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خداوند منان را شاکرم که این توفیق را به من عطا فرموده تا در کنار همکارانم توانایی 
خدمت داشته باشم و بتوانم با فعالیت در حوزه ی برق و اتوماسیون صنعتی، همگام با 
دیگر صنایع با هدف خودکفائی و گسترش صنعت برق و حتی فراتر از آن: »صادرات 

برون مرزی«؛ سهمی در آبادانی و سازندگی میهن اسالمی ایران ایفا کنم.
شرکت فجر تابلو مرکزی )FTM( صاحب تجربه، دانش، شناخت و پیوندی عمیق با تک 
تک مشتریانی است که به تکنولوژی و کیفیت فرایند تولید در این شرکت اعتماد کرده اند؛  

چرا که نیاز به پشتوانه ای دارند که بتواند جوابگوی نیازهای امروزی آنها باشد و بهترین، 
سریع ترین و دقیق ترین خدمات را در هر نقطه از کشور در اختیار آنان قرار دهد.

تجربه ی موفق همکاری با شرکت ها و صنایع مادر؛ بهره گیری از کادر فنی متخصص 
و کاردان و تجارب صنعتگران و مشاوران و التزام به استاندارهای مرتبط با حوزه ی 

فعالیت، ره توشه ی شرکت فجر تابلو مرکزی در جهت نیل به هدف »خودکفائی و 
غایت اندیشی« است.

تطابق فرایند کیفی و تولید این شرکت با استانداردهای روز بین المللی و اهتمام 
پرسنل متخصص و ماهر در خط کامل تولید پنل های صنعتی )طراحی و مهندسی، 

تحقیق و توسعه، طراحی و تولید استراکچر، کارگاه رنگ، مونتاژ الکتریکال، بازرسی 
کیفیت و تست( نمود اعتماد به فکر، اراده و خالقیت ایرانی در توسعه ی تکنولوژی و 

صنعت ملی است.
امید من و همکاران من این است که بتوانیم با تصمیمات سریع، ضروری و مفید و 

پاسخگوئی شایسته در جهت جلب رضایت مشتریان به خصوص تولید کنندگان شریف 
کشور نقش صحیح و راستینی را که بر عهده ما گذاشته شده است ایفا کنیم تا بار دیگر 

شاهد باشیم که سرمایه هر شرکت اعتماد و رضایت مستمر مشتریان خواهد بود.

مجتبی نظام آبادی
مدیر عامل
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شماره ثبت 12200

دارنده گواهینامه صالحیت از توانیر، دارنده تأییدیه شرکت توزیع

عضو انجمن صنفی تابلوسازان و انجمن تحقیق و توسعه ایران

دارنده گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 و

استاندارد صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001:2010 از آلمان

اراک، میدان امام خمینی، شهرک صنعتی شماره1،

بلوار امیرکبیر، انتهای خیابان شایگان

تلفن: 34130501 - 086       فکس: 34130503  - 086

www.fajrtablo.com             fajrtablo@gmail.com

فجر تابلو مرکزی

تجربه ی موفق همکاری با شرکت ها و صنایع مادر )مصباح انرژی: 
برق  نیروی  توزیع  نیروگاه،  پتروشیمی،  پاالیشگاه،  سنگین،  آب  مجتمع 
استان مرکزی، برق منطقه ای باختر، آب و فاضالب استان مرکزی، شرکت 
دولتی(؛  و کارخانه ی  ارگان  صدها  و  آرد  کارخانجات  اراک،  آلومینیوم 
و  صنعتگران  تجارب  و  و کاردان  متخصص  فنی  کادر  از  بهره گیری 
مشاوران و التزام به استاندارهای مرتبط با حوزه ی فعالیت و کسب عنوان 
رئیس جمهور،  از طرف  تندیس  دریافت  به همراه  برتر کشور  کارآفرین 
ره توشه ی شرکت فجر تابلو مرکزی در جهت نیل به هدف »خودکفائی و 

غایت اندیشی« است.

