها ،اقدام به ایجاد مرکز صالحیت مدیریت ریسک کرده است .اهداف این مرکز عبارتند از:

• خلق ارزش در کسب و کارهای مختلف از طریق رشد و توسعه سطح بلوغ مدیریت ریسک سازمانی
• معرفی ،آموزش و پیادهسازی روشهای نوین ارزیابی ریسک و مساعدت در توسعه فرهنگ مدیریت ریسک سازمانی
• نهادینهسازی تفکر ریسک محور در سازمانها از طریق استقرار سیستم مدیریت ریسک سازمانی
• رشد و تعالی سازمانها در راستای برآوردهسازی انتظارات و الزامات و تحقق هر چه بیشتر اهداف سازمان
و در یک عبارت کوتاه و خالصه:
رشد و توسع ه بلوغ مدیریت ریسک سازمانها
بهطور کلی انواع خدمات قابل ارائه در مرکز صالحیت مدیریت ریسک شرکت  TÜV NORD Iranبهشرح زیر است:

• ارزیابی سطح بلوغ سازمانها و استقرار سیستم مدیریت ریسک فراگیر

 TN-R3Mیـک مـدل بلوغ مدیریت ریسـک اسـت که کلیه المانهای مرتبط با مدیریت ریسـک سـازمانی و شـاخصهای
مرتبـط بـا آنهـا را مدنظـر قـرار میدهـد .ایـن مـدل ،کـه سـازمانها را در  5سـطح دسـتهبندی میکند محورهـای زیر
را بـرای ارزیابـی مدنظر قـرار میدهد:
• قابلیتهای مدیریت و رهبری و حاکمیت ریسک
• ماهیت سازمان و فرهنگ مدیریت ریسک
• توانمندی و صالحیت کارکنان
• توانمندی شرکت در شناسایی ،ارزیابی و کنترل ریسک
• فرایندهای مدیریت ریسک
• بهبود ،یادگیری و نوآوری

 TÜV NORD Iranبا توجه به رسالت خود و نیز درجه اهمیت بسیار باالی ایمنی در کسب و کارهای مختلف کشور ،اقدام
به طراحی و استقرار خدمات زیر نموده است:
• آموزش ،رشد و توسعهی فرهنگ ایمنی در کسب و کارهای مختلف
• تحلیل وضعیت و اندازهگیری ضریب ایمنی سازمانها /دپارتمانها /محصوالت /پروژهها
• طراحی و استقرار شاخصهای کلیدی و مهم هشدار دهنده مرتبط با زیرسیستمهای کلیدی سازمانها
• طراحی سیستمهای کنترلی بهمنظور رشد و ارتقای ضریب ایمنی سازمانها /دپارتمانها /محصوالت /پروژهها
• یکپارچهسازی و بهینهسازی سیستمهای کنترلی با سایر فعالیتها و سیستمهای سازمانها

• طرحریزی و استقرار سیستم مدیریت ریسک پروژه

مهمترین حوزههایی که  TÜV NORD Iranدر حال حاضر تحت پوشش خود قرار داده است ،بهشرح زیر است:
• پروژههای طراحی و ساخت سیستمهای تولیدی /صنعتی /عمرانی
• پروژههای انتقال
• پروژههای ادغام (ادغام صنایع /واحدهای تولیدی /کسب و کارهای مختلف با یکدیگر)

•

ارائه خدمات متنوع مدیریت ریسک در قالب «»Risk Based X

• مدیریت فرایندهای کسب و کار بر مبنای ریسک
• مدیریت سبد محصوالت بر مبنای ریسک ()Risk Based Product Portfolio Management
• مدیریت سبد پروژهها بر مبنای ریسک ()Risk Based Project Portfolio Management
• طراحی محصوالت /خدمات بر مبنای ریسک ()Risk Based Product/Services Design
• مدیریت استراتژیک بر مبنای ریسک ()Risk Based Strategic Management
• بازرسی بر مبنای ریسک ()Risk Based Inspection
• برونسپاری بر اساس ریسک ()Risk Based Outsourcing
()Risk Based Process Management

risk@tuvnordiran.com
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انـرژی ()Energy

شــرکت  TÜV NORD Iranبــا تکیــه بــر تــوان تخصصــی کارشناســان خــود و نیــز بــا همــکاری شــرکتهای  encosو
 EE-Energy Engineersکــه عضــو هلدینــگ بین المللــی  TÜV NORDهســتند خدمــات گســتردهای را در مرکــز
صالحیت انرژی بهشرح زیر ارائه مینماید:

• ممیزی فنی انرژی و مهندسی انرژی

ممیـزی فنـی انـرژی شـامل یک تحلیـل تفصیلـی از عملکرد انرژی یک سـازمان ،تجهیزات ،سیسـتمها یا فرایندها اسـت
و بـه شناسـایی فرصتهـای بهبـود عملکـرد منجـر میشـود .ایـن خدمـات منطبـق بر سـطوح ممیـزی تعریف شـده در
اسـتاندارد  ISO 50002و بر اسـاس نیاز کارفـــرما تعریف و اجـــرا میگردد .گواهیـــنامه وضعــیت سـازمان بر اسـاس
گزارش هـای حاصلـه از ممیـزی فنـی انـرژی بـر مبنـای  ISO 50002از سـوی  TÜV NORD Iranارائه خواهد شـد.

• ممیزی و صدور شناسنامه انرژی ساختمان

شرکت  TÜV NORD Iranبر مبنای درخواست کارفرما و یا قواعد و استانداردهای بینالمللی ساختمانهای سبز و توسعه
پایدار (مانند  DGNBآلمان LEED ،امریکا BREEM ،انگلستان IECC ،و غیره) و همچنین استانداردهای ملی و مبحث
نوزدهم مقررات ملی ساختمان اقدام به ارزیابی ،ارائه راهکارهای بهبود و صدور گواهینامه مرتبط مینماید.

