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TÜV AUSTRIA Group

20 کشور
شـــرکت های تابعـــه گـــروه TÜV AUSTRIA در بیـــش از 
20 کشـــور جهـــان، دارای بیـــش از 4,000 متخصـــص فنـــی و 

مشـــاور فنـــاوری هســـتند.

40 شرکت تابعه
گــــروه TÜV AUSTRIA بـیــــش از 40 شــرکـــت تـابـعـــه در 

سراســر جهــان دارد.

TÜV AUSTRIA Group

TÜV AUSTRIA GroupTECNOTESTSCHREINER CONSULTINGTÜV AUSTRIA Group TÜV AUSTRIA Group

TÜV AUSTRIA Group

TÜV AUSTRIA Group TÜV AUSTRIA Group TÜV AUSTRIA Group
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هویت و ساختار
TÜV )توف(

 Technischer Überwachungs-Verein نامی آشنا در صنعت و تجارت بین المللی، اختصار سه كلمه آلمانی TÜV 

به معنی “اتحادیه بازرسی و پایش فنی” است.
آرم TÜV یك آرم ثبت شده تحت حفاظت بین المللی است و فقط شركت هایی اجازه دارند این نام را استفاده 
كنند كه مطابق با ضوابط انجمن توف های ) Der Verband der TÜV-VdTÜV ( حداقل 25 درصد سهام آنها متعلق به 
یكی از TÜV های ثبت شده عضو VdTÜV  باشد. فهرست این شرکت ها در سایت www.vdtuev.de تحت عنوان 

اعضا Mitglieder قابل رویت است. 
در اواخر قرن نوزده میالدی و در مسیر صنعتی شدن كشور آلمان، سازمان هایی در فدرال ها و یا مناطق متفاوت 
این كشور به منظور کنترل و تضمین كیفیت محصوالت صنعتی و پایش در زمینه های مختلف فنی تشکیل 
شدند. پدید آمدن این سازمان ها بر پایه به كارگیری دانش و تخصص موجود در صنایع و ایجاد ساختارهای معین 

به منظور بازرسی و پایش به صورت شخص ثالث و بی طرف، بوده است.
سازمان هایی كه با عنوان TÜV در فدرال های مختلف آلمان و اتریش به وجود آمده اند، با پیشوند یا پسوند مرتبط 

با منطقه خود نامگذاری و به صورت شخصیت های مستقل حقوقی در مناطق مختلف ثبت شده اند.
سازمان های TÜV با تشكیل گروه های كاری معین با ذکر دقیق پیشوند یا پسوند هلدینگ های بین المللی با 

رعایت ضوابط بهره گیری  از آرم ثبت شده بین المللی TÜV، عمل می نمایند.



گروه توف نُورد ایران 
گروه توف نُورد ایران فعالیت های خود را با نام RWTÜV Iran از اردیبهشت 1377 در ایران آغاز نموده است و بر 
اساس توانمندی ها و صالحیت های تخصصی موجود در این شركت خدمات خود را که در دو شخصیت حقوقی 

توف نُورد ایران و TÜV Academy Iran - Germany سازمان دهی شده اند، ارائه می نماید.  

بیش از 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

ارائه خدمات به بیش از
 8000 سازمان

صدور بیش از 8000 گواهینامه 
سیستم های مدیریت

هویت معتبر

بیش از 300 متخصص در زمینه های 
متفاوت به عنوان ممیز، بازرس و مدرس
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)Certification( صدور گواهینامه
اطمینـان خاطـر طرف هـای ذینفـع از قابلیـت، صالحیـت و توانایـی یـک سـازمان، شـرط 
برقـراری یـک ارتبـاط تجـاری موفـق، همـکاری و مشـارکت موثر بین طرف ذینفع و سـازمان 
توسـط  متنوعـی  انتظـارات  و  توقعـات  سـازمان،  یـک  ماهیـت  و  نـوع  بـه  بسـته  اسـت. 
از یـک سـازمان  طرف هـای ذینفـع ماننـد مشـتریان، شـرکای خارجـی، نهادهـای قانونـی 
شـکل می گیـرد. بسـیاری از ایـن توقعـات و انتظـارات در قالـب اسـتانداردهای مـدون و 
مقبـول بیـن المللـی و ملـی ارائـه شـده اند. این اسـتانداردها دامنه گسـترده ای از الزامات 
شـامل  را  آن  ماننـد  و  افـراد  صالحیـت  مدیریـت،  سیسـتم های  خدمـات،  محصـوالت، 
می شـود. سـازمان های مسـتقل »شـخص ثالـث « و سیسـتم اعتباربخشـی بیـن المللـی 
بـه منظـور بررسـی و تصدیـق بـرآورده شـدن الزامـات ایـن اسـتانداردها در سـازمان های 
مختلـف شـکل گرفتـه و امـروزه بـه عنـوان جـزء الینفـک هـر نـوع تعامـل تجـاری در عرصـه 
بیـن المللـی شـناخته می شـوند. سـازمان های مسـتقل »شـخص ثالـث « بـا عنـوان مرجـع 
بـه  اقـدام  اعتباربخشـی  المللـی و ملـی  صـدور گواهینامـه و تحـت نظـارت مراجـع بیـن 
ممیـزی یـا ارزیابـی سـازمان ها کـرده و نسـبت بـه صـدور گواهینامـه بـرای آن هـا اقـدام 

می نماینـد.
خدمــات صــدور گواهینامــه بــرای سیســتم های مدیریــت، محصــوالت و افــراد یکــی از 
محورهــای اصلــی فعالیت هــای هلدینــگ بین المللــی TÜV AUSTRIA بــا قدمــت قریــب 

150 ســال اســت. 
بخــش صــدور گواهینامــه تــوف نـُـورد ایــران متولــی ارائــه خدمــات صــدور گواهینامــه در 

سیســتم های مدیریــت، خدمــات، افــراد و فرایندهــا از ســال 1376 در ایــران اســت. 



)Accreditation(  اعتبار بخشی
ــرای  سیســتم اعتباربخشــی از ســوی نهادهــای اعتباربخشــی بین المللــی، ملــی و صنفــی ب

اغلــب اســتاندارد های صــدور گواهینامــه وجــود دارد.
 نهاد هــای اعتبــار دهنــده بین المللــی می بایســتی عضــو مجمــع بیــن المللــی اعتبــار بخشــی

 International Accreditation Forum(   IAF(  بوده و با سایر مراجع اعتبار بخشی توافق نامه 
همکاری دوجانبه MLA داشته باشند. 

TÜV AUSTRIA بـــرای صـــدور گواهینامه هـــای سیســـتم های مدیریـــت و افـــراد، از نهادهـــای 

شـــناخته شـــده و بـــا ســـابقه ملـــی اعتباربخشـــی كشـــورهای مختلـــف و نهادهـــای اعتباردهـــی 
مراجـــع ایـــن  كـــه  اســـت  نمـــوده  دریافـــت  اعتبارنامـــه  متنوعـــی  صنفـــی   بین المللـــی 
Akkreditierung Austria اتریش،  ESYD یونان، DAkkS آلمان، TURKAK  ترکیه می باشند.

