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70 کشور
شرکت های تابعه گروه TÜV NORD در بیش از 70 کشور جهان، 

دارای بیش از 14,000 متخصص فنی و مشاور فناوری هستند.

150 شرکت تابعه
گــروه TÜV NORD بـیــش از150 شــرکـت تـابـعـه در 

سراســر جهــان دارد.

1 میلیارد یورو
 TÜV NORD ــی ــگ بین الملل ــا در هلدین ــتره فعالیت ه گس
باعــث ایجــاد درآمــد ســالیانه بیــش از یــک میلیــارد یــورو از 

طریــق فــروش انــواع خدمــات تخصصــی می گــردد.

TÜV NORD ــرکت اصــــــلی شـــــ
ــاوت  ــای متف ــش را در بخش ه فعالیت های
کســب و کار ســازمان دهی کــرده اســت: 
ــوزش،  ــودرو، آم ــی، خ ــات صنعت خدم
بازرســی و صــدور گواهینامــه، کــه 
ــرای  ایــن فعالیت هــا نیــروی محرکــه ب
ــه  ــانی و توســــعـ ــای جهــ نوآوری ه
ــنتی  ــت های س ــر فـعــالیــ بـیـشـتـ

TÜV NORD هســتند.

DMT و شـــــرکت های تابـعــه آن،  از 

سال  2007، بـخش کسب وکـار منابـع 
طبیــعی  را  نمــاینــــــدگی می کنند. 
ایــن تـمـرکـز بــر روی مهنــدســی 
و خـدمــات مشـاوره ای، برای تحقیــق 
و اکتشاف مواد اولیــــــه، معـــدن و 
کک ســـازی، بازرســــــی محصـول و 
ایمنـی ساختمان و همچنین تست های 

صنــــعتی است.

ALTER TECHNOLOGY در انتخاب، 

تهیـــه، اصالح، بازرسـی و صـــــدور 
گواهینامـه قطعـات الکترونیکـی بـرای 
ماهواره هــــا در ســــطح بین المللـی 
پیشـتاز اسـت. ایـن شـرکت، کـه مقـر 
از سـال  اسـت،  اسـپانیا  اصلـی آن در 
 TÜV NORD 2011 بخشـی از گـروه
شـده اسـت و مسـئول توسـعه بخـش 

کسـب و کار هوافضـا اسـت.

و  سیســتم ها  محصــوالت،   TÜViT

فرایندهــای IT را مــورد ارزیابــی و 
ــه  ــد و گواهینام ــرار می ده ــت ق تس
صـــادر می نمایــد. ایــن شـــرکت، 
 Security 4 Safety شــــعار  بــا 
جهــان  سراســر  در  فعــال  به طــور 
در محافظــــت از زیرسـاخـــت  های 
ــا  ــط ب ــات مرتب ــی و تاسیس دیجیتال

امنیــت فعالیــت دارد. 

ITهوافضامنابع طبیعیخدمات صنعتی / خودرو / آموزش

گروه TÜV NORD با بهره گیری از این چهار برند، عملیات گسترده خود را در انواع صنوف تخصصی در سطح جهان ارائه می نماید. 

TÜV NORD در یك نگـاهگروه

www.tuev-nord-group.de 
www.tuev-nord.de
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هویت و ساختار
TÜV )توف(

TÜV نامی آشنا در صنعت و تجارت بین المللی، اختصار سه کلمه آلماني Technischer Überwachungs-Verein به معني 

“اتحادیه بازرسي و پایش فني” است.
آرم TÜV یک آرم ثبت شده تحت حفاظت بین المللي است و فقط شرکت هایي اجازه دارند این نام را استفاده کنند که مطابق با 
ضوابط اتحادیه توف هاي آلمان )Verein Deutscher TÜV( حداقل 25 درصد سهام آن ها متعلق به یکي از TÜV  هاي ثبت شده 

در آلمان باشد. فهرست این شرکت ها در سایت www.vdtuev.de تحت عنوان اعضا Mitglieder قابل رویت است.
در اواخر قرن نوزده میالدي و در مسیر صنعتي شدن کشور آلمان، سازمان هایي در فدرال ها و یا مناطق متفاوت این کشور 
به منظور کنترل و تضمین کیفیت محصوالت صنعتي و پایش در زمینه هاي مختلف فني تشکیل شدند. پدید آمدن این سازمان ها 
بر پایه به کارگیري دانش و تخصص موجود در صنایع و ایجاد ساختارهاي معین به منظور بازرسي و پایش به صورت شخص ثالث 

و بي طرف، بوده است.
سازمان هایي که با عنوان TÜV در فدرال هاي مختلف آلمان به وجود آمده اند، با پیشوند یا پسوند مرتبط با منطقه خود در آلمان 
نامگذاري و به صورت شخصیت هاي مستقل حقوقي در مناطق مختلف آلمان ثبت شده اند. سازمان هاي TÜV با تشکیل گروه هاي 
 ،TÜV کاري معین با ذکر دقیق پیشوند یا پسوند هلدینگ های بین المللی با رعایت ضوابط بهره گیری از آرم ثبت شده بین المللی

عمل می نمایند.

TÜV NORD گروه
پایه ریزی گروه توف نُورد )TÜV NORD( ریشه در بازرسی دیگ بخار و تجهیزات صنعتی در هنگام صنعتی شدن کشور آلمان، 
دارد. از اولین آزمایش های دیگ بخار، گروه TÜV NORD گام به گام به سمت آنچه امروز هست، یعنی یک شرکت بین المللی 
ارائه دهنده خدمات صنعتی توسعه یافت. تاریخچه تولد این گروه از سال 1869 تا به امروز و همچنین گستره خدمات و بخش های 

کسب و کار در صفحات آغازین این کاتالوگ آمده است.  

 (TÜV NORD Iran) گروه توف ُنورد ایران
گروه TÜV NORD Iran فعالیت هاي خود را با نام RWTÜV Iran از اردیبهشت 1377 در ایران آغاز نموده است و بر اساس 
توانمندي ها و صالحیت هاي تخصصي موجود در این شرکت و سایر اعضاي هلدینگ TÜV NORD خدمات خود را که در دو 

شخصیت حقوقي TÜV NORD Iran و TÜV Academy Iran - Germany سازمان دهي شده اند، ارائه مي نماید.  

20 سال سابقه

 اجرای بیش از 300 پروژه 
بهبود عملکرد در سازمان ها

اجرای بیش از 110 پروژه 
در حوزه انرژی

اجرای بیش از 800 پروژه 
بازرسی فنی و ارزیابی انطباق

بیش از300 متخصص در زمینه های 
متفاوت به عنوان ممیز، بازرس و مدرس

هویت معتبر

ارائه خدمات به بیش از
 5000 سازمان

صدور بیش از 8000  
گواهینامه سیستم های مدیریت
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(Certification) صدور گواهینامه
اطمینـان خاطـر طرف هـای 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 طرف هـای ذینفـع ماننـد مشـتریان، شـرکای خارجـی، نهادهـای قانونـی و مانند آن از یک سـازمان شـکل 
می گیـرد. بســـیاری از ایـن توقعـات و انتظـارات در قالب اسـتانداردهای مـدون و مقبول بین المللـی و ملی ارائه شـده اند. این 
اسـتانداردها دامنـه گسـترده ای از الزامـات محصـوالت، خدمـات، سیسـتم های مدیریت، صالحیت افـراد و مانند آن را شـامل 
می شـود. سـازمان های مسـتقل »شـخص ثالث« و سیسـتم اعتباربخشـی بین المللی به منظور بررسـی و تصدیِق برآورده شدن 
الزامـات ایـن اسـتانداردها در سـازمان های مختلـف شـکل گرفتـه و امـروزه به عنـوان جزء الینفک هـر نوع تعامل تجـاری در 
عرصه بین المللی شـناخته می شـوند. ســـازمان های مسـتقل »شـخص ثالث« با عناوین سـازمان های بازرسـی، سـازمان های 
صـدور گواهینامـه و ماننـد آن تحـت نظـارت مراجـع بین المللـی و ملـی اعتباربخشـی اقـدام بـه بازرسـی، ممیزی یـا ارزیابی 

سـازمان ها کـرده و نسـبت به صـدور گواهینامـه برای آن هـا اقـدام می نمایند. 
خدمات صدور گواهینامه برای سیستم های مدیریت، محصوالت و افراد یکی از محورهای اصلی فعالیت های  هلدینگ بین المللی 

TÜV NORD آلمان با قدمت قریب 150 سال است. 

بخش صدور گواهینامه TÜV NORD Iran متولی ارائه خدمات صدور گواهینامه در سیستم های مدیریت، خدمات، افراد و فرایندها 
از سال 1376 در ایران است. 

TÜV NORD Cert شرکت
شرکت صدور گواهینامه TÜV NORD Cert یک تشکل حقوقی در هلدینگ بین المللی TÜV NORD است که بر فعالیت ها 
و ضوابط مرتبط با خدمات صدور گواهینامه در ســازمان هایی که با آرم TÜV NORD این خدمات را ارائه می نمایند، نظارت 

می نماید.
شرکت TÜV NORD Cert همچنین فراهم آورنده اعتباردهی های بین المللی به صورت تمرکزیافته و نیز تضمین کننده ضوابط 

تأیید صالحیت برای انجام خدمات زیر، در هلدینگ TÜV NORD است:
• صدور گواهینامه برای سیستم های 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 Cert حفظ کیفیت، موضوع گرایی، شایســتگی و بی طرفی را به همراه ســایر اصــول و رویه های جاری در انجام 

فعالیت های ممیزی صدور گواهینامه در تمامی زمینه های صنعتی و خدماتی، در هلدینگ TÜV NORD تضمین می نماید.

(Accreditation) اعتبارنامه
در اغلب دیسیپلین هاي صدور گواهینامه، نیاز به انجام اعتباردهي از سوي نهادهاي اعتباردهي صنفي یا نهادهاي ملي اعتباردهي 

که در اتصال با "مجمع بین المللي اعتباردهي International Accreditation Forum - IAF" هستند،  وجود دارد.
ـــاي  ـــدور گواهینامه ه ـــوع ص ـــه در موض ـــاوت از جمل ـــات متف ـــه درموضوع ـــراي صدورگواهینام ـــگ TÜV NORD ب هلدین
ــي  ــاي اعتباردهـ ــف و نهادهـ ــورهاي مختلـ ــي کشـ ــي اعتباردهـ ــاي ملـ ــراد، از نهادهـ ــي و افـ ــتم هاي مدیریتـ سیسـ
ـــان،  ـــع DAkkS  آلم ـــن مراج ـــن ای ـــن و معروف تری ـــت. قدیمي تری ـــوده اس ـــت نم ـــه دریاف ـــي، اعتبارنام ـــي صنف  بین الملل
لهســـتان،  PCA ترکیـــه،   TurkAk ســـوئیس،   SAS آمریـــکا،   ANSI-RAB انگلســـتان،   UKAS هلنـــد،   RvA 

Standard Malaysia مالـــزی، CAI چـــک، APMG International ،IRIS Certification (IMC) ،SAAS ،SEDEX انگلســـتان، 

IATF ،FSC ،MSC و SAI هســـتند. 

