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رزومه مختصر

مقدمه:
شرکت هوشمند سازه آروین آرا باا کیهاب بار انیا ااد واوا و باا ار اواهاار ااشاان کااار نزارد و آناوزا ایاده ار واار از ک اور و اار اده یهااا ا از
چند شرکت وارجی و همچنهن همیاری ف اراه باا هه ات ی مای اا اااه هاای ااو ای و واارجی واارا باوا ریاد"یا " ا باوه ساازی آنااا ی واوا
را جهاات ا زاااو هاارو ه هااای ساااواما ی ااو اای و وااارجی بااا روا عاانسای سااازی  ) LSFیااا  CFT, HSFباار اسااان کینویااو ی CAD/CAM-
 Processار حداقل زنا و حداکثر کهفهت با قهمت نناسب کویهد و اجرا ایالو نی ماید.

توانمندیهای مضاعف:

طراحی سازه:
باااا اساااافااه از نزاااوز نرکاااخ کانهنااااد سااااواما و نااااین ایااارا براساااان آیاااهن اناااب  AISIو IBCآنرییاااا و همچناااهن ننااارراد ن ااای
سااااواما ایااارا نباحاااش ش ا ا  )2800اااوزاه و هزاااده بااارای بار اااناری نآاااری ا ااار ی و آکوسااااه عاااود بااساااافااه از ااارو افاااخار
کات یهاا ا  .BricsCADو تنها دارنده گواهینامه فنی و استاندارد کارخانه ای

تولید سازه:
باار اسااان کینویااو ی CAD/CAMبااا کباادیل فایاال هااای DWGاز ن ااب هااای نسماااری و اارو افااخار  Bricscadبااا فرناات Detailerوکویهااد
کمااو اکوناکها سااازه ا زاااو ک هااب نراحاال هاارن هااا ه و باارا یبااب هااای  Studو Runnerو کسبهااب رایخرهااای کاسهااااکی و آااب را رهااای افناای
بآورد اکوناکها و کویهاد ساازه بآاورد ها هاای هاهه سااواب و ایوارهاا بآاورد ییرارچاب شاانل ک هاب بازشاوها وفاری ا اپاار اروهنزاره و سال
ار اه ها با سهاا  LSFو کویهد رایخرهای اسارسی ار حداقل زنا با بهارین کهفهت.

End to end design and build

دانشگاه
اا ااه ی می کاربرای نهندسهن هوشمند سازه فناوریهای وین ساواما ) :شرکت هوشمند سازه ضمن هه برا اهدای ووا ار زنهنب ساواما سازی بب انر
کربهت هروی ا اا ی ناهر و کاآه یراه هخ احاماو ویژه اارا .این شرکت ار راساای آنوزا کیمه ی کاار فنی ووا و هخ هرورا هروی کار آزنواه و کاآه یراه
نباارد بب کأسها اا ااه جانع ی می کاربرای فناوریهای وین ساواما موا.این نرکخ بب ننپور هه برا اهدای ووا اقداو بب هنیرا اا زو و کربهت هروی
ا اا ی ار بخ های نخا ف نهندسی مواه است .هوشمن د سازه با اکیا بب هروهای فسال و هوشمند ایرا ی بب آینده روشن ار زنهنب کوسسب اا ه و کینویو ی
ساواما نی ا دی د.

: HSF
برای کویهد سازه های  H.S.Fچنا چب از کینویو ی روز ا ها  CAD/CAM PROCESSپهر ∑ Section-یا  )C-Sectionاسافااه راا نخایای به ماری
را بب ا بال وواهد ااشت  .ه این

با اسافااه از نناطع C-Sectionعرفب جوئی ار نآری فوالابا روا های CAD/CAMحدوا  %35نی باشد کب با کغههر

کینویو ی بب ∑ Section-این عرفب جوئی کا  %60هخ انیا هنیر وواهد بوا و همچنهن نی کوا ساواما های نرکفع کا  16طبنب احداث کرا.
پروژه پایلوت  5و  8طبقه طراحی شده توسط هوشمند سازه در ترکیه.

گواهینامه ثبت اختراع

کارخانجات تولیدی:
کاروا ب کویهدی ار شهرک عنسای هر د کاروا ب ار شهرک عنسای چنارا ن هد و کاروا ب ار حال احداث ار ووزساا .

کارخانه پرند شهرک صنعتی

کارخانه مشهد

تو لید بدون کارخانه:
شرکت هوشامند ساازه نای کوا اد باا راه ا ادازی وتاول هرکابال کاروا اب را ار حاداقل زناا باب ناال احاداث هارو ه هاای ا باوه باراه و باا اقات و
کهفهت باال بدو عری هخیناب هاای ساناهن حمال و نال سااواما را ار ساایت کویهاد ویرضاب کناد و هروهاای نا ای را بارای کویهاد نااین باب کاار
هرا

انبوه سازی :

 172واحدی لوشان

 500واحدی مشهد

 272واحدی شاهرود

 222واحدی پرند فاز  5و 3

پروژه های خارج از کشور :
شرکت هوشمند سازه باا کزرباب بااال ار سااوت و سااز عانسای باا کینویاو ی هاای روز ا هاا کوا اااب اسات هاا باب یرعاب جهاا ی ناشااب و بارای ناههن
یخیخنا افاخاراد شایااب ای کاب ماید .

 112واحدی روسیه

 1174واحدی قزاقستان

عراق

: )Do it yourself(Diy
شرکت هوشمند سازه آروین آرا با ار اواهار ااشان کینویو ی ساوت وا ب های ههه ساواب سب و آناا ی اارا برای ایزاا
اشاااغال و ساااوت ناااین ارزا قهماات اقااداو بااب ارائااب هیااه هااای ) Do it yourself (DIYباارا ی فااارت ایااآااهال بهیااار و فاقااد ناااین مااواه
زنهنب اشاغال هایدار و ایزاا روحهب ال و ووا باوری را ار ال جوا ایزاا ماید.

مولد

 32واحدی مهران

 40واحدی ورزقان

وا ب های ندوالر هوشامند ساازه یا فرعات بارای شارو ز اد ی ار زناا ی بااهار کوکااه و ار هار جاایی کاب بخواههاد باب شاما نای اهاد.
این ساواما ها اارای یرض بندی هایی هااند کب قاب هت جابزای اار د.
متل هندورابی
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