سـازه گستـر آریـن پارس
TECHNOLOGY & INNOVATION

شرکت سازه گستر آرین پارس
•

انجام خدمات ويدئومتری و بازرسي چاههای عمیق

•

تولید و عرضه دستگاههای بازرسي و ترمیم چاههای عمیق

•

نمونهگیری و آزمايش آب از اعماق مختلف چاه و تعیین میزان نیترات در هر عمق.

•

تعیین عمق استاتیک و دينامیک چاه.

•

ارائة راهکارهای نوين جهت افزايش عمر چاه.

•

تعمیرات و بازسازی چاه های عمیق ،شامل اسید شويي ،پیستون زني ،برس زني و

اصالح عیوب جدار
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دربارهي ما

شرکت سازهگستر آرین پارس در سال  7831توسط جمعی از فارغالتحصیالن برتر دانشگاههای فردوسی و امیرکبیر با هدف
بکارگیری تجربه و دانش روز جهت دستیابی به روشهای نوین در زمینهی صنعت آب و انرژی تاسیس گردید .در گام نخست ،این
شرکت اقدام به تولید و تجاریسازی سیستم بازرسی (ویدئومتری) چاههای عمیق نمود .در ادامه با بررسی نیاز روز صنعت آب کشور
و پس از ساخت دستگاه نمونهگیری آب از اعماق چاه و دستگاه ترمیم جدار چاه به حوزهی فعالیتهای احیاء ،بازیابی و افزایش
آبدهی و ترمیم جدار چاهها گام نهاد .این شرکت در سال  7831با ساخت دستگاههای  Air Shock Generatorو دستگاه تزریق
مواد شیمیایی به اعماق چاه در زمینهی بکارگیری روشهای مدرن احیاء و بازیابی چاه به عنوان شرکتي دانشبنیان در معاونت
علمی و فنآوری ریاست جمهوری شناخته شد .کیفیت باال و نوآوری بکار رفته در محصوالت و خدمات ارائهشده سبب شد تا
دستاوردهای این شرکت توسط مشتریان در اقصی نقاط کشور مورد استفاده قرار گیرد .در ادامهی این مسیر ،انجام تحقیقات و ارائهی
خدمات به کسانی که نیازمند فنآوریهای نوین در صنعت آب و انرژی هستند ،همواره از سیاستهای اصلی شرکت باقی خواهد
ماند.


معرفی رئیس هیئت مدیره

مهندس رضا نجات پور رئیس هیئت مدیره شرکت سازه گستر آرین مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی
مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ اتحصیل گردیده است .ایشان در حال حاضر در حال گذراندن مقطع دکتری در این دانشگاه
می باشند .برخی از فعالیت ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی ایشان تاکنون عبارتند از:
 شرکت در مسابقات جهانی ربوکاپ  9003در کشور اتریش با تیم روباتیک روبوسیت شرکت در مسابقات جهانی روبوکاپ  9003در کشور چین با تیم روباتیک روبوسیت مقام اول در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران  9003در لیگ رباتهای خانگی با تیم روبوسیت مقام دوم در مسابقات رباتیک کشوری در دانشگاه تهران  7839با تیم پردیس طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری خودکار ابعاد قطعات صنعتی دو بعدی به کمک روش های پردازش تصویر و الگوریتم CAD طراحی و ساخت نرم افزار و سیستم کنترل دستگاه تراش دو محوری طراحی و ساخت روبات ویدئومتری چاههای عمیق آب با  1دوربین همزمان -طراحی پلتفرم روباتیک برای حرکت در محیط های غیر ساختار یافته
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توانمندي ها و نو آوري هاي انجام شده توسط شرکت سازه گستر آرین پارس