همچنین شرکت TÜV NORD Iran موفق گردیده از مرکز تایید صالحیت ملی ایران (NACI) به عنوان اولین مرجع صدور 
گواهینامه که در سازمان ملی استاندارد ایران (INSO) شکل گرفته، اعتبارنامه دریافت نماید.

الزم به ذکر است خدمات صدور گواهینامه شرکت TÜV NORD Iran در اغلب حوزه های استانداردهای مدیریت، عالوه بر 
 DAkkS موفق به اعتباربخشی مستقیم از نهاد اعتباربخشی آلمان ،(NACI) اعتباربخشی از طرف مرکز تأیید صالحیت ملی ایران
نیز گردیده است. با پذیرش این اعتباربخشی ها، خدمات صدور گواهینامه TÜV NORD Iran  تحت نظارت های بین المللی و ملی 

قرار دارد. 

contractoffice@tuvnordiran.com
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 TÜV NORD CERT
GmbH

فرایند عمومي صدور گواهینامه 
در ممیــزي اغلــب سیســتم هاي مدیریــت تحــت اعتباربخشــي، فراینــد ممیــزی و صــدور گواهینامــه شــامل ممیــزي صــدور 
(Certification Audit) در دو مرحله و ممیزی های مراقبتی (Surveillance Audits) سالیانه در محل سازمان متقاضی است. در 

مرحله اول ممیزی، مستندات و میزان آمادگی سیستم برای انجام ممیزی مرحله دوم صدور گواهینامه، مورد بررسی قرار می گیرد. 
ممیزی مرحله دوم صدور گواهینامه شامل ممیزی کلیه الزامات استاندارد های مربوطه و در نهایت تصمیم گیری 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 3 سـال صـادر می گردد. 
تداوم اعتبار گواهینامه در مدت این 3 سال منوط به اجرای به موقع و نتایج مطلوب ممیزی های مراقبتی است. ممیزي هاي 
مراقبتي جهت اطمینان از عملکرد سیستم و اثربخش بودن آن انجام مي پذیرد. این ممیزي ها معموال مي تواند به صورت انتخابي ساالنه 

)جمعاً دو بار در مدت اعتبار گواهینامه( یا شش ماهه )جمعاً پنج بار در مدت اعتبار گواهینامه( انجام پذیرد.
پیش از پایان سه سال اعتبار گواهینامه صادر شده، سازمان گواهی شده می تواند با درخواست و انجام یک ممیزی صدور مجدد 

(Recertification Audits) گواهینامه خود را برای یک دوره 3 ساله دیگر تمدید نماید.

 TÜV NORD وجاهت ها برای دریافت گواهینامه از
1- هویت حقوقی و قانونی شرکت

 TÜV NORD Iran به عنــوان تنهــا نهــاد ثبــت شــده قانونــی مطابــق بــا ضوابــط اتحادیــه TÜVهــای آلمــان

(Verein Deutscher TÜV) در ایران است، که با بهره گیری از آرم ثبت شده بین المللی TÜV، فعالیت می نماید. 

نهــاد صــدور گواهینامــه TÜV NORD Iran از نظــر حقوقــی و قانونــی ســاختار مشــخصی مطابــق بــا قواعد مجمــع بین المللی 
اعتباردهــی (International Accreditation Forum - IAF) دارد و نــام، عنــوان، ســاختار ســهام، آخریــن اعضــای هیــأت مدیره و 

هرگونــه تغییــر دیگــر ایــن شــرکت مطابــق بــا روزنامه رســمی کشــور جمهــوری اســالمی ایران قابل بررســی اســت.
TÜV NORD Iran یــک شــرکت مشــارکتی اســت کــه 49% ســهام آن متعلــق به هلدینــگ بین المللــی TÜV NORD  و %51 

ســهام آن، متعلــق بــه طــرف ایرانــی اســت و تمــام فعالیت هــای آن بــا هماهنگــی و نظارت شــرکت مــادر صــورت می گیرد. 

2- تاییدیه های بین المللی و ملی
TÜV NORD Iran از نهادهای معتبر و شـناخته شـده بین المللی )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 (NACI) و 
سـایر مراجـع اعتباردهـی در نهاد ریاسـت جمهوری و سـایر وزارتخانه هـا اعتبارنامه دریافت کرده اسـت.

3- سابقه کار در عرصه بین الملل و ایران
ــواع خدمــات ارزیابــی انطبــاق  ــا قریــب 150 ســال قدمــت و مقبولیــت در کشــورهای جهــان، ان ســازمان TÜV NORD، ب
ــد. ــه می نمای ــا ارائ ــور دنی ــش از70 کش ــاوت در بی ــی متف ــی و تخصص ــیپلین های فن ــه را در دیس ــدور گواهینام  و ص

TÜV NORD  در کشــور ایــران از حــدود 20 ســال پیــش فعالیت هایــش را بــا صــدور انــواع گواهینامه هــای سیســتم آغــاز 

کــرد. گســتره فعالیت هــای TÜV NORD Iran در انــواع حــاالت صــدور گواهینامــه در صنایــع متفــاوت، در مقایســه بــا دیگــر 
ســازمان های صــدور گواهینامــه در ایــران منحصــر بــه فــرد بــوده و تاکنــون بیــش از 8000 گواهینامــه بــرای ســازمان های 

ایرانــی صــادر نمــوده اســت. 

4- نیروی انسانی متخصص در سطح جهان
TÜV NORD Iran بـا بیـش از 100 ممیـز و سـرممیز ایرانـی واجـد صالحیـت در دیسـیپلین های متفاوت تخصصـی، قابلیت 

 پوشـش دهی تمـام دامنه هـای کاربـرد مـورد درخواسـت مشـتریان را دارد. ایـن ممیـزان دارای مـدرک انتصـاب از شـرکت
TÜV NORD Cert هسـتند کـه ایـن شـرکت ثبـت بین المللـی ممیـزان و گواهینامه هـا را بـه صـورت قابل ردیابی در سـطح 

دنیـا بـر عهـده دارد. از ظرفیت هـای تخصصـی نیـروی انسـانی فعـال در TÜV NORD Iran، به دلیل شایسـتگی و تجربه آن ها 
در ممیزی هـای سـایر کشـورها نیـز اسـتفاده می شـود. الزم به ذکر اسـت از توانمنـدی تخصصی موجود در شـبکه بین المللی 

TÜV NORD نیـز بنـا بـر الزامـات قراردادی و یا به درخواسـت مشـتریان اسـتفاده می شـود. 

5- سیستم مدیریت بخش صدور گواهینامه 
ــتاندارد ــای اسـ ــر مبنـ ــتم مدیریـــت کیفیـــت آن بـ ــه TÜV NORD Iran و سیسـ ــدور گواهینامـ ــاختار بخـــش صـ  سـ

ـــورد  ـــرکت TÜV NORD Cert م ـــی ش ـــای داخل ـــوب ممیزی ه ـــال در چارچ ـــر س ـــه ه ـــت ک ـــه اس ـــکل یافت ISO 17021 ش

ـــرد.  ـــرار می گی ـــازمانی ق ـــی درون س ارزیاب

6- رعایت دقیق ضوابط بین المللی صدور گواهینامه
براســاس اســتاندارد ISO 17021، نهادهــای 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 Iran، در طــول 20 ســال فعالیــت خــود، همــواره ایــن ضوابــط را بــه طــور کامــل رعایــت کــرده و در ارزیابی های 

انجــام شــده از طــرف نهادهــای اعتباربخشــی بین المللــی ماننــد DAkkS آلمــان و NACI ایــران عملکرد خوبی داشــته اســت. 
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ممیزی/ ارزیابی استانداردهای صنفی/ تخصصی 
• IATF 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو 

• ISO/TS 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
• ISO 22000/FSSC 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

• HACCP سیستم مدیریت تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی در     
صنایع غذایی

• BRC استاندارد تخصصی در صنایع غذایی
• IFS استاندارد بین المللی در صنایع غذایی
• GMP سیستم مدیریت شرایط خوب تولید

• IRIS سیستم بین المللی مدیریت صنعت راه آهن 
• EN 9100 سیستم مدیریت کیفیت صنعت هوا فضا

• ISO 39001 سیستم مدیریت ایمنی ترافیک جاده ای
• ISO 29990 سیستم مدیریت یادگیری برای آموزش و تحصیالت غیر رسمی 

• ISO/IEC 20000 سیستم مدیریت خدمات فناوری اطالعات 
• ISO 28000 سیستم مدیریت امنیت زنجیره تامین

• ISO 3834 الزامات کیفیت جوشکاری ذوبی مواد فلزی 
• سایر استانداردهای سیستم های مدیریت

ممیزی/ ارزیابی شخص دوم
•  ممیزی زنجیره های تامین 

•  ارزیابی انطباق شرایط خوب تولید (GMP) برای وزارت بهداشت
BSCI / SMETA / SEDEX گواهینامه های زنجیره تامین •

ممیزی/ ارزیابی در حوزه خدمات
• Certified Call Centers گواهی مراکز تماس

• Certified Service Quality گواهی کیفیت خدمات
• Certified Customer Satisfaction گواهی رضایت مشتری

ارزیابی و تایید صالحیت افراد
• صدور گواهینامه صالحیت اشخاص شامل:

- مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
- مدیریت انرژی

- مدیرعامل سازمان ها
- مدیر پروژه سازمان ها

- مدیر کیفیت
- مدیر ریسک

- رهبر تیم
- گواهی ایمنی پیمانکاران

ممیزی/ ارزیابی استانداردهای عمومي مدیریت
• ISO 9001  سیستم مدیریت کیفیت  

• ISO 14001  سیستم مدیریت محیط زیست 
• OHSAS 18001/ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 

• ISO 50001  سیستم مدیریت انرژی  
 )ISMS( سیستم مدیریت امنیت اطالعات ISO 27001 •

• ISO 14031  سیستم ارزیابی عملکرد محیط زیستی
• ISO 55001 سیستم مدیریت یکپارچگی دارایی های فیزیکی

• ISO 10668 الزامات ارزش گذاری مادی نام تجاری
 HSE-MS (Health, Safety & Environment-Management System) •

سیستم ایمنی و محیط زیست 
• SA 8000 / ISO 26000 سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی 

• ISO 22301  سیستم مدیریت تداوم کسب و کار 
• ISO 21500  خطوط راهنمای مدیریت پروژه

• ISO 31000 اصول و راهنمای مدیریت ریسک
• سایر استانداردهای سیستم های مدیریت

ممیزی/ ارزیابی استانداردهای پشتیبان-راهنما
• ISO 10001 / ISO 10002 / ISO 10003 / ISO 10004 رضایتمندی 

مشتری و رسیدگی به شکایات مشتری 
• ISO 10015 خطوط راهنمای نیازسنجی، برنامه ریزی و سنجش اثربخشی 

دوره های آموزشی 
• ISO 10006 خطوط راهنمای مدیریت کیفیت در پروژه 

• ISO 10012 الزامات فرایندهای اندازه گیری و اندازه گیری تجهیزات
• ISO/TR 10013 الزامات مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت

• ISO 10014 خطوط راهنمای تحقق مزایای مالی و اقتصادی
• Suggestion System  ارزیابی فرایند مدیریت پیشنهادها

• IWA 2 راهنمای کاربرد ISO 9001 در تحصیالت 
• دیگر گواهی های انطباق
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(Information Technology) فناوري اطالعات
شـرکـت TÜV NORD Iran با تکیــه بر مزیـت هـای شبـکه بیـن المللی گروه TÜV NORD و بـه ویــژه وجــود شـرکـت  
اصلی  حوزه  سه  در   (Trust) اعتماد  نشـان های  ارائه  با  را   (e-compliance) الکـترونیکی  انطـبـاق  خـدمـات   ،TÜV IT

زیرساخت، کیفیت و امنیت فناوری اطالعات ارائه می نماید.