• امکانسنجی فنی و اقتصادی طرحهای بهبود عملکرد انرژی

شـرکت  TÜV NORD Iranفعالیتهای تخصصی امکانسـنجی فنی و اقتصادی اعم از اندازهگیری ،محاسـبه و برآورد را بهمنظور
یکپارچهسـازی اهـداف کالن یـا خرد انرژی سـازمان با حفظ کاربردهای اصلی تعیین شـده ،در محورهای زیـر ارائه میدهد:
• طرحهای بهینه سازی و روشهای بهبود عملکرد انرژی
• بهکارگیری /جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر
• سیستمهای بازیافت و تولید همزمان برق ،حرارت /برودت ( )CHP/CCHPو سیستمهای نوین سرمایش و گرمایش

•

اندازهگیری و تصدیق ()Measuring & Verification

شـرکت  TÜV NORD Iranخدمـات جامـع اندازهگیـری و تصدیـق ( )M&Vرا مطابـق بـا پروتـکل بینالمللـی IPMVP

و اسـتاندارد  ISO 50015در راسـتای افزایـش سـطح توانمنـدی سـازمانها ،صنایـع و فعاالن انـرژی و آب ارائـه مینماید.
این خدمات:
• سازمانها را قادر میسازد که به اطالعات دقیق و صحیح در راستای ارزیابی میزان کارایی برنامههای مدیریت انرژی
(نظیر پیادهسازی  )ISO 50001و یا اجرای راهکارهای صرفه جویی خود واقف شوند.
• مالکان و شرکتهای خدمات انرژی ( ،)ESCOدادهها و شواهد تصدیق شده از یک مرجع دارای صالحیت و بیطرف
را جهت ارزیابی عملکرد راهکارهای اجرا شده ،در اختیار خواهند داشت.
• شرکتهای تأمینکننده اعتبارات مالی مانند بانکها را قادر خواهد ساخت که ارزیابی دقیقی از میزان ریسک اجرای
پروژههای خدمات انرژی ،داشته باشند.

• بازرسی معیار مصرف انرژی

 TÜV NORD Iranبهعنوان شرکت 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

هلدینگ بینالمللی  TÜV NORDبهعنوان یکی از مراجع معتبر و پیشرو در زمینه انرژیهای نو فعالیت مینماید.
 TÜV NORD Iranبر مبنای انواع استانداردهای صنفی /منطقهای /بینالمللی صدور گواهینامه خدمات زیر را در خصوص
پروژههای انرژی نو ارائه مینماید:
• مطالعات امکانسنجی /بهرهوری اقتصادی
• بازنگری طراحی ،ارزیابی پروژه و صدور گواهینامه
• ارزیابی سایت و پیش بینی منابع انرژیهای نو
• بازرسی و پایش حین بهرهبرداری
• ارزیابی فنی و اقتصادی سرمایهگذاری طرحها

energy@tuvnordiran.com

23

محیطزیست ()Environment
شرکت  TÜV NORD Iranبا بهرهگیری از صالحیتها و توانمندیهای خود در مرکز صالحیت محیط زیست ،خدمات
گسترده ای را در رابطه با فناوریهای پاکسازی آب ،خاک ،هوا و مدیریت زیستمحیطی ارائه می نماید:
برچسبهای زیستمحیطی ( )Environmental Labellingو برچسبهای سبز ()Eco-labelling

•
براساس استاندارد  Blue Angelکشور آلمان و یا سایر استانداردهای رایج در سطح دنیا
• فناوریهای مرتبط با ضبط و ذخیرهسازی کربن ()Carbon Capture and Storage - CCS
• فناوریهای مکانیسم توسعه پاک ()Clean Development Mechanism-CDM
• اظهارنامههای زیستمحیطی
• ارزیابی پیامدهای زیستمحیطی
• ارزشيابی عملكرد زیستمحیطی
• ارزيابی چرخه عمر
• ارتباطات زیستمحیطی
• ارزيابی راندمان اكولوژيكی
• طراحی محصول و فرايند با آاليندگی صفر
• بازطراحی فرايندها مبتنی بر مهندسی سبز
• ارزيابی شيمی و مهندسی سبز
• مطالعات جريانهای مواد و انرژی
• بهرهوری سبز
• ارائه راهکارها ،فناوریها ،مشاورههای فنی و زیستمحیطی در سایتهای صنعتی
• ارزیابی فناوریها و مدیریت بازیافت پسماند ،تصفیهخانهها ،شیرابه و زبالهسوزها
• ارائه بستههای سیاستی ،مدیریتی ،فناوری و نوآوری در زمینه محیط زیست

خودرو

( )Automotive

شرکت  TÜV NORD Iranبا بهرهمندی از صالحیت و توانمندیهای متخصصان و ظرفیتهای موجود در آزمایشگاههای
شرکت  TÜV NORD Mobilityخدمات گسترده زیر را در صنایع خودرو ارائه مینماید:

•  Homologationخودرو

تستهای مرتبط با  Homologationو صدور گواهینامههای نشان  Eدر همکاری با نهادهای اعتباردهی اروپای متحد و سازمان
 TÜV NORD Mobilityدر آلمان بهعنوان مرجع دارای صالحیت ،انجام میگردد و شامل موارد زیر میباشد:
• ارائه خدمات  E-Markingبرای قطعات /مجموعههای خودرو /خودرو
• انجام آزمونها و صدور گواهینامههای ارزیابی انطباق در صنعت خودرو مبتنی بر استانداردهای  UN/ECEو GSO

• تایید نوع خودرو

• خدمات گواهی انطباق
• ارائه تأییدیههای مورد نیاز برای واردات و صادرات

()Certificate of Conformity – COC

• تست و صدور تأییدیه برای مؤلفههای خودرو
• موتور
• سیستمهای ترمز
• چرخها ،الستیکها ،شاسی
• سیستم تعلیق
• ایمنی کارکردی

• تست آالیندههای خودرو

• اندازهگیری آاليندههای گازي و انتشار
• آالینده اگزوز ،عملکرد موتور و مصرف سوخت
• انجام تستهای تضمین کیفیت خودرو
• اندازهگیری سر و صدا و ارتعاش
environment@tuvnordiran.com mobility@tuvnordiran.com
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صنایع ریلـی

