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 پايش گستر ماهان ايساتيس)پگمـا(معرفی شرکت مهندسی 

 

 عنوان شرکت

 گستر ماهان ايساتيسنام شرکت: شرکت مهندسی پايش

 نوع شرکت: سهامی خاص

 موارد ثبتی

 13036شماره ثبت: 

 10840435438شماره شناسه ملی: 

 28/08/1390تاريخ ثبت: 

 محل ثبت: اداره ثبت استان يزد

 جوازو  پروانه

 از وزارت صنعت، معدن و تجارت 12918/34شماره به  فنی مهندسیپروانه دارای 

 )پرديس فناوری دانشگاه يزد( پارک علم و فناوری يزد از 12020/10 دارای مجوز فناوری به شماره

 محل شرکت

 9، واحد، طبقه همکف1 مرکز فناوریپرديس علم و فناوری، ورودی فناوری، دانشگاه يزد، بلوار دانشگاه، يزد، صفاييه، 

 شرکت مهندسی پگما )پايش گستر ماهان ايساتيس(

 تماس با شرکتهای راه

 09132518961:تلفن همراه مدير عامل     035-38278961تلفن تماس شرکت :   

 info@pegma.irپست الکترونيکی:  www.PEGMA.irپايگاه اينترنتی: 

گيری و آناليز ارتعاشات، شرکت مهندسی پگما واقع در استان يزد، با دارا بودن کادر متخصص و تجهيزات مناسب اندازه

آمادگی خود را برای انجام کليه امور مربوط به  در استان يزد ارتعاشیدر زمينه پايش وضعيت بومی شرکت فعال اولين عنوان به

های نوين آالت و استقرار سيستميابی ماشين، با محوريت پايش وضعيت ارتعاشی و عيباجراآموزش، مشاوره و تحقيقات، 

 دارد.نگهداری و تعميرات در صنايع مختلف، اعالم می

 تاسيس شرکتو هدف از تاريخچه 

ضرورت ايجاد يك شرکت  وCondition Monitoring  هایسسين شرکت در زمينهؤتجربيات م تخصص و بهباتوجه 

مهندسی شرکت  ،اختيار گرفتن نيروهای متخصص در فنی و یتوسعه امکان تجهيز و خصوصی جهت رفع نيازهای صنعت و

 به فعاليت رسمی نمود.شروع در استان يزد،  اين زمينه دربومی عنوان اولين شرکت  به1390از سال پگما 

 

 

 

 جلب اعتماد مديران، نگرش تخصصی ،تعميراتهای نوين نگهداری وروشکمك به  های تعميراتکاهش هزينه

 .است مهندسی پگماشرکت همواره مدنظر استان يزد در وضعيتنهادينه کردن پايش و کاربردی ، صنايع
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 شرکتهای فعاليت زمينه

 

 های تحقيقاتی و پژوهشی در زمينه مشکالت صنعتانجام فعاليت 

o های ديناميکی تحليل سيستم 

o افزاری و تحليل عددی سازی نرمشبيه 

o  مهندسی معکوس 

 دوار و پردازش ناليز ارتعاش، باالنس ماشين آالتی نگهداری و تعميرات، آهای آموزشی تخصصی در زمينهبرگزاری کارگاه

 سيگنال

 پايش وضعيت ماشين( آالتCondition Monitoring) 

o آالت مبتنی بر استانداردهای موجودگيری و آناليز ارتعاشات و تعيين وضعيت فعلی ماشيناندازه 

o )دمانگاری )ترموگرافی  

o آناليز جريان موتورهای الکتريکی 

o کاليبراسيون وتععيت وضعيت سنسورها 

 در محل( ليز ارتعاشاتآالت دوار صنعتی با آنايابی ماشينعيب( 

o آالت دوارباالنس ماشين 

o همراستاسازی محورها 

o ها )بدون نياز به باز کردن(ها و بيرينگيابی ياتاقانعيب 

o ها و غيرهکوپلينگ ،هادندهيابی جعبهعيب 

 باشد:شامل مراحل ذيل می عيب يابیو  پايش وضعيتخدمات 
 

 زمانی بازرسیارزيابی اوليه مجموعه جهت تعيين بازه  -1

 شماره گذاری و کالس بندی تجهيزات و تعيين نقاط اندازه گيری -2

 شروع بازرسی و داده برداری از تجهيزات مشخص شده در بازه های زمانی مختلف -3

 ارائه گزارش های مدون مديريتی و فنی به همراه ارائه شناسنامه تعميراتی برای هر تجهيز -4