مجموعه خدمات قابل ارائه در حالت کلی شامل موارد ذیل می باشد:

• ارزیابی مراکز داده مبتنی بر معیار DC-100 ایران به عنوان اولین مرجع ارزشیابی درجه یک مراکز داده  
   احراز صالحیت شده توسط سازمان فناوری اطالعات ایران

• ایجاد آزمایشگاه های  تخصصی/ ارتقای سطح علمی و فنی آزمایشگاه های موجود
• آزمایش و ارزیابی سیستم های فناوری اطالعات 
• هدایت و راهبری در ایجاد ساز و کار های بهبود

• صدور گواهینامه انطباق
• آموزش های تخصصی

نشان های اعتماد و گواهینامه های مرتبط در سه حوزه اصلی ذکر شده و برای سه الیه محصول، فرایند و زیرساخت ارائه 
می شوند.

بـدیـن ترتیــب، به عنوان مثــال در صــورت تطـابق یـک محصــول با الزامــات امنیتـی مورد ارزیابی، گواهیـنامه
(Trusted Product - Security) اعطا می شود. 

• زیرساخت فناوري اطالعات
داده  مراکز  یعنی  اطـالعـات سازمـان ها،  فنــاوری  زیرساخــت های حیاتــی  ارزیابی  بر  این حـوزه مشتمــل  خدمات 

(Data Center) می 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
• تحلیل نقاط ضعف و فاصله تا وضع مطلوب

• ارزش یابی آزمایش های یکپارچگی 
• ارزش یابی نهایی مرکز داده و صدور گواهینامه انطباق

• 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 می باشد:
(Useability) ارزیابی کیفیت نرم افزار از وجوه مختلف عملکردی و کاربردپذیری •

• Enterprise Mobility Management، بررسی تجهیز، برنامه کاربردی و محتوا 

• امنیت فناوری اطالعات
شـرکت TÜV IT توانسـته بـا ارائـه خدمـات متنـوع بـه محـدوده وسـیعی از مشـتریان، نـام خـود را به عنـوان یکـی از 

نمایـد.  تثبیـت  اطالعـات، در سـطح جهانـی،  فنـاوری  امنیـت  ارائه دهنـدگان خدمـات  اصلی تریـن 
امنیـت فنـاوری اطالعـات در سـه الیـه مدیریتـی، سیسـتم و محصـول )اجزاء( ارائـه می شـود و مهم ترین آن ها مشـتمل 

بـر مـوارد زیر می باشـد:
(Organizational Security) )امنیت سازمانی )سیستم های مدیریتی •

(System Security) )امنیت سیستم )قابلیت اعتماد به سیستم های فناوری اطالعات •
(Product Security) )امنیت محصول )ارزش یابی محصوالت فناوری اطالعات •
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     (Technical Inspection) بازرسی فنی
بخـش بازرسـی فنـی شـرکت TÜV NORD Iran از سـال 1380 در حوزه هـای مختلـف بازرسـی فنـی شـروع بـه فعالیت 
نمـود و بـا به کارگیـری نیـروی انسـانی مجـرب و ارائه نـرم افزارهـای بـه روز و یکپارچه، توانسـته در صدها پـروژه بزرگ 
بازرسـی فنـی در شـاخه های مختلـف نفـت، گاز و پتروشـیمی، نیروگاهـی، صنایـع فـوالد و ... در ایـران فعالیـت نمایـد. 
بخـش بازرسـی فنـی TÜV NORD Iran بـا تکیـه بـر پشـتیبانی فنـی و تخصصی سـازمان مادر که 150 سـال سـابقه در 

انجـام انـواع خدمـات بازرسـی فنـی دارد، در حوزه هـای زیـر آماده پاسـخگویی بـه نیازهای متفاوت مشـتریان اسـت:

بازرسی فنی سایت های صنعتی حین بهره برداری
خسارات  کاهش  و  بهره وری  و  عمر  طول  افزایش  در جهت 
ناشی از خرابی ادوات و تجهیزات صنعت، بازرسی فنی دوره ای 
و تفصیلی همراه با برنامه زمان بندی در هنگام بهره برداری و 

تعمیرات اساسی صورت می پذیرد. 

صدور گواهینامه انطباق محصول 
(Type Approval) تایید نوع •

• نظارت بر تولید و صدور گواهی برای دسته های تولیدی 
 (Batch Test)   

• دریافت نشان CE به منظور اثبات ادعای تولیدکننده مبنی 
و   (Directives) اروپا  اتحادیه  قواعد  تمامی  با  انطباق  بر 

(Harmonized Standards) استانداردهای مرتبط با آن

فناوری و بازرسی تجهیزات تحت فشار
• ظروف تحت فشار 
• مبدل هاي حرارتي 

• بویلرها و کوره ها
• کولرهاي هوایي
 CNG مخازن •

• تأیید صالحیت سازندگان انواع مخازن تحت فشار و بویلرها و 
ASME بازرسی حین ساخت این تجهیزات مطابق با کدهای

بازرسی تجهیزات درون چاهی
(Casing) بازرسی لوله جداری •

  (Tubing) بازرسی لوله های مغزی •
(Drill Pipe) بازرسی لوله های حفاری •

(BHA) بازرسی ابزار درون چاهی •
(Drill Collars) بازرسی لوله های وزنی •

 (Misc.Drilling Tools) بازرسی ابزار متفرقه حفاری •

بازرسی فضاهای تفریحی
• بازرسی سازه هاي دینامیکي و تجهیزات شهربازي ها

• بازرسی تجهیزات پارک های آبی
• بازرسی تجهیزات دستگاه های متحرک در فضاهای تفریحی

بازرسی فراساحلی
• بازرسی تجهیزات حفاری و انجام تست های تأیید

• رفع اشکال و عیب یابی تجهیزات
Design Review بازنگری طراحی و توسعه •

فناوری و مهندسی جوش
  ISO 3834 ارزیابی استاندارد •

• بازبینی و تهیه دستورالعمل روش جوشکاری
• بررسی، تأیید و صدور گواهی مهارت جوشکاران 

فناوری، مهندسی و تست مواد
• بازبینی و تأیید روش اجرایی تست های غیر مخرب، مدارک    

   مرتبط با تجهیزات NDT و تأیید اپراتورهای مربوطه  
• بازبینـی و تأیید رویه اجرای عملیات حرارتی و مدارک 

   مرتبـط با تجهیزات مربوطه
• بازرسی به روش تست های غیرمخرب پیشرفته

Advanced NDT   

بازرسی فنی حین ساخت کاال و تجهیزات و اجرای پروژه 
حمل  هنگام  در  تجهیزات  و  کاال  کیفیت  از  یافتن  اطمینان 
سازندگان  و  کارفرمایان  دغدغه های  مهمترین  از  ساخت  و 
حصول  جهت  در   TÜV NORD Iran فنی  بازرسی  می باشد. 
اطمینان از کیفیت کاال و تجهیزات در هنگام انجام معامالت 
بین المللی، بازرسی های پیش از حمل و حین ساخت و همچنین 
در بازرسی ساخت پروژه های صنعتی آماده ارائه خدمات است.
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(Inspection Engineering) مهندسی بازرسی

)RBI( بازرسی بر مبنای ریسک •
RBI روشـي منظم براي تعیین و اعمال ضریب ریسـک شکسـت دسـتگاه ها و تجهیزات در تعمیر و نگهداري تأسیسـات و 

اتخـاذ تصمیمـات بازرسـي اسـت. مطالعـات RBI تأمین کننـده درک دقیق تر از مخاطـرات و مکانیزم هـاي تخریب محتمل 
مرتبـط بـا مخـازن تحـت فشـار و لوله کشـي ها اسـت. این اطالعـات کمک زیـادي بـه تأمین یـک برنامه کامـل یکپارچگي 
دارایـي و در نتیجـه مدیریـت مناسـب مخاطـرات مي نمایند. شـرکت TÜV NORD Iran با بیشـترین تعداد کار انجام شـده 
در ایـن زمینـه و به کارگیـري INSPECTIOBASE تنهـا نرم افـزار موجـود در ایران مطابق بـا اسـتاندارد API 581 آماده ارائه 

خدمـات در این زمینه مي باشـد. 

)Life Optimization of Pipes-LOOP( بهینه سازی عمر مفید خط لوله •
- امکان محاسبه کاهش ضخامت خط لوله با استفاده از روش اِلِمان محدود

- نمایش سه بعدی عیوب
- امکان ارائه تحلیل های تخریب پالستیک و همچنین تحلیل خستگی ناحیه آسیب دیده

 ASME FFS-1/1-API 579 امکان ارزیابی انواع ترک ها مطابق دستورالعمل های استاندارد -
- امکان محاسبه رشد ترک تحت سیکل و دوره بهره برداری

- تنظیم برنامه جامع زمان بندی تعمیر و نگهداری جهت افزایش طول عمر مفید خط لوله 

)Condition Monitoring System( سامانه پایش وضعیت •
در سیسـتم های نگهـداری و تعمیـرات بر اسـاس وضعیت (CMS) به جـای تعمیرات ادواری، پایش وضعیت ماشـین به صورت 
دوره ای انجـام و تعمیـرات تنهـا در زمانـی کـه دسـتگاه احتیـاج بـه تعمیـر دارد، انجـام می شـود. روش هـا و تکنیک هایـی 
همچـون آنالیـز ارتعاشـات، آنالیـز روغـن و ذرات فرسایشـی، ترموگرافـی، آنالیـز آلتراسـونیک و غیـره از جملـه تکنیک های 
CMS می باشـند کـه در ایـن میان آنالیز ارتعاشـات یکی از اساسـی ترین و کارآمدترین تکنیک های CMS برای ماشـین آالت 

و تجهیـزات دوار اسـت. شـرکت TÜV NORD Iran بـا مشـارکت و نظـارت گـروه DMT آمـاده ارائه خدمات CMS می باشـد.

