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:پاوانبنیانگذاران
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9001زوايبامرتبطكيفيتتضمينمشاورهيزمينهدركهپيشگامبهبودشركتدرفعاليتهاسالازپس

بالغارايدايشان.ميباشندپاوانفيزيكيهايداراييارزشمديرانشركتاصليبناينگذارهممينمايدفعاليت
اورمشعنوانبهوي.هستندووريبهرهمديريت،كيفيتتضمين،موادمهندسيهايزمينهدرISIمقاله100بر

.گرديدندايراندر9001ايزوگواهينامهاولينكسببهموفقرادياتورايرانشركت

گروهمديرعاملوهنددرپونادولتيدانشگاهازاجراييارشدمديريتمدرکدارايكاشانيزادهنقيرضا•
ارزشمهندسييزمينهدرساله12سابقهدارايارزشمهندسييزمينهدربارثاواگسترايدهمشاورين

عهدهبهراصنعتيشهركهايكاربرديعلميدانشگاهرياست1393تا13۸9هايسالدرهمچنينوميباشد
هموپاوانفيزيكيهايداراييارزشمديرانشركتدراجراييارشدمديرعنوانبهاكنونهمواستداشته

مينمايدفعاليتآنبنيانگذار



فعاليتسال۸يسابقهدارايواميركبيرصنعتيدانشگاهازبرقمهندسيالتحصيلفارغضياييمحسن•
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IAMفيزيكيهايداراييمديريتموسسهازفيزيكيهايداراييمديريتتخصصيمدارکداراي
.ميابشند

فعاليتسال۷يسابقهدارايواميركبيرصنعتيدانشگاهازبرقمهندسيالتحصيلفارغرمضانياحسان•
.Vواحدهايوايزريسوپريگواهينامهدارايوغديرهلدينگدر سرپرستهمچنينوميباشند94.2

ايهداراييارزشمديرانشركتبنيانگذارهمومديرههيئتعضوعنوانبهوگرمسارنيروگاهدراورهال
.مينمايندفعاليتپاوانفيزيكي



:فنیکارشناسانونفرات

:طالبيانحسنا•
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.میباشدمالزیپتروناسدانشگاه
سروکشرکتومالزیپتروناسنفتشرکتدرساله۴فعالیتیسابقهدارایوی
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عنوانبهفعالیتیسابقهدارایوی.میباشدامیرکبیرصنعتیدانشگاهدرصنایع
.میباشدامیرکبیرصنعتیدانشگاهدرتحقیقاتیدستیار

ميرنژادهادي•

یابقهوسمیباشدصنعتیایمنی-صنایعمهندسیکارشناسیدارایمیرنژادهادی
مشاورهقراردادهایدرارشدکارشناسوکارشناسعنوانبهحضورسال۹

میباشددارارانگهداریوتعمییرات



كاشانيزادهنقيرضا•

گسترهایدمشاورینگروهمدیرعاملوهنددرپونادولتیدانشگاهازاجراییارشدمدیریتمدرکدارایکاشانیزادهنقیرضا
۱۳۸۹هایسالدرهمچنینومیباشدارزشمهندسییزمینهدرساله۱۲سابقهدارایارزشمهندسییزمینهدربارثاوا

.استداشتهعهدهبهراصنعتیشهرکهایکاربردیعلمیدانشگاهریاست۱۳۹۳تا

مظفريامينمحمد•

سابقهسال۹دارایویمیباشداهوازچمراندانشگاهازمکانیکمهندسیارشدکارشناسیمدرکدارایمظفریامینمحمد
.میباشدفوالدیوپتروشیمیوگازونفتصنعتدرفعالیت

راجيرضا•

همکاریوابارثاگسترایدهشرکتباارزشمهندسییزمینهدرومیباشدتولیدساخت–مکانیکمهندسیدارایراجیرضا
.مینمایدهمکاریپاوانشرکتدرکارشناسعنوانبهاکنونهمواستداشتهسال۶مدتبهمستمر

مهدويميالد•

نخبگانملیبنیادعضووشاهرودصنعتیدانشگاهازبرقمهندسیارشدکارشناسیوکارشناسیمدرکدارایمهدویمیالد
.میباشد



.ميباشدITوپروژهكنترلماليبخشدروقتتمامكارمند4دارايپشتيبانيبخشدرپاوانشركتهمچنين*
ميباشندوقتتماميبيمهدارايپاوانهمكارانكليه*



اتمامشروع پروژهکارفرماموضوع قرارداد
مشاوره در پياده سازي 

مديريت دارايي هاي 
فيزيكي 

13991400آريتمان سپهر هوشمند

تدوين راهنماي جايگاه 
مديريت دارايي هاي 

فيزيكي

13991399منطقه ويژه انرژي پارس

خدمات ارزيابي مديريت 
دارايي هاي فيزيكي در 
ق شركت توزيع نيروي بر

استان يزد

ان شركت توزيع نيروي برق است
يزد

14001401

مشاوره در پياده سازي 
مديريت دارايي هاي 

فيزيكي 

شركت پااليش گاز شهيد 
هاشمي نژاد

14001402

مشاوره در پياده سازي 
مديريت دارايي هاي 

فيزيكي

14001402شركت پااليش گاز ايالم

برق شركت توزيع نيروي-توانيرتهيه اسناد باالدستي 
استان يزد

14001401

:پاوان پروژه های 



همکاران بین المللی پاوان

كت هاي شركت پاوان جهت ايجاد همكاري دوطرفه با شركت هاي بين المللي مطرح در زمينه ي مديريت دارايي هاي فيزيكي با شر
:زير به صورت انحصاري در ايران همكاري مينمايد 

