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 سیمارون پرداز معرفي شركت
سازی با هدف ارائه راهکارهای خاص مديريتي و بکارگيری و پياده ،۱۳۷۹پرداز از سال شرکت سيمارون

سي نرم شرکتافزارهای مهند صنعتي مورد نياز  سات، واحدهای تجاری و  س شاور، نهادها، مو سين م و ها، مهند

  فعاليت خود را آغاز نموده است. نهادينه کردن آنها در واحدهای دانشگاهي

 

 هاو همكاري هاعضويت

 عضو شورايعالي انفورماتيك با اخذ رتبه بندی در خصوص ارائه نرم افزار و برگزاری دوره های آموزشي 

 فني و مهندسي از وزارت صنعت، معدن و تجارت جواز ارائه خدمات 

 سازمان نظام صنفي رايانه ای کشور 

 انجمن لجستيك ايران 

 انجمن انفورماتيك 

  های جوار دانشگاهيدر زمينه آموزش دوره ایسازمان فني و حرفههمکاری با 

 التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي همکاری با کانون فارغ 

  برگزاری دوره های آموزشي مهندسي ترافيك از اداره کل تشکيالت و آموزش شهرداری تهرانمجوز 
 
 

 الملليهاي بینگيها و نمايندهمكاري
 سيمارون پرداز تا کنون در جهت ن شته و جهت ل به اهداف نهائي خود گاميشرکت  های موثری را بردا

ستبهره صحيح و منطقي از آخرين د صاری  خذبه ا موفقجهاني وردهای اگيری  سمي و انح نمايندگي ر

 های ذيل شده است: شرکتاز  خاور ميانه

 نمايندگي رسمي شرکت INCONTROL سازیافزار شبيهنرممجموعه درخصوص ارائه  هلند ED  

 شرکت سمي  صوص ارائه نرم Webb Systemsنمايندگي ر ستان در خ شبيهانگل  Showسازیافزار 

Flow 

  نرم افزار باالنس خطOPTILINE  الگوريتممبتني بر ژنتيك 

  نمايندگي رسميLG  کره در زمينة ارائه نرم افزار باالنس خطFlexible Line Balancing(FLB)  

  شرکتنمايندگي رسمي QUETECH کانادا در راستای ارائه سيستم زمانسنجيWork Study 

  نمايندگي شرکتTSS سازی ترافيك اسپانيا در خصوص ارائه نرم افزار تخصصي شبيهAIMSUN 

 شرکت نمايندگي انحصاری INRO کانادا جهت نرم افزار Emme4 

 هاي سیمارونتوانمندي
 سطه الگوبرداری، انتقال تجربيات موفق از پروژه سط همکاران های اجرايي انجامسيمارون بوا شده تو

سايي حلقهالمللي و  همچنين بهرهبين شنا صنعت و گيری از کادر مجرب خود اقدام به  های مفقود در 

خود  های مناسههب با نيازسههنجي صههورت گرفته برای مشههتريانحلهای نوين و راهآوریعرضههه فن

صوص به عنوان در ايننمايد. مي ست که  مزيت رقابتيخ سيمارون نزديك بهالزم به ذکر ا  10شرکت 

شرکت ستانداردهای  سمي تحت ا صاری و ر صورت انح ست که ب شاور اروپايي سال ا به منظور های م
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شي و همچنين کاهش ريسك سايو ترکيب سازی شبيه تکنيكها، در بکارگيری افزايش اثربخ ر آن با 

اصلي  حوزه 2های شرکت سيمارون در فعاليت های مهندسي و مديريتي فعاليت دارد.ابزارها و تکنيك

  با محورهای زير مي باشد: "حمل و نقل عمومي"و  "صنايع توليدی"

  صنايع تولیدي و خدماتي 

 محصول و خدمات ظرفيت افزايش وری و بهره ارتقاء 

  مديريت زنجيره تأمينو بهبود  هااسکلهو  بنادرها، کارگاه ،کارخانجاتدر لجستيك سيستم مديريت  

