سوابق فعالیت (رزومه)
Curriculum Vitae

:تاریخچه
سابقه فعالیت این مجموعه با تیمی جوان از فارغ التحصیالن دانشگاه های برتر کشور که با کسب تجربیات مفید در
شرکت های بزرگ و در زمینه هایی چون ساخت و راه اندازی خطوط تولید عایق های صنعتی و کاشی سرامیک زیر نظر
 شروع گردید که این فعالیت منسجم و تیمی به1385 کارشناسان اروپای غربی و کارخانجات سیمان و پتروشیمی در سال
. فعالیت این شرکت با انجام پروژه های اسکلت فلزی آغاز گردید. ثبت شرکت مهندسی صباتجهیز مجدپویا منتهی شد
. زمینه کاری شرکت به سمت طراحی و ساخت ماشین های صنعتی خاص سوق پیدا نمود،در ادامه فعالیتهای اصلی
در این حین شرکت موفق به ثبت دو اختراع گردید که در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ثبت گردیده و از
 از دیگر افتخارات تیم مهندسی این شرکت ورود به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان می باشد که.افتخارات اعضاء میباشد
. به دالیلی شرکت از ادامه حضور انصراف داد، البته پس از چند ماه حضور
( شرکت ملی نفت ایران ( شرکت پشتیبانی نفت کاالیvendor list) این همچنین شرکت جزو فهرست تامین کنندگان
.تهران) قرار دارد

History :
It is a young team of the graduates from the best universities in Iran who decided to
start an independent company , TAKAN SANAT ,in the year 2010 by gaining useful and
rich experience in big companies and with fields like construction and installation of
production lines of Industrial Insulations and Tile experts under western Europe and
cement factories and petrochemical firms license.The activity of the company started with
steel structure projects. Along the main activity, found the strategy to participating in
especial machine industrial design and construction. During this period, the company could
get Certificate of Innovation for two equipments which have been recorded in Industrial
Property Organization Registration of Iran. The other team honors is to enter Isfahan’s
scientific and research town that of course a few months after presence of resignation ,the
company preferred to cut this collaboration for some reasons .
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قطعه سازی
این شرکت در بخش قطعهسازی عملیاتهای :مهندسی معکوس و کروکی برداری قطعات فاقد نقشه ساخت ،بررسی
فنی مهندسی نقشهها ،تهیه روش تولید ،ارجاع به استادکاران انتخاب شده ماهر ،کنترل کیفی و بازرسی و تایید را انجام
میدهد .تمامی عملیات ها از طریق نمودارهای کنترل پروژه قابل نظارت و ردیابی است.
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پروژه های
ماشین مخصوص
، این زمینه از فعالیت شرکت. طراحی و اجرای دستگاههای سفارشی جهت خطوط تولید میباشد،اصلیترین تخصص شرکت
 مهندسی معکوس و، ابتدا تحقیقاتی در جهت بررسی موارد مشابه،گستردگی پیشنهاد زیادی دارد؛ لذا در هر مورد پیشنهاد
.یا طراحی خاص از ابتدا تا انتها بسته به پیچیدگی دستگاه انجام می شود

Especial machine
projects
company’s main specialty is design and implementation of delivery devices for production
lines. this field of activity offer a lot; therefore, in any of the proposal, first research to
study in similar cases, reverse engineering , design or special design from the beginning to
end depending on complexity of device will be done.
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دستگاه استخراج میله های طویل (( Rod Extractor
این دستگاه جهت بیرون کشیدن میلههایی از بین دسته ای از میلههای درگیر با یکدیگر طراحی و اجرا شده است.
دستگاه در موقعیت دقیق و مورد نظر جابجا و تثبیت می شود و در صفحه قائم تنظیم میشود و سپس عملیات استخراج
میله بصورت افقی و رفت و برگشتی انجام میشود.
 سال انجام پروژه1391 :
 مدت زمان انجام پروژه 8 :ماه
 با قابلیت استخراج یک قطعه در هر  2دقیقه و ابعاد D10L4000

Rod Extractor
this machine has been designed to pull out a rod from a bunch of rods engaged to
each other.
)Type of project: key in hand(EPC
Year of project : 2012
Period of time project : 8 months
With ability : 1 part/2 min
Max size : D10L4000 mm
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دستگاه اسپارک متحرک
 میلیمتر از داخل و بیرون و در موقعیت و زوایای1450 این دستگاه قابلیت اسپارک قطعات سنگین را تا ارتفاع
.مناسب دارد
(EPC)  کلید در دست:نوع پروژه
1388 :سال انجام پروژه
 ماه8 :مدت زمان انجام پروژه
D 1450 L600 تا ابعاد
درجه360 زاویه دوران هد

Mobile EDM Machine
Spark of heavy pieces up to 1450 mm high from inside and outside and in
appropriate situation and angles.