 ایمنی مجتمع ها و تجهیزات صنعتی 
• خدمات بازرسی پیش نیاز دریافت گواهینامه سیستم ایمنی 

)OHSAS 18001 / ISO 45001( و بهداشت شغلی
• بازرسي و صدور گواهینامه سالمت براي کلیه تجهیزاتي که 
باید از صحت کارکرد و ایمني آن ها در محل کار اطمینان 

حاصل شود، مانند:
- ظروف تحت فشار و مخازن ذخیره 

- لیفتراک ها، جرثقیل ها، آسانسورها و باالبرهاي صنعتي
- مبدل هاي حرارتي، بویلرها و کوره ها

حفاظت از انفجار و حریق 
صدور  صالحیت   دارای  مرجع  به عنوان   TÜV NORD Iran

گواهینامه با کد بین المللی 0044 آمادگی انجام کلیه بازرسی ها 
و آزمون ها جهت صدور گواهینامه های ضد انفجار را دارد.

برای  گواهینامه  و صدور  مرتبط  آزمون های  تأیید  و  نظارت 
تجهیزاتی که در محیط های با پتانسیل انفجار استفاده می شوند 

)ATEX Certification(، از جمله خدمات شرکت می باشد.

بازرسی تجهیزات جابه جایي، آسانسور و پله های برقی
در جهـت حـذف یا به حداقل رسـاندن ریسـک هاي مرتبط با 
ایمني کاربران و ماشـین آالت سازمان و همچنین شفاف سازي 
ظرفیت کاربري دسـتگاه ها، بازرسـي ماشـین آالت و تجهیزات 

جابجایي انجـام مي گردد.
شـرکت TÜV NORD Iran براي انواع تجهیزات و ماشین آالت 
زیـر خدمـات بازرسـي و صـدور گواهینامـه سـالمت را ارائـه 

مي نمایـد:
• انواع جرثقیل هاي سقفي، متحرک و برجي  

• بازرسـي کامـل کلیه متعلقات دسـتگاه اعم از سیسـتم هاي 
هیدرولیکـي، مکانیکي، الکتریکـي و تعیین حداکثر ظرفیت 

جابجایـي بـار مجاز با انجـام Load Test و . . . 
نفربر،  و  باربر  آسانسورهاي  مانند  باالبرنده،  تجهیزات   •

باالبرهاي الکترومکانیکي و هیدرومکانیکي 
• لیفت تراک ها 

• نوار نقاله ها
• تله کابین ها 
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(Asset Integrity Management - AIM) مدیریت یکپارچگي دارایی
مدیریـت یکپارچگـی دارایـی )AIM( تمامـی مراحـل چرخـه عمـر محصـول شـامل طراحـی، فراینـد، عملیات، نگهـداری و 
تعمیـرات، بازرسـی، بهبـود عملکـرد و اسـقاط و از رده خـارج کـردن دارایی هـا را مدنظـر قـرار می دهـد. مدیریـت یکپارچگی 
دارایـی بـا توجـه به مفاهیـم مدیریتی، جنبه ها و سیسـتم های اثرگذار بر هریک از مراحل چرخه عمر به سـازمان ها در کسـب 

بیشـترین ارزش از دارایی هـای خـود کمـک می کند.

     

aim@tuvnordiran.com

برقـراري و اجـراي یک برنامه مدیریـت یکپارچگي دارایي نیازمند گردآوري، تحلیل و ذخیره سـازي حجم باالیي از داده ها 
و اطالعـات اسـت. همچنیـن کارکرد مؤثر ایـن برنامه نیازمند ذخیره سـازي، تحلیل، مدیریت و اقدام بـر روي تک تک این 
اطالعات اسـت. شـرکت TÜV NORD Iran با شـناختي که از کلیه این موارد دارد، قادر اسـت با اسـتفاده از نرم افزارهاي 
 پودمانـي خـود و بـا اتـکا بـه توانایـی متخصصان هلدینـگ TÜV NORD در سراسـر جهان و کارشناسـان سـازمان همکار
IES Asset Management  در کشـور هلنــــد، بهترین پشـتیبان براي تحقق اهداف این برنامه نزد مشـتریان خود باشـد. 

خدمـات مرکـز صالحیـت مدیریت یکپارچگي دارایي شـرکت TÜV NORD Iran شـامل موارد زیر اسـت:

  IEC 60300 سیستم مدیریت قابلیت اعتماد بر مبنای سری استاندارد •
 (Availability) قابلیت اعتماد واژه ای کلی برای توصیف عملکرد مربوط به قابلیت دسترسي  ،ISO 9000 برمبنای استاندارد

و عوامل تأثیرگذار بر آن در یک سیستم یعني:
 (Reliability) قابلیت اطمینان •

• قابلیت نگهداري و تعمیرات (Maintainability( می باشد. 
مدیریـت قابلیـت اعتمـاد به عنـوان یـک رویکرد سیسـتمی، بخشـی از فعالیت  هـای مدیریتی اسـت که عملکـرد سـازمان را در 
مباحـث قابلیت اطمینان/ دسـترس پذیری/ قابلیت نگهداری و تعمیـرات/ ایمنی (RAMS) به منظور حصول اطمینـان از کارایی و 
توانمندی فرایند های عملیاتی، تجهیزات و محصوالت مورد توجه قرار می دهد و بهبود مسـتمر آن را میسـر می سـازد. شـرکت 
TÜV NORD Iran تمامـی مراحـل طراحـی، آمـوزش، مشـاوره، ممیزی، اسـتقرار، تسـت و ارائه گواهی انطباق سیسـتم مدیریت 

قابلیـت اعتماد را انجـام می دهد.

 (RCM) سیستم نگهداری و تعمیرات متمرکز بر قابلیت اطمینان •
یکـی از اسـتراتژی های مطـرح در زمینـه برنامه ریـزی نگهـداری و تعمیـرات و بهینه سـازی فعالیت هـای مرتبـط بـا آن، 
 (RCM-Reliability Centered Maintenance) سیسـتم یـا فراینـد نگهـداری و تعمیـرات بـا محوریـت قابلیـت اطمینـان
می باشـد. ایـن سیسـتم به منظـور تعییـن آنچـه کـه می بایسـتی انجـام گـردد تـا تمامـی امکانـات و تجهیـرات فیزیکـی 
سـازمان ها به طـور مسـتمر وظایـف طرح ریـزی شـده خود را در بسـتر فعلـی عملیاتی خود بـرآورده نماید، مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد. شـرکت TÜV NORD Iran در چارچـوب طراحـی و اسـتقرار سیسـتم نگهـداری و تعمیـرات متمرکـز بـر 
قابلیـت اطمینـان (RCM) و مکانیـزم جمـع آوری داده هـا، اسـتانداردهای بین المللـی مطـرح در مباحـث RCM را مانند 

ANSI / IEEE Std 500 ،ISO 14224 ،IEC 60300 ،OREDA ،SAE مـورد اسـتفاده قـرار می دهـد.

(FFS) ارزیابي آمادگی برای کار •
متخصصـان ایـن شـرکــت دارای تجـارب متعـددی در زمینه توسـعه و کاربـرد تکنیک هـای FFS و نرم افزارهای مختلف 

صنعتـی در این زمینـه همچون ABAQUS و ANSYS هسـتند.

 (PIMS) سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله •
 )Pipeline Integrity Management System - PIMS( با طراحی سیستم مدیریت یکپارچگی خطوط لوله TÜV NORD Iran شرکت
بر مبنای شرایط موجود به راهبران خطوط لوله در زمینه افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان خطوط لوله کمک می نماید. 
این سیستم با تکیه بر رویکردهای مختلف و یکپارچگی آن ها، استمرار کارکرد این خطوط را تضمین می نماید. مبنای 

طراحی این سیستم آخرین قواعد و استانداردها همچون ASME B31.8S یا API 1160 می باشد.
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مدیریت دارایی

 AIM توسعه مدل •
اولیـن گام در مدیریـت یکپارچگـی دارایـی ، توسـعه مـدل 
AIM در سـازمان ها بـا توجـه بـه الزامات و شـرایط مختص به 

 TÜV NORD Iran سـازمان می باشد. بر این اسـاس شـرکت
بـا تکیه بر متخصصان هلدینگ TÜV NORD در سرتاسـر 
جهـان بر اسـاس ابزارهـا و چارچوب های موجـود در حوزه 
مدیریت دارایی ها نسـبت به ارزیابی بلوغ سـازمان در حوزه 
مدیریـت یکپارچگـی دارایی هـا اقدام نمـوده و بـا توجه به 
نتایـج حاصـل از ارزیابـی، مدل هـای مرجـع در ایـن حوزه 
و تجربیـات موجـود در صنایـع، مـدل سیسـتم مدیریـت 

یکپارچگـی دارایی هـای سـازمان را توسـعه می دهد. 
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(Risk Management) مدیریت ریسك
مدیریت ریسک شامل فعالیت های هماهنگی است که سازمان را از منظر ریسک تحت کنترل قرار می دهد و هدایت می کند. 
پیاده سازی مدیریت ریسک می تواند تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع مالی را تسهیل نماید و کارایی عملیاتی سازمان را 
افزایش دهد. شرکت TÜV NORD Iran با بهره گیری از متخصصان بین رشته ای و با هدف مدیریت جامع انواع ریسک های 

پیش   روی سازمان ها، 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 پیاده سازی روش های نوین ارزیابی ریسک و مساعدت در توسعه فرهنگ مدیریت ریسک سازمانی
• نهادینه سازی تفکر ریسک محور در سازمان ها از طریق استقرار سیستم مدیریت ریسک سازمانی

• رشد و تعالی سازمان ها در راستای برآورده سازی انتظارات و الزامات و تحقق هر چه بیشتر اهداف سازمان
و در یک عبارت کوتاه و خالصه: 

رشد و توسعه  بلوغ مدیریت ریسک سازمان ها
 به طور کلی انواع خدمات قابل ارائه در مرکز صالحیت مدیریت ریسک شرکت TÜV NORD Iran به شرح زیر است:

• ارزیابی سطح بلوغ سازمان ها و استقرار سیستم مدیریت ریسك فراگیر
TN-R3M یـک مـدل بلوغ مدیریت ریسـک اسـت که کلیه المان های مرتبط با مدیریت ریسـک سـازمانی و شـاخص های 

مرتبـط بـا آن هـا را مدنظـر قـرار می دهـد. ایـن مـدل، کـه سـازمان ها را در 5 سـطح دسـته بندی می کند محورهـای زیر 
را بـرای ارزیابـی مدنظر قـرار می دهد:

• قابلیت های 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 Iran به منظـور اسـتقرار سیسـتم مدیریـت ریسـک فراگیـر، براسـاس شـناخت به دسـت آمـده از سـازمان 

مربوطـه و سـطح بلـوغ مدیریـت ریسـک در سـازمان، خدمـات زیـر را در حـوزه مدیریـت ریسـک ارائـه می نماید: 
• پایه ریزی سیستم مدیریت ریسک سازمانی

• استقرار سیستم طرح ریزی شده 
• پایش و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ریسک

• مدیریت بحران
میزان تأثیرگذاری بحران ها بر سازمان ها به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

• شدت بحران
• حجم و گستره ی بحران

• زمان رخداد بحران
• میزان آمادگی سازمان برای مواجهه با بحران

TÜV NORD Iran بـا آگاهـی از ایـن موضـوع مهـم و کلیـدی که بـر تداوم کسـب و کارهـای مختلف تأثیرگذار اسـت، با 

ارائـه خدمـات »مدیریـت بحران« تالش می کنـد که با شناسـایی و تحلیل انـواع بحران های سـازمانی، میـزان آمادگی 
سـازمان ها را در مواجهـه بـا بحران هـای مربوطـه افزایـش دهـد تـا زمینـه و بسـتر مناسـب بـرای رشـد و ارتقای سـطح 

پایـداری سـازمان ها در کسـب و کارهـای مختلف فراهـم گردد.  

