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  باسمه تعالي

 

     فعاليت خود را در زمينه بسط و ارتقاء 1384از سال  26330بعد چهارم به شماره ثبت  خدمات مهندسيشركت 
در راستاي توليد  مجربتكنولوژي هاي برتر در كشور عزيزمان ايران آغاز  نمود و با بهره گيري از نيروهاي متخصص و 

  .خارج به داخل كشور گامهاي موثري را برداشت علم و وارد كردن فنĤوري هاي برتر از

  

  

  

  

  

راستا با  آن بود كه در اين فعاليت هاي پيرامونليزر و  صنعتيكي از رشته هايي كه شركت آن را جهت فعاليت برگزيد، 
  .اين مبحث مورد پيگيري قرار گرفت )ليزر سنتر (  مركز تخصصي ليزر بعد چهارمتأسيس 

و با صرف زمان و هزينه باال و جذب  ي صنعت ليزررنترين تجهيزات حوزه نوپابا بكارگيري تازه ترين و مد اين مركز
  .صنعت آغاز نمايداين فصل جديدتري را در  ،ينيروي متخصص و خوش ذوق توانست با ارائه خدمات نوين ليزر

توليدات تراز  ارتباط مستمر با توليد كنندگان، بازارها و محصوالت روز دنيا، واردات و پوشش ضمناين مركز همچنين 
اول جهاني، بهره مندي از نيروي مجرب و كار آزموده، ارائه بهترين سرويس هاي خدمات پس از فروش، قيمت مناسب 
خدمات و تخصيص جايگاه ارزشمند سازماني به مشتريان، توانست مخاطبين و مشتريان خود را در مدت تعامل خشنود نگاه 

  .دارد
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  :ركت داراي تنوع بسياري است كه برخي از آنها را در ذيل توضيح خواهيم دادخدمات ارائه شده توسط اين ش

  :و لوح تقدير طراحي و توليد تنديس )1

مي باشد كه امروز  و لوح تقدير بعد چهارم، طراحي و ساخت تنديس ارائه شده توسط مركز تخصصي ليزر يكي از خدمات
  .هنري، اجتماعي به خود اختصاص داده است جايگاهي بر جسته را  در حوزه هاي علمي، فرهنگي،

 

 

 

 

 

، بهره چاپ چهار رنگ روي انواع سطوح و متريالاين مركز توانسته با حك و برش انواع غير فلزات  با دقت و سرعت باال، 
وح و ل مندي از طراحان با سابقه و خوش سليقه در واحد طراحي، كيفيت و تنوعي مثال زدني را در ساخت و نمايش تنديس

را از آن  ))بزرگترين مركز تخصصي طراحي و ساخت تنديس (( و بدين ترتيب عنوان  هاي توليدي خود رقم بزند تقدير
  .خود نمايد

، و سمينارها جهت ارائه به غرفه داران در نمايشگاهها، شركت كنندگان در همايش ها و لوح تقديرها اينگونه تنديس ها
دانشجويان و دانش پژوهان   ركنان و پرسنل برگزيده سازمانها و ادارات و شركت ها،نفرات برتر و برگزيده مسابقات، كا

  مناسب  ...و  سازمانها، ادارات و شركتها، ميهمانان خاص فرزندان برگزيده پرسنلجشن هاي فارغ التحصيلي،  برگزيده، 
  .مي باشند
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 :انواع تابلوطراحي و توليد  )2

طراحي و ساخت انواع تابلو مي ، )ليزر سنتر (  مركز تخصصي ليزر بعد چهارموسط ديگر از خدمات ارائه شده ت يكي
قابليت توليد و ساخت انواع  ،باشد، اين مركز با داشتن انواع دستگاههاي ليزر و دستگاه چاپ بر روي انواع سطوح

  :زير باشدتابلوها، در اندازه و رنگهاي متفاوت را خواهد داشت، موارد استفاده اين تابلو ها مي تواند به شرح 

 ...و  داخل ساختمان جهت مشخص نمودن طبقات، واحدها، اتاق ها شناسايي تابلو هاي -

تابلوهاي راهنماي داخل ساختمان جهت مشخص نمودن و راهنمايي ارباب رجوع در مورد طبقات و اتاق هاي  -
 .موجود در هر طبقه و نحوه چيدمان چارت سازماني در طبقات و اتاق ها