 ISO 9001:2008 ،ISO TS 29001:2010 این شرکت دارای استانداردهای
پرسنل متخصص  با  و  بوده  برق  آزمایشگاه های  و گواهی تست شرکت 
امنیت شغلی، تمامًا بصورت رسمی )نه بصورت  با هدف  و ماهر که 
قراردادی( استخدام شده اند؛ و نیز با در اختیار داشتن خط کامل تولید 
پنل های صنعتی )طراحی و مهندسی، طراحی و تولید استراکچر، کارگاه 
رنگ، مونتاژ الکتریکال، بازرسی کیفیت و تست( مستقر در شهرک صنعتی 
شماره1 اراک؛ و گسترش فعالیت به عنوان قطبی اصلی در زمینه ی برق 
و اتوماسیون صنعتی در مرکز کشور با خواست خدا، سربلندی و بالندگی 

میهن پهناور ایران را آرزو و اراده می کند.

ط��راح و س��ازنده تابلوه��ای فش��ار ضعی��ف و 
فش��ار متوس��ط )فیکس، ماژوالر و کش��ویی(، 
اتوماس��یون و مانیتورینگ، کنت��رل و حفاظت

افتخارآفرینی و ردیافت ده تندیس ملی

سهامی خاص



معرفی
ــر  ــزی ب ــو مرک ــر تابل ــرکت فج ــد در ش ــی و تولی ــد مهندس فراین
اســاس نظــام ســاختار یافتــه ای در جریــان اســت. در این ســاختار که 
ــه از ابتــدای  ــر اســاس تجــارب منتــج از فعالیت هــای انجــام گرفت ب
تأســیس تاکنــون گرفتــه شــده اســت؛ اولویــت اصلــی بــر شناســایی 
ــاده  ــت، نه ــای صنع ــه ی بخش ه ــتریان در هم ــای مش نیازمندی ه
ــن  ــری گســترده از متخصصی ــا بهره گی ــن شــرکت ب شــده اســت. ای
و امکانــات نرم افــزاری و ســخت افزاری پیشــرفته در بخش هــای 
مختلــف، حداکثــر تــالش در ارائــه ی باالتریــن کیفیــت خدمــات را 
بــه مشــتریان عزیــز در ســرلوحه ی اهــداف خــود قــرار داده اســت و 
بــا اتــکا بــه تــوان مهندســی و خــط کامــل تولیــد تابلوهــای صنعتــی و 
اتوماســیون، تــوان اجرایــی و مهندســی غیرقابــل رقابتــی را در میــان 

تولیدکننــدگان تابلــو دارد.
پویایــی، اعتقــاد بــه توســعه، ســرمایه گذاری و اســتفاده از 
فــن آوری و ماشــین آالت پیشــرفته از یک ســو و خریــد دانــش فنــی 
و عقــد قراردادهــای انتقــال تکنولــوژی از ســوی دیگــر، ابزارهــای 
مــا در راه رســیدن بــه خودکفایــی و پایــداری صنعــت کشــور بــوده 

اســت.
ــه  ــوع ک ــن موض ــه ای ــاد ب ــا اعتق ــدا ب ــزی از ابت ــو مرک ــر تابل فج
ســرمایه ی اصلــی هــر ســازمانی، نیــروی انســانی آن ســازمان اســت؛ 
جــذب افــراد متخصــص و ســخت کوش را ســرلوحه ی راهبــرد 
ــف  ــق تعری ــرار داده اســت و از طری ــع انســانی خــود ق توســعه مناب
راهکارهــای معیــن جــذب و بکارگیــری، در طــول ســالیان، بدنــه ی 
کارشناســی و مدیریتــی خــود را توســعه داده اســت بطــوری کــه پــس 
از دریافــت درخواســت پــروژه از مشــتری تــا پایــان تولیــد و حتــی 
ــان  ــروژه«، کارشناس ــام پ ــل و اتم ــس از تحوی ــه؛ »پ ــر از هم مهم ت
همــراه مشــتری خواهنــد بــود و در مــواردی »پشــتیبانی و خدمــات 
ــاری  ــای ج ــر از فرآینده ــی مهم ت ــروش« را حت ــس از ف ــی پ مهندس
ــه نقشــه های اســتراکچر  ــد. کارشناســان طراحــی، کلی ــد می دان تولی

