
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 شرکت خچهتاری 

اي جامعه صنعتي و دانشگاهي کشور، از شرکت مکاترونيک آرياگستر با هدف قرار دادن مشتريان حرفه

هاي معتبر موختگان دانشگاهآگيري از دانشاين شرکت با بهره. فعاليت خود را آغاز نمود 5831سال 

 مشاوره مهندسي در زمينه و آموزش و طراحي، ساخت حوزهرسالت خود را ارائه خدمات در  کشور،

  .قرار داده استو رباتيک  اتوماسيون صنعتي 

 

 ماموریت بيانيه 
 اتوماسيون خطوط توليدت و يفيکنترل ک يهاو ساخت دستگاه یطراح .1

 هاي صنعتی اتوماتيکطراحی و ساخت ماشين .2

 مبتنی بر پردازش تصویر و ماشين بينایی يهايستمس يسازادهيپ .3

 آزمایشگاهیو  یدانشگاه زاتيتجهطراحی و ساخت  .4

 یآموزش يهادوره يو برگزار یمشاوره تخصص .5

 

 اتوماسيون صنعتی

اتوماسيون خطوط 
 توليد

 ماشين بينایی ماشين هاي صنعتی
ماشين هاي کنترل 

 کيفيت اتوماتيک



 

 

 

 

 اندازچشم 

نمونه کشور  صادر کننده ميالدي به جايگاه 0202اميدوار است تا سال  گسترمکاترونيک آرياشرکت 

  .ددست ياب هاي خاورميانهتوماسيون صنعتي و رباتيک به کشوردر حوزه ا

 

 چارت سازمانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیر عامل

مدیریت منابع 
 انسانی

 مدیریت مالی
مدیریت بازاریابی 

 و فروش
مدیریت فنی و 

 مهندسی
 R&Dمدیریت

 مکاترونيک

 الکترونيک

 مکانيک

 صنایع

 مسئول دفتر مشاوران

 روابط عمومی



 

 

 

 

  شرکتمحصوالت و خدمات  ازبرخی 

I. ماشين بينایی و پردازش تصویر 

 

Bottle Scanner 
از قبيل )هاي شفاف نترل حجم محصوالت پر شده در بطريک :مثل يموارد در دارويي و غذايي صنايع در دستگاه اين

PET رودبه کار مي ... کنترل ليبل و ترک در بدنه بطري، تشخيص خراش و ،(يا شيشه. 

 هاویژگی

 بر پردازش تصوير سيستم کنترل مبتني 

 امکان دريافت اطالعات توليد 

 کاهش زمان تنظيم پرکن 

  توليدافزايش سرعت 

  محصول بر اساس حجم سورتينگامکان 

 امکان کنترل شيء خارجي در بسته بندي 

 قابليت تنظيم اتوماتيک پرکن در صورت تغيير حجم 
 

 

 
II. تجهيزات آزمایشگاهی 

 

 مخلوط کننده داخلی

 که جهت باشد،تحقيقاتي مي-ها و مراکزعلميهاي پالستيک دانشگاهها و آزمايشگاهحوزه کاري اين دستگاه کارگاه

 .رودگيري دما و گشتاور آلياژهاي  پليمري در مراحل مختلف به کار مياندازه 

 :هاویژگی

 گيري دما و گشتاور و ثبت آن با دقت باال بر اساس زمان در قابليت اندازه

 حين مخلوط کردن

 گيري دما، گشتاور و زمان بر حسب يکديگرامکان رسم نمودار و گزارش 

  کردن فضاي ميکسر با گاز ازتامکان ايزوله 

  
  

 ضخامت سنج دقيق
 گيري انواعاين دستگاه جهت اندازه .باشدتحقيقاتي مي-مراکزعلمي هاي صنايع وحوزه کاري اين دستگاه آزمايشگاه

 .رودميبه کار  ... ها و فيبرهاي کربني وانواع پوشش هاي مربوطه، پارچه،بردها و ايزوالسيون هاي پالستيکي،فيلم 

 :هایژگیو

 گيري بر اساس استانداردهاي مربوطهاندازه 

 گيري صورت گرفتهگيري از اندازهامکان گزارش 

 قابل اتصال به پرينتر 

  



 

 

 

 

 

 آزمایشگاهی تجهيزات دانشگاهی ومجموعه 

عناوان سات آموزشاي و در    گياري مراکاز آموزشاي و تحقيقااتي باه      هااي انادازه  اين مجموعه در آزمايشگاه سيستم

ايان مجموعاه شاامل     .باشاد گيري قابل استفاده مياکز صنعتي به عنوان ابزار اندازههاي ساخت و توليد مرآزمايشگاه

 :باشدموارد زير مي

 بينايي ماشين 

 هاي هواييسنجه 

 LVDT 

   و.... 

