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معرفی شرکت
امروزه ارتقاء ایمنی ،کیفیت و حفاظت محیط زیست از اهمیت ویژهای در جوامع بشری برخوردار
است و یکی از ابزارهای مؤثر در این مسیر ،میتواند بهرهگیری از خدمات شرکتهای بازرسی باشد.
در این راستا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( )ISQIدر سال  1368با هدف ارائه خدمات
فنی ،مهندسی ،مشاورهای و تحقیقاتی جهت ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی و حمایت از حقوق
مصرفکنندگان ،تدوین استانداردهای مورد نیاز صنایع و نظارت بر حسن اجرای پروژهها و کیفیت
ارائه خدمات تأسیس شد .این شرکت با بیش از ربع قرن تجربه در حوزههای مختلف صنعتی و
برخورداری از سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت ایمنی ،بهداشت حرفهای و محیطزیست و

سال تأسیس1368 :
تعداد پرسنل713 :

همچنین اخذ تایید صالحیت از سوی مراجع ذیصالح نظیر وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان
ملی استاندارد ایران ،سازمان حفاظت محیطزیست ،سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان،
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شهرداری تهران و شرکت ملی گاز ایران موفق به بهرهگیری
از توان بالغ بر  700کارشناس متخصص و مجرب در داخل و خارج از کشور جهت ارائه خدمات در
زمینههای مختلف به مشتریان شده است.

پرسنل ستاد
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پرسنل پروژه

پیام مدیرعامل
به عنوان بزرگترین شرکت بازرسیکننده در ایران مفتخریم با بیش از  700کارشناس ،بازرس مجرب و پرسشگر در راه ارتقاء سطح
کیفیت و ایمنی جامعه فعالیت نماییم.
ارتقاء سطح کیفی زندگی شهروندان هدف تعالی سازمان ماست که همکاران ما در  ISQIرسیدن به آن را سرلوحه کار خود قرار
دادهاند .احترام به حقوق مشتریان ،توجه به خواستههای آنان و رعایت کلیه استانداردها و قوانین که به طور مستقیم و غیرمستقیم
برای حفظ و حراست از منافع ایشان ایجاد شده است ،به عنوان یک الزام عملی و اخالقی ،بزرگترین تعهد ما نسبت به جامعه است.
ما بر این باوریم که “کیفیت مسئولیت همه ماست” .بدین مفهوم که کلیه مدیران ،کارکنان ،بازرسین و محققان شرکت بازرسی
کیفیت و استاندارد ایران یک به یک به افزایش کیفیت زندگی تمام هموطنان تعهد داشته و رسالت اجتماعی خود را بهبود کیفیت
تمامی محصوالت و خدمات در سطح کشور میدانیم .به امید آن که بتوانیم در این راه قدمی هرچند کوچک برداریم.

اشکان گلپایگانی
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تأسیس بزرگترین مرکز تست آالیندگي خودرو

تاریخچه

بازرسي کاالهاي وارداتي و صادراتي
راهاندازي آزمایشگاه قطعات آسانسور
ارزشیابي کیفي تمامي خودروهاي ساخت داخل
تدوین الزامات و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو
اندازهگیري رضایت مشتریان و افتتاح واحد تحقیقات مشتري و بازار

آغاز فعالیت بازرسی تجهیزات تفریحی و شهربازی
شروع به فعالیت پروژههاي بازرسي نفت ،گاز و پتروشیمي
آغاز ارزیابی خدمات پس از فروش لوازم خانگي
بازرسی ماشینآالت راهسازي و ...
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تأسیس شرکت ISQI

بازرسی آسانسور در کشور

بازرسي تجهیزات صنعتي و دیگ بخار

تدوین استاندارد  ECEبرای تأیید نوع خودرو
شروع به کار فعالیت رسیدگی به شکایات مشتریان صنعت خودرو