 ای کارخانهبرونای و درون کارخانهسازی سيستم حمل و نقل بهينه 

 سازی احي و بهينهنيازسنجي فضاهای مورد نياز و طرLayout  

 آناليز توقفات توليد و شناسايي عوامل کليدی 

  حمل و نقل عمومي 

 های ترکيبيو  حمل و نقل خطوط هواييو  ونقل ريليهای حملسيستمحرکت در سازی برنامه بهينه 

 های متروی شهریو ايستگاه هافرودگاهسازی جريان مسافری در فيت و بهينهتخمين ظر 

 و تحليل، کنترل و مديريت ترافيك شهری و غيرشهری تجزيه 

 شده توسط سیمارونانجامهاي پروژهبرخي از 
 رانياسالمي اآهن جمهوری بندی حرکت قطارهای راهزی زمانريپروژه برنامه 

 للي حضههرت امام خميني در فصههل المسههازی ترمينال پرواز ورودی فرودگاه بينروژه شههبيهپHigh 

Season  

 در جهت تعيين تعداد تجهيزات حمل  پروژه اسکله شهيد رجايي با همکاری دانشگاه صنعتي اميرکبير

 ها برای تخليه و مينيمم کردن آنو تعيين زمان انتظار کشتي AGVو نقل اتوماتيك 

  مجتمع فوالد مبارکه به منظور ارزيابي تصههميمات در  28پروژه عمليات لجسههتيك انبار تختال واحد

 خصوص افزايش ظرفيت توليد

 اوت خط اندازی خط گيربکس پرايد در شرکت محور سازان به منظور طراحي و ليسازی راهپروژه شبيه

 توليد، ارزيابي سيستم، عمليات لجستيك و تغذيه خطوط

 و بررسههي تأثير هر  4فات خطوط توليد کارخانه سههازی اهواز به منظور بررسههي ميزان توقپروژه لوله

 هاايستگاه در توقفات، شناسايي گلوگاه

 پروژه ارتقاء فرهنگ ترافيك در شهرداريها 

 سيمارونمرکز آموزش مهندسي آموزشي  خدمات  

 های نوين اسههتاندارد و با بکارگيری تکنولوژی کامالً مرکز آموزش مهندسههي سههيمارون در فضههايي

در دو حوزه المللي همکار، های بينافزاها و تجهيزات رسمي شرکتآموزشي و همچنين استفاده از نرم

 و شامل: باشد.آماده ارائه خدمات آموزشي ميکاربردی  -نرم افزاری و علمي
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نرم افزاري                                             كاربردي                       -علمي                      

 مديريت زنجيره تأمين و لجستيك 

 سنجي و باالنس خطوط توليدزمان 

 مديريت توليد 

 (تجزيه و تحليل توقفات توليدOEE) 

 (تجزيه و تحليل عوامل شکستFMEA) 

 سازی با نرم افزارشبيهED 

 افزار سنجي با نرمزمانZ-Max 

 سازی با نرم افزارشبيهShow Flow 

 سازی حمل و نقل با شبيهAIMSUN 

  باالنس خط با نرم افزارFLB 

  برای ضايعاتکنترل کيفيت (صفرZQC) 

  سازیشبيهدوره جامع اصول 

 سازیآمار مهندسي برای شبيه 

 

 

 آموزشي و پژوهشي ارتباط علمي،
 اندازی و های ذيل از خدمات راهدانشههگاهاکنون شههرکت سههيمارون افتخار دارد اعالم نمايد که هم

سيمارون در محيطبرداری از ابزارها و نرمبهره شي بهرهافزارهای  شدههای پژوه سياری از اند و مند  ب

های و دکتری از دوره دها و دانشجويان دوره کارشناسي ارشاساتيد دانشگاهو کارشناسان، متخصصان 

 اند که از جمله عبارتند از:استفاده نمودههای علمي خود تهآموزشي اين شرکت در جهت تکميل اندوخ

