
 

 

 

 

 

 معرفی شرکت آب آرا: موضوع

 و احترام سالم با
 

آرا قزوین، طراح و مجری آبنماهای مدرن از جمله آبنماهای موزیکال، تعاملی، ریتمیک و دکوراتیو می باشد. این شرکت شرکت آب

بنیان خود را در پارک علم و فناوری استان قزوین آغاز نموده و عالوه بر طراحی و اجرای پروژه ها، فعالیت دانش  1389از سال 

تولید کننده تجهیزات آبنماهای  عالوه بر اجرای آبنما،  مبادرت به تحقیق و توسعه بر روی تجهیزات آبنماها کرده و هم اکنون

آکواترونیک ترکیه در ایران می باشد. شرکت آکواترونیک طراح و  باشد. همچنین شرکت آب آرا نمایندگی شرکتپیشرفته می

 موزیکال پیشرفته می باشد. مجری و تولید کننده تجهیرات آبنماهای

خود را جهت طراحی و اجرای انواع آبنماهای مدرن و پیشرفته اعالم می کند. همچنین در آمادگی بدینوسیله شرکت آب آرا 

 ی ارائه توضیحات پیرامون انواع آبنماها در خدمت شما و مسئوالن مرتبط وجود دارد. صورت صالحدید جنابعالی، آمادگ

 مختصری از تجهیزات تولیدی و رزومه اجرایی شرکت آب آرا در پیوست تقدیم می گردد. 

 

 

 با سپاس 

 آرش زرآبادی پور

 آب آرا دانش بنیان مدیرعامل شرکت           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 آبنماشرکت آب آرا طرح و ساخت رزومه 

 

 در حوزه آبنماهای محیط خارجی:

 

 1399-آبنمای کف خشک هتل پاالس کیش .1

 1399-هتل پاالس کیش آبنمای کالسیک .2

 1399-مللی اصفهانلنمایشگاه بین ا موزیکالمجموعه آبنماهای ریتمیک و  .3

 1399-آبنمای موزیکال مجموعه ی آبشار تهران .4

 1399-بنمای کف خشک مجتمع مسکونی قزوینآ .5

 1399-مجموعه ی فدک قزوین R1آبنمای شناور پویا دریاچه مصنوعی  .6

 1399 - فارس استان الرستان المللی بین فرودگاه ریتمیک خشک کف بنمایآ .7

  1399 - تهران انقالب باشگاه آفتاب مجموعه ورودی کالسیک آبنمای .8

  1398 -آبنمای کف خشک موزیکال در سلیمانیه عراق  .9

 1398 - میدان تهران قدیم قزوین کالسیکآبنمای  .10

 1398 - نیشابور شهرداری جت المینار آبنمای .11

 1398 - قزوین استان شهید بنیاد اقامتی متجمع موزیکال خشک کف آبنمای .12

 1398 - مجتمع تجارت بین الملل سعید ساری ریتمیکآبنمای  .13

 1397 - کف خشک و اتوماسیون باغ پرندگان حاره ای دهکده طبیعت آبنمای .14

  1397 - متر ارتفاع( مجتمع تجاری الماس کریمخان11متر طول و  36بزرگترین پرده آب دیجیتال ایران)  .15



 

 

 

 

  

 1396 – بنمای شیشه ای برج پارادایس کامرانیه تهرانآ .16

 1396 -بنمای ریتمیک ویالی مسکونی شهرک قائم آ .17

 1396 -آبنمای ریتمیک هتل پارسیان کرمانشاه  .18

 1396 - آبنمای جامپینگ جت استخر ویالی مسکونی شهرک غرب تهران .19

   1396 - آبنمای المینار جت آمل .20

 1395 - آبنمای زیرسطحی موزیکال مجتمع تاالر شهر .21

 1395 - آبنمای کالسیک ورودی استخر مجتمع تاالر شهر .22

 1395 - بولینگ مجتمع تاالر شهرآبنمای جوی کالسیک ورودی سالن  .23

 1395 -آبنماهای کالسیک میدان آزادی قزوین  .24

 1394 -آبنمای آبشاری ورودی رستوران سنتی مجتمع تاالر شهر  .25

 1394 -آبنمای کالسیک ورودی مجتمع تاالر شهر .26

 1394 -آبنمای جامپینگ جت برج باغ فرمانیه تهران  .27

 1394 -آبنمای کف خشک ریتمیک مجتمع تاالر شهر .28

 1393 –آبنمای ریتمیک پارک علم و فناوری قزوین  .29

  1392 -آبنمای ریتمیک پل امام علی قزوین  .30

 1391 –آبنمای کف خشک ریتمیک پارک اندیشه قزوین  .31

 

