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 معرفی و رزومه شرکت کارناکو
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 معنای نام کارناکو :

 . باشد می آریانا نوآفرین کارکیا عبارت مخفف کارناکو

 ها واژه از یک هر لغوی معنای به زیر در که است ”آریایی نسل از نوآفرین کارفرمای“  عبارت کلی معنای

 . میپردازیم

 می را بزرگ و حاکم گیالن در.  است آمده کارفرما و کاردار ، کاردان ، وزیر معنای به ها نامه لغت در:  کارکیا

 که کارها خداوند معنی به کار کیای یعنی است االضافت مقلوب از و دارد را معنی همین نیز کیا و اند نامیده

 )ره( :  موالنا حضرت از زیر بیت مثل است رفته کار به نیز ادبیات در کارکیا واژه.  باشد متعلق بدو کارها

 است خامد تو  تابش  بی  کارکیا  بی  روح  کاین                  بیا  تبریزی  شمس  صفاای  و  نور  معدن  ای

 آرمان از خود که دارد اشاره نو کارهای خلق و نوگرایی و ابداع به آید می بر نام این از که گونه همان:  نوآفرین

 . باشد می کارناکو شرکت های

 ایرانیان مادری سرزمین نام و است آریانا باستان ایرانی واژه از برگرفته( آریانا التینی) آریانه یونانی ی واژه:  آریانا

 های سرزمین مجاورت در رود می گمان اوستا از وَندیداد یکم فَرگرد به نظر و است نامعلوم آن دقیق جای که

 نسل از ”لغتنامه در واژه این کلی طور به و. اند آمده آن از بعد بالفاصله که بوده … و هرات مرو، سُغد، باستانی

 داده نشان جهانیان به را بودنمان ایرانی که است این هم کارناکو شرکت اهداف و افتخار که ، شده معنا“  آریایی

 حضرت ، اسالم پیامبر سخن به ایرانی پارسی نسل مورد در ؛ کنیم اثبات همگان به را ایرانی نوگرای فکر و

 خواهند پیدا دست آن به پارس از مردانی باشد هم ثریا در اگر علم:  فرمودند که میکنیم بسنده( ص) محمد

 .کرد

 مدوّن شرکت مشی خط در که اهداف به رسیدن و هایش آرمان تحقق راستای در کارناکو شرکت امیدواریم

 عرصه در چه را افتخار های قله است شده طراحی فکرایرانی توسط که کارآمد و نوآفرین های ایده با گردیده

 .گردد اسالمی ایران سرافرازی مایه و بپیماید خارجی عرصه در چه و داخلی

 

 



3 
 

 : فعالیت های رسمی کارناکو

با مجموعه ای جوان و با تفکری نو آفرین درحوزه فعالیت های صنعت ساختمان  1391شرکت کارناکو در سال 

چشم انداز خود فعالیت های گوناگونی را دراین حوزه هدف گذاری کرد و برای رسیدن به  تاسیس شد و در

 اهداف ، برنامه ریزی خود را جامه عمل پوشانید.

شروع برنامه های کارناکو با دپارتمان معماری و با خالقیت ، نیروهای جوان و متخصص در این زمینه با قدرت 

 خود به سرعت جایگاهی ویژه در بین دفاتر معماری پیدا کرد. وارد شد و با تالش و اعتماد به کار

سپس در حوزه تکنولوژی های نوین ساختمانی دپارتمان اتوماسیون ساختمان خود را راه اندازی کرد تا قدم های 

خود را در حوزه صنعت ساختمان محکم تر بردارد و فعالیت های تجاری خود را در زمینه اتوماسیون و هوشمند 

 ساختمان با برند معتبر زیمنس تکمیل کرد و از پیشروهای این بازار گردید. سازی

کارناکو در حوزه صنعت ساختمان به دنبال فرهنگ سازی نیز بوده و در همان سال های ابتدایی شرکت ، امتیاز 

 نشریه نقش معمار را به نام خود درآورد تا در این امر نیز جدیت خود را به همگان نشان دهد.

برنامه های آتی کارناکو در راستای اقتصاد مقاومتی است که این امر با تولید و انتقال دانش از کشورهای اروپایی 

برنامه ریزی شده است تا بخش مجزا را به صورت دانش بنیان معرفی کند و به کارگیری فعالیت ها متنوع در 

 ود باشد.حوزه صنعت ساختمان جزء اخبار هرساله کارناکو به مخاطبان خ

کارناکو با توجه به اهدافی که در کار آفرینی دارد مشتاق ایده ها و طرح های تمامی جوانان می یاشد. و در این 

راه در همین مدت اندک از تاسیس شرکت تا حدی موفق بوده و خیلی از ایده ها که در همین وب سایت آمده 

بر فکر آنها توانستیم هم تکنولوژی های نوین را وارد توسط جوانان ایرنی طراحی شده است و با سرمایه گذاری 

 .چرخه زندگی جامعه ایرانی کنیم هم ایجاد اشتغال زایی
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 : معرفی تحصیالت مدیر عامل شرکت کارناکو

 

 مهندس مکانیک سیاالت از دانشگاه آزاد تهران جنوب 

  کارشناس ارشدMBA از دانشگاه تهران 

  دارای مدرکMBA  از آمادگی مدیریتTckit آلمان 

  دارای مدرک مدیریت اجرایی آموزشی آموزش از راه دور از موسسهAlliance آمریکا 

  دارای مقاالتISI در زمینه های مهندسی مکانیک ، معماری و مدیریت 

  92معرفی به عنوان جوان ترین مدیر عامل در حوزه صنعت ساختمان در سال 
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  :و فرهنگی کارناکو فعالیت علمی

 

  ورد تا در ریه نقش معمار را به نام خود در آبا توجه به دغدغه فرهنگی خود امتیاز نش 93کارناکو از سال

 این امر نیز گامی مهم در زمینه های فرهنگی بردارد.