 دانشگاه صنعتي شريف 

 شگاه تهران ب علمي کنترل و پردازش )قط دان

 هوشمند(

 دانشکده فني -دانشگاه تربيت مدرس 

 صنعت ايران شگاه علم و  شکده عمران دان )دان

 وتر(و کامپي

 و  ع) دانشکده صنايصنعتي اميرکبير دانشگاه

 عمران(

 دانشگاه فردوسي مشهد 

 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات 

 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 

 دانشگاه آزاد واحد قزوين 

  دانشگاه آزاد واحد کرج 

 دانشگاه آزاد واحد پرند 

  دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي 

 دانشگاه شيراز  

 بوشهر دانشگاه خليج فارس 

 

 مشتريان سیمارون پرداز
 و  بزرگهای سههازمانهمکاری مؤثری با  ،شههرکت سههيمارون در طول نزديك به يك دهه فعاليت خود

شگاه شته و پروژهها دان ست زيادیهای در ايران دا شرکت را به اجرا در آورده ا شتريان اين  . از جمله م

 عبارتند از:

 سازمان فروش و خدمات پس از فروششرکت ايران خودرو ) -رانشرکت راه آهن جمهوری اسالمي اي-                

ستم سي سي -هامعاونت  ستيك -مرکز مهند شينيخدمات م -اداره لج  -معاونت آمار و اطالعات( -ا
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 هصنعتي نيرو محرک شرکت -وتورشرکت اتحاد م -پا پرسشرکت ساي -شرکت مهندسي توسعه سايپا

سيمين -شرکت تام ايران خودرو -رکت زاميادش صفهان -فرشرکت تهران   - -شرکت فوالد مبارکه ا

سديد-های کالهفرآورده شتيراني= -شرکت  شرکت ايران خودرو  -)اجرای پروژه(سازمان بنادر و ک

سان شهد -خرا سازی م صنايع حديد -سازی تبريزشرکت تراکتور  -شرکت رينگ  شرکت  -شرکت 

 -سازان ايران خودرومحورشرکت  -موتورگروه صنعتي بهمن-شرکت ايران خودرو ديزل -پا ديزلساي

سالمي -سايپا آذين شگاه آزاد ا شمال -دان شگاه  سازی اهواز -تکالن توس -دان ستر -لوله   -پوياگ

قل سازمان راهداری و حمل و ن -شرکت مهندسي و مشاوره طرح نوانديشان -شرکت مهندسي ايريتك

شورت راهمديري -ایجاده شي -سازمان حمل و نقل و ترافيك -های ک سازمان قطار  -رازشهرداری 

 -شرکت ايمن رويه راه -طراحان پارسه پژوهشکده -شرکت شهر راز    -راز و حومه )مترو(شهری شي

شاور عيوق راه  -شرکت مطالعات حمل و نقل ترافيك تهران سي م سي  -ورشرکت مهند شرکت مهند

زات شههرکت تعمير تجهي-شهههرداری رشههت -شهههرداری بجنورد -شهههرداری اروميه -مشههاور گارنو

 و(رشرکت قطعات توربين شهريار مالرد ) وابسته به وزارت ني -رو(نيروگاهي کرج )وابسته به وزارت ني

 

 سازي :ههاي شبیژهنه پرودر زمی

 شبي شهيد رجايي با هدف تعييسهپروژه  سکله  مم نمودن زمان ها به منظور ميني AGVن تعداد ازی ا

 هاانتظار کشتي

  حد تال وا بار تخ به منظور بررسههي افزايمجتمع ف 28پروژه ان که  بار يش والد م فاده از ظرف با اسههت ت 

 HOT CHARGEتکنولوژی 

 المللي حضههرت امام خميني در فصههل فرودگاه بين سههازی ترمينال پرواز ورودیپروژه شههبيهHigh 

Season  ۸۷سال 

  اوت خط توليد، در شرکت محور سازان به منظور طراحي و لي اندازی خط گيربکسسازی راهشبيهپروژه

 ارزيابي سيستم، عمليات لجستيك و تغذيه خطوط

 و بررسههي تأثير هر  4کارخانهسههازی اهواز به منظور بررسههي ميزان توقفات خطوط توليد پروژه لوله

 هاايستگاه در توقفات، شناسايي گلوگاه

 