( )Railway Industry

شـرکت  TÜV NORD Iranبا بهرهگیری از ظرفیت تخصصی شـرکتهای همکار در آلمان ،هلند ،فرانسـه و لوگزامبورگ،
خدمـات متنوعـی را در مرکـز صالحیـت صنایـع ریلـی در حـوزه حمل و نقـل ریلی ارائـه مینماید .از جملـه این خدمات
عبارتند از:

• خدمات در حوزه زیرساختهای ریلی

• انجام تستهای اولیه و دورهای مرتبط با عبور از تقاطعات
• انجام انواع ارزیابیهای مرتبط با سیستمهای حریق ،تقاطعات ،ساخت و ساز پلها
• صدور گواهینامه برای اجزای خط راهآهن و سنجش وسایط نقلیه ریلی با توجه به الزامات مندرج در استانداردهای
اروپای متحد ( )TSIو یا قوانین راهآهن جمهوری اسالمی ایران
• مشاوره در تفسیر استانداردها و مقررات در بخش راهآهن
• شبیهسازی حریق و محاسبه زمان تخلیه
• ارزیابی حین راهاندازی و نگهداری تسهیالت ساختمانی و فنی

• خدمات مرتبط با ناوگان ریلی

• گواهینامه قطعات با توجه به استانداردهای حفاظتی
• ممیزی و صدور گواهینامه ()Safety Management System - SMS
• مشاوره برای تفسیر استانداردها ،ایجاد سیستم مدیریت ایمنی ،پشتیبانی از مدیریت تاییدیهها
• ایجاد اسناد و مدارک بر اساس استانداردهای ایمنی

• خدمات مرتبط با راهاندازی ،عملیات و سیگنالینگ

• اجرای تستهای سیگنالینگ
• ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی
• انجام بازرسی بر اساس استانداردهای CENELEC
• بازرسی ایستگاههای بههمپیوسته ،نقاط سوئیچ و نقاط کنترل سرعت
• بازرسی بر اساس CSM-RA 402/2013
• صدور گواهینامه برای خط آهن و تجهیزات مرتبط ( ATP, ATOو  )JRUبر اساس TSI CCS
• مشاوره برای پیادهسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهینهسازی فرایندها و گردش کار

• انجام کلیه تستهای مرتبط با حریق ،سیستمهای آتشنشانی و تاییدیه انطباق ( )Homologationواگنها
• انجام بازرسیهای پیشگیری از حریق و بررسی آسیبهای پس از آن
• انجام بازرسیهای شاسی ،محور ،بوژی و سیستمهای ترمز
• بازرسی سیستمهای کنترل راهآهن با توجه به فرایندهای توسعه و انطباق با استانداردهای اجزای سختافزاری و نرمافزاری
• ارزیابی ریسک و آنالیز خطرات
• صدور گواهینامه با توجه به الزامات مندرج در استانداردهای اروپای متحد ( )TSIو یا قوانین راهآهن جمهوری اسالمی ایران
• صدور گواهینامه  ECMبا توجه به الزامات RA 445/2011/EU

railway@tuvnordiran.com
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مدیریت طرح و پروژه

()Program/ Project Management

مديريت پروژه بيشك يكي از مهمترين و پر استفادهتـرين شـاخههـاي مـديريت ،طـي چند دهة اخير بوده است.
مرکـز صالحیـت مدیریـت پـروژه در شـرکت  TÜV NORD Iranبـا ترکیب سیسـتماتیک مهارتهـای مدیریت پـروژه ،ابزار
و تکنیکهـا بـا تکنولـوژی پیشـرفته و در کنـار شـرکای متفـاوت بینالمللـی خـود در این حـوزه ،محدوده ،کیفیـت ،زمان،
هزینـه و امنیـت پروژه هـا را به شایسـتگی مدیریـت می نماید.
خدمـات مدیریـت پـروژه ،کلیـه فرایندهـای پـروژه شـامل شـروع ،برنامهریـزی ،اجـرا ،نظـارت و کنتـرل و خاتمـه را از
طرف کارفرما مدیریت میکند.
 TÜV NORD Iranراهحلهای یکپارچه و فراگیر را برای مدیریت پروژهها با درنظرگیری محدودیتهای بودجه ،زمان و
منابع ارائه مینماید .عالوه بر این ،بهعنوان هماهنگکننده پروژه برای اتصال همة شرکتکنندگان پروژه ،یک سیستم
ارتباطی مناسب ایجاد می نماید تا اختالفات احتمالی ذینفعان را بر اساس یک طرح برد – برد مرتفع کند.
در ادامه به بخشی از خدماتی که  TÜV NORD Iranدر زمینه مدیریت پروژه ارائه میدهد ،اشاره میشود:

• خدمات پیش از اجرای پروژه

• انجام مطالعات امکانسنجی
• مدیریت تهیه طرح ها و مدارک فنی اجرای پروژه
• مشاوره در تأمین منابع انسانی /منابع مالی

• خدمات مرتبط با اجرای پروژه

• ارائه کلیه خدمات مرتبط با مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای  PMBOKو
• مديريت كيفيت پروژه
• نظارت بر فرایندهای اجرا
• مدیریت تعارض و اختالفات
• مدیریت و پایش تدارک خدمات و کاال ،مصالح و تجهیزات
• بازرسي كيفيت و انجام بازرسيها و ارزیابی عملکرد کلیه پیمانکاران و ارکان اجرایی پروژه
• ارائه خدمات بازرسی  HSEدر پروژهها
• ارائه خدمات مهندسی ارزش
• مستندسازی

ISO 21500

• خدمات پس از اجرای پروژه

• نظارت ،راهاندازی و تحویل
• صدور گواهینامههای انطباق
• گواهینامه انطباق با موازین ،مقررات و استانداردهای کیفیت
• گواهینامه انطباق با موازین و دستورالعملهای HSE
• گواهینامه مدیریت پروژه مطابق با استاندارد ISO 21500
• گواهینامه ارزیابی ریسک پروژه مطابق با استاندارد ISO 31000
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ساختمـان

