
 

 

 خدمات بازرسی فنی -3

 گازی و پتروشیمی بازرسی مواد نفتی، -1-3

از جمله نفت سفید، بنزین، )حمل و نقل و انبارش مواد نفتی  ، جاییبام خدمات متنوع بازرسی برای جای رهلشرکت بازرسی بین المل 

،  ، الکل ها ، افزودنی ها ، آمین ها اولفین ها ،همچون حالل ها )محصوالت پتروشیمی حمل و نقل گاز مایع و و  (قیرو ... ،روغن موتور 

 .نماید .ارائه می  ( راترکیبات آرماتیک و بنزن و ..

 خدمات:

  شده در خصوص کشتی ها، شناورها، مخازن ساحلی، انبار و واگن ها.بازرسی برای تعیین مقدار مواد بارگیری و یا تخلیه 

 بازرسی کشتی ها از نظر قابلیت بارگیری. 

 مواد انبارش شده بازرسی کنترل هدر رفتگی. 

 از انواع مواد مرتبط با صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی نمونه برداری 

 پتروشیمی و یا آزمایشگاه های همکار  شرکت ملی گاز و نفت و نظارت بر آزمایشات )کلیه آزمایشات در آزمایشگاه های وزارت

 معتبر انجام می شود(

  در خطوط لولهانواع مواد کنترل و نظارت به هنگام انتقال 

  چاهیسر بازرسی فنی تجهیزات حفاری 

  خطوط لولهدررانی  پیگبازرسی فنی بررسی پوشش خطوط لوله و 

 کنترل کیفی محصوالت پتروشیمی و نفتی 

 بازرسی تجهیزات مورد نیاز ایستگاه های تقویت فشار 

 ( بازرسی فنی ایستگاه های توزیع گاز فشرده طبیعیCNG- Station) 

 بازرسی فنی مواد اولیه مورد نیاز منابع نفت و گاز و پتروشیمی 

 بازرسی فنی تجهیزات اکتشاف منابع نفت و گاز 

  پتروشیمیبازرس حین سرویس تجهیزات پاالیشگاهی، نیروگاهی و 

 مجتمع های پتروشیمی و پاالیشگاهی انواع واحدهای  یبازرسی حین تعمیرات اساس 

  دستگاه ها پس از نصباز بازرسی دوره ای 

   بازرسی پروژه هایOff shore   وOn shore 

 بازرسی کاالهای وارداتی و صادراتی -2-3

 و صادراتی و داخلی کاالهای از برداری نمونه و بازرسی ی زمینه در بازرسی پروانه دارای   رهامالمللی  بین بازرسی شرکت

 می باشد. ایران استاندارد ملی سازمان از وارداتی کاالهای از برداری نمونه



 

 

 حمل از قبل بازرسی (PSI) : 

 قبل از حمل بایست می اعتباری اسناد موضوع وارداتی کاالهای کلیه ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک الزام به توجه با

 بسته حین در و شروع بندی بسته زمان از است ممکن بازرسی. گیرند قرار ارزیابی و بازرسی مورد بازرسی های شرکت توسط

 .یابد ادامه مقصد به حمل برای بارگیریتا  بندی

 کشور در گمرکات تمامی در قادر به انجام این بازرسی ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک امین بازرس عنوان به این شرکت

 .باشد می مبدا

  گواهی انطباق کاال(COI) : 

 بازرسی گواهی الزام به ارایه،  کشور گمرکات از اجباری استاندارد اترمقر مشمول وارداتی کاالهایکلیه  ترخیص جهت

(CERTIFICATE OF INSPECTION)   این صدور برای می باشد .به اداره استاندارد مستقر در گمرک مربوطه 

 حالت زیر امکانپذیر می باشد: 2این بازرسی در  .گیرد قرار و تست بازرسی مورد وارداتی کاالی باید گواهی

 بازرسی های شرکت از یکی توسط( کاال حمل از قبل) مبدا در کاال ارزیابی جهت حمل از پیش بازرسی :مبدا در بازرسی-1

 از پس بازرسی شرکت. شود می انجام نظر، مورد محموله بازرسی با متناسب فعالیت دامنه و حوزه در شده صالحیت تایید

 به نسبت قبول قابل المللی بین و ملی های استاندارد در مندرج الزامات کلیه رعایت با و کننده وارد طرف از اسناد دریافت

( COI) بازرسی گواهینامه صدوره اقدام و در صورت مطابقت نتایج تست با استاندارد مربوطه اقدام بنمونه برداری و تست کاال 

 .نماید می

 برای نمونه و شده انجام مقصد در برداری نمونه باشد، نشده انجام مبدا در کاال بازرسی که صورتی در  :مقصد در بازرسی-2

 نظر مورد های استاندارد  با کاال انطباق صورت در و گردد می ارسال ایران استاندارد ملی سازمان همکار های آزمایشگاه از یکی

 .وجود خواهد داشت (COI نامه بازرسی )امکان صدور گواهی

  : خدمات

 معادن و کارخانجات ها، انبار در حمل از قبل بازرسی 

 نگهداری محل و انبارها ظاهری بازرسی 

 (کشور از خارج و داخل)  انبارها و بنادر در وتخلیه بارگیری بر نظارت 

 کاال وزن تایید و بررسی 



 

