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و  539768با شماره ثبـت   یک شرکت فنی مهندسی ایرانی با مسئولیت محدودتوانا طراحان نواندیش نگین 

اخت انواع قطعات صنعتی و هنـري و تزئینـی اعـم از    سهاي  است که در زمینه 14008260839شناسه ملی 
 کنـد. به صورت تخصصی فعالیت مـی  ها با استفاده از قالبهاي سیلیکونی و سایر روشکامپوزیتی و...  ،ريپلیم
بـاالبردن کیفیـت    در راسـتاي روز دنیـا در صـنعت    يهاکارگیري از علوم و تئوريشرکت سعی دارد با بهاین 

در کنار کیفیت؛ مقـروم بـه    .دانشگاه با صنعت باشدساز همکاري هرچه بیشتر و بهتر ؛ زمینهتولیدي محصول
، بازرگـانی و  هاي صنعتی در زمینه شرکت است. این شرکت براي توسعه دانش ارکان صرفه بودن نیز از جمله

 يمشاوره رایگان را براي تمام مشـتریان خـود در ابتـدا    ،سازي سیلیکونی و قالبپرینتر سه بعدي  به خصوص
تولیـد قطعـات    گسـترش تـوان بـه   مـی توانـا  طراحان نواندیش نگین از اهداف آتی شرکت  کار قرارداده است.

 اشاره کرد. عزیزمان ایران جامعهو ساخت قطعات موردنیاز  فنیدانش  ور و توسعهژباآو مانند شید و دکوراتی

 توانا طراحان نواندیشنگین شرکت  شناسنامه
مکانیـک   کارشـناس ارشـد در حـوزه    ؛ نایب رئیس هیئت مـدیره و مـدیرعامل:  قلیانآلکس عیسی ♦

 ت زیرشاخه خودروجامدا

کارشناسی ارشد خودرو؛ دانشـکده خـودرو؛ دانشـگاه صـنعتی علـم و        1395-1397 •

 صنعت ایران 

 هاي لیتیومیتاثیر ارتعاشات روي عملکرد باتري: عنوان پایان نامه •

کارشناسی مهندسی مکانیک؛ دانشکده فنـی؛ دانشـگاه آزاد اسـالمی      1391-1395 •

 غربواحد تهران

 عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت ویلچر باالرونده از پله  •

 19,06دیپلم ریاضی و فیزیک دبیرستان البرز نو معدل:  1388-1391 •

مکانیـک  کارشـناس ارشـد در حـوزه     ؛ رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مـدیرعامل: جوانشیر لطفی ♦

   جامدات

 شاهرودگاه صنعتی ؛ دانشمکانیک؛ دانشکده مکانیک کارشناسی ارشد  1395-1397 •

رتوتروپیـک  ومحاسبه ضرایب شدت تنش در یک صـفحه محـدود ا  : عنوان پایان نامه •

دار تحت شوك گرمایی با در نظر گرفتن تئوري ترمواالستیسیته لرد شـولمان و  ترك

 )XFEM( یافتهاستفاده از روش المان محدود توسعه

 18 معدل: •

سـالمی  فنـی؛ دانشـگاه آزاد ا  کارشناسی مهندسی مکانیک؛ دانشکده   1391-1395 •
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 غربواحد تهران

 عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت ویلچر باالرونده از پله  •

 17,50معدل:  •

 17 معدل:نخبگان عالمه دیپلم ریاضی و فیزیک دبیرستان  1388-1391 •

 صنعتیسوابق 
 بان یزد همکاري در پروژه سایه ♦

 معکوس اسمز ممبران تولید پروژه در همکاري ♦

 صنعت آب هاي داران صنعت فرایند در پروژهبا شرکت طالیه همکاري ♦

 هاي مربوط به نفت و گاز همکاري با شرکت کیپ در پروژه ♦

هـاي  هـا و کارگـاه  با دانشگاه آزاد واحد تهران غرب در جهت تکمیل و تجهیز آزمایشـگاه همکاري  ♦

 مکانیک

 آهن و مترو  صاالت عایق ریل راههمکاري در پروژه تحقیقاتی و ساخت نمونه اولیه آزمایشگاهی ات ♦

 آهن و مترو  همکاري در پروژه تحقیقاتی و ساخت نمونه اولیه آزمایشگاهی تراورس پیشرفته راه ♦

طراحی و ساخت دستگاه لرزان تحقیقاتی و آزمایشگاهی در حـوزه ارتعاشـات در دانشـگاه علـم و      ♦

 صنعت

 ي پیشرفته هاي ترمواالستیسیته بررسی رشد ترك در مواد کامپوزیتی در حضور دما با تئوري ♦

 همکاري با کارگاه جواهرسازي  ♦

 ساخت نمونه اولیه ماهواره براي پژوهشکده هوا و فضاي ایران ♦

 اندازي خط تولید بدلیجات رزینی صادراتی راه ♦

 دارنده ماسک صورت هاي نگه انبوه گیرهتولید  ♦

 ورژباآانبوه شید و تولید  ♦

 هاها و فعالیتتوانایی
 صنعتی ♦

 انواع قطعات صنعتی و هنري  و ساخت طراحی •

 انواع قطعات صنعتی و هنري  SLSو  DLPو  FDM خدمات چاپ سه بعدي •

خدمات پیش پردازش و پس پردازش قطعات پلیمري (سنباده زنی و بتونـه کـاري و    •
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 امثالهم براي آماده سازي قطعات پیش از قالب گیري)