Type of project: key in hand(EPC)
year of project : 2009
period of time project : 8 months
Up to 600 L. 1450 mm D.
angle of spinning head 360 degree
kind of spark: inside and outside tube in different angles
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دستگاه جوش و مونتاژ لولههای دوار به یکدیگر
( و تست همراستایی توسط لیزر و آمادهUltrasonic)این دستگاه همچنین قابلیت انجام تست التراسونیک
. سازی جهت بستهبندی را دارا می باشد
(EPC)  کلید در دست: نوع پروژه
1387 : سال انجام پروژه
 ماه8 : مدت زمان انجام پروژه

Welding & Assembling Rotary tubes Machine
An especial machine for welding and assembling tubes to each other with the ability
of ultrasonic test and homo-direction test by laser and preparing them for packing.
 Type of project: key in hand(EPC)
 year of project : 2008
 period of time project : 8 months
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پرس سرد هیدرولیکی تمام اتوماتیک متالورژی پودر
 و صفحه لمسیplc این ماشین برای تولید قطعات سرامیکی توخالی طراحی و اجرا گردید که مجهز به کنترلر
.) میباشدHMI(
(EPC)  کلید در دست:نوع پروژه
1388 :سال ساخت
 ماه12 :مدت زمان انجام
دارای گواهی ثبت اختراع
 قطعه در دقیقه10 با قابلیت تولید
D10L12 : ابعاد محصول








High-tech full automatic powder metallurgy cold press
For the production of hollow ceramic pieces has been designed and best equipped
with controller and human machine interface (HMI)






Type of project: key in hand(EPC)
year of project : 2008
period of time project : 12 months
with ability : 10 part/ min
Max size : D10L4000 mm
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مشاوره مهندسی و ساخت
 این شرکت،  نرم افزارها و دسترسی به منابع مهندسی ویژه و ارتباطات بین المللی،با داشتن متخصصین مجرب
 استانداردسازی و ساخت نمونه برای تولیدات انبوه می باشد،  طراحی،قادر به انجام تحقیقات

Technical &construction
consulting
Having experienced experts, software and access to the special engineering resources
and international communications is able to research, design , standardize and
construction of sample for mass production.
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مخزن ذخیره کلینکر کارخانه سیمان اردستان
 تهیه نقشه تکنولوژی تا کارگاهی، طراحی:نوع پروژه
1385  و1384 :سال انجام پروژه
 ماه3 :مدت زمان انجام پروژه
D12m x L20m ابعاد

Clinker storage silo of Ardestan cement factory





Type of project: Design
year of project : 2005 & 2006
period of time project : 3month
Max size : D12000L20000 mm
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:افتخارات

Honors:
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: د– ارتباط با ما
:1 آدرس دفتر طراحی و کارگاه شماره
 مجموعه صنعتی امیرکبیر-  خیابان عطاءالملک- اصفهان – خیابان امام خمینی
: 2 آدرس کارگاه شماره
25-8  – پالک2  شهرک صنعتی رازی – فاز- اصفهان – جاده شهرضا

031-34207377 :تلفن
 علی فضیلتی09132125782  حسین منیعی و09131014897 : همراه

031 –33878813 :فکس

Contact us:
Technical office address (workshop 1):
Amir kabir industrial complex. Ata-ol molk. Imam Khomeini St.
Isfahan.
Workshop2 :
4th St. 2nd phase. Razi industrial town. Esfahan-Shiraz high way.
Tel: +98-3134207377, 09131014897, 09132125782
Fax: +98-3133878813
Website: www.sabatajhiz.ir
E-mail: industry@sabatajhiz.ir
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