
یبسمه تعال

وشمند سازه آروین آراه



محمد ناصر زنگنه:نام 
عمران –لیسانس عمران : مدرک 

MBAفوق لیسانس مدیریت 
شمسی1347:  متولد 

سمت مدیر عامل شرکت هوشمند سازه

احمد کریم زاده: نام 
فوق لیسانس زبان انگلیسی: مدرک 
شمسی1347: متولد 
رئیس هیئت مدیره شرکت هوشمند سازه: سمت 



محمد ناصر زنگنه

مسئول تدوین تجربیات مهندسی رزمی جنگ در جهاد سازندگی( 1
.تالیف تجربیات مهندسی رزمی در قالب بانک اطالعاتی مهندسی عمران( 2
.80لغایت 75از سال ( پیمانکاری)مدیر عامل شرکت عمران سازه نصر آسیا ( 3
اتوماتیک  رئیس هیئت مدیره شرکت هوشمند سازان آریا تولید کننده سیستم ها و مکانیزم های( 4

.85لغایت 80از سال 
.تا کنون85مدیر عامل شرکت هوشمند سازه آروین آرا از سال ( 5



احمد کریم زاده

1385مدرس دانشگاه از سال 1.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد2.

(هوشمندسازه)عضو هیئت امنای مرکز علمی کاربردی فناوری های نوین ساختمان 3.

رئیس هیئت مدیره شرکت هوشمندسازه4.

مدیر عامل شرکت هوشمند سازه اروند5.



...وصنعتیوتجاریوساختمانیهایپروژهانجامهدفبا1385سالدرآراآروینسازههوشمندشرکت
حداکثروزمانحداقلدرCAD/CAM-ProcessتکنولوژیاساسبرLSFسازیصنعتیروشبا

.گردیدتاسیسمناسبقیمتباکیفیت



رددیدهآموزشومجربکادرداشتناختیاردرباوخودامکاناتبرتکیهباسازههوشمند
هیئتبافشردههمکاریهمچنینوخارجیشرکتچندازلیسانسدارندهوکشورازخارج
متر85متراژباسالدرواحد10000تولیدتواناییخارجیوداخلیهایدانشگاهعلمی
.باشدمیدارارامربعی



راخودتوجهبیشترینLSFساختمانهایسازانبوهعنوانبهآراآروینهوشمندسازهشرکت
میاراولحرفکهاستکیفیتاین،تولیدمراحلتمامیدرواستنمودهسازیکیفیبهمعطوف

بهحصرمنشرکتیبه،راسازههوشمنددیگریعاملهرازبیش،کدکمسیستمگیریکاربه.زند
یتکنولوژسازیپیادهبا،شرکتاین.استکردهتبدیلLSFساختمانهایاحداثسیستمدرفرد
نگریآهوسنتیروشازراهاپنلوقطعاتتولیدفرایند،خودکارخانجاتتولیدخطوطدردنیاروز

افزارهاینرمتوسطسازهتولیدومحاسبات،آنطیکهساختهمبدلروشیبهونمودهخارج
.استرسیدهحداقلبهانسانیخطاهایوشدهانجامپیشرفته



:سازهطراحی
ایرانساختمانملیمقرراتوIBC،AISIنظیرجهانیمعتبراستانداردهایازهوشمندسازهتولیدات
آییناساسبرایرانمسکنوساختمانتحقیقاتمرکزمجوزازاستفادهباهاطراحیوکندمیتبعیت
پیروی.میگیردصورت2800نشریهوایرانساختمانملیمقرراتهمچنینو(آمریکاIBC)AISIننامه

شدهبناساختمانهایبردارانبهرهبهرااطمیناناین،المللیبینمعتبراستانداردهایومتدهاآخریناز
یکآکوستوانرژیمصرفبحث.کردخواهندزندگیایمنفضاییدرکهدهدمیهوشمندسازهتوسط
.پذیردمیصورتBricsCADلیسانستحتافزارنرمازاستفادهباصوت



افزارونرممعماریهاینقشهازDWGهایفایلتبدیلباCAD/CAMتکنولوژیاساسبر:سازهتولید
BricscadفرمتبهDetailerهایلبهبرشوپانچپرس،مراحلکلیهانجامسازه،اتوماتیکتماموتولیدStad

پیشانلهایپبصورتسازهتولیدواتوماتیکبصورتافقیرانرهاینصبوتاسیساتیرایزرهایتعبیهوRanerو
وLSFمسیستهابادرگاهونعلدروپنجرهانتظاروفریمبازشوهاکلیهشاملیکپارچهبصورتدیوارهاوساخته
اتوماتیکتمامبصورتCNCسیستمباایمهرهپیچساختهپیشفلزیفریمازدسترسیهایسازهتولید



:کدکمتکنولوژی
درراسازهکلیانسجامکهنحویبهداردهوشمندانهبرخوردیدریافتیاطالعاتباکدکمتکنولوژی

