
 

 

 

 مشخصات عمومی شرکت-1

 ۱۳۸۷ تاریخ تأسیس:                              خـصوصی )سـهامی خـاص( نوع شرکت:                              رخش کاوه آذرآبادگانشرکت  نام شرکت:

کلینیکی، تعمیر تجهیزات اتاق عمل، تعمیر تجهیزات  تعمیر تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، سرویس و نگهداری تجهیزات بیمارستانی و :تیفعالی اصل نهیزم

تعمیر و فروش -اتوماسیون صنعتی و ساخت تجهیزات الکترونیکی جایگزین-تعمیر و نگهداری ماشین آالت و تجهیزات صنعتی تصویر برداری پزشکی و صنعتی،

 های الکترونیکی خاص و پیچیده ، تعمیرات تخصصی بردساخت تجهیزات آزمایشگاهی-آموزش-تجهیزات صنعتی، آزمایشگاهی

 ۱۷ساختمان  -خیابان شهید جدیری جنوبی -خیابان آزادی-تبریز -ایران آدرس دفتر مرکزی:

 -آدرس دفتر ارومیه:

 -آدرس دفتر اصفهان:

 -آدرس دفتر اردبیل:

 04۱-۳۳۳6906۱ فکس:          04۱-۳۳۳69052-4:تلفن

  www.rakaco.ir وب سایت:                       info@rakaco.ir پست الکترونیک:

 نفر ۸ پرسنل: کل تعداد

  نـگـاه ـکی در رکا شرکت مهندسی-2

 فنون و علومی هاشاخه کیتفک لذا و ستین ممکن عمال آنها یهمه بر طرهیس و انسانی انفرادی ابیدست که استی حد بهی بشری هادانش و علومی گستردگ امروزه

 و هایطراح مطالعات، انجام جهت به صاحبنظر و متخصص به مراجعه. دینمای م فایایی بسزا نقشی امروز بشری زندگ در آنهای هاجنبه یهمه بر اشراف جهت به

ی سهام)رکای مهندس شرکت .است شده آورده مقررات و نیقوان متن در مشاوره خدماتی کل عنوان تحت هاعرصه یهمه دری پژوهش وی صنعتی هاطرح انجام زین

ی هاآموزش اتوماسیون صنعتی و تعمیر و نگهداری ماشین آالت خط تولید کارخانجات وی نهیزم در دیمف تجربه سال ۷ از شیب با 25۱40 ثبت شماره به( خاص

 تیفعال بیمارستانی، پزشکی و دندانپزشکیتعمیر، سرویس و به روز رسانی تجهیزات  ،یسازمانی تعال وی مهندسی فنی ها نهیزم دری سازمان برون و درونی تخصص

 سرلوحه دری اصل شعار عنوان به را آل دهیا فروش از پس وخدمات تیفیک هموارهی, رسان اطالع نهیزم دری عموم افکار سطحی اعتال هدف با شرکت نیا. است نموده

 روابط واحد در شما سازنده انتقادات و شنهاداتیپ رشیپذ آماده نیهمچن.  کرد نخواهد فروگذاری کوشش چیه از هدف نیا به شدن لینا تا و قرارداده خود اهداف

 .میهستی عموم

 

 

 

 



 

 

 

 

 تـرکیب نیروی انسانی شـرکت مهندسی رکا:-3

 کیالکترون و برق جامدات،ی طراح د،یتول و ساختی هارشته در لیالتحص فارغ برتری هارتبه و ارشدی کارشناس وی کارشناس التیتحصی دارا شرکت پرسنل شتریب

 البته. باشندی م داراتعمیرات تخصصی برد های الکترونیکی  ،یصنعت ونیاتوماسی طراح ، پروژه، کنترل ،یسینو برنامه افزار، نرم مختلفی هاتخصص و باشندی م

ی نگهدار روز به و ارتقاء آموزش، منظور به کشوری مهندس وی فن مهم مراکز نیمدرس و ها دانشگاه دیاسات شامل مجرب نیمشاور از استفاده بر مجموعهی استراتژ

 .باشدی م فروش وی بازرگان ،یادار ،یفن ،یتیریمد کادر مهارت و دانش

 مدارک و افتخارات کسب شده شرکت و پرسنل-4

  و جواز واحد فنی مهندسی و پروانه تحقیق و توسعه از اداره صنایع و معادن 900۱:200۸دارنده گواهی نامه ایزو 

