
 شرکت مهندسی و بازرسی فنی
ایمن پرتو ایرانیان 
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درباره شرکت:    
شرکت ایمن پرتو ایرانیان با استعانت از درگاه خداوند متعال، با هدف ارائه خدمات ایمني به 
صنایع، سازمان های دولتی و خصوصی در ابتدا با نام گروه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی 
کار پس از اخذ پروانه صالحیت و تایید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی ویژه اشخاص 
حقیقی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در سال 1391 با مشارکت جمعی 

از مشاوران حفاظت فنی آغاز بکار نمود. 
به  کرج  و موسسات  ثبت شرکت ها  اداره  در  ثبت رسمی شرکت  با  در سال 1393  ادامه  در 
اخذ  به  آغاز شد. سپس در همان سال شرکت موفق  شماره 26083 فعالیت حقوقی شرکت 

گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست گردید. 
در حال حاضر مجوزها و پروانه های فعالیت شرکت ایمن پرتو ایرانیان به شرح ذیل می باشد:

  مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در گروه های یازده گانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  آزمایشگاه معتمد محیط زیست در گروه هوا و صدا

  گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری در 5 زمینه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  عضو انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران

  عضو انجمن صنفی کارفرمائی آزمایشگاه های محیط زیست کشور
  عضو متخصصین اندازه گیری و صحه گذاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

زمینه های فعالیت شرکت:    
  بازرسی فنی و ایمنی

  آزمایشگاه معتمد محیط زیست
HSE آموزش های عمومی و تخصصی حوزه  

  مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریتی
  مشاوره و ارائه خدمات فنی و مهندسی

  بازرسی فنی و ایمنی
  آزمایشگاه معتمد محیط زیست

HSE آموزش های عمومی و تخصصی حوزه  
  مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریتی

  مشاوره و ارائه خدمات فنی و مهندسی



بازرسی فنی  و ایمنی تجهیزات باربرداری:    
ساختمانی  کارگاه های  و  پروژه ها  صنایع،  در  اصلی  فعالیت های  از  یکی  عنوان  به  باربرداری  عملیات 
قانونی  الزامات  با  مطابق  مشخص  زمانی  دوره های  در  تجهیزات  از  ایمنی  و  فنی  بازرسی  می باشد. 

ضروری می باشد. از جمله الزامات قانون کار می توان به آیین نامه های ذیل اشاره نمود:
  آیین نامه  حفاظتي وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها – فصل دوم – مواد 

15،16، 17، 18 و 19
  آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی – فصل سوم – ماده 26 

  آیین نامه ایمني ماشین هاي لیفتراك – فصل چهارم – ماده 61
در  ایمنی،  و  مکانیک  مجرب  کارشناسان  از  بهره گیری  با  ایرانیان  پرتو  ایمن  شرکت  راستا،  این  در 

گروه های ذیل آماده ارائه خدمات بازرسی فنی و ایمنی می باشد:
 ASME B30.2 , ASME B30.16 , ASME B30.17 جرثقیل های سقفی، دروازه ای و بازوئی مطابق با استاندارد  

ASME B30.5 جرثقیل موبایل مطابق با الزامات استاندارد  
ASME B30.3 جرثقیل برجی )تاورکرین( مطابق با الزامات استاندارد  

 ANSI/ITSDF B56.1 لیفتراك مطابق با الزامات استاندارد  

بازرسی فنی  و ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار:   
نیاز فرآیندهای تولیدی، بهره برداری از سیستم  تامین بخار مورد  در صنایع و نیروگاه ها به منظور 
گرمایشی و تاسیسات بهداشتی، استفاده از دیگ های بخار و آبگرم فوالدی متعارف می باشد. همچنین 
انواع گازهای تحت فشار در خطوط تولید و هوای فشرده در سیستم های  از  به منظور بهره برداری 
پنوماتیک، ذخیره سازی هوا و گازها در مخازن تحت فشار متداول است. بازرسی فنی و ایمنی این 
تجهیزات در دوره های زمانی مشخص مطابق با الزامات قانونی ضروری می باشد. از جمله الزامات قانون 

کار می توان به آیین نامه های ذیل اشاره نمود:
  آیین نامه حفاظتي مولد بخار و دیگ هاي آب گرم – فصل اول - بخش 4 – ماده 9 – قسمت د

  آیین نامه حفاظتي حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع – فصل سوم – ماده 50
شرکت ایمن پرتو ایرانیان با استفاده از مهندسین باتجربه تاسیسات، مکانیک و ایمنی، در گروه های 

ذیل آماده ارائه خدمات بازرسی فنی و ایمنی می باشد:
 ASME VII ,BS 855 , BS 2790 دیگ های بخار، آبگرم و اتوکالو مطابق با الزامات استاندارد  

 ASME VIII آمونیاك و ... مطابق با الزامات استاندارد ،CO2 ،مخازن تحت فشار هوا، ازت  





کارفرمایان و کارکنان رکن اصلی فرآیند می باشد. 
از جمله الزامات قانون کار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  قانون کار – فصل چهارم – ماده 91
  آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان  - 

ماده 1 و 5 و 6 
  آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری – ماده 8

با استفاده از اساتید مجرب و دارای  شرکت ایمن پرتو ایرانیان 
ارائه خدمات زیست  صالحیت حرفه ای، در گروه های ذیل آماده 

محیطی می باشد:
  آموزش ایمنی عمومی ویژه کارگران پیمانکاران

استاندارد  با  مطابق   HSE تخصصی  و  عمومی  ایمنی  آموزش    
آموزشی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریتی:   
محیطی،  بهداشت، زیست  و  ایمنی  کیفیت،  سیستم های مدیریت 
انرژی و ... به عنوان ابزاری کارآمد به منظور افزایش بهره وری و 

سودآوری صنایع می باشند. 
شرکت ایمن پرتو ایرانیان با بهره مندی از سرممیزین ارشد 

شرکت های بین المللی و متخصصین باتجربه در حوزه 
اجرایی آمادگی خود را در زمینه آموزش و پیاده سازی، نگهداشت و 

به روز آوری سیستم های مدیریتی به شرح ذیل اعالم می نماید:
ISO 9001:2015 سیستم مدیریت کیفیت  

ISO 14001:2015 سیستم مدیریت زیست محیطی  
ISO 45001:2018 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  

ISO 50001:2011 سیستم مدیریت انرژی  

مشاوره خدمات فنی و مهندسی:   
شرکت ایمن پرتو ایرانیان با همکاری مهندسین باتجربه، آمادگی 
و  فنی  راهکارهای  ارائه  و  فنی  دانش  انتقال  منظور  به  را  خود 

مهندسی به واحدهای صنعتی در گروه های ذیل اعالم می نماید:
  طراحی، مشاوره و نظارت بر اجرای سیستم اتصال به زمین و 

حفاظت در برابر صاعقه 
  طراحی، مشاوره و نظارت بر اجرای سیستم اعالم و اطفاء حریق

  طراحی، مشاوره و نظارت بر اجرای سیستم تهویه صنعتی
  طراحی، مشاوره و نظارت بر اجرای موتورخانه های صنعتی

  مشاوره و نظارت بر ایمن سازی انواع جرثقیل، لیفتراك، باالبر و 
آسانسور صنعتی 

  مشاوره و نظارت بر ایمن سازی انواع پرس های هیدرولیک و ضربه ای
  مشاوره و نظارت بر ایمن سازی انواع دیگ بخار و مخازن تحت فشار

  معاینه فنی انواع موتورخانه صنعتی، تجاری، اداری و مسکونی 
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