 ...ت داخل ساختمان جهت بيان دستورالعمل ها، شعارهاي تبليغاتي، شعارهاي سازماني و تابلوهاي اعالنا -

 .تابلوهاي تبليغاتي داخل ساختمان جهت انجام هرگونه تبليغات بصورت نوشته، عكس يا تركيب هر دو -
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 :طراحي و توليد نشان سينه )3

، طراحي و ساخت نشان هاي سينه در ) ليزر سنتر(  زر بعد چهارممركز تخصصي لييكي ديگر از خدمات قابل ارائه در 
اين نشان ها فلزي نبوده و جنس آنها از پلكسي و مالتي استايل بوده و به اين دليل . فرم هاي گوناگون مي باشداندازه و 

كه اين  ك مي باشند ولي داراي طرحهاي متنوع بوده و در اجراي آن مي توان از تركيب ليزر و چاپ استفاده نمودسب
  .وع باعث تنوع بسيار در اينگونه نشان هاي سينه مي شودموض

 

 

 

  

 :طراحي و ساخت محصوالت اختصاصي )4

در جهت تامين نياز مشتريان در خصوص توليد محصوالت جديد و نو  )ليزر سنتر (  مركز تخصصي ليزر بعد چهارم
ير توسط مشتريان شركت مواجه اقدام به طراحي محصوالت اختصاصي خود نموده كه اين محصوالت با استقبال بي نظ

  . گرديده است

اشاره نمود كه بصورت اختصاصي و با آرم و لوگوي هر  Display Bookاز اين محصوالت مي توان به  -
نمايش قوانين، دفتر : سازمان، شركت يا فروشگاهي ساخته مي شود و براي مصارف گوناگوني مانند

حصوالت و خدمات، آلبوم عكس، ارائه گزارشات خاص، پيشنهادات و انتقادات، ليست قيمت، بروشور م
 .مورد استفاده قرار مي گيرد... منوي غذا و 
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از موارد ديگر اين محصوالت مي توان به پرچم هاي روميزي ساخته شده از جنس پلكسي اشاره نمود كه  -
د و داراي جذابيت بصورت اختصاصي براي هر سازمان، اداره، شركت و فروشگاه قابل توليد مي باش

بسياري است و جلوه خاصي را دارا مي باشد، عالوه بر اين پرچم جمهوري اسالمي ايران نيز از اين نوع 
 .توسط اين مركز توليد گرديده كه قابل ارائه نيز مي باشد

  

 

 كه براي اولين بار با لوگو و آرم اختصاصي هر مورد ديگري استخودكارهاي روميزي به همراه پايه  -
خاصي را به اين نوع محصوالت  زيبايي و تنوعسازمان، اداره، شركت يا فروشگاهي توليد مي گردد كه 

 .مي بخشد

  

 

 

طراحي و ساخت ساعت هاي ديواري در طرح ها و نقش هاي دلخواه از قبيل لوگو و آرم مورد  -
 .درخواست مشتريان
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 :چاپ بر روي كليه سطوح )5

          با داشتن جديدترين دستگاه هاي چاپ بر روي تمامي سطوح )ليزر سنتر (  ارممركز تخصصي ليزر بعد چه
با آخرين تكنولوژي هاي روز دنيا اين قابليت را دارا است كه بر روي كليه سطوح از جمله، )  FlatBed –فلت بد ( 

فرآيند چاپ را با باالترين كيفيت انجام ... سنگ، چوب، شيشه، فلز، سراميك، پلكسي گالس، مالتي استايل، چرم و 
  .آرزوي مشتريان در زمينه چاپ بر روي انواع سطوح و با كيفيت باال جامه عمل بپوشاندو به  داده

  

  

  

  

  :كاربردها

 ساخت كارت ويزيت هاي متنوع با انواع متريال •

 توليد انواع قاب عكس فانتزي •

 كاربرد گسترده در صنايع دستي •

 چاپ بر روي قطعات كريستالي •

 ليغاتيچاپ رنگي بر روي انواع هداياي تب •

 چاپ تصاوير و متون بر روي كاشي و سراميك •

 چاپ بر روي انواع متريال •
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 :حكاكي ليزري بر روي اجسام )6