 آالتهای ارتعاشاتی ماشیناختراع با عنوان سامانه اندازه گیری و آنالیز طیف ثبت 

 ثبت اختراع با عنوان سامانه آنالیز مقاومتی کارایی روغن 

 ثبت اختراع با عنوان لودسل الکترومغناطیسی 

  اخذ مدرک بین المللی سرممیزی سیستم های مدیریت کیفیتISO9001:2008 توسط پرسنل شرکت 

  مقاله در کنفراس های ملی و بین المللی داخل کشور ۱5بیش از ارائه 

  مقاله در کنفراس های بین المللی در کشور های ترکیه، انگلستان و مالزی 5ارائه بیش از 

  پژوهشی  حوزههمکاری با پارک علم و فناوری در 

 (تانداری تبریزشرکت در سومین نمایشگاه ملی ربع رشیدی)نمایشگاه توانمندی ها و فناوری های اس 
 

 

 

 رکای مهندس شرکت اجرایی سوابق-5

  تعمیر و راه اندازی دستگاهCNC شهرک صنعتی اسکان-فرز سه محوره شرکت بهروزی 

 شهرک صنعتی اسکان-طراحی و ساخت اتوماسیون دستگاه سنگ گرد ساب، شرکت بهروزی 

  تعمیر دستگاه فرزCNC فلزکاران-سه محوره شرکت امیر صنعت تبریز 

 شهرک سرمایه گذاری خارجی-تبریز-بهینه سازی و اتوماسیون دستگاه پرس ضربه ای گروه صنعتی فام 

 تبریز-داروسازی زهراوی-اجرای تعمیرات تخصصی دستگاه کارل فیشر 

 تعمیر و راه اندازی دستگاه های رطوب سنج مواد غدایی شرکت ارس پر بنیس 

  شرکت آهنگری تراکتور سازی تبریزتعمیر و راه اندازی دستگاه فلو متر مغناطیسی 

 یخ ژله ای فرتاک-راه اندازی خط تولید اتوماتیک بسته بندی یخ ژله ای 

 کشاورزی همدان 2۳تعاونی -راه اندازی خط تولید گونی کشاورزی 

 تعمیر و نگهداری تجهیزات بسته بندی صنایع غذایی محمدپور 

 تعمیر تجهیزات بیمارستان های مرکز بهداشت شبستر 

 

 



 

 

 

 تعمیر تجهیزات بیمارستان امام خمینی ارومیه 

 تعمیر تجهیزات مراکز پزشکی و دندانپزشکی هشترود 

 تعمیر کلرسنج شرکت گاز استان اردبیل 

 تعمیر تجهیزات بیمارستانی مرکز بهداشت اشنویه 

 

 سـرویـسها و خـدمـات تـخـصـصـی قـابـل ارائـه توسط شـرکـت -6

  تجهیزات پزشکی و بیمارستانی از قبیل انواع پمپ سرم و سرنگ، ای سی جی، الکتروشوک، الکتروکوتر، انکوباتور نوزاد، مانیتور تعمیرات تخصصی انواع

 و..... ، اتوکالوهای پزشکی، انواع ونتیالتور، تجهیزات سونوگرافی، پراب های اکو، سونی کید، فتال مانیتور

 

  از قبیل انواع ساکشن، الیت کیور،کویترون و پیزون، یونیت و صندلی، اینسترومنت، کمپرسور، رادیوگرافیتعمیرات تخصصی انواع تجهیزات دندانپزشکی 

  

 رل فیشر، کلر تعمیرات تخصصی انواع تجهیزات آزمایشگاه پزشکی، صنعتی و تحقفیقاتی از قبیل انواع سل کانتر، االیزاریدر، اتوآناالیزر، کوانتومتر، کا

 اتوکالو و...... هات پلیت،متر، بادسنج، تجهیزات تست کشش خمش و پیچش، دستگاه های آلتراسونیک، انواع رطوبت سنج، سنج، بریکس متر، لوکس 

 

 ی تعمیرات تخصصی برد های الکترونیک انواع تجهیزات صنعتی، ساختمانی،جرثقیل، مخابراتی، نظامی و ... مهندسی معکوس و ترمیم انواع برد ها

 رم افزار تراشه های میکرو کنترولر و میکرو پروسسوری، پروگرم کردن انواع تراشه هاتخصصی، به روز رسانی ن

 

 به روز رسانی نرم افزار انواع  اتوماسیون صنعتی، اتوماتیک کردن انواع دستگاه های دستی ،PLC  وHMI  اتوماسیون انواع دستگاه های تراش، فرز سنگ

، تعمیر و نصب انواع درایور اینورتور و سافت CNCنصب انواع کنترلر های  CNCگرد ساب و محور، پرس های هیدرولیک و ضربه ای، تعمیر تجهیزات 

عیب یابی تجهیزات صب کنترل از راه دور بر روی تجهیزات، استارتر، نصب انواع استپر موتور و سروو موتور، نصب انواع سنسور و مانیتور کردن تجهیزات، ن

 و... ساخت انواع ماشین آالت صنعتی بر اساس نیاز کارفرما و ماشین آالت خط تولید،

 

 

 

 

 

 

 

 