( )Real- Estate

شرکت  TÜV NORD Iranدر مرکز صالحیت ساختمان ،بر اساس روشهـــای اجـــرایی هلدینگ  TÜV NORDو همچنین
معيارهـاي مشـخص شـده در اسـتانداردها ،آئیننامههـا ،ضوابـط و مقررات ملی سـاختمان ،مصوب کشـور جمهوری اسلامی
ایـران ،خدمـات زیر را ارائـه می نماید:

• بازرسی ساختمان و سازههای ويژه

ایـن خدمـات ،انـواع بازرسـيهای كيفيـت در تمامـي مراحل از طراحی و محاسـبات ،بازرسـی و نظارت بـر کلیه عملیات
حيـن سـاخت تـا بازرسـیهای قبـل از تحویل و هنـگام تحویـل در پروژههاي عمراني را پوشـش میدهـد .در نهایت براي
سـاختمان و يا سـازه مـورد نظـر“ ،گواهینامه انطباق” صـادر میگردد.

• ارزیابی ایمنی و تحلیلهای فنی ساختمانها و سازهها

ایـن خدمـات بهمنظـور ارزيابـي عملکردهـای متفـاوت یـک سـاختمان در ارتبـاط بـا مباحث مهندسـی ،ايمنـي و قابليت
اطمينـان در سـاختمانها و سـازهها ارائـه میگـردد .این خدمات شـامل کنترل میـزان آلودگی صوتی ،حفاظـت در مقابل
حریـق و انفجار ،ارزیابی سیسـتمهای هوشـمند ،بازرسـی آسانسـورها ،سیسـتمهای انتقـال و جابجایی ،درهـاي اتوماتیک،
بازرسـی جرثقیلهـا ،نوارهـای نقالـه ،سیسـتمهای انبارش ،بازرسـی سیسـتمهای تهویه مطبوع و بهداشـت هوا اسـت.

• بازرسی و نظارت بر پروژههای مشارکت یا مدیریت ساخت

• بازرسي كيفيت براي بيمه ساختمان

شـرکت  TÜV NORD Iranبـا همفكريهـاي انجـام شـده بـا سـازمانهاي بيمهگـر و دسـتاندركاران بخـش مسـكن،
خدمـات زيـر را در ارتبـاط بـا بيمـه سـاختمان و سـازههاي ويـژه ،طرحريـزي نمـوده و ارائـه مينمايـد:
• ارزيابي ريسك و تهيه گزارش براي شرکتهای بیمه
• انجام بازرسـيهـاي كيفيــت ،تحليــلهـاي مورد نيــاز و ارائـه گـزارش به شـرکتهای بیمه و ذينفعان بيمهنامهها
در مراحل متفاوت ساخت
• ارائه كليه خدمات بازرسي كيفيت در مراحل ساخت در همراهي با شرکتهای بیمه
• ارزیابیهاي مرتبط با استحکام و مقاومت بنا و ارائه تحلیلهای الزم به شرکتهای بیمه برای بیمه ساختمان
علاوه بـر خدمـات فوق ،شـرکت  TÜV NORD Iranبا بهرهگيـري از توانمنديهـاي موجود ،خدمات زيـر را در پروژههاي
سـاختماني و عمراني در دسـتور كار خود قرار داده اسـت:
• نظارت عاليه و كارگاهي
• مديريت طرحها و پروژهها
• ارائه ساز و كارهاي مرتبط با  HSEدر پروژهها
• ارزیابی ساختمانها بر اساس الگوهای معماری پایدار
• تحلیل ارزشگذاری ساختمانها

ایـن خدمـات بهمنظـور حصـول اطمینـان از انطبـاق کامـل تعهـدات سـازنده در مقابل صاحبـان زمین یا صاحبان سـهم
در انـواع پروژههای سـاختمانی میباشـد.
گسـتره ارزیابیهـا در کلیـه مراحـل از طراحـی ،اجـرا ،ارزیابـی تأمینکننـدگان و تـدارک کلیـه اقلام مصرفـی در یـک
سـاختمان تـا بازرسـیهای پیـش از تحویـل و هنـگام تحویـل اسـت.
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معماري

پايدار ()Sustainable Architecture

توسعه پایدار در صنعت ساختمان مبنای فکری برای ایجاد مفاهيم “معماري پايدار” است .این موضوع بيانكننده نوعي نگرش
به معماري است كه متكي بر مفاهيم عميق پيونددهنده انسان ،طبيعت و معماري میباشد ،به گونهای که عالوه بر کاهش
هزینههای مصرف انرژی و انتشار آالیندهها ،هزینههای بهرهبرداری و نگهداری از ساختمان را نیز کاهش خواهند داد .الگوهای
متفاوتی برای ارزیابی و رتبهبندیهای متعددی برای سنجش پایداری ساختمانها در کشورهای متفاوت وجود دارند که از
الگوهایی مانند  LEEDدر آمریکا BREEAM ،در انگلیس DGNB ،در آلمان و  PEARLدر امارات متحده عربی میتوان نام برد.
بهطور كلي در تعريف پايداري سه ركن اصلي زير وجود دارد:
 -1ارتقاي كيفي زندگي و سالمت انسانها (نسل حاضر و نسلهاي آينده)
 -2تأمين نيازهاي روزمره انسان
 -3حفظ سیستمهاي اكولوژيكي و منابع انرژي
يـك طـرح پايـدار همزمـان در پـي رسـيدن به ارزشهاي زيباشـناختي ،زيسـت محيطـي ،اجتماعـي ،اقتصـادي ،اخالقی و
معنـوي اسـت .در ایـن راسـتا شـرکت  TÜV NORD Iranبـا در نظـر گرفتـن الگوهاي باال ،خدمات مشـاوره خود را بهشـرح
زیـر ارائـه مینماید:
• به حداقل رساندن بهکارگیری منابع تجدیدناپذیر و بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر
• ارتقای كيفيت محیط زیست و گسترش محيط زيست طبيعي
• حفظ هويت فرهنگي
• استفاده خردمندانه از زمين و همگوني شكل ساختمان با محيط زيست
• اقتصادي بودن ساخت وساز با استفاده از فناوريهاي جايگزين كارآمد
• مديريت انرژي و بهينهسازي مصرف انرژي در ساختمان
• طراحي معماري و سازه براساس اقلیم محل ساخت و انتخاب مصالح استاندارد و با کیفیت
• طراحي داخلي بر اساس اصول معماری پایدار
• انتخاب نوع تجهيزات و تأسيسات مكانيكي و برقي

