معرفي شركت سیمارون پرداز
شرکت سيمارونپرداز از سال  ،۱۳۷۹با هدف ارائه راهکارهای خاص مديريتي و بکارگيری و پيادهسازی
نرمافزارهای مهند سي مورد نياز شرکتها ،مهند سين م شاور ،نهادها ،مو س سات ،واحدهای تجاری و صنعتي و
نهادينه کردن آنها در واحدهای دانشگاهي فعاليت خود را آغاز نموده است.

عضويتها و همكاريها


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








جواز ارائه خدمات فني و مهندسي از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان نظام صنفي رايانه ای کشور
انجمن لجستيك ايران
انجمن انفورماتيك
همکاری با سازمان فني و حرفهای در زمينه آموزش دورههای جوار دانشگاهي
همکاری با کانون فارغالتحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي



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

همكاريها و نمايندگيهاي بینالمللي


شرکت سيمارون پرداز تا کنون در جهت نيل به اهداف نهائي خود گامهای موثری را بردا شته و جهت
بهرهگيری صحيح و منطقي از آخرين د ستاوردهای جهاني موفق به اخذ نمايندگي ر سمي و انح صاری
خاور ميانه از شرکتهای ذيل شده است:



نمايندگي رسمي شرکت  INCONTROLهلند درخصوص ارائه مجموعه نرمافزار شبيهسازی ED



نمايندگي ر سمي شرکت Webb Systemsانگل ستان در خ صوص ارائه نرمافزار شبيه سازی Show
Flow
نرم افزار باالنس خط  OPTILINEمبتني بر ژنتيك الگوريتم



نمايندگي رسمي  LGکره در زمينة ارائه نرم افزار باالنس خط )Flexible Line Balancing(FLB



نمايندگي رسمي شرکت QUETECHکانادا در راستای ارائه سيستم زمانسنجيWork Study



نمايندگي شرکت  TSSاسپانيا در خصوص ارائه نرم افزار تخصصي شبيهسازی ترافيك AIMSUN



نمايندگي انحصاری شرکت  INROکانادا جهت نرم افزارEmme4



توانمنديهاي سیمارون


سيمارون بوا سطه الگوبرداری ،انتقال تجربيات موفق از پروژههای اجرايي انجام شده تو سط همکاران
بينالمللي و همچنين بهرهگيری از کادر مجرب خود اقدام به شنا سايي حلقههای مفقود در صنعت و
عرضههه فنآوریهای نوين و راهحلهای مناسههب با نيازسههنجي صههورت گرفته برای مشههتريان خود
مينمايد .در اينخ صوص به عنوان مزيت رقابتي الزم به ذکر ا ست که شرکت سيمارون نزديك به10
سال ا ست که ب صورت انح صاری و ر سمي تحت ا ستانداردهای شرکتهای م شاور اروپايي به منظور
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افزايش اثربخ شي و همچنين کاهش ري سكها ،در بکارگيری تکنيك شبيه سازی و ترکيب آن با ساير
ابزارها و تکنيكهای مهندسي و مديريتي فعاليت دارد .فعاليتهای شرکت سيمارون در  2حوزه اصلي
"صنايع توليدی" و "حمل و نقل عمومي" با محورهای زير مي باشد:


صنايع تولیدي و خدماتي



ارتقاء بهرهوری و افزايش ظرفيت محصول و خدمات



مديريت سيستم لجستيك در کارخانجات ،کارگاهها ،بنادر و اسکلهها و بهبود مديريت زنجيره تأمين



بهينهسازی سيستم حمل و نقل درون کارخانهای و برونکارخانهای



نيازسنجي فضاهای مورد نياز و طراحي و بهينهسازی Layout



آناليز توقفات توليد و شناسايي عوامل کليدی



حمل و نقل عمومي



بهينهسازی برنامه حرکت در سيستمهای حملونقل ريلي و خطوط هوايي و حمل و نقلهای ترکيبي



تخمين ظرفيت و بهينهسازی جريان مسافری در فرودگاهها و ايستگاههای متروی شهری



تجزيه و تحليل ،کنترل و مديريت ترافيك شهری و غيرشهری

برخي از پروژههاي انجامشده توسط سیمارون


پروژه برنامهريزی زمانبندی حرکت قطارهای راهآهن جمهوری اسالمي ايران



پروژه شههبيهسههازی ترمينال پرواز ورودی فرودگاه بينالمللي حضههرت امام خميني در فصههل High
Season
پروژه اسکله شهيد رجايي با همکاری دانشگاه صنعتي اميرکبير در جهت تعيين تعداد تجهيزات حمل



و نقل اتوماتيك  AGVو تعيين زمان انتظار کشتيها برای تخليه و مينيمم کردن آن


پروژه عمليات لجسههتيك انبار تختال واحد  28مجتمع فوالد مبارکه به منظور ارزيابي تصههميمات در
خصوص افزايش ظرفيت توليد



پروژه شبيهسازی راهاندازی خط گيربکس پرايد در شرکت محور سازان به منظور طراحي و لياوت خط
توليد ،ارزيابي سيستم ،عمليات لجستيك و تغذيه خطوط



پروژه لولهسههازی اهواز به منظور بررسههي ميزان توقفات خطوط توليد کارخانه  4و بررسههي تأثير هر
ايستگاه در توقفات ،شناسايي گلوگاهها