آغاز فعالیت بازرسی ایستگاههای CNG

9

شروع فعالیت ارزیابی کیفیت خدمات صنعت ریلی

ارتقــاء اســتاندارد ســنجش آالیندگــی خــودرو بــه

تأیید صالحیت و شروع به کار رسمی مرکز تست جواهر و گوهرشناسی

ســطح EURO V

انعقاد قرارداد نظارت بر مراکز معاینه فني

ارتقاء اســتاندارد ســنجش آالیندگی موتورســیکلت

ارتقاء مرکز تست آالیندگی خودرو تا سطح یورو EURO IV

به ســطح EURO IV

9
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9

واگذاري شرکت به بخش خصوصي

عقــد تفاهمنامــه همــکاری مشــترک بــا شــرکتهای

افتتاح بزرگترین مرکز تماس کشور

خارجــی (SWISS APROVAL-TUV NORD-
خدمات مشتریان و تحقیقات بازار

)UTAC- ALTRAN- NAST- HCT

خدمات ISQI
خــودرو
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کــاال

صنعت

ارزیابی رضایت مشتریان صنعت خودرو

بازرسی وسایل تفریحی شهربازی و پارک بازی

بازرسی بانکی (صدورگواهینامه )IC ,PSI

آزمون و نظارت بر آاليندگي خودروهاي بنزيني و موتورسیکلت

بازرسی حین ساخت و ادواری آسانسور

بازرسی کاال در مبدأ و مقصد (صدورگواهینامه )COI

آزمون و نظارت بر سطح صداي خودرو و موتورسيكلت

بازرسی تجهیزات باالبر و لیفتراك

تأیید پروفرما

آزمون مصرف سوخت موتورهاي ديزلي

بازرسی نفت ،گاز و پتروشیمی

تأیید ارزش

ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو و نیرو محرکه

پروژههای در حال ساخت و بهرهبرداری TPA

بازرسي قطعات خودرو و آدیت فرآیند

بازرسی دیگهای بخار و مخازن تحت فشار

تأييد نوع و تطابق توليد خودرو و نیرو محرکه

بازرسی سازههای فلزی

ارزشیابی کیفی خودرو

انجام انواع آزمونهای مخرب و غیرمخرب ()NDT

تست پيمايش خودرو

انجام آزمون قطعات آسانسور

بازرسی ادواری جایگاه  CNGو خودروهای دوگانهسوز
رسیدگی به شکایات مشتریان صنعت خودرو
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مشـاوره و آمـوزش

بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

تحقیقات بازاریابی

کلینیک کسب و کار

معاینه فنی موتورخانهها

ارزیابی رضایت مشتریان

پیادهسازی سیستمهای مدیریت کیفیت

خدمات حوزه بهداشت ،ایمنی و محیطزیست

بازاریابی تلفنی فروش خدمات

ارزیابی و رتبهبندی سازمانهای خدمت محور

ممیزی و بهینهسازی مصرف انرژی

پیگیری مشتریان ()FU

ارتقاء خدمات و استانداردسازی آموزشی

اندازهگیری آالیندههای محیطزیستی

عارضهیابی علل و عوامل ریشهای نارضایتی مشتریان
ارزیابی رضایت کارکنان
ارزیابی خدمات
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نمایندگیهای فعال
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امارات

برزیل

هلنـــد

پوشش ارائه خدمات
خارج از کشور

کـره جنوبی

آلمـان

هنــد

آفریقای جنوبی

کانادا
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بازرسی وسایل تفریحی شهربازی و پارک بازی
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمیترین
شرکتهای بازرسی در ایران با کادری مجرب و متخصص فعالیت خود را از سال
 1380در زمینه بازرسی تجهیزات تفریحی آغاز نموده است.
ISQI

بازرسی ساخت ،نصب ،بهرهبرداری و ادواری (مراقبتی) کلیه تجهیزات شهربازی و
پارک بازی در تمامی ردهها (سبک ،نیمهسنگین و سنگین) شامل:
تجهیزات پارک بادی