همچنیــن شــركت تــوف نـُـورد ایــران موفــق گردیــده کــه ضمــن همراهــی کامــل بــا ســازمان 
ملــی اســتاندارد بــرای شــكل گیــری "نظــام تاییــد صالحیــت ایــران NACI "، از ایــن نهــاد نیــز 

تاییــد صالحیــت و اعتباربخشــی شــود.

contractoffice@tuvnordiran.com

D-ZM-17331-01-00

NACI-101

AB-0132-YS

MS Certification
No. of Certification 236
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 فرایند عمومی صدور گواهینامه 
در ممیــزی اغلــب سیســتم های مدیریــت، فراینــد ممیــزی و صــدور گواهینامــه شــامل 
مراقبتــی ممیزی هــای  و  مرحلــه  دو  در   )Certification Audit( گواهینامــه  صــدور   ممیــزی 

 )Surveillance Audits( ســالیانه در محــل ســازمان متقاضــی اســت. در مرحلــه اول ممیــزی، 

مســتندات و میــزان آمادگــی سیســتم بــرای انجــام ممیــزی مرحلــه دوم صــدور گواهینامــه، 
ــه دوم صــدور گواهینامــه شــامل ممیــزی کلیــه  مــورد بررســی قــرار می گیــرد. ممیــزی مرحل
الزامــات اســتاندارد های مربوطــه و در نهایــت تصمیم گیــری بــرای توصیــه یــا عــدم توصیــه به 

صــدور گواهینامــه توســط تیــم ممیــزی اســت.
صدور گواهینامه)های( سیستم)های( مدیریت در دامنه کاربرد تایید شده پس از تصدیق 
مــدارک و شــواهد ارائــه شــده توســط تیــم ممیــزی معمــوالً بــا اعتبــار 3 ســال صــادر مــی گــردد.
تــداوم اعتبــار گواهینامــه در مــدت ایــن 3 ســال منــوط بــه اجــرای بــه موقــع و نتایــج مطلــوب 
ممیزی هــای مراقبتــی اســت. ممیز ی هــای مراقبتــی جهــت اطمینــان از عملكــرد سیســتم و 
اثربخــش بــودن آن انجــام می پذیــرد. ایــن ممیزی هــا معمــوال می توانــد به صــورت انتخابــی 
ســاالنه)جمعا دو بــار در مــدت اعتبــار گواهینامــه( یــا شــش ماهــه )جمعــاً پنــج بــار در مــدت 

اعتبــار گواهینامــه( انجــام پذیــرد. 
پیــش از پایــان ســه ســال اعتبــار گواهینامــه صــادر شــده، ســازمان گواهــی شــده می توانــد 
 )Re- Certification Audit( بــا درخواســت مشــتری و انجــام ممیــزی تکــرار صــدور گواهینامــه

گواهینامــه را بــرای دوره 3 ســاله بعــدی صــادر نمایــد.

ری
شت

م
ان

ایر
رد 

 نو
ف

 تو
ت 

شرک

درخواست برای انجام 
ممیزی تکرار صدور 
گواهینامه پیش از 

خاتمه اعتبار 3 ساله 
گواهینامه

رفع عدم انطباق های 
احتمالی مشاهده شده، 

اصالح و اقدامات 
اصالحی

رفع عدم 
انطباق ها

عقد قرارداد و 
درخواست آغاز 
فرایند ممیزی

تماس و ارسال 
اطالعات اولیه 

در قالب 
پرسشنامه

برآورد و 
ارسال پیشنهاد 

و قرارداد

برنامه ریزی و اجرای ممیزی 
صدور برنامه ریزی و اجرای 
مرحله 2/1/ممیزی )تکرار( 

صدور گواهینامه

تایید رفع عدم 
انطباق ها و 

توصیه و صدور 
گواهینامه

ارزیابی مستقل 
فنی و تصدیق 
نتایج ممیزی

صدور 
گواهینامه 
سیستم 
مدیریت

دریافت 
گواهینامه

درخواست 
اجرای ممیزی 

مراقبتی

انجام ممیزی 
مراقبتی ادواری



contractoffice@tuvnordiran.com

وجاهت ها برای دریافت گواهینامه از  توف نُورد ایران

1- هویت حقوقی و قانونی شرکت
نهاد صدور گواهینامه توف نُورد ایران از نظر حقوقی و قانونی ساختار مشخصی مطابق با قواعد مجمع بین المللی 
اعتباردهی )International Accreditation Forum - IAF( دارد و نام، عنوان، ساختار سهام، آخرین اعضای هیأت 
مدیره و هرگونه تغییر دیگر این شرکت مطابق با روزنامه رسمی کشور جمهوری اسالمی ایران قابل بررسی است.

2- تاییدیه های بین المللی و ملی
شرکت توف نُورد ایران از نهادهای معتبر و شناخته شده بین المللی )اعتباربخشی مستقیم یا اعتباربخشی از 
طریق سازمان مادر( و همچنین از مراجع ملی کشور از جمله سازمان ملی استاندارد ایران - مرکز ملی تایید صالحیت 
ایران )NACI( و سایر مراجع اعتباردهی در نهاد ریاست جمهوری و سایر وزارتخانه ها، اعتبارنامه دریافت کرده است.

3- سابقه کار در عرصه بین الملل و ایران
در سیستم های مدیریت،  گواهینامه  ارائه خدمات صدور  متولی  ایران  نُورد  توف  گواهینامه  بخش صدور 
افراد و فرآیندها از سال 1376 در ایران و منطقه آسیای مرکزی است و خدمات خود را در دیسیپلین های 
 متفاوت صدور گواهینامه ارائه می نماید. این خدمات از ابتدای سال 1399 با همکاری هولدینگ بین المللی

 TÜV AUSTRIA بر اساس نمایندگی رسمی و انحصاری در ایران، انجام می گردد و شرکت توف نُورد ایران به 
عنوان TÜV AUSTRIA PARTNER فعالیت می نماید.

4- نیروی انسانی متخصص و مورد پذیرش در سطح بین الملل
توف نُورد ایران با بیش از 100 ممیز و سرممیز ایرانی واجد صالحیت در دیسیپلین های متفاوت تخصصی، قابلیت 
 پوشش دهی تمام دامنه های کاربرد مورد درخواست مشتریان را دارد. این ممیزان دارای مدرک انتصاب از شرکت

TÜV NORD Cert هستند که این شرکت ثبت بین المللی ممیزان و گواهینامه ها را به صورت قابل ردیابی در 

سطح دنیا بر عهده دارد. از ظرفیت های تخصصی نیروی انسانی فعال در توف نُورد ایران، به دلیل شایستگی 
و تجربه آن ها در ممیزی های سایر کشورها نیز استفاده می شود. الزم به ذکر است از توانمندی تخصصی 
موجود در شبکه بین المللی TÜV AUSTRIA نیز بنا بر الزامات قراردادی و یا به درخواست مشتریان استفاده 

می شود. 

5- سیستم مدیریت بخش صدور گواهینامه 
 ســاختار بخــش صــدور گواهینامــه تــوف نُــورد ایــران و سیســتم مدیریــت کیفیــت آن بــر مبنــای اســتاندارد
ISO 17021 شــکل یافتــه اســت کــه هــر ســال در چارچــوب ممیزی هــای داخلــی شــرکت TÜV AUSTRIA Cert و 

نهادهای اعتبار بخشی بین المللی Akkreditierung Austria  و NACI مورد ارزیابی درون سازمانی قرار می گیرد.

6- رعایت دقیق ضوابط بین المللی صدور گواهینامه
تعداد ممیزان  و  انجام ممیزی  مدت زمان  باید  ISO 17021، نهادهای صدور گواهینامه  براساس استاندارد 
حاضر در اجرای ممیزی را معین و در قراردادهای صدور گواهینامه به طور شفاف درج نمایند. همچنین باید در 
 صورت لزوم نسبت به صالحیت ممیزان حاضر در تیم ممیزی به صورت رسمی و شفاف ارائه اطالعات نمایند.

در  و  کرده  رعایت  کامل  به طور  را  این ضوابط  فعالیت خود، همواره  20 سال  از  بیش  با  ایران،  نُورد  توف 
Akkreditierung Austria اتریش و  ارزیابی های انجام شده از طرف نهادهای اعتباربخشی بین المللی مانند 

NACI ایران عملکرد خوبی داشته است. 
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ممیزی/ ارزیابی استانداردهای عمومی مدیریت
• ISO 9001  سیستم مدیریت کیفیت  

• ISO 14001  سیستم مدیریت محیط زیست 
• 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  سیســتم ایمنی و محیــط زیســت 

• 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

• ISO 30401  سیستم مدیریت دانش
• 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 خطــوط راهنمــای مدیریــت کیفیت در پروژه 

اندازه گیری تجهیزات اندازه گیری و  الزامات فرایندهای   ISO 10012 •
• 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 استاندارد های پشتیبان

ممیزی/ ارزیابی استانداردهای صنفی/ تخصصی 
• IATF 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو 

• ISO/TS 29001 سیســتم مدیریــت کیفیــت در صنایــع نفــت، 
گاز و پتروشــیمی

• ISO 22000/FSSC 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

• HACCP سیســتم مدیریــت تجزیــه و تحلیــل خطــر و نقطــه 
کنتــرل بحرانــی در صنایــع غذایــی

• 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 

• ISO 39001 سیستم مدیریت ایمنی ترافیک جاده ای
و  آمــوزش  بــرای  یادگیــری  مدیریــت  سیســتم   ISO 29990  •

رســمی  غیــر  تحصیــالت 
• ISO/IEC 20000 سیستم مدیریت خدمات فناوری اطالعات 

• ISO 28000 سیستم مدیریت امنیت زنجیره تامین
• ISO 3834 الزامات کیفیت جوشکاری ذوبی مواد فلزی 

• ISO 21001 سیستم مدیریت سازمان های آموزشی
• ISO 19600 سیستم مدیریت انطباق
• سایر استانداردهای صنفی/ تخصصی

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

contractoffice@tuvnordiran.com

خدمات صدور گواهینامه
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)Information Technology( فناوری اطالعات
شـركـت توف نُورد ایران با تکیــه بر مزیـت هـای شبـکه بیـن المللی گروه TÜV AUSTRIA و 
بـه ویــژه وجــود شـرکـت  TÜV TRUST IT، خـدمـات انطـبـاق الکـترونیکی )e-compliance( را 
با ارائه نشـان های اعتماد )Trust( در سه حوزه اصلی 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 معیارهای مورد تایید سازمان فناوری اطالعات 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. 