 

 مرتبط های استاندارد اساس بر برداری نمونه 

 کاال گذاری عالمت و بندی بسته وضعیت بازرسی 

 ها کامیون و واگن کشتی، از تخلیه هنگام بنادر، در حمل حین کاال یتوضع بازرسی  

 کاالوارده بر خسارت بازرسی 

 

 صنعتیکاالهای -1-2-3

خدمات  انواعدر زمینه  بازرسی محصوالت صنعتی فعالیت چشمگیری داشته است. شرکت در طی دوره فعالیت خود این 

تجهیزات  ،تجهیزات مکانیکی، تجهیزات حفاری، تجهیزات الکتریکی، تجهیزات و دستگاه های ارتباطی در خصوص بازرسی 

اتصاالت وابزار آالت فنی و و صنایع تولیدی، لوله و  حمل و نقل، تجهیزات ساخت و تولید، تجهیزات و ماشین آالت صنعتی

 :می باشد به شرح زیرمهندسی 

 خدمات: 

  حضور در محل کارخانه جهت بررسی و ارائه گزارشات مرتبط با وضعیت تولید و عملیات کنترل کیفیت، نظارت بر

 انجام آزمایشات در کارخانه سازنده 

  های مرتبط با تولید ، بسته بندی ،  بررسی وضعیت بسته بندی و عالمت گذاری ،پیشرفت تولید اتگزارشارائه

 انبارش و حمل .

  رنکانتی-نظارت بر بارگیری و تثبیت کاال در کشتی 

  انواع ابزارآالت ، دستگاه ها و تجهیزات .بازرسی حین نصب و بعد از نصب 

 ن سازمانیانجام آزمایشات غیر مخرب و سایر آزمایشات با استفاده از آزمایشگاه های معتبر درون سازمانی و برو 

 کاالی مصرفی:  2-2-3

و با  ژیرمتالو شیمی، میکروبیولوژی، و غذایی مواد مجهز های آزمایشگاه یهمکار با بین المللی رهام بازرسی شرکت 

 زیر فعالیت می نماید:بازرسی از کاالهای در زمینه بکارگیری نیروی انسانی مجرب، 

و  مانبازی ها، کامپیوتر ، سرور تلفن، لوازم خانگی، غذاهای فرآوری شده، مبلمنسوجات و کفش، دارو ولوازم بهداشتی، اسباب 

 یمحصوالت چوبی، محصوالت الکترونیکی، ظروف شیشه ایی و سرامیک، قطعات یدکی، کاغذ و سلولز



 

 

 خدمات:

 ارزیابی کارخانه 

 انواع کاالها بازرسی قبل از حمل 

 مواد و محصوالت بازرسی تولید اولیه 

 مواد و محصوالت تولید بازرسی حین 

 مواد و محصوالت بازرسی تولید نهایی 

 نظارت بر بارگیری و تخلیه 

 بازرسی در مقصد 

  مربوطه با استانداردکاال انطباق گواهی 

 پروفرما تایید قیمت 

 موتورسیکلت و قطعات مرتبط و صنایع خودروسازی بازرسی  -11-3

 تردد مجوز بتوانند اینکه برای  که تاکنون موفق به اخذ تائیدیه نوع خودرو نشده باشند تولیدی و وارداتیهمه خودرو هایی 

 .نمایند اقدام  خودرو نوع تائیدیه اخذ به نسبت  باشند باید داشته را درکشور

آن هدف از تایید نوع خودرو، حصول اطمینان از رعایت ویژگی های ایمنی، زیست محیطی و عملکردی در طراحی و ساخت 

 می باشد.

  :یعنی  تائید نوع خودرو

 .های تولیدی از یک طرح ،بر اساس الزامات و استانداردهای تعیین شده تأیید نمونه

  .است الزامی  دریافت گواهی بازرسی ) خودرو ( در هنگام ترخیص برای انواع خودرو های وارداتی و صادراتی

 

  :یعنی  موتورسیکلت  نوع تائید

تمامی ایران  استاندارد ملی سازمان  گانه 21 و 27 ، 71 اجباری  نوع موتورسیکلت براساس استانداردهایبررسی مدارک یک 

 سوی از که را موتورسیکلت اجباری ملی استانداردهای باید برسند، تولید مرحله به آنکه از قبل نیز،  مدل های موتورسیکلت

 باشند. نوع تاییدو دارای  نموده رعایت است، الزامی و گردیده تدوین ایران استاندارد ملی سازمان

 مواد معدنی و فلزی بازرسی  -4-3

مواد تعیین کیفیت ، آنالیز و ترکیب انواع بین المللی رهام در زمینه ی  بازرسی بخش بازرسی مواد معدنی و فلزی شرکت

 کارفرمایان خود می باشد.  قادر به همکاری بامعدنی و فلزات 



 

 

: ذغال سنگ، سنگ های معدنی مثل آهن، کرومیت و منگنز)بصورت خاکه و کلوخه(، سرب و عبارتند از اقالم مورد بازرسی

گچ، مصالح ساختمانی، کودهای شیمیایی، فرو آلیاژ ها،  ،انتره های غیر آهنی و آهنی، سیمان، نمکتروی، مس و طال، کنس

 فلزات و قراضه ها ی آهنی و غیر آهنی. 