سرسرههای آبی

تجهیزات زمینبازی و پارکبازی

بازرسی کابل راهها (تله کابینها و تله سیژها)
تجهیزات بدنسازی ثابت نصب شده در فضاهای عمومی
صدور مجوز ورود و ترخیص تمامی وسایل تفریحی (شهربازی ،سرسره آبی ،پارک
بادی ،پارک بازی ،تله کابین ،تله سیژ و  )...از گمرکات سراسر کشور
بررسی مدارک فنی و صدور گواهینامه انطباق آن با وسایل تفریحی (صدور )VOC
بازرسی فرآیند ساخت وسایل تفریحی در کشور سازنده (مبدا) و صدور گواهینامه
بازرسی (صدور )COI
آموزش مسئولین حوزه تجهیزات تفریحی اعم از مسئولین کنترل کیفیت ،ناظران
فنی ،سازندگان ،بهرهبرداران و اپراتوران
خدمات مشتریان و تحقیقات بازار

انجام آزمونهای غیر مخرب شامل  UT، MT، PTو  VTبر اساس سری الزامات
استانداردهای  AWSو  1554 AS/NZSو ...

آزمون تست صالحیت جوشکار بر اساس الزامات استانداردهای AWS ،1-287 EN :و 1554 AS/NZS
انجام بازرسی رنگ و پوشش سازههای فلزی تجهیزات شهربازی بر اساس استانداردهای  SSPCو NAC

شرکت بازرسی نمونه در حوزه بازرسی تجهیزات تفریحی
مسئولیت داشتن  4دوره دبیری کارگروه فنی استانداردسازی مراکز فنی
حضور در دو دوره از جلسات کمیته فنی بینالمللی استانداردسازی مرکز تفریحی
اولین شرکت تایید صالحیت شده در حوزههای:
بازرسی تجهیزات تفریحی شهربازی
تجهیزات زمینبازی و پارک بازی

تجهیزات بادی

سرسرههای آبی

تجهیزات بدنسازی ثابت نصب شده در فضاهای عمومی

تجهیزات تفریحی خارج از کشور
اولین شرکت تایید صالحیت شده در خصوص صدور مجوز خروج تجهیزات تفریحی از گمرکات سراسر کشور
اولین شرکت برگزارکننده همایش و دورههای آموزشی تجهیزات تفریحی
اولین شرکت حاضر در جلسات تدوین استاندارد بینالمللی حوزه تجهیزات تفریحی
اولین شرکت مشارکتکننده در تدوین و بازنگری استانداردهای تجهیزات تفریحی اعم از 8987
(الزامات تجهیزات شهربازی)( 6436 ،الزامات تجهیزات زمینبازی و سطوح آن)( 6437 ،الزامات سطوح
جذب ضربه)( 14238 ،الزامات سرسرههای آبی)( 11389 ،الزامات تجهیزات تفریحی بادی)8987-4 ،
(الزامات ترنهای هوایی) ،الزامات ترامپولین( 22151 ،الزامات مسیرهای طنابی) و ...
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بازرسي حین ساخت و ادواری آسانسور
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان اولین شرکت واجد صالحیت در زمینه
بازرسی آسانسور در داخل کشور از سال  1377تاکنون با تکیه بر تجارب و توان فنی
کارشناسان متخصص و مجرب خود توانسته است خدمات کیفی و ارزشمندی را در این
زمینه به جامعه ایران ارائه نماید.
بازرسی آسانسور در کل کشور
تهیه و تدوین استاندارد ملی آسانسورهای الالکتریکی ،از مرداد ماه سال  1377و اجرای مقررات
ویرایش اول وزارت صنایع در خصوص آسانسورهای الکتریکی
تدوین ویرایش دوم استاندارد و اجباری شدن اجرای آن برای ساختمانهای دارای جواز
سال  1380به بعد
آغاز بازرسیها بر مبنای تصویب نسخه ملی استاندارد در سال 1381و اجباری شدن اجرای
آن در خصوص ساختمانهایی که جواز آنها از سال  1382به بعد صادر شده است.
مشارکت در تدوین استاندارد آسانسورهای  ،Room lessاستاندارد آسانسورهای هیدرولیک
و بازنگری استاندارد ملی آسانسورهای الکتریکی و بسترسازی جهت اجرای کامل مقررات
هیدرولیکی
مشارکت در تدوین استاندارد آسانسورهای برقی و بدون موتورخانه و آسانسورهای هیدرولی
بازرسی بیش از  60.000دستگاه آسانسور در تهران وکرج و  17استان کشور از طریق
شعب استانی
خدمات مشتریان و تحقیقات بازار