اتوماســیون  برنامه هــای  و  الکتریــکال  نقشــه ی  تابلــو،  بدنــه ی  و 
بــا کــد رهگیــری پــروژه، در اختیــار مشــتری قــرار می دهنــد تــا 
مشــتریان بــدون دغدغــه و زیــر نظــر بخــش فــروش؛ بــا هماهنگــی 
ــه  ــل را ب ــات ذی ــت، خدم ــاس درخواس ــر اس ــروژه و ب ــئولین پ مس

ــد: آســانی دریافــت نماین
q نظارت عالیه بر نصب و راه اندازی تابلوها

q ارائه ی دستورالعمل های سرویس و نگهداری و 
بازدیدهای دوره ای

q تعمیرات و یا تغییرات بعدی
q تأمین قطعات یدکی

q توسعه ی تابلوهای موجود
ــه پرســنل  ــا اجــرای آموزش هــای الزم ب بخــش کنتــرل کیفیــت ب
بین المللــی کنتــرل کیفیــت  سیســتم  مطابــق  حاضــر  حــال  در 
کنتــرل  مدیــر  نظــر  تحــت   )ISO TS/29001، ISO 9001(
ــن  ــنل ای ــته و پرس ــر داش ــر نظ ــد را زی ــل تولی ــام مراح ــت، تم کیفی
ســاخت  حیــن  مشــخص، کنترل هــای  ایســتگاه های  در  بخــش 
را انجــام می دهنــد. وجــود اســتانداردهای تدویــن شــده در هــر 
بخــش و اســتفاده از ابــزار و وســایل مناســب جهــت تســت و 
ــام  ــاژ؛ انج ــگ و مونت ــات، رن ــاخت قطع ــای س ــرل در بخش ه کنت
کنترل هــا را بــا دقــت مطلــوب، ممکــن می ســازد و کلیــه ی مراتــب 
در شناســنامه های تضمیــن کیفیــت تولیــدات ثبــت می گردنــد 
ــه در  ــرای هــر قطع ــد ب ــی در تمامــی مراحــل تولی ــا امــکان ردیاب ت

ــد. ــترس باش دس
تابلوهــای ســاخته شــده بــر اســاس اســتانداردهای بین المللــی 
IEC 60439 ، IEC 60298 تحــت آزمایشــات روتیــن قــرار 
اســت کــه  آزمایشــاتی  بــر  آزمایشــات عــاوه  ایــن  می گیرنــد. 
ــت  ــش تس ــان بخ ــط کارکن ــوق و توس ــتانداردهای ف ــارج از اس خ

بصــورت مرتــب انجــام می شــود.
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q خدمات مشاوره، طراحی و مهندسی
 طراحی سیستم های مدیریت و توزیع انرژی )پست ها و سوئیچگیرهای 

فشار ضعیف و متوسط(
 طراحی، مشاوره و ساخت مدارات کنترل الکترونیکی، میکروپروسسوری 

و الکتریکی مودر نیاز صنایع و امکان سنجی
 طراحی و ساخت سیستم های کنترل دور و درایو

 طراحی و ساخت مدارات کنترل صنعتی )رله و کنتاکتوری یا اتوماسیون(
 طراحی و امکان سنجی جزء به جزء سیستم های قدرت و کنترل صنایع

 طراحی سیستم مدیریت انرژی ساختمان )سیستم توزیع بار، روشنائی و 
اندازه گیری(

 طراحی سیستم های مدیریت انرژی شبکه )پست های توزیع، پست های 
فشار متوسط، سوئیچگیرهای فشار ضعیف و فشار متوسط(

 طراحی سیستم های مانیتورینگ و اندازه گیری
q طراحی و امکان سنجی سیستم های کنترل انحصاری

 طراحی سیستم های کنترل فرآیند و اتوماسیون صنعتی )اتوماسیون فرآیند، 
اتوماسیون یکپارچه و توزیع پذیر(