 خدمات:

 م هنگام تحویل از کارخانهبازرسی ظاهری اقال 

 درپوش انبارها و نظارت بر بارگیری شامل بازرسی انبارهای کشتی 

 بازرسی وضعیت کاال هنگام تخلیه از کشتی، واگن ها و کامیون ها 

  کاالوارده بر بازرسی خسارت 

 کاال بازرسی ظاهری انبارها و محل نگهداری 

 بررسی و تایید وزن کاال 

  استاندارد مرتبطنمونه برداری براساس 

 بازرسی وضعیت بسته بندی و عالمت گذاری کاال 

  صنایع سیمان 

 بازرسی خط تولید مواد خام، انواع سنگ شکن ها و خطوط انتقال مواد 

 بازرسی غبارگیرها و فیلترها ،سیلوها ، کوره های پخت و آماده سازی 

 (مستقل بازرسی تجهیزات آزمایشگاهی و آنالیز مواد )نصب شده بر روی خط و 

 بازرسی قطعات یدکی موردنیاز خطوط تولید 

  بازرسی سیستم های ابزار دقیق، تابلو هایHV  وLV سیستم های مانیتورینگ و تبادل اطالعات کنترلی و مرکزی، سیستم ،

 های جانبی، پست های تامین نیروی برق، بازرسی سیستم های نمونه برداری کلینکر

 ه مواد و ریکالیمر، بسته بندی ، ذخیرریبازرسی سیستم های بارگی 

 

 صنایع ذوب آهن و فوالدبازرسی  -3-3

به  در موارد مختلف قابل ارائه بازرسی  خدمات   ،نایع ذوب آهن و فوالد نهایی  ص تبا توجه به اهمیت بسیار باالی محصوال

  می باشد. شرح زیر

 خدمات:



 

 

  بازرسی قبل از حمل تجهیزات و مواد اولیه 

  تولید کنترل کیفی و کمی تجهیزات و ماشین آالت 

  مشعل کوره های خط تولید تجهیزات بازرسی 

 بازرسی انباشت، برداشت و انتقال مواد. 

 

 

 جرثقیل و لیفتراک بازرسی  -12-3

بازرسی فنی جرثقیل و لیفتراک به جهت اطمینان از ایمنی تجهیزات و انطباق با الزامات قانونی باید بصورت منظم انجام شود. 

و گواهینامه مربوطه بررسی های الزم را نموده  با بازرسی از جرثقیل و لیفتراک در مورد وضعیت بهینه تجهیزات  شرکت این 

 را صادر می نماید.

 خدمات:

 ی فنی قطعات مکانیکی و هیدرولیکیبازرس 

 تعیین وضعیت قطعات بحرانی 

  نظارت بر کمیت و کیفیت انجام تعمیرات اساسی موتور و اجزای قابل تعمیر 

  نظارت بر رنگ آمیزی قطعات 

 بازرسی و تایید حفاظ های ایمن باالبر و شمع کوب 

  بازرسی و تایید کلید های قطع و وصل و راه اندازی دستگاه ها 

 ازرسی تایید سیستم های برقی و ابزار دقیق ب 

 بازرسی و تایید قابلیت های بازدارنده و راه انداز 

  و صدور گواهینامه بازرسی در صورت تایید باربرداریارزیابی نهایی حداکثر ظرفیت مجاز 

 : راهسازی و کشاورزی آالت ماشین -13-3

 خدمات:



 

 

 گریدر، لودر، مکانیکی، بیل نظیر داتیارو و داخل ساخت کشاورزی و راهسازی آالت ماشین نوع تایید و فنی بازرسی انجام

 .... و غلطک

 .....و کمباین تراکتور،:  شامل کشاورزی و راهسازی خاص آالت ماشین نوع تایید و فنی بازرسی انجام

 (COP)تولید  تطابق به مربوط امور کلیه انجام

 حین ساخت و نصببازرسی  -5-3

 استاندارد با دستگاه مطابقت از اطمینان آن انجام از هدف و گیرد می انجام تجهیزات روی بر سازنده کارخانه در  ساخت حین بازرسی

 مجرب کادری بودن دارا و بازرسی صالحیت های گواهینامه به اتکا با رهام المللی بینبازرسی  شرکت راستا همین در. باشد می نظر مورد

 مشتریان و کارفرمایان به را مشتمل تجهیزات و کاال ساختمربوط به  بازرسی خدمات ،خارجی و داخلی نمایندگان گسترده ی شبکه و

 .نماید می عرضه

 :خدمات

 حمل، از قبل بازرسی 

 مدارک، کنترل بازرسی  

 ابعادی، و ظاهری بازرسی 

 کیفیت، کنترل و بازرسی طرح تدوین و طراحی  

 کیفیت، طرح تایید و نظر اظهار و بررسی 

 مواد، کیفیت کنترل بازرسی  

 مصرفی متریال فنی بازرسی 

 مخرب غیر ی ها آزمون تایید. 