انجام بازرسی ادواری بیش از  1000دستگاه آسانسور منصوبه در اماکن دولتی و خصوصی

بازرسي تجهیزات باالبر و لیفتراک
هر ساخت و ساز یا فعالیت صنعتی در ابعاد کوچک یا بزرگ نیازمند انتقال و جابجایی
تجهیزات ،مواد اولیه و محصوالت نهایی میباشد و این جابهجاییها با استفاده از تجهیزات
باربرداری میسر میگردد .با توجه به سیر پر سرعت صنعتی شدن ایران ،افزایش استفاده از
انواع تجهیزات باربرداری شامل انواع تاورکرین ،جرثقیل موبایل ،لیفتراک ،جرثقیل سقفی،
جرثقیل دروازهای ،باالبر و  ...به صورت روز افزون قابل مشاهده میباشد.
عالوه بر الزامات بازرسی فنی این تجهیزات در سیستمهای مدیریتی  OHSAS 18000و
 ،HSEتوجه ویژه کارفرمایان و صاحبان صنایع به مقوله ایمنی در کار نیز به خودی خود
باعث میشود که خدمات بازرسی فنی تجهیزات مورد استفاده در سایتها اهمیت و جایگاه
ویژهای پیدا کند.
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان یکی از پر سابقهترین شرکتهای خدمات
مهندسی دارای تایید صالحیت از سازمان ملی استاندارد ایران و شرکت ملی گاز جهت
بازرسی انواع تاورکرین ،جرثقیل موبایل ،لیفتراک ،جرثقیل سقفی ،جرثقیل دروازهای ،باالبر
و  ...میباشد.
این شرکت با بهرهگیری از کارشناسان زبده و متخصص و با تسلط بر استانداردهای ملی
و بینالمللی روز مورد استفاده مانند سری استانداردهای ،ASME B30 ،EN13000
استاندارد ملی  ISIRI 12532و  ...خدمات فنی با باالترین کیفیت در حوزه ایمنی و سالمت
تجهیزات را ارائه مینماید.
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بازرسی نفت ،گاز و پتروشیمی
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( )ISQIمجموعه کاملی از خدمات بازرسی فنی در صنایع مختلف علیاالخصوص در صنایع نفت و
گاز و پتروشیمی ،تجهیزات نیروگاهی و صنایع فوالدسازی را محور اصلی فعالیت خود قرار داده و در زمینه بازرسی فنی و کنترل کیفیت در
کلیه مراحل طراحی ،خرید ،ساخت ،نصب و بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات تجهیزات مرتبط با پروژههای صنعتی داخل و خارج از کشور
خدمات ارائه می نماید .این شرکت با بهرهگیری از نیروهای مجرب ،متخصص و متعهد و با دارا بودن تاییدیههای الزم از مراجع ذیربط (معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ،وزارت نفت ،شرکت ملی گاز ایران ،شرکت ملی نفت ایران ،وزارت نیرو ،سازمان ملی استاندارد
و  )...و با سابقه طوالنی در انجام بازرسی در زمینه کاال ،بازرسی حین تولید ،حین بهرهبرداری ،بازرسی در محل سایت و  ...مفتخر به ارائه
خدمات مورد نیاز به مشتریان محترم میباشد.
ارائه خدمات  TPAدر حوزه نفت ،گاز  ،پاالیش و پتروشیمی
بازرسی فنی حین ساخت ،قبل از حمل و بارگیری برای تجهیزات مربوط به صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
بازرسی و نظارت بر انجام پروژههای نفت ،گاز و پتروشیمی
بازرسی فنی تجهیزات حفاری و سرچاهی
بازرسی فنی و بررسی پوشش خطوط لوله و پیگ رانی خطوط لوله
کنترل کیفی محصوالت پتروشیمی
بازرسی تجهیزات مورد نیاز ایستگاههای تقویت فشار گاز
بازرسی فنی مواد اولیه مورد نیاز صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
بازرسی حین سرویس تجهیزات پاالیشگاهی ،نیروگاهی و پتروشیمی
بازرسی در حین تعمیرات اساسی واحدهای مجتمعهای پتروشیمی و پاالیشگاهی
بازرسی دورهای دستگاهها پس از نصب
خدمات مشتریان و تحقیقات بازار
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تصدیق قیمت پروفرما کنترل خوردگی و روشهای جلوگیری از خوردگی
بازرسی پروژههای  Onshoreو Offshore
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بازرسي دیگهای بخار و مخازن تحت فشار
این شرکت به عنوان اولین شرکت واجد صالحیت در زمینه بازرسی
دیگهای بخار ،آبداغ و آب گرم توانسته است از سال  1368تاکنون با
جذب و بهرهگیری از نیروی متخصص و توانمند ،خدمات کیفی و با ارزشی
در زمینههای مختلف از جمله تایید طراحی ،بازرسی حین ساخت و ادواری
دیگهای بخار ،آب داغ ،آب گرم و مخازن تحت فشار و تعیین راندمان
مصرف انرژی دیگهای بخار بر اساس استانداردهای ملی (،4231،7911
 )18132 ،13782و بینالمللی مربوطه به جامعه صنعتی ایران ارائه نماید.
بررسی طرح نقشه دیگهای بخار ،آبداغ و آب گرم و مخازن تحت فشار
و منابع ذخیره و صدور گواهینامه تایید طرح براساس استانداردهای مربوطه
(بیش از  100نقشه در سال)
بازرسی حین ساخت و ادواری دیگهای بخار ،آبداغ و آب گرم ،مخازن
تحت فشار و منابع ذخیره (بیش از  4000دستگاه در سال) و تعیین رده
مصرف انرژی کلیه دیگهای بخار تایید شده توسط این شرکت و ارائه
برچسب مربوطه
خدمات مشتریان و تحقیقات بازار