TÜV AUSTRIA Group



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

)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 فناوری 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
از  را به عنـوان یکـی  نـام خـود  از مشـتریان،  ارائـه خدمـات متنـوع بـه محـدوده وسـیعی  بـا  شـرکت توانسـته 

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

مشـتمل بـر مـوارد زیـر 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 •

it@tuvnordiran.com13



     )Technical Inspection( بازرسی فنی
بخش بازرسی فنی شرکت توف نُورد ایران از سال 1380 در حوزه های مختلف بازرسی 
فنی شروع به فعالیت نمود و با به کارگیری نیروی انسانی مجرب و ارائه نرم افزارهای به 
روز و یکپارچه، توانسته در صدها پروژه بزرگ بازرسی فنی در شاخه های مختلف نفت، 
گاز و پتروشیمی، نیروگاهی، صنایع فوالد و ... در ایران فعالیت نماید. بخش بازرسی 
فنی توف نُورد ایران با تکیه بر پشتیبانی فنی و تخصصی سازمان مادر که 150 سال 
سابقه در انجام انواع خدمات بازرسی فنی دارد، در حوزه های زیر آماده پاسخگویی به 

نیازهای متفاوت مشتریان است:

1- بازرسی فنی سایت های صنعتی حین بهره برداری
در جهـت افزایـش طـول عمـر و بهـره وری و کاهـش خسـارات ناشـی از خرابـی ادوات و 
تجهیـزات صنعـت، بازرسـی فنـی دوره ای و تفصیلـی همـراه با برنامه زمان بندی در هنگام 

بهره بـرداری و تعمیـرات اساسـی صـورت می پذیـرد. 

2- بازرسی فنی حین ساخت کاال و تجهیزات و اجرای پروژه 
مهمتریـن  از  سـاخت  و  حمـل  هنـگام  در  تجهیـزات  و  کاال  کیفیـت  از  یافتـن  اطمینـان 
دغدغه هـای کارفرمایـان و سـازندگان می باشـد. بازرسـی فنـی تـوف نُـورد ایـران در جهـت 
بین المللـی،  معامـالت  انجـام  در هنـگام  تجهیـزات  و  کاال  کیفیـت  از  اطمینـان  حصـول 
بازرسـی های پیـش از حمـل و حیـن سـاخت و همچنیـن در بازرسـی سـاخت پروژه هـای 

صنعتـی آمـاده ارائـه خدمـات اسـت.

3- فناوری و مهندسی جوش
  ISO 3834 ارزیابی استاندارد •

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

4- فناوری، مهندسی و تست مواد
 NDT بازبینی و تأیید روش اجرایی تسـت های غیر مخرب، مدارک مرتبط با تجهیزات •

و تأییـد اپراتورهای مربوطه  
• بازبینی و تأیید رویه اجرای عملیات حرارتی و مدارک  مرتبط با تجهیزات مربوطه

Advanced NDT    بازرسی به روش تست های غیرمخرب پیشرفته •
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5- بازرسی فضاهای تفریحی
• بازرسی سازه های دینامیکی و تجهیزات شهربازی ها

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

6- صدور گواهینامه انطباق محصول 
)Type Approval( تایید نوع •

 )Batch Test( نظارت بر تولید و صدور گواهی برای دسته های تولیدی •
بـا تمامـی قواعـد اتحادیـه اروپـا بـر انطبـاق  اثبـات ادعـای تولیدکننـده مبنـی  CE به منظـور   • دریافـت نشـان 

)Harmonized Standards( و استانداردهای مرتبط با آن )Eu-Directives(

7- فناوری و بازرسی تجهیزات تحت فشار
• ظروف تحت فشار 
• مبدل های حرارتی 

• بویلرها و کوره ها
• کولرهای هوایی

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

ASME با کدهای

8- 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 •

9- بازرسی فراساحلی
• بازرسی تجهیزات حفاری و انجام تست های تأیید

• رفع اشکال و عیب یابی تجهیزات
Design Review بازنگری طراحی و توسعه •
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10- بازرسی تجهیزات جابه جایی، آسانسور و پله های برقی
در جهـت حـذف یـا بـه حداقـل رسـاندن ریسـک های مرتبـط بـا ایمنـی کاربران و ماشـین آالت سـازمان و همچنین 

شفاف سـازی ظرفیـت کاربـری دسـتگاه ها، بازرسـی ماشـین آالت و تجهیـزات جابجایـی انجام می گردد.
شـرکت تـوف نُـورد ایـران بـرای انـواع تجهیـزات و ماشـین آالت زیـر خدمـات بازرسـی و صدور گواهینامه سـالمت را 

ارائـه می نماید:
• انواع جرثقیل های سقفی، متحرک و برجی  

• بازرسـی کامـل کلیـه متعلقـات دسـتگاه اعـم از سیسـتم های هیدرولیکـی، مکانیکـی، الکتریکـی و تعییـن 
حداکثـر ظرفیـت جابجایـی بـار مجـاز بـا انجـام Load Test و . . . 

• تجهیزات باالبرنده، مانند آسانسورهای باربر و نفربر، باالبرهای الکترومکانیکی و هیدرومکانیکی 
• لیفت تراک ها 

• نوار نقاله ها
• تله کابین ها 

ATEX 11- حفاظت از انفجار، حریق و صدور گواهینامه
تـوف نُـورد ایـران به عنـوان مرجـع دارای صالحیـت  صـدور گواهینامـه آمادگـی انجـام کلیـه بازرسـی ها و آزمون هـا 

جهـت صـدور گواهینامه هـای ضـد انفجـار را دارد.
انفجار  پتانسیل  با  محیط های  در  که  تجهیزاتی  برای  گواهینامه  صدور  و  مرتبط  آزمون های  تأیید  و  نظارت 

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

12- ایمنی مجتمع ها و تجهیزات صنعتی 
)ISO 45001 ( خدمات بازرسی پیش نیاز دریافت گواهینامه سیستم ایمنی و بهداشت شغلی •

• بازرسی و صدور گواهینامه سالمت برای کلیه تجهیزاتی که باید از صحت کارکرد و ایمنی آن ها در محل کار 
اطمینان حاصل شود، مانند:

- ظروف تحت فشار و مخازن ذخیره 
- لیفتراک ها، جرثقیل ها، آسانسورها و باالبرهای صنعتی

- مبدل های حرارتی، بویلرها و کوره ها



)Inspection Engineering( مهندسی بازرسی

)RBI( بازرسی بر مبنای ریسک
RBI روشی منظم برای تعیین و اعمال ضریب ریسك شکست دستگاه ها و تجهیزات در 

تعمیر و نگهداری تأسیسات و اتخاذ تصمیمات بازرسی است. مطالعات RBI تأمین كننده 
درك دقیق تر از مخاطرات و مكانیزم های تخریب محتمل مرتبط با مخازن تحت فشار و 
لوله كشی ها است. این اطالعات كمك زیادی به تأمین یك برنامه كامل یكپارچگی دارایی 
و در نتیجه مدیریت مناسب مخاطرات می نمایند. شرکت توف نُورد ایران با بیشترین 
تعداد کار انجام شده در این زمینه و به کارگیری INSPECTIOBASE به عنوان نرم افزار توسعه 
یافته در ایران مطابق با استاندارد API 581 آماده ارائه خدمات در این زمینه می باشد. 