با توجه به اهمیت چاههای عمیق در تامین پایدار آب در اکثر مناطق شهری و روستایی کشور این شرکت از سال  7833به صورت
جدی در این زمینه مشغول فعالیت گردیده است .اهتمام این شرکت از بدو تاسیس در به کار گیری فناوری و دانش در جهت بهره
وری این حوزه از صنعت کشور بوده است
و طی این مدت به دستاوردهای مطلوبی رسیده است .اهم سوابق این شرکت عبارتند از:
 تجاری سازی دستگاه ویدئومتری چاههای عمیق دارای  1تصویر همزمان از جدار (ثبت اختراع و تاییدیه بنیاد نخبگان) تجاری سازی دستگاه نمونه گیری از عمق چاههای عمیق ،سدها و دریاها با  1مخزن (ثبت اختراع) ساخت و تولید مقطع تراکم پذیر جدار چاههای عمیق (ثبت اختراع) تجاری سازی پمپ ترکیبی مکش و فشار همزمان جهت احیاء و رسوب زدایی چاههای عمیق (ثبت اختراع) ساخت سیستم ترمیم جدار چاههای در حال بهره برداری برای اولین بار ( در حال ثبت اختراع) کسب تکنولوژی و دانش فنی تولید دستگاه ضربه هوای فشرده (نیتروپالس) در جهت احیاء و بهبود کارایی چاهها کس دانش فنی و تولید شیرهای میلی ثانیه پرفشار (کاربرد در صنعت آب و نفت و گاز) کسب دانش فنی سیمانتاسیون چاههای در حال بهره برداری و اف زایش کیفیت آب برداشتی برای اولین بار در کشور تجاری سازی سیستم تله متری و مانیتورینک چاههای عمیق در بستر  GSMو GPRS

خدمات شرکت

 انجام خدمات ویدئومتری و بازرسی چاههای آب خدمات بازرسی و ترمیم جدار و رفع دفرمگی چاههای عمیق نمونهگیری و آزمایش آب از اعماق مختلف چاه و تعیین میزان نیترات در هر عمق تعیین عمق استاتیک و دینامیک چاه ارائهی راهکارهای نوین جهت افزایش عمر چاه احیای با روشهای نوین -تزریق مواد شیمیایی به اعماق مختلف چاه

دفتر مركزي :مشهد ،كیلومتر  21بزرگراه آسیایی ،پارک علم و فناوري خراسان ،واحد 221
دفتر تهران :شهریار،بلوار آزادگان،بعد سه راهی اسدآباد،بوستان دوم ،پالک 3

17242232250 – 142 -24314453
17212212304 -112 34302023

4

 برخی از مشتریان شرکت
 شرکتهای آب و فاضالب ( آب و فاضالب مشهد ،آب و فاضالب استان خراسان ،آب و فاضالب روستایی خراسان ،آب وفاضالب روستایی مشهد ،آب و فاضالب استان تهران ،آب و فاضالب استان البرز ،آب و فاضالب استان اصفهان ،آب و فاضالب
استان آذربایجان غربی  ،آب و فاضالب استان لرستان ،استان قم ،استان شیراز ،استان هرمزگان ،استان گلستان ،استان کردستان
و )...
 نیروگاهها (شهید سلیمی نکا ،نیروگاه حرارتی توس ،نیروگاه شهید بهشتی ،نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور و ).... شهرداری مشهد شرکت سنگ آهن مرکزی شهرکهای صنعتی و کارخانجات ( زمزم مشهد ،خوشگوار مشهد ،چینی مقصود ،شیشه ایمنی خراسان ،سیمان شرق و نانقدس رضوی و )...
 -کشاورزان در سرتاسر کشور و ...



دستاوردهاي شرکت سازه گستر آرین پارس

 لوح تندیس کارآفرین نمونه دانشجویی در سال 7831 طرح فناورانه برتر استان خراسان 7830 طرح کسب و کار برگزیده در جشنواره استانی شیخ بهایی 7830 لوح سپاس به عنوان شرکت برگزیده در پارک علم و فناوری خراسان در سال 7837 لوح تقدیر اولین جشنواره توانمندی های بهره برداری شرکت های آب و فاضالب شرکت فناور برتر استان خراسان رضوی در سال 7838 گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از مدیریت سازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سال 7831 اخذ گواهینامه اختراع سطح  9و سطح  8از بنیاد نخبگان کشور در سال 7831 -اخذ مجوز فناوری از پارک علم و فناوری خراسان در سال های  7831و 7831

دفتر مركزي :مشهد ،كیلومتر  21بزرگراه آسیایی ،پارک علم و فناوري خراسان ،واحد 221
دفتر تهران :شهریار،بلوار آزادگان،بعد سه راهی اسدآباد،بوستان دوم ،پالک 3

17242232250 – 142 -24314453
17212212304 -112 34302023

5



رضایتنامهها و قراردادها
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