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 معرفی اجمالی 

 اطالعات کلی شرکت در یک نگاه 

 با مسئولیت محدود(  – )دانش بنیان  آسال لیزر ساخت  نام و ساختار حقوقی 

 آی دیزاین گروه پرینت سه بعدی  برند تجاری شرکت 

 iDESIGN 3D Printing Group برند التین

 تاریخ تاسیس شناسه ملی  شماره ثبت  نام مدیر عامل 

 13/10/1393 14004654485 1061 امیرحسین محمودی 

 بازاریابیتعداد پرسنل بخش اداری و  تعداد پرسنل بخش فنی 

 نفر  5 نفر  10

 فعالیت اصلی شرکت 
 طراحی و تولید ماشین آالت و ارائه خدمات در زمینه فناوری ساخت افزایشی 

 )فناوری پرینت سه بعدی صنعتی( 

 اطالعات تماس شرکت 

 وبسایت ایمیل فکس تلفن 

76250343  (021 ) 77356316  (021 ) info@idesign3d.ir www.idesign3d.ir 

 آدرس دفتر شرکت 
ساختمان تجاری سازی و فن  –پارک فناوری پردیس   – جاده دماوند  20کیلومتر  –تهران  

 1104واحد  – بازار 

 آدرس کارگاه شرکت 
پالک   –  م )شهید ضمیرایی(هجده خیابان –   بلوار اتحاد – تهران انتهای اتوبان زین الدین 
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 درباره شرکت 

  1390فعالیت خود را از سال    ،"گروه پرینت سه بعدی آیدیزاین"عنوان تجاری  ، با  "آسال لیزر ساخت"  شرکت

بنیان   دانش  هسته  قالب  و  در  شیمی  مهندسی  و  مکانیک  مهندسی  های  رشته  دانشجویان  از  نفر  چهار  با 

زی که به صورت عمومی  یا همان چی  1ساخت افزایشی دانشگاه صنعتی شریف بر روی فناوری    مهندسی برق

شکلی حقوقی به خود    1393سال    ماه  بهمن  شروع کرده و از  ،شناخته می شود  سه بعدی   پرینتبه عنوان  

ساخت افزایشی در منطقه،    در زمینه فناوری  ف بلند مدت رسیدن به جایگاه عالی گرفته است. این شرکت با هد 

ست موفقیت  به ت  توانست  1392دی تمرکز کرده و در سال  سه بع  ر ابتدا بر روی روش های صنعتی پرینت د

. در ادامه شرکت به  دست پیدا کند   سه بعدی صنعتی در ایران در مقیاس آزمایشی   آمیز اولین نمونه پرینتر 

متمرکز    SLSموسوم به  داشته و بر روی نمونه صنعتی پرینتر سه بعدی سوی تجاری سازی این فناوری گام بر

  این محصول به بازار  1396و از سال    به بهره برداری رسید   1395در سال    آن  که نمونه موفق صنعتی   شد 

و تجهیزات    2SLS  سه بعدی صنعتی  پرینتر  شرکت تنها تولید کنند ماشین  در حال حاضر این  عرضه شده است.

 در کشور می باشد.جانبی آن، 

همراه با تولید دستگاه و فروش آن شرکت بخش ارائه خدمات نمونه سازی و پرینت سه بعدی خود را از اواسط  

تکمیل ماشین آالت و فناوری های مختلف پرینت سه بعدی   شرکت به  1396فعال کرد. در سال  1395سال 

به مجموعه ارائه خدمات، در حال حاضر با سه    FDMو    PolyJetاهتمام ورزید و با اضافه کردن دو فناوری  

روش پرینت مختلف به ارائه خدمات پرینت سه بعدی مشغول می باشد که این مجموعه از حیث استخدام  

 سه بعدی، در کشور بی نظیر می باشد.فناوری های مختلف پرینت  

از محیط علمی و آکادمیک برخاسته است، همکاری نزدیکی با مراکز    ، شرکت به دلیل اینکه خود  در عین حال

شی از خدماتی  لذا انجام پروژه های تحقیقاتی و برگزاری دوره های آموزشی نیز بخدارد.    یعلمی و دانشگاه

 می باشد. شرکت به مشتریان 

 

 
1 Additive Manufacturing 
2 Selective Laser Sintering 
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 شرکت و چشم انداز بیانیه ماموریت

  از   یکی  عنوان   به  ،"گروه پرینت سه بعدی آیدیزاین"با نام تجاری    "ساخت  لیزر  آسال"  بنیان  دانش  شرکت

 و  آالت  ماشین  تامین  ی  زنجیره  سازی  بومی  زمینه  در  ،)پرینت سه بعدی(  افزایشی  ساخت  صنعت  پیشگامان

  های   بخش   روز   نیاز  به  پاسخگویی.  باشد   می   فعالیت  به   مشغول   فناوری   این   کمک  به   قطعات  تولید   خدمات   ارائه

و ورود به عرصه بازار     آنهابه    دهی  جهت  و   سازی  فرهنگ  همچنین  و  کشور  پژوهشی  و   پزشکی  صنعت،   محتلف