 :هاویژگی

 کاربري ساده 

 آموزش تعاملي(Interactive Learning) 

 کامال هوشمند 

 مبتني بر اصول صنعتي 

 گام براي استفاده دانشجويانبه داراي دستورالعمل گام 

III. یتجهيزات اتوماتيک و کنترل کيف 

 

 گيري عمق سوراخدستگاه اتوماتيک اندازه

 .شودجهت کنترل عمق سوراخ قطعات استفاده مي اين دستگاه در صنايعي که توليد قطعات پيچيده دارند

 :هاویژگی
 سرعت باال 

 آسان بودن کار با دستگاه 

 خود کاليبره بودن 

 گيري اتوماتيک و جداسازي هوشمندتصميم 
  

 

 

 CNC فرمينگدستگاه 
فرمينگ ورق با اشکال )کنتورهاي گاز وظيفه پرچ رينگي  ،استتشکيل شدهCNC  دستگاه مذکور که از پنج محور

 .را بر عهده دارد( مختلف

 :هایژگیو

  نوع مختلف از کنتورهاي گاز 6قابليت پرچ حداقل 

 مکانيکي مشابه  ميرات پايين در مقايسه با نمونهتع -نگهداري هزينه 

 آسان بودن کار با دستگاه 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 (Data Logger)ماژول
برداري اتصال به تمامي ابزارهاي اندازه اين ماژول که به منظور استفاده در خطوط کنترل صنايع طراحي شده، قابليت

 .باشدرا دارا مي( کرومتر و سنجه هواييکوليس، مي ساعت،)ديجيتال 

 :هاویژگی
 بردارياتصال به تمامي تجهيزات اندازه 

  توسط مسئول واحد...  شده وقابليت تغيير و مديريت در تلورانس برداشته 

 صورت اتوماتيکگيري و جداسازي قطعه به تصميم 

 قابليت گذاشتن پسورد جهت عدم دخالت اپراتور 
  

  
 دستگاه کنترل وزن دیناميکی

 کنترل اجزاي هاي مربوطه،ن محصوالت با در نظرگيري تلورانساز اين دستگاه در مواردي مانند چک کردن ديناميکي وز

.شودمحصول استفاده مي دستورالعمل و يابروشور، : داخل بسته بندي از قبيل  

 

 :هاویژگی

 قابل اتصال به رايانه 

  اطالعات توليدامکان دريافت 

 تنظيم پرکن به صورت آنالين قابل اتصال به پرکن و 

 زمان تنظيم پرکن و افزايش سرعت توليدسازي بهينه 

 

  
 ضخامت سنج بر خط

 چنينهاي پالستيکي و الستيکي و همگياهي، شيت-هاي پليمريضخامت ورقگيري اين دستگاه جهت اندازه از

 .شوداستفاده مي ... هاي ساختماني وساندويچ پنل کامپوزيتي،هاي گيري پنلاندازه 

 :هاویژگی

 صورت آنالينبهتنظيم ضخامت  قابليت کنترل و 

 کاهش ضايعات توليد 

  افزايش سرعت توليدکاهش زمان تنظيم و 

 بهينه سازي مصرف انرژي 

 قابل اتصال به رايانه   



 

 

 

 

 

 کاري اتوماتيکدستگاه سوراخ
بر روي قطعات با ( متر ميلي 52تا  5)هاي متفاوت  کاري با مته دستگاهي است براي سوراخدستگاه مزبور 

 هاي مختلف جنس

 :هاویژگی
 سرعت باال 

 کنترل خودکارسالم بودن مته 

 هاي مختلفجنس هاي پيشروي متفاوت جهت سوراخ کاريامکان اعمال سرعت 

 هاي متفاوتکاري با متهقابليت سوراخ 
  

  
 اندازه گيري قطر و ارتفاع دستگاه

 .باشدگيري قطر و ارتفاع با سرعت بسيار باال ميستگاه، تجهيز مناسبي براي اندازهاين د

 :هاویژگی
 سرعت باال 

 آسان بودن کار با دستگاه 

 خود کاليبره بودن 

 گيري هوشمند و جداسازي اتوماتيکتصميم 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