مدیریت

تسهیالت ()Facility Management

مدیریت تسهیالت زمینههای مختلفی را در برمیگیرد تا بتواند بهصورت کارا و اثربخش ،سطح عملکرد محیط فیزیکی را
که ترکیبی از افراد ،مکانها ،فرایندها و تکنولوژیها است ،به باالترین درجه ممکن برساند.
در ایـن راسـتا و بـا توجـه به نیازهای داخلی کشـور ،شـرکت  TÜV NORD Iranبا همکاری انیسـتیتو تکنولـوژی کارلس روهه
( )Karlsruher Institut für Technologie-KITدر آلمـان ،خدمـات زیـر را بـرای سـاختمانهای اداری ،مجتمع هـای تجاری و
مسـکونی ،بیمارسـتانها و هتلهـا ،دانشـگاهها و ورزشـگاه ها ارائـه می نماید:
• مدیریت انرژی
• مدیریت تعمیر و نگهداری
• مدیریت پذیرایی ()Hospitality Management
• طرحریزی تداوم کسب و کار
• تخصیص فضا
• ایمنی
• مدیریت ارتباطات و فاکتورهای انسانی
• برندینگ ساختمان
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Industry 4.0

 Industry 4.0یا همان انقالب صنعتی چهارم در سـال  2011در نمایشـگاه صنعتی  Hannoverدر آلمان معرفی شـد .این مفهوم
همانطـور کـه ارتباطـات و بـازار مصـرف را تحـت تاثیـر قـرار داد ،تولید و ارائـه خدمات را نیـز دگرگون خواهد کـرد .ایده
اصلـی  Industry 4.0ایـن اسـت کـه تولیـد صنعتی باید همگام با فناوری اطالعات و ارتباطات پیشـرفته رشـد کنـد .بنابراين،
هسـته اجرای  Industry 4.0در عرصه تولید ،پیوند دنیای فیزیکی در سـطح کارگاههای تولیدی به اینترنت و دنیای سـایبری
اسـت .بدیـن ترتیب همراسـتایی ،یکپارچگـی و همگرایـی فناوریهـای اطالعاتـی ( )Information Technologyو فناوریهای
عملیاتـی ( )Operational Technologyمـورد توجـه قرار میگیرد.
 Industry 4.0یک رویکرد استاندارد یا تکنولوژی نیست ،به همین دلیل روشهای مورد استفاده و اقدامات الزم برای
پیادهسازی آن در شرکتها یکسان نیستند Industry 4.0 .یک مفهوم است که میتواند به شیوههای متفاوت درصنایع
گوناگون اعمال شود.
• دگرگونی دیجیتالی ()Digital Transformation
دگرگونـی دیجیتالـی ،بـه مفهوم حرکت به سـمت کسـب و کار دیجیتال اسـت که در آن دیجیتالسـازی بهعنوان مسـیری
بـرای کسـب و کار هوشـمند ،بهکارگرفته شـده و سـازمان به ایجاد و اسـتفاده از اطالعـات ،دانش ،هـوش و اقدامات مبتنی
بـر آنهـا و در نتیجـه تغییرات مدل کسـب و کار رهنمون میشـود.
در ایـن مفهـوم ،بـا بهکارگیـری اجزای هوشـمند و بهرهگیـری از قابلیت اتصـال اجـزای عملیاتی به یک سیسـتم یکپارچه،
از طریـق اینترنـت چیزهـا ( ،)Internet of Thingsدر راسـتای اهداف عملیاتی ،ماشـینآالت ،تجهیـزات ،فرایندهای تدارکاتی
و نیـز اجـزای مدیریـت فرایندهـای عملیاتـی ،بـا یکدیگـر تعامل هوشـمند خواهند داشـت .جریـان عملیات بهینـه در کل
زنجیـره ارزش محصـول (زنجیـره عمـودی) و زنجیـره تأمیـن و عرضه (زنجیـره افقی) ،با تکیـه بر مدیریـت دادههای بزرگ
( ،)Big Dataتحلیلهـای پیشـگویانه و پیشبینـی رفتـار کسـب و کار ،حاصل خواهد شـد.
• سیستمهای سایبری -فیزیکی ()Cyber-Physical Systems
یکـی از محورهـای اصلـی پیادهسـازی  ،Industry 4.0سیسـتمهای سـایبری -فیزیکـی (سیسـتمهای نهفتـه بـا قابلیـت
اتصال به اینترنت) هسـتند .سیسـتمهای سـایبری -فیزیکی بخشـی از ماشـینآالت ،سیسـتمهای حمل و نقل ،تجهیزات
تولیـد ،تـدارکات ،هماهنگـی و مدیریـت فرایندهـا در کارخانههـا هسـتند .در نتیجـه ،آینـده تولیـد به این سـمت خواهد
رفـت کـه نیـروی انسـانی ،ماشـینآالت ،واحدهـای تولیـدی ،تـدارکات و محصـوالت بهطور مسـتقیم بـا یکدیگـر ارتباط
برقـرارنماینـد .از طریـق شبکهسـازی و هـوش مصنوعـی Industry 4.0 ،مزایـای بیشـتری نیـز بـه دسـت خواهـد آورد.
پیادهسـازی و اجـرای  ،Industry 4.0نـه تنهـا جریـان تولیـد در سـطح کارگاه تولیـدی ،بلکـه کل زنجیـره ارزش را بهبود
خواهـد داد .بهعلاوه ،ایـن شـبکه تمـام مراحـل چرخـه عمر محصـول ،از ایـده محصول تـا توسـعه آن ،تولید ،اسـتفاده،
نگهـداری و بازیافت را شـامل میشـود.
شـرکت  TÜV NORD Iranبـا بهرهگیـری از ظرفیتهـای تخصصی هلدينگ  TÜV NORDو همچنیـن با اتكا به متخصصان
سـازمان همکار ،دانشـگاه علوم کاربردی زوریخ ()Zurich University of Applied Science
آمادگی ارائه خدمات زیر را در حوزه  Industry 4.0بهمنظور توانمندسازی صنایع برای
پیادهسازی این مفاهیم دارد:
• کاربرد دگرگونی دیجیتال و استفاده از مفهوم انقالب صنعتی چهارم در کسب و کارها
• طرحریزی مدلهای کسب و کار دیجیتال بر اساس بهترین شیوه عملکرد
• انتخاب و استقرار راهحلهایی برای فرایند دیجیتالسازی زنجیرههای عمودی و افقی
• بهرهگیری از روشهای تحلیل آینده کسب و کار
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فناوری و مهندسی معدن ()Mining Technology & Engineering
شـرکت  TÜV NORD Iranبـا پشـتیبانی فنـی و تخصصـی گـروه  DMTدر شـهر  Essenآلمـان ،اقـدام بـه ایجـاد بخـش
"فنـاوری و مهندسـی معـدن" و فعالیـت در زمینـه مباحـث تخصصی همچون مشـاوره ،اکتشـاف ،طراحـی ،برنامهریزی و
اسـتخراج منابـع طبیعـی (معـدن /نفت و گاز /کک و زغال سـنگ) کرده اسـت.
ایـن خدمـات بـر اسـاس معیارهـای تعیینشـده در اسـتانداردهای بینالمللـی ،ضوابـط و مقـررات مصـوب کشـور
جمهوری اسالمی ایران و همچنین روشهای اجرایی و ضوابط  TÜV NORD Iranارائه میگردد.
طیـف گسـترده خدمات فناوری و مهندسـی معـدن  TÜV NORD Iranبـا بهکارگیری دانش روز ،متخصصـان زبده و ارائه
راهحلهـای نوآورانـه در حوزههـای زیر ارائه میشـود:

• اکتشاف

• خدمات زمین شناسی
• خدمات ژئو فیزیک اکتشافی
• گرانیسنجی )زمینی و هوایی(
• مغناطیس سنجی
• چاهپیمایی
• ژئوفیزیک هوایی و دریایی
• رادار نفوذی
• لرزهنگاری
• اکتشاف ذخایر ژئوترمال
• بررسیهای زمین شناسی و برنامهریزی اکتشاف
• مدلسازی زمین شناسی ،ارزیابی و تخمین منابع گاز برجا
• شبیهسازی عددی جریان گاز
• مانیتورینگ وضعیت زمین در سطح و در زیر زمین
• نشت گاز

• مهندسی

• طراحی و استخراج معادن روباز و زیرزمینی
 برنامهریزی برای طراحی و استخراج معدن انتخاب روش معدنکاری مدلسازی فیزیکی و عددی شفتها و حفرهها تهویه هوا و کنترل گاز در معدن• مشاوره بهرهبرداری
 بهینه سازی عملیات معدنکاری )استخراج ،ترابری و (... بازرسی فنی و افزایش ایمنی در معادن حفاظت از محیط زیست جلوگیری از انفجار سنگ ) (Rock burstو گاز• مهندسی فرآوری مواد
• سولفید زدایی از زغال سنگ
• بستن معدن
• تکنولوژی ککسازی
• مانیتورینگ ماشینآالت
• ککسازی

• مشاوره

• مدیریت پروژه و مدیریت ریسک
• طراحی و نگهداری نیروگاه
• ارزیابی مقدماتی اقتصادی
• نظارت و برنامهریزی اکتشاف
• ارزیابی Due Diligence
• ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه
• تهیه گزارش ردهبندی ذخایر بر اساس کد  ، JORC ،USGSو ...
• مطالعات امکان سنجی و تخمین هزینههای عملیاتی
• طراحی کارخانههای کک سازی و نیروگاهها
• ارزیابی اثرات زیستمحیطی
• مدیریت آب و تهویه معادن

• ژئوتکنیک

• مهندسی ژئوتکنیک
• تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی
• اندازهگیری و مانیتورینگ بارهای دینامیکی
• بازرسی و ارزیابی شرایط خاک و آبهای زیرزمینی
• ایمنی حفرههای زیرزمینی ،تونلها و معادن متروک
• ارزیابی و افزایش ظرفیت تحمل بار زمین
• خدمات مکانیک سنگ
• شناسایی آسیبهای ناشی از نیروهای زمینی مانند زمینلرزه
• خدمات مانیتورینگ
• ساخت و ساز و زیرسازی
• مهندسی پی
• ارزیابی سایت
• تجزیه و تحلیل امکان سنجی تکنولوژی )فناوری( و فرایند
• برنامهریزی ساخت و ساز و پایداری سدها ،خاکریزها و مکانهای دفن زباله
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• اعتبار نام و گواهینامه آکادمی

آكادمي توف ايران-آلمان

()TÜV Academy Iran-Germany

در آموزش کیفیت مهمترین اصل است.
آموزش مناسب شما را قادرمیسازد با تغییرات
مداوم محیط ،تکنولوژی ،قوانین و مقررات و
استانداردها هماهنگ شوید و بهترین عملکرد را
در صنعت خود ارائه نمایید.

