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معرفی شرکت 

در شهر مشهد و با هدف فعالیت در 1385شرکت فناوري هاي راهبردي آریاز در سال 
.زمینه فناوري هاي نوین صنعت ساختمان، شکل گرفت

اساتید و مهندسان مجرب در رشته هاي مختلف بهره گیري ازاین مجموعه توانست با 
، تیم مدیریت جامع و الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات، مکانیک سیاالت و کامپیوتر

.پایداري را تشکیل دهد

کیفیت  
محصوالت و  

خدمات

ما با مشتریانمان زندگی می کنیم
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تاریخچه شرکت در یک نگاه

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391

تکرش سیسات

یحارط دادرارق نیلوا دقع
نامتخاس يزاسدنمشوه

نامتخاس هژورپ نیلوا  يارجا
دهشم رد دنمشوه

رانیمس نیلوا يرازگرب
دهشم رد يزاسدنمشوه

متسیس هنومن نیلوا دیلوت
يزاسدنمشوه

هاگشیامن رد تالوصحم هئارا
Gitex یبد

ياه هژورپ دادعت نیرتشیب ماجنا
حطس رد يزاسدنمشوه یحارط

روشک

هکبش هژورپ نیرتگرزب يارجا
روشک قرش يرتویپماک

نیرتگرزب و نیلوا يارجا
روشک قرشVOIPهژورپ

تکرش اب يراکمه
Mertenناملآ

تکرش اب يراکمه
Schneider Electric

ناملآ

تکرش اب يراکمه
Satchwellناتسلگنا

متسیس نیرتگرزب يارجا
قرش نامتخاس يزاسدنمشوه

روشک
یحارط و ارجا دادرارق دقع

،شیک هریزج رد يزاسدنمشوه

PMBOKدرادناتسا ذخا
هژورپ تیریدم رد

رد همانیهاوگ ذخا
يژرنا تیریدم صوصخ

ABBتکرش اب يراکمه
ناملآ

تکرش اب يراکمه
Beckhoffناملآ

تکرش اب يراکمه
Reginدئوس

تکرش اب يراکمه
G4اکیرمآ

يزاسدنمشوه متسیس يارجا
دهشم هدیزگرب نامتخاس

معرفی شرکت 

بیشترین تعداد پروژه هاي مشاوره و طراحی 
هاي هوشمند ساختمان در سطح کشورسیستم

دارا بودن تیم متخصص در زمینه هاي برق، مکانیک  
و کامپیوتر

همکاري و تسلط بر کلیه محصوالت معتبر جهانی در 
خصوص هوشمندسازي ساختمان

انجام کلیه پروژه ها بر اساس استانداردهاي 
)PMBOK(المللی مدیریت پروژه بین
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زمینه هاي فعالیت

مشاوره مدیریتی

د، بخش مشاوره فنی در با توجه به نیاز مبرم صنت ساختمان به بهره گیري از مشاوره هاي مدیریتی در بخش هاي مختلف، شرکت آریاز جهت تکمیل خدمات و محصوالت خو
.اگانه به پروژه هاي ساختمان خدمات ارائه می نمایداین بخش براي تکمیل پروژه هاي فنی شرکت آریاز و یا به صورت جد. اي ذیل را به وجود آورده استهزمینه

انجام خدمات مشاوره اي در خصوص مهندسی ارزش در بخش هاي مختلف ساختمان و بهینه سازي طراحی، تصمیم گیري و اجرامهندسی ارزش

ارائه خدمات مشاوره اي در خصوص بررسی بازار هدف و نکات مهم و تاثیرگذار در ساخت ساختمان با هدف بهینه سازي فروشمهندسی فروش

ساختمانی رقیبانجام خدمات ارزیابی و مقایسه نقاط قوت و ضعف پروژه هاي تحلیل رقبا

انجام خدمات مشاوره اي در خصوص استراتژي هاي فروش، تبلیغات و توسعه بازاراستراتژي فروش

مشاوره در خصوص ساختار سازمانی شرکت ها و منابع مربوطهساختار سازمانی

در حوزه هاي مختلفانجام برنامه ریزي استراتژیک، بلند مدت و اجراییبرنامه ریزي

انجام خدمات مشاوره اي در خصوص مدیریت پروژه طبق استانداردهاي بین المللیمدیریت پروژه
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ییانشور تابساحم و یحارط

