
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

        

 

 

 

 معرفی و شرح خدمات قابل ارائه در مجموعه  
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  صنعتشرکت دانش بنیان جستار دانش علم و  معرفی کلی 
مدیران خود به جهت حضور مستقیم برای  بیش از سه دهه ای سهامداران و با تکیه بر دانش و تجربه   "جستار دانش "

تاسیس گردید. عمده فعالیت موسسان این مجموعه    1395ارائه در بازار ایران در سال    تولیدی و قابل عرضه محصوالت  

اداری، منابع تغذیه و صنایع ریلی در داخل کشور و کشورهای   ، های صنعتی    UPSدر حوزه بومی سازی و طراحی انواع  

به جهت    "جستار دانش "ر کشور  های اخیر به جهت شرایط موجود ددر سال همچون عراق، آفریقا و ... ایران می باشد. 

، تصمیم به احداث خط تولید و ارتباط مستقیم با مشتریان خود را گرفت و  در بازار ایران  دستیابی به سهم بازار بیشتر

در همین راستا موفق به اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و مجوز دانش بنیان تولیدی از وزارت علوم، تحقیقات 

 .  یدو فن آوری گرد

، نصب و راه اندازی اقدام به سرمایه گذاری، راه اندازی خط تولید "جستار دانش "،در راستای تحقق سیاست های خود

 است. نموده یا مناطق با برق ناپایدار و بهره برداری و تامین قطعات یدکی در مناطق حساس و 

در  و این شرکت  دانش بنیان خالصه نشده    به تولید و یا ارائه محصوالت در حوزهصرفا    "جستار دانش"سیاست های  

قیمت، نسبت به   برترین کیفیت مناسبترینراستای انتقال دانش فنی و تکنولوژی به داخل کشور و تولید تجهیزاتی با  

 عقد قراردادهای تولید مشترک با چندین کمپانی معتبر اروپایی اقدام نموده است.

در زمینه تولید، بازرگانی و فنی در حوزه منابع تغذیه بدون وقفه،    با توجه به دانش، تخصص و طی دوره های مختلف

انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های ریلی توسط تیم فنی این شرکت و همچنین همکاری با به نام ترین فعاالن این  

به پشتوانه این دانش توانسته   "جستار دانش"صنعت در جهان، فعالیت خود را در صنعت ریلی کشور آغاز نموده و 

بعنوان یکی از اولین شرکت های دانش بنیان در صنعت ریلی کشور و تنها تولید کننده تجهیزات فن آورانه سیستم 

و ارائه   اندازی و بهره برداریطراحی، تهیه، نصب و راه رانش قطار ملی بوده و در همین راستا آماده ارائه خدماتی نظیر 

 خدمات پس از فروش به فعاالن این صنعت می باشد. 

  های گام   ای مدیران و سهامداران خود در این صنعت،تکیه بر تجربه ارزشمند بیش از سه دهه  با  "جستار دانش"  امروز

 رضایت   سطح  باالترین  ایجاد   هدف  با   خدمات،  ارائه  و  محصوالت  سطح  کیفی  و  کمی  ارتقا  و  پیشبرد  در  را  موثری  بسیار

 است.   برداشته مشتریان

  و منابع تغذیه بدون وقفه UPSذ پروانه تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تولید خا  ▪

 اخذ پروانه دانش بنیان در حوزه منابع تغذیه بدون وقفه ▪

 اخذ پروانه دانش بنیان در حوزه صنعت ریلی  ▪

 انحصاری فروش جهاد دانشگاهی علم و صنعت اخذ نمایندگی  ▪

 پارس  یانرژ یاقتصاد ی ژه یسازمان منطقه و ت یمجوز فعال ▪

 ی ، معادن و کشاورز  عی،صنا  ی اتاق بازرگان در تیعضو ▪

 تنها بخشی از فعالیت ها و توانمندی های این شرکت می باشد. 

  



 

برای همکاران و مشتریان فعال در  های صنعتی و اداری    UPSاز انواع  مگاوات    یکبا تامین بیش از    "جستار دانش"

این صنعت، همواره خود را به ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مشتریان خود متعهد دانسته است. در همین راستا  

 برخی از خدمات قابل ارائه در این مجموعه به شرح ذیل می باشد. 

 و یا شرایط مورد درخواست مشتری  EPCه ها بصورت های صنعتی و اجرای پروژ UPSطراحی و تولید انواع  ▪

 جهانی نیمه صنعتی و استاندارد منطبق بر آخرین تکنولوژی و استانداردهای  های UPSطراحی، تولید و فروش انواع  ▪

های قدیمی و ارائه خدمات بازدید دوره ای و نگهداری سالیانه آن    UPSو تعمیرات اساسی انواع    Over Hallانجام   ▪

 ها. 

 طراحی، مهندسی، تولید و ارائه خدمات پس از فروش در حوزه خدمات ریلی   ▪

 نصب، راه اندازی و بهره برداری ▪

 های صنعتی و اداری UPSماهه برای انواع  24ارائه ضمانت  ▪

 سال   10خدمات پس از فروش به مدت حداقل ارائه تضمین  ▪

 (24X7روز هفته ) 7ساعته بصورت  24پشتیبانی   ▪

 طراحی و مهندسی پایه و تفصیلی  ▪

 انجام مطالعات مهندسی و اقتصادی در پروژه   ▪

 تامین قطعات یدکی و مصرفی  ▪

 های صنعتی و اداری در سراسر کشور   UPSانجام کلیه سرویس های دوره ای برای  ▪

 آموزش اپراتوری و بهره برداری  ▪

 (Special Order)ژه بر اساس سفارش مشتری طراحی و تامین پرو ▪

، تریستور، دیود، مقاومت، موتورهای الکتریکی  تا  IGBTتامین کننده انواع قطعات در حوزه الکترونیک قدرت ماننند  ▪

، انواع سنسورهای اندازه گیری، انواع ترانسفورماتورهای صنعتی،  DCو    AC، انواه درایورها، خازن های  kVA 500توان  

 و ... .  HMI، کلیدهای اتوماتیک و PLCفن های خنک کننده، رله و کنتاکتور، انواع 

 همچنین این مجموعه به جهت رفاه حال مشتریان خود موارد زیر را در دست اقدام دارد.  