 ت مقايسه وضعيت سيستم با سوابق خودتجهيزات جه Trend ارائه -5

 پيش بينی عيوب موجود در سيستم و تشريح علت بروز اين عيوب جهت کاهش شرايط بد تاثير گذار -6

 ارائه راهکار اصالحی جهت نحوه تعميرات تجهيزات -7

 آموزش نفرات انتخابی مجموعه در حين بازرسی به صورت تئوری و عملی -8

 اشين قبل و بعد از انجام تعميرات در خدمات باالنس و االينمنتارائه گزارش وضعيت م -9
 

 های نوين پايش وضعيت در صنعتقرار سيستمتاس 

 های پايش وضعيتنظارت بر سيستم 

 های آناليز ارتعاشاتطراحی و ساخت تجهيزات آزمايشگاهی جهت انجام تست 

 ی تجهيزات پايش وضعيت مورد نياز صنايعتامين کننده 
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 اجرا در دستو  پروژه های اجراشدهمنتخبی از 

 دسته پروژه رديف

 تحقيقات تحليل نظری و تجربی ناباالنسی و ناهمراستايی زاويه ای در مجموعه ديسك و کوپلينگ 1

 تحقيقات بررسی تجربی عيوب چرخ دنده به کمك آناليز اتعاشات 2

 تحقيقات ديسك و کوپلينگ به کمك تبديل موجكتفکيك عيوب ناهمراستايی و ناباالنسی در مجموعه  3

 تحقيقات WAVELET PACKETتشخيص مکان ترک در سازه های بتونی با استفاده از  4

 تحقيقات ها با آناليز ارتعاشات برای دانشگاه يزددندهيابی جعبهانجام موفقيت آميز پروژه تحقيقاتی در زمينه عيب 5

 پتروشيمی ی صدر شيمیهمراستاسازی تجهيزات کارخانهسنجی و تعيين وضعيت  ارتعاش 6

 ماشين سازی سازی غديری توربينسنجی و تعيين وضعيت تجهيزات کارخانهارتعاش 7

 فوالد ی ذوب و نورد زرفامی کارخانهارتعاش سنجی و تعيين وضعيت موتورخانه 8

 فوالد زرفامی ذوب و نورد ی کارخانهرفع عيب ناهمراستايی موتورخانه 9

 تاسيسات سنجی و تعيين وضعيت تجهيزات بيمارستان شهيد صدوقیارتعاش 10

 کاشی ی گلديس کاشیسنجی و تعيين وضعيت تجهيزات کارخانهارتعاش 11

 نساجی شرکت يزد اليافWinderWITRASارتعاش سنجی و تعيين وضعيت دستگاه  12

 تحقيقات ناهمراستايی برای آزمايشگاه دانشگاه يزدساز عيوب ناباالنسی و ساخت دستگاه شبيه 13

