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 شرکت آرکا سازه بیستون پیشتاز 
 یساختمان یقالب ها دی، نظارت ، اجرا و تول یطراح

 رزومه شرکت شامل: 

 مختصر  یمعرف

 شرح خدمات و محصوالت 
 پروژه ها و برنامه ها 

 ها یندگیو نما انیمشتر
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 بیانیه ماموریت •

 چشم انداز ها و ارزش ها  •

باشد.  ها و محصوالت نوین در این صنعت میماموریت اصلی شرکت، فعالیت در زمینه صنعت ساختمان و استفاده از تکنولوژی
گذاران کنند. مهندسان عمران، معماری، سازندگان و سرمایه صنعت ساختمان فعالیت میمشتریان ما کلیه افرادی هستند که در  

 .از جمله مشتریان ما هستند

 

 

 

 

 ما بر این باوریم که:

 شده است.  ساخت و ساز      پیشرفت زیادی در عرصهباشد، موجب  محصوالت و خدمات ما که در زمینه صنعت ساختمان می 

 

 .است بین المللی و داخلی در عرصه های سازه های نوین پیشرفتی نو در

 برای مشتریان   و پشتیبانی    با مناسب ترین قیمت جهت خلق ارزش و فرصتی بی سابقه   ها جذب و حفظ مشتری با ارائه محصوالت با کیفیت و استاندارد 

 د ی تول نی، خود را به عنوان بزرگترایروز دن یتکنولوژ نیاز بهتر یریاست که با بهره گ یبه نقطه ا دنیچشم انداز ما در کسب و کار، رس
 . مییمطرح نما انهیخاص در خاورم ی بتن و قالب ها ی قالب بند زاتیکننده تجه

 ی سازمان  یارزش ها •
 صداقت و اعتماد  ✓
 یکـــــار گروهـــــ ✓
 یریپذ تیمسئول ✓
 یو نوآور تیخالق ✓
 و مقررات  نظم ✓
 ی مدار  یمشتر ✓
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 تاریخچه رشد و توسعه  •

 ردادخ
1399 

 پیدایش  •
  ی روهای از ن  یریآرکا با بهره گ  ی مهندس  یشرکت فن

زم در  باسابقه،  و  فن  نهیمجرب  خدمات  و    یارائه 
سازه، مشارکت در ساخت و ساز،    یطراح   ی مهندس

و تولید    یعمران  ی پروژه ها  یاجرا  ،مشاوره، نظارت  
 عالیت خود را آغاز کرد. فقالب های ساختمانی  

 

    توسعه محصولی •
های یوبوت در تمامی سایز  تنها تولیدکننده قالب  

 در ایران 44-16 ها

به   قالب  این  بتن،  پلیمری  های  قالب  تولید  و 
 عنوان محصول جدید آرکا وارد بازار شد. 

 آذر
1400 

 تقویت محصولی  •
که   آرکا  بتن  پلیمری  های  قالب  طراحی  توسعه 

 موجب مقاومت بیشتر این محصول شد.  
 خرداد
1401 

 تنوع محصولی  •
های   قالب  کاربرد  پر  های  سایز  تمامی  تولید 

 پلیمری بتن، یوبوت و وافل 
 شهریور 

1401 
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 محصوالت ما  •

  :شامل شرکت فنی مهندسی آرکا محصوالت ▪

 آرکا با طراحی منحصر بفرد  بتن قالب های پلیمری •

 جایگزین قالب های فلزی سنگین و گران قیمت                     

 ۴۴ –  1۶در تمامی سایز ها از  قالب های یوبوت •

آرکا تنها شرکت تولید کننده یوبوت در تمامی ابعاد 
 در ایران جایگزین تیرچه بلوک

 قالب های وافل  •

 جایگزین سقف تیرچه بلوک است. 

 عایق  
 حرارت 

 مقاوم 
 در برابر

 زلزله  

 مقاوم 
 در برابر

 تش آ

 قالب 
 یوبوت 

 قالب 
 پلیمری

 بتن  

 ویژگی محصوالت   •

کاهش  
مصرف بتن  

 ناکارآمد
 زنگ 

 نمی زند

 نیازی به
 روغن کاری 

 ندارد
 آسان، نصب 

 سریع و  
 بی صدا 

 ضریب  
 ایمنی 

 باال

مقرون  
 بصرفه

عایق  
 صوت 

https://arkacompany.co/
https://arkacompany.co/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8_%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c/
https://arkacompany.co/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%db%8c%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%aa/
https://arkacompany.co/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%84/


1 

 

 خدمات ما  •

 پروژه های عمرانی   انواع طراحی
 معماری نقشه های طراحی سازه و 

 خدمات طراحی 
 غیرصنعتی   و  ساختمانی صنعتی اجرای سازه و اسکلت های 

 خدمات اجرایی 

 …سقفهای رایج از جمله سقفهای یوبوت، وافل و  اجرای

خدمات فنی و مهندسی جهت تهیه نقشه و برآورد و ارائه  
 راه حل های فنی 

 

  خدمات فروش   خدمات نظارت  

 پروژه های ساختمانی مشاوره  و نظارت  مات خد

 