 بازرسی حین بهره برداری:  -6-3

 شرکت بازرسی حین بهره برداری محسوب می شود. ،یکی از خدمات موثر و  کم هزینه در پشتیبانی از تولید مستمر و پایدار

بازرسی، تایید عملکرد و تجزیه و تحلیل ، در راستای افزایش اثر بخشی عملیات نگهداری و تعمیرات  بین المللی رهامبازرسی 

ستاندارد های پیشگیرانه علل خرابی برای به حداکثر رساندن بهره وری و کاهش خرابی پرهزینه مطابق با الزامات قانونی و ا

 می کند.به کارفرمایان خود ارائه  این خدمت را ی و بین المللیمل

 خدمات:



 

 

  برداری نظارت بر حسن اجرای عملیات تعمیرات اساسی تجهیزات و واحد های تحت بهره 

  ،بازرسی عملی و فنی ادواری از تجهیزات دوار، ثابت، برقی و ابزار دقیق، سازه های فلزی و بتونی مطابق با رویه ها

 بین المللیتوصیه های سازندگان تجهیزات و الزامات استاندارد های ملی و 

  تولید و صدور دستور کارهای تعمیراتی توقفتجزیه و تحلیل علل خرابی و 

 .پایش وضعیت و انجام آزمون های غیر مخرب مورد نیاز ترموگرافی؛ آنالیز ارتعاشات، آنالیز روغن و ضخامت سنجی 

 

 

 NDTبازرسی فنی جوش و -1-3

 حین ، قبل مختلف مراحل در بازرسی به  گرفته انجام قطعات اتصال جهت آنها روی بر جوشکاری که مختلف محصوالت

 اطمینان از زیادی حدود تا تواند این زمینه میدر  بین المللی رهامبازرسی شرکت . دارند نیاز ساخت از بعد همینطور و ساخت

 ارائه نماید.  را به کارفرما  تولیدی محصول بر رویجوش فرآیند و با کیفیت  خطر بدون  انجام

 مراحل در جوشکاری بر موثر عوامل کلیه باید طرح نیازمندیهای با آن مطابقت و جوش مرغوبیت از اطمینان حصول برای

 .گیرد قرار بررسی مورد اجرا مختلف

به جهت کاهش و از بین بردن عیوب جوش الزم می  جوشکاری کار مقدمات کردن آماده منظور به جوشکاری از قبل بازرسی

 .باشد

 .باشد می چشمی روش به بازرسی جوش، کنترل و بازرسی های روش از یکی

 .کند جلوگیری جوشکاری در معمول عیوب از درصد ۰۸ تا ۰۸ پیدایش از تواند می مسئوالنه چشمی بازرسی برنامه یک اعمال

 ؛ باشد می زیر اقدامات شامل جوش بازرسی از نوع این

 ؛ جوشکاری از قبل

 فنی مشخصات و ها نقشه دقیق مطالعه 

 مرتبط اجرایی استانداردهای براساس بازرسی 

 پایه فلز بازرسی 

 جوشکاری مصرفی مواد بازرسی 



 

 

 جوشکاری تجهیزات بررسی 

 اپراتورها و جوشکارها صالحیت تایید آزمون 

 جوشکاری؛ حین در بازرسی

 جوش های پاس توالی و ترتیب بازرسی 

 جوشکاری؛ اتمام از بعد جوش بازرسی 

 ها نقشه با مطابق جوش اندازه و ابعاد بازرسی 

 ها ناپیوستگی وجود لحاظ از جوش ظاهر بازرسی 

 پذیرش استاندارد با مطابق ها ناپیوستگی اندازه کنترل و بازرسی 

 و مخرب غیر آزمایش نوع و باشد مشخص جوش پذیرش معیار یا پذیرش استاندارد است الزم جوشکاری، کیفیت ارزیابی برای

  .کند ارزیابی و تفسیر را شده انجام های بازرسی و ها آزمایش نتایج بایستی بازرس. شود تعیین آزمایش میزان

 (Asset Integrity Management) دارایی های فیزیکی یکپارچگی مدیریت -11-3

 همچنین و کار برای مناسب شرایط در فیزیکی های دارایی حفظ و برقراری( AIM) دارایی یکپارچگی مدیریت از منظور

 .باشد می هزینه حداقل و ایمن مطمئن، عملکرد با ها آن مفید عمر افزایش

. هاست آن تحلیل و ها داده از باالیی حجم سازی ذخیره و گردآوری به ملزم دارایی یکپارچگی مدیریت برنامه یک اجرای

 کاغذ، و چوب شیمیایی، و تولیدی نیروگاهی، پتروشیمی، گاز نفت های زمینه در تجربه باال با رهام المللی بینبازرسی  شرکت

می  در این زمینه  خود مشتریان پشتیبان بهترین جهان سراسر در ساختمان فلزی های سازه نصب و ساخت و فاضالب و آب

 باشد .

