


مشخصات شرکت



تاریخچه سازمان

دودمحمسؤولیتباخصوصیشركتسازهمهراستیالشركت
حسطارتقاءمنظوربهراخودعلمیاندوختهومهارتكهباشدمی

هوشتولیدراستایدراقتصادی،بنگاههایوریبهرهوكیفیت
یاتیعملهایسیستمسازییکپارچهوصنعتیهایرباتمصنوعی

اتیکربصنعتدرآموزشیمحتوایتولیدنیزوباالتکنولوژیبا
.نمایدمیعرضه

هایدورهتحصیلازپسوآغاز1380سالازماایحرفهمهارت
كناردریصنعترباتیکپیشرفتهعملیوتئوریآموزشالمللیبین

صنایعدرمحورپروژهعملیاتیواجراییهایفعالیتانجام
رسالتاینواستشدنتکمیلحالدرامروزبهتامختلف،

.استهمیشگی
سالدرحقوقیشخصیتیکعنوانبهشركترسمیفعالیت
ینباستانداردهایمطابقآموزشیمحتوایتولیدباوثبت1398
ویفنآموزشسازمانمربیانتحقیقاتوآموزشمركزمشاركتوالمللی

)ایرانایحرفه ITC فعالیتكشوردربارنخستینبرای،(TVTO)و(
آغازصنعتیرباتیکتکنسینعنوانتحتراخودآموزشیرسمی
.استنموده

صاریانحنمایندگیسازهمهراستیالشركتمیالدی2019سالاز
HE-PROهایشركت GroupوHBAداردایراندررا.



پروژه های 
ی  بزرگ صنعت

و خودرو سازی 
در ایران
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1380

نصب و راه اندازی خط جوش رباتیک بدنه خودرو  در مجموعه 
"  بن رو"خصوصی شرکت 
مجری پروژه
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L90نصب  و  راه اندازی  خط جوش  رباتیک  رام موتور  رنو 
"رنو پارس"در شرکت  
مجری پروژهمهندسی و 

1383



page 7

L90نصب و راه اندازی خط جوش رباتیک اکسل عقب  رنو 
"  رنو پارس"در شرکت  
مجری پروژهمهندسی و 

1385
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1388

نو راه اندازی مرکز آموزش رباتیک صنعتی  ر 
 (ACIP)" رنو پارس"در شرکت 

مهندسی و یکپارچگی سیستم
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1389

206نصب و راه اندازی خط جوش رباتیک  رام موتور  پژو 
"آریا کیان"در شرکت 
مجری پروژهمهندسی و 



1391

ب  جابجایی، نصب و راه اندازی خط جوش رباتیک درب جلو  و عق
"ایران خودرو"در شرکت 405پژو 

مجری و  بهره بردار پروژه
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(توسعه مهندسی سایپا" )سیکو"با مشارکت  شرکت  S300راه اندازی خط جوش رباتیک خودرو 
مجری پروژهتوسعه برنامه نویسی و 

1393



"چینی تقدیس"پروژه  پرداخت لبه  ظروف  سرامیک  شرکت 
یکپارچه سازی كامل سیستم

(  ی سیستموزش و گارانتی،  بهره برداری، تولید محصول مطابق با شاخص های كنترل و كیفیت، آمتأمین ربات و تجهیزات، طراحی ابزار، برنامه نویسی، نصب و راه انداز)

1395



"فوالد استیل خوزستان"کلدینگ پد مسی شرکت پروژه 
یکپارچه سازی كامل سیستم

(  ی سیستموزش و گارانتی،  بهره برداری، تولید محصول مطابق با شاخص های كنترل و كیفیت، آمتأمین ربات و تجهیزات، طراحی ابزار، برنامه نویسی، نصب و راه انداز)

1398



"کاوه جنوب کیشفوالد "شیر سر چاهی شرکت پروژه  کلدینگ 
یکپارچه سازی كامل سیستم

(  ی سیستموزش و گارانتی،  بهره برداری، تولید محصول مطابق با شاخص های كنترل و كیفیت، آمتأمین ربات و تجهیزات، طراحی ابزار، برنامه نویسی، نصب و راه انداز)

1399



(...1399/ ساپکو )ایران خودرو "301پژو "کامل سیستم یکپارچه خط تولید اکسل عقب خودرو طراحی 1)

(...1399/ مگاموتور )سایپا "روهام"طراحی کامل سیستم یکپارچه خط تولید اکسل عقب خودرو 2)

و انگلیسی در ایران و تأسیس نخستین و بزرگترین مرکز آموزش رباتیک صنعتی به دو زبان فارسی و انگلیسی به دو زبان فارسی3)

.تکمیل و آماده بهره برداری گردید1400پروژه در سال (... استیال مهر سازه)منطقه ی خاورمیانه 

پروژه های جاری شرکت
استیال مهر سازه
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"سچینی تقدی"پروژه پرداخت لبه سرامیک شرکت 1)
(ماه2مدت زمان اجرای پروژه )

پروژه جابجایی، نصب و راه اندازی خط جوش رباتیک( 2
"ایران خودرو"در شرکت 405درب جلو و عقب  پژو

(روز35روز و در محل سایت مشتری 20مدت زمان اجرای پروژه در شركت ایران خودرو )