ناوت تابساحم و یحارط

قرب تسپ تابساحم و یحارط

اه قرب ولبات تابساحم و یحارط

عیزوت متسیس تابساحم و یحارط

شیامرس و شیامرگ راب تابساحم

شیامرگ و شیامرس متسیس یحارط

هناخروتوم یحارط

یشک هلول متسیس یحارط

تازیهجت هب طوبرم تابساحم

تاسیسات یشک هلول يارجا

قرب يراذگ ینیس و یشک هلول يارجا

اهرزیار يارجا

یشک لباک يارجا

یتاسیسات تخاسریز يارجا

یکیرتکلا تاسیسات يزادنا هار و بصن

یکیناکم تاسیسات يزادنا هار و بصن

هناخروتوم يزادنا هار و بصن

یبناج تازیهجت يزادنا هار و بصن

ییاهن يزادنا هار

متسیس يریگ لیوحت

تاسیسات متسیس يربهار

هناریگشیپ يرادهگن

يرادهگن و ریمعت

متسیس هعسوت

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان
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شیامرس و شیامرگ راب تابساحم

شیامرگ و شیامرس متسیس یحارط

هناخروتوم یحارط

یشک هلول متسیس یحارط

تازیهجت هب طوبرم تابساحم

تاسیسات یشک هلول يارجا

قرب يراذگ ینیس و یشک هلول يارجا

اهرزیار يارجا

یشک لباک يارجا

یتاسیسات تخاسریز يارجا

یکیرتکلا تاسیسات يزادنا هار و بصن

یکیناکم تاسیسات يزادنا هار و بصن

هناخروتوم يزادنا هار و بصن

یبناج تازیهجت يزادنا هار و بصن

ییاهن يزادنا هار

متسیس يریگ لیوحت

تاسیسات متسیس يربهار

هناریگشیپ يرادهگن

يرادهگن و ریمعت

متسیس هعسوت

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان

زمینه هاي فعالیت
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قابلیت قرائت کارت هاي هوشمند بدون تماس
قابلیت نظارت بر ترددها به صورت مرکزي
زنگ واحد
 کلیدهاي نشان دهنده سرویس)DND, MAKE UP ROOM, LAUNDRY(
بسنسور تشخیص باز ماندن در

سیستم کنترل دسترسی به واحدها

تاسیسات واحد فقط با کارت هوشمند همان واحد در مدت زمان فعال سازي
مجاز براي استفاده از واحد

 حضور افراد در واحد به صورت مرکزيقابلیت نظارت بر
 کلیدهاي درخواست سرویس

کارت خوان هوشمندسیستم 

قابلیت کنترل انواع فن کویل و اسپلیت
 مرکزيقابلیت کنترل دما به صورت
قابلیت اتصال به پنجره ها و قطع سیستم تهویه مطبوع در صورت باز شدن پنجره

گرمایش/کنترل سرمایشسیستم 

، دفتر اداري هوشمندمسکونی هوشمند، خانههتل هوشمند

زمینه هاي فعالیت
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داراي کلیدها و فریم از جنس آلومینیوم و شیشه
قابلیت تعویض رنگ قاب با تنوع بسیار
 صفحه مختلف16داراي
 سناریوهاي ورود، خروج، شام، مهمان وقابلیت کنترل تعریف انواع...
قابلیت کنترل کلیه روشنایی هاي ساختمان
 اسپلیت، فن کویل، گرمایش از کف، (قابلیت کنترل سیستم سرمایش و گرمایش

)کولر آبی
قابلیت کنترل سیستم موزیک و صوت مرکزي
 ،قابلیت کنترل تلویزیون، ماهوارهDVDو تجهیزات داراي ریموت کنترل
داراي سنسور دما با قابلیت استفاده استفاده به جاي ترموستات
قابلیت کنترل پرده هاي برقی
قابلیت فعال و غیر فعال سازي سیستم دزدگیر
قابلیت برنامه ریزي دستی توسط کاربر بدون نیاز به کامپیوتر

کلید هوشمند با پشتیبانی از کلیه 
اي بین المللیهزبان

 استفاده به صورت متحرك و یا بر روي دیوارقابل
صفحه نمایش لمسی رنگ
ابعاد مختلف
 ،قابلیت کنترل تمامی سیستم هاي واحد شامل روشنایی، موزیک، سرمایش

...گرمایش، امنیتی و

صفحات نمایش لمسی رنگی 

زمینه هاي فعالیت
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 قابلیت کنترل و مانیتورینگ سیستم هاي مختلف خانه از طریق موبایل درون خانه و
SMSو اینترنت بیرون از خانه

 نرم افزارهاي رایگان جهت نصب بر روي کلیهTABLETها و موبایل ها کنترل از طریق موبایل و اینترنت

قابلیت اتصال به منابع صوتی مختلف
 اتصال کارت حافظه و فلش مموريقابلیت
داراي پورت شبکه و دریافت موزیک از اینترنت
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:قابلیت هاي تلویزیون دیجیتال