• مهندسی ایمنی
TÜV NORD Iran با 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 توسعه ی فرهنگ ایمنی در کسب و کارهای مختلف

• تحلیل وضعیت و اندازه گیری ضریب ایمنی سازمان ها/ دپارتمان ها/ محصوالت/ پروژه ها
• طراحی و استقرار شاخص های کلیدی و مهم هشدار دهنده  مرتبط با زیرسیستم های کلیدی سازمان ها

• طراحی سیستم های کنترلی به منظور رشد و ارتقای ضریب ایمنی سازمان ها/ دپارتمان ها/ محصوالت/ پروژه ها
• یکپارچه سازی و بهینه سازی سیستم های کنترلی با سایر فعالیت ها و سیستم های سازمان ها 

• طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت ریسك پروژه 
مهم ترین حوزه هایی که TÜV NORD Iran در حال حاضر تحت پوشش خود قرار داده است، به شرح زیر است: 

• پروژه های طراحی و ساخت سیستم های تولیدی/ صنعتی/ عمرانی 
• پروژه های انتقال 

• پروژه های ادغام )ادغام صنایع/ واحدهای تولیدی/ کسب و کارهای مختلف با یکدیگر(

 »Risk Based X« ارائه خدمات متنوع مدیریت ریسك در قالب •
(Risk Based Process Management) مدیریت فرایندهای کسب و کار بر مبنای ریسک •

(Risk Based Product Portfolio Management) مدیریت سبد محصوالت بر مبنای ریسک •
(Risk Based Project Portfolio Management) مدیریت سبد پروژه ها بر مبنای ریسک •
(Risk Based Product/Services Design) طراحی محصوالت/ خدمات بر مبنای ریسک •

(Risk Based Strategic Management) مدیریت استراتژیک بر مبنای ریسک •
(Risk Based Inspection) بازرسی بر مبنای ریسک •

(Risk Based Outsourcing) برون سپاری بر اساس ریسک •
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(Energy) انـرژی
شــرکت TÜV NORD Iran بــا تکیــه بــر تــوان تخصصــی کارشناســان خــود و نیــز بــا همــکاری شــرکت های encos و 
ــز  ــترده ای را در مرک ــات گس ــتند خدم ــی TÜV NORD هس ــگ بین الملل ــو هلدین ــه عض EE-Energy Engineers  ک

صالحیت انرژی به شرح زیر ارائه می نماید:

• ممیزی فنی انرژی و مهندسی انرژی 
ممیـزی فنـی انـرژی شـامل یک تحلیـل تفصیلـی از عملکرد انرژی یک سـازمان، تجهیزات، سیسـتم ها یا فرایندها اسـت 
و بـه شناسـایی فرصت هـای بهبـود عملکـرد منجـر می شـود. ایـن خدمـات منطبـق بر سـطوح ممیـزی تعریف شـده در 
اسـتاندارد ISO 50002 و بر اسـاس نیاز کارفـــرما تعریف و اجـــرا می گردد. گواهیـــنامه وضعــیت سـازمان بر اسـاس 

گزارش هـای حاصلـه از ممیـزی فنـی انـرژی بـر مبنـای ISO 50002 از سـوی TÜV NORD Iran ارائه خواهد شـد. 

• ممیزی و صدور شناسنامه انرژی ساختمان
شرکت TÜV NORD Iran بر مبنای درخواست کارفرما و یا قواعد و استانداردهای بین المللی ساختمان های سبز و توسعه 
پایدار )مانند DGNB آلمان، 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 می نماید. 

• امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح های بهبود عملکرد انرژی
شـرکت TÜV NORD Iran  فعالیت های تخصصی امکان سـنجی فنی و اقتصادی اعم از اندازه گیری، محاسـبه و برآورد را به منظور 

یکپارچه سـازی اهـداف کالن یـا خرد انرژی سـازمان با حفظ کاربردهای اصلی تعیین شـده، در محورهای زیـر ارائه می دهد:
• طرح های بهینه سازی و روش های بهبود عملکرد انرژی

• به کارگیری/ جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر
• سیستم های بازیافت و تولید هم زمان برق، حرارت/ برودت (CHP/CCHP) و سیستم های نوین سرمایش و گرمایش

(Measuring & Verification) اندازه گیری و تصدیق •
 IPMVP را مطابـق بـا پروتـکل  بین المللـی (M&V) خدمـات جامـع اندازه گیـری و تصدیـق TÜV NORD Iran شـرکت
و اسـتاندارد ISO 50015 در راسـتای افزایـش سـطح توانمنـدی سـازمان ها، صنایـع و فعاالن انـرژی و آب ارائـه می نماید.

این خدمات:
• سازمان ها را قادر می سازد که به اطالعات دقیق و صحیح در راستای ارزیابی میزان کارایی برنامه های مدیریت انرژی 

)نظیر پیاده سازی ISO 50001( و یا اجرای راهکارهای صرفه جویی خود واقف شوند.
• مالکان و شرکت های خدمات انرژی (ESCO)، داده ها و شواهد تصدیق شده از یک مرجع دارای صالحیت و بی طرف 

را جهت ارزیابی عملکرد راهکارهای اجرا شده، در اختیار خواهند داشت.
• شرکت های تأمین کننده اعتبارات مالی مانند بانک ها را قادر خواهد ساخت که ارزیابی دقیقی از میزان ریسک اجرای 

پروژه های خدمات انرژی، داشته باشند.

• بازرسی معیار مصرف انرژی
TÜV NORD Iran به عنوان 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 می دهد.

• انرژی های تجدیدپذیر
هلدینگ بین المللی TÜV NORD به عنوان یکی از مراجع معتبر و پیشرو در زمینه انرژی های نو فعالیت می نماید.

TÜV NORD Iran بر مبنای انواع استانداردهای صنفی/ منطقه ای/ بین المللی صدور گواهینامه خدمات زیر را در خصوص 

پروژه های انرژی نو ارائه می نماید:
• مطالعات امکان سنجی/ بهره وری اقتصادی 

• بازنگری طراحی، ارزیابی پروژه و صدور گواهینامه 
• ارزیابی سایت و پیش بینی منابع انرژی های نو  

• بازرسی و پایش حین بهره برداری 
• ارزیابی فنی و اقتصادی سرمایه گذاری طرح ها 
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(Environment) محیط زیست
توانمندی های خود در مرکز صالحیت محیط زیست، خدمات  و  از صالحیت ها  بهره گیری  با   TÜV NORD Iran شرکت 

گسترده ای را در رابطه با فناوری های پاک سازی آب، خاک، هوا و مدیریت زیست محیطی ارائه می نماید:
   

  (Eco-labelling) و برچسب های سبز (Environmental Labelling) برچسب های زیست محیطی •
   براساس استاندارد Blue Angel کشور آلمان و یا سایر استانداردهای رایج در سطح دنیا

 (Carbon Capture and Storage - CCS) فناوری های مرتبط با ضبط و ذخیره سازی کربن •
 (Clean Development Mechanism-CDM) فناوری های مکانیسم توسعه پاک •

• اظهارنامه های زیست محیطی
• ارزیابی پیامدهای زیست محیطی
• ارزشیابی عملکرد زیست محیطی

• ارزیابی چرخه عمر
• ارتباطات زیست محیطی

• ارزیابی راندمان اکولوژیکی
• طراحی محصول و فرایند با آالیندگی صفر
• بازطراحی فرایندها مبتنی بر مهندسی سبز

• ارزیابی شیمی و مهندسی سبز
• مطالعات جریان های مواد و انرژی

• بهره وری سبز
• ارائه راهکارها، فناوری ها، مشاوره های فنی و زیست محیطی در سایت های صنعتی
• ارزیابی فناوری ها و مدیریت بازیافت پسماند، تصفیه خانه ها، شیرابه و زباله سوزها 

• ارائه بسته های سیاستی، مدیریتی، فناوری و نوآوری در زمینه محیط زیست

(Automotive) خودرو
شرکت TÜV NORD Iran با بهره مندی از صالحیت و توانمندی های متخصصان و ظرفیت های موجود در آزمایشگاه های 

شرکت TÜV NORD Mobility خدمات گسترده زیر را در صنایع خودرو ارائه می نماید:

• Homologation خودرو 
تست های مرتبط با Homologation و صدور گواهینامه های نشان E در همکاری با نهادهای اعتباردهی اروپای متحد و سازمان 

TÜV NORD Mobility در آلمان به عنوان مرجع دارای صالحیت، انجام می گردد و شامل موارد زیر می باشد:

• ارائه خدمات E-Marking برای قطعات/ مجموعه های خودرو/ خودرو
GSO و  UN/ECE انجام آزمون ها و صدور گواهینامه های ارزیابی انطباق در صنعت خودرو مبتنی بر استانداردهای •

• تایید نوع خودرو
(Certificate of Conformity – COC) خدمات گواهی انطباق •

• ارائه تأییدیه های مورد نیاز برای واردات و صادرات

• تست و صدور تأییدیه برای مؤلفه های خودرو
• موتور

• سیستم های ترمز
• چرخ ها، الستیک ها، شاسی

• سیستم تعلیق
• ایمنی کارکردی

• تست آالینده های خودرو
• اندازه گیری آالینده های گازي و انتشار

• آالینده اگزوز، عملکرد موتور و مصرف سوخت 
• انجام تست های تضمین کیفیت خودرو 

• اندازه گیری سر و صدا و ارتعاش
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(Railway Industry) صنایع ریلـی
شـرکت TÜV NORD Iran با بهره گیری از ظرفیت تخصصی شـرکت های همکار در آلمان، هلند، فرانسـه و لوگزامبورگ، 
خدمـات متنوعـی را در مرکـز صالحیـت صنایـع ریلـی در حـوزه حمل و نقـل ریلی ارائـه می نماید. از جملـه این خدمات 

از:   عبارتند 

• خدمات در حوزه زیرساخت های ریلی
• انجام تست های اولیه و دوره ای مرتبط با عبور از تقاطعات 