Lifetechشرکت Engineering :

Lifetechشــرکت Engineering،ی هـایزهحـویدریتخصــصویتوانمنــدیعلــتبــهکــهانگلیســیاســتشــرکت 
اسـتتوانسـتهمربوطـهتخصصـیافزارهـاینـرمتوسـعهوی(AIM)هـادارایـییکپارچگـیمدیریـتبـایمرتبـط
یکـیفهـایدارایـیارزشمدیـرانهـایشـرکت.بیابـدخـودیکاریحـوزهدریمعتبـریالمللـیبیـنجایـگاه ز (پـاوان)ی 

Lifetechو Engineeringایـیداریمدیریـتهـایپـروژهدرییکدیگـریبـایهمـکاریبـه،نامـهتفاهـمیـکطـی
یکـی ز ریسـک،مدیریـتهـایزمینـهدری(AIM)هـادارایـییکپارچگـیمدیریـتبـایمرتبـطهـایبخـشدریفی 

ندرویتجهیـزاتکارکـردیبـرایتناسـبمهندسـیویارزیابـی،(RBI)ریسـکمبنـایبـریبازرسـیهـایتکنولـوژی
.ـدپردازنمـیمربوطـهاموزشـیهـایبرنامـهویتخصصـیهـایافـزارینـرم،(FFS)فراورشـیصنایـعهـایکارخانـه



Focusشرکت reliability:

Fokusشـرکت Reliabilityی،دارایـمدیریـتزمینـهدرکـهآلمـانکشـورمرکزیـتبـاالمللـیبیـناسـتشـرکتی

اطالعـاتمدیریـتسیسـتمسـازیپیـادهوطراحـیونگهداشـت،مهندسـیومدیریـتاطمینـان،قابلیـتمهندسـی

امـوزشوسـازیپیـادهمشـاوره،درگسـتردهتجاربـیEAMSبـهCMMSارتقـاءو(EAM)سـازمانهـایدارایـی

Fokusوپـاوانفیزیکـیهـایدارایـیارزشمدیـرانشـرکت.دارد Reliabilityهمـکاریتفاهمنامـهیـکطـی

دارایـی،مدیریـتآمـوزشوسـازیپیـادهمشـاوره،هـایپـروژهدریکدیگـربـاهمـکاریبـهمتقابـل،انحصـاری

.پردازنـدمـیالمللـیبیـنهـایهمایـشبرگـزاریو،EAMوهـادارایـیاطالعـاتمدیریـتفیزیکـی،دارایـیمدیریـت



همکاران داخلی پاوان 

:(ع)حسینامامدانشگاهاستراتژیکتحقیقاتمرکز

کیفیزیهایداراییمدیریتافزارنرمیدهندهتوسعهعنوانبه(ع)حسینامامدانشگاهاستراتژیکتحقیقاتمرکزباپاوانشرکت
IPCMMSزاکنندهاستفادههایشرکتنیازباهمگامومطلوبیتوسعهموجبکهاستنمودهامضاانحصاریهمکاریینامهتفاهم
IPCMMSمیباشد.IPCMMSاستفادهحالدرنفتوزارتازتابعهشرکت۴۰ازبیشدروفیزیکیهایداراییمدیریتمطلوبافزارنرم

.میباشد

:ایلیایکپارچهتوسعهشرکت

درهندFOCUSافزارنرمدهندهتوسعهعنوانبهایلیاتوسعهشرکتباERPیکپارچهافزارهاینرمتوسعهدرهمکاریجهتبهپاوانشرکت
.میباشدERPسازیپیادهزمینهدرتبریزپاالیشگاهوامیرکبیرپتروشیمیدرهاییپروژهدارایایلیاشرکت.مینمایدهمکاریایران



:عضویت ها 

عضو انجمن نگهداري و تعمييرات ايران •

IAMعضو حقوقي موسسه مديريت دارايي هاي فيزيكي •

عضو انجمن مشاورين مديريت ايران•

:گواهینامه ها 

•ISO 9001 ,ISO 450001,ISO 10004

•ISO 14001 ،ISO 21500











:دفاتر پاوان 

۳واحد –۱پالک –خیابان صائب تبریزی غربی –تهران : دفتر مرکزی 

پارک علم و فن اوری تربیت –بلوار پژوهش –تهران : دفتر پارک علم و فن آوری تربیت مدرس  

۱۰۱واحد -ساختمان پویش -مدرس

۸۵پالک –۱۰خیابان گالیل –مشهد : دفتر مشهد 

مرکز نوآوری انرژیک –دانشگاه صنعتی امیرکبیر –تهران : دفتر نوآوری 

:راه های تماس 

۰۲۱-۴۱۴۲۵۹۹۱

۰۲۱-۲۲۰۵۱۳۰۰

info@copavan.ir