حذف کابل کشی سنتی آنتن مرکزي
 ساختماناتصال تلویزیون ها به شبکه کامپیوتري
پخش تمام کانال هاي تلویزیون و ماهواره به صورت دیجیتال
 قابلیت دیدن تصاویر بر روي تلویزیون، کامپیوتر، لپ تاپ، موبایل و

تبلت
ذخیره سازي کلیه کانال ها و قابلیت دیدن برنامه هاي قبلی
قابلیت پخش فیلم هاي دلخواه
قابلیت پخش موزیک دلخواه
تلویزیون بدون نیاز به کامپیوترارائه اینترنت بر روي
قابلیت انجام تبلیغات بر روي تلویزیون و ایجاد درآمدزایی
ارائه روزنامه الکترونیکی و رادیو بر روي تلویزیون
نمایش صورت حساب بر روي تلویزیون
قابلیت انجام سفارش هاي مختلف از طریق تلویزیون

زمینه هاي فعالیت

)IP TV(تلویزیون دیجیتال 
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:تلفن تحت شبکهقابلیت هاي 

 تلفنحذف کابل کشی
 تلفن ها به شبکه کامپیوتري ساختماناتصال
برقراري ارتباط بین شهري و کشوري به صورت رایگان
امکان سرویس فاکس مجازي بر روي هر خط داخلی
امکان برقراري کنفرانس تلفنی و تصویري
پشتیبانی از تلفن هاي تصویري
سیستم پست صوتی به ازاي هر داخلی
رمزبندي و امنیت تماس ها
گزارش لحظه به لحظه مدیریتی در خصوص هزینه ها
قابلیت ایجاد مرکز تماس حرفه اي
قابلیت اتصال به مرکز تلفن از هرجاي دنیا بدون پرداخت هزینه
ارتباط رایگان بین دفاتر یک مجموعه در کل دنیا

زمینه هاي فعالیت
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سیستم کنترل تردد خودکار خودرو بدون نیاز به نگهبان

 شناسایی خودروهاي مجاز با استفاده از تشخیص
پالك یا شناسه رادیویی

کنترل خودکار راهبند
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با مساحتی بیش یکصدهزار متر مربع، بزرگترین مجتمع ترکیبی در شهر مشهد و در منطقه اي هتل پنج ستاره بین المللی آرمان
شرکت آریاز کار . هتل پنج ستاره تحت استانداردهاي بین المللی در حال اجرا می باشداین . باشدنزدیک به حرم مطهر می

.این مجموعه را برعهده داشته استهتلی کلیه سیستم هاي هوشمندسازياجراي

هوشمندسازي سیستم روشنایی

سیستم تهویه مطبوعهوشمندسازي 

سیستم مدیریت مرکزي مهمانان

پنل هاي لمسی هوشمند

زنگ هوشمند هتلی

قفل هاي هتلی هوشمند بیسیم

G4آمریکا

محصوالت مورد استفاده

با مساحتی بیش یکصدهزار متر مربع، بزرگترین مجتمع ترکیبی در شهر مشهد و در منطقه اي هتل پنج ستاره بین المللی آرمان
شرکت آریاز کار . هتل پنج ستاره تحت استانداردهاي بین المللی در حال اجرا می باشداین . باشدنزدیک به حرم مطهر می

.این مجموعه را برعهده داشته استهتلی کلیه سیستم هاي هوشمندسازياجراي

هوشمندسازي سیستم روشنایی

سیستم تهویه مطبوعهوشمندسازي 

سیستم مدیریت مرکزي مهمانان

پنل هاي لمسی هوشمند

زنگ هوشمند هتلی

قفل هاي هتلی هوشمند بیسیم

G4آمریکا

محصوالت مورد استفاده



طبقه، به عنوان 19این ساختمان با . ساختمان مرکزي بانک صادرات خراسان رضوي، بلندمرتبه ترین ساختمان شهر مشهد محسوب می گردد

سیستم طراحی و اجرايشرکت فناوري هاي راهبردي آریاز کار . ترین ساختمان هاي اداري سطح کشور محسوب می گرددیکی از مدرن
، سیستم هوشمندسازي )VOIP(ذکور را در بخش هاي مختلف شبکه هاي کامپیوتري، تلفن هاي تحت شبکه هاي هوشمندسازي ساختمان م

.تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بر عهده داشته است

هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی و موتورخانه

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی و روشنایی

شبکه کامپیوتري پیشرفته

)VOIP(سیستم تلفن تحت شبکه 

سیستم کنترل و مانیتورینگ هواسازها

سیستم مدیریت مرکزي ساختمان

Levitonآمریکا

CISCOآمریکا

BECKHOFFآلمان

REGINسوئد

محصوالت مورد استفاده



این ساختمان در بخش هاي . مجتمع تجاري ویالژ توریست، مدرن ترین ساختمان تجاري شرق کشور محسوب می گردد
شرکت آریاز . مختلف تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و زیرساخت هاي ارتباطی از سیستم هاي پیشرفته هوشمند بهره برده است

