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 طراحی ، نصب و راه اندازی و نگهداری توسط مهندسین و تکنسین های باتجربه

 اخذ تاییدیه از شرکت بازرسی آسانسور در مرحله اول مطابق با

 EN-81استاندارد 

 ارائه بهترین خدمات اجراییبرخورداری از کادر مجرب و آموزش دیده  برای 

اوج گستران پادرا اجرا مهندسی پروژه هایی که از نصب تا راه اندازی توسط مهندسین شرکت  آخرین

 گردیده است.

 کاربری ظرفیت سرعت تعداد طبقات تعداد نوع آسانسور نام پروژه

 نفره 6/1M/S 10 توقف10 دستگاه2 کششی آجودانیه
 مسکونی

 مرزداران
 کششی

 نفره 13و  6/1M/S 8 توقف 14 دستگاه 3
 مسکونی

 ناهید
 کششی

 نفره 6/1M/S 13 توقف 13 دستگاه1
 مسکونی

 احتشامیه -دروس
 کششی

 نفره 6/1M/S 6 توقف 14 دستگاه1
 مسکونی

 جلفا
 کششی

 13-توقففففف 7 دستگاه1

 درب

1 M/S 6 نفره 
 مسکونی

 1دولت
 کششی

 نفره 1M/S 6 توقف 6 دستگاه1
 مسکونی

 2دولت
 کششی

 نفره 6/1M/S 6 توقف 8 دستگاه1
 مسکونی

 3دولت
 کششی

 نفره 6/1M/S 6 توقف 9 دستگاه1
 مسکونی

 گاندی
 دستگاه1 کششی

 نفره 6/1M/S 8 توقف 7
 مسکونی

 تهرانپارس
 دستگاه2 کششی

 نفره 1M/S 6 توقف 7
 مسکونی

 1سهروردی
 دستگاه1 کششی

 نفره 1M/S 6 توقف 7
 مسکونی

 2سهروردی
 دستگاه1 کششی

 نفره 1M/S 6 توقف 7
 مسکونی

 جردن
 دستگاه1 کششی

 نفره 1M/S 6 توقف 8
 مسکونی

 1قیطریه
 دستگاه 1 کششی

 نفره 1M/S 6 توقف 7
 مسکونی
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 2قیطریه
 کششی

 نفره 6/1M/S 6 توقف 9 دستگاه 2
 مسکونی

 سعادت آباد
 کششی

 نفره 13و  6/1M/S 6 توقف 14 دستگاه 2
 مسکونی

 بلوار بعثت
 کششی

 نفره 6/1M/S 6 توقف 7 دستگاه 1
 مسکونی

 شهرک مبعث
 کششی

 نفره 1M/S 6 توقف 7 دستگاه 1
 مسکونی

 جشنواره
 کششی

 نفره 1M/S 6 توقف 7 دستگاه 2
 مسکونی

-پتروشیمی پردیس

 عسلویه

 کششی
 اداری نفره 6/1M/S 8 توقف 10 دستگاه 2

 پژوهشگاه رویان
 کششی

 آزمایشگاه نفر 1M/S 8 توقف 4 دستگاه 2

پژوهشگاه صنعت 

 نفت

 کششی
 اداری نفره 6/1M/S 10 توقف 10 دستگاه 3

 پروژه شکوفه
 کششی

 اداری باربر 6/1M/S توقف 14 دستگاه 2

پادگان حضرت 

 ابوالفضل

 کششی
سفففاختمان اداری  باربر M/S 1 توقف 6 دستگاه 2

 سپاه

 برج مجلل سولماز
 کششی

 مسکونی بر و باربرمسافر  MLR 6/1M/S توقف 17 دستگاه 3

 شهرک مرزداران
 کششی

 مسکونی نفره 1M/S 8 توقف 7 دستکاه 1

سیمون بولیوار 

 خیابان البرز

 کششی
 مسکونی نفره 1M/S 6 توقف 7 دستکاه 1

سیمون بولیوار 

 خیابان محبان

 کششی
 مسکونی نفره 1M/S 6 توقف 7 دستکاه 1

 شهرک صنعتی پرند
 هیدرولیک

 اداری نفره M/S 6 7/0 توقف 4 دستگاه1

شهرک غرب خیابان 

 خوردین

 کششی
 مسکونی نفره 6/1M/S 8 توقف 10 دستکاه 1

بلوار فردوس شرق 

 خیابان رامین شمالی

 کششی
 مسکونی نفره 1M/S 8 توقف 8 دستکاه 1

 بیمارستان مفرح
 )بازسازی( کششی

 بیمارستانی نفره تخت بر1M/S 13 توقف 3 دستکاه 2
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 بیمارستان بوعلی
   کششی

 بیمارستانی نفره تخت بر1M/S 13 توقف 4 دستکاه 4 )بازسازی(

 پروژه بیمه البرز
 کششی

 کارگاهی نفره7/0M/S 13 توقف 10 دستکاه 1

 پروژه بیمه البرز
 کششی

 مسکونی نفره6/1M/S 13 توقف 10 دستکاه 1

 پروژه بیمه البرز
 هیدرولیک

 مسکونی ماشین بر 7/0M/S توقف 4 دستکاه 1

خیابان انقالب پیچ 

 شمرون

 کششی
 مسکونی نفره 1M/S 6 توقف 7 دستکاه 1

پروژه ساختمان مرکزی 
 سازمان انرژی اتمی

 کششی

 اداری نفره 1M/S 14 توقف 4 دستگاه 3 )دمونتاژ و منتاژ(

 

 خدمات

 واحد طراحی و مهندسی:

سین و متخصصین با         ردپا  شکل از مهند شرکت مت شه های مورد   تمان طراحی و مهندسی این  شاوره های فنی، نق تجربه، ارائه دهنده م

 نیاز اجرائی آسانسور و محاسبات جهت بهره برداری بهینه کارفرما از فضای موجود ساختمان از ابتدا تا انتها با شما خواهند بود.