• انجام انواع ارزیابی های مرتبط با سیستم های حریق، تقاطعات، ساخت و ساز پل ها 
• صدور گواهینامه برای اجزای خط راه آهن و سنجش وسایط نقلیه ریلی با توجه به الزامات مندرج در استانداردهای 

اروپای متحد (TSI) و یا قوانین راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
• مشاوره در تفسیر استانداردها و مقررات در بخش راه آهن

• شبیه سازی حریق و محاسبه زمان تخلیه
• ارزیابی حین راه اندازی و نگهداری تسهیالت ساختمانی و فنی

• خدمات مرتبط با ناوگان ریلی
• انجام کلیه تست های مرتبط با حریق، سیستم های آتش نشانی و تاییدیه انطباق (Homologation) واگن ها

• انجام بازرسی های پیشگیری از حریق و بررسی آسیب های پس از آن
• انجام بازرسی های شاسی، محور، بوژی و سیستم های ترمز

• بازرسی سیستم های کنترل راه آهن با توجه به فرایندهای توسعه و انطباق با استانداردهای اجزای سخت افزاری و نرم افزاری
• ارزیابی ریسک و آنالیز خطرات

• صدور گواهینامه با توجه به الزامات مندرج در استانداردهای اروپای متحد (TSI) و یا قوانین راه آهن جمهوری اسالمی ایران
 RA 445/2011/EU با توجه به الزامات ECM صدور گواهینامه •

• گواهینامه قطعات با توجه به استانداردهای حفاظتی
(Safety Management System - SMS) ممیزی و صدور گواهینامه •

• مشاوره برای تفسیر استانداردها، ایجاد سیستم مدیریت ایمنی، پشتیبانی از مدیریت تاییدیه ها
• ایجاد اسناد و مدارک بر اساس استانداردهای ایمنی

 
• خدمات مرتبط با راه اندازی، عملیات و سیگنالینگ

• اجرای تست های سیگنالینگ
• ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی

CENELEC انجام بازرسی بر اساس استانداردهای •
• بازرسی ایستگاه  های به هم پیوسته، نقاط سوئیچ و نقاط کنترل سرعت

CSM-RA 402/2013 بازرسی بر اساس •
TSI CCS بر اساس (JRU و ATP, ATO) صدور گواهینامه برای خط آهن و تجهیزات مرتبط •

• مشاوره برای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهینه سازی فرایندها و گردش کار
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(Program/ Project Management)  مدیریت طرح و پروژه
مدیریت پروژه بي شک یکي از مهمترین و پر استفاده تـرین شـاخه هـاي مـدیریت، طـي چند دهة اخیر بوده است.

مرکـز صالحیـت مدیریـت پـروژه در شـرکت TÜV NORD Iran بـا ترکیب سیسـتماتیک مهارت هـای مدیریت پـروژه، ابزار 
و تکنیک هـا بـا تکنولـوژی پیشـرفته و در کنـار شـرکای متفـاوت بین المللـی 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، برنامه ریـزی، اجـرا، نظـارت و کنتـرل و خاتمـه را از

طرف کارفرما مدیریت می کند. 
TÜV NORD Iran راه حل های یکپارچه و فراگیر را برای مدیریت پروژه ها با درنظرگیری محدودیت های بودجه، زمان و 

منابع ارائه می نماید. عالوه بر این، به عنوان هماهنگ کننده پروژه برای اتصال همة شرکت کنندگان پروژه، یک سیستم 
ارتباطی مناسب ایجاد می نماید تا اختالفات احتمالی ذی نفعان را بر اساس یک طرح برد – برد مرتفع کند.
در ادامه به بخشی از خدماتی که TÜV NORD Iran در زمینه مدیریت پروژه ارائه می دهد، اشاره می شود:

• خدمات پیش از اجرای پروژه
• انجام مطالعات امکان سنجی

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

• خدمات مرتبط با اجرای پروژه
 ISO 21500 و PMBOK ارائه کلیه خدمات مرتبط با مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای •

• مدیریت کیفیت پروژه
•  نظارت بر فرایندهای اجرا

• مدیریت تعارض و اختالفات 
• مدیریت و پایش تدارک خدمات و کاال، مصالح و تجهیزات

• بازرسي کیفیت و انجام بازرسي ها و ارزیابی عملکرد کلیه پیمانکاران و ارکان اجرایی پروژه 
• ارائه خدمات بازرسی HSE در پروژه  ها 

• ارائه خدمات مهندسی ارزش
• مستندسازی

• خدمات پس از اجرای پروژه
• نظارت، راه اندازی و تحویل

• صدور گواهینامه های انطباق
• گواهینامه انطباق با موازین، مقررات و استانداردهای کیفیت

HSE گواهینامه انطباق با موازین و دستورالعمل های •
ISO 21500 گواهینامه مدیریت پروژه مطابق با استاندارد •

ISO 31000 گواهینامه ارزیابی ریسک پروژه مطابق با استاندارد •
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(Real- Estate) ساختمـان
شرکت TÜV NORD Iran  در مرکز صالحیت ساختمان، بر اساس روش هـــای اجـــرایی هلدینگ TÜV NORD و همچنین 
معیارهـاي مشـخص شـده در اسـتانداردها، آئین نامه هـا، ضوابـط و مقررات ملی سـاختمان، مصوب کشـور جمهوری اسـالمی 

ایـران، خدمـات زیر را ارائـه می نماید:

• بازرسی ساختمان و سازه های ویژه
ایـن خدمـات،  انـواع بازرسـي های کیفیـت در تمامـي مراحل از طراحی و محاسـبات، بازرسـی و نظارت بـر کلیه عملیات 
حیـن سـاخت تـا بازرسـی های قبـل از تحویل و هنـگام تحویـل در پروژه هاي عمراني را پوشـش می دهـد. در نهایت براي 

سـاختمان و یا سـازه مـورد نظـر، “گواهینامه انطباق” صـادر می گردد.

• ارزیابی ایمنی و تحلیل های فنی ساختمان ها و سازه ها
ایـن خدمـات به منظـور ارزیابـي عملکردهـای متفـاوت یـک سـاختمان در ارتبـاط بـا مباحث مهندسـی، ایمنـي و قابلیت 
اطمینـان در سـاختمان ها و سـازه ها ارائـه می گـردد. این خدمات شـامل کنترل میـزان آلودگی صوتی، حفاظـت در مقابل 
حریـق و انفجار، ارزیابی سیسـتم های هوشـمند، بازرسـی آسانسـورها، سیسـتم های انتقـال و جابجایی، در هـاي اتوماتیک، 

بازرسـی جرثقیل هـا، نوارهـای نقالـه، سیسـتم های انبارش، بازرسـی سیسـتم های تهویه مطبوع و بهداشـت هوا اسـت. 

• بازرسی و نظارت بر پروژه های مشارکت یا مدیریت ساخت
ایـن خدمـات به منظـور حصـول اطمینـان از انطبـاق کامـل تعهـدات سـازنده در مقابل صاحبـان زمین یا صاحبان سـهم 

در انـواع پروژه های سـاختمانی می باشـد.
گسـتره ارزیابی هـا در کلیـه مراحـل از طراحـی، اجـرا، ارزیابـی تأمین کننـدگان و تـدارک کلیـه اقـالم مصرفـی در یـک 

سـاختمان تـا بازرسـی های پیـش از تحویـل و هنـگام تحویـل اسـت.

• بازرسي کیفیت براي بیمه ساختمان
شـرکت TÜV NORD Iran بـا همفکري هـاي انجـام شـده بـا سـازمان هاي بیمه گـر و دسـت اندرکاران بخـش مسـکن، 

خدمـات زیـر را در ارتبـاط بـا بیمـه سـاختمان و سـازه هاي ویـژه، طرح ریـزي نمـوده و ارائـه مي نمایـد: 
• ارزیابي ریسک و تهیه گزارش براي شرکت های بیمه 

• انجام بازرسـي هـاي کیفیــت، تحلیــل هـاي مورد نیــاز و ارائـه گـزارش به شـرکت های بیمه و ذي نفعان بیمه نامه ها
  در مراحل متفاوت ساخت

• ارائه کلیه خدمات بازرسي کیفیت در مراحل ساخت در همراهي با شرکت های بیمه 
• ارزیابی هاي مرتبط با استحکام و مقاومت بنا و ارائه تحلیل های الزم به شرکت های بیمه برای بیمه ساختمان 

عـالوه بـر خدمـات فوق، شـرکت TÜV NORD Iran با بهره گیـري از توانمندي هـاي موجود، خدمات زیـر را در پروژه هاي 
سـاختماني و عمراني در دسـتور کار خود قرار داده اسـت: 

• نظارت عالیه و کارگاهي 
• مدیریت طرح ها و پروژه ها 

• ارائه ساز و کارهاي مرتبط با HSE در پروژه ها
• ارزیابی ساختمان ها بر اساس الگوهای معماری پایدار

• تحلیل ارزش گذاری ساختمان ها

 building-eng@tuvnordiran.com
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(Sustainable Architecture) معماري پایدار
توسعه پایدار در صنعت ساختمان مبنای فکری برای ایجاد مفاهیم “معماري پایدار” است. این موضوع بیان کننده نوعي نگرش 
به معماري است که متکي بر مفاهیم عمیق پیونددهنده انسان، طبیعت و معماري می باشد، به گونه ای که عالوه بر کاهش 
هزینه های مصرف انرژی و انتشار آالینده ها، هزینه های بهره برداری و نگهداری از ساختمان را نیز کاهش خواهند داد. الگوهای 
متفاوتی برای ارزیابی و رتبه بندی های متعددی برای سنجش پایداری ساختمان ها در کشورهای متفاوت وجود دارند که از 
الگو هایی مانند LEED در آمریکا، BREEAM در انگلیس، DGNB در آلمان و PEARL در امارات متحده عربی می توان نام برد.