پروژه ارتقاء فرهنگ ترافيك در شهرداريها



خدمات آموزشي مرکز آموزش مهندسي سيمارون



مرکز آموزش مهندسههي سههيمارون در فضههايي کامالً اسههتاندارد و با بکارگيری تکنولوژیهای نوين
آموزشي و همچنين استفاده از نرمافزاها و تجهيزات رسمي شرکتهای بينالمللي همکار ،در دو حوزه
نرم افزاری و علمي -کاربردی آماده ارائه خدمات آموزشي ميباشد .و شامل:
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نرم افزاري

علمي-كاربردي


مديريت زنجيره تأمين و لجستيك



شبيهسازی با نرم افزارED



زمانسنجي و باالنس خطوط توليد



زمانسنجي با نرمافزار Z-Max



مديريت توليد



شبيهسازی با نرم افزارShow Flow



تجزيه و تحليل توقفات توليد()OEE



شبيهسازی حمل و نقل با AIMSUN



تجزيه و تحليل عوامل شکست()FMEA



باالنس خط با نرم افزار FLB



کنترل کيفيت برای ضايعات صفر()ZQC



دوره جامع اصول شبيهسازی



آمار مهندسي برای شبيهسازی

ارتباط علمي ،آموزشي و پژوهشي


هماکنون شههرکت سههيمارون افتخار دارد اعالم نمايد که دانشههگاه های ذيل از خدمات راهاندازی و
بهرهبرداری از ابزارها و نرمافزارهای سيمارون در محيطهای پژوه شي بهرهمند شدهاند و ب سياری از
کارشناسان ،متخصصان و اساتيد دانشگاهها و دانشجويان دوره کارشناسي ارشد و دکتری از دورههای
آموزشي اين شرکت در جهت تکميل اندوختههای علمي خود استفاده نمودهاند که از جمله عبارتند از:



دانشگاه صنعتي شريف



دانشگاه فردوسي مشهد



دان شگاه تهران (قطب علمي کنترل و پردازش



دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات

هوشمند)



دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب



دانشگاه تربيت مدرس -دانشکده فني



دانشگاه آزاد واحد قزوين



دان شگاه علم و صنعت ايران(دان شکده عمران



دانشگاه آزاد واحد کرج

و کامپيوتر)



دانشگاه آزاد واحد پرند

دانشگاه صنعتي اميرکبير( دانشکده صنايع و



دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي

عمران)



دانشگاه شيراز




دانشگاه خليج فارس بوشهر

مشتريان سیمارون پرداز


شههرکت سههيمارون در طول نزديك به يك دهه فعاليت خود ،همکاری مؤثری با سههازمانهای بزرگ و
دان شگاهها در ايران دا شته و پروژههای زيادی را به اجرا در آورده ا ست .از جمله م شتريان اين شرکت
عبارتند از:



شرکت راه آهن جمهوری اسالمي ايران -شرکت ايران خودرو ( سازمان فروش و خدمات پس از فروش-
معاونت سي ستمها -مرکز مهند سي -اداره لج ستيك -خدمات ما شيني -معاونت آمار و اطالعات)-
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شرکت مهندسي توسعه سايپا -شرکت سايپا پرس -شرکت اتحاد موتور -شرکت صنعتي نيرو محرکه
شرکت زامياد -شرکت تام ايران خودرو -شرکت تهران سيمينفر -شرکت فوالد مبارکه ا صفهان- -
فرآوردههای کاله -شرکت سديد -سازمان بنادر و ک شتيراني=(اجرای پروژه) -شرکت ايران خودرو
خرا سان -شرکت رينگ سازی م شهد -شرکت تراکتور سازی تبريز -شرکت صنايع حديد -شرکت
سايپا ديزل -شرکت ايران خودرو ديزل-گروه صنعتي بهمنموتور -شرکت محور سازان ايران خودرو-
سايپا آذين -دان شگاه آزاد ا سالمي -دان شگاه شمال -تکالن توس -لوله سازی اهواز -پوياگ ستر-
شرکت مهندسي ايريتك -شرکت مهندسي و مشاوره طرح نوانديشان -سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای -مديريت راههای ک شور -سازمان حمل و نقل و ترافيك -شهرداری شيراز -سازمان قطار
شهری شيراز و حومه (مترو) -شرکت شهر راز -پژوهشکده طراحان پارسه -شرکت ايمن رويه راه-
شرکت مطالعات حمل و نقل ترافيك تهران -شرکت مهند سي م شاور عيوق راهور -شرکت مهند سي
مشههاور گارنو -شهههرداری اروميه -شهههرداری بجنورد -شهههرداری رشههت-شههرکت تعمير تجهيزات
نيروگاهي کرج (وابسته به وزارت نيرو) -شرکت قطعات توربين شهريار مالرد ( وابسته به وزارت نيرو)

در زمینه پروژههاي شبیهسازي :


پروژه شبيه سازی ا سکله شهيد رجايي با هدف تعيين تعداد  AGVها به منظور مينيمم نمودن زمان
انتظار کشتيها



پروژه ان بار تخ تال وا حد  28مجتمع فوالد م بار که به منظور بررسههي افزايش ظرف يت با اسههت فاده از
تکنولوژی HOT CHARGE



پروژه شههبيهسههازی ترمينال پرواز ورودی فرودگاه بينالمللي حضههرت امام خميني در فصههل High
 Seasonسال ۸۷



پروژه شبيهسازی راهاندازی خط گيربکس در شرکت محور سازان به منظور طراحي و لياوت خط توليد،
ارزيابي سيستم ،عمليات لجستيك و تغذيه خطوط



پروژه لوله سههازی اهواز به منظور بررسههي ميزان توقفات خطوط توليد کارخانه 4و بررسههي تأثير هر
ايستگاه در توقفات ،شناسايي گلوگاهها
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