.ر عهده داشته استسیستم هوشمندسازي این ساختمان را بطراحی و اجرايکار 

هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی و موتورخانه

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی و روشنایی

شبکه کامپیوتري پیشرفته

سیستم کنترل فن کویل ها

سیستم کنترل و مانیتورینگ هواسازها

سیستم مدیریت مرکزي ساختمان

PLANETتایوان

FULLتایوان

BECKHOFFآلمان

REGINسوئد

محصوالت مورد استفاده



سیستم هاي طراحی و اجرايشرکت آریاز کار . ساختمان مرکزي شهرداري مشهد شامل دو بخش قدیم و جدید می باشد
نور و برق را در بخش هاي موتورخانه، هواسازها، اسپلیت واحدهاي اداري، هوشمندسازي هوشمند و پیشرفته این ساختمان 

.واحدهاي اداري را بر عهده داشته است

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی

هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی

هوشمندسازي هواسازها

هوشمندسازي واحدهاي اداري

هوشمندسازي کولرهاي گازي

سیستم مدیریت مرکزي

BECKHOFFآلمان

REGINسوئد

محصوالت مورد استفاده

G4آمریکا



کیش به عنوان یکی از هتل هاي تازه تاسیس جزیره زیباي کیش، در حوزه هاي مختلف هتل بین المللی پنج ستاره ایران 

سیستم طراحی و اجرايشرکت آریاز کار .هاي مدرن مجهز گردیده استسیستم هوشمندسازي هتلی به سیستم
.هوشمندسازي هتلی این مجموعه را بر عهده گرفته است

سیستم کنترل دسترسی به اتاق ها

سیستم هوشمندسازي اتاق ها

سیستم مدیریت مرکزي مهمانان

G4آمریکا

محصوالت مورد استفاده



موزه بزرگ خراسان رضوي به عنوان مدرن ترین موزه کشور و موزه اصلی خراسان رضوي در اراضی کوهسنگی واقع گردیده 
طراحی و شرکت آریاز کار . می باشد... هاي مختلف همانند نمایشگاه، انبار، مخزن، آزمایشگاه و این موزه داراي بخش. است

.موزه و یکپارچه سازي سیستم هاي مذکور را بر عهده داردف اینلسیستم هوشمندسازي بخش هاي مختاجراي

هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی و موتورخانه

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی و روشنایی

سیستم کنترل و مانیتورینگ هواسازها

سیستم مدیریت مرکزي ساختمان

BECKHOFFآلمان

REGINسوئد

محصوالت مورد استفاده



این ساختمان با . طبقه محسوب می گردد13ساختمان تجاري، اداري بانک مهر، یکی از بزرگترین مجتمع هاي شهر مشهد در 
دارا بودن بخش هاي مختلف همانند واحدهاي اداري، تجاري و سالن هاي همایش و عروسی به سیستم هاي مدرنی مجهز 

.سیستم هاي هوشمند و پیشرفته این ساختمان را بر عهده داشته استطراحی و اجرايشرکت آریاز کار . ده استگردی

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی

هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی

هوشمندسازي هواسازها

شبکه کامپیوتري 

نظارت تصویري هوشمند

و نگهبانی خودکارگشت 

BECKHOFFآلمان

REGINسوئد

محصوالت مورد استفاده

پارکینگ هوشمند



مجموعه جدید حوزه شهردار مشهد شامل اتاق شهردار، مجموعه اتاق کنفرانس و جلسات، اتاق استراحت، اتاق منشی و اتاق 
این مجموعه با بهره گیري از معماري مدرن و دارا بودن سیستم هاي مختلف، مجموعه . باشدهاي معاونان و کارشناسان می

سیستم هوشمندسازي بخش هاي مختلف طراحی و اجرايشرکت آریاز کار . ر به فردي را تشکیل داده استمدیریتی منحص
.این ساختمان را مبتنی بر آخرین فناوري هاي روز دنیا انجام داده است

هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی 

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی و روشنایی

سیستم کنترل اتاق جلسات

صفحات لمسی

کلیدهاي بیسیم بدون باتري

BECKHOFFآلمان

محصوالت مورد استفاده



این مجموعه . خود می باشد2هتل میثاق مشهد به عنوان یکی از هتل هاي بزرگ مشهد هم اکنون در حال ساخت فاز شماره 
هتلی با بهره گیري از اتاق هاي بزرگ و سیستم هاي مدرن در بخش هاي مختلف، یکی از هتل هاي شاخص در شهر مشهد 