  گذاری کارناکو همچمین در بحث کار آفرینی و اشتغال زایی با راه اندازی بانک ایده ها ، در حال سرمایه

 بر روی ایده های متحصصین و جوانان ایرانی می باشد.

 کشور ، همایش های گوناگون را با  کارناکو به همراه نشریه مقش معمار نیز در راستای پیشرفت معماری

 اساتید معتبر ایرانی و خارجی برگزار کرده است.

  بچه های آسمانو همکاری با خیریه های یاوری 
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 افتخارات شرکت کارناکو :  

  فدراسیون صنعت ساختمانی اروپا  "گواهینامه" FIEC  2014در سال. 

 . دریافت نشان ملی ساختمان مدرن در همایش ملی ساختمان در مرکز همایش صدا و سیما 

  1392معرفی مدیریت عامل به عنوان جوان ترین مدیر در حوزه صنعت ساختمان در سال. 

 زه های مدرن از کنفدراسیون بین المللی انجمن ساختمانی پاریس دیپلم مدیریت سا(C.I.C.A)  در

 .2014سال 

 .گواهی نامه شرکت در کنفرانس ساختمانی استاندارد از آکادمی آکسفورد انگلستان 

  1394رتبه دوم طراحی پروژه معماری شرکت کارناکو در مجله معماری و ساختمان در سال. 

 95النه معماری ایران برای دو پروژه در سال طرح برگزیده از دو سا. 

  دارای معتبرترین مدرک مدیریتی در سطح جهان ازEBCL .اروپا 

  دارای گواهی KNX Partner  از موسسه بین المللی پروتکلKNX برای هوشمند سازی ساختمان. 

  شهرسازی تهران.دارای لوح سپاس از وزارت راه و شهرسازی برای طراحی نمایشگاه وزارت راه و 

  بود از انجمن مهندسی مکانیک برای همایش اتوماسیون هوشمند سازی در صنعت در دارای لوح یاد

 . 91سال 

 عضویت در بانک جهانی اطالعات مشاغل. 

 عضویت در انجمن های عمران و معماری ایران.  

  95طرح برگزیده معماری از مجله معمار در سال.  
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دپارتمان 
 معماری

 واحد طراحی

 واحد اجرایی

دپارتمان 
 هوشمند سازی

 واحد فنی

 واحد فروش

دپارتمان طراحی 
 صنعتی

 واحد طراحی

واحد 
 بازاریابی

 کارگاه

واحد 
 بازرگانی

 واردات

 صادرات

 R&Dواحد 
مالی و 
 حسابداری

 واحد پرسنلی

واحد 
 حسابداری

 اعضا هیئت مدیره

 مدیر عامل

 مسئول دفتر

 

 چارت سازمانی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 برخی از پروژه های انجام شده شرکت کارناکو :

 

 (طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی مهندس شیرازیان واقع در کامرانیه شمالی )پنج واحد 

 (طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی آقای آذری واقع در سعادت آباد )نوزده واحد 

 ع در ملکار مازندرانطراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی ویال واق 

 طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی ویال واقع در عظیمیه کرج 

 (طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی واقع در تهران دو راهی قلهک )پنج واحد 

  واقع در  صوتی پاساژ پیرامیدطراحی و اجرای سیستم اتوماسیون ساختمان و همچنین سیستم

 خیابان مقدس اردبیلی

  واقع  جواهری گلستانطراحی و اجرای سیستم اتوماسیون ساختمان و همچنین سیستم حفاظتی

 در پاساژ پیرامید

 طراحی و اجرا و نظارت معماری جواهری گلستان واقع در پاساژ پیرامید 

 ویال کوشه طراحی و اجرا و نظارت معماری 

 دکوراسیون داخلی یک واحد مسکونی در قیطریه طراحی و اجرا و نظارت 

 ساختمان پنج واحدی در دروس طراحی و اجرا و نظارت 

 طراحی استودیو جوان 

 طراحی ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد 

 طراحی میدان  عباس میرزا  ارس 

 طراحی سردر ورودی نمایشگاه اصفهان 

 طراحی داخلی ورودی های ایستگاه مترو تبریز 

 تفریحی شهران –فتر معماری زما برای طراحی و ساخت مرکز تجاری همکاری با د 

  همکاری با دفتر معماریStudio metamorphosis 

  همکاری با مهندسین مشاور توان برای طراحیwhite gold shopping center 

  همکاری با دفتر معماریRMM طراحی بانک پاسارگاد برای پروژه 

  همکاری با دفتر معماریRMM طراحی مجتمع مسکونی نمک آبرود برای پروژه 

 