 طراحی سیستم های کنترل میکروپروسسوری
PLC و منطبق بر )SCADA( طراحی سیستم های تله  مترینگ 

 نصب و راه اندازی پستهای توزیع )فشار ضعیف و فشار متوسط( کشویی 
و فیکس

 نصب و راه اندازی سوئیچگیرهای توزیع )فشار ضعیف و فشار متوسط(
 نصب و راه اندازی سیستم های کنترل رله و کنتاکتوری
 نصب و راه اندازی سیستم های اتوماسیون و تله متری

 نصب و راه اندازی تابلوهای کنترل موتور و درایو
q خدمات طراحی و ساخت و تولید

 ساخت تابلوهای پست و سوئیچگیر )فشار ضعیف و متوسط( کشویی و 
فیکس

 ساخت تابلوهای توزیع برق صنعتی و ساختمانی
 ساخت تابلوهای کنترل رله و کنتاکتوری

 ساخت تابلوهای اندازه گیری
 ساخت تابلوهای کنترل و حفاظت

 ساخت تابلوهای کنترل فرایند و اتوماسیون
 ساخت تابلوهای درایو

توانمندی اه

3www.fajrtablo.com
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 اتوماسیون و مانیتورینگ

یرکزفجر تابلو م

محصوالت

 کنترل و حفاظت شبکه های الکتریکی

5

پروژه اتوماسیون دانه سازان سیمرغپروژه اتوماسیون جبل علی امارات - دوبی

کنترل و حفاظت 
شرکت پتروتک

کنترل و حفاظت
پست برق جان دیر

www.fajrtablo.com



 تابلوهای فشار ضعیف توزیع

یرکزفجر تابلو م

یرکزفجر تابلو م

 تابلوهای فشار ضعیف کشویی

6فـجـر تـابـلـو مـرکـزی

تابلوی ماژوالر
آلومینیوم سازی ایران

تابلوی ماژوالر
آلومینیوم سازی ایران

تابلوی کشویی
پاالیشگاه شازند

تابلوی فیدر کشویی
پتروشیمی شازند



یرکزفجر تابلو م

 سوئیچگیرهای فشار متوسط

 کیوسک فشار متوسط

7

نیروگاه تجدید پذیر قم

مرکز تجارت و تکنولوژی اراک

آب منطقه ای استان مرکزی

پلی کلینیک تخصصی نفت

www.fajrtablo.com



یرکزفجر تابلو م

شــرکت مصبــاح انــرژی )آب ســنگین اراک(، پتروشــیمی شــازند، پاالیــش نفــت امــام خمینــی شــازند، 

ــع  ــازی اراک، توزی ــین س ــدی، ماش ــوم المه ــران، آلومینی ــازی ای ــوم س ــی اراک، آلومینی ــروگاه حرارت نی

ــل  ــیم و کاب ــیمی، س ــاوری پتروش ــش و فن ــر، پژوه ــه ای باخت ــرق منطق ــزی، ب ــتان مرک ــرق اس ــروی ب نی

ــز،  ــع ســیمان رامهرم ــم، توزی ــرات اســتان ق ــرات اســتان مرکــزی، مخاب ــرج، مخاب ــن ک ــدان، آورتی هم

ــد، پارســینکو  ــارس مســکن الون ــرم، دانه ســازان ســیمرغ، پ ــا، ســیلوی غــالت جه ــاک بن انرژی هــای پ

ــروز،  ــروگاه ســنندج، کیمیاگــران ام ــکالن، نی ــا، ت ــن آوران زیســتی کیمی ســاوه، نصــر گســتر، لجــور، ف

ــک  ــد، آوا پزشــک، بان ــدک نوی ــع آذراب اراک، ی ــاد نصــر، صــدا و ســیمای اســتان مرکــزی، صنای جه

ــزده  ــتادیوم پان ــتان، اس ــاوه، سنگس ــز س ــلولز، گرماخی ــا س ــکا، دن ــات الی ــعه قطع ــاون، توس ــعه تع توس