)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
تعمیرات  جای  به   )CMS( وضعیت  اساس  بر  تعمیرات  و  نگهداری  سیستم های  در 
ادواری، پایش وضعیت ماشین به صورت دوره ای انجام و تعمیرات تنها در زمانی که 
دستگاه احتیاج به تعمیر دارد، انجام می شود. روش ها و تکنیک هایی همچون آنالیز 
از  غیره  و  آلتراسونیک  آنالیز  ترموگرافی،  فرسایشی،  ذرات  و  روغن  آنالیز  ارتعاشات، 
جمله تکنیک های CMS می باشند که در این میان آنالیز ارتعاشات یکی از اساسی ترین 

و کارآمدترین تکنیک های CMS برای ماشین آالت و تجهیزات دوار است. 
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)Asset Integrity Management - AIM( مدیریت یكپارچگی دارایی
)AIM( تمامـی مراحـل چرخـه عمـر محصـول شـامل طراحـی،  دارایـی  مدیریـت یکپارچگـی 
فرایند، عملیات، نگهداری و تعمیرات، بازرسی، بهبود عملکرد و اسقاط و از رده خارج کردن 
دارایی ها را مدنظر قرار می دهد. مدیریت یکپارچگی دارایی با توجه به مفاهیم مدیریتی، 
جنبه هـا و سیسـتم های اثرگـذار بـر هریـک از مراحـل چرخـه عمـر بـه سـازمان ها در کسـب 

بیشـترین ارزش از دارایی هـای خـود کمـک می کنـد.

 AIM توسعه مدل
اولین گام در مدیریت یکپارچگی دارایی ، توسعه مدل AIM در سازمان ها با توجه به 
الزامات و شرایط مختص به سازمان می باشد. بر این اساس شرکت توف نُورد ایران 
در  و چارچوب های موجود  ابزارها  بر اساس  بر متخصصان در سرتاسر جهان  با تکیه 
حوزه مدیریت دارایی ها نسبت به ارزیابی بلوغ سازمان در حوزه مدیریت یکپارچگی 
دارایی ها اقدام نموده و با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی، مدل های مرجع در این حوزه 
و تجربیات موجود در صنایع، مدل سیستم مدیریت یکپارچگی دارایی های سازمان را 

توسعه می دهد. 
و  تحلیل  گردآوری،  نیازمند  دارایی  یكپارچگی  مدیریت  برنامه  یك  اجرای  و  برقراری 
ذخیره سازی حجم باالیی از داده ها و اطالعات است. همچنین كاركرد مؤثر این برنامه 
نیازمند ذخیره سازی، تحلیل، مدیریت و اقدام بر روی تك تك این اطالعات است. شركت 
توف نُورد ایران با شناختی كه از كلیه این موارد دارد، قادر است با استفاده از نرم افزارهای 
 پودمانی خود و با اتكا به توانایی متخصصان در سراسر جهان و کارشناسان سازمان همکار

این  اهداف  برای تحقق  بهترین پشتیبان  هلنـــد،  در کشور    IES Asset Management

دارایی  یكپارچگی  مدیریت  صالحیت  مرکز  خدمات  باشد.  خود  مشتریان  نزد  برنامه 
شركت توف نُورد ایران شامل موارد زیر است:

IEC 60300   سیستم مدیریت قابلیت اعتماد بر مبنای سری استاندارد
برمبنای استاندارد ISO 9000،  قابلیت اعتماد واژه ای کلی برای توصیف عملكرد مربوط به 

قابلیت دسترسی )Availability( و عوامل تأثیرگذار بر آن در یك سیستم یعنی:
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نگ
 / 
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 )Reliability( قابلیت اطمینان •

• قابلیت نگهداری و تعمیرات )Maintainability( می باشد. 

مدیریت قابلیت اعتماد به عنوان یک رویکرد سیستمی، بخشی از فعالیت  های مدیریتی است که عملکرد 
سازمان را در مباحث قابلیت اطمینان/ دسترس پذیری/ قابلیت نگهداری و تعمیرات/ ایمنی )RAMS( به منظور 
حصول اطمینان از کارایی و توانمندی فرایند های عملیاتی، تجهیزات و محصوالت مورد توجه قرار می دهد و 
بهبود مستمر آن را میسر می سازد. شرکت توف نُورد ایران تمامی مراحل طراحی، آموزش، مشاوره، ممیزی، 

استقرار، تست و ارائه گواهی انطباق سیستم مدیریت قابلیت اعتماد را انجام می دهد.

 )RCM( سیستم نگهداری و تعمیرات متمرکز بر قابلیت اطمینان
یکی از استراتژی های مطرح در زمینه برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و بهینه سازی فعالیت های مرتبط با آن، 
 )RCM-Reliability Centered Maintenance( سیستم یا فرایند نگهداری و تعمیرات با محوریت قابلیت اطمینان
می باشد. این سیستم به منظور تعیین آنچه که می بایستی انجام گردد تا تمامی امکانات و تجهیرات فیزیکی 
سازمان ها به طور مستمر وظایف طرح ریزی شده خود را در بستر فعلی عملیاتی خود برآورده نماید، مورد 
استفاده قرار می گیرد. شرکت توف نُورد ایران در چارچوب طراحی و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات 
متمرکز بر قابلیت اطمینان )RCM( و مکانیزم جمع آوری داده ها، استانداردهای بین المللی مطرح در مباحث 

RCM را مانند ANSI / IEEE Std 500 ,ISO 14224 ,IEC 60300 ,OREDA ,SAE مورد استفاده قرار می دهد.

)FFS( ارزیابی آمادگی برای كار
متخصصـان ایـن شـركــت دارای تجـارب متعـددی در زمینـه توسـعه و کاربـرد تکنیک هـای FFS و نرم افزارهـای 

مختلـف صنعتـی در ایـن زمینـه همچـون ABAQUS و ANSYS هسـتند.

 )PIMS( سیستم مدیریت یكپارچه خطوط لوله
 Pipeline Integrity Management System -( شرکت توف نُورد ایران با طراحی سیستم مدیریت یکپارچگی خطوط لوله
PIMS( 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 
 API یا ASME B31.8S را تضمین می نماید. مبنای طراحی این سیستم آخرین قواعد و استانداردها همچون

1160 می باشد.
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)Risk Management( مدیریت ریسک
مدیریـت ریسـک شـامل فعالیت هـای هماهنگـی اسـت کـه سـازمان را از منظـر ریسـک 
تحـت کنتـرل قـرار می دهـد و هدایـت می کنـد. پیاده سـازی مدیریـت ریسـک می توانـد 
تصمیمـات مرتبـط بـا تخصیـص منابـع مالـی را تسـهیل نمایـد و کارایـی عملیاتـی سـازمان 
را افزایـش دهـد. شـرکت تـوف نُـورد ایـران بـا بهره گیـری از متخصصـان بیـن رشـته ای و بـا 
هـدف مدیریـت جامـع انـواع ریسـک های پیـش   روی سـازمان ها، اقـدام بـه ایجـاد مرکـز 

صالحیـت مدیریـت ریسـک کـرده اسـت. اهـداف ایـن مرکـز عبارتنـد از:
• خلــق ارزش در کســب و کارهــای مختلــف از طریــق رشــد و توســعه ســطح بلــوغ 

مدیریــت ریســک ســازمانی 
• معرفــی، آمــوزش و پیاده ســازی روش هــای نویــن ارزیابــی ریســک و مســاعدت در 

توســعه فرهنــگ مدیریــت ریســک ســازمانی
• نهادینــه  ســازی تفکــر ریســک محــور در ســازمان ها از طریــق اســتقرار سیســتم 

ســازمانی ریســک  مدیریــت 
• رشـد و تعالـی سـازمان ها در راسـتای برآورده سـازی انتظـارات و الزامـات و تحقـق هـر 

چـه بیشـتر اهداف سـازمان
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 توف نُورد 

ایران به شرح زیر است:

ارزیابی سطح بلوغ سازمان ها و استقرار سیستم مدیریت ریسک فراگیر
TN-R3M یک مدل بلوغ مدیریت ریسک است که کلیه المان های مرتبط با مدیریت ریسک 

سازمانی و شاخص های مرتبط با آن ها را مدنظر قرار می دهد. این مدل، که سازمان ها 
قرار می دهد: ارزیابی مدنظر  برای  را  زیر  در 5 سطح دسته بندی می کند محورهای  را 

• 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
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توف نُورد ایران به منظور استقرار سیستم مدیریت ریسک فراگیر، براساس شناخت به دست آمده از سازمان 
مربوطه و سطح بلوغ مدیریت ریسک در سازمان، خدمات زیر را در حوزه مدیریت ریسک ارائه 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

توف نُورد ایران با آگاهی از این موضوع مهم و کلیدی که بر تداوم کسب و کارهای مختلف تأثیرگذار است، 
با ارائه خدمات »مدیریت بحران« تالش می کند که با شناسایی و تحلیل انواع بحران های سازمانی، میزان 
آمادگی سازمان ها را در مواجهه با بحران های مربوطه افزایش دهد تا زمینه و بستر مناسب برای رشد و ارتقای 

سطح پایداری سازمان ها در کسب و کارهای مختلف فراهم گردد.  

مهندسی ایمنی
توف نُورد ایران 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 و 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 
و 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 ریسک پروژه 
مهم ترین حوزه هایی که توف نُورد ایران 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 ریسک 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( 21• برون سپاری بر اساس ریسک



)Energy( انرژی

ممیزی فنی انرژی و مهندسی انرژی 
ممیزی فنی انرژی شامل یک تحلیل تفصیلی از عملکرد انرژی یک سازمان، تجهیزات، 
سیستم ها یا فرایندها است و به شناسایی فرصت های بهبود عملکرد منجر می شود. 
این خدمات منطبق بر سطوح ممیزی تعریف شده در استاندارد ISO 50002 و بر اساس 
نیاز کارفــرما تعریف و اجــرا می گردد. گواهیــنامه وضعـیت سازمان بر اساس گزارش های 
حاصله از ممیزی فنی انرژی بر مبنای ISO 50002 از سوی توف نُورد ایران ارائه خواهد شد. 

ممیزی و صدور شناسنامه انرژی ساختمان
شرکت توف نُورد ایران بر مبنای درخواست کارفرما و یا قواعد و استانداردهای بین المللی 
ساختمان های سبز و توسعه پایدار )مانند DGNB آلمان، ÖGNB اتریش، LEED امریکا، 
نوزدهم  مبحث  و  ملی  استانداردهای  همچنین  و  غیره(  و   IECC انگلستان،   BREEM

گواهینامه  صدور  و  بهبود  راهکارهای  ارائه  ارزیابی،  به  اقدام  ساختمان  ملی  مقررات 
مرتبط می نماید. 

امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح های بهبود عملکرد انرژی
شرکت توف نُورد ایران  فعالیت های تخصصی امکان سنجی فنی و اقتصادی اعم از اندازه گیری، 
محاسبه و برآورد را به منظور یکپارچه سازی اهداف کالن یا خرد انرژی سازمان با حفظ کاربردهای 

اصلی تعیین شده، در محورهای زیر ارائه می دهد:
• طرح های بهینه سازی و روش های بهبود عملکرد انرژی

• به کارگیری/ جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر
و   )CHP/CCHP( بــرودت  حــرارت/  بــرق،  هم زمــان  تولیــد  و  بازیافــت  سیســتم های   •

گرمایــش و  ســرمایش  نویــن  سیســتم های 
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)Measuring & Verification( اندازه گیری و تصدیق
شرکت توف نُورد ایران خدمات جامع اندازه گیری و تصدیق )M&V( را مطابق با پروتکل  بین المللی IPMVP و 
استاندارد ISO 50015 در راستای افزایش سطح توانمندی سازمان ها، صنایع و فعاالن انرژی و آب ارائه 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
تــوف نـُـورد ایــران به عنــوان شــرکت تاییــد صالحیــت شــده از ســوی مرکــز ملــی تاییــد صالحیــت ایــران و ســازمان 
ملــی اســتاندارد ایــران و در راســتای اجــرای هــر چــه موثرتــر اســتانداردهای ملــی، بازرســی معیــار مصــرف انــرژی را 

در صنایــع و واحدهــای تولیــدی انجــام می دهــد.

انرژی های تجدیدپذیر
تــوف نـُـورد ایــران بــر مبنــای انــواع اســتانداردهای صنفــی/ منطقــه ای/ بین المللــی صــدور گواهینامــه خدمــات 

ــد: ــه می نمای ــو ارائ ــرژی ن ــر را در خصــوص پروژه هــای ان زی
• 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
شــرکت تــوف نُــورد ایــران بــا بهره گیــری از صالحیت هــا و توانمندی هــای خــود، خدمــات 
گســترده ای را در رابطه با فناوری های پاک ســازی آب، خاک، هوا و مدیریت زیســت محیطی 

ارائــه می نمایــد:
   

برچســب های  و   )Environmental Labelling( زیســت محیطی  برچســب های   •
ســبز )Eco-labelling( براســاس اســتاندارد Blue Angel کشــور آلمــان و یــا ســایر 

اســتانداردهای رایــج در ســطح دنیــا
 )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 عملكرد زیست محیطی

• ارزیابی چرخه عمر
• ارتباطات زیست محیطی

• ارزیابی راندمان اكولوژیكی
• 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
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)Automotive( خودرو
شــرکت تــوف نُــوردد ایــران بــا بهره منــدی از صالحیــت و توانمندی هــای متخصصــان و 
ظرفیت هــای موجــود در آزمایشــگاه های اروپــا خدمــات گســترده زیــر را در صنایــع خــودرو 

ارائــه می نمایــد:

Homologation خودرو 
• ارائه خدمات E-Marking برای قطعات/ مجموعه های خودرو/ خودرو

• انجام آزمون ها و صدور گواهینامه های ارزیابی انطباق در صنعت خودرو مبتنی بر 
GSO و  UN/ECE 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 گازی 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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)Program/ Project Management(  مدیریت طرح و پروژه
مدیریت پروژه بی شك یكی از مهمترین و پر استفاده تـرین شـاخه هـای مـدیریت، طـی 

چند دهه اخیر بوده است.
و  ابزار  پروژه،  مدیریت  مهارت های  سیستماتیک  ترکیب  با  ایران  نُورد  توف  شرکت 
تکنیک ها با تکنولوژی پیشرفته و در کنار شرکای متفاوت بین المللی خود در این حوزه، 
محدوده، کیفیت، زمان، هزینه و امنیت پروژه ها را به شایستگی مدیریت می نماید.

خدمـات مدیریـت پـروژه، کلیـه فرایندهـای پـروژه شـامل شـروع، برنامه ریزی، اجـرا، نظارت 
و کنتـرل و خاتمـه را از طـرف کارفرمـا مدیریـت می کنـد. 

تــوف نـُـورد ایــران راه حل هــای یکپارچــه و فراگیــر را بــرای مدیریــت پروژه هــا بــا درنظرگیــری 
به عنــوان  ایــن،  بــر  عــالوه  می نمایــد.  ارائــه  منابــع  و  زمــان  بودجــه،  محدودیت هــای 
هماهنگ کننــده پــروژه بــرای اتصــال همــه شــرکت کنندگان پــروژه، یــک سیســتم ارتباطــی 
مناســب ایجــاد می نمایــد تــا اختالفــات احتمالــی ذینفعــان را بر اســاس یک طــرح برد – برد 

مرتفــع کنــد.
در ادامه به بخشی از خدماتی که توف نُورد ایران 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
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خدمات مرتبط با اجرای پروژه
 ISO 21500 و PMBOK ارائه کلیه خدمات مرتبط با مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای •

• مدیریت كیفیت پروژه

•  نظارت بر فرایندهای اجرا
• مدیریت تعارض و اختالفات 

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

• بازرسی كیفیت و انجام بازرسی 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 توف نُورد ایران  بر اساس معیارهای مشخص شده در استانداردها، آئین نامه ها، 
ضوابط و مقررات ملی ساختمان، مصوب کشور جمهوری اسالمی ایران، خدمات زیر را 

ارائه می نماید:

بازرسی ساختمان و سازه های ویژه
ایــن خدمــات، انــواع بازرســی های كیفیــت در تمامــی مراحــل از طراحــی و محاســبات، 
بازرســی و نظــارت بــر کلیــه عملیــات حیــن ســاخت تــا بازرســی های قبــل از تحویــل و 
هنــگام تحویــل در پروژه هــای عمرانــی را پوشــش می دهــد. در نهایــت بــرای ســاختمان و 

یــا ســازه مــورد نظــر، “گواهینامــه انطبــاق” صــادر می گــردد.