 .باشد  می  شرکت وظایف  جمله از های بین المللی 

  های   سرمایه   که   خود  کرده  تحصیل  نخبه   و  جوان  نیروهای   کمک   با  تا   است  آن  بر   ساخت  لیزر  آسال  شرکت

  قطب   به   ایران   تبدیل  راستای  در   را  خود   مدت  بلند   و  مدت   میان  دار  هدف  های  برنامه   هستند،   شرکت  اصلی

 . کند  عملیاتی )پرینت سه بعدی( افزایشی ساخت فناوری  جهانی
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 ارزش های اخالقی شرکت

 اصول اخالقی که شرکت خود را به آنها پایبند می داند:

 قبل از هر چیز دیگر   حالل روزی  کسباهمیت  -1

 بودن  بنیان دانش  و  علمی پایهارزش  -2

 شرکت  اجتماعی مسئولیت و  کشور  به  دادن  اهمیت -3

 و پرهیز از فردگرایی و تکروی  ، تیم شرکت به عنوان یک کل  اهمیت به کارگروهی و -4

 بلند مدت )نگاه آینده پژوهانه(  رشد  به   رو  هایروند   نگاه به -5

   بودن  انرژی پر و  ی تیمجوان اهمیت و اعتماد به -6

 پذیری خطر ازرش نهادن بر قابلیت -7
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 زمینه های فعالیت 

 SLSچاپگر سه بعدی صنعتی  د ماشینطراحی و تولی -

 SLSماشین  تولید و یا تامین کلیه دستگاه های جانبی و تجهیزات یدکی طراحی و   -

  ارائه خدمات نمونه سازی صنعتی جهت استفاده در پروسه تولید و تحقیق توسعه در صنایع و مراکز  -

 و پژوهشی  پزشکی

  ( )پرینت سه بعدی  ارائه مشاوره در زمینه تولید محصوالت نمونه با استفاده از فناوری ساخت افزایشی -

 همراه با ارائه راهکار اقتصادی و مستندات کاهش هزینه و زمان تولید 

ترویج فرهنگ استفاده از فناوری ساخت افزایشی و پرینت سه بعدی و برگزاری دوره های آموزشی   -

 در این زمینه 
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 پروژه های انجام شده برخی از 

 SLSطراحی و ساخت و تست موفق نمونه آزمایشی چاپگر سه بعدی  -

 R230با نام تیوان   SLSطراحی و تولید نمونه مهندسی چاپگر سه بعدی  -

 دانشگاه صنعتی شریف به  R230تیوان   SLSفروش دستگاه  -

 مرکز صنعتی و دانشگاهی در سراسر کشور  3000همکاری در خدمات ساخت افزایشی با بیش از  -

در راستای پروژه مطرح شده از سوی    غیر مستقیم  SLSساخت ایمپلنت تیتانیومی دندانی به روش   -

 شهید بهشتی  علوم پزشکی دانشگاه 

در راستای پروژه مطرح شده از    FDMمدل پره توربین به روش پرینت سه بعدی  چندین  ساخت   -

 )مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(  مپناسوی شرکت 

، در راستای پروژه مطرح شده از  SLSقطعه خودرو به روش پرینت سه بعدی  مدل  چندین  ساخت   -

   مرکز تحقیقات و نوآوری گروه خودروسازی سایپاسوی 

 شرکت کروز ساخت مدل قطعه خودرو در راستای پروژه مطرح شده از سوی  -

 پویندگان راه سعادت ساخت نمونه نمایشگاهی دستگاه ساکشن برای شرکت  -
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 فعالیت های علمی

با روش اختالف محدود و پیاده سازی شده با کد   SLSشبیه سازی توسعه فرآیند حرارتی در دستگاه  -

 ++Cبه زبان 

 DEMبا روش المان گسسته  SLSشبیه سازی مکانیزم الیه نشانی پودر در دستگاه  -

 با استفاده از روش المان محدود  SLSشبیه سازی محفظه ساخت و تفجوشی در دستگاه  -

با همکاری و استفاده برخی تجهیزات    در مقیاس آزمایشگاهی  SLSتولید پودر مورد استفاده در دستگاه   -

 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 

و پرینت سه    وری ساخت افزایشی گردآوری بانک ادبیات علمی شامل کتب و مقاالت در زمینه فنا -

 بعدی

در    همکاری تحقیقاتی با آزمایشگاه ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف  -

راستای تعریف و اجرای تست های اعتبار سنجی پایان نامه های تعریف شده در زمینه ساخت افزایشی  

 و پرینت سه بعدی 
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 شرکت افتخارات 

 گیری قابل توجه نخبگان کشوری در فرآیند تحقیق و توسعه شرکت به کار -

 پارک فناروی پردیس عضویت در مرکز رشد  -

 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   طرف از SLSتایید فنی اختراع دستگاه  -

 از کارگروه ارزیابی صالحیت شرکت های دانش بنیان  دانش بنیان اخذ عنوان  -