هــزار نفــری اراک، مرواریــد دماونــد، زریــن بســپار آذیــن، بهســا، تعاونــی مرغــداران دلیجــان، درســا 

ــن، پیچــن و... ــرغ، راهــکار صنعــت نوی م

یــی و کارخانجــات آرد صنــاعی غذا

آرد خوشــه طالیــی کــرج، آرد خوشــه اراک، آرد زاینــده رود اصفهــان، آرد فســا شــیراز، آرد تهــران 

ــمر،  ــهد، آرد کاش ــفید مش ــی س ــه طالی ــزگان، آرد خوش ــاد هرم ــان، آرد حاجی آب ــه کاش ــک، آرد خوش ت

ــران اراک، آرد ســتاره کــردان کــرج،  ــران، آرد ویث ــورد، آرد رضــا مشــهد، آرد روشــن ته ــان بجن آرد مغ

ــت، آرد  ــن ماهدش ــیراز، آرد امی ــرورده ش ــیراز، آرد پ ــیا ش ــاری، آرد آس ــکا س ــوی، آرد ن ــانلی خ آرد ش

ســپید کــوه درود، آرد ســتاره قــم، آرد جهــرم، آرد ســبالن اردبیــل، آرد گل دره گــر، آرد اهــواز، آرد 

ــر، آرد ســفید  ــرگ مالی ــد، آرد ســفید گلب ــد دماون گندم کــوب مشــهد، آرد بابرکــت مشــهد، آرد مرواری

ــان  ــز، آرد منصوبی ــدم تبری ــت گن ــردان، آرد برک ــری ک ــفید اکب ــدان آال، آرد س ــد، آرد زاه ــرگ بیرجن گلب

تهــران، آرد شــیروان، ســیلوی بیســت هــزار تنــی ســرپل ذهــاب، ســیلوی بیســت هــزار تنــی آرد روشــن 

ــیلوی  ــواز، س ــی آرد اه ــزار تن ــک ه ــت و ی ــیلوهای بیس ــواز، س ــار اه ــزی آرد مهری ــیلوی فل ــران، س ته

بیســت هــزار تنــی کوهدشــت، ســیلوی بیســت هــزار تنــی هشــترود، ســیلوی هشــتاد هــزار تنــی کــرج و...

مشتریان ما

8فـجـر تـابـلـو مـرکـزی



 دارای مجـوز های بین المللی مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد .

ISO9001 V:2008 

  دارای مجـوز های بین المللی در صنایع نفت وگاز و پتروشیمی بر مبنای استاندارد 
ISO/TS 29001:2010  

 دارای پروانه بهربرداری از وزارت صنایع و معادن .

 دارای تائیدیه کامل از توانیر ایران .

 دارای تائیدیه کامل از شرکت توزیع برق استان مرکزی.

 دریافت گواهی تست  IP از شرکت EPIL آزمایشگاه های صنایع برق .

 دریافت گواهی تست تابلوهای فشار متوسط از شرکت EPIL آزمایشگاه های صنایع برق.

 عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران .

 دارای گواهی صالحیت از شرکت ملی گاز ایران .

 عضو انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معدن ایران

 عضو حقوقی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران –شاخه استان مرکزی

 دارای گواهینامه معتبر از انجمن مدیریت کیفیت ایران .

 دارای گواهینامه بین المللی JAS ANZ  استرالیا .

 افتخار آفرینی شرکت و دریافت یازده تندیس ملی در ایران
 کارآفرین برتر کشور و دریافت تندیس طالیی از ریاست محترم جمهور سال 88 و 85 

) مرکز همایش های کشورهای مسلمان (
 دریافت تندیس بزرگان انرژی و فناوری هزاره سوم کشور – سال 90 

) مرکز همایش های صدا و سیما (
 دریافت تندیس استانی پنجمین جشنواره کارآفرینان سال 89 

) فرهنگ سرای آینه(
 دریافت تندیس همایش بزرگان توسعه ملی ایران - سال 90 

) مرکز همایش های صدا و سیما (
 دریافت تندیس همایش مدیریت و ارتقای توان داخلی –سال 90

) مرکز همایش های صدا و سیما (
 دریافت تندیس کنگره سراسری مدیران کارآفرین و توانمند در عرصه استاندارد سازی– سال 92

) مرکز همایش های صدا و سیما( 
 دریافت تندیس کنگره سراسرس تجلیل و تکریم از مدیران کار آفرین و توانمند – سال 92

) مرکز همایش های صدا و سیما (
 دریافت تندیس یکصد مدیر برتر و صنعت تجارت ایران – سال 92 

) مرکز همایش های صدا و سیما (
 دریافت تندیس یکصد برند برتر ایران –  سال 93 . 