IV. هاي آموزشیها و دورهبسته 

 

 برداري هاي نوين اندازه آشنايي با روش دوره 

 دوره پردازش تصوير صنعتي 

 دوره اتوماسيون صنعتي مکاترونيک و PLC  

 دوره رباتيک 

 دوره مانيتورينگ صنعتي 

  دورهCNC (CAD-CAM) 

  دورهARM AVR 

 دوره ابزار دقيق 

 نقشه کشي صنعتي-دوره برق صنعتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 برخی از مشتریان ما... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 امکانات 

خود عالوه بر امکانات موجود در فضاي کارگاهي و  هاي گستر جهت انجام پروژهشرکت مکاترونيک آريا

اداري خود، به علت استقرار در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان، امکان دسترسي آسان به امکانات 

 .برخي از امکانات مذکور در جداول زير معرفي شده است ؛ي و آزمايشگاهي متنوعي را داراستکارگاه

 هاي کارگاه ساخت و توليدبرخی از دستگاه-1جدول

 نوع وسيله ردیف نوع وسيله ردیف

 851دستگاه فرز  E- MILL- C.N.C 6دستگاه فرز  1

 دستگاه تراش Vc650- CNC 7دستگاه فرز  2

 ستونيدستگاه دريل  E-TURN C.N.C 8دستگاه تراش  3

 دستگاه ابزار تيز کن 9 دستگاه سنگ مغناطيس 4

 ... 11 (CMM)دستگاه ديجيتايزر 5

 

 ها و برخی از تجهيزات آنهاآزمایشگاه-2جدول 

 توضيحات ردیف

1 

 آزمايشگاه الکترونيک

 اسپکتروم آناليزر 

 ديجيتالو  اسيلوسکوپ آنالوگ 

 دهريزي و ساژنراتورهاي قابل برنامه نفانکش 

 (زسه فا)متر فرکانس 

 LCR meter 
 پالس ژنراتور 

 سيگنال ژنراتور 

 متراسکوپ   FLUKE 192B 



 

 

 

 

 

2 

 انرژيآزمايشگاه 

 روش غير تماسيگيري دما بهدستگاه اندازه 

 دستگاه فلومتراولتراسونيک 

 دستگاه نشت ياب اولتراسونيک 

 گيري دما، رطوبت، فشار و سرعت جريان هوادستگاه اندازه 

3 

 آزمايشگاهي موادمجتمع 

  متالوگرافيآزمايشگاه 

  کاوره خاالء دماا    ، نمونه ساز القاايي ، لکتريکي مافليامجهز به  عمليات حرارتيآزمايشگاه

 باال

  تست کشش گارم ، تست کشش و فشارهاي  خواص مکانيکي مجهز به دستگاهآزمايشگاه ،

 آزمون ضربهو  سختي سنجي

  مجهااز بااه تجهياازات  آناااليز مااواد آزمايشااگاهOES) ،آناااليز کمااي  ،آناااليز حرارتااي

 -GD)ايطيف سنج تخليه هاله، METALYSکوانتومتر،

4 

 آزمايشگاه کنترل ابعادي

 

 بينايي ماشين با دقت و رزولوشن بسيار باال 

 هاي هواييسنجه 

 LVDT 

 هاي ديجيتال وساعت ... 

 

 



 

 

 

 

 

 ،هاافتخارات و تقدیرنامه مجوزها 

 

 

 

 هاتقدیر نامهافتخارات و 

ف
دی

ر
 

 توضيحات سال مرجع عنوان

1 
برگزيده پنجمين جشنواره دستاوردهاي 

 پژوهشي و فناوري هاي نو
 طرح برگزيده 5833 استانداري استان اصفهان

 برگزيده اولين همايش دفاعي اندازه شناسي 2
مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي 

 صنايع دفاعي
 مقاله منتخب 5833

 5832 اداره کل مالکيت صنعتي ثبت اختراع 3
گيري زاويه مخروط توسط اندازه

 ساعت شيطانکي

 تأييديه امور نخبگان 4
مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي 

 صنايع دفاعي
 تأييد طرح کنترل ابعادي 5833

 طرح برگزيده 5835 سومين جشنواره علم تا عمل ايده منتخب 5

6 
هشتمين جشنواره دستاوردهاي پژوهشي و  

 فناوري
 فناور برتر 5835 استانداري استان اصفهان



 

 

 

 

 

 