به طور کلي در تعریف پایداري سه رکن اصلي زیر وجود دارد: 
1- ارتقاي کیفي زندگي و سالمت انسان ها )نسل حاضر و نسل هاي آینده(

2- تأمین نیازهاي روزمره انسان 
3- حفظ سیستم هاي اکولوژیکي و منابع انرژي

یـک طـرح پایـدار همزمـان در پـي رسـیدن به ارزش هاي زیباشـناختي، زیسـت محیطـي، اجتماعـي، اقتصـادي، اخالقی و 
معنـوي اسـت. در ایـن راسـتا شـرکت TÜV NORD Iran بـا در نظـر گرفتـن الگوهاي باال، خدمات مشـاوره خود را به شـرح 

زیـر ارائـه می نماید: 
• به حداقل رساندن به کارگیری منابع تجدیدناپذیر و بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر

• ارتقای کیفیت محیط زیست و گسترش محیط زیست طبیعي 
• حفظ هویت فرهنگي 

• استفاده خردمندانه از زمین و همگوني شکل ساختمان با محیط زیست 
• اقتصادي بودن ساخت وساز با استفاده از فناوري هاي جایگزین کارآمد 

• مدیریت انرژي و بهینه سازي 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 تجهیزات و تأسیسات مکانیکي و برقي

(Facility Management) مدیریت تسهیالت
مدیریت تسهیالت زمینه های مختلفی را در بر می گیرد تا بتواند به صورت کارا و اثربخش، سطح عملکرد محیط فیزیکی را 

که ترکیبی از افراد، مکان ها، فرایندها و تکنولوژی ها است، به باالترین درجه ممکن برساند.
در ایـن راسـتا و بـا توجـه به نیازهای داخلی کشـور، شـرکت TÜV NORD Iran با همکاری انیسـتیتو تکنولـوژی کارلس روهه 
(Karlsruher Institut für Technologie-KIT) در آلمـان، خدمـات زیـر را بـرای سـاختمان های اداری، مجتمع هـای تجاری و 

مسـکونی، بیمارسـتان ها و هتل هـا، دانشـگاه ها و ورزشـگاه ها ارائـه می نماید:
• مدیریت انرژی

• مدیریت تعمیر و نگهداری 
 (Hospitality Management( مدیریت پذیرایی •

• طرح ریزی تداوم کسب و کار
• تخصیص فضا

• ایمنی
• مدیریت ارتباطات و فاکتورهای انسانی

• برندینگ ساختمان
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Industry 4.0
Industry 4.0 یا همان انقالب صنعتی چهارم در سـال 2011 در نمایشـگاه صنعتی Hannover در 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 4.0 ایـن اسـت کـه تولیـد صنعتی باید همگام با فناوری اطالعات و ارتباطات پیشـرفته رشـد کنـد. بنابراین، 
هسـته اجرای Industry 4.0 در عرصه تولید، پیوند دنیای فیزیکی در سـطح کارگاه های تولیدی به اینترنت و دنیای سـایبری 
اسـت. بدیـن ترتیب همراسـتایی، یکپارچگـی و همگرایـی فناوری هـای اطالعاتـی (Information Technology) و فناوری های 

عملیاتـی (Operational Technology) مـورد توجـه قرار می گیرد.
برای  الزم  اقدامات  و  استفاده  مورد  روش های  دلیل  همین  به  نیست،  تکنولوژی  یا  استاندارد  رویکرد  یک   Industry 4.0

پیاده سازی آن در شرکت ها یکسان نیستند. Industry 4.0 یک مفهوم است که می تواند به شیوه های متفاوت درصنایع 
گوناگون اعمال شود.

(Digital Transformation) دگرگونی دیجیتالی •
دگرگونـی دیجیتالـی، بـه مفهوم حرکت به سـمت کسـب و کار دیجیتال اسـت که در آن دیجیتال سـازی به عنوان مسـیری 
بـرای کسـب و کار هوشـمند، به کارگرفته شـده و سـازمان به ایجاد و اسـتفاده از اطالعـات، دانش، هـوش و اقدامات مبتنی 

بـر آن هـا و در نتیجـه تغییرات مدل کسـب و کار رهنمون می شـود.
در ایـن مفهـوم، بـا به کارگیـری اجزای هوشـمند و بهره گیـری از قابلیت اتصـال اجـزای عملیاتی به یک سیسـتم یکپارچه، 
از طریـق اینترنـت چیزهـا (Internet of Things)، در راسـتای اهداف عملیاتی، ماشـین آالت، 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 داده های بزرگ 

(Big Data)، تحلیل هـای پیشـگویانه و پیش بینـی رفتـار کسـب و کار، حاصل خواهد شـد.

(Cyber-Physical Systems) سیستم های سایبری- فیزیکی •
یکـی از محورهـای اصلـی پیاده سـازی Industry 4.0، سیسـتم های سـایبری- فیزیکـی )سیسـتم های نهفتـه بـا قابلیـت 
اتصال به اینترنت( هسـتند. سیسـتم های سـایبری- فیزیکی بخشـی از ماشـین آالت، سیسـتم های حمل و نقل، تجهیزات 
تولیـد، تـدارکات، هماهنگـی و مدیریـت فرایندهـا در کارخانه هـا هسـتند. در نتیجـه، آینـده تولیـد به این سـمت خواهد 
رفـت کـه نیـروی انسـانی، ماشـین آالت، واحدهـای تولیـدی، تـدارکات و محصـوالت به طور مسـتقیم بـا یکدیگـر ارتباط 
برقـرار  نماینـد. از طریـق شبکه سـازی و هـوش مصنوعـی، Industry 4.0 مزایـای بیشـتری نیـز بـه دسـت خواهـد آورد. 
پیاده سـازی و اجـرای Industry 4.0، نـه تنهـا جریـان تولیـد در سـطح کارگاه تولیـدی، بلکـه کل زنجیـره ارزش را بهبود 
خواهـد داد. به عـالوه، ایـن شـبکه تمـام مراحـل چرخـه عمر محصـول، از ایـده محصول تـا توسـعه آن، تولید، اسـتفاده، 

نگهـداری و بازیافت را شـامل می شـود.

شـرکت TÜV NORD Iran بـا بهره گیـری از ظرفیت هـای تخصصی هلدینگ TÜV NORD و همچنیـن با اتکا به متخصصان 
 (Zurich University of Applied Science) سـازمان همکار، دانشـگاه علوم کاربردی زوریخ

آمادگی ارائه خدمات زیر را در حوزه Industry 4.0 به منظور توانمندسازی صنایع برای
پیاده سازی این مفاهیم دارد:

• کاربرد دگرگونی دیجیتال و استفاده از مفهوم انقالب صنعتی چهارم در کسب و کارها
• طرح ریزی مدل های کسب و کار دیجیتال بر اساس بهترین شیوه عملکرد

• انتخاب و استقرار راه حل هایی برای فرایند دیجیتال سازی زنجیره های عمودی و افقی 
• بهره گیری از روش های تحلیل آینده کسب و کار 
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(Mining Technology & Engineering) فناوری و مهندسی معدن
 شـرکت TÜV NORD Iran بـا پشـتیبانی فنـی و تخصصـی گـروه DMT در شـهر Essen آلمـان، اقـدام بـه ایجـاد بخـش 
"فنـاوری و مهندسـی معـدن" و فعالیـت در زمینـه مباحـث تخصصی همچون مشـاوره، اکتشـاف، طراحـی، برنامه ریزی و 

اسـتخراج منابـع طبیعـی )معـدن/ نفت و گاز/ کک و زغال سـنگ( کرده اسـت.
کشـور مصـوب  مقـررات  و  ضوابـط  بین المللـی،  اسـتانداردهای  در  تعیین شـده  معیارهـای  اسـاس  بـر  خدمـات   ایـن 

جمهوری اسالمی ایران و همچنین روش های اجرایی و ضوابط TÜV NORD Iran ارائه می گردد.
طیـف گسـترده خدمات فناوری و مهندسـی معـدن TÜV NORD Iran بـا به کارگیری دانش روز، متخصصـان زبده و ارائه 

راه حل هـای نوآورانـه در حوزه هـای زیر ارائه می شـود:

• اکتشاف 
• خدمات زمین شناسی

• خدمات ژئو فیزیک اکتشافی
• گرانی سنجی )زمینی و هوایی(

• مغناطیس سنجی
• چاه پیمایی

• ژئوفیزیک هوایی و دریایی
• رادار نفوذی

• لرزه نگاری
• اکتشاف ذخایر ژئوترمال

• بررسی های زمین شناسی و برنامه ریزی اکتشاف
• مدلسازی زمین شناسی، ارزیابی و تخمین منابع گاز برجا

• شبیه سازی عددی جریان گاز
• مانیتورینگ وضعیت زمین در سطح و در زیر زمین

• نشت گاز

• مهندسی
• طراحی و استخراج معادن روباز و زیرزمینی
- برنامه ریزی برای طراحی و استخراج معدن

- انتخاب روش معدن کاری
- مدلسازی فیزیکی و عددی شفت ها و حفره ها

- تهویه هوا و کنترل گاز در معدن
• مشاوره بهره برداری

- بهینه سازی عملیات معدن کاری )استخراج، ترابری و ...(
- بازرسی فنی و افزایش ایمنی در معادن

- حفاظت از محیط زیست
- جلوگیری از انفجار سنگ (Rock burst) و گاز

• مهندسی فرآوری مواد
• سولفید زدایی از زغال سنگ

• بستن معدن
• تکنولوژی کک سازی

• مانیتورینگ ماشین آالت
• کک سازی

 mining@tuvnordiran.com

• مشاوره
• مدیریت پروژه و مدیریت ریسک

• طراحی و نگهداری نیروگاه
• ارزیابی مقدماتی اقتصادی

• نظارت و برنامه ریزی اکتشاف
Due Diligence ارزیابی •

• ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه
• تهیه گزارش رده بندی ذخایر بر اساس کد JORC ،USGS ، و ...

• مطالعات امکان سنجی و تخمین هزینه های عملیاتی
• طراحی کارخانه های کک سازی و نیروگاه ها

• ارزیابی اثرات زیست محیطی
• مدیریت آب و تهویه معادن

• ژئوتکنیك
• مهندسی ژئوتکنیک

• تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی
• اندازه گیری و مانیتورینگ بارهای دینامیکی

• بازرسی و ارزیابی شرایط خاک و آب های زیرزمینی
• ایمنی حفره های زیرزمینی، تونل ها و معادن متروک

• ارزیابی و افزایش ظرفیت تحمل بار زمین
• خدمات مکانیک سنگ

• شناسایی آسیب های ناشی از نیروهای زمینی مانند زمین لرزه
• خدمات مانیتورینگ

• ساخت و ساز و زیرسازی
• مهندسی پی

• ارزیابی سایت
• تجزیه و تحلیل امکان سنجی تکنولوژی )فناوری( و فرایند

• برنامه ریزی ساخت و ساز و پایداری سدها، خاکریزها و مکان های دفن زباله
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آکادمي توف ایران-آلمان 
(TÜV Academy Iran-Germany)

امـروزه بـرای سـازمان ها حفـظ سـطح کیفیـت آمـوزش می توانـد بسـیار پیچیـده باشـد، خصوصـاً در زمانی که بـا تعداد 
زیـادی از مدرسـان و موسسـات آموزشـی متفاوت همـکاری نمایند.

TÜV Academy Iran-Germany به عنـوان شـاخه آمـوزش و مشـاوره گـروه TÜV NORD Iran فعالیـت خـود را از سـال 

1381 آغـاز نمـود. ایـن شـرکت در بیـش از 16 سـال فعالیـت خـود، مـورد اعتماد بسـیاری از سـازمان ها و شـرکت های 
بـزرگ و کوچـک ایـران قرار گرفت و با داشـتن سـابقه همـکاری با بیش از 2000 موسسـه و آموزش بیـش از 200،000 

نفـر در ایـن مـدت به عنوان یکی از معتبرترین موسسـات آموزشـی در سـطح کشـور شـناخته شـده اسـت.