 دارایی یکپارچگی مدیریت و برنامه برقراری مزایای: 

 و ایمنی افزایش -تجهیزات کارایی مدیریت بهبود واحد، آوری سود و راندمان عملیات، بهبود پرسنل، تخصص و دانش افزایش

. پرسنل کارایی و ایمنی افزایش و ها هزینه در جویی صرفه افزایش – تجهیزات وضعیت از اطالعات افزایش مخاطرات، کاهش

 مدیریت مستندات، مدیریت ،ات اتالف مدیریت ، دارایی مدیریت ، کیفیت یترمدی: شامل دارایی یکپارچگی مدیریت مجموعه

 .می باشد انرژی مدیریت و شغلی بهداشت و ایمنی زیست محیط

 :بازرسی صنایع سد و نیروگاه حرارتی آبی ،گازی  -7-3



 

 

ی رهام خدمات متعدد بازرسی حین ساخت و قبل از انتقال تجهیزات مربوط به انواع نیروگاه لشرکت بازرسی بین المل

 منابع تولید برق مانند نیروگاه های بادی، خورشیدی و ...  را ارائه می دهد.های حرارتی، آبی و گازی و سایر 

 خدمات:

  انواع ژنراتورها و موتورهابازرسی 

  برج های انتقال نیروبازرسی 

  قطعات یدکی راه اندازی نیروگاهیبازرسی 

  سازه های فوالدی و زیر ساختبازرسی 

  انواع دیزل هابازرسی 

  دقیق و کنترلی، سیستم های  ابزارگ و تجهیزات سوئیچ یارد، سیستم های سیستم های سوئیچینبازرسی

 UPSکنترل دیسپاچینگ و شبکه، تجهیزات پست ها، توزیع قدرت،

  رسانی، مخازن تحت فشار،  بویلرها، خنک کننده ها و سیستم تجهیزات شامل اطفاء حریق، پمپ آببازرسی

 کولینگ تاورها و تاسیسات مربوطه

  تامین سوخت مخازنسیستم بازرسی 

 

 بازرسی دریایی -8-3

شعب در بنادر فعال انواع  بهره مندی از  زموده و آداشتن بازرسان خبره و کاردر اختیار ی رهام با لشرکت بازرسی بین المل

 .رائه می دهدا در این زمینه خدمات بازرسی متعددی رامی تواند کشور، 

 خدمات:

 حجم یا وزن کمیت بازرسی(Draft Survey – Ullage Survey ) 

 کشتی سوخت مقدار بازرسی  

 اجاره پایان و آغاز در کشتی وضعیت بازرسی (On/Off Hire Survey ) 

 کشتی انبارهای درب بازرسی  

 کشی تسمه بازرسی (Lashing & Securing Survey ) 

 ها کشتی بار انتقال تجهیزات وضعیت بازرسی  

 دریایی کانتینرهای وضعیت بازرسی و دریایی حمل در کاال وضعیت بازرسی  

 وارده به کاال خسارت بازرسی  



 

 

 های کلوپ و بیمه های شرکت نیاز مورد های بازرسی و دریا آب آلودگی بررسیP&I  

 گوگرد و ای کیسه کاالهای بکارگیری برای آمادگی از اطمینان و کشتی های انبار بازرسی  

 اند کرده سازی سبک که بری فله های کشتی در بازیابی زاویه و گشتاور و ثقل مرکز محاسبه . 

 فروش برای کشتی شرایط گزارش و بازرسی 

 : (Draft Survey) سروی درفت

 رداتی و صادراتی با توجه به دستورالعمل گمرک ایران توسط درفت سروی تعیین وزن می گردد.امحموله های فله و

و بعد از بارگیری ، شامل تعیین مقدار سوخت، مقدار آب بررسی و انجام محاسبات جهت تعیین وزن دقیق کشتی قبل 

 آشامیدنی، مقدار آب تعادل و یا هر وزن قابل تغییر در روی کشتی است.

سروی، بازرگانان مارا از مقدار وزنی محموله های  درفتبا فعالیت متعدد در این زمینه و ارائه گزارش های کامل  رهامشرکت 

 .نمایدرداتی و صادراتی مطلع می او

 ( :Allege Survey) آلج سروی

صورت گرفته و اندازه گیری ارتفاع مایع موجود در مخازن  رهامحجم سوخت در مخازن کشتی توسط کارشناسان تعیین 

انجام می شود و حجم مایع موجود با توجه به  MMCیا   UTIویا دستگاه   SOUNDING TAPکشتی با استفاده از 

 ارتفاع اندازه گیری شده از جدول کالیبراسیون استخراج می گردد.