 قاليشويی کن سانتريفيوژ قالیيابی دستگاه خشكآناليز ارتعاشی، عيب 14

 قاليشويی کن سانتريفيوژ قالیباالنس دستگاه خشك 15

 نساجی های کارخانه ريسندگی طرّهيابی و باالنس فنآناليز ارتعاشی، عيب 16

 الستيك ی خط بازيافت شرکت صنايع الستيك يزددندهيابی جعبهو عيبآناليز ارتعاشی  17

 ماشين سازی آناليز ارتعاشی و باالنس فن های شرکت ماشين سازی شوکا ايرانيان 18

 نساجی ی سعادت نساجان يزدکارخانه ارتعاش سنجی و تعيين وضعيت تجهيزات 19

 لوله سازی ی يزد بسپارکارخانه ارتعاش سنجی، عيب يابی موتور پمپ های 20

 لوله سازی ی يزد بسپارکارخانه باالنس و همراستاسازی موتور پمپ های 21

 کاشی ی کاشی ياس سرام ميبدکارخانه ارتعاش سنجی، عيب يابی موتور فن اسپری دراير 22

 کاشی ی کاشی ياس سرام ميبدکارخانه باالنس و رفع عيب موتور فن اسپری دراير 23

 کاشی ی گلديس کاشیکارخانه یکوره باالنس فن سانتريفيوژ 24

 شيشه سازی کارخانجات شيشه اردکان فن سالن تهيه شيشه-ارتعاش سنجی و تعيين وضعيت موتور 25

 کاشی ی کاشی گرانيت آرياکارخانه گيربکس-ارتعاش سنجی و تعيين وضعيت موتور 26

http://www.pegma.ir/
mailto:info@pegma.ir


` 

 

PEGMA Eng. Co. 
 

PayeshGostar Mahan Isatis Eng. Co.  
 (Machinery Condition Monitoring) 

Training, Consulting& Implementation  
 آالت(پايش وضعيت ماشينآموزش، مشاوره و اجرا در زمينه )

 ، شرکت مهندسی پگما9، طبقه همکف، واحد1نشانی: يزد، صفاييه، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد، پرديس علم و فناوری، مرکز فناوری 

 Website: www.PEGMA.ir    Email: info@pegma.ir  035-38278961تلفکس شرکت :   

 

 تاسيسات ی هتل ارگموتورخانهارتعاش سنجی و تعيين وضعيت  27

 تاسيسات ی هتل ارگرفع عيب ناهمراستايی و کاهش صدای آزاردهنده موتورخانه 28

 کاشی رفع عيب و باالنس کارگاهی روتور موتور کارخانه سفال بام شيرکوه 29

کاشی ياس سرام ميبد  های کوره مجتمعانعقاد قرارداد خدمات فنی شش ماهه برای عمليات نگهداری و تعميرات فن 30

 )پايش وضعيت، عيب يابی و اجرای باالنس(

 کاشی

به عنوان شرکت ناظر  -ی سعادت نساجان يزدکيلووات کارخانه 420ارتعاش سنجی و تعيين وضعيت الکتروموتور  31

 برای تحويل الکترو موتور

 نساجی

 نساجی ی سعادت نساجان يزدکارخانهکمپرسور -اجرای عمليات همراستاسازی بر روی الکتروموتور 32

 نساجی ی سعادت نساجان يزدکيلووات کارخانه 420کمپرسور -عيب يابی، رفع عيب کوپلينگ الکتروموتور 33

 کاشی کارخانه کاشی ماهان سرامديناميکی فن اسپری، فن چمفر باالنس  34

 کاشی ی گلديس کاشیکارخانه باالنس ديناميکی فن غبارگير 35

 کاشی باالنس ديناميکی فن اسپری کارخانه سفال بام شيرکوه )طی شش مرحله( 36

 نيروگاه های نيروگاه شيرکوهپمپ-سنجی موتوربرداری و ارتعاشداده 37

 تحقيقات های ارتعاشی )تحقيقاتی(يابی سيلندرهای موتور لکوموتيو از طريق پردازش سيگنالتحليل و عيب 38

 کاشی شرکت کاشی رباط ميبد -ها و ارائه گزارش تخصصی خرابی بيرينگوضعيت فن سنجی، تعيينارتعاش 39

 کاشی شرکت کاشی رباط ميبد های دراير و ساکشن پرسای عمليات باالنس ديناميکی فناجر 40

 فوالد کارخانه فوالد اردکان-سنجی و ارائه گزارش تحليلی خرابی بيرينگارتعاش 41

 کاشی گزارش فنی خرابی فن شرکت کاشی احسانسنجی و ارائه ارتعاش 42

 توليدی های نسوز پارسسنجی و باالنس ديناميکی )باالنس در محل( فن اگزوز شرکت فرآوردهارتعاش 43