.هاي هوشمند این هتل را بر عهده داردمسیستطراحی و اجرايشرکت آریاز کار . محسوب می گردد

سیستم کنترل دسترسی به اتاق ها

سیستم هوشمندسازي اتاق ها

سیستم مدیریت مرکزي مهمانان

G4آمریکا

محصوالت مورد استفاده

شبکه کامپیوتري

IPTVتلویزیون دیجیتال 

CISCOآمریکا

MATAلمانآ



ساله بنا 2000موزه بندیان درگز، بزرگترین و پیشرفته ترین سایت موزه کشور محسوب می گردد که در حومه شهر درگز و بر روي یک منطقه باستانی 

ن به از آن جمله می توا. سیستم هاي مختلف امنیتی و هوشمندسازي این موزه را بر عهده داشته استطراحی و اجرايشرکت آریاز کار . گردیده است
.سیستم هوشمند روشنایی، رطوبت خاك، سیستم هاي پردازش تصویر هوشمند، تلفن تحت شبکه،  ویدئو کنفرانس و شبکه کامپیوتري اشاره نمود

الکتریکیهوشمندسازي تاسیسات 

هوشمندسازي روشنایی

شبکه کامپیوتري پیشرفته

)VOIP(سیستم تلفن تحت شبکه 

سیستم نظارت تصویري هوشمند

سیستم ویدئو کنفرانس

Levitonآمریکا

CISCOآمریکا

BECKHOFFآلمان

SONYژاپن

محصوالت مورد استفاده

سیستم ترجمه همزمان

سیستم کنترل تردد



یکی از بزرگترین مجتمع هاي اداري شرق یکصدهزار متر مربع، از ، با مساحتی بیش برج بین المللی اقتصادي و مالی مشهد
. داراي تعداد بسیار زیادي واحد اداري و تجاري در بلوك هاي مختلف می باشداین مجموعه . کشور محسوب می گردد

.کلیه سیستم هاي هوشمندسازي این مجموعه را برعهده داشته استمشاوره و طراحیشرکت آریاز کار 

هوشمندسازي سیستم روشنایی

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی

هوشمندسازي موتورخانه و تاسیسات مکانیکی

سیستم تبلیغات دیجیتال

پارکینگ هوشمند

سیستم کنترل تردد خودکار خودرو

واحدهاسیستم هوشمندسازي 

مرکزيسیستم مدیریت 

شبکه کامپیوتري پیشرفته

نظارت تصویري تحت شبکه



شرکت . به عنوان یک برج مسکونی تمام هوشمند لوکس در شهر مشهد در حال ساخت می باشد2برج مسکونی باران 
.این پروژه راه بر عهده داردBMSطراحی و مشاوره سیستم فناوري هاي راهبردي آریاز کار 

هوشمندسازي سیستم روشنایی

سیستم تهویه مطبوعهوشمندسازي 

هوشمندسازي سیستم موتورخانه

هوشمندسازي تجهیزات جانبی



رم مطهر مجتمع تجاري، اقامتی و هتلی آرمان، با مساحتی بیش یکصدهزار متر مربع، بزرگترین مجتمع ترکیبی در شهر مشهد و در منطقه اي نزدیک به ح

کلیه و طراحیمشاوره شرکت آریاز کار . این مجموعه داراي هتل پنج ستاره، تعداد بسیار زیادي واحد تجاري و واحدهاي اقامتی دایم می باشد. باشدمی
.سیستم هاي هوشمندسازي این مجموعه را برعهده داشته است

هوشمندسازي سیستم روشنایی

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی

هوشمندسازي موتورخانه و تاسیسات مکانیکی

سیستم تبلیغات دیجیتال

پارکینگ هوشمند

سیستم کنترل تردد خودکار خودرو

سیستم هوشمندسازي اتاق هاي هتلی

سیستم مدیریت مهمانان هتل

شبکه کامپیوتري پیشرفته

نظارت تصویري تحت شبکه



به عنوان یک برج مسکونی تمام هوشمند لوکس در شهر مشهد در اریکهبرج مسکونی 
طراحی و مشاوره شرکت فناوري هاي راهبردي آریاز کار . حال ساخت می باشد

.این پروژه را بر عهده داردBMSاتوماسیون خانگی و سیستم

هوشمندسازي سیستم روشنایی

سیستم تهویه مطبوعهوشمندسازي 

هوشمندسازي سیستم موتورخانه

واحدهاي مسکونیهوشمندسازي 



این مجموعه با بهره گیري . بیست، یکی از پروژه هاي مدرن و شاخص جزیره کیش محسوب می گرددمجتمع تجاري، اداري 
هاي مختلف ساختمان توانسته است نسل جدیدي از ساختمان هاي تجاري، اداري را ارائه از فناوري هاي مدرن در بخش