مشارکت کارشناسان متخصص در تدوین استانداردهای ملی مربوط به دیگهای بخار ،آبداغ و مخازن
و کمیتههای فنی و کارگروههای فنی دیگها و مخازن از جمله فعالیتهای دائم این بخش بوده و
جهت بهبود سطح کیفی و استانداردسازی محصوالت سازندگان با جدیت تمام به این رسالت اجتماعی
و ملی ادامه خواهد داد.
عضویت در کمیته فنی تدوین استاندارد ملي دیگهاي بخار ،آبداغ و آبگرم – ISIRI 4231 – EN 12953
عضویت در کمیته فنی تدوین استاندارد ملي دیگهاي بخار واترتیوب – EN 12952
عضویت در کمیته فنی تدوین استاندارد ملي دیگ و مخازن تحت فشار – ISIRI 18132 – ISO 16528
عضویت در کمیته فنی تدوین استاندارد ملي دیگهای گرمایشی با مشعل دمنده – EN 303

عضویت در کمیته فنی تدوین استاندارد ملي دیگهای حرارتی با مشعل دمنده اجباری تا حرارت
اسمی خروجی  10Mwو بیشینه حرارت کاری تا 110°C – EN 14394
عضویت در کمیته تدوین دستورالعمل بازرسی و تعیین راندمان انرژی دیگ بخار بر اساس ISIRI 13782

