
ــراح و   ــرکت های ط ــن ش ــی از معتبرتری ــون یک ــم اکن ــد و ه ــیس گردی ــال 1387 تأس ــا در س ــزار آزم ــزات اب ــان تجهی ــش بنی ــرکت دان ش

تولید کننــده تجهیــزات آموزشــی- آزمایشــگاهی، شــبیه ســاز هــای مجــازی و تجهیــزات صنعتــی سفارشــی حــوزه بــرق و الکترونیــک مــی 

باشــد. تجهیــز بیــش از 60 دانشــگاه و مرکــز آموزشــی معتبــر کشــور و مراکــز بــزرگ صنعتــی توســط ایــن شــرکت صــورت پذیرفتــه اســت. 

ــا بهــره گیــری از متخصصــان حــوزه بــرق و الکترونیــک در حــوزه هــای زیــر فعالیــت مــی نمایــد: ایــن شــرکت ب

1- طراحی و ساخت برد الکترونیکی و تابلو برق صنعتی

2- طراحی و ساخت تجهیزات تست، تشخیص عیب و کنترل کیفیت

3- طراحی و ساخت تجهیزات اندازه گیری پیشرفته

4- طراحی و ساخت تجهیزات آموزشی- آزمایشگاهی

5- طراحی و ساخت منابع تغذیه و مبدل های الکترونیک قدرت

6- طراحی و ساخت ماشین های الکتریکی سفارشی توان پایین) 2 اسب بخار (

شــرکت مفتخــر بــه دریافــت عناویــن و جوایــز متعــددی در ســطح ملــی و منطقــه ای از جملــه کســب عنــوان دانــش بنیــان، واحــد فنــاور 

پــارک علــم و فنــاوری، کارآفریــن برتــر دانشــگاهی و برگزیــده جشــنواره ملــی علــم تــا عمــل مــی باشــد. 
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2- طراحی و ساخت تجهیزات تست، تشخیص عیب و کنترل کیفیت

تستر رله DC قطار برقی
شرکت قطار شهری مشهد، آبان 99

1- طراحی و ساخت برد الکترونیکی و تابلو برق صنعتی

مانیتورینگ و کنترل یکپارچه منابع تغذیه
دانشگاه شهید بهشتی تهران، دی 96

تابلو برق دستگاه بسته بندی باتری
دانشگاه فردوسی مشهد، دی 98

تابلو برق دستگاه تست پره توربین بادی
دانشگاه فردوسی مشهد، مهر 89

تشخیص عیب بوستر پمپ
نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد، اسفند 90

نمونه پروژه های انجام شده
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3- طراحی و ساخت تجهیزات اندازه گیری پیشرفته

4- طراحی و ساخت تجهیزات آموزشی-آزمایشگاهی

مولتی فانکشن متر سه فاز
دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، آذر 98

ربات مسیریاب پیشرفته
دانشگاه فردوسی مشهد، شهریور 91

آزمایشگاه مجازی ماشین های الکتریکی
دانشگاه صنعتی شریف، دی 99

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
دانشگاه علم و صنعت ایران، دی 94

نمونه پروژه های انجام شده
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شبیه سازحلقه کنترل دبی بویلر
نیروگاه توس مشهد، آذر 90



6- طراحی و ساخت ماشین های الکتریکی سفارشی توان پایین

5- طراحی و ساخت منابع تغذیه و مبدل های الکترونیک قدرت

IP 65 منبع تغذیه با
شرکت فناوران جابان، تیر 92

ماشین های الکتریکی سنکرون
دانشگاه سیستان و بلوچستان، اسفند 98

DC و ACماشین های الکتریکی
دانشگاه تهران، مرداد 99

یکسوساز با اصالح ضریب توان
دانشگاه صنعتی شریف ، اسفند 87

نقشه انفجاری موتور DC دو قطب

نمونه پروژه های انجام شده
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