 ،)ليزر سنتر (  ارممركز تخصصي ليزر بعد چهمستقر در  انواع دستگاههاي ليزري حكاكي بر روي فلزات و غير فلزات
نمايد، نمونه كاربرد آماده است تا فرآيند حكاكي بر روي اجسام مختلف را با باالترين كيفيت به مشتريان خود ارائه 

  :اين خدمات به شرح ذيل مي باشد

 ...ست هاي روميزي، سركليدي، خودكار و : حكاكي بر روي هداياي تبليغاتي مانند -

سررسيد، كيف پول، كيف دستي، كيف لپ تاپ، كفش : حكاكي بر روي چرم طبيعي و مصنوعي مانند -
 ...و 

حك باركد، حك لوگو و آرم، حك نام، حك حك ايران كد، : حكاكي بر روي قطعات صنعتي مانند -
 ...آدرس، حك شماره سريال و 

 ...حكاكي بر روي چوب شامل نوشته، تصوير، نقش و نگار و  -

 ...حكاكي بر روي سنگ شامل نوشته، تصوير، نقش و نگار و  -

  ...حكاكي بر روي شيشه شامل نوشته، تصوير و نقش و نگار و  -
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 :غير فلزاتفلزات و برش ليزري  )7

مي باشند به اين شركت امكان  )ليزر سنتر (  ارممركز تخصصي ليزر بعد چهدستگاههاي مختلف ليزري كه در اختيار 
برنج، آهن، آلومينيوم، استيل فويل و انواع ورق هاي نازك : مانند انواع فزاتبر روي را  مي دهد كه عمليات برش

و بر اساس ... چوب، ام دي اف، پلكسي گالس، مالتي استايل، چرم، پارچه و : روي بيشتر غير فلزات مانند بر فلزي و
  .طرح داده شده به دستگاه اجرا نمايند

  

  :ت در اين زمينه عبارتند از برخي از مشتريان شرك

 موسسه اطالع رساني راسخون -      شركت نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان -

 APEFكنفراس بين المللي  -        شركت نمايشگاههاي بين المللي كيش -

 پايگاه هوايي شهيد بابايي -        شركت نمايشگاههاي بين المللي تبريز -

 وزارت جهاد كشاورزي -      فارسشركت نمايشگاههاي بين المللي استان  -

 اداره كل آموزش و پرورش خور و بيابانك -        شركت نمايشگاههاي بين المللي مشهد -

 خانه صنعت و معدن اصفهان -          سپاه پاسداران انقالب اسالمي -

 اداره كل مخابرات استان اصفهان -          پايگاه هشتم شكاري اصفهان -

 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان -        منطقه هوائي شهيد دوران شيراز -

 سازمان تاكسيراني شاهين شهر -              شركت اسنوا -

 اداره كل صنايع استان اصفهان -            شركت نصر اصفهان -

 اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان -            موسسه نصر تهران -

 اداره كل اوقاف و امور خيريه شاهين شهر -        شركت هولدينگ نصر معين پارسيان -

 شهرداري علويجه اصفهان -          شركت نصر ميثاق خوزستان -

 دفترداران و سردفتران استان تهرانكانون  -        سازمان صنايع و معادن استان اصفهان -

 مجتمع فوالد مباركه اصفهان -        سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان -
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 هوانيروز ارتش جمهوري اسالمي ايران -  سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان تعاوني مسكن كاركنان -

 مپنا گروه -               تعاوني كاركنان شركت نمايشگاههاي استان اصفهان -

 هتل كوثر اصفهان -      اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان -

 هتل سپاهان اصفهان -            دانشگاه اصفهان -

 هتل عباسي اصفهان -          اصفهاندانشگاه صنعتي  -

 شركت كاشي سينا -        تهران دانشگاه هوايي شهيد ستاري -

 صدا و سيماي مركز اصفهان -          دانشگاه مالك اشتر اصفهان -

 اداره كل كتابخانه هاي استان اصفهان -            دانشگاه شهركرد -

 استانداري اصفهان -        دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان -

 مهد قرآن كريم استان اصفهان -          ل تعاون استان اصفهاناداره ك -

   دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان -      اداره كل كار و امور اجتماعي استان اصفهان -

 شركت نمايشگاهي سايا نماي پارسيان -            شهرداري اصفهان -

 شركت نمايشگاهي متحدان آريا -      سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان -

 رانشركت نمايشگاهي ميالد نور ته -        اداره اوقاف و امور خيريه شاهين شهر -

 نيروي انتظامي استان اصفهان -          ستاد دهه فجر استان اصفهان -

 توپخانه 44گروه -        سازمان بسيج دانشجويي استان اصفهان -

 وزارت راه و ترابري -          ستاد راهيان نور استان اصفهان -

 وزارت صنايع و معادن -        هيد رجايي دزفولمركز تربيت معلم ش -

 سايت اطالع رساني راسخون -        شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران -

 )ع(جامعه خيريه حضرت امام محمد باقر  -          شركت نفت استان اصفهان -
 اداره كل استاندارد يزد -          شركت گاز استان اصفهان -

 نشگاه پيام نور اصفهاندا -        خارك-شركت پايانه هاي نفتي ايران -

 فرمانداري شهرستان گلپايگان -        شركت فنĤوري ذوب گلپايگان -

 سازمان بازرسي كل كشور -          باشگاه فوالد ماهان سپاهان -

 معاونت ورزشي و تربيت بدني باشگاه فرهنگي و ورزشي مقاومت اصفهان -
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 آبادان-ت شهيد تندگوياندانشكده نف -                              دانشگاه نفت اهواز -

 دانشگاه نفت اهواز -            دانشگاه نفت آبادان -

 تهران-دانشكده پرستاري و مامائي ايران -      عقيدتي سياسي پايگاه شهيد بابايي اصفهان -

 تربيت بدني سپاه صاحب الزمان -        دانشكده عمران –دانشگاه آزاد بيرجند  -

 ده علوم و فنون دريايي خرمشهردانشك -          اداره آموزش و پرورش نطنز -

 حفاظت اطالعات نيروي انتظامي استان اصفهان -            شركت سيمان كارون -

 شركت بازرگاني قائم الرضا -      شركت فروشگاههاي زنجيره اي رفاه كل كشور -

 دانشكده علوم پزشكي اصفهان -      اهواز -ناجا ) س(بيمارستان فاطمه الزهراء  -

 سپاه) ع(مجتمع دانشگاهي حضرت اميرالمومنين  -          هانسازمان تاكسيراني اصف -

   شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب -            شركت پروشات فيلتر -

 شركت آلما -            شركت اطلس ماشين -

 شركت پديده باطري جم -            هالل احمر اصفهان -

 رانشركت نمايشگاهي ميالد نور ته -        تهران -شركت تجارت هوشمند -

 جزيره ابوموسي –تيپ تكاوري سپاه  -             ان اصفهانهتل سپاه -

 انجمن فرهنگي روابط عمومي استان اصفهان -            شركت سيمان سبزوار -

                                  نيروگاه اتمي بوشهر -        سازمان بسيج دانش آموزي تهران -
 ...و -          وزارت صنايع و معادن      -

         كانون فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان -

         شگاه فرهنگي ورزشي پايتختبا -

           دارالقرآن الكريم استان اصفهان -

         مجله صنعت چاپ -

         شركت فاراد رايانه  -

           شركت طراحي فرآيندهاي شيميايي فراتك -

 موسسه شهروند سالم -
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 :فروش دستگاههاي ليزر )8

سال تجربه و  17، با )Hans Yueming Laser(شركت بعد چهارم نماينده انحصاري شركت بين المللي پرسناژ 
  .در استان اصفهان مي باشد ،CrystalJetنه رسمي سازمان انرژي اتمي ايران و شركت داراي پروا

از بزرگترين شركت هاي توليد كننده ماشين آالت حكاكي  CrystalJetو  Hans Yueming Laser هاي كمپاني
كه در صنايع مختلف از  هستندماشين آالت صنعت ليزر مدل مختلف از  60و برش ليزري در جهان، عرضه كننده 