بهرامقاطعآنبامتناسبوکندمیاعمالسازهبهنسبتواقعیشرایطدررابارها،گرفتهنظر
اینبر.باشندداشتهواردهبارهایمقابلدرراعملکردبهترینبتوانندکهکندمیانتخابنحوی
وانیکیمکتاسیساتعبوربرایکاریسوراخوپانچ،برشازاعممکانیکیعملیاتکلیه،اساس
،دکمکسیستم.شودمیاعمال،اتوماتیکطوربهدستگاهتوسطوشدهبینیپیش،برقی

.استهوشمندسازهدرLSFهایسازهتولیدفنیمزیتمهمترین



اختمانسمختلفاجزایسازیبهینهامکانوپرتحداقلبامصالحتأمینمرحلهدراستاندارددارایمحصوالتگیریبکارامکان-
.مصرفالگویاصالحوانرژیمصرفدرجوییصرفهبرای

.باالاستحکامکناردرالعادهفوقسبکیوخوبپذیریشکللحاظبهزلزلهبرابردرباالمقاومت-
کههاانساختمنوعایننصببخشدربومیوکردهتحصیلبیکارانعظیمخیلجذبوایحرفهماهرنیروهایبهنیازکاهش-
.آورندمیارمغانبهساختمانبرایرابیشترکیفیتکمترهزینهبا
.سازوساختکمیتوکیفیتافزایشکناردرساخت،دورهطولدرسرمایهخوابکاهش-
.ساختمانآوریجمعوبرداریبهره،مصالحساختمانی،حملمصالحتولیدمراحلکلیهدرانرژیمصرفکاهش-
.کندمیفیمعرزیستمحیطدوستدارراساختماننوعاینوباشدمیآالیندهصنعتیککهسیمانصنعتبهروشایننیازکم-
هاینساختمادرآنمالحظهبدوندفنوکردخواهدپیداراارزشیبافلزیحکمتدریجبهکهساختماندرفوالدمصرفکاهش-

.نداردتوجیهیهیچگونهموجود



توانمیراهمهکهنمایدکسبرازیادیهایگواهینامهوجوایزتوانستهکنونتاسازههوشمندشرکت
...دانستهاتهدیدوهافرصتازمطلوباستفادهوصحیحمدیریتبه



وطراحیمجربکادر،دنیاروزتکنولوژیآخرینداشتندراختیارباهوشمندسازه
،پرندصنعتیهایسایتدر،ایکارخانهتولیدواحدهای،شرکتداخلدرمهندسی
،کارگاهیبخشهایدرکارآزمودهاجراییتکنسینهایومهندسانخوزستان،وخراسان
ویزیربرنامهسیسمتهاینظارتباالخره،واداریگوناگونبخشهایدرمتخصصپرسنل

اننشخودازساختمانیهایپروژهانواعاجرایوپذیرشدرراباالییتوانایی،مدیریتی
وحسطدرتوجهخوردرسازیانبوههایپروژهاجرایبهقادراکنونکهنحویبهاستداده

.استگردیدهکشورازخارجوداخل



Hooshmandsazeh.com



کارخانه





واحدی پرند60پروژه 



پروژه پایلوت مپسا



واحدی 500پروژه  

شاهرود



واحدی مشهد500پروژه 



واحدی 300پروژه 

لوشان



پروژه انبوه سازی 
ابوذبی



واحد روسیه112پروژه 



پروژه واحد نمونه 
عراق



دانشگاه کوت عراق



پروژه  30 واحد متل 

مهران



کلینیک تخصصی 
بیرجند



ساختمان اداری 
آتشنشانی تهران



دانشگاه صنعتی 
اصفهان



خوابگاه دانشگاه 
صنعتی اصفهان



کافه تریا دانشگاه صنعتی 
اصفهان



دانشگاه صنعتی 
زاهدان



شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان



اضافه اشکوب سرخرود



شرکت 
ملی حفاری 

خوزستان



شرکت برق مشهد



نوسازی 
مدارس کل 



ساختمان اداری شرکت 
دانا فوالد



سوله های صنعتی



ساختمان اداری و سوله 
صنعتی



کارخانه فناوری های نانو 
تکنولوژی مشهد



کارخانه صنعتی 
مشهد





اضافه اشکوب مجتمع 
تجاری اکباتان



-اضافه اشکوب 
هشتگرد



مولد هندورابی



ساختمان های مولد





ساختمان های مولد



پروژه چمن زمین



L.S.Fمسجد با سازه 



نماهای 
ساختمانی



برخی از پروژه های ویالیی



ویال سازی



ویال سازی



کردان-پروژه ویالیی 



ویال 
سازی



ویال سازی



ویال سازی



ماهرنیانسانیرویتربیتامربهسازی،ساختمانزمینهدرخوداهدافپیشبردضمنهوشمندسازه
هاییآورفنکاربردیوعلمیدانشگاهایجادبااینکهموداردویژهاهتمامینیزکردهتحصیلو

نمودهمهندسیمختلفبخشهایدرانسانینیرویتربیتبهاقدامساختماننوین
وسعهتزمینهدرروشنایآیندهبه،ایرانیهوشمندوفعالنیروهایبهاتکاباهوشمندسازه.است
.اندیشدمیساختمانیتکنولوژیودانش



پایان