 هاي سیلیکونی (بهداشتی و  صنعتی)ساخت انواع قالب •

 رنگ آمیزي قطعات پلیمري •

 هاواردات و فروش انواع رزین و سیلیکون و کامپوزیت •

  )و... مانند پلی استر و اپوکسی(و پلیمري  یکامپوزیتقطعات انواع  ارشیفسساخت  •

  هاي گچی و رزینی مجسمه سفارشی ساخت •

هاي مجاز بازرگانی و تجاري اعم از خرید و فروش واردات و انجام کلیه امور و فعالیت •

هـاي داخلـی و خـارجی و اقـدام بـه معـامالت        صادرات با اخذ نماینـدگی از شـرکت  

 بازرگانی در چهارچوب قوانین جمهوري اسالمی

 ، لیزر CNCري، خدمات ساخت کاهشی نظیر تراشکا •

  نعتیصهاي ) در زمینهR&Dتوسعه و تحقیق ( •

 ساخت انواع بدلیجات با رزین •

 ساخت جواهرات   •

 هاي فلزي تولید قالب •

 تزریق پالستیک •

 گري دقیق گري آلومینیوم و ریختهریخته •

 انجام خدمات تراشکاري  •

 هاي عمرانی  انجام پروژه •

 لید قطعات خودرو  تو •

 هاي مهندسی و غیر مهندسی  اندازي خطوط تولید در زمینهراه •

 مهندسی معکوس   •

 سنجی اقتصادي و فنی هاي امکانانجام پروژه •

 هاي مختلف  بعدي در تکنولوژيهاي پرینت سهساخت دستگاه •

 CNCهاي لیزر و ساخت انواع دستگاه •

 هاي صنعتی ساخت انواع دستگاه •

 هاي ساخت دستگاه هاي تولیديانجام پروژه •

 طراحی و اجرا دکوراسیون داخلی و خارجی اماکن خصوصی و عمومی   •
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 سرمایه گذاري فنی و علمی •

 ها آپاندازي و حمایت انواع استارتراه •

 فروش انواع قطعات هنري و بدلیجات  •

 طراحی پالن ساختمان   •

 ساخت ماکت  •

 ها نمونه سازي اولیه انواع قطعات و دستگاه •

و تحلیـل نیرویـی بـا      Solid worksافـزار تخصص صنعتی در زمینه طراحـی بـا نـرم    •

 Abaqusافزار  نرم

 مشاوره جهت راه اندازي کسب و کارهاي مشابه •

 )R&D( وسعهتتحقیق و  ♦

 RO ممبران تولید جمله از مختلف صنایع براي اقتصادي و توجیهی هاي طرح تهیه •

 و گـاز  نفـت،  صـنایع  در مختلـف  هـاي  پـروژه به  مربوط مالی و فنی پیشنهادات تهیه •

  پتروشیمی،

 ...پتروشیمی و گاز نفت، مانند مختلف صنایع در صنعتی هاي پروژه مدیریت توانایی •

 دریا آب سازي شیرین نوین هاي روش روي بر تحقیقات انجام •

 دانشگاهی و تدریس  ♦

 افزارهاي مهندسی مکانیک  توانایی تدریس نرم •

 مکانیـک کارشناسـی ارشـد    توانایی تدریس دروس کارشناسی مهندسـی مکانیـک و   •

 جامدات

 سازي عددي و فرا ابتکاري  هاي بهینهآشنایی با روش •

 هاي ترمواالستیسیته  توانایی تحلیل دمایی با تئوري •

 نه ترمواالستیسیته و مکانیک شکستتخصص دانشگاهی در زمی •

 رفتار مکانیکی و الکتریکی باتري تحلیل و بررسی تاثیر ارتعاشات بر روي •

 آموزش قالبگیري سیلیکون •

 :افزارهاي نرم به تسلط ♦

 توانایی کد نویسی به روش المان محدود گلرکین و المان محدود توسعه یافته •
 هاي مرزي  توانایی کدنویسی به روش المان •
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 Matlabتوانایی کد نویسی در  •

• Solid works  
• Abaqus 
• Catia 
• Auto Cad 
• Matlab 
  Officeمجموعه •

• Cura 
• Simplify 3D 
• Netfabb 

 :آشنایی با نرم افزارهاي ♦
• Ansys 
• Power mille 
• Surfcam 
• Fortran 
• 3D MAX 
• Rhino 
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 کارها نمونه

 

 
 نمونه طراحی و مهندسی معکوس

 



 

؛ خیابان روشندالن؛ کوچه شهید محمدرضا تهرانیدروازه شمیران؛ تهران؛ : دفتر آدرس 7
 1149644566: کدپستی 77503221و  77503224. تلفن: سومطبقه  32پالك 

 

 
 نمونه لیزر و قالب سیلیکون
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 و ساخت نمونه اولیه طراحی

 
 بر  سازي فضاپیماي ماهواره نمونه ماکت
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 سازي مقیاس بزرگ نمونه ماکت

 



 

؛ خیابان روشندالن؛ کوچه شهید محمدرضا تهرانیدروازه شمیران؛ تهران؛ : دفتر آدرس 10
 1149644566: کدپستی 77503221و  77503224. تلفن: سومطبقه  32پالك 

 

 
 طراحی و ساخت دستگاه لرزان آزمایشگاهی

 

 

 

 
 سازي سیلیکون نمونه قالب
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 نمونه پرینت سه بعدي
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 کاري نمونه بتونه

 
 کاري نمونه رنگ
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 صنعتینمونه پرینت سه بعدي نیمه 

 
 نمونه تولید بدلیجات رزینی
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 گیري جواهرات نمونه طراحی و ساخت مدل قالب
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 محیط کارگاه

 

 
 محیط دفتر
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 محیط سوله
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 کارهاي سی ان سی و تراش نمونه