 .رکت اوج گستران می باشدمهندسی ش -همراهی تا تحویل کامل و اخذ گواهی استاندارد از مسئولیت های دپارتمان فنی و طراحی

 خدمات پیش از فروش:

 بررسی نقشه های معماری، بازدید از پروژه و در اختیار گذاشتن اطالعات اولیه، ارزیابی قیمت اولیه، آنالیز ترافیک و معرفی مناسب تررین 

 آماده سازی چاهک و ... ظرفیت و سرعت، طراحی، مشاوره جهت انتخاب قطعات و تجهیزات متناسب، ارائه نقشه های آهن کشی و

 خدمات پس از فروش:

یکی از مواردی که در هر خرید پس از کیفیت محصول برای مشتری مطرح و مهم است، خدمات پس از فروش و ارائه گارانتی واقعیسرت  

تعهد، از لحاظ انعقاد  که خود تایید بر خرید مناسب و بی دغدغه می باشد. شرکت مهندسی اوج گستران پادرا با تکیه بر سال ها تجربه و

سراعته توسر     24قرارداد، خود را مشاور و مسئول رسیدگی به نیاز های مشتری در مراحل نصب، خدمات پس از فروش و ارائه سرویس 

 تکنسین های با تجربه خود می داند.

ولیت رسیدگی به درخواست هرای  واحد پشتیبانی پس از فروش شرکت، از لحظه ی تحویل موقت تا اخذ گواهی استاندارد آسانسور، مسئ

  .مشتری را بعهده دارد

کلیه محصوالت و خدمات ارایه شده شرکت مهندسی اوج گستران پادرا دارای یک سال گارانتی می باشد و همواره با مشتریان محترم در 

 .جهت بهبود رضایت مندی همگام خواهیم بود
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 تعهدات در زمان عقد قرار داد:

، ارائررره گرررارانتی بررره مررردت یکسرررال  جهرررت قطعررراتی، ارائررره خررردمات سررررویس و نگهرررداری      ارائررره خررردمات دوره ای 

   به مدت بیست سالی  تامین قطعاتخدمات پشتیبانی، 

شرررکت فنرری و مهندسررری اوج گسررتران پرررادرا برره منظررور ارتقررراه خرردمات کرررم و کیفرری برره مشرررتریان خررود و زمینررره          

م برره دریافررت گواهینامرره هررای معتبررر از مراجرر  داخلرری      سررازی جهررت حضررور فعررال در بازارهررای خررارج از کشررور اقرردا      

 تجاری مختلف نموده است.  –و بین المللی  اتحادیه اروپای و نیز عضویت در نهادهای صنعتی 

 سرویس و نگهداری:

بازدیررد مرتررب ماهیانرره، سرررویس ، پیشررگیری از خرابرری کلرری و نگهررداری برره نحرروی کرره عمررر مفیررد قطعررات منصرروبه             

 هالک آنها کمتر گردد از وظایف واحد سرویس و نگهداری شرکت اوج گستران است.طوالنی تر و است

پررس از اخررذ اسررتاندارد، نگهررداری آسانسررور منصرروبه طرری قرررارداد چداگانرره ای برره واحررد سرررویس واگررذار مرری گررردد.             

م خرابرری، ایررن واحررد، عررالوه بررر بازدیررد مررنظم ماهیانرره موظررف اسررت در صررورت از کررار افتررادن آسانسررور، پررس از اعررال           

 همانروز در اسره وقت، نیروی کارشناس خود را برای رف  اشکال اعزام نماید.

سرراعته نیررز مرری باشررد و در تمررامی سرراعات شرربانه روز        24ایررن شرررکت قررادر برره ارائرره خرردمات سرررویس و نگهررداری        

 .و کلیه تعطیالت رسمی و غیر رسمی در طول سال می تواند به مشترکین خود ارائه خدمات نماید

 

 گواهینامه ها و عضویتهای داخلی:

 پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 پروانه کسب و تولید قطعات آسانسور از اتحادیه تولید کنندگان ایران 

 عضو رسمی سندیکای صنای  آسانسور و پله برقی ایران 

 عضو اتاق بازرگانی صنای  و معادن ایران 

  قطعه سازان آسانسورعضو انجمن 

 گواهینامه های بین المللی:

  استاندارد مدیریت کیفیتISO 9001-2008 

  استاندارد رضایت مندی مشتری  مشتری مدارییISO 10002 

    اسرررتاندارد سیسرررتم مررردیریت یک ارچرررهIMS       شرررامل اسرررتانداردهای مررردیریت کیفیرررت، کیفیرررت محررری 

   زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت کاری
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