چرا با آکادمی آموزش ببینم؟

• تجربه و صالحیت آکادمی 
TÜV Academy Iran-Germany بـا دسترسـی بـه دانـش و تجربـه روز دنیـا و با بهره گیری از مدرسـان خبـره و با تجربه، 

آموزش هـای خـود را  بـا رویکـردی عملـی ارائـه می نماید. تجربه مدرسـان آکادمـی این امـکان را برای شـرکت کنندگان 
فراهـم می نمایـد کـه بتواننـد آموخته های خـود را به طـور عملی در محیط سـازمان بـه کار گیرند.

• اعتبار نام و گواهینامه آکادمی
انتخاب TÜV Academy Iran-Germany به عنوان موسسه آموزش دهنده به مشتریان، رقبا، سرمایه گذاران، تأمین کنندگان،
نهادهای قانونی و پرسنل شما نشان می دهد که به دنبال به  دست آوردن و آموختن بهترین ها برای سازمان خود هستید.

• تنوع دوره های آموزشی 
TÜV Academy Iran-Germany بـا ارائـه طیـف وسـیعی از خدمات آموزشـی در قالب بیش از 250 عنوان آموزشـی، این 

امـکان را بـرای مخاطبـان فراهـم می نمایـد تا نیازهای آموزشـی متفـاوت خود را از طریـق این مجموعه بـرآورده نمایند. 

• روش های متفاوت ارائه آموزش 
زیر ساخت موجود در TÜV Academy Iran-Germany این امکان را به وجود آورده که آموزش ها با روش ها و ابزارهای 

مختلف و متناسب با نیاز مشتریان ارائه گردد.

• کیفیت باالی مستندات آموزشی و کمك آموزشی 
سرمایه گذاری وسیع انجام گرفته در امر توسعه محتوای آموزشی و کمک آموزشی در TÜV Academy Iran-Germany و 
بستر نرم افزاری  به وجود آمده، باعث می شود فراگیران عالوه بر مستندات دوره، به مجموعه ای 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-Germany است.

همکاران ما تمام تالش خود را به کار می بندند تا خدمات خود را در حداکثر انطباق با خواسته های کارفرمایان خود و در 
یک رابطه صمیمانه ارائه نمایند.

در آموزش کیفیت مهم ترین اصل است. 
آموزش مناسب شما را قادر  می سازد با تغییرات 

مداوم محیط، تکنولوژی، قوانین و مقررات و 
استانداردها هماهنگ شوید و بهترین عملکرد را 

در صنعت خود ارائه نمایید.

 www.tuvacademy.ir academy@tuvnordiran.com
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روش های مختلف ارائه آموزش
آکادمی آموزش های خود را به روش های گوناگون ارائه می نماید تا مشتریان بتوانند مناسب ترین را برای خود انتخاب نمایند.

• آموزش های عمومی 
آموزش هـای عمومـی بـر اسـاس تقویم سـالیانه آکادمـی و در فضاهای متعلـق یا طرف قـرارداد بـا آکادمی ارائه می گـردد. در 
ایـن آموزش هـا شـرکت کنندگان از سـازمان های مختلـف حضور می یابنـد. متقاضیان ضمـن دور بودن از مشـغله های محیط 

کاری خـود،  در کنـار افـرادی از سـازمان های مختلـف آمـوزش می بیننـد و می توانند از تجربـه آن ها نیز بهره منـد گردند.

• آموزش های در محل 
این آموزش ها در محل سازمان ها برگزار می گردد. سازمان ها می توانند با هزینه کمتر تعداد بیشتری از کارکنان خود را 
آموزش داده و همچنین در هزینه های رفت و آمد و اقامت، صرفه جویی نمایند. دوره های در محل می تواند بر حسب نیاز 

سازمان به طور اختصاصی تغییر و بهبود یابد.

• یادگیری الکترونیك و آموزش های مجازی 
ارائه مطالب آموزشی با کمک زیرساخت های فناوری اطالعات  این امکان را فراهم می نماید که افراد صرف نظر از مکان 
خود، در آموزش هایTÜV Academy Iran-Germany شرکت نمایند. در بسیاری از این آموزش ها اساتید و شرکت کنندگان 

در کالس های مجازی جلسات خود را برگزار می نمایند.

• آموزش های پودمانی )تربیت کارشناس( و دریافت گواهینامه های صالحیت حرفه ای
TÜV Academy Iran-Germany پودمان هـای آموزشـی متفاوتـی را ارائـه می نمایـد. ایـن پودمان هـای آموزشـی شـامل 

مجموعـه ای از دوره هـای اجبـاری و اختیـاری بـوده و شـرکت کنندگان در آن دوره  عالوه بر دریافـت گواهینامه های پایان 
دوره، یـک گواهینامـه صالحیـت حرفـه ای نیز دریافـت می نمایند.

• سمینارها، وبینارها و تورهای ارتقای دانش و توانمندسازی فردی 
TÜV Academy Iran-Germany عالوه بر برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، حسب مورد برای معرفی موضوعات 

جدید و با دعوت از سخنرانان تراز اول داخلی و خارجی، سمینارها و وبینارهایی را برنامه ریزی و اجرا می نماید. آکادمی 
همچنین با استفاده از ارتباطات بین المللی خود، بازدیدهای آموزشی را در قالب تورهای ارتقای دانش و توانمندسازی 

فردی به صورت عمومی یا اختصاصی برای سازمان های معین، هماهنگ و اجرا می نماید.  

هر دوره ای، هر زمان، رایگان

• شرکت مجدد در دوره
حتـی در بهتریـن شـرایط و با وجـود آماده ترین مخاطبان، ممکن اسـت یادگیـری کامل در طول یـک دوره حاصل نگردد. 
به عـالوه بـا گـذر زمـان بسـیاری از آموخته هـا می توانـد به دسـت فراموشـی سـپرده شـود. بـا توجه بـه تعهـد آکادمی به 
ایجـاد شـرایط مطلـوب بـرای یادگیـری کامـل مطالـب توسـط شـرکت کنندگان، از سـال 1395 ایـن مزیت بـه دوره های 

آکادمـی اضافـه گردیـده اسـت تـا یـک دوره کوتاه مدت بـه یک یادگیـری دائمی تبدیـل گردد.
بدیـن منظـور شـرکت کنندگان در دوره هـای عمومـی آکادمـی می تواننـد بـرای هـر چنـد بـار دیگـر و به طـور رایـگان در 

همـان دوره شـرکت نمایند.

مقررات شرکت مجدد رایگان در دوره:
- این مزیت صرفاً مربوط به افرادی است که اولین حضور آن ها در دوره در سال 1395 و بعد از آن باشد.

- شـرکت کنندگان در دوره هـای عمومـی آکادمـی در سـال 1394 و یا قبـل از آن جهت حضور مجدد در دوره ها مشـمول 
50 درصـد تخفیف ویـژه خواهند بود.

- ایـن مزیـت صرفـاً مربوط بـه شـرکت کنندگان در دوره های کوتاه مـدت عمومی آکادمی بوده و شـامل شـرکت کنندگان 
دوره هـای درمحـل، دوره هـای آنالیـن، دوره هـای پودمانی یا دوره های بلندمـدت DBA و MBA و یا دوره هایی که توسـط 
همـکاران یـا مدرسـان تأییـد صالحیت شـده آکادمـی برگزار شـده اند یـا دوره هایی که به صورت مشـترک با مؤسسـات 

خارجـی )مثـل IRCA( برگزار می شـود، نمی گردد.
- حضـور مجـدد در دوره صرفـاً برای شـخص شـرکت کننده اصلی امکان پذیر بـوده و جهت ثبت نام مجدد در دوره ارسـال 
تصویـر گواهینامـه دوره اصلـی بـه نام فرد متقاضی و ارائه کارت شناسـایی معتبر جهت حضور در کالس ضروری اسـت.

- برای شرکت کنندگان در دوره های مجدد، گواهینامه مجزا صادر نمی گردد.
ــی آورد،  ــل م ــی به عم ــار، پذیرای ــتراحت و ناه ــای اس ــرکت کنندگان آن در زمان ه ــی از ش ــه آکادم ــی ک - در دوره های

ــان دوره می باشــد. ــرای مــدت زم ــی ب ــه ناهــار و پذیرای ــه پرداخــت هزین حضــور مجــدد در دوره موکــول ب
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اینکـه شما حداکثر تالش خود را انجام دهید کافی نیست، اول باید بیاموزیم و بعد تالش کنیـم.     
“ادوارد دمینگ”

کلیـه بـهبودها، پروژه به پـروژه اتفــاق می افتـد؛ و نـه از راه دیگـری.
“دکتر ژوزف ام جوران”
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• انواع دوره های 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 برنامه ریـزی و اجـرای دوره هـای آموزشـی، کاربـردی بودن آن ها اسـت. 
طراحـی دوره هـای آموزشـی در آکادمـی بـه گونه ای اسـت کـه شـرکت کنندگان مطالب را به صـورت عملـی در کارگاه ها 

تمریـن و مدرسـان نیـز تجـارب عملـی خود را بـه آن ها منتقـل نمایند.
آموزش های آکادمی در حوزه های زیر طبقه بندی می گردند:

• کیفیت
• محیط زیست و مسئولیت اجتماعی

• ایمنی و بهداشت حرفه ای
• انرژی

• حمل و نقل
• غذایی و منابع زیستی

• فناوری اطالعات
• نظام های اعتباربخش

• مهندسی و بازرسی فنی
• بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی

• عمومی مدیریت و تعالی
• عمومی سیستم مدیریت

• خدمات پیاده سازی و اجرای پروژه های بهبود عملکرد 
زمانـی کـه سـازمان ها بـه یک مشـاور یا مربـی برای اجـرای پروژه هـای بهبود خود نیاز داشـته باشـند، آکادمـی می تواند 
انتخـاب اول آن هـا باشـد. بیـش از 15 سـال تجربـه در شـرکت ها و موسسـات بـزرگ ایران و اجـرای صدها پـروژه  بهبود 
عملکـرد، اندوختـه ارزشـمندی را بـرای این شـرکت ایجاد نموده اسـت که می تواند ضامـن موفقیت پروژه های مشـتریان 
باشـد. رویکردهـا و ابزارهـای مـورد اسـتفاده در آکادمـی در موضـوع مدیریـت و اجـرای پروژه هـای بهبـود، طی سـال ها 
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. 
به عـالوه، آکادمـی همچـون گذشـته آمادگـی دارد تـا در مـوارد ضـروری و بر اسـاس درخواسـت مشـتریان خـود، از همراهی 
مشـاوران تـراز اول بین المللـی بـرای مدیریت و اجرای پروژه های مشـاوره مدیریتی خـود، در حوزه های زیـر، بهره گیری نماید:   

• خدمات مرتبط با آزمایشگاه ها و مراکز بازرسی
• برنامه ریزی جامع سازمانی

(Benchmarking( تعالی سازمانی و بهینه کاوی/ الگوبرداری •
• توسعه و بهبود کسب و کار

• مدیریت پروژه
• منابع انسانی

• HSE و مدیریت ریسک
• مهندسی عملکرد

(SIX SIGMA) شش سیگما •