جمله پوشاك، چوب، چرم، پالستيك، طال، نقره، استيل، پارچه، كاغذ و مقوا، دكوراسيون داخلي، بسته بندي، مبلمان، 
  .دنكاربرد دار... پلكسي، شابلون، مهرسازي، اسباب بازي، ماكت سازي، هداياي تبليغاتي و

عدد از انواع دستگاههاي  500بوده و بيش از اروپا  CEبا استاندارد  و  Aبا كالس  ر چيناين دستگاهها ساخت كشو
  .ليزر ساخت اين شركت در سراسر ايران فروخته شده و مشغول بكار مي باشد

   مهمترين عامل موفقيت در فروش اين محصوالت در ايران، شبكه خدمات پس از فروش گسترده در سراسر كشور 
ساعت برطرف  48كه اين امكان را فراهم نموده است كه هر گونه اشكال و ايراد دستگاهها را در كمتر از مي باشد 

موضوع خدمات پس از فروش دستگاههاي ليزر به دليل تكنولوژي . كرده و رضايت مشتريان را به همراه داشته باشد
ي برخوردار است كه قوي بودن در اين موضوع باال و حساسيت خيلي زياد اين نوع دستگاهها از اهميت فوق العاده ا

  .باعث برتري بال منازع شركت نسبت به رقيبان خود در ايران گرديده است
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 :) FlatBed( چاپ بر روي تمامي سطوح فروش دستگاههاي  )9

با مارك  ) FlatBed -فلت بد  (شركت بعد چهارم نماينده فروش دستگاههاي چاپ بر روي تمامي سطوح 
CrystaJetدر استان اصفهان مي باشد ،.  

  

  

  :مشخصات و ويژگي هاي اين دستگاه كه باعث برتري آن نسبت به ساير رقبا مي گردد به شرح ذيل مي باشد

 ژاپن R1800هد اپسون  -

 Epsonبا تكنولوژي هد  Dpi 5760كيفيتي برابر  -

 :چاپ بر روي انواع اجسام از قبيل  -
o استنلس استيل، آلومينيوم و غيره طال، نقره، مس آهن، ورق غير: فلزات. 
o اكريليك، چوب، چرم، پارچه، پالستيك، پي وي سي، پلي پرولين، پلي استر و غيره: غير شيميايي. 
o كريستال، شيشه، سنگ و غيره: شيميايي. 
 59*33كيلوگرم در سايز  25سانتي متر و وزن حداكثر  17قابليت چاپ بر روي اجسام تا ضخامت  -

 .مدور كه حداكثر اختالف ارتفاع سطح اجسام مدور بايستي كمتر از يك سانتي متر باشد چاپ بر روي اجسام -
 سرعت باال و باالترين وضوح چاپ -

 A3ثانيه براي اتمام چاپ بر روي يك ورقه  83 -

 .كه باعث گستردگي رنگها در چاپ مي گردد LLKو  MK ،PK ،LKچاپ هفت رنگ با رنگ هاي اضافي  -
 .ال خدمات پس از فروشيك سال گارانتي و دو س -
  .فروش اقساطي بدون بهره -
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  :اطالعات تماس شركت

  )خط 5(     0311 - 951 1234:                              تلفن تماس -

  0311 - 951 1234:                                     فاكس -

  0912  390  8982:                            همراه فروش -

  www.Bode4.com:  ب سايتو -

  info@Bode4.com: ايمل -

  ساختمان بعد چهارم -خيابان فرشادي -خيابان استانداري -اصفهان: آدرس -

  8146746791: كد پستي -

  81655-455 :صندوق پستي -اصفهان: آدرس پستي -

  

فت كاتالوگ و سي دي كاتالوگ محصوالت شركت بعد چهارم بصورت رايگان و يا در ميان گذاشتن هرگونه سئوال جهت دريا •
 .در مورد خدمات و محصوالت ما، با واحد فروش تماس حاصل فرماييد

  

  موفق و پيروز باشيد –با تشكر 

  مدير فروش             