شرکت آریاز کار . این مجموعه داراي تعداد زیادي واحد اداري در کنار واحدهاي تجاري با مساحت باال می باشد. نماید

.سیستم هوشمندسازي این مجموعه را بر عهده داردمشاوره و طراحی

هوشمندسازي سیستم روشنایی

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی

هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی

سیستم تبلیغات دیجیتال

پارکینگ هوشمند

سیستم کنترل تردد خودکار خودرو



این استادیوم عالوه بر دارا بودن زمین . استادیوم سرپوشیده امام رضا، بزرگترین استادیوم سرپوشیده کشور محسوب می گردد
VIPهمچنین ساختمان . فوتبال استاندارد، در زیر جایگاه تماشاچیان در چندین طبقه داراي سالن هاي ورزشی مجزا می باشد

شرکت فناوري . ترین ساختمان ورزشی کشور محسوب می گرددهاي مختلف، پیشرفتهاین ورزشگاه با دارا بودن انواع فضا

.سیستم هاي هوشمند و پیشرفته این ورزشگاه را بر عهده داردطراحی و مشاورههاي راهبردي آریاز کار 

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی

هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی

هوشمندسازي روشنایی

سیستم مدیریت مرکزي

سیستم نظارت تصویري هوشمند

سیستم کنترل تردد

فضاهاي اختصاصیهوشمندسازي 

شبکه کامپیوتري پیشرفته

کنترل هواسازها و ایرواشرها

این استادیوم عالوه بر دارا بودن زمین . استادیوم سرپوشیده امام رضا، بزرگترین استادیوم سرپوشیده کشور محسوب می گردد
VIPهمچنین ساختمان . فوتبال استاندارد، در زیر جایگاه تماشاچیان در چندین طبقه داراي سالن هاي ورزشی مجزا می باشد

شرکت فناوري . ترین ساختمان ورزشی کشور محسوب می گرددهاي مختلف، پیشرفتهاین ورزشگاه با دارا بودن انواع فضا

.سیستم هاي هوشمند و پیشرفته این ورزشگاه را بر عهده داردطراحی و مشاورههاي راهبردي آریاز کار 

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی

هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی

هوشمندسازي روشنایی

سیستم مدیریت مرکزي

سیستم نظارت تصویري هوشمند

سیستم کنترل تردد

فضاهاي اختصاصیهوشمندسازي 

شبکه کامپیوتري پیشرفته

کنترل هواسازها و ایرواشرها

این استادیوم عالوه بر دارا بودن زمین . استادیوم سرپوشیده امام رضا، بزرگترین استادیوم سرپوشیده کشور محسوب می گردد
VIPهمچنین ساختمان . فوتبال استاندارد، در زیر جایگاه تماشاچیان در چندین طبقه داراي سالن هاي ورزشی مجزا می باشد

شرکت فناوري . ترین ساختمان ورزشی کشور محسوب می گرددهاي مختلف، پیشرفتهاین ورزشگاه با دارا بودن انواع فضا

.سیستم هاي هوشمند و پیشرفته این ورزشگاه را بر عهده داردطراحی و مشاورههاي راهبردي آریاز کار 

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی

هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی

هوشمندسازي روشنایی

سیستم مدیریت مرکزي

سیستم نظارت تصویري هوشمند

سیستم کنترل تردد

فضاهاي اختصاصیهوشمندسازي 

شبکه کامپیوتري پیشرفته

کنترل هواسازها و ایرواشرها

این استادیوم عالوه بر دارا بودن زمین . استادیوم سرپوشیده امام رضا، بزرگترین استادیوم سرپوشیده کشور محسوب می گردد
VIPهمچنین ساختمان . فوتبال استاندارد، در زیر جایگاه تماشاچیان در چندین طبقه داراي سالن هاي ورزشی مجزا می باشد

شرکت فناوري . ترین ساختمان ورزشی کشور محسوب می گرددهاي مختلف، پیشرفتهاین ورزشگاه با دارا بودن انواع فضا

.سیستم هاي هوشمند و پیشرفته این ورزشگاه را بر عهده داردطراحی و مشاورههاي راهبردي آریاز کار 