ارزیابی ایمنی و تحلیل های فنی ساختمان ها و سازه ها
بـا  ارتبـاط  در  سـاختمان  یـک  متفـاوت  عملکردهـای  ارزیابـی  به منظـور  خدمـات  ایـن 
مباحـث مهندسـی، ایمنـی و قابلیـت اطمینـان در سـاختمان ها و سـازه ها ارائـه می گـردد. 
ایـن خدمـات شـامل کنتـرل میـزان آلودگـی صوتـی، حفاظـت در مقابـل حریـق و انفجـار، 
ارزیابـی سیسـتم های هوشـمند، بازرسـی آسانسـورها، سیسـتم های انتقـال و جابجایـی، 
در هـای اتوماتیـک، بازرسـی جرثقیل هـا، نوارهـای نقالـه، سیسـتم های انبـارش، بازرسـی 

سیسـتم های تهویـه مطبـوع و بهداشـت هـوا اسـت. 

بازرسی و نظارت بر پروژه های مشارکت یا مدیریت ساخت
کامـل تعهـدات سـازنده در مقابـل  انطبـاق  از  اطمینـان  به منظـور حصـول  ایـن خدمـات 

می باشـد. پروژه هـای سـاختمانی  انـواع  در  یـا صاحبـان سـهم  زمیـن  صاحبـان 
گسـتره ارزیابی هـا در کلیـه مراحـل از طراحـی، اجرا، ارزیابـی تأمین کنندگان و تدارک کلیه 

اقالم مصرفی در یک سـاختمان تا بازرسـی های پیش از تحویل و هنگام تحویل اسـت.



بازرسی كیفیت برای بیمه ساختمان
شرکت توف نُورد ایران با همفكری های انجام شده با سازمان های بیمه گر و دست اندركاران بخش مسكن، 

خدمات زیر را در ارتباط با بیمه ساختمان و سازه های ویژه، طرح ریزی نموده و ارائه می نماید: 
• ارزیابی ریسك و تهیه گزارش برای شرکت های بیمه 

ذی نفعان  و  بیمه  شـرکت های  به  گـزارش  ارائـه  و  نیاز  مورد  تحلیل هـای  كیفیت،  بازرسـی هـای  انجام   •
بیمه نامه ها

  در مراحل متفاوت ساخت
• ارائه كلیه خدمات بازرسی كیفیت در مراحل ساخت در همراهی با شرکت های بیمه 

ارائه تحلیل های الزم به شرکت های بیمه برای بیمه  و  بنا  با استحکام و مقاومت  ارزیابی های مرتبط   •
ساختمان 

عالوه بر خدمات فوق، شرکت توف نُورد ایران با بهره گیری از توانمندی های موجود، خدمات زیر را در پروژه های 
ساختمانی و عمرانی در دستور كار خود قرار داده است: 

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

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

• تحلیل ارزش گذاری ساختمان ها
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)Sustainable Architecture( معماری پایدار
“معماری  مفاهیم  ایجاد  برای  فکری  مبنای  ساختمان  صنعت  در  پایدار  توسعه 
بر  متكی  كه  است  معماری  به  نگرش  نوعی  بیان كننده  موضوع  این  است.  پایدار” 
مفاهیم عمیق پیونددهنده انسان، طبیعت و معماری می باشد، به گونه ای که عالوه 
و  بهره برداری  هزینه های  آالینده ها،  انتشار  و  انرژی  مصرف  هزینه های  کاهش  بر 
و  ارزیابی  متفاوتی برای  الگوهای  داد.  خواهند  کاهش  نیز  را  ساختمان  از  نگهداری 
متفاوت  کشورهای  در  ساختمان ها  پایداری  سنجش  برای  متعددی  رتبه بندی های 
 DGNB انگلیس،  در   BREEAM آمریکا،  در   LEED مانند  الگو هایی  از  که  دارند  وجود 
برد. نام  می توان  عربی  متحده  امارات  در   PEARL و  اتریش  در   ÖGNB آلمان،  در 

به طور كلی در تعریف پایداری سه ركن اصلی زیر وجود دارد: 
1- ارتقای كیفی زندگی و سالمت انسان ها )نسل حاضر و نسل های آینده(

2- تأمین نیازهای روزمره انسان 
3- حفظ سیستم های اكولوژیكی و منابع انرژی

زیست محیطی،  زیباشناختی،  ارزش های  به  پی رسیدن  در  پایدار همزمان  یك طرح 
اجتماعی، اقتصادی، اخالقی و معنوی است. در این راستا شرکت توف نُورد ایران با در 

نظر گرفتن الگوهای باال، خدمات مشاوره خود را به شرح زیر ارائه می نماید: 
• به حداقل رساندن به کارگیری منابع تجدیدناپذیر و بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر

• ارتقای كیفیت محیط زیست و گسترش محیط زیست طبیعی 
• حفظ هویت فرهنگی 

• استفاده خردمندانه از زمین و همگونی شكل ساختمان با محیط زیست 
• اقتصادی بودن ساخت وساز با استفاده از فناوری های جایگزین كارآمد 

• مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

• طراحی معماری و سازه براساس اقلیم محل ساخت و انتخاب مصالح استاندارد و با کیفیت

• طراحی داخلی بر اساس اصول معماری پایدار

• انتخاب نوع تجهیزات و تأسیسات مكانیكی و برقی
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)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 ایــن راســتا و بــا توجــه بــه نیازهــای داخلــی کشــور، شــرکت تــوف نـُـورد ایــران بــا همــکاری 
ــوژی کارلــس روهــه )Karlsruhe Institute für Technologie-KIT( در آلمــان،  انیســتیتو تکنول
خدمــات زیــر را بــرای ســاختمان های اداری، مجتمع هــای تجــاری و مســکونی، بیمارســتان ها 

و هتل هــا، دانشــگاه ها و ورزشــگاه ها ارائــه می نمایــد:
• 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
 Hannover یا همان انقالب صنعتی چهارم در سال 2011 در نمایشگاه صنعتی Industry 4.0
در آلمـان معرفـی شـد. ایـن مفهـوم همانطـور کـه ارتباطـات و بـازار مصـرف را تحـت تاثیـر 
قـرار داد، تولیـد و ارائـه خدمـات را نیـز دگرگـون خواهـد کـرد. ایـده اصلـی Industry 4.0 این 
اسـت که تولید صنعتی باید همگام با فناوری اطالعات و ارتباطات پیشـرفته رشـد کند. 
بنابرایـن، هسـته اجـرای Industry 4.0 در عرصـه تولیـد، پیونـد دنیـای فیزیکـی در سـطح 
و دنیـای سـایبری اسـت. بدیـن ترتیـب همراسـتایی،  اینترنـت  بـه  تولیـدی  کارگاه هـای 
یکپارچگـی و همگرایـی فناوری هـای اطالعاتـی )Information Technology( و فناوری هـای 

عملیاتـی )Operational Technology( مـورد توجـه قـرار می گیـرد.
Industry 4.0 یک رویکرد استاندارد یا تکنولوژی نیست، به همین دلیل روش های مورد 
 Industry 4.0 .استفاده و اقدامات الزم برای پیاده سازی آن در شرکت ها یکسان نیستند

یک مفهوم است که می تواند به شیوه های متفاوت درصنایع گوناگون اعمال شود.