 فروش این شرکت در عرصه های بین المللی و داخلی

 یوبوت در تمامی سایز ها و قالب وافلقالب پلیمری بتن ، فروش  
 مشاوره رایگان قبل از فروش و پشتیبانی و گارانتی پس از فروش 

https://www.ariantiss.com/fa/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.ariantiss.com/fa/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 نام شرکت / حوزه فعالیت  لوگو

 مشتریان ما  •

 شرکت تعاونی مسکن شماره چهار وزارت کشور 

   فعالیت های بخش تعاونی در حوزه های مختلف

 اتاق تعاون ایران 

 ساختمانی و مهندسی  

 آپادانا شرکت بازرگانی اصفهان آهن 

 ساختمانی بلوک های سبکتولید 

 شرکت صبا فوالد زاگرس 
 زیر مجموعه شرکت ذوب آهن

  انواع آهن آالت ساختمانی و صنعتی 

 لیکا شرکت 

 رود ندهیآهن آالت زا  ران یشرکت مد
 یاژیو آل ل یاستنلس است  ،یفروش انواع مقاطع فوالد 
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 شرکت گچ فارسان 
 تولید انواع گچ ساختمانی

 شرکت پایا رهاب سازه کوشا 
 مصالح و تجهیزات ساختمانی  

 شرکت آسان تولید سپاهان 

 

 بین الملل عمران سریر  کت شر
 شرکتهای برتر صنعت عمرانی کشوراز 

 زد ی یو معادن و کشاورز عیصنا  ی بازرگانشرکت 
 مدیریت جامع منابع آب استان

 آذین الوند آسیا شرکت 

 
تولید کننده مخزن عمودی و افقی پلی اتیلن یک و سه الیه، مخزن تصفیه آب، 

 انواع وان، مخزن زیر پله و محصوالت ترافیکی 

 

 شرکت بازرگانی در زمینه فوالد و مواد اولیه صنعتی 

 

 نام شرکت / حوزه فعالیت  لوگو

 مشتریان ما  •



1 

 

 کمپانی حلبچه 
 ساختمانی و پیمانکاری  

 آترین فلز جی  کت شر

 تولید کننده انواع پروفیل و سازه های ساختمانی 

 شرکت رسا 
 ارائه خدمات مهندسی رسته های راه،آب ، ساختمان

 کیان بنای ایساتیس  کت شر

•  

 

 

 پیمانکاران ساختمان

 شرکت ایپاکو
 تامین کاال و تجهیزات پلی اتیلن 

 گسترش تجارت فراسو  کت شر

•  

 

 

 تولید کننده قطعات الکترونیک 

 نام شرکت / حوزه فعالیت  لوگو

 مشتریان ما  •

https://iranich.com/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%84%d8%b2-%d8%ac%db%8c.html
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 فعالیت نام شرکت / حوزه  لوگو

 مشتریان ما  •

 شرکت گنبد فیروزه
 قالب ساختمانی

 عمارت کبیر کت شر

•  

 

 

 قالب ساختمانی

 شرکت پارسیان قالب 
 پانل و تخته چند تایی-سیستم های داربست  –سیستم قالب بندی 

 البرز قالب  کت شر

•  

 

 

 قالب ساختمانی

 شرکت پارتاک 
 تولید کننده دیوارپوش و کف پوش

 نگاران پایا کت شر

•  

 

 

 ساختمانی
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 قالب پلیمری پروژه  •

 تصویر پروژه پروژه متراژ  نام پروژه 

 هزار متر مربع 50 تهران -راسپینا پالس 

 متر مربع   2800 اصفهان -مالصدرا

 متر مربع   2100 اصفهان - کاوه

 متر مربع   هزار   70 اصفهان - خیریه کوثر
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 یوبوتپروژه نمونه  •

 تصویر پروژه متراژ پروژه  نام پروژه 

 متر مربع  5000 تهران -تجاری چیتگر 

 متر مربع  8000 تهران - پاسداران

 متر مربع  100000 تهران -ونک

 متر مربع  10000 اصفهان - تجاری
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 ساختار سازمانی  •

 مهندس سعید کرمی فرد 

 و مدیر عامل رییس هیات مدیره

 کرمی فرد   محمدمهندس 

 هیات مدیره عضو

 کرمی فردآقای علی 

 رییس هیات مدیره نائب 

 دکتر سجاد رضایی

 مدیر مالی

 مهندس رسول قنبری 

 سرپرست مالی

 دکتر محمد شمس

 حسابرسی

 نصر  عاطفه مهندس

 مشاور مالیاتی 

 اسحاقی  مریم  مهندس

 حسابداری

 مهندس پریسا مردانی 

 طراح معمار

 مرادمند  مهدی مهندس 

 سازه طراح 

 سجاد مهاجری مهندس 

 طراح سازه

 فروش و بازرگانی

 مهندس ساناز مهیاری 

 کارشناس فروش داخلی 

 مجتبی فشخورانمهندس 

 کارشناس فروش داخلی 
 مهندس آتنا کاملی

 کارشناس فروش خارجی 

 مهندس نگین رامش نژاد 

 مدیر هنری 

 نیلوفر رامش نژاد

 گرافیست 

 قسمت فنی و کارخانه 

 مهندس محمد ایزدی 

 مدیر قالب سازی

 مهندس علی ایزدی 

 مدیر تولید 

 مهندس عباس امراللهی 

 شیمی مواد 
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استانداردها، مجوزها و گواهی نامه   •
 ها

 10004ایزو  9001ایزو 