 



 

 

 

 

 ر حوزه آبنماهای محیط داخلی:د

 1399-آبنمای مایلر البی شرکت زیست تخمیر تهران.1

     1398- آبنمای شیشه ای پنت هاوس مجتمع راژیا قزوین .2

 1398 -اصفهان  آمادگاه تجاری اداری مجتمع ای رشته آبنمای .3

 1396 –متر و آبنمای موزیکال مجتمع البرز  35بلندترین آبنمای مایلر )رشته ای( کشور با ارتفاع  .4

 1395 -آبنمای شیشه ای مجتمع تجاری البرز  .5

 1395 -آبنمای شیشه ای لوکس مجتمع تجاری مهر و ماه  .6

 1395 -آبنمای سنگی امداد خودرو تهران  .7

 1395 -بابل وال کافی شاپ شهرک المپیک تهران  .8

 1395 -بابل وال استخر شنا قم  .9

 1394 -بابل وال مجتمع شرکت آبسال تهران  .10

 1394 -بابل وال برج مسکونی سعادت آباد تهران  .11

 1394 -بابل وال رستوران نارنجستان تهران  .12

 1394 -های بانک صادرات شعب مرکزی سراسر کشور از جمله برج سپهر تهران  vip roomبابل وال  .13

 1394 -آبنمای شیشه ای مجتمع مسکونی ارسی خانه گیشا تهران  .14

  1394 -بابل وال البی بیمارستان نفت تهران  .15

 1394 -آبنمای شیشه ای پارک گل قیطریه تهران  .16

 1393 -زآبنمای شیشه ای کلینیک فائق تبری .17

 1392 –آبنمای شیشه ای فست فود  مجتمع تاالر شهر . 18

 



 

 

 

 

 سایر پروژه ها:

 نوستر پمپ دور متغیر آب شرب برج های مسکونی نظام مهندسی کشاورزی قزویب 

  برج های مسکونی نظام مهندسی کشاورزی قزوین آتش نشانیبوستر پمپ دور 

  1398-نورپردازی پایه های چراغ راهنمایی 

  1398-تحقیقاتی آبیاری نرخ متغییر در مزارعطرح 

 1397-جرای پایلوت داده برداری از مزارع به جهت هوشمندسازی زمانبندی دقیق آبیاریا 

 

 ر حوزه مشاوره و طراحی :د

  کارفرما شرکت گزینه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی آبنمای موزیکال بوستان رازی تهران 

 سده شرکت کارفرما بیرجند، مفاخر باغ آبنماهای مکانیکی و الکتریکی تاسیسات  

 شرکت رماکارف تبریز،-تهران آهن راه محور بازآفرینی شارباغ پروژه آبنماهای مکانیکی و الکتریکی تاسیسات 

 1398 - استودیو واو

 کارفرما شهرداری قزوین، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی آبنمای کف خشک میدان خلیج فارس قزوین 

  کارفرما شهرداری قزوین، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی آبنما و آبیاری میدان حافظ قزوین 

 کارفرما شرکت زیما عمران، اتوماسیون باغ حاره دهکده طبیعت  و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی آبنما 

 نکارفرما شهرداری قزوی، تاسیسات االکتریکی و مکانیکی آبشار هفت دره دهکده طبیعت قزوین 

 کارفرما شرکت عرش پویا، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی آبنمای پویا مجتمع تجاری سعید ساری 

 کارفرما شرکت رنا دیزاین، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی آبنمای برج کوروش 

 کارفرما شهرداری قزوین( ابنیه و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی میدان عدل استان قزوین( 