 و ارگانیک GAPبازرسی صنایع غذایی، کشاورزی و صدور گواهی  -11-3

باتجربه و آموزش دیده خدمات بازرسی و نمونه برداری محصوالت کشاورزی را توسط بازرسان بازرسی بین المللی رهام  شرکت

 نماید ارائه می GAFTA; FOSFA; IFIA در چارچوب استانداردهای شناخته شده جهانی مانند

 :از عبارتند زمینه این در بازرسی مورد اقالم

 غیره و سبوس و آرد ذرت، ، جو ، گندم ، برنج:  غالت

 غیره و فرنگی نخود ، عدس و لوبیا: حبوبات

 سبزی و میوه انواع

 روغنی های دانه و چرب اسیدهای حیوانی، روغن گیاهی، های روغن



 

 

 شکرخام ، وشکر قند

 غیره و قهوه و کاکائو و چای

 آماده غذاهای و کمپوت و کنسرو انواع

 غیره و گازدار های نوشابه آبمیوه، ای، میوه نوشیدنی انواع

 شکالت و شیرینی ، خشکبار

 آن های فرآورده و گوشت

 لبنی های فرآورده و شیر

 :خدمات

 بارگیری و انبارها بازرسی 

 نمونه سازی وآماده برداری نمونه 

 معتبر آزمایشگاههای از استفاده با آزمایشگاهی خدمات 

 بارگیری از قبل کشتی انبارهای بازرسی 

 تمیزی نظر از مخازن بازرسی 

 یهخلت و بارگیری بر نظارت 

 کمی کنترل و انبارها پلمپ 

 سروی درفت (جامدات - فله های محموله کمیت تعیین()Draft Survey) 

 سروی آلیج  (مایعات - فله های محموله کمیت تعیین()Allege Survey) 

  گواهیGAP :و ارگانیک 

 .رود می شمار به جهانیان بزرگ های دغدغه از یکی شیمیایی کودهای و سموم از رویه بی ی استفاده با کشاورزی محصوالت تولید امروزه

 ایران صالحیت تایید مرکز از صالحیت تایید دارای کشاورزی متخصصین و کارشناسان از جمعی حضور با رهام المللی بین بازرسی شرکت

 محصوالت ملی استاندارد و 77۸۸۸ ایران ارگانیک کشاورزی محصوالت ملی استاندارد براساسو  ISO/IEC 17020 استاندارد با منطبق

GAP 78۰۰7  ، و انیکگار کشاورزی توسعه در موثری و مهم نقش GAP باشد می دارا را کشور در. 

 : فاهدا



 

 

 صادر و تولیدکنندگان برای خارجی و داخلی بازارهای در ارگانیک محصوالت عرضه راستای در تجاری های فرصت ایجاد 

 کارکنان صالحیت انطباق و آگاهی سطح ارتقا المللی، بین و ملی استانداردهای اساس بر کشاورزی محصوالت کنندگان

  الگو استانداردهای الزامات و بازرسی نیازهای با متناسب

 فرآورده جای به ارگانیک غیر های فرآورده ارائه برابر در ارگانیک محصوالت تولیدکنندگان از حمایت و رضایتمندی افزایش 

 ارگانیک های

 ارگانیک محصوالت درباره غیرمستند ادعاهای و بازار در تقلب برابر در ارگانیک محصوالت کنندگان مصرف از حمایت . 

 فرایند سازی بهینه راستای در جهادکشاورزی وزارت و استاندارد ملی سازمان جمله از ذیصالح مراجع با همیاری و همگامی 

 .ایران در ارگانیک کشاورزی توسعه و گواهی و بازرسی

 

 

  CNG جایگاه و CNG مخازن و سوز دوگانه های خودرو فنی بازرسی -14-3

 جایگاهو  CNG مخازن و سوز دوگانه های خودرو فنی بازرسی صالحیت تایید های و گواهینامه قانونی های مجوز اخذ با شرکتاین 

CNG مختلفی را ارایه می نماید. خدمات کارفرمایان و متقاضی های شرکت به ایران صالحیت تایید ملی مرکز از 

 خدمات :

 مخازن سالمت گواهینامه ارائه CNG شماره به ایران ملی استاندارد اساس بر تایید صورت در ISIRI9426 

 مخازن کامپوزیتی( 8الی 2 نوع مخازن تعمیرات انجام بر نظارت ( 

 الکتروسونیک تست جمله از مکمل های تست انجام نیاز صورت در فشار تست انجام بر نظارت  

 : قبیل از ISIRI 6792و   ISIRI 9426 ایران ملی استاندارد براساس 8 الی 7 تیپ CNG مخازن انواع بازرسی خدمات ارائه

 تجهیزات و شیرآالت بررسی و کنترل مخازن، دو سطح و یک سطح های بازرسی انجام  

  قبیل از مخارن روی به شده نصب ایمنیسیستمهای PRD ایمنی فیوزهای  سایر و 

 مخازن بدنه روی بر گرفته صورت ، ترک، بریدگی، سایش و...خوردگی میزان بررسی 

  ( از قبیل آزمونهای تکمیلی التراسونیک، هیدرواستاتیک7نظارت بر انجام آزمون مخازن فوالدی )تیپ 

 : قبیل از ایران ملی استاندارد براساس CNG های جایگاه بازرسی خدمات ارائه

 های جایگاه ساخت بر نظارت CNG های جایگاه تجهیزات کلیه نصب و CNG عمرانی عملیات صحیح اجرای بر نظارت قبیل از 

 شده نصب تجهیزات صحیح عملکرد بر نظارت فوندانسیون اجرای و سازی محوطه و ریزی بتون و



 

 