امـروزه بـرای سـازمانها حفـظ سـطح کیفیـت آمـوزش میتوانـد بسـیار پیچیـده باشـد ،خصوصـاً در زمانی که بـا تعداد
زیـادی از مدرسـان و موسسـات آموزشـی متفاوت همـکاری نمایند.
 TÜV Academy Iran-Germanyبهعنـوان شـاخه آمـوزش و مشـاوره گـروه  TÜV NORD Iranفعالیـت خـود را از سـال
 1381آغـاز نمـود .ایـن شـرکت در بیـش از  16سـال فعالیـت خـود ،مـورد اعتماد بسـیاری از سـازمانها و شـرکتهای
بـزرگ و کوچـک ایـران قرار گرفت و با داشـتن سـابقه همـکاری با بیش از  2000موسسـه و آموزش بیـش از 200،000
نفـر در ایـن مـدت بهعنوان یکی از معتبرترین موسسـات آموزشـی در سـطح کشـور شـناخته شـده اسـت.

چرا با آکادمی آموزش ببینم؟
• تجربه و صالحیت آکادمی

 TÜV Academy Iran-Germanyبـا دسترسـی بـه دانـش و تجربـه روز دنیـا و با بهرهگیری از مدرسـان خبـره و با تجربه،
آموزشهـای خـود را بـا رویکـردی عملـی ارائـه مینماید .تجربه مدرسـان آکادمـی این امـکان را برای شـرکتکنندگان
فراهـم مینمایـد کـه بتواننـد آموختههای خـود را بهطـور عملی در محیط سـازمان بـهکار گیرند.

انتخاب  TÜV Academy Iran-Germanyبهعنوان موسسه آموزشدهنده به مشتریان ،رقبا ،سرمایهگذاران ،تأمینکنندگان،
نهادهای قانونی و پرسنل شما نشان میدهد که به دنبال ب ه دست آوردن و آموختن بهترینها برای سازمان خود هستید.

• تنوع دورههای آموزشی

 TÜV Academy Iran-Germanyبـا ارائـه طیـف وسـیعی از خدمات آموزشـی در قالب بیش از  250عنوان آموزشـی ،این
امـکان را بـرای مخاطبـان فراهـم مینمایـد تا نیازهای آموزشـی متفـاوت خود را از طریـق این مجموعه بـرآورده نمایند.

• روشهای متفاوت ارائه آموزش

زیر ساخت موجود در  TÜV Academy Iran-Germanyاین امکان را بهوجود آورده که آموزشها با روشها و ابزارهای
مختلف و متناسب با نیاز مشتریان ارائه گردد.

• کیفیت باالی مستندات آموزشی و کمک آموزشی

سرمایهگذاری وسیع انجام گرفته در امر توسعه محتوای آموزشی و کمک آموزشی در  TÜV Academy Iran-Germanyو
بستر نرمافزاریبه وجود آمده ،باعث میشود فراگیران عالوه بر مستندات دوره ،به مجموعهای از ابزارهای عملی در حوزه
مورد نظر دسترسی داشته باشند.

• سهولت کار با آکادمی

ایجاد ارتباط صمیمانه و نزدیک با کارفرمایان رویکرد اصلی  TÜV Academy Iran-Germanyاست.
همکاران ما تمام تالش خود را به کار میبندند تا خدمات خود را در حداکثر انطباق با خواستههای کارفرمایان خود و در
یک رابطه صمیمانه ارائه نمایند.
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هر دورهای ،هر زمان ،رایگان
• شرکت مجدد در دوره

حتـی در بهتریـن شـرایط و با وجـود آمادهترین مخاطبان ،ممکن اسـت یادگیـری کامل در طول یـک دوره حاصل نگردد.
بهعلاوه بـا گـذر زمـان بسـیاری از آموختههـا میتوانـد به دسـت فراموشـی سـپرده شـود .بـا توجه بـه تعهـد آکادمی به
ایجـاد شـرایط مطلـوب بـرای یادگیـری کامـل مطالـب توسـط شـرکتکنندگان ،از سـال  1395ایـن مزیت بـه دورههای
آکادمـی اضافـه گردیـده اسـت تـا یـک دوره کوتاه مدت بـه یک یادگیـری دائمی تبدیـل گردد.
بدیـن منظـور شـرکتکنندگان در دورههـای عمومـی آکادمـی میتواننـد بـرای هـر چنـد بـار دیگـر و بهطـور رایـگان در
همـان دوره شـرکت نمایند.
مقررات شرکت مجدد رایگان در دوره:
 این مزیت صرفاً مربوط به افرادی است که اولین حضور آنها در دوره در سال  1395و بعد از آن باشد. شـرکتکنندگان در دورههـای عمومـی آکادمـی در سـال  1394و یا قبـل از آن جهت حضور مجدد در دورهها مشـمول 50درصـد تخفیف ویـژه خواهند بود.
 ایـن مزیـت صرفـاً مربوط بـه شـرکتکنندگان در دورههای کوتاه مـدت عمومی آکادمی بوده و شـامل شـرکتکنندگاندورههـای درمحـل ،دورههـای آنالیـن ،دورههـای پودمانی یا دورههای بلندمـدت  DBAو  MBAو یا دورههایی که توسـط
همـکاران یـا مدرسـان تأییـد صالحیت شـده آکادمـی برگزار شـدهاند یـا دورههایی که بهصورت مشـترک با مؤسسـات
خارجـی (مثـل  )IRCAبرگزار میشـود ،نمیگردد.
 حضـور مجـدد در دوره صرفـاً برای شـخص شـرکتکننده اصلی امکانپذیر بـوده و جهت ثبت نام مجدد در دوره ارسـالتصویـر گواهینامـه دوره اصلـی بـه نام فرد متقاضی و ارائه کارت شناسـایی معتبر جهت حضور در کالس ضروری اسـت.
 برای شرکتکنندگان در دورههای مجدد ،گواهینامه مجزا صادر نمیگردد. در دورههایــی کــه آکادمــی از شــرکتکنندگان آن در زمانهــای اســتراحت و ناهــار ،پذیرایــی بهعمــل مــیآورد،حضــور مجــدد در دوره موکــول بــه پرداخــت هزینــه ناهــار و پذیرایــی بــرای مــدت زمــان دوره میباشــد.

روشهای مختلف ارائه آموزش

آکادمی آموزشهای خود را به روشهای گوناگون ارائه مینماید تا مشتریان بتوانند مناسبترین را برای خود انتخاب نمایند.