 نی بصورت آنالینو درخواست پشتیبا خرابیو اعالم سامانه ثبت   ▪

   CRMدر نرم افزار  ثبت سوابق مشتریانسامانه  ▪

 مشتریانسامانه نظرسنجی از  ▪

 سامانه مانیتورینگ و کنترل بصورت آنالین و تحت شبکه )به درخواست مشتریان گرامی( ▪

 همواره خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان خود می دانیم.  "جستار دانش "ما در 

 

 

 

 

 



 

 "جستار دانش"صنعتی  UPSبرخی از پروژه های مهم در واحد 

 

 نام پروژه  ردیف 

 جهاد دانشگاهی خوزستان     1

 شرکت پویا روش جنوب     2

   PKS-9530155-TA  -شرکت پتروشیمی خراسان     3

  ( EL-9500162-SY SPGC ) مجتمع گاز پارس جنوبی 4

   9340237  -شرکت پتروشیمی اصفهان     5

 شرکت پتروشیمی مبین      6

 بیمه تجارت    7

 بیمه تجارت    8

 شرکت مدیرت تولید برق کردستان       9

10   SPEC - PBD-9301294  

 شرکت فاتح صنعت کیمیا      11

   9340156  -شرکت پاالیش گاز ایالم     12

   RNS-9531399-FN  -شازند   -شرکت پاالیش نفت امام خمینی     13

14 RFQ-1718-1600-ID-0007/8  - IDRO  
 جهاد دانشگاهی خوزستان     15

 موسسه مکین     -قرب نوح    -قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا     16

   BPC-9520627  -شرکت پتروشیمی نوری     17

18  Daelim - SAZEH - Kayson 
   REP-7613607056-L11  -شرکت پاالیش نفت اصفهان     19

 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران       20

   RHP-7302509455-T20  -شرکت پاالیش نفت بندرعباس     21

 باتری نیکل کادمیوم منطقه ده عملیات انتقال گاز     -شرکت انتقال گاز ایران   22

  24  -  22فاز  باتری نیکل کادمیوم      -ناردیس   23

 شرکت توسعه پترو ایران کیش       24

 ناردیس    25

 شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی     26

 تاسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر    -باطری    -شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران     27

 شرکت مدیریت تولید برق کردستان     28

 ناردیس     29

 پتروشمی کاویان  30

 پتروشمی کاویان  31

 پارس جنوبی   10-9فاز   32

 پتروشیمی خراسان   33

 پتروشیمیایی تخت جمشید 34

 باتری    –کربن ایران   35



 

 "جستار دانش"اداری در های  UPSبرخی از فروش های مهم  
 

 

 

 

 

 سال تعداد توان نام پروژه  ردیف 

 1390 دستگاه  40KVA 2 ایسنا  خبرگزاری 1

 1391 دستگاه  60KVA 2 شرکت پتروشیمی رازی  2

 1391 دستگاه  60KVA 2 دانشگاه جامع علمی کاربردی  3

 1391 دستگاه  100KVA 1 دفتر مرکزی   –جهاد دانشگاهی  4

5 
دانشکده مواد و   – دانشگاه علم و صنعت ایران

 متالوژی 
30KVA 1  1391 دستگاه 

 1392 دستگاه  6KVA 2 پاالیشگاه بندرعباس  6

 1394 دستگاه  6KVA 2 شرکت پتروشیمی نوری 7

8 
 موسسه نوح قرب  – االنبیاء خاتم  سازندگی قرارگاه

 ساحل  عمران
6KVA- 10KVA 2  1394 دستگاه 

 1394 دستگاه  20KVA 4 شرکت پایا نیک فارس  9

 1394 دستگاه  80KVA 1 شرکت پاالیش گاز پارسیان  10

 1395 دستگاه  3KVA 2 دانشکده مخابرات  – دانشگاه علم و صنعت ایران 11

 1395 دستگاه  10KVA 1 خوزستان واحد  –جهاد دانشگاهی  12

 1395 دستگاه  2KVA 2 پویا روش جنوب شرکت  13

 1395 دستگاه  10KVA 7 بیمه تجارت  14

 1395 دستگاه  6KVA 1 شرکت اسپک  15

 1395 دستگاه  10KVA 2   خوزستان دانشگاهی جهاد 16

 1395 دستگاه  6KVA 3 نوری پتروشیمی شرکت 17

 1396 دستگاه  40KVA 2 شرکت فراب  18

 1397 دستگاه  3KVA 2 شرکت کنترل پردازش هوشمند 19

 1397 دستگاه  3KVA - 6KVA 5 شرکت نصیر عمران آریا  20

 1398 دستگاه  6KVA 1 شرکت معدنی امالح ایران  21

 1398 دستگاه  6KVA 1 شرکت گاز پارسیان  22

 1399 دستگاه  6KVA 1 پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی 23
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