 کاشی ی شرکت کاشی صدفهافن –سنجی، تحليل و تعيين وضعيت موتور ارتعاش 44

 کاشی ساکشن بالميل شرکت کاشی صدف اجرای عمليات باالنس ديناميکی )باالنس در محل( فن 45

 کاشی کاشی ماهان سرام شرکت فن کوره -برداری ارتعاشی موتورداده 46

 کاشی اجرای عمليات باالنس ديناميکی فن کوره شرکت کاشی احسان 47

 کاشی شرکت کاشی گلسرام اردکانچيمنی کوره و فن ساکشن پرس اجرای عمليات باالنس ديناميکی فن  48

 پتروشيمی کارخانه صدر شيمیBlowerبرداری ارتعاشی و ارائه گزارش تخصصی وضعيت داده 49

 فوالد پمپ کارخانه فوالد بافق –برداری،تحليل ارتعاشی و گزارش فنی  موتور داده 50

 یتوليد کارخانه شهيد قندی -مشاوره تخصصی و فنی )عيب يابی ارتعاشی دستگاه( 51

 کاشی عدد( شرکت کاشی گلسرام اردکان 34فن ) تعداد  -ارتعاشی و گزارش فنی موتوربرداری،تحليل داده 52

 توليدی شرکت مهشاد يزد برداری،تحليل ارتعاشی و گزارش فنی آسياب چکشیداده 53

 کاشی اجرای عمليات باالنس ديناميکی )در محل( فن درايرشرکت کاشی کيميا سرام ميبد 54
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 تحقيقاتی نيروگاه شهيد مفتح همدان –طراحی وتوليد دستگاه باالنس کارگاهی  55

 تحقيقاتی طراحی و توليد دستگاه تست ارتعاشی برای تست قطعات خودرو 56

 نساجی اجرای باالنس ديناميکی فن مشعل کارخانه ثمين نساج 57

 ذوب روی سولفوريك شرکت ذوب روی بافقحليل ارتعاشی و گزارش فنی بلوئر واحد اسيد برداری،تداده 58

 توليدی پمپ شرکت مهشاد يزد-برداری،تحليل ارتعاشی و گزارش فنی موتورداده 59

 توليدی اجرای عمليات باالنس ديناميکی )در محل( فن هواساز کارخانه مقواسازی يزد 60

( HDباالنس( به همراه گزارش وضعيت بيرينگ)برداری، تحليل ارتعاشی، گزارش مقايسه ای )قبل و بعد از داده 61

 فن دراير خط لعاب شرکت کاشی نگين ميبد -موتور

 کاشی

 کاشی کاشی احسان سنگشکن یچکش برداری، باالنس ديناميکی يك مرحله ایداده 62

 کاشی ای آسياب چکشی کاشی گلسرام اردکانيابی ارتعاشی و باالنس ديناميکی دو صفحهبرداری، عيبداده 63

ای قبل و بعد از عمليات رفع عيب فن بوجاری شرکت يابی، گزارش تحليلی و مقايسهبرداری ارتعاشی، عيبداده 64

 مهشاد يزد

 توليدی

 کاشی برداری ارتعاشی و اجرای عمليات باالنس ديناميکی  فن شرکت بهمن کاشی بلورين اردکانداده 65

کارخانه کاشی صدف با  اسپری و ساکشن خط لعابهای دراير، فاينال کوره، فنرسنجی بيرينگ های موتوسالمت 66

 HDروش پيشرفته 

 کاشی

فن هواساز رينگ به همراه گزارش وضعيت سالمت  -برداری،تحليل ارتعاشی تجهيز رينگ ريسندگی و موتورداده 67