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی

هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی

هوشمندسازي روشنایی

سیستم مدیریت مرکزي

سیستم نظارت تصویري هوشمند

سیستم کنترل تردد

فضاهاي اختصاصیهوشمندسازي 

شبکه کامپیوتري پیشرفته

کنترل هواسازها و ایرواشرها

این استادیوم عالوه بر دارا بودن زمین . استادیوم سرپوشیده امام رضا، بزرگترین استادیوم سرپوشیده کشور محسوب می گردد
VIPهمچنین ساختمان . فوتبال استاندارد، در زیر جایگاه تماشاچیان در چندین طبقه داراي سالن هاي ورزشی مجزا می باشد

شرکت فناوري . ترین ساختمان ورزشی کشور محسوب می گرددهاي مختلف، پیشرفتهاین ورزشگاه با دارا بودن انواع فضا

.سیستم هاي هوشمند و پیشرفته این ورزشگاه را بر عهده داردطراحی و مشاورههاي راهبردي آریاز کار 

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی

هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی

هوشمندسازي روشنایی

سیستم مدیریت مرکزي

سیستم نظارت تصویري هوشمند

سیستم کنترل تردد

فضاهاي اختصاصیهوشمندسازي 

شبکه کامپیوتري پیشرفته

کنترل هواسازها و ایرواشرها

این استادیوم عالوه بر دارا بودن زمین . استادیوم سرپوشیده امام رضا، بزرگترین استادیوم سرپوشیده کشور محسوب می گردد
VIPهمچنین ساختمان . فوتبال استاندارد، در زیر جایگاه تماشاچیان در چندین طبقه داراي سالن هاي ورزشی مجزا می باشد

شرکت فناوري . ترین ساختمان ورزشی کشور محسوب می گرددهاي مختلف، پیشرفتهاین ورزشگاه با دارا بودن انواع فضا

.سیستم هاي هوشمند و پیشرفته این ورزشگاه را بر عهده داردطراحی و مشاورههاي راهبردي آریاز کار 

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی

هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی

هوشمندسازي روشنایی

سیستم مدیریت مرکزي

سیستم نظارت تصویري هوشمند

سیستم کنترل تردد

فضاهاي اختصاصیهوشمندسازي 

شبکه کامپیوتري پیشرفته

کنترل هواسازها و ایرواشرها



ساختمان تاالر شهر به عنوان ساختمان اصلی شهرداري مشهد که محل قرارگیري اعضاي شوراي شهر، نمایشگاه هاي مربوط 
ساختمان هاي اداري کشور است که در طرح توسعه به شهرداري و واحدهاي اداري مربوطه می باشد، یکی از پیشرفته ترین 

کلیه سیستم هاي هوشمند و پیشرفته این ساختمان مشاوره و طراحیشرکت آریاز کار .میدان شهدا مشهد واقع گردیده است
.را بر عهده داشته است

هوشمندسازي سیستم روشنایی

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی

هوشمندسازي موتورخانه و تاسیسات مکانیکی

سیستم تبلیغات دیجیتال

VOIPتلفن تحت شبکه 

IPTVتلویزیون تحت شبکه 

شبکه کامپیوتري

پارکینگ هوشمند

سیستم کنترل تردد خودکار خودرو



این مجموعه با دارا بودن . مجموعه تجاري، اداري و اقامتی سارا یکی از بزرگترین مجتمع هاي نزدیک به حرم مطهر می باشد
شرکت آریاز کار . واحد تجاري و اقامتی نیازمند پیاده سازي سیستم هاي مختلف هوشمندسازي می باشدتعداد بسیار زیادي

.سیستم هاي مختلف هوشمندسازي این مجتمع را بر عهده داشته استمشاوره و طراحی

روشناییهوشمندسازي سیستم 

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی

هوشمندسازي موتورخانه و تاسیسات مکانیکی

سیستم تبلیغات دیجیتال

VOIPتلفن تحت شبکه 

IPTVتلویزیون تحت شبکه 

شبکه کامپیوتري



این مجتمع با قرار . یکی از مجتمع هاي تجاري، اداري طرح بزرگ میدان شهدا مشهد محسوب می گردد) امین(BC01پروژه 

بخش هاي مختلف این طراحی و مشاورهشرکت آریاز کار . گرفتن در یک منطقه پر تردد داراي اهمیت ویژه اي می باشد
. پروژه در خصوص هوشمندسازي و فناوري هاي نوین ساختمان را بر عهده داشته است

الکتریکیهوشمندسازي تاسیسات 

هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی

هوشمندسازي روشنایی

سیستم مدیریت مرکزي

سیستم نظارت تصویري هوشمند

سیستم پارکینگ هوشمند



این پارکینگ با دارا بودن ظرفیت باال به عنوان یکی از پارکینگ هاي اصلی مرکز شهر . در طرح میدان شهدا مشهد واقع گردیده است) AT-17(پارکینگ صبا 
بر اساس درخواست کارفرماي محترم، مدرن ترین سیستم هاي مربوط به هوشمندسازي پارکینگ در این مجموعه پیش بینی گردیده . مشهد به شمار می رود