  کارفرما سازمان هوافضا، مکانیکی آبنمای محوطه نمایشگاه هوا فضا تهرانتاسیسات الکتریکی و 



 

 

 

 

 آب آرا: آبنما  جهیزاتت
 

 ... انواع نازل های کالسیک آبنما شامل نازل های کومت، کاسکید، فوم ، آبشار ، کالستر ، چرخان و 

 نازل های المینار جت و جامپینگ جت 

 بنمای بابل وال آ 

 آبشار شیشه ای و دیواری(ازل آبنمای واتروال ن( 

  مدل  6نازل آبنمای کف خشک استیل در 

  چراغ های ضد آبLED مخصوص آبنما 

  کنترلرهای نورپردازی سیستمDMX 

  گیرنده چندکاره سیستمDMX  با قابلیت کنترل شیربرقی و چراغLED 

  واحد کنترل مرکزی آبنماFMCU DMX 

 تابلو برق های کنترل آبنما 

  آبنمارینگ های آماده 

 های آبنما تراز تنظیم نازل 

  رسوب زدای مغناطیسی 

  نرم افزار طراحی برنامه آبنماWater Show Studio 

  کانکتورهای ضدآب سر به سر و سه راهی با گریدIP68 

  محور چرخش 3محور و  2محور،  1نازل های رباتیک آبنما در مدل های 

 نازل بلندپرتاب با کمک هوای فشرده 

  کنترلی پمپ های کف کشDMX 

 نازل پرده آب نمایش لیزری و سیستم های پراجکشن و لیزرشو 

 مخصوص آبنما انواع پمپ ها و نازل های شیربرقی دار 



 

 

 

 

 

 

 

 تیم کاری آب آرا

 
 دانشگاه مدرک تحصیلی شرح سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه آزاد باراجین قزوین کارشناسی ارشد الکترونیک مدیرعامل و سرپرست برق آرش زرآبادی پور 1

 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین کارشناسی ارشد سازه های آبی رئیس هیئت مدیره و سرپرست اجرایی فرزاد سیمیاری 2

 زنجاندانشگاه  مکانیک دانشجوی دکتری مدیر واحد طراحی و سرپرست مکانیک سینا سلیمانی 3

 دانشگاه پارسیان کارشناسی برق مدیر فروش امیر فیضی 4

 دانشگاه علم و صنعت تهران کارشناسی ارشد الکترونیک کارشناس طراحی سیستم الکترونیکی میثاق انصاریان 5

 امریکا ilinoisدانشگاه  دانشجوی دکتری کارشناس طراحی نرم افزار و رابط کاربری محمد آرون 6

 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین کارشناسی برق کنترل کارشناس برق و اتوماسیون صنعتی مجید کشاورز 7

 دانشگاه هنر تبریز کارشناسی ارتباط تصویری طراح گرافیک و تبلیغات نگار بی غم 8

 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین کارشناسی ارشد سازه های آبی طراح و مسئول واحد فروش پریسا زمانی 8

 دانشگاه عالی پارس تهران کارشناسی ارشد معماری آبنما و لنداسکیپطراح کانسپت  مهشید بهرام فرد 9

 دانشگاه آزاد باراجین قزوین کارشناسی نرم افزار کارشناس تست و دیباگ نرم افزار بهزاد سیمیاری 10

 دانشگاه لرستان کارشناسی عمران کارشناس واحد عمرانی علی امیر نیا 11

 دانشگاه آزاد باراجین قزوین شهرسازیکارشناسی ارشد  مدیر واحد عمرانی رش مهشیدی فرآ 12

 دانشگاه آزاد باراجین قزوین کارشناسی حسابداری کارشناس مالی حسن کلهرم 13

 دانشگاه زنجان کارشناسی ارشد الکترونیک کارشناس مونتاژ و تست الکترونیک حمد قاسمیم 14

 دانشگاه آزاد باراجین قزوین کارشناسی اکترونیک کارشناس الکترونیک بین کاظمی نژادم 15

 زنجاندانشگاه  کارشناسی مکانیک کارشناس مکانیک میرحسین طاهریا 16

 