 آن صحیح اجرای بر نظارت و ارتینگ سیستم بررسی  

 (ساخت حین بازرسی قبیل از)  تجهیزات ساخت بر نظارت 

 : گردشگری -18-3

 سنجی امکان نیز و شود می محسوب کامل زیستی تنوع از مند بهره کشور 5 از یکی جغرافیایی تنوع از برخورداری دلیل به ایران کشور

 در خوب اقتصادی منبع یک گردشگری که است آن ی دهنده نشان ما کشور در گذاری سرمایه قابل اکوتوریسمی های جاذبه از کدام هر

 .است خود حال به شده رها البته و خاورمیانه

 خدمات :

 بازاریابی تحقیقات 

 ها سیستم استقرار و مشاوره 

 آموزش تخصصی خدمات ارائه 

 گردشگری و خدماتی های مجموعه و ها هتل خدمات از مشتریان رضایت میزان ارزیابی 

 خدماتی های بخش از یک هر بندی رتبه و عملکرد ارزیابی  

 شود می خدمات از مشتریان نارضایتی موجب که عواملی و علل یابی ریشه 

 گردشگردی تفریحی خدمات فروش تلفنی بازاریابی 

 

17-3-PVO 

انجام بررسی اصالت فروشنده به بررسی ماهیت و توانمندی های تولید کنندگان/ فروشندگان از طریق بررسی مستندات و 

انجام می پذیرد. از طرفی و..... آن ها  ظرفیت تولید ،گردش مالی سالیانه ،ق کاری و رزومه و گواهینامه های تعداد کارکنانبسوا

اص ارز و عملیاتی فرمای تجهیزات پروژه های بزرگ صنعتی و خطوط تولید وارداتی قبل از اختصوبانکی، پر نامه براساس آئین

شرکت با دانش کافی در این زمینه آماده انجام خدمت به مشتریان می  این.می گیرندارزش مورد تایید قرار  شدن از لحاظ

باشد. خدمات قابل ارائه از طریق اخذ استعالمات از فروشندگان و تولید کنندگان کاالهای دارای مشخصات فنی مشابه می 

 باشد.

 

 



 

 

 ریسکبازرسی بر مبنای  -15-3

تجزیه و تحلیل آماری اطالعات است که از عملیات بهره برداری، نگهداری و بازرسی بر مبنای ریسک روش نوینی مبتنی بر جمع آوری، 

 تعمیرات، بازرسی فنی و پایش وضعیت که میزان ریسک حاکم بر واحدهای عملیاتی تجهیزات، خطوط لوله را محاسبه و تعیین می کند.

فزایش اثر بخشی و کارائی آن ها و به طبع آن افزایش تا بر این اساس طرح ها و برنامه های نگهداری و تعمیرات بازرسی فنی با هدف ا

 ایمنی و شرایط مطمئن تولید در راستای اقتصادی نمودن آن ها محقق کردند.

 خدمات استقرار نظام بازرسی بر مبنای ریسک:

ت استقرار بازرسی بر بین المللی رهام با داشتن کارشناسان با تجربه در زمینه خوردگی و تجهیزات و خطوط لوله خدمابازرسی شرکت 

مبنای ریسک خود را جهت تجهیزات و خطوط لوله تحت فشار و با توجه به فرآیندها، مواد، دماها و فشارهای متفاوت طبق الزامات 

 بر طبق خدمات ذیل به کارفرمایان و مشتریان خود ارائه می نماید. -3ASME PCCو API  ،5۰7 API ۰5۸استاندارهای 

 PFDو  P&ID. طراحی بخش های خوردگی و مدارهای خوردگی بر روی نقشه های 7

 . برنامه ریزی تشکیل، تجهیز و ایجاد کار گروه مدیریت ریسک2

 . شناسائی و تخصیص مکانیزیم تخریب قابل رخداد به تجهیزات و خطوط لوله3

 . محاسبه احتمال از کار افتادگی تجهیزات و خطوط لوله8

 ترسیم ماتریس ریسک تجهیزات، خطوط لوله و واحدهای عملیاتی. تبیین و 5

 . شناسایی و جلوگیری از بروز دالیل توقفات تولید برنامه ریزی نشده و افزایش زمان در سرویس بودن واحدهای عملیاتی6

 نگهداشت . استاندارد سازی دستورالعمل ها و رویه های اجرایی عملیات پشتیبانی از تولید حاوی بازرسی فنی و1

 . اولویت بندی واحدها، تجهیزات و خطوط لوله براساس ریسک۰

 .تدوین طرح ها و برنامه ریزی عملیات بازرسی فنی)تعیین بازه های زمانی بر مبنای ریسک( ۰

 . مستندسازی و بروز رسانی کلیه اسناد و مدارک7۸

 ه ها و اطالعات مورد نیاز. طراحی و استقرار سامانه بانک اطالعاتی جهت بارگذاری کلیه داد77

 . هدفمند سازی و عملیاتی نمودن برنامه و بودجه های عملیات پشتیبانی از تولید شامل بازرسی فنی و تعمیر72

 . مدیرین بهینه توقفات برنامه ریزی شده و کاهش توقفات برنامه ریزی نشده73

 

 مزایای استقرار نظام بانکی بر مبنای ریسک:

 (Safetyمنی عملیات بازرسی ). افزایش میزان ای7

 (Reliability. افزایش میزان قابلیت اطمینان از واحدها و تجهیزات عملیاتی)2

 . کاهش هزینه های عملیات بازرسی فنی3

 . طرح ریزی و برنامه ریزی اقدامات اصالحی و بازدارنده با هدف کاهش میزان ریسک8



 

 

 بازرسی فنی و نگهداشت و تعمیرات  . افرایش کارایی و اثر بخشی طرح و برنامه ها ی5

یکی از راهبردهای کلیدی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می باشد، در راستای حداکثر نمودن ارزش  (Productivityبهره وری )

 افزده محصوالت و به دنبال آن ایجاد ارزش بلند مدت برای ذینفعان و سهام داران است.

 ف استراتژیک بعنوان چهارچوب کلی طرح ها و برنامه های اجرایی که باید لحاظ شود:دو محور اصلی جهت دستیابی به هد

 . بهبود ساختار هزینه ها7

 . افزایش میزان بکار گیری دارائیها جهت بهره وری2

وابسته به کیفیت هزینه های تولید و بهره وری بطور کلی مشخص و ثابت می باشد اما هزینه های نگهداری و تعمییرات بسیار متغییر و 

 خدمات و نحوه اعمال مدیریت عملیات و تعمییرات متفاوت خواهد بود.

 شاخص های مهم طبق استاندارد ها و کتب بین المللی در خصوص میزان دارائیها جهت بهره برداری:

 . قابلیت اطمینان7

 . قابلیت دسترسی2

 . قابیلت نگهداری و تعمیر3

 . ایمنی8

 بازرسی انرژی: -16-3

در بحث بهره وری و  موثرمدیریت هزینه ها بخصوص هزینه های مربوط به مصرف انرژی در فرایند تولید یکی از عوامل امروزه 

 .استسوداوری صنایع بزرگ بویژه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع انژی بر 

یزی انرژی برای ارزیابی الگوی مصرف انرژی در در فرایند ممخدماتی  شرکت بازرسی بین المللی رهام با داشتن کادری مجرب

فرایند ممیزی  بطور کلی  .ارائه می دهد ISO 50001سازی سیستم مدیریت انرژی مطابق با الزامات استاندارد  پیادهو چرخه تولید 

دیگر بیان . و یا به داجرا می شوکجا، چه زمانی، چرا و چگونه انرژی به مصرف رسیده است  مانندانرژی ، جهت پاسخ به سئواالتی 

ای  های انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه آوری این اطالعات برای شناسایی فرصتهای بهبود کارایی انرژی، کاهش هزینه جمع

سازی سیستم مدیریت انرژی از فرایند ممیزی انرژی در واحدهای صنعتی  سازی بعد از پیاده بمنظور تعیین اثربخشی اقدامات بهینه

 شود. ده میاستفا

 تولید اطالعات . برداشت7

 از مناسبی الگوی آمار این. باشد می تولید اطالعات و آمار آوری جمع صنعتی، واحد یک در انرژی بازرسی در گام مهمترین و اولین

 قرار مدنظر زیر موارد است الزم منظور این برای. گذارد می اختیار در فرآیند طول در محصول تولید و فرآوری اولیه، مواد ورود روند

 گیرد

 تولید فرایند شناسایی

 اولیه مواد مصرف میزان اطالعات تهیه

 مختلف واحدهای در متعدد محصوالت تولید میزان تعیین



 

 

 صنعتی واحد نهایی محصوالت تولید ومیزان مشخصات تعیین

 تولید ضایعات آمار تهیه

 انرژی مصرف اطالعات . برداشت2

 

 مصرفی سوخت و برق شامل واحد انرژی مصارف به مربوط اطالعات آوریجمع تولیدی، واحد یک انرژی بازرسی در مرحله بعدی

 :است ذیل شرح به گیردمی صورت بخش این در که اقداماتی کلی بطور. است

 

 توزیع نحوه و انرژی هایحامل نمودن مشخص

 انرژی اطالعات آوری جمع

 مجموعه برق تامین سیستم بررسی

 اطالعات سنجی . اعتبار3

 اعتبار شده آوری جمع اطالعات است الزم کارخانه، در انرژی مصرف میزان و تولید آمار به مربوط اطالعات آوری جمع از پس

 وضعیت و اطالعات نوع به باتوجه که دارد وجود متعددی متدهای و ابزارها منظور این برای گردند، گذاری صحه و شده سنجی

 .نمایند می اقدام اطالعات گذاری صحه به نسبت انرژی بازرسان صنعتی واحد

 

 استاندارد با تطابق و انرژی ویژه مصرف محاسبات . 8

 انجام به نسبت صنعتی، واحد هر در مصرف معیار استاندارد با مطابق انرژی بازرس قبل، مراحل فعالیتهای انجام از بعد نهایت در

 صنعتی واحد اختیار در را مربوطه گزارش و نماید می اقدام مصرف معیار ملی استاندارد با آن تطابق و انرژی ویژه مصرف محاسبات

 .دهد می قرار

 

 

 