.سیستم هوشمندسازي این مجموعه را بر عهده داردمشاوره و طراحیشرکت آریاز کار . است

هوشمندسازي سیستم روشنایی

هوشمندسازي تاسیسات الکتریکی

هوشمندسازي اگزاست فن ها

سیستم تبلیغات دیجیتال

پارکینگ هوشمند

سیستم کنترل تردد خودکار خودرو

سیستم کنترل گازهاي سمی



این شهرك ها، بحث حامل هاي یکی از مسائل مهم در. شهرك هاي صنعتی خراسان رضوي، در برگیرنده تعداد بسیار زیادي واحد تولیدي بزرگ می باشد
در این طرح، بحث مدیریت یکپارچه انرژي و بهره گیري از انرژي هاي نو در کنار طرح جامع انرژي توسط شرکت آریاز . انرژي و مدیریت آنها می باشد

.مورد بررسی و طراحی قرار گرفته است

طرح جامع مدیریت یکپارچه انرژي

انرژي بادي

انرژي خورشیدي

تولید پراکنده

CHP



شرکت آریاز . باشدساختمان جدید موسسه فرهنگی قدس، یک ساختمان مدرن جهت استقرار این موسسه و روزنامه قدس می
این مجموعه را بر عهده داشته DATA CENTERشبکه کامپیوتري پیشرفته در بخش هاي مختلف ساختمان و نیز اجرايکار

.است

اجراي زیرساخت شبکه

اجراي رك ها و تجهیزات پسیو

اجراي فیبر نوري

نصب سوئیچ هاي شبکه

DATA CENTERاجراي 

پیکربندي سیستم شبکه

FULLتایوان

CISCOآمریکا

LEVITONآمریکا

محصوالت مورد استفاده



این هتل با دارا بودن واحدهاي اقامتی چند خوابه در . زائرسراي شرکت نفت مشهد، یک مجموعه هتلی اختصاصی براي کارکنان این مجموعه می باشد
.مساحت بزرگ، داراي سیستم هاي پیشرفته در بخش هاي مختلف و به ویژه هوشمند سازي می باشد

.این مجموعه را بر عهده داشته استسیستم هاي مدرن اجرايشرکت آریاز کار

شبکه کامپیوتري

شبکه کامپیوتري بیسیم

سیستم نظارت تصویري تحت شبکه

FULLتایوان

محصوالت مورد استفاده

سیستم کنترل روشنایی

CISCOآمریکا

AXISسوئد



شبکه کامپیوتري اجرايشرکت آریاز کار. پایانه مسافربري مشهد به عنوان هوشندترین پایانه مسافربري کشور مطرح می باشد
این مجموعه را بر عهده DATA CENTERو نیز ، محیط پایانه، بخش هاي مربوطهپیشرفته در بخش هاي مختلف ساختمان

.داشته است

اجراي زیرساخت شبکه

اجراي رك ها و تجهیزات پسیو

اجراي فیبر نوري

نصب سوئیچ هاي شبکه

DATAاجراي  CENTER

پیکربندي سیستم شبکه

FULLتایوان

CISCOآمریکا

LEVITONآمریکا

محصوالت مورد استفاده



طراحی وشرکت آریاز کار. یکی از پایانه هاي مسافربري اصلی شهر مشهد محسوب می گرددمشهد معراج پایانه مسافربري 
این مجموعه را بر عهده و سایر بخش هاي، محیط پایانهشبکه کامپیوتري پیشرفته در بخش هاي مختلف ساختماناجراي

.داشته است

اجراي زیرساخت شبکه

اجراي رك ها و تجهیزات پسیو

اجراي فیبر نوري

نصب سوئیچ هاي شبکه

پیکربندي سیستم شبکه

FULLتایوان

CISCOآمریکا

LEVITONآمریکا

محصوالت مورد استفاده



هوشمند هتل شرکت ملی فوالد مشهدمشاوره و طراحی سیستم 

مشاوره، طراحی و اجراي مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع برق مشهد

اجراي سیستم نظارت تصویري تحت شبکه سازمان ترافیک مشهد

اجراي سیستم نظارت تصویري تحت شبکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نظارت تصویري تحت شبکه سازمان بازرگانی خراسان رضوياجراي سیستم

اجراي سیستم نظارت تصویري تحت شبکه سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوي

مجموعه سیمان غرب آسیاVOIPاجراي سیستم 

ساختمان مرکزي بانک صادرات خراسان رضويVOIPاجراي سیستم 
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