)Digital Transformation( دگرگونی دیجیتالی
دگرگونـی دیجیتالـی، بـه مفهـوم حرکـت بـه سـمت کسـب و کار دیجیتـال اسـت کـه در آن 
دیجیتال سـازی به عنوان مسـیری برای کسـب و کار هوشـمند، به کارگرفته شـده و سـازمان 
بـه ایجـاد و اسـتفاده از اطالعـات، دانـش، هـوش و اقدامـات مبتنـی بـر آن هـا و در نتیجـه 

تغییـرات مـدل کسـب و کار رهنمـون می شـود.
در ایـن مفهـوم، بـا به کارگیـری اجـزای هوشـمند و بهره گیـری از قابلیـت اتصـال اجـزای 
عملیاتـی بـه یـک سیسـتم یکپارچـه، از طریـق اینترنـت چیزهـا )Internet of Things(، در 
راسـتای اهـداف عملیاتـی، ماشـین آالت، تجهیـزات، فرایندهـای تدارکاتـی و نیـز اجـزای 
بـا یکدیگـر تعامـل هوشـمند خواهنـد داشـت. جریـان  مدیریـت فرایندهـای عملیاتـی، 
عملیـات بهینـه در کل زنجیـره ارزش محصـول )زنجیـره عمـودی( و زنجیـره تأمیـن و عرضه 
)زنجیـره افقـی(، بـا تکیـه بـر مدیریـت داده های بزرگ )Big Data(، تحلیل های پیشـگویانه 

و پیش بینـی رفتـار کسـب و کار، حاصـل خواهـد شـد.

)Cyber-Physical Systems( سیستم های سایبری- فیزیکی
Industry 4.0، سیســتم های ســایبری- فیزیکــی  پیاده ســازی  اصلــی  از محورهــای  یکــی 
سیســتم های هســتند.  اینترنــت(  بــه  اتصــال  قابلیــت  بــا  نهفتــه   )سیســتم های 

ســایبری- فیزیکــی بخشــی از ماشــین آالت، سیســتم های حمــل و نقــل، تجهیــزات تولیــد، 
تــدارکات، هماهنگــی و مدیریــت فرایندهــا در کارخانه هــا هســتند. در نتیجــه، آینــده 
تولیــد بــه ایــن ســمت خواهــد رفــت کــه نیــروی انســانی، ماشــین آالت، واحدهــای تولیدی، 
تــدارکات و محصــوالت به طــور مســتقیم بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار  نماینــد. از طریــق 
شبکه ســازی و هــوش مصنوعــی، Industry 4.0 مزایــای بیشــتری نیــز بــه دســت خواهــد 
آورد. پیاده ســازی و اجــرای Industry 4.0، نــه تنهــا جریــان تولیــد در ســطح کارگاه تولیــدی، 
بلکــه کل زنجیــره ارزش را بهبــود خواهــد داد. به عــالوه، ایــن شــبکه تمــام مراحــل چرخــه 
عمــر محصــول، از ایــده محصــول تــا توســعه آن، تولیــد، اســتفاده، نگهــداری و بازیافــت 

را شــامل می شــود.
شرکت توف نُورد ایران با بهره گیری از ظرفیت های تخصصی و همچنین با اتكا به متخصصان 
 )Zurich University of Applied Science( زوریخ  کاربردی  علوم  دانشگاه  همکار،  سازمان 
برای  صنایع  توانمندسازی  به منظور   Industry 4.0 حوزه  در  را  زیر  خدمات  ارائه  آمادگی 

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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آكادمی توف ایران-آلمان 
)TÜV Academy Iran-Germany(

امـروزه بـرای سـازمان ها حفـظ سـطح کیفیـت آمـوزش می توانـد بسـیار پیچیـده باشـد، 
خصوصاً در زمانی که با تعداد زیادی از مدرسـان و موسسـات آموزشـی متفاوت همکاری 

نمایند.
فعالیت  ایران  نُورد  توف  گروه  آموزش  به عنوان شاخه   TÜV Academy Iran-Germany

از 18 سال فعالیت خود، مورد  این شرکت در بیش  آغاز نمود.  از سال 1381  را  خود 
اعتماد بسیاری از سازمان ها و شرکت های بزرگ و کوچک ایران قرار گرفت و با داشتن 
سابقه همکاری با بیش از 2000 موسسه و آموزش بیش از 200،000 نفر در این مدت 

به عنوان یکی از معتبرترین موسسات آموزشی در سطح کشور شناخته شده است.

چرا با آکادمی آموزش ببینم؟

تجربه و صالحیت آکادمی 
TÜV Academy Iran-Germany بـا دسترسـی بـه دانـش و تجربـه روز دنیـا و بـا بهره گیـری 

از مدرسـان خبـره و بـا تجربـه، آموزش هـای خـود را  بـا رویکـردی عملـی ارائـه می نمایـد. 
تجربـه مدرسـان آکادمـی ایـن امـکان را بـرای شـرکت کنندگان فراهـم می نماید کـه بتوانند 

آموخته هـای خـود را به طـور عملـی در محیـط سـازمان بـه کار گیرنـد.

در آموزش، سطح کیفیت 
مهم ترین اصل است.

آمـــوزش مناســـب شـــما را قـــادر 
 می ســـازد بـــا تغییـــرات مـــداوم 
قوانیـــن  تکنولـــوژی،  محیـــط، 
اســـتانداردها  و  مقـــررات  و 
هماهنـــگ شـــوید و بهتریـــن 
خـــود  در صنعـــت  را  عملکـــرد 

ارائـــه نماییـــد.



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

بهترین ها برای سازمان خود هستید.

تنوع دوره های آموزشی 
عنـوان   250 از  بیـش  قالـب  در  آموزشـی  از خدمـات  وسـیعی  طیـف  ارائـه  بـا   TÜV Academy Iran-Germany

آموزشـی، ایـن امـکان را بـرای مخاطبـان فراهـم می نمایـد تـا نیازهـای آموزشـی متفـاوت خـود را از طریـق ایـن 
نماینـد.  بـرآورده  مجموعـه 

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 کمک آموزشی 
 TÜV Academy Iran-Germany سرمایه گذاری وسیع انجام گرفته در امر توسعه محتوای آموزشی و کمک آموزشی در
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 آکادمی در حداکثر انطباق با خواسته های کارفرمایان 
ارائه گردد.
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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 تقویـم سـالیانه آکادمـی و در فضاهـای متعلـق یـا طـرف قـرارداد بـا آکادمـی ارائـه 
می گردد. در این آموزش ها شـرکت کنندگان از سـازمان های مختلف حضور می یابند. متقاضیان ضمن دور بودن 
از مشـغله های محیـط کاری خـود،  در کنـار افـرادی از سـازمان های مختلـف آمـوزش می بیننـد و می تواننـد از تجربـه 

آن هـا نیـز بهره منـد گردنـد.

• آموزش های در محل 
از  بیشتری  تعداد  کمتر  هزینه  با  می توانند  سازمان ها  می گردد.  برگزار  سازمان ها  محل  در  آموزش ها  این 
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 الکترونیک و آموزش های مجازی 

ارائه مطالب آموزشی با کمک زیرساخت های فناوری اطالعات  این امکان را فراهم می نماید که افراد صرف نظر 
آموزش ها  این  از  بسیاری  در  نمایند.  شرکت   TÜV Academy Iran-Germanyآموزش های در  خود،  مکان  از 

اساتید و شرکت کنندگان در کالس های مجازی جلسات خود را برگزار می نمایند.
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• آموزش های پودمانی )تربیت کارشناس( و دریافت گواهینامه های صالحیت حرفه ای
آموزشـی  پودمان هـای  ایـن  ارائـه می نمایـد.  را  آموزشـی متفاوتـی  پودمان هـای   TÜV Academy Iran-Germany

دریافـت  بـر  عـالوه  دوره   آن  در  شـرکت کنندگان  و  بـوده  اختیـاری  و  اجبـاری  دوره هـای  از  مجموعـه ای  شـامل 
می نماینـد. دریافـت  نیـز  حرفـه ای  گواهینامـه صالحیـت  یـک  دوره،  پایـان  گواهینامه هـای 

• سمینارها، وبینارها و تورهای ارتقای دانش و توانمندسازی فردی 

معرفی  برای  مورد  حسب  آموزشی،  کارگاه های  و  دوره ها  برگزاری  بر  عالوه   TÜV Academy Iran-Germany

موضوعات جدید و با دعوت از سخنرانان تراز اول داخلی و خارجی، سمینارها و وبینارهایی را برنامه ریزی 
از ارتباطات بین المللی خود، بازدیدهای آموزشی را در قالب  و اجرا می نماید. آکادمی همچنین با استفاده 
تورهای ارتقای دانش و توانمندسازی فردی به صورت عمومی یا اختصاصی برای سازمان های معین، هماهنگ 

و اجرا می نماید.  