 کارخانه کبيرنخ HDبيرينگ با روش پيشرفته 

 نساجی

 کاشی های اسپری و هوادهی مشعل کوره شرکت کاشی شيرکوه يزدارتعاشی فنبرداری و تحليل داده 68

 کاشی  اجرای عمليات باالنس ديناميکی فن کولينگ کوره شماره يك شرکت کاشی شيرکوه يزد 69

کاشی گلسرام شرکت  HDبا روش پيشرفته  PIGعيب يابی و تعيين سالمت بيرينگ دستگاه  برداری ارتعاشی،داده 70

 اردکان

 کاشی

 کاشی برداری ارتعاشی و هشت مرحله باالنس ديناميکی فن کولينگ کوره شرکت کاشی احسان ميبدداده 71

 کاشی اجرای عمليات باالنس ديناميکی فن دراير پرس شرکت کاشی ماهان سرام 72

 فوالد حديد گستربرداری ارتعاشی و اجرای عمليات باالنس ديناميکی  فن بك فيلتر شرکت فوالد داده 73

 نساجی برداری، تحليل و گزارش فنی ارتعاش سنجی فن هوادهی کارخانه الياف گستر يزدداده 74

 نساجی کارخانه رنگين الياف پارسفن کولينگ تهويه  يابی ارتعاشی و اجرای عمليات باالنس ديناميکیعيب 75

فن و اجرای عمليات باالنس ديناميکی -بيش از ده موتورداده برداری ارتعاشی، تحليل و اعالم عيب در محل برای  76

 های ساکشن و دراير کارخانه کاشی نوين سرام)درمحل( بر روی فن

 کاشی

 نيروگاه نيروگاه شهيد زنبق يزد نيتورب ژورنال روغن کن خنك فنبرداری ارتعاشی و تعيين وضعيت شش داده 77

 نيروگاه خنك کن ژونال توربين نيروگاه شهيد زنبق يزداجرای عمليات باالنس ديناميکی روی فن  78

فن و اجرای عمليات باالنس ديناميکی دو -داده برداری و تعيين وضعيت ارتعاشی )در محل( برای بيش از پانزده  موتور 79

 فن )درمحل( شرکت کاشی احسان ميبد

 کاشی

ساکشن اسپری، اگزوز کوره سه و چهار و اجرای عمليات های يابی و تعيين وضعيت فنبرداری ارتعاشی، عيبداده 80

 باالنس ديناميکی فن اسپری شرکت کاشی ستاره ميبد

 کاشی
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 کاشی چهار فن کارخانه کاشی يزدبرای  HDسنجی بيرينگ با روش پيشرفته برداری ارتعاشی و سالمتداده 81

عمليات باالنس ديناميکی فن اگزوز کوره شرکت کاشی يابی، تعيين وضعيت و اجرای برداری ارتعاشی، عيبداده 82

 آل يزداورست ايده

 کاشی

 کاشی ميبد یاجرای عمليات باالنس ديناميکی فن مجتمع کاش 83

 نساجی يابی و تعيين وضعيت توربو کمپرسور کارخانه يزد بافبرداری ارتعاشی، عيبداده 84

 کاشی عمليات باالنس ديناميکی فن چمفر کاشی خورشيد يزديابی و اجرای برداری ارتعاشی، عيبداده 85

 فوالد يابی و اجرای عمليات باالنس ديناميکی فن پارس بوتيلبرداری ارتعاشی، عيبداده 86

 نيروگاه نيروگاه شهيد زنبق يزد 4و 2های واحد برداری ارتعاشی و تعيين وضعيت ياتاقانداده 87

 نيروگاه يابی، تعيين وضعيت فن خنك کاری نيروگاه سيکل ترکيبی يزدبرداری ارتعاشی، عيبداده 88

 کاشی ساکشن کاشی صدف اردکان      فن تيوضع نييتع ،یابي بيع ،یارتعاش برداری داده 89

 کاشی ساکشن پرس ستاره ميبد فن یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش برداری داده 90

 فوالد فوالدصدرا  ميکوپل مستق وژيفيفن سانتر  یکيناميد باالنس اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 91