• آموزشهای عمومی

آموزشهـای عمومـی بـر اسـاس تقویم سـالیانه آکادمـی و در فضاهای متعلـق یا طرف قـرارداد بـا آکادمی ارائه می گـردد .در
ایـن آموزشهـا شـرکتکنندگان از سـازمانهای مختلـف حضور مییابنـد .متقاضیان ضمـن دور بودن از مشـغلههای محیط
کاری خـود ،در کنـار افـرادی از سـازمانهای مختلـف آمـوزش میبیننـد و میتوانند از تجربـه آنها نیز بهرهمنـد گردند.

• آموزشهای در محل

این آموزشها در محل سازمانها برگزار میگردد .سازمانها میتوانند با هزینه کمتر تعداد بیشتری از کارکنان خود را
آموزش داده و همچنین در هزینههای رفت و آمد و اقامت ،صرفهجویی نمایند .دورههای در محل می تواند بر حسب نیاز
سازمان بهطور اختصاصی تغییر و بهبود یابد.

• یادگیری الکترونیک و آموزشهای مجازی

ارائه مطالب آموزشی با کمک زیرساختهای فناوری اطالعات این امکان را فراهم مینماید که افراد صرف نظر از مکان
خود ،در آموزشهای TÜV Academy Iran-Germanyشرکت نمایند .در بسیاری از این آموزشها اساتید و شرکتکنندگان
در کالسهای مجازی جلسات خود را برگزار مینمایند.

• آموزشهای پودمانی (تربیت کارشناس) و دریافت گواهینامههای صالحیت حرفهای

 TÜV Academy Iran-Germanyپودمانهـای آموزشـی متفاوتـی را ارائـه مینمایـد .ایـن پودمانهـای آموزشـی شـامل
مجموعـهای از دورههـای اجبـاری و اختیـاری بـوده و شـرکتکنندگان در آن دوره عالوه بر دریافـت گواهینامههای پایان
دوره ،یـک گواهینامـه صالحیـت حرفـهای نیز دریافـت مینمایند.

• سمینارها ،وبینارها و تورهای ارتقای دانش و توانمندسازی فردی

 TÜV Academy Iran-Germanyعالوه بر برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی ،حسب مورد برای معرفی موضوعات
جدید و با دعوت از سخنرانان تراز اول داخلی و خارجی ،سمینارها و وبینارهایی را برنامهریزی و اجرا مینماید .آکادمی
همچنین با استفاده از ارتباطات بینالمللی خود ،بازدیدهای آموزشی را در قالب تورهای ارتقای دانش و توانمندسازی
فردی بهصورت عمومی یا اختصاصی برای سازمانهای معین ،هماهنگ و اجرا مینماید.
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اینکـه شما حداکثر تالش خود را انجام دهید کافی نیست ،اول باید بیاموزیم و بعد تالش کنیـم.
“ادوارد دمینگ”

• انواع دورههای آموزشی

آکادمـی خدمـات آموزشـی خـود را در دامنـه وسـیعی از موضوعـات و صنایـع مختلـف ،و با اسـتفاده از مدرسـان مجرب
ارائـه می نمایـد .اصـل اساسـی در برنامهریـزی و اجـرای دورههـای آموزشـی ،کاربـردی بودن آنها اسـت.
طراحـی دورههـای آموزشـی در آکادمـی بـه گونهای اسـت کـه شـرکتکنندگان مطالب را بهصـورت عملـی در کارگاهها
تمریـن و مدرسـان نیـز تجـارب عملـی خود را بـه آنها منتقـل نمایند.
آموزشهای آکادمی در حوزههای زیر طبقهبندی میگردند:
• کیفیت
• محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
• ایمنی و بهداشت حرفهای
• انرژی
• حمل و نقل
• غذایی و منابع زیستی
• فناوری اطالعات
• نظامهای اعتباربخش
• مهندسی و بازرسی فنی
• بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی
• عمومی مدیریت و تعالی
• عمومی سیستم مدیریت

کلیـه بـهبودها ،پروژه به پـروژه اتفــاق میافتـد؛ و نـه از راه دیگـری.
“دکتر ژوزف ام جوران”

• خدمات پیادهسازی و اجرای پروژههای بهبود عملکرد

زمانـی کـه سـازمانها بـه یک مشـاور یا مربـی برای اجـرای پروژههـای بهبود خود نیاز داشـته باشـند ،آکادمـی میتواند
انتخـاب اول آنهـا باشـد .بیـش از  15سـال تجربـه در شـرکتها و موسسـات بـزرگ ایران و اجـرای صدها پـروژه بهبود
عملکـرد ،اندوختـه ارزشـمندی را بـرای این شـرکت ایجاد نموده اسـت که میتواند ضامـن موفقیت پروژههای مشـتریان
باشـد .رویکردهـا و ابزارهـای مـورد اسـتفاده در آکادمـی در موضـوع مدیریـت و اجـرای پروژههـای بهبـود ،طی سـالها
تجربه شـرکت در این حوزه و همراهی با مشـاوران تراز اول دنیا توسـعه یافته که در بسـیاری از موارد در سـطح کشـور
منحصـر به فرد اسـت.
بهعلاوه ،آکادمـی همچـون گذشـته آمادگـی دارد تـا در مـوارد ضـروری و بر اسـاس درخواسـت مشـتریان خـود ،از همراهی
مشـاوران تـراز اول بینالمللـی بـرای مدیریت و اجرای پروژههای مشـاوره مدیریتی خـود ،در حوزههای زیـر ،بهرهگیری نماید:
• خدمات مرتبط با آزمایشگاهها و مراکز بازرسی
• برنامهریزی جامع سازمانی
• تعالی سازمانی و بهینهکاوی /الگوبرداری ()Benchmarking
• توسعه و بهبود کسب و کار
• مدیریت پروژه
• منابع انسانی
•  HSEو مدیریت ریسک
• مهندسی عملکرد
• شش سیگما ()SIX SIGMA
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