پروژه های 
اقدام سریع



استیال مهر سازههمکاران ما در شرکت  

داس دارفرزاد  
تمدیر تضمین کیفی/ مدیر عامل 

مهدی شوقی
مدیر کل مهندسی/ رئیس هیئت مدیره 

زهرا  مهدی پور
دمدیر برن/ رئیس فروش 

نسترن  زارعی
روانشناسی صنعتی/ مدیر منابع انسانی

پارسا  داس دار
تولید/ طراحی مکانیزم 
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استیال مهر سازهشرکت های همکار و مجموعه برندهای ربات شرکت  

وشرکت فمک
فمکو
مخصوصهایماشینساختوطراحی

برداریبراده

www.famko.ir

امکارا صنعت بیر

بیرامصنعتكارا
فیکسچرهایوجانبیلوازمطراحی

رباتیکجوشخط

HBA COMPANY

HE- PRO GROUP 

ا طراحی سیستم های یکپارچه ب
تکنولوژی باال 

www.he-pro.com

page 18

HE-PRO GRUOP

HBAOATOMOSYON

هایرباتهایسیستمطراحی
صنعتی

www.HBAotomasyon.com



باتیکرتکنسینمحورمهارتمدرسهنخستینسازهمهراستیالشركت
ازمجوزدریافتواستانداردتدوینبامجهزآموزشیمركزیکقالبدرراصنعتی
(شیراز/فارساستان)محلدر(TVTO)ایرانایحرفهوفنیآموزشسازمان
.استنمودهتأسیس

اتوماسیون،PLCهایزمینهدركاربردیهایآموزشما،محورمهارتمدرسهدر
MIGجوشکاریخصوصبهمختلف،هایاپلیکیشندرصنعتیرباتیکو /

MAGگرددمیارائهمقاومتیجوشکاریو.

پروژه های  آموزشی مهارت محور
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برایسازهمهراستیالشركتمهارتمدرسهدرحاضرحالدر
سطوحبامطابقآموزشی،هایدورهگذراندنازپسدانشجویان

مربوطه،هایآزموندرقبولینمرهاحرازوشدهدریافتآموزشی
ازمانسلوگویوالمللیبینكدباآموزشیمعتبرهایگواهینامه

ورتصبهسازهمهراستیالشركتوایرانایحرفهوفنیآموزش
.گرددمیصادرمشترک
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پروژه های  آموزشی مهارت محور



ثریمؤوكاربردیهایتواناییسازهمهراستیالشركتمهارتمدرسه
ویسینبرنامهومکانیکالالکتریکال،نگهداریوتعمیراتزمینهدررا

.دهدمیهئاراآموزشیسطوحبامطابقدانشجویانبههارباتتخصصی

مربیانتحقیقاتوآموزشمركزباشدهامضاءنامهتفاهماساسبر
)ایرانایحرفهوفنیآموزشسازمان ITC)،دورهپایانازپسمركزاین

امکاندانشجویان،توسطمهارتگواهینامهدریافتوتخصصیهای
میفراهمنیازصورتدرخارجیوداخلیكاربازارهایبهراآنهامعرفی

.نماید
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پروژه های  آموزشی مهارت محور



شركتمهارتمدرسهعملیوتئوریهایآموزشودرسیمطالب
ردمحورمهارتمدارساستانداردهایبامطابقسازهمهراستیال
آموزشیسطحسهدرهادورهیناوبودهالمللیبینسطح

زباندوبهتخصصیپیشرفتهومتوسطهعمومیپایه،مقدماتی
.گردندمیبرگزارانگلیسیوفارسی
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پروژه های  آموزشی مهارت محور



نعتیزنجیره تأمین لوازم یدکی و تیپ های متفاوت ربات های ص

برقراردومدستهایرباتاصلیفروشندگانبااروپادرراهاییارتباطگذشتهسالهایطی
مؤثرسیاربروشیکازكارگیریبهبامشتریان،اعتمادوخوشنودیتحققمنظوربهونموده

هایروژهپبرایراهاییرباتممکنزمانكمتریندردوم،دستهایرباتكیفیتكنترلدر
تأمینتقابلیوتواناییسازهمهراستیالشركتاینبرعالوه.ایمنمودهفراهمخودجاری
.داردمتفاوتبرندهایباصنعتاینكنندگانتولیدازنیزرانووجدیدهایربات



اههمربهسازهمهراستیالشركتتوسطاخیرهایپروژهدركههاییرباتازبرخی
.اندگرفتهقراربرداریبهرهموردمختلفصنایعدروتأمینمربوطهتجهیزات

نعتیزنجیره تأمین لوازم یدکی و تیپ های متفاوت ربات های ص



كتشرتوسطآنهاتحویلازقبلكهمشتریانسفارشبهكاركردههایرباتازاینمونه
كاربریبابمتناسكیفیتوكنترلخاصتجهیزاتبافروشنده،محلدرسازهمهراستیال

باطابقمتأییدیهاحرازصورتدروگرفتهقرارمکانیکالوالکتریکالهایآزمونتحتربات
.گردندمیارسالوبارگیریمشتریبرایكنترلی،هایلیستچک

نعتیزنجیره تأمین لوازم یدکی و تیپ های متفاوت ربات های ص



شماسپاس از همراهی 

صداقت  از  هوشمندی  است،
...  ستیمار شما  هما  برای  توسعه ی  مهارت،  تفکر متمایز  و  تغییر  در کن

info@steelacorp.com : آدرس ایمیل 

www.steelacorp.com : اینترنتی سایت 

7الکشیراز،  تاچارا، بلوار میرزای شیرازی غربی، خیابان یازدهم، پ: كارخانه آدرس 

07191090072: تلفکس 

07191090071: مركزی تلفن دفتر 

http://www.steelacorp.com/