 کاشی اجرای عمليات باالنس پولی و فن غبارگير کاشی صدف   92

 کاشی کاشی صدراسرام         2اگزوز اسپری فن یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار   93

بيمارستان  ميکوپل مستق وژيفيفن سانتر یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 94

 سيدالشهدا  

 بيمارستان

 نيروگاه آناليز نودال محيطی پره فن  نيروگاه سيکل ترکيبی يزد     G16ی از موتور يك دستگاه فن واحدارتعاش یداده بردار 95

 کاشی ی گلسرام اردکان                    کاشسپراتور اسپری فن  تيوضع نييتع ،یابي بيع ،یارتعاش یبردار داده   96

 کاشی ی   ستاره ميبدکاش ی کف فن سپراتور اسپر تيوضع نييتع ،یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 97

 نساجی داده برداری تك نقطه ای از سه دستگاه موتورفن گرمکن پارچه 98

 کاشی اسپری کاشی اطلس مهريز                       فن یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 99

 فوالد ساکشن بگ فيلتر و کولينگ چمبر کاشی صدرافوالد فنسه دستگاه   تيوضع نييتع ،یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 100

 کاشی کوره پرديس حاجی آباد فن تيوضع نييتع ،یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 101

 کاشی محوری ياس سرام ميبد             فندو دستگاه   تيوضع نييتع ،یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 102

 سازیکاغذ  کاغذ کسری       از رول پرس وفن ساکشن وپالمبر ی ارتعاشی , عيب يابی و اجرای عمليات باالنس داده بردار 103

 کاشی هماسرام ميبد               وژيفيفن سانتر یابي بيع ،یارتعاش یبردارداده 104

 قاليشويی ی کارگاه قاليشويیقال یلوله ا رياز آبگارتعاشی   یداده بردار دويبازد 105

 کاشی شی رباط ميبد   ی بدنه کافن اسپر تيوضع نييتع ،یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 106

 فوالد حديدگستر ايساتيس          فوالد فن یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 107

 کاشی دستگاه فن کاشی پارس کويری دوکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 108
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 کاشی خورشيدبر کاشی ی فن چمکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 109

 فوالد صدرافوالد یچمبر کاش نگيو کول لتريفن ساکشن بگ فتيوضع نييتع ،یابي بيع ،یارتعاش یبردارداده  110

 کاشی ی کاشی رباطفن اسپر تيوضع نييتع ،یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 111

 کاشی کاشی بهمن   ی فن اسپر تيوضع نييتع ،یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 112

 کاشی چيمنی ستاره ميبد   فن یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 113

 کاشی ن ابرکوه   چمبر بسته بندی کاشی آري فن یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 114

 کاشی کاشی گلديس فنگزارش اگزوز و  یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 115

 فوالد نس فن پيش گرم  پارس بوتيلواجرای عمليات باال  امکان سنجیو  یابي بيع ،یارتعاش یبردارداده  116

 کاشی اردکان    چيمنی وساکشن پرس گلسرام فن یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 117

 کاشی ر  کاشی پرسپوليس مهريزچمبر بگ فيلت فن یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 118

 کاشی فاسرام اردکان   ساکشن پرس اي فن  یابي بيع ،یارتعاش یبردارداده  119

 فوالد پيش گرم تانديش  پارس بوتبل    فن یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 120

 کاشی  کاشی گلديس  فنگزارش اگزوز و  یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 121

 نساجی اپس تفتسيلوگارد ريس ت فن یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 122

 کاشی شن پرس ايفاسرام  اردکانساک فن یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 123

 قاليشويی ازيريكدوسر آبگير شرکت پباالنس  اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 124

 فوالد بلوور پيش گرم پارس بوتيل   فن یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 125

 کاشی س کوير  ساکشن پرس پار فن یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 126

 کاشی سپراتور اسپری رباط ميبد   فن یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 127

