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 به نام خدا

 رزومه شرکت دِی تجهیز آزما

 ○بخش آزمایشگاه کالیبراسیون       ○بخش آزمایشگاه محیط زیست       ● ISOبخش مشاوره       ○بخش بازرگانی و فروش 

 

 معرفی شرکت -الف 

 ی تجهیز آزمادِ نام شرکت

 یتادِ نام تجاری ) برند (

 مسئولیت محدود نوع شرکت

 427843 شماره ثبت
  

  

 10واحد  –بهروز ساختمان  –پائین تر از جمهوری  -خیابان ولیعصر –تهران  آدرس )دفتر مرکزی(

 خط7    66972811 – (021) تلفکس )دفتر مرکزی(

  Info@daytajhizazma.com    ,    info@dayta.ir مرکزی(پست الکترونیکی )دفتر 

 www. daytajhizazma.com    ,    www.dayta.ir وب سایت )دفتر مرکزی(
  

  

 62پالک  –روبروی شهرداری  –خیابان آیت اهلل سعیدی  –گرمسار  –سمنان  (شعبه سمنانآدرس )

 خط4    34240044 – (023) (شعبه سمنانتلفکس )

 lab@daytajhizazma.com    ,    lab@dayta.ir (شعبه سمنانپست الکترونیکی )

 www. daytajhizazma.com/lab    ,    www.dayta.ir/lab (شعبه سمنانوب سایت )
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 ISOمعرفی بخش  -ب 

سعی دارد تا با مشاوره در زمینه های سیستم های کنترل کیفیت در ارتقای سطح کاری مراکز مختلف  ISOدر بخش  دِیتا - ی تجهیز آزمادِ شرکت

 تمام تالش خود را به کار گیرد.

علمی و با تکنیک های نوین و  صورت کامآل به تا آماده است ISOایزو  شدر بخ به عنوان یکی از شرکت های فعال و پیشرو شرکت دِی تجهیز آزما

سازمان خود حداکثر بهره  د دری، بتوان بین المللی های گواهینامه تا ضمن دریافت یاری رساندبه روز به شما مشتریان گرامی درحوزه های مختلف 

 د. ینمای حاصل (...نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات تولید، مواد اولیه و موجود )مالی، زیرساخت، و فعلی منابع وری را از

روی کامپیوتر و  استفاده از کارشناسان متبحر و با تجربه ، فعالیت در گستره وسیعی از انواع استانداردها و ایزوها ، استفاده از فرم ها و مدارک آماده

، قیمت های مناسب و شرایط پرداخت معقول ، موفقیت صد در صدی در  )در راستای حفظ محیط زیست( د ممکنعدم استفاده از کاغذ تا ح

دریافت گواهینامه ها در پروژه های گذشته و پیاده سازی کاربردی استانداردها باعث شده است تا شرکت دِی تجهیز آزما رضایت کامل تمامی 

 ادامه دهد.کارفرمایان را تا به اینجا کسب کرده و روند رو به رشد خود را در این بخش 

دِی تجهیز آزما بر اساس نوع زمینه فعالیت واحد درخواست کننده اقدام به تشکیل تیم تخصصی مجرب نموده تا با در این بخش ، تیم مشاوره ی 

  پردازند.ب درخواست کننده به آموزش و مشاوره برای تمامی کلیات و جزئیات واحد همکاری یکدیگر

دفتر و آزمایشگاه دِی تجهیز آزما ، وه بر دفتر مرکزی مستقر در تهران، عالهابا توجه به ظرفیت های صنعتی شرق کشور و همچنین کمبود توانمندی 

 سمنان( مل ترین مجموعه آزمایشگاهی استانکا) .هعنوان شعبه ی شرکت دِی تجهیز آزما تاسیس شد بهبا ظرفیت های باال در استان سمنان 

اسان گستره ی کاری این شرکت به نقاط خاصی محدود نمی باشد و عالوه بر استان های تهران و سمنان سایر نقاط کشور را نیز در برداشته و کارشن

 . پاسخگوی عزیزان باشندگردند تا در کمترین فاصله زمانی  به اقصی نقاط کشور اعزام می پروژه هاشرکت جهت انجام 
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 ISO بخش زمینه های فعالیت –ج 

 برای انواع استانداردهابرگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی به همراه صدور گواهی نامه 

 ، ممیزی و صدور گواهینامه برای انواع استانداردهامشاوره ، پیاده سازی 

 

 آزمایشگاهی  سیستم مدیریت کیفیتISO / IEC 17025:2005 

 سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2008 

 سیستم مدیریت زیست محیطی  ISO 14001: 2004 

 2007 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001: 

 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی  ISO 22001:2005 / HACCP 

 2005 سیستم مدیریت امنیت اطالعاتISO 27001:   

  سیستم های مدیریتی سایرو ... 
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 ISO بخش در پروژه های موفق –د 

 :سیستم های مدیریت بخشی از کارهای انجام شده در زمینه ی تنها 

 شرح مختصر خدمات کارفرما

 iso 9001مشاوره و پیاده سازی  شرکت کارا الکترونیک 

 iso 9001مشاوره و پیاده سازی  شرکت پادآالینده ی تهران

 iso 9001مشاوره و پیاده سازی  شرکت صامکو

 iso 17025مشاوره و پیاده سازی  شرکت پادآالینده ی تهران

 iso 17025مشاوره و پیاده سازی  شرکت صامکو

 iso 17025مشاوره و پیاده سازی  شرکت آرد گلچین 

 iso 17025مشاوره و پیاده سازی  شرکت ریز موج سیستم 

 iso 17025مشاوره و پیاده سازی  شرکت مهندسی سکا

 iso 17025مشاوره و پیاده سازی  شرکت کوبان کاو

 iso 17025مشاوره و پیاده سازی  شرکت خاک آزما نگین

 iso 17025مشاوره و پیاده سازی  شرکت مهندسی تسال

 iso 17025مشاوره و پیاده سازی  شرکت تولیدی بهین باز آفرین

 

 