عضویت در کمیته تدوین استاندارد ملی و جامع بازرسی ادواری دیگها و مخازن تحت فشار بر اساس
)National Board of America( NB23
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بازرسی سازههای فلزی و انجام انواع آزمونهای مخرب و

غیرمخرب ( )NDT

یکی از فعالیتهای اساسی در کلیه پروسههای کنترل کیفیت در صنایع مختلف صنعتی،
ساختمانی و  ...بازرسی به روشهای مخرب و یا غیرمخرب میباشد .مجموعه بازرسیهای
جوش و آزمونهای غیرمخرب حوزههای زیر را در بر میگیرد:
 .1دیگهای بخار و آبداغ و مخازن تحت فشار
 .2سازههای فلزی صنعتی و ساختمانی
 .3سازههای تجهیزات تفریحی و شهربازی
 .4تجهیزات نفت و گاز و قطعات ریختهگری
 .5انجام آزمونهای خوردگی FFS ،MFL ،و MMM

انجام بازرسیها و آزمونهای مخرب و غیرمخرب قبل ،حین و بعد از جوشکاری شامل
فعالیتهای ذیل میباشد:
 .1مطالعه مدارک پروژه شامل نقشهها و مشخصات فنی پروژه
 .2مطالعه ،کنترل و یا تهیه دستورالعملهای جوشکاری ( )WPSو نظارت بر  PQRمربوطه
 .3کنترل و تایید صالحیت جوشکاران و صدور گواهی جوشکار
 .4کنترل شرایط تجهیزات جوشکاری و برشکاری
 .5نظارت بر انجام جوشکاری در مراحل مختلف کار
 .6انجام آزمونهای  VT , PT , MT , UT , RTبر حسب مورد
خدمات مشتریان و تحقیقات بازار

 .7صدور گزارش و یا گواهینامه انطباق با استاندارد برای جوشکاریهای انجام شده

آزمایشگاه قطعات آسانسور
با توجه به نقش بسیار مهم قطعات ایمنی آسانسور به ویژه قفل ،ضربهگیر ،پاراشوت و گاورنر در
ایمنی آسانسور و پس از تصویب و اجباری شدن استانداردهای  4قطعه مذکور و فقدان آزمایشگاهی
در این زمینه در داخل کشور ،این شرکت با همیاری سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به تاسیس
آزمایشگاه قطعات آسانسور کرد و از سال  1386آغاز به ارائه خدمات در زمینههای ذیل نمود.
دستگاه آزمون گاورنر
دستگاه آزمون قفل دربهای لوالیی و کشوئی
آزمونهای مکانیکی (آزمونهای دوام ،ایستایی و پویایی)
آزمونهای الکتریکی (آزمون دوام کنتاکتها)
برج آزمون ترمز ایمنی و ضربهگیر
سازه این برج به ارتفاع  12متر با احتساب نیروهای باد ،زلزله و ضربات ناشی از آزمون ترمز ایمنی
و ضربهگیر آسانسورهایی به وزن کلی  4000کیلوگرم با سرعت حداکثر  3 m/sساخته شده است.
ویژگیهای تجهیزات آزمون ترمز ایمنی :با استفاده از این تجهیزات میتوان انواع ترمز ایمنی
تا ظرفیت  4000 Kgو تا سرعت  3 m/sرا مورد آزمون قرار داد.
ویژگیهای تجهیزات آزمون ضربهگیر :با استفاده از تجهیزات برج تست ،میتوان انواع ضربهگیر
شامل ضربهگیرهای ذخیرهکننده انرژی ،هیدرولیک و غیرخطی را مورد آزمون قرار داد.
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مشارکتهای بین المللی
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مراجع ذیصالح
سازمان ملی استاندا رد اریان

وزارت نفت

ش کرت ملی گاز اریان

وزارت نیرو

مشتریان ما
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ش کرت مهندسی و توسعه گاز اریان

PETRO PARS

گواهینامه ها
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مسئولیت اجتماعی

ISQI
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