 کاشی چيمنی کوره صدف اردکان   فن یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 128

 کاشی ساکشن پرس  کوروش ميبد فن یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 129

 کاشی گلسرام اردکان   کوره یمنيفن چ یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 130

 کاشی ارش کاشی شمس حاجی آباد   شش دستگاه فن با گز  یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار   131

 غذايی کا  وارزيابی فن اگزوز صنايع غذايی ما  ،یارتعاش یداده بردار 132

 کاشی ی کاشی کوروشفن سپراتور اسپر یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 133

 فوالد   کولينگ چمبر فوالدغديرفن  یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 134

 کاشی دستگاه فن گلسرام اردکان    33 فن  یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 135

 کاشی دستگاه فن گلسرام اردکان 33فن   یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار   136

 کاشی گلسرام اردکان  2راپيد کولينگ کوره  فن یکيناميباالنس د اتيعمل یاجرا   137
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 کاشی احسان ميبد یدستگاه فن کاش سه  یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 138

 کاشی و چمبر زيباسرام سراجفن ساکشن پرس   یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 139

 کاغذ ساکشن شرکت آرمان سلولز فن یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 140

 کاشی آرين ابرکوهکوره    یمنيفن چ یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 141

 کاشی کاشی گلچين چمبر نگيفن کول یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 142

 قاليشويی ی دستگاه آبگيرفرشکيناميباالنس د اتيعمل یاجرا   143

 کاشی راپيد کولينگ کوره زيباسرام سراج  فن یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 144

 کاشی اگزوز کوره کاشی ميالدمهريز فن یکيناميباالنس د اتيعمل یو اجرا یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 145
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 نيروگاه واحدهای  نيروگاه زنبق IGVی از ياتاقانهای ارتعاش یبردارداده  147
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 کاشی فن سانتريفيوژ کوپلينکی کاشی شايان ميبد یابي بيع ،یارتعاش یداده بردار 149

 کاشی ترموگرافی  موتور آسياب واجرای عمليات باالنس  دستگاه چکشی پودر خشك کاشی شايان ميبد 150

 کاشی ديناميکی فن ساکشن بگ فيلتر کاشی ساناز سرام  باالنس اتيعمل یاجرا 151

 کاشی مدرن سراميك یباالنس دو صفحه اعمليات  و یاز فن اسپرارتعاشی  یداده بردار 152

 مهمات سازی ی صنايع مهامليبا گزارش تفص 2ذوب ونيلتراسياز فن فارتعاشی  یبردار داده 153

 کاشی صدراسرام یباالنس فن ساکشن اسپر عملياتو ی ارتعاشی بردار داده 154

 کاشی ی کاشی احساناز چکش یباالنس دوصفحه اعمليات  و  ی ارتعاشیبردار داده 155

 کاشی ی کاشی پرسالن باالنس فن ساکشن پرس و اسپرعمليات  و  ی ارتعاشیبردار داده 156

 کاشی ستاره ميبد 4و 3کوره  یمنيباالنس دو دستگاه فن چعمليات  وارتعاشی   یبردار داده 157

 کاشی کاشی اطلس مهريز edingباالنس فن ساکشن چمبر عمليات و ی ارتعاشی بردار داده 158

 کاشی کاشی پرديس ميبدجهت ساخت  رياز فن درا یبردار نقشه 159

 کاشی کاشی رباط ميبد باالنس فن ساکشن خط لعابعمليات  و  ی ارتعاشی بردار داده 160
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 کاشی کاشی احسان 3 کوره یاز فن ورود دياز فن ساکشن پرس وبازدارتعاشی   یداده برداروکوره  یفن خروج باالنس 163
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 کاشی کاشی احسان  3کوره  یاز فن ورود ی ارتعاشی و داده بردار یکارشناس ديبازد 165

 کاشی مدرن سراميك مهريز از فن ارتعاشی   یوداده بردار یکارشناس ديبازد 167
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 شرکت آموزشیبخش خدمات 