• تولید محتوای آموزشی

TÜV Academy Iran-Germany با بهره گیری از امکانات زیر ساختی چون استودیو فیلمبرداری مجهز و اتاق 

آکوستیک، آمادگی دارد نیازهای آموزشی سازمان ها را از طریق تولید محتوای آموزشی ویژه آنها مرتفع ساخته 
و بر اساس نیازمندی سازمان ها، دوره های آموزشی مختلف را طراحی و اجرا نموده و در اختیار آنها قرار دهد.
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ــالش  ــر تـ ــما حداکثـ ــه شـ اینکــ
خـــود را انجـــام دهیـــد کافـــی 
نیســـت، اول بایـــد بیاموزیـــم 

و بعـــد تـــالش کنیــــم.
“ادوارد دمینگ”

انواع دوره های آموزشی 
آکادمـی خدمـات آموزشـی خـود را در دامنـه وسـیعی از موضوعـات و صنایـع مختلـف، و 
بـا اسـتفاده از مدرسـان مجـرب ارائـه می نمایـد. اصـل اساسـی در برنامه ریـزی و اجـرای 

دوره هـای آموزشـی، کاربـردی بـودن آن هـا اسـت. 
طراحـی دوره هـای آموزشـی در آکادمـی بـه گونـه ای اسـت کـه شـرکت کنندگان مطالـب را 
به صـورت عملـی در کارگاه هـا تمریـن و مدرسـان نیـز تجـارب عملـی خـود را به آن ها منتقل 

نمایند.
آموزش های آکادمی در حوزه های زیر طبقه بندی می گردند:

• مدیریت

• کیفیت

• محیط زیست و مسئولیت اجتماعی

• ایمنی و بهداشت حرفه ای
• انرژی

• ریسک

• حمل و نقل

• غذایی و منابع زیستی

• فناوری اطالعات

• سیستم های اعتباردهی

• مهندسی و بازرسی فنی

• بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی
• عمومی مدیریت و تعالی

• دارایی های فیزیکی



بـــه  پـــروژه  بــــهبودها،  کلیــــه 
پــــروژه اتفـــــاق می افتــــد؛ و نــــه 

از راه دیگــــری.

“دکتر ژوزف ام جوران”

 www.tuvacademy.ir academy@tuvnordiran.com

خدمات اجرای پروژه های بهبود عملکرد 
زمانـی کـه سـازمان ها بـه یـک مربـی بـرای اجرای پروژه های بهبود خود نیاز داشـته باشـند، 
و  در شـرکت ها  از 18 سـال تجربـه  بیـش  باشـد.  آن هـا  اول  انتخـاب  آکادمـی می توانـد 
را  ارزشـمندی  اندوختـه  پـروژه  بهبـود عملکـرد،  ایـران و اجـرای صدهـا  بـزرگ  موسسـات 
بـرای ایـن شـرکت ایجـاد نمـوده اسـت کـه می توانـد ضامـن موفقیـت پروژه های مشـتریان 
ابزارهـای مـورد اسـتفاده در آکادمـی در موضـوع مدیریـت و اجـرای  باشـد. رویکردهـا و 
پروژه هـای بهبـود، طـی سـال ها تجربـه شـرکت در ایـن حـوزه و همراهـی بـا مشـاوران تـراز 
اول دنیـا توسـعه یافتـه کـه در بسـیاری از مـوارد در سـطح کشـور منحصـر بـه فـرد اسـت. 
به عـالوه، آکادمـی همچـون گذشـته آمادگـی دارد تـا در مـوارد ضـروری و بر اسـاس درخواسـت 
مشـتریان خـود، از همراهـی مشـاوران تـراز اول بین المللـی برای مدیریت و اجـرای پروژه های 

مشـاوره مدیریتـی خـود، در حوزه هـای 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 •
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 معرفی همکاران آکادمی توف ایران – آلمان 

TÜV Academy بـه عنـوان عضـو اتـاق بازرگانـی و صنایـع ایـران و آلمـان در 
نظـر دارد آموزش هایـی را بـا همـکاری ایـن اتـاق برگـزار نمایـد و تسـهیالت 

ویـژه ای را بـه اعضـای آن ارائـه نمایـد.

TÜV Academy بـه عنـوان عضـو اتـاق بازرگانـی مشـترک ایـران و اتریـش 
در نظـر دارد آموزش هایـی را بـا همـکاری ایـن اتـاق برگـزار نمایـد و تسـهیالت 

ویـژه ای را بـه اعضـای آن ارائـه نمایـد.

 Deutsche Management- Akademie Niedersachen - DMAN شرکت
از  آلمـان و سـهامدارانی  فـدرال نیدرزاکسـن  در سـال 1989 توسـط دولـت 
صنعـت تأسـیس شـده اسـت. مأموریـت ایـن آکادمی تربیـت متخصصان و 
مدیـران موفـق در بازارهـای بین المللـی اسـت. TÜV Academy در همکاری 
با DMAN برای مدیران سـازمان ها دوره های آموزشـی متنوعی را در ایران و 
آلمـان برگـزار می نمایـد. همچنیـن امـکان برگـزاری تورهـای صنعتـی در اروپـا، 
جلسـات تبـادل تجـارب بـا متخصصـان خارجـی و برگـزاری دوره هـای آموزشـی 

بـا اسـاتید خارجـی در ایـران در همـکاری بـا ایـن شـرکت میسـر اسـت. 

 MIS سـامیکس، به عنوان یک شـرکت دانش بنیان ارائه دهنده راهکارهای
یکپارچه مبتنی بر وب و موبایل و دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک 
اسـت. ایـن شـرکت به صـورت تخصصـی در زمینـه ارائـه راهکارهـای سـازمانی 
 ،ERP Dynamics NAV،مبتنـی بـر تکنولوژی هـای مایکروسـافت همچـون
اسـتقرار سـامانه مدیریـت پـروژه سـازمانی )EPM(، راهـکار هـوش تجـاری 
)BI(، پرتال هـا و محصـوالت متنـوع بـر بسـتر SharePoint، سـامانه ارتبـاط 
 TÜV .و اپلیکیشـن های موبایـل فعالیـت می نمایـد )CRM( بـا مشـتریان
Academy در همـکاری بـا ایـن شـرکت پروژه هـای بهبـود عملکـرد، مدیریت 
فرایند و تجهیز کسـب و کارها به زیرسـاخت های IT برای افزایش بهره وری 

را بـرای سـازمان ها اجـرا می نمایـد. 

موسسـه آمـوزش عالـی مهرالبـرز در سـال 1384 بـا دریافـت مجـوز از وزارت 
علـوم و تحقیقـات در شـهر تهـران تأسـیس شـده و بـا هـدف تربیـت نیـروی 
انسـانی متخصـص، خدمـات آموزشـی خـود را در قالـب روش نویـن آمـوزش 

الکترونیکـی آغـاز کـرده اسـت.
از جملـه برتریـن افتخـارات مهرالبـرز می تـوان بـه میزبانـی کرسـی یونسـکو 
کنسرسـیوم  دبیرخانـه  اسـتقرار  و  الکترونیکـی  یادگیـری  و  آمـوزش  در 
دانشـگاه های الکترونیکی کشـور، دریافت تندیس در سـه دوره جایزه ملی 
تحـول دیجیتـال، عضویـت در اتحادیـه بین المللـی آمـوزش از راه دور و در 

اتحادیـه دانشـگاه های الکترونیکـی آسـیا اشـاره کـرد.
 MBA در همـکاری بـا ایـن موسسـه دو دوره کوتـاه مـدت TÜV Academy
بـا گرایـش مدیریـت کیفیـت و MBA بـا گرایـش مدیریـت ریسـک را برگـزار 
از  دوره هـا  شـروع  زمـان  و  نـام  ثبـت  نحـوه  دربـاره  اطالع رسـانی  می نمایـد. 

طریـق وب سـایت TÜV Academy انجـام می گیـرد.
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