
 

                    

 

 

 ت إللكترونيااعاما للنشاط في مجال بحوث و تصميم و إنتاج أجهزة تقدير الكهرباء و  39بسابقة قدرها 

نني المتوععنة م و نجحت في تصميم و إنتاج أكثر من عشرات منن أهزنزا التين ار اتلكترو1979تم تأسيس شركة الكترونيك افزار آزما عام 

 .عاما 38را األولی في ااران عبر نشاطاتزا علی م ار الساعة طعال أكثر من بجعدا تطابق المعااير اليياسية ال ولية للم

 تلكترونيننات وانشنناطزا بتنتنناج و تينن ام أهزننزا التينن ار و األهزننزا التعليميننة و البحع يننة للكزربننا  و الكترونيننك افزارآزمننا بنن  ت شننركة 

 (.Turnkey)ي  االتصاالت و مع ات العرش و المختبرات المختلفة بشكل المفتاح في ال

سنتيكية و فلزانة و الباات و الخنردوا المعلعماتينة و الحبكنة المعلعماتينة و إنتناج اليطن  ال ارإنتاج التجري كافة مراحل البحعث و التصميم و 

 هسم األهززا من هانب هذه الشركة و بمساع ا مع ات و أنظمة آلية.

ازمنة لصنواعة م فني مجنال تصنميم و إنتناج أنظمنة التين ار ال2001طاقنة مونذ عنام هذا و ب  ت شركة افزار آزما تعاونا واسنعا من  وزارا ال

و لطنعر ااألحادانة ينة الرقمالكزربا  في ااران و حصلت علی المعرفة التيوية المحلية مائة بالمائة فوجحت في تصميم و إنتاج أنعاع العن ادات 

ينة ختبنارات مطابت أح ث اآلليات األوروبية و أاضا تأسيس مختبر فران  الالمتع دا التعرافات كما نجحت في تأسيس مصو  و اشترا  و تثبي

ربعنة اج أكثنر منن أالع ادات و المعااير اليياسية و ذلك لغرض تلبية حاالت قسم البحعث في نفنس الشنركة و تومينة هنعدا اتنتناج و بسنعة إنتن

 مااين ع ادا )في  اث مواوبات(.

  KEMAلنی الجنعدا و المعنااير اليياسنية ال ولينة و حصنلت علنی بينان تصن اق رنادر منن شنركة و بالوظر إلنی أن هنذه الشنركة حصنلت ع

  و شننننننننزادات DLMS اننننننننة و مجلننننننننس التيننننننننعام و شننننننننزادا هننننننننعدا البضننننننننائ  مننننننننن شننننننننركة تننننننننعانير و بيننننننننان تصنننننننن اقلو الزع

ISO9001:2015 (للمعنننننننننننننننننننننااير اليياسنننننننننننننننننننننية تدارا الجنننننننننننننننننننننعدا،) و ISO14001:2015  (ولننننننننننننننننننننن دارا البي ينننننننننننننننننننننة ) 

OHSAS 18001:2007 (إدارا األمنان و الصنحة المزوينة )هنع أن إذن قامنت بتسنعاق موتجاتزنا فني الشنرس األوسند و الن ول الجنعار و تر

 مجال التص ار أاضا.خطعات كبيرا في  خطعتتمكن من 

صنعل علنی نجحنت فني الحم و 2007وح ا مثالية في مجال الكزربنا  و اتلكترونينات فني اانران عنام کترونيک افزار آزما انتخبت شركة ال

م( 2008زدهنار )تمثال و لعحة تكرام من سيادا رئيس الجمزعراة و سيادا العزار المنققر للصنواعات و المعنادن. هنذا فني عنام اتبن اع و اال

ععنة و كاملنة و فران ا و بين را جعدا و أناقنة و إمكانينات تيوينة متو( بJAM-200من طراز )نجح هذه الشركة في تصميم و إنتاج ع اد ه ا  

 عالية للتص ار )بتمكانية التوافس م  أكثر موتجي الع ادات اعتمادا في العالم(.

 ادا عنشنران ملينعن عو بالوظر إلی الخطی المعلن عوزا من الحكعمة اتارانية المققرا في مجال تعهيه ال ععم الحكعمية و استب ال أكثر منن 

زكني الج ان  إزاحنة السنتار عن ادها الم فني 2010و نجحت بصيف عنام  اقامت هذه الشركة بتومية قسم بحع ز AMIميكانيكيا بع ادات زكية 

ر لشنركة بحضعر المساع  المنققر لنعزار الطاقنة فني شنقون الكزربنا  و الطاقنة و بحضنعر المن ار العنام المنعق (AMIN)الذي اسمی امين 

 تعانير.

دا و لتعرافنات بجنعأكثر من أربعة مااين أنعاع مختلفة من ع ادات الكزربنا  الرقمينة المتعن دا االکترونيک افزار آزما  زعت شركةهذا و و

و االتصننال  م بنن  ت الشننركة إنتنناج أنننعاع العنن ادات الثا يننة األطننعار باالتصننال المباشننر2011إلننی السننعس. و موننذ عننام مياومننة عنناليتين 

عحنة تكنرام و لعلی مي ار من سزم البي  و التثبيت في األسعاس المحلية. هذا و نجحنت هنذه الشنركة فني الحصنعل علنی بأ CT))غيرالمباشر 

 .م2012تمثال الموتج األفضل لع ادها الثا ي األطعار في المزرهان ال ولي للبحعث و التومية الذي أقيم في ااران عام 

ي مجنال فنشنركة فضنلی بصنفتزا وحن ا رنواعية مثالينة و  الکترونيک افزار آزمناشركة  و تكراما لليعم العطوي للصواعة و المعادن حصلت

 خلق فرص العمل في رواعة الكزربا  بااران حصلت علی لعحة تكرام و تمثال من رابطة مزو سي الكزربا  و اتلكترونيات 

 

حلنة التصنميم ينل الينادم منن العن ادات الذكينة فني مرم. و حالينا اكنعن الج2013مقسسي و موش ي العلنم و الصنواعة عنام في ااران بمزرهان 

 مستيبل اليراب.الالوزائي و اتم إنتاهزا بشكل مكثف في 

ل ولنة و بأا ي عاملنة أكثنر منن أربعمائنة شنخر و ترهنع أن تخطنع خطنعا بسنيطة فني مجنال اسنتيال االکترونيک افزار آزما تتمت  شركة 

كزربا  ة لع ادات المستخ ميزا الراغبين و الخاقين و أاضا عبر الحصعل علی المعرفة التيوياكتفائزا الذاتي في مجال الصواعة عبر مساعي 

 .ا الكبيراالذكية و توميتزا و إنتاج كافة المع ات داخل ال ولة كما ترهع أن تساع  رواعة الكزربا  اتارانية في تحييق أه افز