 دریافت تندیس یکصد برند برتر و نخبگان کارآفرین ایران – سال  94 
) مرکز همایش های صدا و سیما (

گواهی انهم اه و افتخارات
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دارنده گواهینامه صالحیت از توانیر، دارنده تأییدیه شرکت توزیع

عضو انجمن صنفی تابلوسازان و انجمن تحقیق و توسعه ایران

دارنده گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 و

استاندارد صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001:2010 از آلمان

اراک، میدان امام خمینی، شهرک صنعتی شماره1،

بلوار امیرکبیر، انتهای خیابان شایگان

تلفن: 34130501 - 086       فکس: 34130503  - 086

www.fajrtablo.com             fajrtablo@gmail.com

فجر تابلو مرکزی

تجربه ی موفق همکاری با شرکت ها و صنایع مادر )مصباح انرژی: 
برق  نیروی  توزیع  نیروگاه،  پتروشیمی،  پاالیشگاه،  سنگین،  آب  مجتمع 
استان مرکزی، برق منطقه ای باختر، آب و فاضالب استان مرکزی، شرکت 
دولتی(؛  و کارخانه ی  ارگان  صدها  و  آرد  کارخانجات  اراک،  آلومینیوم 
و  صنعتگران  تجارب  و  و کاردان  متخصص  فنی  کادر  از  بهره گیری 
مشاوران و التزام به استاندارهای مرتبط با حوزه ی فعالیت و کسب عنوان 
رئیس جمهور،  از طرف  تندیس  دریافت  به همراه  برتر کشور  کارآفرین 
ره توشه ی شرکت فجر تابلو مرکزی در جهت نیل به هدف »خودکفائی و 

غایت اندیشی« است.

 ISO 9001:2008 ،ISO TS 29001:2010 این شرکت دارای استانداردهای
پرسنل متخصص  با  و  بوده  برق  آزمایشگاه های  و گواهی تست شرکت 
امنیت شغلی، تمامًا بصورت رسمی )نه بصورت  با هدف  و ماهر که 
قراردادی( استخدام شده اند؛ و نیز با در اختیار داشتن خط کامل تولید 
پنل های صنعتی )طراحی و مهندسی، طراحی و تولید استراکچر، کارگاه 
رنگ، مونتاژ الکتریکال، بازرسی کیفیت و تست( مستقر در شهرک صنعتی 
شماره1 اراک؛ و گسترش فعالیت به عنوان قطبی اصلی در زمینه ی برق 
و اتوماسیون صنعتی در مرکز کشور با خواست خدا، سربلندی و بالندگی 

میهن پهناور ایران را آرزو و اراده می کند.

ط��راح و س��ازنده تابلوه��ای فش��ار ضعی��ف و 
فش��ار متوس��ط )فیکس، ماژوالر و کش��ویی(، 
اتوماس��یون و مانیتورینگ، کنت��رل و حفاظت

افتخارآفرینی و ردیافت ده تندیس ملی

سهامی خاص



دفتر  مرکزی

تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، 
خیابان 54، پالک 10، واحد 15

تلفن: 88052909 - 88052908 - 021  
دورنگار: 88034297 - 021

کارخاهن

اراک، میدان امام خمینی، شهرک صنعتی 
شماره 1، انتهای بلوار امیرکبیر، خیابان شایگان 

تلفن: 086-34130501-3

www. fa j r tab lo .com
of f i ce@fa j r tab lo .com
fac tory@fa j r tab lo .comVer. 1A