ی ای و قابل قبول ميسر نيست. حتی تجربهامکان فعاليت حرفه ،امروزه بر کسی پوشيده نيست که بدون کسب دانش کافی در يك زمينه

است که اگر کند. بديهی ی زيادی را به مديران و صاحبان صنايع وارد میکار نوعی آموزش دراز مدت به همراه سعی و خطاست که هزينه

ای در زمانی کمتر و با هزينه تواندمی ،ی کاری خود را کسب کندهای تخصصی در زمينهآموزش ،ی کوتاه مدتفردی بتواند طی يك دوره

 زياد، نظير صنعت نفت، همچنان به امر آموزش پرسنل یباسابقه بسيار پايين در کار خود موفق باشد. اگر اندکی توجه کنيم برخی از صنايع

کنند اند. متأسفانه هنوز برخی فکر میزيرا تاکنون نتايج خوبی از آن گرفته .ی کار تأکيد دارندخود چه در بدو ورود و استخدام و چه در ادامه

 بر رخی مشکل هزينهگذاری است که نتايج مثبت زيادی به همراه دارد. گاه ريشهای است در حالی که نوعی سرمايهکه آموزش امری هزينه

ای که اطالعی يك فرد و در نتيجه عملکرد نادرست او بوده است. بنابراين پيشنهاد ما اين است که در هر زمينهفقط بی ،داده در يك کارخانه

ای در آن زمينه اشتغال داريد خود را به طور علمی در همان زمينه تقويت کنيد تا به مرور زمان و با کسب تجربه در کنار آن به فردی حرفه

شرکت مهندسی پگما های آموزشی، با تکيه بر پتانسيل فردی پرسنل و نيز با داشتن مجوز فعاليت مذکور وبا عنايت به موارد  تبديل شويد.

زير به رونق امور مهندسی، ترجيحًا مرتبط با پايش وضعيت، در خدمت صنايع با عناوين های آموزشی اين افتخار را دارد که با برگزاری دوره

 های همجوار باشد. يزد و استان استان

 

 های ارتعاشیپردازش سيگنال -7 گيریهای اندازهسيستم -4 گيری و تحليل ارتعاشات()اندازه 1ارتعاشات صنعتی  -1

 های کوپلينگمعرفی و مقايسه -8 آناليز مودال -5 )باالنس تجهيزات دوار( 2ارتعاشات صنعتی  -2

 ایای حرفهکشی رايانهنقشه -9 معرفی استانداردهای ارتعاشی -6 ها()همراستاسازی ماشين 3ارتعاشات صنعتی  -3

 های ابعادی و هندسیتلرانس -10 

 

 

 

 های برگزار شده توسط شرکت:منتخبی از دوره

 

 در نيروگاه شازند اراک "پردازش سيگنال ارتعاشی"برگزاری دوره  -1

 در پايتخت انرژی ايران )عسلويه( "کارگاه آموزشی باالنس"برگزاری  -2

 شعبه يزد(-)انجمن مهندسان مکانيك ايران "ارتعاشات صنعتیآموزشی کارگاه "برگزاری  -3

 در کارخانه پتاس خوروبيابانك اصفهان "وضعيت مقدماتیکارگاه آموزشی پايش"ری ابرگز -4

 در کارخانه نورد صنعتی و ساختمانی فوالد يزد  "هابا انواع کوپلينگکارگاه آموزشی آشنايی "برگزاری  -5

 )صنايع و معادن شهرستان بافق( "کارگاه آموزشی ارتعاشات صنعتی"برگزاری  -6

 کرمان(نيروگاه ) "های صنعتیدر ماشينکارگاه آموزشی همراستاسازی "برگزاری  -7
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 و تجهيزات شرکتانسانی منابع 

 

 
 

 

 

 
 

کارشناس•کارشناس ارشد•

دانشجو•دکتر•

یک نفر 
دکتری

یک نفر

دو نفرچهار نفر
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 محصوالت اموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصوالت صنعتی
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